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OLAVINLINNAN

400-VUOTISESSA JUHLASSA

29 P. HEINÄK. 7. 1875.





Kunnioitettavat Kansalaiset!

Harvoinpa lienee Savon ja Karjalan asukkaita ja Suomen
kansalaisia ylipäänkään ollut näin paljolta koossa, kuin meitä nyt
tällä hetkellä on tässä tilaisuudessa. Mitä varten olemme me
tänne kokoutnneet? Näkemäänkö näitä vahvoja muureja, kat-
selemaanko näitä korkeita torneja?

Niin, juuri sitä varten: näkemään ja katselemaan näitä
vahvoja varustuksia, jotka esi-isämme muinoin rakensivat tor-
juakseen vihollista päältään ja jotka, vaikka jo neljä sataa
vuotta tässä seisoneet, eivät vieläkään horju vanhuuttaan. Tätä
Olavinlinnaa, tätä muinais-aikuista jättiläis-soturia olemme me
tulleet katselemaan ja kummeksimaan!

Nykyinen aika on tosin riisunut häneltä aseet pois, vuo-
sisadat ovat ohitse kulkiessaan tosin rypistelleet hänen muo-
toansa; hänen toimeentulokseen vanhoilla päivillään ei antajain
käsi ole ollut runsaampi kuin muidenkaan vanhojen soturiemme
eläkettä jakaessaan.

Vaan siitäpä vähät! Ukko Olavi seisoo kumminkin vielä
jaloillaan. Ja häntä olemme me tulleet tänään tervehtimään,
katsomaan ja — kuulemaankin! Kuulemaankin? Niin, kuule-
maankin, kuuntelemaan! Sillä hän ei vaan näy; hän ei, kai-
kessa aseettomuudessaan, alastomuudessaan, ole vaan jalo ja
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kunnioitettava vanhus nähdäksemme: hän osaa, niinkuin aina
kin vanha soturi, kertoakin, kertoa paljon, kertoa ihmeellisiä ja
ikimuistettavia asioita, kertoa nimittäin sille, joka ymmärtää
hänen murteensa ja joka ei sulje korviansa hänen kertomuksiltaan.

Kmmnellaanpa joitakuita niistä, joita nämät muurit ja
tornit voivat meille kertoa.

Eräs heidän kertomuksensa on siitä, miten he joutuivat
tälle saarelle seisomaan. Tosiaankin on kaksi suurta ihmettä
tapahtunut jo tämän linnan syntyessä.

Tksi ihme oli se: mistä otettiin, näillä seuduin noin neljä
sataa vuotta sitten, ne voimat, joilla louhet saatiin asettumaan
näiksi säännöllisiksi muureiksi ja kivet kerros kerroksensa
päällitse noina korkeina torneina taivasta kohti nousemaan?
Tämä seikka jäisi ainiansakin ihmeeksi. eLVemme tietäisi, että
.ympäristön kansa, vaikka ei luvultaan paljo, oli sitä sitkeätä
ja jäntevätä Savon sukua, jonka kirves juuri tähän aikaan al-
koi heilua näiden »itämaiden» äärettömissä metsissä ja jonka
voimalla ja työllä suurin osa Suomen niemen korpia on avattu
sekä auringon lämpimän että myöskin sivistyksen valon pääs-
täviksi.

Tämän kansan hiellä ja väellä ovat nämät muurit ja
tornit saatu aikaan. Ja ihmeellisintä tässä tapauksessa on se
seikka, että Savon kansa sekä ennen että jälkeen tämän linnan
rakentamisen oli yhtä vapaata kuin minkään muun Ruotsin
valtakunnan osan asukkaat, ja vielä vapaampatakin, sillä tiet-
tömät ja laajat erämaat olivat aivan likellä, joihin sorrettu ke-
vyesti voi paeta liiallista rasitusta. Ja jos tässä työssä se,
jolla valta oh ja joka sitä teetti, olisi liioin vaivannut kansaa,



5

niinkuin ennen muinoin Egyptiläiset rakennuksillansa rasittivat
Israelin lapsia, niin olisi sorrettujen valitusta, vuosisatojenkin
läpi, kuulunut joku ääni meillenkin asti, niinkuin Israelitain
valitus kuuluu vielä vuosituhantenkin takaa. Mutta tämmöistä
valituksen ääntä ei Olavinlinnan rakennuksesta kuulu, ja luul-
tava on, että Savon kansa jo tähän aikaan enemmän taipui
lännestä kuin idästä tulevaan vieraasen valtaan, ja myöskin
huomasi, että lujasta varustuksesta, linnasta, tällä paikalla tu-
lisi olemaan tehollinen torjuinkeino sille itselleen.

Sus: vähälukuinen ja vähäväkinen ja vähävarainen kansa
suostuu maahansa rakentamaan tämmöisen rakennuksen, eikä
orjastu sitä tehdessään eikä sen tehtyäänkään: eikö tämä ole
ihme ja kumma? Eikö tämä seikka puhu niin selvään että sen
typerinkin ymmärtää, kuinka maltillinen ja lempeäluonteinen
tuo kansa mahtoi olla, joka tässä yhteisessä työssä oli teettä-
jänä, ja kuinka taas jo häneen taipunut ja vapaasti uskollinen
tämä toinen kansa, jolla tässä oli nuoremman, neuvottavan
osa toimitettavana? Ja eikö kaikki tämä osoita, että Olavin-
linnaa ei aiottu eikä peljättykään kansan »ikeeksi», jommoi-
siksi tällaiset rakennukset ennen aikaan monin paikoin muut-
tuivat ?

Toinen tämän linnan synnyssä tapahtunut ihme on yh-
teydessä sen seikan kanssa, että se tuli sukeutumaan tälle
paikalle, tähän Kytösalmen syrjään. Runoilijan ja kuvaajan
silmää ja sydäntä ilahuttavat ja ihastuttavat nämät tämän
seudun sadat saaret ja syvät salmet ja vankat virrat ja moni-
soppiset lahdet ja suuret seljat ja korkeat kalliot kahden puolen
vettä : ja kuin tämmöinen taideniekka hetkeksi painaa silmänsä
kiinni ja antaa kuvasaistinsa lennähtää tänne yli neljän vuosi-
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satasen, ja silloin näkee uuden linnan neitseellisessä puhtau-
dessaan istuvan tässä saarella, nämät päivän säteissä värehtivät
salmet ja virrat ikäänkuin tämän neiden hopein kiiltelevinä
morsiushameen liepeinä, ja ympäristön rannat sekä äyräät ikui-
sine honkineen ja kuusineen ikäänkuin immen neitiaittana, niin
todella tämä ihanuus ilahuttaa hänen sydäntänsä ja hurmentaa
hänen mieltänsä. Mutta tämmöisiä taideniekan mielijohteita
emme voi emmekä saakaan luulla Eerikki Akselinpoika
Tottilla olleen linnaansa juuri tälle saarelle ja tähän paikkaan
asettaessaan ; eikä tämä luonnonihanuus näillä seuduin olekaan
se seikka, jota minä tarkoitan mainita toiseksi ihmeeksi tämän
linnan synnyssä. Ei tämä ihme ole sekään, että Eerikki Ak-
selinpoika älysi rakentaa hnnansa juuri näiden salmien keskeen,
joiden väylät siihen aikaan, jolloin maanteitä ei ollut, olivat
ainoana kulkutienä pohjemmaksi, ja joiden keskessä hänen lin-
nansa tuh ikäänkuin Savon avaimeksi ja oikeaksi Savonlin-
naksi, jonka nimen kansa sille pian antoikin. Vaan tämä ihme
on se, että Eerikki Akselinpoika rakentaa linnansa vihollisen
maahan! Pähkinälinnan rauhanteossa määrätty raja kulki näet
lännen puolitse näitä vesiä. Mutta silloisina-aikoina ja olle-
tikin näillä seuduin ei rajanmääräyksistä liene pidetty niin
tarkkaa lukua kuin nyt tavallisesti pidetään, ja tämän ohessa
näyttää herra Eerikin luonteessa olleen koko joukko sitä huo-
letonta rohkeutta, jolla Ruotsalaisen monasti näemme histo-
riassa onnistuvan senkaltaisten töiden aikaansaamisessa, jotka
tavallisesti aprikoivalle järjelle näyttävät mahdottomilta. Ja
näinpä onnistui Eerikki Akselinpojankin rohkea työ. Hän teki
samoin kuin se sotapäällikkö, joka tappelun tuimimmassa käsi-
kähmässä viskaa lippunsa vihollisten sekaan ja siten saattaa
väkensä vimmatulla voimalla rvntäämään vihollisen sotarinnan
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rikki. Ja tästäpä on, tästäkin, ihmettä kyllä meidän miettiäk-
semme ja hämmästyäksemme.

Eerikki Akselinpojan uusi linna, jolla hän muun muassa

oikasi Suomen rajan näillä seuduin luonnollisemmaksi, oli
sitten lähes 150 vuotta tämän rajan ja Savon vahva tuki ja
turva niissä alinomaisissa sodissa ja melskeissä, joilla Karja-
laiset, kahteen eri uskokuntaan ja kahteen eri valtakuntaan
reväistyinä, kahden puolen rajan rasittivat toisiansa. Tästä
rajanvartia-virastansa vapautettiin Savonlinna sadaksi vuodeksi
Stolbovan rauhan kautta. Silloin Suomalaisten jaRuotsalaisten
yhteinen onni ja yhteiset urostyöt saattoivat Ruotsin kruunun
alaisiksi nekin laajat Kaijalan maat, jotka Käkisalmen alueen
nimellä ennen olivat olleet Venäjän vallassa. — Vihdoin luo-
pui kuitenkin onni Ruotsin ja Suomen sotalipuista, Suomea
lohkeili taas levy levynsä jälkeen Venäläiselle ja Olavinlinna
joutui taas rajanvartiaksi ja toimitti tätä virkaa viimein sekä
puolella että toisella. Vaan ajat ja olot olivat muuttuneet en-
tisintä: linnan entinen tärkeys oli kadonnut, eivätkä mitkään
urostyötkään sitä valloiteltaessa antaneet enää loistoa sen pal-
velusajan loppupuolelle.

Kaikkine verineen, jota sen seutuvilla kyllin on vuoda-
tettu, on Olavinlinnalla kuitenkin suurimmat ansionsa rauhan
alalta. Itse sen perustaminen oli tosin, niinkuin vasta sanoin,
sotainen askel ja päällekäynti. Mutta sen jälkeen ja aina edel-
leen oli sen muurien kehä enemmän lymy- ja torjumispaikka
kuin päällekarkauksen ja valloituksen pesä. Ja rauhan töistä
ja toimista saapikin tämä linna Suomen historiassa suurimman
merkityksensä. Savonlinnan päällikkö eli isäntä oli, näette,
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varsinkin ensi aikoina, myöskin maaherra, Savon maaherra,
jonka lääni ulottui Oulujärvelle asti. Tämä virkamies oli ku-
ninkaan käskynhaltia, miltei sijainen, ja hänen kauttansa nä-
emme kaiken hallitustoimen näillä seuduin käyvän. Hän jär-
jestää rajavartio-palveluksen maan asujanten kesken, hän ta-
soittelee verot, hän hillitsee ja rankasee veronkantajain väärin-
teot, hän rajoittaa kansaa rasittavan kruununkyydityksen, hän
pitää oikeuden-käyttämistä ja lakien noudattamista silmällä,
hän jaattaa mahdottoman suuria pitäjäitä pienemmiksi ja ra-
kennuttaa uusia kirkkoja, hän asuttaa Savolaisilla pohjais-Hä-
meen erämaat ja Oulujärven synkät korvet. Sanalla sanoen:
Savonhnnasta käsin järjestyttää ja hallituttaa Ruotsin kuningas
tahi hallitus Itäsuomen tähän aikaan vielä raakoja oloja ja
teroituttaa sen asujamiin, jotka metsäkansana olivat tottuneet
itsevaltaisesti elämään, vähitellen lainkuuliaisuutta ja järjestetyn
yhteiskunnan velvollisuuksia. Todella, se joka etuluuloitta lukee
esim. kirjeenvaihdon Kustaa Vaasan ja Kustaa Fincken, Sa-
vonlinnan maaherran, välillä, huomaa varmaan, että hallitsija
koki näidenkin alamaistensa suhteen täyttää velvollisuutensa.

Joku on sanonut, että Ruotsin toimitettava Suomen kan-
san kohtaloissa oli vaan Suomen eri heimojen s. o. Hämäläisten
ja Karjalaisten yhdistäminen yhdeksi kansaksi. Tosi kyllä
onkin, että kuin Ruotsalaiset, valloitettuansa sekä Hämäläisten
maan että suuret osat Karjalaistenkin alaa, asettivat sekä Hä-
mäläiset että Karjalaiset samojen valtiollisten ja yhteiskunnal-
listen laitosten alaisiksi, kuin edelleen Kristin uskoa molem-
mille saarnattiin samalla kielellä ja sittemmin opetettiin sa-
moista kirjoista, ja kuin vihdoin Ruotsin kieli alkoi enemmältä
astua maahan, niin mahtoivat Hämäläisten niin hyvin kuin
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Karjalaistenkin silmät aueta ja he itse huomaita, että ne, joita
he ennen muinoin olivat pitäneet vennon vieraina, vieläpä veri-
vihollisinansakin, eivät olleet muuta kuin luuta heidän luus-
tansa ja lihaa heidän lihastansa. Vaan paljaastaan tätä ei ta-

pausten ylin johtaja kuitenkaan liene tarkoittanut sillä, että
salli Ruotsalaisten panna Suonien valtaansa. Tämä näkyy jo
siitäkin, että tämä tarkoitus ei täydellisesti, eikä likiinaillenkaan
käynyt todeksi. Mutta mitä tuo ylin johtaja kerran on päät-
tänyt saada aikaan, se tapahtuukin täydellisesti. Jos hänellä
Suomen kansan suhteen vaan olisi ollut tarkoituksena vieraalla
vallalla yhdistyttää tämän kansan eri heimot, niin eikö tämä
olisi paljoa paremmin ja kevyemmin voinut tapahtua itäisen
naapurikansan kautta? Tallahan oli jo vanhastaan valtansa,

alaisena suurin osa Karjalaisia, sekä muitakin Suomen heimoja,
samaa tahi melkein samaa kieltä puhuvia kuin Suomenniemen
Suomalaiset: ja ne näitä heimoja, jotka eivät olleet ikivanhoista
ajoista kuuluneet mainittuun valtaan, ne joutuivat siihen aikaa
myöten toinen toisensa perään. Olisikohan ennen Ruotsin
tänne tulemista Venäjän vallan ulotuttaminen yli koko Suo-
menniemen aina Pohjanlahtea myöten ollut niin erittäin vaikea
asia? Täten olisi historia ainakin täydellisesti saavuttanut tuon
tarkoituksensa, joka sillä, muka oli saattaessansa Suomen vie-
raan vallan alaiseksi. Mutta kuin tämä ei tällöin tapahtunut,
voimme siis päättää että Korkeimman sallimus Ruotsin vallalla
Suomessa tarkoitti muuta kuin vaan Suomenniemen Hämäläis-
ten ja Karjalaisten yhdistämistä yhdeksi kansaksi. Ja tarvin-
nemmeko kauan arvella, mikä tämä muu ja, sanokaamme se,

korkeampi tarkoitus mahtoi olla?
Olisimmekohan me, jos jo silloin olisimme joutuneet Ve-

näjän yhteyteen taikka alamaisuuteen, nyt se kansa, joka me
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kuitenkin olemme? Olisikohan meidän talonpoika tämä itse-
näinen maanomistaja, joka hän nyt on, ja jolla kaikkein enin
osa Suomenmaata on hallussansa? Olisikohan meillä tällöin
tätä tarkkaa hallintoa, tätä selvää yhteiskunnallista järjestystä,
näitä lahjomattomia tuomareita, — olisikohan meillä näitä kir-
kollisia laitoksia, näitä opistoja, tätä tieteenvaloa, jotka kaikki
meillä nyt ovat olemassa?

Minä en tarvitse vastata näihin kysymyksiin. Katsokaa
oloja Aunuksen ja Vienan Karjalassa ja vastaus on Teille it-
sestänsä antauva. Tällä en kuitenkaan tahdo moittia oloja
Venäjällä enkä alentaa Venäjän kansaa, en myöskään sanoa,
ettei tällä itsellään jo ole noita mainitsemiani etuja, ainakin
osaksi.

Sillä seikalla, että Suomenmaa joutui Ruotsin kanssa
yhteyteen, näyttää Luojan sallimus näin muodoin tarkoittaneen
enimmästi sitä, että Suomen kansa jo aikaiseen tulisi europa-
laisen järjestyksen ja sivistyksen piiriin. Ja vaikkapa meillä
ei olekaan, eikä vielä voikaan olla suuria ajatuksia enemmän
valtiollisten laitostemme virheettömyydestä kuin sivistyskan-
tanmiekaan korkeudesta, niin ovat nämät meidän valtiolliset
laitoksemme ja tämä meidän sivistyksemme nyt kuitenkin meille
niin tarpeelliset ja niin välttämättömät, että jos ei meillä niitä,
juuri niitä olisi, niin me emme tuhsi ollenkaan toimeen, vaan
tukehtuisimme niinkuin se, jolta ilma. hänen hengittääksensä
yhfäkkiä loppuu.

