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«SEPARATISMI".

Alempana olevan kirjoituksen on kirjailija Pietari Hannikainen kirjoittanut vähää ennen

sairastumistaan viime talvena. Kun sama tautivuode päätti hänen pitkän ja jalon elämänsä, on

„Separatismi" tiettävästi viimeinen hänen uutteran kynänsä tuote, kuin myös vainajan omaisilta
saatujen tietojen mukaan ainoa Pietari Hannikaisen tähän asti julkaisematon kirjoitus. Rouva
Emilie Hannikainen, vainajan leski, joka hyväntahtoisesti on antanut toimituksen käytettäväksi
tämän kirjoituksen ja tätä juhlajulkaisua koristavan Pietari Hannikaisen muotokuvan, arvelee sen

alkujaan aijotuksi „TJuteen Suomettareen", mutta „ettei vainaja itse ole pitänyt hyvänä, kosk'ei ole
lähettänyt painettavaksi". Miten ankarasti Pietari Hannikainen omia kirjoituksiaan lienee arvostel-
lutkin, on „Separatismi" kuitenkin sisältönsä puolesta sellainen, joka hyvinkin ansaitsee tulla laa-
joissa piireissä luetuksi jo siitäkin syystä että siinä 86-vuotias vanhus puhuu asioista, joissa hän
itse suureksi osaksi on elänyt mukana. Tuntuu aivan siltä kuin kirjailija siinä elämänsä ehtoolla
tekisi tiliä omasta elämäntyöstään.

Alaamme nykyisiä yhteiskuntaoloja ovat eräät venäläiset sanomalehdet, ver-
raten näitä oloja sikäläisiin, soimanneet separatismiksi, AATnäjästä erilleen pyrki-
miseksi, mainitsematta nimenomaan mitään erikoisasiaa soimauksensa perusteeksi.
ATaikka täältä jo on kyllin todistettu noiden soimausten perättömyyttä, ehkä, on syytä
vielä katsastaa niistä nuo vihamieliset soimaukset ovat saaneet alkunsa.

Joka suomalainen tuntee että maamme yhteiskunnallinen järjestys, hallinto,
lainsäädäntö ja lainkäytäntö laitosten perusteet ovat Ruotsin valtakunnan yhteydestä
perittyjä. Alutta vaikka tämä perintö on meille kallisarvoinen, se ei kuitenkaan
estä meitä tunnustamasta mitä etuja olemme saaneet nykyisessä asemassa AVenäjän
yhteydessä. Tosin vuosisatamme ensipuoliskon ajalla tämän aseman edut eivät
päässeet vielä täyteen käytäntöön. Tarvittiin aikaa niihin tottua ja niitä sovittaa
kansan sisimpiin oloihin. Alaallemme v. 1809 tapahtuneessa vallanmuutoksessa
säilytetty perustuslaillisuus ja sisällinen itsenäisyys pysyivät koko vuosisatamme
alkupuoliskon ajan jotenkin vaatimattomina. Alaamme silloiset olot olivat arvatta-
vasti lähempänä rajamme toisella puolella vallitsevia oloja. Suomi oli sodan ja
katovuosien perästä harvasti asuttu ja köyhtynyt. Alaan koko väkiluku oli vielä 20
vuotta sodan perästä ainoastaan noin puolitoista miljoonaa henkeä. ATljelys oli
kaikilla aloilla heikko. Kauppa oli vähäinen, ja sisämaan sekä osittain merenranta-



kaupungeissa venäläisten käsissä. Merenranta-kaupungeissa se oli paljon salakulje-
tuksen nojassa, niin että maan tullitulot tekivät vielä vuosisatamme kolmannella kym-
menluvulla tuskin enemmän kun noin neljäsataatuhatta paperiruplaa eli noin
sadannesosa nykyisestä. Opetuslaitokset olivat aina vuoteen 1840 samat ja harva-
lukuiset kun ruotsalaisen vallan aikana, paitsi että Itä-Suomessa olivat jotkut entiset
venäjänalkuiset saksalaiset koulut pysyneet samaan vuoteen asti, siis koko se
vähäinen opetuslaitos kansan enemmistölle, suomalaiselle väestölle ihan vierasta.
Kotimaista eli kansallista kirjallisuutta tuskin oli olemassa, jonka arvaa siitäkin kun
koko maassa oli kaikkiaan vaan noin puolikymmentä kirjapainoa, Aikakautinen ja
sanomakirjallisuus, se vähä alku mitä siitä vuosisadan alkupuoliskolla oli ollut, oli
paitsi muudanta poikkeusta, kansan enemmistölle vieras ja tuntematon. Ja vaikka
lukutaito oli yleinen, oli tietämättömyys kansan syvissä riveissä esteenä pian kai-
kelle edistynnölle niin henkisellä kuin taloudellisella alalla. Maa oli kyllä leikelty
tuhansilla järvillä hyviksi kulkuväyliksi, mutta näitä ei käytetty muuhun kuin
pienten soutuveneiden tai huonoin purjelotjain liikkeesen. Voin ja muun maan-
tuotteen ostelijat kävelivät kylissä puntari olalla ja kuljettivat ostoksensa soutu-
veneillä tai lotjilla ja talvisin hevoisrahclilla monimatkaisia teitä Pietariin. Se
kaikki oli pian samallaista kaupan harjoittamista kuin rajojemme ulkopuolisten
Aunuksen ja Arkangelin miesten silloinen ja vielä nytkin harjoittama kulkukauppa.
— Siis kaikki hyvin läheistä yhtäläisyyttä molemminpuolin maan itäistä rajaa, eikä
kellekään pistänyt mieleen siinä vainustaa mitään separatismia.