Meidän tulee siis hartaasti kiittää Jumalata siitä, että
hän salli meidän joutua yhteyteen senkaltaisen kansan kanssa,
jolta me voimme saada alun ja perustuksen noihin etuihin,
jotka maallisesta hyvästä ovat parhaat, mitä ihminen, mitä
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kansa voipi toivoa itselleen. Ja sen jälkeen tulee meidän näistä
eduista olla kiitolliset tälle samaiselle kansalle, jonka lait, laitokset
ja hallitsijat tekivät meidän esi-isämme osallisiksi samoista oi-
keuksista, joita se itse nautti. Orjuus ei päässyt koskaan tai-
mellenkaan Ruotsin vallan alalla, ja tämä on yksinomaisesti
Ruotsin miesten ansio. Tämä seikka yksinänsä ansaitsee meiltä
ikuisen kiitollisuuden Ruotsalaisille. Katsokaa Virolaisia, mei-
dän veljiämme! Heille on Luoja antanut saman järjen, saman
kyvyn, samat muut lahjat kuin meillenkin. Mutta ovatko he
meidän vertaisemme jhteiskunnallisissa, valtiollisissa, sivistyksen
oloissa? Kaukana tästä, täytyy meidän vastata, vaikka kuin-
kakin tämmöinen vastaus karvastelee mieltämme ja vihloo sy-
däntämme. Orjankahleet olivat syvälle syöpyneet Virolaisten
käsiin ja jalkoihin. Kaksi lempeätä Aleksanderia on tosin pääs-
tänyt heidät näistä kahleista, mutta syvät arvet ovat vielä
monta miespolvea eteenpäin kertovat, mitä kurjuutta Virolaiset
vuosisatoja ovat kärsineet. Vaan Sinussa, Suomalainen, ei
tunnu näitä orjuuden jälkiä. Kiitä siitä, ja kuin kiität, hyvin-
kin kuta, niitä jalomielisiä ruotsalaisia kuninkaitasi, jotka ku-
kistivat ylimysten ylpeyden ja Ruotsin kansan avulla nujersivat
aatelisvallalta niskat poikki! Vai onko kiitollisuuden osoitta-
minen niin erinomaisen raskasta sinusta? Tai lienetkin jo kui-
tannut velkasi Ruotsille? Sinä olet tosiaankin kuullut hoetta-
van: Suomen velka Ruotsille on käteisesti ja paraiten maksettu
sillä verellä, jota Suomen kansa on nim runsaasti vuodattanut
Ruotsin sodissa. Suuri erhetys! Ei tämä veri vuotanut aino-
astaan Ruotsin edestä, vaan Suomen itsensäkin ja ihmiskunnan
edestä. Kaikki sivistyneet tahi sivistykseen pyrkineet kansat
ovat merittäin vuodattaneet vertansa. Alinomainen kilpaus ja
kamppaus jatoinen toisensa sortaminen näkyvät olevan sääntönä



12

kansojen elämisessä; se kansa, joka tahtoo torjua sortoa pääl-
länsä, sen tulee vuodattaa omaansa ja muiden verta. Ainoas-
taan Lappalaiset, ja Samojeedit, ja muut senkaltaiset eivät ole
koskaan vuodattaneet vertansa sodissa. Mutta ovatko ne kan-
soiksi luettavatkaan? Verensä vuodattaminen ei liene meidän
esi-isistämme ollutkaan niin vaikeata kuin miltä se meistä
tuntuu, meistä joita pitkällinen rauha ja hyvät päivät ovat
liiaksi hellitelleet . ja veltostuttaneet. Eivät esi-isämme aina-
kaan voineet valittaa sitä, että heidän ruotsalaiset sotakump-
palinsa heillä vertansa vuodatuttivat, ja kunnottomasi! säästi-
vät omaansa. Ja kuka meistäkin ei vuodattaisi vertansa ja
menettäisi henkensäkin, jos niin kalhs asia kuin uskonvapaus
olisi vaarassa, ja jos saisimme sitä tehdä niin hyvässä seurassa
kuin Kustaa Aadolfin kanssa! — Paljo on tosin Suomen verta
vuotanut niissä sodissa, joihin kuninkaamme tavalla tahi toi-
sella joutuivat. Mutta tämä on meille ollut vaan eduksi ja
kunniaksi. Tämä veri ei ole mennyt hukkaan: me olemme
sillä ostaneet pääsön »kansojen lukuun»; se on lannoittanut
maan sen kukkasen kasvaa, jonka nimi on: Suomen kansalli-
nen olemassa-010.

Muistelkaamme siis menneitä aikoja ilman katkeruudetta,
jospa ilman kaipauksettakin! Antakaamme arvo muinaisille
oloillemme ja pitäkäämme kunniassa nykyinen tilamme! Tätä
muistojuhlaa viettäessämme astuu se paremmin kuin milloin-
kaan muulloin silmäämme, että neljä sataa vuotta takaperin
tämä Olavinlinna oli vihdoin-viimeinen paikka Itäsuomessa,
johon länsi-europalaisen sivistyksen valo ulottui, ja ulottuikin
vaan himeänä hämäränä. Kaikki, mikä Suomen kansallisuuden
alaa oli tästä itään ja pohjaiseen päin, oli pimeyden, raakuuden
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ja laittomuuden vallassa. Tästä Olavinlinnasta käsin rupesivat
valo, sivistys ja laillinen järjestys hiljalleen levenemään eteen-
päin. Ja katsokaamme nyt tällä hetkellä ympärimme: kuinka
laajalti eivätkö ne siitä ajasta ole voittaneet alaa, ja kuinka
syvälti eivätkö ne ole meidän kansaamme juurtuneet! Luo-
kaamme silmämme ympäri Itäsuomea : nämät aukeat viljamaat,
nämät kauniit talot, nämät suuret ja varakkaat kylät, nämät
sadat kirkot, nämät monet ja hyvät tiet, nämät kanavat ja
muut kulkuväylät, se tavaran paljous, joka näillä teillä ja
väylillä alinomaa kulkee edes ja taas, ja lopuksi nämä rauhal-
liset ja sivistystä harrastavat ihmiset, — eivätkö ne kaikki to-
pista sitä, että se metsäkansa, jonka synkkään maahan Ola-
vinlinna perustettiin, ei ollut Indianeja, joiden luonne ei suvaitse
eikä siedä sivistystä: ja eivätkö ne myöskin todista, että ne
lait ja se järjestys, jotka Ruotsi istutti tähän kansaan ja joiden
turvissa se näin on noussut ja varttunut, olivat hyvät ja sen
luonteen mukaiset?

Me emme siis voi koskaan, emme koskaan, unhottaa tä-
män järjestyksen ja näiden lakien alkua ja perustusta! Mutta
samalla emme myöskään voi kyllin kiittää ja ylistää sitä jalo-
mielisyyttä ja viisautta, jolla nykviset hallitsijamme ovat suoneet
meidän tällä vanhalla, meille niin rakkaalla ja kalliilla perus-
tuksella, parannella ja uudistella olojamme. Kiitos ja kunnia
siis entisille kuninkaillemme! Moninkertainen kiitos ja kunnia
heidän jälkeisillensä hallitsijoille, ja enimmin nykyiselle armol-
liselle Suuriruhtinallemme !

Ihminen ei voi edeltäpäin nähdä tulevaisuuttansa. Me
emme siis tiedä, mitä tulevainen aika on tuottava Suomellemme.
Nykyisiä olojamme entisiin verraten voimme kumminkin toi-
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volla lausua, että tulevaisuus ei näytä pimeältä. Se on arvat-
tavasti Luojan kädessä. Mutta isoksi osaksi riippuu se meistä
itsestämmekin. Pahin haittansa ja vihollisensa on ihmisellä
omassa povessaan: yksityisellä itsekkäisyyden kaikkea jaloa
jäytävä koi, kansoilla, eripuraisuuden monipäinen kyykäärme.
Tappakaamme tämä hirviö kansamme povesta, ja tukehdutta-
kaamme sen sikiöt! Sitten me voimme varmasti toivoa, että
kuin vuosisatanen taas vierähtää ajan äärettömyyteen, jameidän
lastemme lapset tässä taas viettävät Olavinlinnan juhlaa, sen
puolituhantista vuosijuhlaa, niin ovat he silloin paljoa onnelli-
semmat ja väkevämmät ja iloisemmat kuin me nyt, heidän
juhlapuheensa sujuvat silloin somemmin kuin meidän nyt, ja
heidän isänmaallinen laulunsa kaikuu silloin jalommin ja voi-
makkaammin kuin meidän nvt!



2.

KEISARILLISEN ALEKSANDERIN-YLIOPISTON

RIEMUJUHLASSA
2 P. MAALISK. V. 1880, JOLLOIN KEISARI ALEKSANDER II

OLI HALLINNUT 25 VUOTTA.





Jokahrnen päivä, jokahinen hetki ihmisen elämässä on
semmoinen, jolloin hänen sekä käypi että tulee kiittää Juma-
lata kaikesta siitä hyvästä, jota hän Jumalan armosta lakkaa-
matta nautitsee. Vaan niitä on sellaisiakin ajantaitteita sekä
yksityisen ihmisen että koko kansojen olemuksessa, jolloin Ju-
malata kiittäminen on ei ainoastaan velvollisuus, vaan niin pa-
koittava tarvekin, etfei kylmäkiskoisinkaan ole sitä tuntematta.
Tällainen hetki on meillä, korkeasti kunnioitettavat kansalaiset,
nyt läsnä, eikä yksillä meillä, vaan myöskin kaikilla niillä
monilla kymmenillä miljoneilla eriuskoisia, erikielisiä ihmisiä,
jotka Wenäjän Keisaria, Suomen Suuriruhtinasta, hallitsijanansa

kunnioittavat. Viisikolmatta vuotta, kokonainen neljännes
vuosisataa, on siitä kulunut, kuin Aleksander Toinen otti
näiden maiden valtikan käteensä, ja pitkin pituuttaan on tämä
aikakausi ollut täynnänsä viisaita, ilrmisrakkaita ja ajanmukai-
sia hallitustoimia, jotka syvälti ovat vaikuttaneet ei ainoastaan
Wenäjän viljavilla lakeilla ja Suomen sinisillä saloilla, vaan
Aasiankin hieta-aroilla ja perimmän Pohjankin jäisillä jängillä.
Jo joku vähäinen osakin tätä hallituskautta ja sen suuria toi-
mia antaisi meille kyllin kyllä syytä sydämestämme kiittää
Luojaa Kaikkivaltiasta, joka tälle suurelle, monessa kohdin vielä
niin pimeänä ja elämättömänä olleelle valtakunnalle antoi niin
valistuneen ja niin lempeän hallitsijan kuin Aleksander
Toisen. Mitäs sitten, kuin tätä onnea on saatu nauttia ko-
konainen neljäs osa vuosisataa! Onko se ihme, että tänä päi-
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vänä tuhanten tuhannet ihmiset ovat rientäneet temppelien
pyhyyteen, liikutukseen sulavista sydämistäKorkeimman edessä
äänensä koroittamaan riemullisiin kiitosvirsiin tahi hiljaisesti huo-
kailemaan rukouksen ja esirukouksen hartaita huokauksia ! Onko
se ihme, että kaikki tämän monikansaisen ja monimaisen valta-
kunnan asukkaat, millä sivistyksen, millä varallisuuden, millä
yhteiskunnallisuuden kannalla he lienevätkin, kukin tavallansa
tänäpänä viettävät riemujuhlaa, jonka vertaista harvoin lienee
ennen ollut ja harvoin tullee vasfedeskään olemaan! Ja kai-
kista vähimmin lienee se ihme, että Suomenmaan asukkaat
tänä päivänä enemmän kuin monena muuna ovat tunteneet
tarpeen kiittää Jumalata, ja että he myöskin pyytävät armolli-
selle Keisarille ja SuuriruhtinaUensa osoittaa sitä kiitollisuutta
ja rakkautta, joista heidän sydämensä tulvehtivat, heidän muis-
tellessaan, mitä kaikkea Hän on tehnyt ja aikaan saanut sekä
heitä että kaikkia muita valtikkansa alammaisia edistääkseen,
vapauttaakseen, valistaakseen.

Paljon on, todella paljon hyvää meidän rakas Hallitsi-
jamme herättänyt, toimittanut, pysyväiseen oloon saattanut,
niin paljon, ettei sillä lyhyellä hetkellä, jonka minä saan naut-
tia Teidän huomiotanne, Hänen toimistansa voi mainita muuta
kuin kaikkein suurimmat, niin paljon ja niin hedelmällistä, että
niistä puhuessa imarteleminen, jos ken sitä koettaisikin, koko-
nansa olisi mahdoton, sillä runsainkin niiden kiitteleminen ja
ylistys ei kuitenkaan menisi todellisuuden rajojen yli.

Tällaisen runsaimman kiitoksen ja ylistyksen on ansain-
nut ja yli koko maanpiirin saavuttanutkin se jalo suuri toimi,
johon Keisarin Majesteetti heti hallituksensa alussa rupesi,
nimittäin perintö-orjuuden poistaminen, toimi, joka jo aivan
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yksinänsä on kohottanut Aleksander Toisen nimen niiden
nimien joukkoon, joilla ihmiskunnan vievinten hyväntekijäin
muisto historiassa vuosisatojen vieläpä vuosituhantenkin takaa
kirkkaana loistaa. Enin osa Wenäjän kansaa, kitui orjankah-
leissa. Abelin veren ääni huusi Herran tykö maasta. Ei vuosi-
satojenkaan tottumus voinut epäoikeutta oikeudeksi tehdä. Ja
Aleksander otti rahvaansa aina raskaampina kuuluvat huo-
kaukset korvaansa, ja päätti poistaa rasituksen, joka uhkasi
turmella koko kansan. Vaan tässäpä, tämän päätöksen val-
mistamisessa ja toimeenpanossa, koko hänen viisautensa, kär-
sivällisyytensä ja järkähtämättömyytensä olivat tarpeen. Vuo-
sisadat eivät olleet turhaan tehneet työtä : vallalla oleva luokka
piti vääryyttä oikeutenansa. Talonpoikien vapauttaminen kukis-
taisi valtakunnan aateliston, hävittäisi kaiken maaomaisuuden,
tekisi rahvaasta hillimättömän roistojoukon ja mullistaisi kaikki
ylös-alaisin. Näin kuviteltiin, peljättiin ja peloitettiin. Mutta
toisella puolen seisoi kurjuus ja kataluus, ei kuvitteluna eikä
luuletuksena, vaan silmin nähtävänä, korvin kuultavana, käsin
pideltävänä: kristiveli ja oma kansalainen orjankahleissa ja
juhdanikeessä, hänen hikensä, vaivansa, ytimensä valtaniekan
hekkumallisesti mässättävänä, hänen vaimonsa kunnia samoin
kuin hänen tyttärensäkin viattomuus alttiina valtaniekan hi-
moille. Oli se kurjuutta, oli se kataluutta, joka tuntui sitä suu-
remmalta, kuta vähemmän näytti siitä koskaan pääsemisen toivoa
olevan ja kuta selvemmin orjuutta kantava rahvas itsekin alkoi
ymmärtää verratonta vääryyttä kärsivänsä. Niin tuli Aleksan-
der. Jumalan laki. maallinen hyöty, koko sivistyneen ihmiskun-
nan mielipide ja ennen kaikkia Hänen oma hellä sydämensä vaati-
vat Häneltä perintö-orjuuden poistamista. Silloin lausui Keisari
luottavaisesti: olkoon kansani vapaa! Ja katso, kansa va-
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pautui, sai maata omaksensa, orjan ruoska katosi, ja kuitenkaan
ei yhteiskunta mullistunut ylös-alaisin; eikä omaisuudenkaan
seikoissa tapahtunut niin suuria kumouksia kuin oli peloiteltu
ja peljätty: semmoisella huolellisuudella, semmoisella kohtuu-
della oh asia valmistettu ja toimeen pantu. Tämä päivä, joka
meiUä nyt on, on tämänkin suuren tapauksen vuosipäivä: 19:s
päivä Helmikuussa vanhan luvun jälkeen vuonna 1861 on se
Wenäjän historiassa ikimuistoinen hetki, jolloin orjuudensiteet
silkonivat venäläisen talonpojan jäseniltä.

Eipä armias Aleksander kuitenkaan tyytynyt vaan sii-
hen, että otti orjanikeen pois kansansa niskoilta. Toinen yhtä
suuri vamma kuin orjuus oli myöskin poistettava, jos mieli
vapautetusta rahvaasta tehdä oikeita ihmisiä ja kansalaisia.
Tämä oli se varsin vaillinainen oikeuslaitos, joka silloin oli
olemassa ja joka hämmensi] ja oli hävittää oikeudentunnon
Wenäjän kansassa. Themis oli kadottanut siteen silmiltänsä,
ja hänen vaakansa kallistelihen muistakin syistä kuin oikeuden.
Ylhäinen ja rikas sai usein oikeuden silloinkin, kuin se ei ollut
puolellansa, halpa ja köyhä sai sen harvoin muulloin kuin syyn-
alaisena. Syytettyä ei oikeuden-käyttäjä tutkinut välittömästi
ja suullisesti, tuomioistuin toimi ikäänkuin lukittujen ovien
takana, syytöinkin sai vuosimäärin kitua tyrmien sekä henki-
sesti että ruumiillisesti turmiollisissa ruomissa. Niin lausui
jalo Keisari syystä: nauttikoon kansani oikeutta! Ja en-
tisen vaillinaisen sijaan astui nyt ajanmukainen ja lempeä laki,
sitä käyttämään oikeuslaitos, jonka toimiin kansa ottaa osaa,
ja oikeuden-käytäntöä valvomaan julkisuus, jonka edessä väärin-
käytökset eivät pääse hyöstymään.
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Valtion uudentaminen ei vielä tälläkään ollut valmis.
Vapaan kansalaisen, joka tuli ottamaan osaa lainkäytäntöön-
kin, piti myöskin ymmärtää hoitaa kuntansa, piirikuntansa,
läänikuntansa asioita. Jalo Keisari lausui vielä: tottukoon
kansani hoitamaan yhteisiä asioitansa! Ja nyt ilmaan-
tui Wenäjällä laitos, joka sen kansalle oli varsin tarpeellinen
ja tervetullut. Keskikaikkisuus oli kasvanut kasvamistaan, sa-
malla kuin valtakunnan piiri yhä oli laajennut. Itse asian
luonnosta seurasi, ettei hallituksen silmä kaikkialla voinut tar-
koin valvoa asiain oikeata käyttämistä. Kansa oli herätettävä
itse pitämään huolta hkimmistä asioistansa. Tätä varten sääti
Keisari maakuntapäivät eli lääninkokouksen, jossa kansan va-
litsemat edusmiehet saavat keskustella ja päättää monenlaisista
kokouksen edustusalan yhteistä taloutta koskevista asioista.
Näin laski jalomielinen Itsevaltias ensimmäisen vakavan perus-
tuksen eduskunnalliselle hallitusmuodolle Wenäjällä.

Tarvitsisinko minä, jospa mun olisikin valta tässä tilassa
enemmälti käyttää aikaa, mainita useampia Aleksander
Lempeän jaloista ja suurista teoista venäläisen kansansa
eteen? Tarvitseeko suomalainenkaan kuulijakunta, joka kuiten-
kaan ei voi niin tarkoin tuntea Wenäjällä tapahtuneita suuria
muutoksia ja uudennuksia, niistä kuulla ja tietää enemmän,
syystä ja sydämestään yhdistyäkseen Wenäjän kansan kanssa
antamaan hänelle Vapauttajan nimen? Ei suinkaan, sillä
me Suomalaiset tiedämme, mitä kaikkea Hänen hallitusajallansa
on Suomessa tapahtunut, ja voimme jo siitäkin päättää,
ettei Hän verrattoman suuremmalla alalla ole voinut toimia
toiseen suuntaan kuin täällä vähäisessä suuriruhtinakunnas-
sansa, Tämähän sama Aleksander se on, joka lakkautti Suo-
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men kansan pitkän valtiollisen toimettomuuden ja kutsui sen
laillisen eduskunnan yhdessä Hänen kanssansa parantelemaan
ja ajanmukaisesti uudentamaan maan lakeja ja valtiolaitosta,
sillä järkähtämättömällä pohjalla ja lujalla perustuksella, jonka
vuosisatojen toimet olivat lainsäädännölle ja valtionkäytännölle
antaneet. Hänhän se on, joka soi meille oman rahamme ja
antoi sille sen vakavuuden, ettei taloudellinen tilamme enää
voi joutua horjuksiin, niinkuin usein ennen. Hänhän se on,
jonka suomalainen Hallitus rakensi maamme rautatiet ja avasi
useampia muitakin uusia teitä ja kulkuväyliä. Hänhän se on
edelleen, joka soi meidän itsemme ryhtyä kirkkomme asioita
järjestämään ja uudentamaan, missä tarve sen vaatii. Hän se,
jonka hallitessa kansakoulu Suomessa syntyi ja jonka käskystä
kansakoulu-seminarit ovat perustetut. Hänhän se on vihdoin,
jonka kehoituksesta ja käskystä Suomen kansa otti uudenai-
kaisessa muodossa päällensä vanhan, kyllä rakkaan, vaan sa-
malla myöskin raskaan velvollisuuden, tarvittaessa, voimiansa
ja vertansa säästämättä torjua vihoillista sen yhteyden piiristä,
johon tämä kansa kuuluu. Ja ennen kaikkia on Hän se ar-
mollinen Hallitsija, jota Suomen kielen ja kansallisuuden on
kiitettävä tulevaisuuden-toiveistansa. Jo Hänen kolmantena
hallitusvuonnansa, 1858, avattiin Jyväskylän suomalainen al-
keisopisto, ensimmäinen oppilaitos maailmassa, jossa Suomen
kieli pääsi tieteellisen opetuksen kieleksi. Sitten tuli tuo vuosi
1863, joka Suomen kansan nykyisemmässä historiassa on oikea
riemu- ja vapausvuosi. Keisari ja Suuriruhtinas viipyi tällöin,
loistoisan seurueen kanssa kahdesti käyden Suomessa, kauem-
man aikaa maamme äärissä, tarkasti omin silminsä Suomen
sotaväen, ja avasi sitten Itse Suomen ensimmäiset nykyisaikai-
set valtiopäivät. Aäretöin oli se riemu, jolla kansa seurasi
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rakkaan Suuriruhtinansa askelia ja toimia: vielä äärettömäm-
mäksi tuli riemu, kuin Hän tällöin, Suomen sisämaassa olles-
sansa, antoi sen armollisen Julistuksen Suomen kielen asettami-
sesta virkakunnissa käytettäväksi, jota syystä pidetään tämän
kielen oikeutten peruskirjana. — Ihmeelliset ovat todella Her-
ran tiet. Suomalaiset, jotka muinoin yhdessä Wenäläisten
kanssa kutsuivat Rurikin heitäusä hallitsemaan ja täten yritti-
vät rakentamaan jotakin itsenäistä ja kansallista valtiolaitosta,
menettivät kansallisuutensa ja hukkuivat venäläisyyteen. Luul-
tavasti olivat he silloin vielä liiaksi luonnon lapsia eikä kyllin
varttuneita oikeana ja omana kansanansa astumaan historian
toimintoalalle. Suomalaiset taas, jotka tuhat vuotta myöhem-
min joutuivat valtiolliseen yhteyteen Wenäläisten kanssa, sai-
vat juuri Rurikin voimalliselta jälkeiseltä tuen kansallisuudel-
lensa ja perusteellisen toivon voivansa ylläpitää kansallista suo-
malaista valtiota, jonka rakennukselle he olivat saaneet länsi-
europalaisen muodon, enemmän kuin puoli tuhatta vuotta ol-
tuansa valtiossa-elämisen opissa.

Mutta eikö se ole varsin turhaa, että minä tässä kor-
keasti valistuneessa ja isänmaata-rakastavaisessa seurassa luet-
telen niitä- hyvätekoja, joita Suomenmaa on saanut nauttia
Hänen Majesteettinsa hallitukselta? Tietäähän ja tunteehan
jokainen Suomalainen ne ilmankin. »Onni oli meillä», sanoo
keski-ikä ja vanhemmat, «onni oli meillä, että saimme parhaan
osan ikäämme elää näin jalomielisen, lempeän, ja viisaan Suu-
riruhtinan hallitessa!» «Onni meillä», sanovat nuoret, «kuin
elämämme päivä alkoi tämmöisen Hallitsijan valtaa pitäessä;
ihastuksella uhraamme, jos tarve vaatii, veremme ja henkemme
Hänen ja Hänen jälkeistensä valtaistuimen eteen!»
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Suloista, todella suloista mahtaa olla sen valitun ihmisen,
joka niinkuin meidän armollinen Keisarimme näkee olevansa
näin epäilemättömän rakkauden ja alttiuden esineenä ja joka
tietää nämät, kanssaihmistensä onnea etsimällään, ansainneensa!
Vaan niinpä kuitenkin on määrätty, ettei yksikään kuolevai-
nen murhetta maistamatta pääse elämästä, Ihmisenä ja per-
heenisänä on Hänkin tämän saanut kokea manalan majoihin
saattaessansa nuoruuden kukoistuksessa poislähteneen suurilah-
jaisen vanhimman poikansa, ja nähdessään rakkaan Puolisonsa
kärsivän pitkällistä tautia. Hallitsijana taas on Hän tullut
sen hyvin tunteinaan, että kuta laajempi valta on, sitä suu-
rempi on vallanpitäjän huolikin, ja kuta keveämpi valtikka on
alammaisille, sitä raskaampi on se kantajallensa.

Verinen sota raivosi valtakunnan rajoilla Hänen ryhty-
essään sen hallitukseen, ja voimallisten vihoillisten ryntäykset
täyttivät Hänen mielensä murheella. Olletikin oli Suomen-
maan kohtalo huolestuttava, — Vaan sodan myrsky asettui,
rauhan rakas päivä rupesi taas paistamaan, ja Hallitsijan hellä
käsi paransi pian vihoillisen lyömät haavat.

Toiseen raskaasen ja veriseen sotaan vaativat Keisarin ne
haikeat hätähuudot, jotka vuosikausia olivat kuuluneet Balka-
nin maanääristä. Siellä kidutti kristinuskon verivihoillinen
kauheasti Wenäjän kansan likimpiä uskonto- ja kieliheimolaisia,

Tästä syystä ei Hänen Majesteettinsa Itsekään kamonnut so-
dan kauhuja ja vaivoja. Voitollisesti ryntäsivät Wenäjän sota-
joukot aina Bosforille asti, ja ruhjennettu vihoillinen voi pää-
kaupunkinsa huipuilta nähdä heidän kunniarikkaat lippunsa.
Kristittyjen kärsimykset päättyivät, ja uusia valtioita syntyi,
jotka kiitollisuudella muistelevat Wenäjän Keisaria perustajat-
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sensa. Suomea kosketti tämä sota vaan siten, että vähäinen
joukko Suomalaisia, jotka siinä kamppailivat Wenäjän väen rin-
nalla, sai tilaisuuden osoittaa miehuuttansa. Uskollisuus ja ur-
hoollisuus, joista Suomalaiset ennen aikaan Knstaavien ja Kaar-
lein käskyissä olivat tulleet kuuluisiksi, seurasivat vielä nytkin,
Aleksanderin silmän alla, heidän lippujansa. Se verensä
vuodatus, jota Suomalaiset tässä sodassa eivät kamoksuneet,
oli esimaku niistä verilöylyistä, joita Wenäjän ja Suomen so-
turit vastedes tulevat yksissä kylpemään.

Kuin sota rasittaa maata ja kansan veri vuotaa, tahi
kuin rutto raatelee taikka nälkä näännyttää kansaa, kuin val-
lattomat vedentulvat huuhtovat pois kansan vaivannäön taikka
tuli siltä poroksi polttaa suuria kaupunkeja, niin kenen sydä-
meen koskee se kipeimmin? Kenenkäs muunkuin kansan isän,
semmoisen kuin Aleksander Toisen! Monta tällaista on-
nettomuutta on Hänenkin hallitessansa tapahtunut — ne ovat
välttämättömiä seuralaisia tämän maallisen elämän viheliäisyy-
delle — ja monta surua, monta murhetta henee rakkaan Kei-
sarimme hellä sydän niiden syystä saanut kärsiä.

Mutta katkerampaa kuin nämät huolet mahtanee se olla
kansansa parasta harrastavan Hallitsijan mielelle, että Hänen
alamaisissansa on voinut ja voipi löytyä semmoisia, jotka ovat
tyytymättömiä — mitä sanon! — ei ainoastaan tyytymättömiä,
vaan suorastaan Hänen pahansuojiansa ja vihoillisiansa. Eikä
siitä vielä kyllä ! Nämät kurjat ovat niin kauas jumalattomuu-
den ja pimeyden teille eksyneitä, että kauhistuttavalla rohkeu-
della uskaltavat nostaa murhaajan käden Herran Voidellun
päälle, kansansa Vapauttajan ja Valistajan päälle ! Ja tätä teh-
dään ei kerran eikä kahdesti, vaan monet kerrat, ei ainoastaan
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ulkona kaduilla ja teillä, vaan Hänen omassa kodossansakin,
keskellä Hänen palatsinsa vartioita! Tämä on näytelmä, joka
täyttää koko ihmiskunnan hämmästyksellä ja kauhulla, Mur-
heesen ja epätoivoon olemme kaikki olleet nääntyä aina, kuin
uusi sanoma taas tehdystä murhayrityksestä on iskenyt kor-
vaamme. «Mistä kirouksen kidasta lähteneitä ovat nämät ih-
misen haamussa kulkevat pahahenget, jotka rohkenevat ruveta
tämmöisiin verrattomiin ilkitöihin? Eikö murhaajien salaliittoa,
tätä käärmetten pesää, ole mahdollinen löytää ja hävittää?
Eikö voida kähyihinsä läkähdyttää tätä monipäistä maanalaista
hirviötä, joka kokonaisen valtakunnan pitää vavistuksissa?»
Näin on aina huokaeltu kauhusanomien tultua.

Ja sydämemme olisivat niistä pakahtuneet, elTei itsessä
sellaisessa sanomassa olisi ollut myöskin lohdutusta ja ilonai-
netta. «Hänen Majesteettinsa on ihmeellisesti pelastunut!»
Näin olemme aina samalla saaneet riemusta huudahtaa. Ih-
meellistä on todellakin aina pelastus ollut, ja selvemmin kuin
milloinkaan on Kaikkivaltiaan käsi näissä surkeissa tapauksissa
nähtävästi näkynyt ja ikäänkuin osoittamalla osoittanut, että
murhalla uhattu on Herran valittu käskyläinen, yksi niitä,
jotka Jumala on määrännyt suuria jumalallisia aikeitansa ih-
miskunnassa toteuttamaan. Me luotamme siis lujasti ja toi-
vomme turvallisesti, että sama käsi on vastedeskin samoin
suojeleva rakasta Keisariamme ja Suuriruhtinastamme, jos pi-
meyden vallat eivät vieläkään olisi väsyneet raivostansa ja vie-
läkin yrittäisivät Häntä kohti murhanuoliansa ampumaan, ja
rukoilemme taivaallista Isää, että Hän, meille Suomenmaan
asukkaille ja kaikille Wenäjän valtakuntaan kuuluville kansoille
tueksi ja turvaksi, soisi armollisen Keisarimme vielä kauan pitää
näiden maiden valtikkata väkevässä ja lempeässä kädessänsä!
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ELIAS LÖNNROTIN

KUNNIAKSI VIETTÄMÄSSÄ JUHLASSA

HÄNEN BI:NJS SYNTYMÄPÄIVÄNÄNSÄ,

17 P, HUHTIK. V. 1882,





Korkeasti kunnioitettavat kansalaiset!

Minusta on kuin olisimme me tällä hetkellä ihanan kesä-
päivän iltapuolella. Aurinko on koko pitkän päivää tehnyt
jouduttavaa, kypsyttävää työtänsä: hedelmä puussa, marja
maassa, lainehtiva elo vainiolla, kaikki todistaa tätä hänen työ-
tänsä; kaikkialla on tyydytys sekä tyytymys, kaikkialla riemu
ja rauha. Käen jdvsinäinen kukkuminen kaikuu lahden poikki,
ja leivonen visertelee vielä taivaan sinisen kannen alla iltavir-
siänsä. Aurinko näyttää ikäänkuin tauonneen luoteisen tai-
vaan rannalle, eikä näyttäisi hennovan luopua armaalta työ-
alaltansa, vaan elähyttää sitä vieläkin lämpimillä katseilla.

Tämänlaiseen kesäpäivään voipi näet verrata sen elämän,
jonka yhdeksännen vuosikymmenen alkua me nyt juhlallisesti
vietämme. Samoin kuin tuo ihana, pitkä kesäpäivä luonnossa
on Elias Lönnrotin elämäkausi ollut ihana, tuottelias, hedehni-
käs, runsaslahjainen hänen kansallensa ja sen kautta tavallansa
ihmiskunnallenkin.

Ihmeelliset ovat Herran tiet! Hän on yhdelle Suomen
heimolle runsaassa määrin antanut laulun lahjan, ja tämä on
salojen ja korpien kaikuja laulattanut mitä suloisimmilla säve-
lillä. Tätä on kestänyt vuosisatoja. Mutta laulut alkavat jo
lakastua, ja ajan juokseva virta alkaa jo huuhtoa niitä unho-
tuksen meren syvyyteen. Silloin ilmestyy toisessa Suomen
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heimokunnassa köyhä nuorukainen, jota tumma halu, enemmän
kuin selvä tieto, rupee vetämään tuolle laulualalle. Hän kul-
kee satoja peninkulmia, ja löytää kuin löytääkin lauluja, ensin
vähemmän, sitten enemmän, viimein verrattomat aarteet. Aivan
selvästihän tässä Korkeimman käsi on johdattamassa tämän
nuorukaisen askelia Kalevalan jäljille! Täten pelastui Suomen
kansalle hengentuote, jota kalliimpaa sillä ei ole muuta kuin
raamattu.

Onko Kalevala tosiaankin niin korkealle arvattava, ja
mistä syystä? Mutta tarvinnenko minä tässä seurassa ottaa
vastatakseni tähän kysymykseen ? Voipihan jokainen Teistä,
kunnioitettavat kansalaiset, sanoa, että hän Kalevalata lukies-
sansa on tuntenut tunteita, joita ei minkään muun lukeminen
ole hänessä koskaan herättänyt. Hän on tuntenut sen maise-
mat omaksi maaksensa, sen urohot omaksi isäksensä tahi omiksi
veljiksensä, sen naiset omiksi ärtiksi, omiksi sisariksi, näiden
mielipiteet, ilot, surut, toiveet, pelvot oman mielensä liikun-
noiksi, — kaikki vaan kirkkaampana, jalompana, lumoovampana
kuin koskaan kessään tahi missään on olevaisuudessa nähnyt.
Asia on semmoinen, että kansat, joille enemmälti on annettu
kykyä, lapsuutensa ajalla paraimpina hetkinänsä, ovat runopu-
kuun luoneet ihanteellisia kuvia omista itsistänsä, maailman-
katsannostansa, mielipiteistänsä. Näiden ihannekuvien rinnalle
ei ainoakaan yksityinen voi korota, ne ovat ylempänä kaikkea
olevaista. Mutta tämäpä juuri tekee sen, että niiden katsele-
minen viehättää yksityistä, kohottaa häntä paljasta luonnon-
elämätä eläväisen kannalta henkisyyden ylevämmille aloille,
samalla kuin se toisannepäin lujemmilla siteillä kiinnittää yk-
sityisen oinaan kansaansa, omaan heimoonsa, omaan kotope-
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räänsä. Tämmöinen sekä viehättävä että jalostuttava voima
on kansallisella runoudella ja olletikin kansan-epoksella. Tämän
lisäksi tulee vielä, että tämmöiset kirjallisuus-kappaleet kan-
sallisen alkuperäisyytensä ja kielellisen rikkautensa tähden ovat
ammentamattomia lähteitä taiderunoudelle.

Oli se siis kallis lahja, oikea armolahja, jonkaLuoja mui-
den armolahjojensa lisäksi antoi Suomen kansalle, kuin Hän
etelä-Suomen lauluttomilta viljavainioilta ohjasi tuon nuorukaisen
askeleet Karjalan laulurikkaille saloille, sieltä saamaan uutta
sampoa, joka oli paljoa kalliimpi arvoltaan kuin tuo särkynyt
ja mereen uponnut entinen, sillä se oli henkistä laatua.

Lönnrotin tointa Kalevalan ilmoille-tuomisessa ei minusta
ole arvattu niin suureksi kuin se oikeastaan on. Vähin työ
tässä suuressa ja taidokkaassa epos-runoelmassa on runojen
keräämisestä ollut. Senpä tähden on niitä muutkin voineet
koota kansan suusta, ei vaan Lönnrot itse. Suurempi ja isom-
pata tajua vaativa oli lukemattomien kappaleiden ja toisintojen
paikoillensa sovitteleminen erityisissä runojaksoissa. Nämät
toisinnot olivat silloin, kuin ne kansan suusta kirjoitettiin ylös,
palasia, hujan hajan toisistansa joutuneita kokonaisen osia,
disjecta menibra, ne olivat kuin Lemminkäisen jäseniä, jotka
ainoastaan korkein rakkaus, yhdessä suurimman tietäjävoiman
kanssa, sai sovitetuksi entisellensä ja entistänsä ehommaksikin.
Verrattomasti suurin ja kallisarvoisin työ tämän uuden sammon
teossa on kokoonpano ollut. Kansa lauloi yksityisiä, yksin-
kertaisia, pieniä epoksia, kustakin sankarista erikseen, kunkin
tapauksen alusta loppuun asti. Lönnrot otti tehtäväksensä
näistä erikois-epoksista sommitella suurempi kokonainen, jossa
nämät pienemmät jaksot tulivat olemaan vaan jakoina, epi-
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sodeina, mutta välttämättöminä osina, Minusta on se ihan
ilmeinen ihme, että tämä on onnistunut, ja vielä kuinka sitten
onnistunut! Dante kuvaa, että häntä talutti ensin Vergiliuksen
haamu ja sitten poismenneen maallisen lemmittynsä, puhtaan
neitseen Beatricen kirkastunut olento, kuin hän hengessä kä-
veli ensin Manalan kaikki loukot ja sitten ylämaailmat kirk-
kaudesta kirkkauteen, kooten ne kuolemattomat kuvaelmat,
joista hän pani ihmeellisen epos-teoksensa kokoon. Lönnrotia
on taas hänen Kalevalan osia kokoonpannessansa johtanut itse
eposrunon haltiatar: niin mukavasti, niin taiteellisesti ovat
nämät osat soveltuneet yhteen kokonaiseksi, täydelliseksi taide-
kappaleeksi. Tämmöinen on Lönnrotin osa Kalevalan teossa.
Hän on viimeinen Kalevalan tekijöistä, ja myöskin suurin, ja
täydellä todella voimme häntä pitää suomalaisen kansanepoksen
Homeeruksena.

Kalevalan pelastus ja kokoonpano ansaitsevat joyksinänsä
Suomen kansalta ijäisen kiitollisuuden jakuolemattoman muis-
ton. Mutta tämä työ ei likimaillenkaan ole kaikki, mitä Lönnrot
on tämän kansan eduksi tehnyt. Kuka Suomalainen ei tunne
noita monia suuriarvoisia teoksia Kantelettaresta alkaen aina
Loitsurunoihin asti, joilla Lönnrot on perustanut ja kaunistanut
suomalaisen kirjallisuuden? Koko ne kuusikymmentä vuotta,
jotka hän tällä alalla on tehnyt ja toiminut, ovat olleet yksi
ainoa pitkä työpäivä. Moni Teistä on kuullut taskukelloista
— joku niitä ehkä nähnytkin — joissa tunnit ovat merkityt
timanteilla, kalliilla hohtokivilla. Vielä suurempiarvoisilla kal-
leuksilla ovat välit eli hetket merkityt siinä päiväkaudessa, joka
on Elias Lönnrotin elämä.
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Mutta mitäpäs töistä ja teoksista olisi, ell'ei niiden takana
olisi kelvollinen tekijä! Schiller ei sano teosten, loistavinten-
kaan, maksavan mitään, eli'ei niiden tekijä ole siveellisesti kel-
vollinen. Suomen uudemman kirjallisuuden perustaja sai täs-
säkin suhteessa niin runsaan osan, että hän ihmisenäkin täyt-
tää ankarimpain vaatimusten määrän, ja on niin likellä täy-
dellisyyttä, kuin kuolevaisen on mahdollista. Ilman töitänsä
tekemättäkin olisi Lönnrot ollut suuri mies. Hän on aatelis-
mies, sitä oikeata aatelissäätyä, jolla tosi-ihmisyyden ihanteet
ovat kilvenmerkkeinä. Tämä aateli kasvaa harvoin vaakunoi-
tetuissa kehdoissa. Jalosukuisuus ei aina ole yhtä kuin jalo-
mielisyys. Lempeä luonnotar ei valitse lemmikkejänsä säätyyn
katsoen, vaan pistää monasti aateluskirjansa, oikean jalouden
lahjakirjan, senkin lapsen kapaloihin, joka ensi-uniansa makaelee
matalan mökin karstaisen kurkihirren alla. Tämän aateliston
etevin tunnusmerkki on rakkaus, se oikea rakkaus, josta apos-
toli antaa niin viehättävän ja täydellisen kuvan, alkaen näillä
ihanoilla sanoilla: «jos minä ihmisten ja enkelien äänillä pu-
huisin, ja ei minulla olisi rakkautta, niin minä olisin kuin he-
lisevä vaski ja kilisevä kulkuinen». Rakkauden kanssa ovat
yhdistettyinä nöyryys ja tyytyväisyys. Ne harvat, joillanämät
ominaisuudet ovat siinä määrin kuin Lönnrotilla, ovat ihmis-
kunnan etevimpiä. vaikkapa eivät tekisikään mitään uros- tahi
ansiotöitä. He ovat kansan suola. He pitävät henkisten ja
siveellisten ihanteiden lippua ylähällä, silloin kuin enimmät
muut ihmiset mellastavat elämän turhuuden-markkinoilla, ja
himot, rahanhimo, kunnianhimo, nautinnonhimo, poloisia vim-
maten riehuttavat. Näitä valittuja on Elias Lönnrotkin.

Suomen nuoriso! katso tässä esikuvaas, ja opi hänestä,
kuinka ikä on elettävä, pitkä ikä, 80 vuoden vanhaksi, ilman
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ketään vihoittamatta, kaikkien rakkaana, ja kuitenkin äärettö-
män paljon tehneenä!

Herra Kanslianeuvos, Suomen kirjallisuuden, jopa Suomen
kansankin patriarkka! Jos minulla olisi kaiken maailman puhe-
liaisuus ja kaikkein kielten sulavimmat sanat, en minä kuiten-
kaan voi täysin lausua, enkä täysin sanoiksi saattaa niitä- rak-
kauden, niitä kiitollisuuden ja niitä kunnioituksen tunteita, jotka
tällä hetkellä Teitä kohtaan sykkävät meidän sydämissämme
ja kaikkein Suomalaisten sydämissä. Me olemme varmat siitä,
että Te ette epäile näiden tunteiden vilpittömyyttä ja että Te
myönnätte ne oikeutetuiksi. Me emme siis nyt muuta kuin
lausumme vaan sen toivomuksen ja rukouksen, että suokoon.
Luoja kaikkivaltias Teille vielä elonpäiviä montakin, niin että
me vielä kauan saisimme nauttia Teidän ruumiillistakin läsnä-
oloanne, yhä edelleen valistuen Teidän suuresta tiedostanne, ja
yhä edelleen virkistyen Teidän jalosta mielenluonteestanne !

Ja nyt, kansalaiset, korkealla äänellä ja sydämen poh-
jasta: eläköön Elias Lönnrot kauan, eläköön hänen muistonsa
ijäti !



4.

REHTORIN PUHE

YLIOPISTON SISÄÄNKIRJOITUKSESSA

16 P, TAMMIK. V, 1885.





Suomalainen olkoon, kunnioitettavat kuulijat, minun en-
simmäinen sanani tältä paikalta Suomen Yliopiston rehtorina;
ei sen vuoksi, että täten tahtoisin osoittaa halveks uvani maan
toista kieltä, jota yksinomaisesti tämmöisissä tiloissa tähän asti
on käytetty, vaan siitä syystä, että nyt on jo aika suomenkin
kielen kuulua yliopiston virkatoimissa, ja siitä että tällaista
puhetta kuin minun nyt pidettäväni, ei saata pitää kahdella
kielellä.

Oikeus vuorostansa tulla käytäntöön ja kuulumaan yli-
opiston juhlatiloissakin lienee tällä kielellä jo kieltämätön ai-
noastaan sen tosiasian nojalla, että enämpi kuin toinen puoli
yliopiston oppilaita tunnustaa sen äitinkieleksensä. Eikä suomen
kielen käyttämisestä vuoroin ruotsin kielen kanssa täällä mei-
dän keskuudessamme liene kelienkään haittaa enemmän kuin
rasitustakaan, ei ainakaan nuorisolle, joka tässä ennen muita
on huomioon otettava, koska tämän nuorison, alkeisopistojen
nykyisen laitoksen mukaan, pitää yliopistoon tullessansa perus-
teellisesti osata maan toinenkin kieli, ei vaan oma äitin- ja
opetuskielensä. Jo tästä syystä on kaksikielisyys s. o. maan
molempain kielten käyttäminen samoissa toimissa meidän kes-
kuudessamme aivan tarpeetoin. Ja tälle tosiasialle on myös
minun arvoisa edeltäjäni rehtorinvirassa perustanut toimenpitä-
myksen, joka on varsin järkevä ja käytännöllinen, sen nim.,
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että lukukautinen luettelo annetaan ulos vaan yhdellä kielellä,
vuoron ruotsiksi, toisen suomeksi. Suurempaa syytä kuin tässä
kohdin ei liene kaksikielisyyden pitkittämiseen luentojenkaan
luettelossa eli n. k. ohjelmassa, joka yhtä hyvin kuin jäsenten
luettelo voipi ilmestyä toisena lukuvuotena suomeksi, toisena
ruotsiksi, koska kaikki asianomaiset ymmärtävät sen yhtä hy-
vin toisella kuin toisellakin kielellä. Täten poistuu tästä tosin
ei kovin painavasta, vaan kuitenkin tarvittavasta ja säännöllisesti
uudistuvasta kirjasta tuo kummallisuus, joka siinä nyt on, että
opettajat ja opetusaineet luetellaan kahdesti ei ainoastaan sa-
massa kirjassa, vaan myöskin samalla lehtiavuuksella, jokakaksin-
kertaisuus sitä paitse myöskin lisää yliopiston painokustannuksia.

Mutta näitä seikkoja mainiten minä olen pannut lopun
aluksi ja vähäisemmän suurempi-arvoisen sijaan, sillä minulla
on tällä kertaa aikomus järjestään kertoa suomen kielen
vaiheita yliopistossa. Alkakaamme siis asian oikeasta
päästä.

Suomen kieli on meidän yliopistossa yhtä vanha kuin
yliopisto itsekin. Se on tunnettu asia, että tämän ensi aikoina
iso osa niitä nuorukaisia, jotka tulivat akademiaan, ei osannut
puhua muuta kieltä kuin suomea ja että he täällä vasta op-
pivat puhumaan latinata ja — ruotsia. Niinpä lienee laita
ollut opettajainkin, että he perheissänsä ja kaupunkilaisten
kanssa, jotka jälkimmäiset Turussa näyttävät siihen aikaan
olleen pelkkiä suomalaisia, tätä kieltä käyttivät paljoa laajem-
malti kuin mitä sitä myöhemmin käytettiin. Itse opillisellakin
alalla otettiin suomen kieli heti yliopiston perustettua sen kes-
kuudessa huomioon. Muistakaamme vaan, että raamatun suo-
meksi kääntäjistä kaksi oli yliopiston professoria, joista toinen,
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Esko Pctrams, johti koko tätä suurta työtä; että ensimmäisen
kieliopin meidän kielestämme teki yliopiston professori, tuo
samainen Petraeus. ja että Eerikki Justander, ensimmäinen
varsinainen asetusten suomentaja, myöskin oli yliopiston pro-
fessori juuri sen alkuaikoina. Sivistyksen karttuessa alkoi kui-
tenkin ohut verho ruotsin kieltä, jonka muodossa sivistys otti
tähän maalian levitäkseen. sekä yliopistossa että sen ulkopuo-
lella peittää suonien kieltä. Tämä verho paksuni paksune-
mistaan, ja muuttui vihdoin siksi raskaaksi peitteeksi, jonka
alla suomalaisuus sitten niin kauan makasi levotointa unta.
Peräti ei suomen kieli ja suomalaisuus kumminkaan kadonnut
yliopistosta myöhemminkään. Niin tapahtui esim. Daniel Jus-
leniuksen toimi suomalaisuuden eteen osiksi hänen vielä yli-
opistolaisena ollessaan: niin varustettiin useinkin latinaiset väi-
töskirjat suomenkielisillä onnentoivotus-runoelmilla väittelijän
kunniaksi: ja niinpä otettiin Suomen kansan syntyperäkin ja
kieli yliopistossa toisinaan tutkimuksen-tapaisten esineeksi.
Sitten esiytyvät Porthan ja hänen miehensä, ja heidän ilmau-
tumisensa 011 kuin päivännousu suomalaisuudelle, jonka aate
sen koommin ei koskaan ole peräti kadonnut Suomen yliopis-
tosta. Porthanin aikana taikka juuri vähäistä ennen hänen
varsinaista ilmautumistansa tapahtuu sekin odottamatoin tapaus,
että yliopisto saapi ensimmäisen dosenttinsa suomen kielessä,
ja se ehkä vielä odottamattomampi, että tämä, syntyjänsä kar-
jalainen, iloisten tapausten vuoksi kuninkaallisessa perheessä ja
niiden juhlimiseksi runon muodoin suomen kielellä pitää juh-
lallisia riemnpuheita sekä yliopistossa että muualla.

Tämä suomen kielen ensimmäinen opettaja näkyy kui-
tenkin, paljoa toimimatta, pian poistuneen palkattomasta viras-
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tansa, ja vasta 3:11a kymmenellä meidän vuosisataamme saapi
yliopisto vakinaisen tämän kielen opettajanviran. Sen säätivät
1828 vuoden yliopiston Säännöt, joihin säännös tästä virasta
varmaan oli saanut alkunsa siitä anomuksesta yliopiston kans-
lerille, jolla ylioppilaat jo v. 1820 olivat anoneet opettajan
asettamista maan omaa kieltä varten sen korkeimpaan opistoon.
Tähän samaan aikaan oli ääniä jo kuulunut siitäkin, että tätä
kieltä opetettaisiin muissakin opistoissa, mutta se toive ei to-
teutunut ennen kuin vasta vuodelta 1841, jolloin uusi koulu-
asetus määräsi suomenkin alkeisopistojen oppiaineeksi. Tiima
taas antoi aiheen professorinviran asettamiseen suomen kieltä
varten, siten näet, että tuomiokapitulit, joidenkarttavina koulut
siihen aikaan olivat, hallitukselle valittivat, että tätä kieltä tai-
tavista opettajista oli suuri puute, jota poistaakseen hallitus
v. 1850, yliopiston konsistorin «ehdotuksesta, teki tuon tärkeän
päätöksen, ja M. A. Castren v. 1851 suomen kielen ja kirjalli-
suuden ensimmäisenä professorina astui yliopiston professori-
kuntaan.

Luisissa Säännöissä, jotka yliopisto sai v. 1852, tuli suo-
men kieli näin muodoin opetus- ja tutkinto-aineeksi «historial-
lis-kielitieteellisessä tiedekunnassa» — «filosofinen» tiedekunta se
hävisi sillä kertaa —, ja ensimmäinen kandidaatti-tutkinto,
jossa se ilmautui tutkinto-aineena, pidettiin 28 p. Toukok. v.
1853; tutkijana tässä aineessa oli Reinhold von Becker, suomen
kielitieteen Nestori, väliaikaisena vaan, kuin Castren oh vuotta
ennen kuollut, v. Becker itse ei tahtonut hakea professorinvir-
kaa, ja Lönnrot siihen tuli vasta seuraavana vuonna. Siitä on
nyt siis vähä enemmän kuin kolmekymmentä vuotta kuin suo-
men kielen tutkimus keskeytvmättä on muiden tieteiden rin-
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nalla Suomen yliopistossa ollut opinnon esineenä, keskeytymättä
kyllä, vaikka ei häiriytymättä. Ne mullistukset, joita v. 1871
tapahtui yliopistomme järjestyksessä, koskettivat näet suomen
kieltäkin, siten nim., että silloin annettu uusi ohjelma filosofian
kandidaatti-tutkintoa varten tästä tutkinnosta lykkäsi syrjään
suomen kielen, jonka tutkittavat saivat vaan ylimääräisenä lisä-
aineena ottaa tutkintoonsa. Isku näytti ankaralta, mutta sa-
nottavasti se ei kuitenkaan ole haitannut suomalaisia opinnoitu,,
sillä nuorison rakkaus piti nämät yllä. Osiksi tukesi niitä se-
kin, että kandidaatti-tutkinnon edellä käypä aineellinen kirjoi-
tuskoe äitinkielellä aina vuodesta 1853 on saanut tapahtua
suomenkin kielellä, ja että tätä säännöstä ei v. 1871 enää voitu
muuntaa, koska silloin jo oli joukko nuorukaisia yliopistossa,
joiden opintokieleksi ja sen kautta henkiseksi äitinkieleksi suomi
oli suomalaisessa alkeisopistossa tullut. Arm. Asetus Kesäkuun
G:lta p:ltä v. 1883, päästäen opinnot kandidaatti-tutkintoa var-
ten niistä solista, joita myöten 1871 vuoden asetus oli ne ah-
distanut kulkemaan, päästi suomalaisetkin opinnot nurkkatie-
tona olemasta, ja toivottavasti ei tästedes enää koskaan yri-
tetä niitä Suomen yliopistossa halveksimalla syrjätilaan aset-
tamaan.

Se mikä tähän asti on sanottu, koskee suomen kieltä
filosofisessa tiedekunnassa (jonka vanhan arvokkaan nimensä
tämä tiedekunta sai takaisin v. 1863), jossa se on ollut pää-
asiallisesti tieteellisen opinnon ja tutkimuksen esineenä.
Varsin tärkeä ja painava on sen oppiminen käytäntöäkin
varten ollut yliopistossa. Tässä suhteessa on tämä kieh tullut
kysymykseen jumaluus- ja lainopillisissa tiedekunnissa. Jo
vanhempina aikoina ilmautui valituksia siitä, että kansan sekaan
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lähetettiin pappeja ja olletikin siviili-virkamiehiä. jotka eivät
osanneet suomea, ja silloin tällöin annettiin käskyjäkin, jotka
tarkoittivat tämän epäkohdan poistamista. Mutta tällaiset
käskyt unhotettiin pian, ja virkoihin asettajat kysyivät harvoin
hakijain suomen kielen taitoa taikka pitivät tätä minäkään eri-
näisenä ansiona. Monikin nuoremmista kuulijoistani ehkä luu-
lee, että siitä mahtaa olla jo hyvin kauan aikaa, kuin näin on
tapahtunut. Niin ei kuitenkaan ole. Se, joka jaksaa muistaa
noin neljäkään kymmentä vuotta takaperin, muistaa perisuo-
malaisissa paikkakunnissa, syvällä Savossa ja Karjalassa, näh-
neensä virkamiehiä, harvemmin pappeja, useammin tuomareja,
kruununvouteja, vieläpä nimismiehiäkin, joiden kammeltaminen
ja erhetykset suomen kielessä antoivat aihetta ei vaan naurat-
taviin pilajuttuihin, vaan monesti myöskin tuntuviin vahingoihin
ja rettelöihin ruotsin kieltä osaamattomille asiallisille.

Tämmöisiä epäkohtia on tuo tuostakin koettu poistaa.
Niin säädettiin papiksi aikovien suhteen arm. Asetuksessa 4:ltä
p:ltä Maalisk. v. 1846 muun muassa, että jumaluusopin oppi-
laiden välttämättömästi piti suomen kielen lehtorin johdolla
kirjoitusharjoitusten kautta «harjoitteleman itsensä viimeksi mai-
nittuun kieleen, auttavasti taitaaksensa sillä kirjallisesti aja-
tuksensa selittää». Tämä ei tosin ollut paljo vaadittu, kuin
papiksi aikovien tuli vaan oppia «auttavasti» selittämään aja-
tuksensa suomeksi, ja senkin «kirjallisesti» vaan, muka saarnojen
kirjoittamista s. o. kääntämistä varten. Sitä vastaan tämän
kielen suullista käyttämistaitoa, joka papille kanssakäymisessä
kansan keralla on paljoa tarpeellisempi kuin »auttava» kirjalli-
nen taito, ei näy missään tutkinnossa kysytyn. Tämän sään-
nöksen vaikutus tulee vielä epäiltävämmäksi, jos muistelemme,
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että suomen kielen lehtorina, jonka hotelliin jumaluusopin op-
pilaat tämän kielen suhteen näin muodoin joutuivat, tällöin
oli Gottlund. Hän oli näet kirjailija, joka ylenkatsoi kieliopin
ja halveksui säännönmukaisuutta, suomen kielen kirjoituksesta
lausuen ojennusnuorana: «kirjoita niinkuin puhut» (s. o. jokainen
kirjoittakoon oman murteensa ja lisäksi vielä oman mielival-
tansa mukaan). Tätä ohjelmaansa noudattaen mukaili hän
kirjoituksessansa raainta Savon murretta ja oli nostanut kapi-
nan raamatun ja muun hengellisen kirjallisuuden kieltä vas-
taan, johon ainoaan nuoret teologit kuitenkin olisivat olleet
harjoitettavat. Mutta asia parani kumminkin pian. kuin Gabriel
Geitlin v. 1849 tuli jumaluusopin tiedekuntaan professoriksi,
tieteenharjoittaja, joka oli kelpo kielimies ja myös varsin hy-
västi tunsi suomenkin, ja joka siis hyvästi voi tarkastaa tiede-
kunnan oppilaiden suomenkielisen sekä opetuksen että opin.
Tämän opetuksen eduksi tapahtui lisäksi muutamia vuosia
myöhemmin vielä se muutos, että teologit puheina olevassa
katsannossa annettiin uuden, ylimääräisen lehtorin nimellä ase-
tetun opettajan johdettaviksi, opettajan, jolla siihen asiaan oli
sekä halua että kykyä enämpi kuin senaikuisella varsinaisella
lehtorilla. Mainittuun säännökseen katsomatta on vaatimuksia
suonien kielen taidosta tämän tiedekunnan oppilaiden suhteen
ajanmukaisesti korotettu, ja harva lienee nyt enää se papiksi
päässyt, joka ei jokseenkin hyvästi tulisi toimeen tässä kielessä.

Niiden suomen kielen taidosta taas. jotka aikovat maan
siviili-virkoihin päästä, löytyy ensimmäinen esivallan säännös
arm. Julistuksessa l:ltä p:ltä Jouluk. v. 1851. jossa on säätty,
että jokaisen, joka 1856 vuoden alusta alkaen, harjoitettuansa
opintoja yliopistossa, «tulee maakunnan palvelukseen, pitää edes-



44

antaman asianomaisen todistuksen siitä että hän selvästi taitaa
ajatuksensa suomen kielellä suusanallisesti selittää, jos hän
tahtoo voittaa edistymistä tuomio-istuimissa jaammattikunnissa
niillä maanpaikoilla, joilla enin osa kansasta ainoasti on tämän
kielen taitavainen». Suuria ei siis alussa vaadittu tälläkään
alalla «maakunnan palvelukseen» pyrkiviltä : jonkunlaista taitoa
suupuheessa vaan, ja sillä hyvä. Ja turhaahan tuo kyllä olisi
ollutkin kirjallisen taidon vaatimus. Aikana, jolloin suomen-
kielisten kirjainkin painaminen supistettiin niin ahtaalle kuin
suinkin oli mahdollista, ei moni rohjennut ajatellakaan, saatikka
vaatia, että virkamiesten pitäisi virallisissa kirjoituksissa ja
pöytäkirjoissa osata käyttää suomea.

Se miesjoukko, joka tätä julistusta noudattaen rupesi käy-
mään suomen professorin tykönä «suusanallista» taitoansa tut-
kituttamassa, ei ollut vähäinen. Se oli myös jokseenkin kir-
java, ei ainoastaan tiedossa, vaan ijänkin ja yhteiskunnallisen
aseman puolesta: todistusta hakevia oli näet, paitse ylioppi-
laita, alempia kameralisteja, postikirjureja ja muita tämmöisiä,

joilla jo kauan sitten oli takanansa ne ikävuodet, jolloinihmisen
on sovehjain harjoittaa opinnolta. Tällaisia tutkittavia tarvitsi
useinkin armaita, ja Lönnrot oli kaikkea muuta kuin ankara.
Moni sai todistuksen varsin vähällä. Mutta oli todistuskin
varsin vähän kehuttava, niinkuin esim. se, jossa ei ollut muuta
kuin että «herra se ja se sanoo osaavansa suomen kieltä».
Semmoinenkin todistus meni kumminkin täydestä, sillä virka-
kunnat, joihin ne annettiin, lukivat niitä harvoin, katsoen vaan
siihen, että todistus oh, mutta ei siihen, mitä se sisälsi. Ai-
kaa voittaen parani asian laita kuitenkin, ja puheenalaista to-
distusta pyytäviltä vaadittiin myöhemmin taitoa suomen kie-
len kirjoituksessakin, sillä perustuksella, että se, joka mitä
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kieltä ei osaa jotensakin säännöllisesti kirjoittaa, ei osaa sitä
oikein puhuakaan. Vasta 1865 vuoden kieliasetus vapautti
suomen kielen professorin tästä ikävästä tutkintoaineesta.

Tämä tunnettu asetus, jolla hallitus pani toimeen ne peri-
aatteet, jotka 1863 vuoden asetus, suomenkielen magna charta,
oli lausunut, laajensi tämän kielen piiriä uusille aloille javah-
visti sen oloa niillä, joilla se jo oli saanut jalansijaa. Yliopis-
toa kosketti se pääasiallisesti kahdella tavalla. Ensiksi siten
että se määräsi, että yliopiston opettajiksi pyrkivien piti alkaen
alusta vuotta 1872 todistaa ymmärtävänsä «suomenkielisten
kirjain» sisällyksen, jonka lisäksi jumaluus- ja lainopillisiintie-
dekuntiin opettajaksi kuin myös kasvatustieteen professoriksi
hakeutuvilta vaaditaan «täydellinen suomen kielen tunteminen
sekä taito opetusta hoitaa suomenkielisten luentojen kautta».
Ja toiseksi määräsi tämä asetus, että «yliopiston laki-opilliseen
tiedekuntaan asetetaan nyt heti ylimääräinen professori, suul-
listen ja kirjallisten harjoitusten kautta opettamaan tiedekun-
taan kuuluvia ylioppilaisia tottuneiksi ja tarkoiksi laki-asioissa
käyttämään suomenkieltä sekä puheessa että kirjoituksessa».

Olihan tuo koko hujaus, jonka tämä asetus antoi meidän
kielellemme eteenpäin. Mutta vaatimukset siviihvirkoihin val-
mistamien suhteen peruutuivat taas sen arm. Asetuksen kautta,
annettu 30:nä p:nä Toukok. v. 1871, jossa lainopillisen tie-
dekunnan opinnot ja tutkinnot uudesta järjestetään. Vasta
arm. Asetukset Toukokuun 9:ltä p:ltä v. 1881 ja Joulukuun
29:ltä p:ltä 1883 tekevät täyden toden näistä vaatimuksista.
Edellinen näistä asetuksista muuttaa myöskin suomen kielen
opettajan vastamainitussa tiedekunnassa ylimääräiseksi leh-
toriksi.
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Tähän asti on esitelmässäni ollut puhe suomen kielestä
yliopistossa ainoastaan opinto-aineena. Tämä ei kuitenkaan
ole ollut ainoa tie, jolla kansamme kieli on tunkeutunut maan
korkea-opistoon. Se on täällä ilmautunut myöskin opetuk-
sen ja esityksen välikappaleena.

Opetuksen välikappaleena eli luentokielenä on siitä
virallisesti ensi kerran puhe arm. Julistuksessa liitä pitä
Toukok. v. 1863, jossa mainitaan, että yliopiston sijais-kansleri
oli Kanslerille tehnyt esityksen siitä, että Kansleri hankkisi
armollisen luvan luentojen pitämiseen suomenkin kielellä, ensi
aluksi vaan yleiseen historiaan kuuluvissa aineissa, jos nim.
enemmistö kuulijoista ymmärtäisi tätä kieltä; jonka esityksen
johdosta Keis. Majesteetti, viitaten yliopiston Sääntöjen 125:een
§:ään, jossa säädetään, että opettajat julkisissa luennoissansa
käyttäkööt joko latinan kieltä tali jotakuta uudemmista kie-
listä, jota vaan useimmat kuulijat ymmärtävät, lausuu, että
suomen kielen käyttäminen mainituissa luennoissa siis ei suin-
kaan ole kielletty, ja on tahtonut selvyyden vuoksi armollisesti
selittää, että suomenkin kieli on luettava niiden kielten jouk-
koon, joilla julkisia luennoita mainitussa yliopistossa saapi pi-
tää, milloin enemmistö kuulijoita ymmärtää tätä kieltä, ■— Tä-
män jälkeen ruvettiin luentoja pitämään suomeksi ei ainoas-
taan yleisen historian, vaan myöskin suomen kielen ja kirjalli-
suuden aineissa, Pohjoismaiden historiassa ja raamatunselitys-
opissa. Sittemmin on suomea käytetty luentokielenä myöskin
dogmatikassa sekä siveysopissa, käytöllisessä jumaluusopissa,
opetus- ja kasvatus-opeissa, Äitiäpä filosofiassakin ja kreikan
kirjallisuudessa, joskus myös estetikassa ja kasviopissa. Näin
muodoin on suomen kielen käyttäminen luennoissa tapahtunut
enimmästi jumaluus-opillisessa tiedekunnassa ja filosofisen tie-
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dekunnan historiaa-kielitieteellisessä osastossa, jota vastaan se
ei vielä ole voittanut alaa luonnontutkimuksen (paitse vähäistä
yritystä kasviopissa), lääkintötieteiden eikä lainopin luennoissa.

Muun esityksen kuin luentojen välikappaleena tulee kieli
yliopistossa kysymykseen väitöskirjoissa ja väitöstiloissa.
Väitöskirjoista määräävät yliopiston Säännöt vuodelta 1852,
että ne pitää olla kirjoitetut joko latinan tahi ruotsin kielellä,
ja väitösten pohtimisesta, että sen pitää tapahtua sillä, jolla
väitöskirja on kirjoitettu. Arm. Julistus Lokakuun 25ita
pitä v. 1858 sallii tämän lisäksi, että väitöskirjat saavat myös-
kin olla tehdyt suomen kielellä. Tämän myönnytyksen peruutti
taas, tahi ainakin supisti melkoisesti, se edellä mainittu noita
1871 vuoden asetuksia, jossa filosofian kandidaatti-tutkinto so-
itettiin n. k. linjoihin ja suomen kieli tästä tutkinnosta sul-
jettiin ulos. Väitöskirjoista määrätään siinä, että kuin ne ovat
ulosannetut opettajanvirkaa varten klassillisessa filologiassa,
niin ne pitää olla kirjoitetut latinan kielellä, mutta kuin niillä
on muu kielitieteellinen aine esineenä, niin pitää ne olla teh-
dyt joko latinan tahi saksan tahi ranskan kielellä; muunlaiset
väitökset sitä vastaan saapi kirjoittaa joko näillä kielillä tahi
jommalla-kummalla maan omia kieliä. Tämän'säännöksen mu-
kaan, joka vielä on voimassa, pitää siis kotimaisissakin kieli-
tieteellisissä aineissa käyttää joko latinata tahi ranskaa tahi
saksaa esityskielenä, ja niin onkin jo useampia kertoja tapah-
tunut, että väitöksen pitäjät ovat muilla käännättäneet omalla
kielellä tehdyt väitöskirjansa saksaksi, mutta väitelty on sitten
joko suomeksi tahi ruotsiksi, jonka helpoituksen tiedekunta,
mainitun asetuksen nojassa, eri hakemuksen johdolla voipi sal-
lia. Kysyit voipi: onkohan tuommoisesta hankaloitsemisesta
tieteelle jotakin hyötyä?



48

Edellisessä luulen jokseenkin tarkoin esittäneeni ne vai-
heet, joiden kautta suomen kieli on vähitellen päässyt yliopis-
toon ja tieteellisen opetuksen sekä aineeksi että välikappaleeksi.
Siinä mitä näin olen kertonut, ei kuitenkaan ole kaikki sen
edistymys yliopistossa kerrottu, eikä oikeastaan muu kuin sen
virallinen edistymys. Ilman asetusten ja esivallan antamien
määräysten ohjaamatta on se sitä vastaan yliopiston nuori-
sossa, tämän kunnissa, yhdistyksissä ja keskuudessa ylipään
saavuttanut aseman, joka ei suinkaan ole vähäpätöinen.

Ylioppilaiden joukossa on luonnollisesti aina löytynyt
joku osa, joka käytännössä on hyvästi osannut suomea, silloin-
kin kuin kaikki koulut olivat ruotsinkieliset, ja jo noin 40
vuotta takaperin saatiin tarvetiloissa, niinkuin esim. osakunnan-
juhlissa, joku puhe suomenkin kielellä aikaan. Keskenänsä
eivät ylioppilaat kuitenkaan käyttäneet tätä kieltä paljon. Missä
keskustelu syntyi tieteellisistä asioista, niinkuin se, oikein kyllä.
ylioppilaiden kesken useimmin tapahtuu, kuin heitä muutamia-
kaan on yhdessä, hypättiin aina ruotsin kieleen, jospa olikin
sitä ennen jokapäiväisistä asioista puhuttaessa käytetty suomea.
Syyn tähän arvaa selittämättäkin : opinto oli ollut ruotsinkieli-
nen, oppisanoja ei löytynyt suomalaisia missään tieteessä, tie-
teellisiä aineita oli mahdotoin käy teliä suomeksi.

Vasta noin 7:nnen vuosikymmenen keskipalkoilla alkoi
yiiopistoon tulla sellaisia nuorukaisia, jotka olivat saaneet kai-
ken oppinsa suomen kielellä. Näiden luku on sitten vuosi
vuodelta lisäytynyt; samoin on tämän kielen tieteellinen vil-
jelyskin kaikin puolin karttunut, ja tämä edistymys on kuvas-
tunut ylioppilastenkin keskuudessa. Tavallisen kanssapuheen
kielenä käyttänee tätä nykyä ainakin toinen puoli ylioppilaita
suomea. Niissä monissa tieteellisissä seuroissa jayhdistyksissä,
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joita he ovat perustaneet keskuudessansa, käytetään myös run-
saasti tätä kieltä, muutamassa on se yksinomaisena keskustelu-
kielenä. Mutta etenkin on huomioon otettava se, että suomi
useimmassa osakunnassa on tullut viralliseksi kieleksi. Osa-
kunnat saivat 010-oikeutensa takaisin v. 1868, ja jo silloin ot-
tivat Savokarjalaiset ja Hämäläiset tämän kielen pöytäkirja-
kieleksensä. Pohjolaiset tekivät samoin, mutta pöytäkirjasta
piti myöskin olla ruotsalainen käännös, jonka he jättivät pois
vasta v. 1881. Länsisuomalainen osakunta otti suomen ruot-
sin rinnalle viralliseksi kielekseen v. 1879; pöytäkirja tehdään
molemmilla kielillä, ja kumpikin sen laitos pidetään alkupe-
räisenä. Viipurilaisessa osakunnassa tapahtui samanlainen
muutos kuin länsisuomalaisessa, luullakseni samaan aikaan.
Myöskin ylioppilaskunnassa on suomi yhdenarvoinen kuin ruotsi.
Esikuvaksi tärkeämmillenkin kokouskunnille, joissa kahta kieltä
täytyy käyttää, kelpaa se menettely tämän kunnan kokouksissa,
että lausumat otetaan, kääntämättä, yhteiseen pöytäkirjaan sillä
kielellä, jolla ne ovat lausutut, mutta päätös suoritetaan mo-
lemmilla kielillä.

Minä lopetan tähän, en ainoasti ajan vähyyden tähden,
vaan myöskin siitä syystä, että se katsaus suomen kielen vai-
heihin yliopistossa, jonka olin päättänyt tällä kertaa tehdä, on
valmis.

Mitä näemme me tässä katsauksessa? Se riippuu siitä,
millä silmillä mikin katsomme editsemme kulkevia näkemiä.
Kuin Israelin lapset palattuansa Babelin vankeudesta hävitetyn
mainion temppelinsä sijaan rakensivat uuden herran huoneen,
niin iloitsivat nuoret ja huusivat riemusta; mutta vanhat it-
kivät: niin surkealta ja vähäiseltä näytti tämä rakennus heistä,
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jotka olivat entisen jalon ja ihanan temppelin nähneet. Meillä

käypi miltei päin vastoin, milloin kysymys on suomen kielen
asiasta. Nuorille kangastaa tulevaisuudesta suomalaisuuden

temppeli sanomattomassa ihanuudessa ja täydellisyydessä, jonka

tähden he nurkuvat ja napisevat siitä, ettei työtä muka kyllin
kiiruusti jouduteta valmiiksi. Vanhat, muistellen entistä tyh-
jyyttä ja kurjuutta, iloitsevat edistymyksestä, eivätkä ole nskoa
silmiänsä nähdessään, mitä kaikkea jo on saatu aikaan.

Kumpaisetko heistä lienevät oikeassa? Vai lienevät kum-

paisetkin?



5.

REHTORIN PUHE

YLIOPISTON SISÄÄNKIRJOITUKSESSA

19 P, TAMMIK, V. 1886.





Kunnioitettavat läsnäolijat!

Silloin tällöin saapi yliopiston opettajain ja etenkin pro-
fessorien toimesta kuulla mainittavan, että se on varsin ke-
vyttä ja vähäpätöistä eikä ensinkään verrattava muiden virka-
miesten alati kestävään ja loppumattomaan työhön. Heillä
on — näin sanovat moittijat — kokonaista neljä kuukautta
täysi virkavapaus, ja tämän vapauden ymmärtävät he vielä
pitentää siten, että lopettavat luentonsa syksyllä marraskuulta
ja keväällä huhtikuulta, joten lupa-ajan saavat vielä puolella-
toista kuukaudella lisäytymään. Ja jospa sitten tuolla lyhyellä
työnajalla — lisäävät samaiset arvostelijamme — tekisivät
työtä kunnolla niinkuin muut virkamiehet, joiden täytyy, vä-
hemmistäkin palkoista kuin mikä heillä on, hellittämättä istua
virastossa kunka kaksi kunka kolmekin tuntia päivässä. Mutta
mitä vielä! Neljä luentoa, siis neljä tuntia viikossa; se on
heidän koko työnsä ja toimensa: miekkoiset, kuinka helpolla
leipänsä ansaitsevat !

Näin on sanottu meidän toimestamme, näin huonoksi
katsottu meidän velvollisuus-tuntomme täällä yliopistossa. Kai-
keksi onneksi ei kansalla kokonaisuudessaan ole näin halven-
tavaa mielipidettä meidän työnteostamme; tämä näkyy sitä-
kin, että kuin viime valtiopäivillä ehdotus tehtiin palkkojen
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lisäämisestä yliopistossa palveleville, suostuttiin siellä yksimie-
lisesti tähän ehdotukseen, eikä tuollaisia moitteitakansan edus-
miehistössä ensinkään tullut ääneen. Mutta lausuttu niitä on.
sen olen minä omilla korvillani kuullut, ja lausuttu vielä sen-
kaltaisesta piiristä, jonka mielipiteistä yliopiston aineellinen
kehkeytyminen voipi paljonkin riippua.

Ei haitanne siis, että yliopiston opettajakunnan ja olleti-
kin professorien työnteko kerran otetaan julkisen keskustelun
alaiseksi, ja tarkastetaan, onko noihin moitteihin syytä, vai
käyvätkö ne perättömiksi, kuin asianhaarat tarkemmin har-
kitaan.

Mitä lupa-aikoihin tulee, niin on niiden pitäminen tullut
tavaksi vuosisatojen kuluessa, ja useampi kuin yksi seikka
puolustaa niitä; tämän lisäksi eivät ne ole mielivallan mää-
räämät, vaan voimassa olevien sääntöjen ja asetusten säätämät.
Säännöt ja asetukset kyllä voisi muuntaa, ja määrätä esim..
että kesäinpä ei saa kestää muuta kuin kaksi kuukautta tahi
vaan puolitoista, ja talvinpa ei muuta kuin joulunpyhät. Mutta
tällaisella määräyksellä ei, luullakseni, kuitenkaan voitettaisi
juuri mitään. Enin osa ylioppilaita viipyisi, eli'ei varsinaista
pakkoa pantaisi päälle, joka taas ei millään tavalla olisi hyvä,
yhtä suuren ajan kuin nytkin luvan vietolla kodeissansa, ja
professorit saisivat, mitä luentoihin tulee, joko pitää niitit tyh-
jille seinille tahi olla työttöminä niinkuin nytkin lupa-ajalla.
Henkistä työtä näet ei voi kovin pitkää aikaa tehdä yhtä mit-
taa ilman kyllästymättä, niinkuin käsityöläinen tahi muu ruu-
min työtä harjoittava voipi, ainoastaan yönlevon ja pyhäpäi-
vien loman nauttimalla, tehdä työtään kaiken ikänsä yhtä suu-
rella halulla. Tieteellisiä opintoja harjoittavan nuorukaisen
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surkastuisi rmrmis ja nurkastuisi mieli, jos hänen pitäisi yh-
teen menoon suorittaa vuosimääriä kestävät opintonsa, saa-
matta tarpeeksi virkistää sekä ruumistansa että henkeänsä ul-
kona opintokamarista. Luonnollinen vaisto, enemmän kuin
tietoperäinen päätäntö, saattaa nuorisoa tällaiseen voimiensa
virkistelemiseen. Eräs toinen syy siihen, että ylioppilas mie-
lellänsä viipyy poissa yliopistosta, on elämän kalleus täällä
pääkaupungissa. Aika suuren eroituksen' tekee se hänen tahi
oikeammin hänen isänsä kukkaroon, onko hän täällä vaan
kuusi kuukautta vaiko esim. kymmenen kuukautta vuodessa,
eläen muun ajan kotonansa, jossa hänen olonsa ei vaikuta
juuri sanottavaa kulunkien lisäystä. Tällainen ylioppilaan aika-
ajoin kotona oleminen on kuitenkin se seikka, josta lupa-aika
saapi suurimman arvonsa. Henkisen napanuoran kautta riip-
puu ylioppilas kiinni kodissansa: tämä nuora menee, ei niin
paljon isän kukkaroon, kuin enemmän äitin ja perheen hert-
taiseen helmaan. Hän on tosin jo siinä ijässä, jolloin nuori
ihminen on vieroitettava kotoansa. Mutta hyvä on, jos hänen
vieroituksensa vöipi tapahtua vitkallisesti ja vähitellen. Sa-
nanlasku sanoo äitin s. o. kodon vaikutuksesta vanhemmallakin
ijällä kauniisti:

Sinnes saari suojoaapi,
Kunnes siintävän näkyypi;
Siimes äiti armas ompi,
Kunnes kuuluupi elävän.

Samoin kuin heikolla aluksella aavalle ulapalle lähtenyt aalto-
jen rynnätessä tuntee itsensä turvallisemmaksi niin kauan
kuin yksikään saari vielä näkyy silmään, samoinpa nuorukai-
nenkin, elämän vaaralliselle retkelle kodon tyvenestä suojasta
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lähteneenä, tuntee turvallisuutta jo ainoastaan siitä että tietää
kodon olevan, kodon, jossa hän sinne saavuttuaan saapi hellän
rakkauden ja vilpittömän osanoton lämpymässä levähtää kol-
kon vieraan maailman nielusta ja intohimojen ryntäyksistä.
Kodon siveellinen henki rauhoittaa, virkistää ja selventää yli-
oppilasta. Ja tämä siveellinen voitto joyksistään korvaa enem-
män kuin runsaasti sen ajanhukan, joka syntyy useammasta
ja kauemmasta kotona olemisesta. Mutta opintojenkaan suh-
teen emme tarvitse emmekä saakaan sanoa hukkuneeksi koko
sitä aikaa, jonka ylioppilas viettää kotonansa. Useimmassa
tieteessä on hänen oppimisensa omintakeista, kuin hän vaan
opettajan johdolla kerran on päässyt alkuun. Tämän alun
saapi hiin luennoissa tahi harjoituksissa, jotka sittemminkin
hänelle ovat pikemmin sen osoitteena, kuinka tieteentaitaja
katsoo ja käsittelee aineitansa, kuin varsinaisen tiedon lähteinä.
Tämä pitää ylioppilaan omalla työllänsä hankkia itse-opin-
nolla; ja täten tulee se useinkin yhdentekeväksi, yliopisto-
kaupungissako hän lukee kirjojansa vai kotonansa, jos nim.
jälkimmäisessä paikassa hänellä on kylläksi yksinäisyyttä tätä
tehdäksensä. Näin ei ylioppilas tarvitse eikä oikea ylioppilas
tahdokaan käyttää koko lupa-aikaa paljaasen lepoon ja jou-
tenoloon.

Mutta professorit? Niillähän menee aika lupa-ajoilla
ihan hukkaan, taikka, toisin sanoen, he syövät leipänsä näiden
kuluessa ilman mitään hyötyä tuottamatta; eikö niin? Mitä
professorien lupa-ajoilla tulee tehdä ja mitä he tekevätkin,
siitä saan jäljempänä sanoa jonkun sanan. Mutta saaneehan
professorikin jolloin-kulloin myös levähtääkin. Talvi on täällä
pohjoisissa maissa niin pitkä ja niin kova, että se, joka sen
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ajan tekee työtänsä vaan sisällä, suureksi vahingokseen mel-
kein vierautuu pois luonnosta ja ulkoilmasta, eltei hän saa
edes kesäsydämellä luonnon helmassa virkistää olentoansa.
Tästä syystä on muutamille muillenkin virkakunnille kuin kou-
lun ja yliopiston opettajille suotu runsaanlainen loma-aika ke-
sällä, ja toisille, joilla tätä etua vielä ei ole ollut, on sitä eh-
dotettu. Jos kansha-virkamies, jolla virastansa ei ole muuta
huolta tahi vaivaa kuin se työ, minkä hän virkatunneilla suo-
rittaa, katsotaan ansainneeksi tuommoisen levähd}~sajan. niin
lieneehän tämä sallittava niillenkin, jotka maassa korkeinta tie-
toa sekä edustavat ja esittävät että edistävätkin ja joilla tämän
tiedon jaloimmat tehtävät alati ovat mielessä.

Siitä päättäen, mitä edellä olen kokenut tuoda esiin, ei
noita levähdyskausia, joita vanhalla nimellä kutsutaan lupa-
ajoiksi, voitane siis välttää eikä poistaa, tuskinpa vaan supis-
taakaan. Välttämättömiksi ovat ne näyttäyneet muidenkin
maiden yliopistoissa, vaikka ne muutamissa ovat ehkä vähäistä
lyhemmät ja niitä osalta pidetään muina aikoina vuotta kuin
meillä,.

Entäs tuo lupa-aikojen muka mielivaltainen pitennys
koko toukokuulla ja puolella joulukuuta? Sen laita on sem-
moinen, että Keis. Asetus kesäkuun 9:ltä päivältä v. 1873
säätää, ettei julkisia tutkinnolta pidetä muina aikoina vuotta
kuin mainituilla kuilla; ja kuin yioppilaiden määrä viime
vuosikymmenillä on tavattomasti kasvanut, on tutkintojenkin
määrä samassa suhteessa niin enennyt, että olisi jokseenkin
hankala tutkintokauden kestäessä pitää luentojakin. Touko-
ja joulukuut eivät siis suinkaan ole mitään joutokausia yi-
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opistossa, vaan päin vastoin kireimmän toiminnon viikkoja,
joiden kuluessa paitse muuta joku puoli satanen julkisia tut-
kinnolta suoritetaan ja kolmatta sataa kirjoituskoetta arvos-
tellaan.

Kaikkein arinta kohtaa näyttää se noista edellä maini-
tuista moitteista koskettavan, kuin sanotaan, että professorit
muka vaan neljä tuntia viikossa ovat virkansa toimituksessa,
pitäen ainoastaan neljä luentoa viikossa. Tämä työmäärä oli-
sikin hävettävän vähäinen, elFeivät nuo neljä tuntia sisällyk-
seltänsä olisi aivan toisenlaiset kuin neljä tuntia jonkun muun
virkamielien virastossansa toimitsemista. Luentoja näet ei tot-
tuneinkaan voi pitää ilman hyvättä valmistuksetta; kuta miel-
lyttävämpänä luento sen pitäjältä sujuu oppisalissa, sitä huo-
lellisemmasti on hän sen kotonansa valmistanut. Ja tähän
valmistukseen voipi jok'ainoata luentoa varten mennä monta
monituista tuntia jopa koko päiväkin, sen mukaan, millinen
aine milloinkin on käsiteltävänä. Näin voivat luennot pitä-
jällensä antaa miltei täyden päivätyön itsekukin, ja varmaa
onkin että n. k. «luentopäivinä» harvoin liikenee sanottaviksi
aikaa muuhun toimeen kuin luennon valmistukseen ja sen pi-
tämiseen. Niitä kahta päivää varten viikossa, jolloin profes-
sori ei pidä luentoa, on hänellä tarpeeksi muuta työtä ja tointa :

silloin oikaisee hän ylioppilasten harjoitus-kirjoituksia, silloin

pitää hän yksityis-tutkinnoita (tentaameja), tahi on konsistorin
istunto, taikka pitää tiedekunta kokousta, j. m. s. Avarain
luonnontieteellisten kokoelmain hoito ja niihin riivaavien uusien
esineiden järjestäminen ottaa myöskin paljon aikaa niiltä pro-
fessoreilta, jotka ovat näiden laitosten prefektejä (päälliköitä).
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Kohtuus vaatii, kuin kysymys on professorien työnteosta,
myöskin ottamaan huomioon ylioppilaiden yhä enenevän luku-
määrän. Luennonpitämis-työtä oppilaiden enenevä määrä to-
sin ei enennä: mutta sitä varmemmin enentää se kaikkea
muuta toimintoa, jota professoreilla on ylioppilaiden harjoituk-
sista, tutkinnoista y. m. Viimeksi kuluneina 50 vuotena on
meidän yliopistossa läsnäolevien ylioppilaiden luku kasvanut
enemmän kuin toisen mokoman. Syys-lukukaudella v. 1835
oli sisässä 438 ylioppilasta, ja samalla lukukaudella v. 1885
ilmoittaa katalogi (luettelo) läsnä olleen 896. Mutta katalogin
ilmoittama luku ei koskaan ole ihan tismalleen oikea, siitä
syystä että ylioppilaita vielä katalogin ulosannettuakin tulee
sisään. Sitä vastaan käsittävät kuraatorien luettelot kuta kuin-
kin tarkoin läsnäolevat ylioppilaat, ja näiden luettelojensa mu-
kaan tekivät kuraatorit menneen lukukauden lopulla tilin ylös-
kannosta 1,020 ylioppilaalta. Tämä oli siis läsnäolevien yli-
oppilaiden oikea määrä syys-lukukaudella v. 1885. Noiden
äärimmäisten vuosilukujen välillä olleet viimeksi kuluneen puo-
len sadan vuosikymmenet osoittavat seuraavat lukumäärät yli-
oppilaita: syksyllä v. 1845 oli heitä ummelleen 400, v. 1855
vaan 338, v. 1865 jo 430 ja v. 1875 oli heitä karttunut 642.
Opettajavoimat eivät ole karttuneet samassa määrässä kuin
oppilaat. Saksassa, yliopistojen luvatussa maassa, luetaan 1
opettaja noin 11 tahi 12 ylioppilasta kohtaan, jossa laskussa
lehtoreja ja harjoitusmestareja ei ole otettu opettajain lukuun.
Meillä on, samalla tavalla lukien opettajat, tämä suhde ollut
seuraava: v. 1835 oli 1 opettaja 10 ylioppilaalle, v. 1845 1
opettaja 9 oppilaalle, v. 1855 1 opettaja 8 oppilaalle, v. 1865
1 opettaja 9 ylioppilaalle, v. 1875 1 opettaja 12 oppilaalle ja
menneen vuoden lopulla oli 1 opettaja 1G xj2 ylioppilaalle. Jos
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yiopiston-opettajain määrä Saksassa on jokseenkin tarpeenmu-
kainen oppiaihin nähden, niinkuin luultava on, koska siellä
näissä asioissa on enemmän sekä koettu että koetettu kuin
missään muualla, niin on opettajain ja oppilaiden suhde meillä
tätä nykyä varsin epäedullinen, ja opettajia pitäisi, saadakseen
tämä suhde samanlaiseksi kuin se on Saksassa, meidän yli-
opistoon lisätä vähintäänkin pari kymmentä miestä. Mutta
jos siis yleinen lukusuhde opettajain ja oppilaiden kesken jo
on arveluttava, niin käypi tutkijain ja tutkittavien suhde vie-
läkin arveluttavammaksi. Tutkintotyö, tämä professorien ras-
kain velvollisuus pohjoismaiden yliopistoissa, ei Saksassa muuta
kuin vähäksi osaksi kuulu yliopiston opettajille, vaan on eri-
näisten sitä varten asetettujen kommissionein tehtävänä. Meillä
lankee se kokonansa vakinaisten professorien hartioille. Näi-
den luku ei kuitenkaan ole ikimailenkaan lisäytynyt sinä
määrässä kuin ylioppilaiden. Vakinaisen professorin virkoja
oli meidän yliopistossa: v. 1835 21, v. 1845 22, v. 1855 26,
v. 1865 ja v. 1875 31 ja v. 1885 33. Joka vertaa nämät
luvut edellä mainitsemiini ylioppilaiden määriin noina eri vuo-

sina, se tulee huomaamaan, kuinka suuresti tutkintotyö on
tekijöillensä viime vuosikymmenellä lisäytynyt.

Vaikka edelläsanotussa olen kenties liiankin tarkoin esit-
tänyt yliopiston opettajain, olletikin professorien, työt ja toi-
met, on heidän tehtävistänsä eräs pääasiallinen osa vielä mai-
nitsematta. Yliopisto näet ei ole paljaaltaan opetuslaitos, vaan
samalla myöskin tieteen viljelyspaikka, eivätkä professorit pal-
jaaltaan opettajia, vaan myöskin tieteenharjoittajia. Jokainen
kansa, joka pitää itseänsä sivistyneiden kansojen joukkoon
kuuluvana, on velvollinen, muun muassa myöskin voimiansa
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myöten tekemään työtä ihmiskunnan yhteisen tiedon kartutta-
miseksi. Tätä varten on suurissa ja varakkaissa valtakunnissa
erinäiset laitokset, n. k. tiedeakademiat, joiden jäsenillä se on-
kin vaan työnä, että tutkivat itsekukin tiedettänsä ja kirja-
teoksissa julkasevat tutkimustensa tulokset, täten alati laajen-
taen tieteen ja samalla myöskin inhimillisen tiedon rajoja.
Mutta näitä akademioita on varsin harvassa; useimmissa
maissa on niiden tehtävä ollut ja on vieläkin korkeitten oppi-
laitosten s. o. pääasiallisesti yliopistojen opettajilla työnä. Tut-
kimus onkin tieteenharjoittajan lempityötä, missä hänellä vaan
muilta toimilta, s. o. yliopistossa opetukselta ja tutkinnonpi-
dolta, siihen on tilaisuutta. Nämät yliopiston opettajan kaksi
velvollisuutta, opetus ja tutkimus, joutuvat toisinaan ehkä ris-
tiriitaisuuteenkin keskenänsä, niin että toinen tahi toinen jääpi
häneltä enemmän tali vähemmän takapajulle. Opetusta ja
sitä seuraavia muita toimia, jotka yhteensä ovat hänen vaki-
nainen tehtävänsä, ei hän kumminkaan saa eikä voikaan lai-
minlyödä, siitä valvovat säännöt ja asetukset sekä myöskin
päälliköt. Sitä vastaan tahtoo tutkimus, joka on enemmän
vapaehtoista tehtävää, valitettavasti kyllä useinkin jäädä teke-
mättä. Mutta juuri tutkimukseen katson minä yliopiston opet-
tajan voivan käyttää ja olevan velvollisenkin käyttämään aina-
kin jonkun osan lupa-aikoja ja muita sattuvia lomia. Tutki-
mus ja sitä seuraava tieteellinen tuotanto ovat pienille kan-
soille miltei tärkeämmät kuin suurille. Paitse sitä yleistä
hyötyä, jonka ne tuottavat, ovat ne melkein ainoa keino, jolla
pieni kansa voipi saavuttaa suurempien huomiota ja kunnioi-
tusta. Jos Suomen 3-liopistossa ei olisi koskaan tehty muuta
kuin vaan koulutettu pappeja, tuomareita ja muita virkamiehiä,
niin ei meidän kansasta muualla tiettäisi paljon mitään. Kai-
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keksi onneksi on tämän yliopiston opettajain joukossa aina löy-
tynyt tieteenharjoittajiakin, joiden tutkimukset ja teokset ovat
saavuttaneet mainetta ja täten koko kansalle tuottaneet kun-
nioitusta. Tämmöisten miesten niiniä ei tässä ole tarpeellinen
luetella, koska jokainen sivistynyt suomalainen ne tuntee ilman-
kin. Vielä vähemmin käypi tässä laatuun niiden tieteellisten
teosten luetteleminen, joilla nuo tiedemiehet ovat itsensä kunnos-
taneet ja kansaansa kunnioinneet. Entisinä aikoina ilmestyivät
tällaiset tutkimukset meillä väitöskirjoina. Tällä tavoin julais-
tut teokset ovat siis kaikki yliopiston miesten tekemiä. Vii-
meksi kuluneella puolella vuosisadalla on tieteellisiä tutkimuk-
sia, paitse mitä väitöksinä ja eri teoksina on annettu ulos,
enimmästi julaistu Suomen Tiedeseuran toimituksissa, joiden
kautta meidän maa on alituisessa tieteellisessä yhteydessä
kaikkien muiden tiedettä harrastavien kansain kanssa. Nekin,
jotka ovat tuottaneet Tiedeseuran toimitusten monilukuiset ja
ylväät nidokset, ovat kaikki olleet yliopiston miehiä. Yliopis-
ton opettajat, etenkin professorit, ovat siis, opetuksen rinnalla,
kokeneet täyttää tuon toisenkin velvollisuutensa: he ovat vil-
jelleet tiedettä, harjoittaneet tieteellistä tutkimusta.

Tehtäköön tätä vastakin! Pysyköön tieteen tutkimus
meidän piirissämme yhtä vireillä kuin sen opetus. Olkoon
meidän tunnuslauseenamme: me opetamme tutkien ja tut-
kimme opettaen.

Se kansa, jonka keskuudessa tiedettä harrastetaan, vil-
jellään ja kunnioitetaan, ei ole hukassa!



6.

REHTORIN PUHE

YLIOPISTON SISÄÄNKIRJOITUKSESSA

19 P. TAMMIK, V. 1887.





Hyvät ja Kunnioitettavat Hetrat!

Niistä aineista, jotka tarjoutuvat keskustelun alaisiksi
semmoisessa tilaisuudessa kuin tässä, on ylioppilasten lu-
kumäärä tätä nykyä ehkä tärkein. Tähän asti on isänmaan
ystävä ja valon rakastaja iloinnut siitä, että alkeisopistoja maa-
han on lisäämistään lisätty ja että nuorisoa on sen mukaan
enemmän jaenemmän tuhrannut yliopistoon. Sivistyksen karttu-
mistahan se vaan osoittaisi, kuta useampi kansan lapsista voisi
kohota tiedon kukkuloille, ja isomman varallisuudenhanmerkki
se olisi, että maa nyt jaksaisi niin paljoa enemmän kuin en-
nen lähettää poikiansa yliopistoon ja näitä täällä ylläpitää.
Näin on iloisesti huudahdeltu, ja toivokkaita katseita on aja-
tuksissa luotu tulevaisuutta kohti.

Mutta näihin iloäännähdyksin on jo sekautunut soraääniä-
kin, ja viime aikoina on ilmautunut, julkisuudenkin alalla, pa-
hannäkijöitä, jotka ovat sanoneet ylioppilaiden suuresti enene-
vässä määrässä piilevän arveluttavan epäkohdan, nim. taimen
tahi ainakin siemenen opilliselle köyhälistölle, jonka kas-
vamista estääksensä pitäisi ajoissa keksittämän varokeinoja.
Tämä, opillinen köyhälistö näet, on paljoa pahempi ja yhteis-
kunnalle paljoa peljättävämpi kuin tavallinen eh rahvaan köy-
hälistö, sila tämän jälkimmäisen jäsenet nääntyvät kurjuu-
teensa nurkumatta taikka syyttävät kohtalostansa kovaa on-
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neansa tahi korkeintaan kovaa isäntää, jota vastaan opillinen
köyhälistö johtaa kurjuutensa muka nurjista yhteiskunnallisista
ja valtiollisista oloista, jotka se siis haluaa eduksensa muuntaa
ja mielensä mukaan mullistaa, täten tullen hyöstyväiseksi
taimilavaksi mille valtiollisille ja yhteiskunnallisille taudeille,
joita meidän aikamme min raskaasti potee.

Tähän suuntaan kaikuvia varoitus-ääniä sen johdosta,
että yliopistojen oppilaiden määrä niin nopeasti ja niin suu-
resti enenee, on tuo tuostakin kuulunut Keski-Europasta, olle-
tikin Saksasta; eikä se ole kumma, että samanlainen ilmiö
meilläkin on alkanut huolettaa yhtä ja toista, joka asian on
ottanut tarkemmin ajatellaksensa. Mitä Saksaan tulee, niin
oli sen yliopistoissa 7:llä vuosikymmenellä tasaisin luvuin
13,400 ylioppilasta, 8:11a noin 17,800 mutta viime kesä-luku-
kaudella 28,089 ylioppilasta. Väkiluvun suhteen tuli 8:11a vuo-
sikymmenellä 40 ylioppilasta jokaista 100 tuhatta asujanta
kohtaan, mutta nyt on niitä 60. Niille miesjoukoille, joita
siellä vuosittain purkaa yliopistoista ulos leipää etsimään, ei
maa likimäärinkään kaikille voi antaa sijoja; vähäistäkin avo-
naista virkaa saamaan ilmautuu kymmeniä, jopa useampiakin
kymmeniä hakijoita, eikä muihin maihin sirtyminenkään tuota
tässä katsannossa suurta helpoitusta. Se on siis helposti ar-
vattava, että tyytymättömyyden ja epätoivon ainekset saavat
hyvää kartutusta kaikista niistä opinsaaneista ja kokeiden käy-
neistä, jotka olemis-olon taistelussa jäävät osattomiksi.

Tässä on opillisen köyhälistön vaarallisuus.

Samoin kuin Saksassa on ylioppilasten lukumäärä tavat-
tomasti karttunut sekä Skandinaviassa että Suomessakin. Meillä
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on tämä karttumus ollut seuraava. Syyslukukaudella, jolloin
meidän yliopistossamme melkein aina on enämpi ylioppilaita
läsnä kuin keväällä, oh heitä täällä v. 1846 438. v. 1856 445,
v. 1866 460, v. 1876 667 ja v. 1886, jolloin läsnäolevien yli-
oppilaiden määrä toisen kerran, nousi vii tuhannen, 1055.
Näin muodoin on läsnä olevien ylioppilaiden määrä neljiin
viimeisen vuosikymmenen kuluessa lisääntynyt likemmäksi puo-
litoista mokomaa, kuin maan väkiluku samalla ajalla ei ole
enännyt muuta kuin noin 42 prosentilla. Ylioppilas-luvun
suhde maan väkilukuun oli mainittuina vuosina seuraava: v.
1846 oli 28 ylioppilasta 100 tuhatta asujanta kohtaan, v. 1856
oli niitä vaan 26, v. 1866 vielä vähempi eli ainoastaan 25,
mutta v. 1876 oli niitä jo 35 ja v. 1886 48.

Viimeksi mainitusta numerosta on kuitenkin vielä pitkä
askel tuohon äsken mainittuun 60:een Saksassa, jonka luvun
suuruus siellä on syystä herättänyt huolta tilasto- ja valtio-
mielissä. Mutta jos täällä Suomessa otamme lukuun koko
ylioppilas-määrän s. o. sekä läsnä- että poissa-olevat ylioppilaat,
niin on meillä tässä katsannossa jo ammoin jätetty Saksalai-
setkin jäljelle. Oikeampi lienee kumminkin, että pidetään sil-
mällä vaan meidän läsnäolleita ylioppilaita, koska saksalaiset
ylioppilaat kaikki ovat luettavat tämmöisiksi, Saksassa kuin
näet ylioppilas pian poistetaan pois kirjoista, ellei hän ole
läsnä, ja ahsentien luokkaa siellä siis ei ole olemassa.

Tuo luku, 48 vdioppilasta 100 tuhatta asujanta kohtaan,
verrattuna Saksan 60:een, ei siis vielä olisi hyvin peloittava.
jos vaan voisimme olettaa, ettei se tulisi sen enemmän suu-
renemaan. Mutta tämmöiselle olettamukselle ei ole minkään-
laista perustusta. Likimmässä tulevaisuudessa alkaa puoli
kymmentä niistä uusista alkeisopistoista, joita viimeksi kulu-
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neella vuosikymmenellä on perustettu, entisten rinnalla laskea
oppilaitansa yliopistoon, ja varsin todennäköistä on, että yli-
oppilaiden .vuotuinen lisä, joka v. 1885 jo teki 269 nuorukaista,
sitten tulee nousemaan puoleen neljättä sataa. . .

Ajatellessamme sitä tungosta, joka jonkun vuosikymme-
nen kuluttua tämän mukaan on meidänkin maassamme kuo-
huva kaikilla tähän asti tavallisilla virkaretkilä, alkaa meidän
mielikuvattimeemme tosiaankin haamottaa tuo opillisen eli
tieteellisen köyhälistön kummitus, ja huolestuneina kysymme
me: eikö tätä voida millään tavalla välttää? Eikö voida kek-
siä sellaisia sulku- eli patolaitoksia, jotka sääntävät tuon yli-
opistoon rientävän nuorukaisvirran ahtaammalle? Muuan sa-
noo: «määrätkäämme uusia, kovempia tutkinnoita». Minä pel-
kään.' ettei tämä paljon auttaisi, siksi ovat syyt alhaisen eli
yhteisen kansan eli rahvaan, miten sanoisimme, ylemmäksi
pyrkimiseen liian voimalliset, liisinkin on meidän maassa
tämmöisenä syynä alla kynsin ollut suomalainen kansallisuus,
joka pantiosta päästyänsä pyrkii ilmoille ja valloilleen. Toi-
seksi on kaikkialla, Suomessa niin hyvin kuin munallakin, tasa-
arvo ja yhtäläisyys kaikkien kansanluokkien kesken tämän ajan
kiihkeimpiä vaatimuksia, jotka muun muassa tarkoittavat va-
paata pääsöä kyvyn mukaan kaikista kohdin yhteiskuntaa va-
lon ja valtion kukkuloille. . Ja viimeksi on alaluokka tämän
mukaan ruvennut arvelemaan, että silläkin on «meidän lapset»
s. o. omat lapsensa, joille ennakolla muista on hankittava hyvä
toimeentuloja palat paremmat kuin mitä itsellä on ollut,jotka
palat ainoastaan valtion tahi kirkon palveluksessa varmim-
masti ovat saatavina.
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Tuon mainitsemani tungoksen lieventämistä varten sa-
noisin minä peloittelijoille vastaan: tutkinnot tutkinnoilla! läh-
teneekö niiden koventamisesta suurta apua. Mutta avatkaamme
opin tielle lähteneelle nuorisolle s. o. niille, jotka ovat suorit-
taneet jonkun tutkinnon yliopistossa taikka ainakin ylioppilas-
tutkinnon käyneet, avatkaamme näille entisten lisäksi uusia
elämänretkiä, joilla toimeentulo jokseenkin vastaa sivistyneem-
män ihmisen vaatimuksia. «Mitä?» huudetaan minulle vas-
taan; «uusiako virkoja? Juuri kuin ei muka virkamieliä jo
ennestään olisi kyllä ja liiaksikin, paljo liiaksi!» — Ei suinkaan
uusia virkoja, sanon minä; uutten elämän retkien avaamisella
tarkoitin oikeastaan sitä, että osoitamme ja ohjaamme yliopis-
ton nuorisoa semmoisilenkin virkaretkille, joille se tähän asti
ei ole mennyt. Postivirasto ei suinkaan paheneisi enemmän
kuin rautatietkään siitä, että niiden virkamiehet olisivat kame-
raali-tutkinnon suorittaneita taikka edes ylioppilas-tutkinnon
käyneitä, jonkalaisia näissä virastoissa on vielä varsin harvat.
Eikä järjestyksen ylläpitäminen maalla saattaisi huonota siitä,
että nimismiehet olisivat myöskin jonkun yliopisto-tutkinnon
suorittaneita (ohitse mennen saanen mainita, että valtiokalen-
terissa tapaamme nimismiehen-virallisena yhden filosofian-kan-
didatin ja yhden nimituomarin). Näiden kolmen viraston li-
säksi voisi vielä mainita elinkeinoja tahi elämänretkiä, joissa,
niissäkään, ei suurempi oppi ojaan kaataisi, mutta joissatyön-
tekijöitä, edes ylioppilas-tutkinnonkaan suorittaneita, tavataan
vaan poikkeuksina (apteekarit, yksityisten pankkien virkamie-
het, kauppakontoristit y. m.) Nuo kolme ensinmainittua, mies-
luvultansa laajaa virkamies-ryhmää jo yksinänsä voivat pitkäksi
aikaa käyttää sen joukon yliopistosta joko kursin-päättäneenä
tahi kesken lähtevätä nuorisoa, jota nyt pidetään liikana
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mahtumasta kirkon, oikeudenkäytön tahi lääkäritoimen palve-
lukseen.

«Mutta niissä on pienet palkat, liian pienet!» huudetaan
minuUe sadalta haaralta vastaan: «jospa palkalla voisikin mi-
ten kuten elää kituuttaa, niin millä ne opintovelkain korot
suoritetaan ja millä itse velat!»

Ja tässä seisomme nyt kummituksen edessä, joka on se
oikea peloittava ja peljättävä kummitus, joka ei haamoita kau-
kaa, vaan istuu niskassa ja imee uhriltansa kaiken rauhan ja
kaiken ilon. Tämän kummituksen nimi on velkaisuus.

Lienevätkö ihmiset missään niin kuten Suomessa kerkeät
velkaa tekemään ja hitaat sitä maksamaan! Elää pitää näet,
olletikin n. k. herrassäädyissä, «ihmisiksi- (ruotsiksi sanomme:
«såsom folk») s. o. tavallisesti vii varojensa. Syrjäisen silmään
mahtanemme me Suomalaiset useinkin näyttää oikeilta Kul-
talalaisilta. jotka varojensa vähyyteen katsomatta arvelivat:
«no, ihmisiähän mekin olemme: saaneehan tuota elää vähän
paremminkin; mitäpä tästä elämästä muutoin olisikaan*. Yir-
kasäädyn velat ovat enimmäkseen tehdyt yliopistossa oltaessa.
Niistä, jotka lähtevät virkamiehen retkelle, lienee tuskin yhtä
sadasta, jolla yliopistosta erotessaan ei olisi velkaa, harvalla
vähä, useammalla arveluttava määrä, monella kauhean paljo.
Valtio ja seurakunnat maksavat Suomessa runsaammat palkat
kuin monessa muussa maassa. Mutta arvattavahan se on,

että virkamiehen on työläs saavuttaa tasapainoa tulojensa ja
menojensa kesken, kuin monellakin' jo korot yksinään nielevät
ison osan palkkaa. Tämän lisäksi pitää muka jo vähempi-
palkkaisenakin «elää ihmisiksi». Ja täten ei ole kumma, että
virkamiehellä vielä vanhoillaankin ja kuollessaankin on velkoja.
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Leski ja lapset jäävät riittämättömän eläkerahan nojaan, ja
pojat joutuvat yliopistoon tultuansa, jopa ennenkin, samanlai-
seen velanteon ikeesen, jossa isä orjasi kaiken ikänsä.

Velkaisuus on meidän virkasäätymme raskain rasitus,
velanteko ylioppilaan suurin pahe. Olkoonpa kyllä niin, että
tätä velantekoa, olojen pysyessä semmoisina kuin ne nyt ovat,
ei kokonaan voida välttää. Vähennettävä olisi se kumminkin,
taikka, toisin sanoen, olot niin muutettavat, että velkaa ei te-
kisi niin moni kuin nyt. Mutta millä tavoin tällainen muu-
tos on aikaan saatava, sitä en minä ole mies sanomaan. Minä
jätän sen muiden viisaampani sanottavaksi ja olletikin kaik-
kien asianomaisten itsensä arveltavaksi, enkä tällä kertaa puhu
asiasta tämän enempää.





7.

REHTORIN PUHE

YLIOPISTON SISÄÄNKIRJOITUKSESSA

15 P, SYYSK. V, 1887.





Hyvät ja Kunnioitettavat Herrat!

Sananlasku sanoo: «jolla on kello kaulassa, sen on pää
painossa». Varsin sattuvasti lausuu kansa tällä sananlaskulla
ajatuksensa sen tilasta, joka jollakin tavalla on toisten esi- tahi
päällysmiehenä, olkoonpa sitten suuremmassa tahi pienemmässä
piirissä, tärkeämmässä tahi vähäisemmässä toimessa. Jolla on
esimiehuuden kunnia, sillä on myös edesvastauksen huoli, se
tämän sananlaskun sisällys: eikä kukaan kieltäne, ettei koke-
mus vahvistaisi sen totuutta.

Yliopiston rehtorin virka, vaikka ei korkeimpia, on tärkeim-
piä noita kunniasijoja. joissa pää joutuu «painoon». Erinomaisen
tärkeytensä saapi tämä virka siitä erinomaisesta tärkeydestä,
joka itsellä yliopistolla on. Yliopisto näet on, henkisessä kat-
sannossa, verrattava ei ainoastaan kansan silmäksi, siksi eli-
meksi, jonka kautta kansa saapi tieteen valoa, vaan myöskin
sen sydämeksi, siksi elimeksi, josta alinomaisesti uudistava ja
elähdyttävä aine lakkaamatta virtaa läpi koko elimistön. Ei
siis kumma, että kansa pitää yliopistoa arvossa, eikä kumma,
että yliopiston toimet sekä toimijat, etupäässä sen rehtori, ovat
yleisen tarkastuksen alaiset isommassa määrässä kenties kuin
jotkut muut virastot ja viralliset. Tästä seuraa muun muassa,
että rehtorin alituisesti on oltava varuillansa kaikinne päin.
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Yliopiston rehtori saattaa osautuakin pikemmin kuin moni
muu virkamies nuhteen, jopa moitteenkin alaiseksi, sitä syystä
että hän niissä erilaisissa ja monenlaisissa toimissa, jotka kuu-
luvat hänen virkaansa, voipi pikemmin erehtyä kuin moni muu
virkamies, jonka tehtävät ovat yksinkertaisemmat ja yhtälaa-
tuisemmat. Hän on näet puheenjohtaja monimielisessä kolle-
giunissa, jolla on iso osa yliopiston hallintoa haiussansa ; hän
ou yhopiston talouden hoidannossa esimies, ja hän on myös
yliopiston suurilukuisen nuorison kaitsija, kaikki toimia niin
tärkeitä, että mistä syin tämän kellokkaan pää ei voi olla
muuten kuin «painossa».

Koska voidaan olettaa, että huomio tällä hetkellä, jolloin
toinen lähtee rehtorin virasta ja toinen tähän virkaan astuu,
herkemmin kuin milloinkaan muulloin voipi kiintyä itse tämän
viran ominaisuuteen, ei liene sopimatointa, että tässä vähän
tarkemmin esitän nuo kolme eri toimenhaaraa, jotka ovat pu-
heenalaisen viran pitäjällä velvollisuuksina.

Rehtori on ensinkin konsis tor in puhe enj ohtaj a. Tämä
nyt ei ytipään ole kovin vaikeata, koska konsistorilla on me-
nettelynsä ojennusnuorana laki ja asetukset, joiden mukaan
asiat ovat käytettävät. Tukalaksi voipi kuitenkin puheenjoh-
danto konsistorissa tulla silloin kuin jotakuta tärkeämpää asiata
käsitellessä jyrkempi erimielisyys sen jäsenissä ilmautuu. Täl-
laisen erimielisyyden syynä on useimmin eripuolisuus kieliky-
symyksessä. Kuin siis asian käsittelyssä kielellinen myötä- ja
vastointuntoisuus heräävät — ja kuinka usein nämät tunteet
voivat meillä nykyisen miespolven yhteiselämässä olla herää-



77

mätta! — niin silloin tulee konsistorin keskustelu vilkkaam-
maksi. Mielipiteet lausutaan kiihkeämmin, lausumiin pannaan
enemmän pontta ja toispuolinen mielipide kokee kumota tois-
puolisen miehpiteen väitteitä. Täten on neuvottelu muuntua
debatiksi, ja koiegiuni pieneksi säädyksi; ja puheenjohtaja
joutuu kahden vaiheelle. Hänen ei ole hyvä eikä hän tahtoi-
sikaan supistaa kenenkään virkaveljensä lausumisvuoroja; mutta
toiselta puolen on esilä-oleva asia myöskin ratkaistava s. o.
keskustelu päätettävä ja äänestykseen ryhdyttävä. Tällaisessa
tilaisuudessa on puheenjohtajan välttäminen sekä sitä. ettei
kukaan loukkautuisi että sitä, ettei asian ratkaisu viivästyisi,
ja tämä saattaa joskus olla hänelle hyvinkin vaikeata. Hyvä
tahto ja kohtuullisuus puolella sekä toisella päästävät hänet
kuitenkin melkein aina tämmöisestä pälkähästä.

Toiseksi on rehtori yliopiston talouden-hoidannon
johtaja. Yliopiston Statutien (sääntöjen) 55 § säätää: «rehto-
rin huolena on yliopiston omaisuuden ja taloudellisten asiain
hoidanto». Tämä hoidanto ei suinkaan ole vähäalainen; sen
arvaa jokainen kuin kuulee, että yliopistolla on korolla pidet-
täviä rahavaroja kuudetta miljonaa ja sen.ohessa puolikymmentä
taloa, joissa kj-mmenkunta osiksi hyvinkin suuria rakennuksia
on hoidettavana. Tosi kyllä on, että se on konsistorin aset-
tama ekonomia-divisioni (talouden-hoitokunta), joka erityisen
asiamiehen avulla pitää huolen lainauslikenteestä ja erityisen
taloudenhoitajan avulla panee rakennustyöt ja korjaukset toi-
meen. Mutta rehtori on puheenjohtajana tässäkin virastossa,
hänen velvolisuutensa on kaita, että sen päätökset ja määräyk-
set tulevat ajan ja varojen hukatta täytetyiksi ja hänen myötä-
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vaikutuksensa on tarpeen, olkoonpa kysymys satatuhantisen re-
fraktorin hankkimisesta tahi muutamia penniä maksavien lakasu-
luutien ostamisesta. Mitä rakentamiseen ja rakennusten kor-
jaukseen erittäin tulee, olisi se kyllä suureksi helpoitukseksi
rehtoriie ja talouden-hoitokunnalle, jos. niinkuin eräässä sano-
malehdessä nykyjään ehdotettiin, yliopiston rakennukset tehtäi-
siin ja kunnossa pidettäisiin samalla tavalla kuin muiden yh-
teisten laitosten rakennukset s. o. urakka-järjestelmällä ja val-
tion arkkitehtien kaitsennolla. Syitä on kumminkin olemassa,
jotka tekevät tämän tavan käyttämisen yliopiston kohdassa
mahdottomaksi, mahdottomaksi ainakin likimmässä tulevaisuu-
dessa. Tämän ohessa ei mainittu menettelytapa valtion raken-
nusten suhteen, vaikka kyllä ehkä ainoa mahdollinen, liene,
mitä työn kelvollisuuteen ja hintojen kohtuuteen tulee, paitse
kaikkea epäilystä. Ainakin osoittaa kokemus yliopistossa, että
urakan-tavoin rakennetut huoneukset. yliopiston vanhimmat ja
suurimmat rakennukset, ovat sen huonoimmasti tehdyt; ja
juuri nämät rakennukset, jotka milloin yhdessä milloin toisessa
osassa tarvitsevat korjaamista, ne ovat korottaneet korjauskus-
tannusten laskun niin suureksi, että syrjäiset tätä hokevat
hämmästyttäväksi. Sitä vastaan on rakennustoimesta yksityis-
talouden tavoin se etu. että rakennuttaja saapi niin hyvin ai -

neet kuin työnkin mielensä mukaiset s. o. mitä parahim-
mat, kustannusten kuitenkaan nousematta niin suuriksi kuin
urakalla rakennuttaessa. Yliopisto on noudattanut yksityis-
talouden tapaa, eikä ole saanut syytä katua tätä menettelyänsä.
Esimerkkinä mainittakoon tuo nyt juuri valmiiksi tullut uusi
kemiallisen laboratoriumin rakennus: kustannus-ehdotus tästä
rakennuksesta (paitse teknillistä sisustusta) nousi 295 tuhanteen
markkaan, mutta todellinen kustannus tekee nvt sen valmiiksi
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saatua vaan 270 tuhatta; teos lienee kumminkin laatuansa
parahimpia, Lian pitkällistä olisi ja liian syrjäistäkin tässä
tilassa kertominen, millä lailla semmoinen laitos kuin yliopisto
edullisesti käyttää yksityis-talouden menettelytapaa. Se täytyy
myöntää, että tällaisen käyttäjän käytettävänä tällä menette-
lytavalla on arveluttavakin puolensa, ja ettei sitä voi puoltaa
käytettäväksi, valtion eli yhteisillä varoilla rakennettaessa, muu-
alla kuin missä täydellisesti saattaa luottaa asianomaisten toi-
mijaan rehellisyyteen. Ja tätä omaisuutta ei, Jumalan
kiitos, ole puututtu yliopiston talouden-hoidannossa.

Vihdoin on rehtori jiiopistossa oppivan nuorison kait-
sija, Statutein 60 § säätää muun muassa: «rehtori pitäköön
tarkimman huolen ylioppilaista ja valvokoon sekä heidän siveyt-
tänsä ja käytöstänsä että heidän tieteellistä sivistystänsä ja
edistymistänsä». Tästä ja monesta muusta pykälästä nin hy-
vin tässä yliopiston lakikirjassa kuin eräissä muissakin asetuk-
sissa, jotka koskevat yliopistoa, näkyy selvästi, että lainsää-
däntö pitää tätä osaa rehtorin toimesta tärkeimpänä. Niin
tekee yleinen mielipidekin, ja sitä mieltä ovat itse tässä virassa
ohjatkin olleet. Ja oikeinpa tehdäänkin, kuin näin ajatellaan.
Nuoriso on ei ainoastaan yliopiston, vaan koko kansankin kal-
lein omaisuus, «spes patriae», isänmaan toivokki. Valitettavasti
kyllä ei rehtorin holhoustoimi useimmiten voi olla muuta kuin
epäävätä laatua. Tämä on selvää jo siitä odottamattoman suu-
resta luvustakin, joka yioppilaita viime aikoina on ollut läsnä
yliopistossa. Tuhatkunta nuorukaisia, joista rehtori ei puolia-
kaan tunne edes näöltäänkään, saatikka sitte heidän luonteel-
taan ja taipumuksiltaan, on hänen mahdotoin holhota siinä
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merkityksessä, joka noissa 60:n §:n sanoissa on. Hän antaa
muistutuksen, hän varoittaa, hän nuhtelee; ja hän rankaseekin,
milloin syytä on. Mutta sivistyksen ja siveyden vartuttamiseen
ja kartuttamiseen nuorisossa voipi hän vaikuttaa väitettävän
vähän. Tässä tulee kuitenkin nuorukaisten itsetoiminto hänelle
avuksi. Poikana hillitsi heitä ja pahoitti koulun rehtori; yli-
oppilaana hillitsee ja jiakoittaa nuorukainen itse itseänsä. Yli-
oppilas-vapauden sekä ehto että tulos on itsehilintö, ja vasta,

tämä tuottaa oikean siveellisyyden. Yksinänsä ja erillänsä
muista ei ylioppilas kumminkaan saavuttaisi siveellisiä ja si-
vistyksellisiä tarkoituksia niin hyvästi kuin muiden kanssa yh-
dessä. Hän yhdistyy siis eräiden toisten ylioppilasten kanssa.
jotka yhteisen kotopaikan, yhteisen alkeisopinnon ja muiden
suhteiden kautta ovat hänelle likeisiä, yhdyskunnaksi, jolla sekä
sivistys ettii siveys on päätarkoituksena. Nämät yhdyskunnat
ovat osakunnat. Osakunnat vaikuttavat, oikein johdettuina,
ylioppilaan siveelliseen varttumiseen ei ainoastaan epäävällä ta-
valla, vaan myöskin säädännäisesti (positiivisesti). Erittäin hyö-
dyllinen on siis osakuntalaitos meidän yliopistossamme ja erit-
täin kallisarvoinen on se näille kunnille suotu oikeus, että ne
saavat pitää kuria jäsenillensä ja rangaista, vieläpä ankarasti-
kin rangaista näitä, kuin ken on hairahtanut rikokseen. Tästä
osakuntain kurinpidon-vallasta on rehtorille suuri apu järjes-
tyksen ja hyväntapaisen käytöksen ylläpitäjänä, siitä puhumat-
takaan, miten tämän vallan käyttäminen siveyttävästi vaikuttaa
sen käyttäjiin itseensä,

Koskettanenko vai ollenko koskettamatta sitä puolta yli-
oppilas-elämässä, joka tätä nykyä on sen kipein kohta ja joka
rehtorille tuottaa monta huolta. Paljon huolta tuottaa se kai-
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kille muillenkin, joista isänmaan tulevaisuus on kallis. Minä
tarkoitan sitä syvää eripuraisuutta — käyttääkseni vaan tätä
lievempää •nimitystä — jonka kielitaistelu on nostanut ja jota
se ylläpitää yhopiston nuorisossa. Tietysti ei kieliriita ole syn-
tynyt nuorten kesken, vaan virkamies- ja säätyluokkain alalla,
josta se on levinnyt sivistyneen nuorisonkin piriin. Mutta
täällä raivoaa se hämmästyttävällä katkeruudella Arvattavasti
tulee rehtorikin monasti miehkarvaudella tuntemaan tämän
taistelun likimpiä seurauksia. Sen kaukaisemmat seuraukset
kangastavat tulevaisuudesta isänmaan-ystävän silmään peljättä-
väisinä.

Sitä, mitä edellä puhutussa olen joutuen esittänyt, tullee
syrjäisemmällenkin selväksi, ettei yliopiston rehtorin virka meillä
ja meidän aikoina ole keveimpiä, ja että tämän virkamiehen
pää kyllä useinkin on «painossa--'. Minun katsoessani on niitä
miehiä harvassa, jotka kaikin puolin tyydyttävästi voisivat täyt-
tää tämän viran vaatimukset. Suotakoon tämä luuloni minulle
ainakin lohdutukseksi, tuntiessani ja tunnustaessani, että minun
toimeni rehtorina on mahtanut olla hyvinkin puutteellinen.
Toinen tämmöisen lohduttaumisen aihe on minulla siitä, että
yliopisto sillä kolmen vuoden virkakaudella, joka päättyy tähän
päivään, ei kuitenkaan ole esimiehensä taidottomuudesta eikä
muustakaan syystä kärsinyt mitään vahinkoa, vaan on päin
vastoin saanut täydellä voimin, liäirinnöittä ja hiljaisuudessa,
tehdä kallista tehtäväänsä, ja samalla myöskin tuntuvasti kas-
vanut sekä oppilailla että opettajilla ja opinnon välikappaleilla.

Ilman kaihotta, jopa mielihyvälläkin, luovun minä nyt
tästä virasta, olletikin kuin tiedän, että siihen astuu jälkeinen,
joka miehuuden täydellä voimalla voipi ryhtyä sen moniin eri-
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laisin toimiin ja jonka, kyky yhteisten asiain käsittelyssä jo
on tullut kyllin koetetuksi ja hyväksytyksi. Täysin oikeutet-
tuna pukee hän nyt rehtorin purpuran yllensä ja ottaa reh-
torin valtikat sekä yliopiston rahakammion avaimet haltuunsa.