Mitä on nyt tapahtunut että tuo likinen yhtäläisyys Suomen ja itäisen
rajamme tuonpuolisten olojen välillä on hävinnyt? Onko, kuten eräät venäläiset
lehdet väittävät, Suomessa ilmestynyt vihaa ja vastenmielisyyttä AVenäjää kohtaan.
Koettakaamme eräillä piirteillä selittää miten tuo muutos olossamme on tapahtunut.

Kuten edellä jo on viitattu, kansan edistyntä ei millään viljelyksen alalla
riipii yksistään luonnosta sen ympärillä. Hyvät merisatamat, hyvät kulkuväylät
sisävesillä eivät yksinään luo vilkasta laivakulkua ja kauppaa; hedelmällisin maa-

perä ei sellaisenaan vielä luo etevää maanviljelystä ja yleviä sivistysoloja; paraimmat
luonnonlahjat voivat kitua pääsemättä ilmestymään henkisissä riennoissa ja ete-
vässä teollisuudessa. Niihin tarvitaan edellä kaikkea hengen valaistusta, vapautta
kansan monipuoliseen valistukseen, joka on kaiken edistynnön ensimäisenä ja vii-

meisenä ehtona.
Kun maamme entisistä vuosisatojen vanhoista oloista perityt kansan valistusta

haittaavat esteet olivat vuosisatamme alkupuoliskolla maan ylimyspuolueen lyhyt-
näköisyydellä saatetut viimeiseen mahdolliseen jännitykseensä, nimittäin kuuluisaan
sensuuriasetukseen vuodelta 1850, tuohon aijoltuun suomalaisen kansallisuuden kuo-
lemaniskuun, alkoi vuosisatamme uusi puolisko kansamme valistukselle uuden suo-
tuisamman ajanjakson. Ensimäkien kansankielinen oppilaitos 1858 oli kääntymistä
uudelle uralle, kansanvalistuksen uralle. Siitä lähtein on maamme edistyntö viije-
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lyksen kaikilla aloilla kulkenut samassa suhteessa kuin kansanvalistustyötä on jat-
kettu ja esteitä sen tieltä poisteltu. Kauppa ja teollisuus, laiva- ja rautatielako,
kirjallisuus ja taide, ne kaikki tarvitsivat suurempaa valistunutta yleisöä kuin mitä
se vuosisatamme alkupuoliskolla ollut ahdas sivistyspiiri voi niille tarjota. Ja tämä
suurempi valistunut yleisö on tullut. Uuras puolen vuosisadan pitkä kansallinen
valistustyö on sen kutsunut esiin kansan enemmistön syveistä riveistä, Sen elähyt-
tävä vaikutus on nyt nähtävänä kaikissa yhteiskuntamme oloissa. Kansan henki-
iuku on neljässä vuosikymmenessä lisääntynyt kaksinkertaiseksi; kovaan sitkeään
maahan on kaikkialla ilmestynyt avarat viljavat pellot; kauppa ja teollisuus ovat
kukoistuneet; vilkas laivaliike on syntynyt maatamme syleilevällä merellä; jokai-
sella suuremmalla sisämaan järvellä vilisee joukot höyrylaivoja, välittäen kauppaa
ja vilkasta yhdysliikettä; rautatiet risteilevät salojen ja korpien halki, välittäen lii-
kettä kaikkein asuttujen seutujen välillä; lainsäädäntö ja lainkäytäntö ynnä muut
yhteiskuntaolot ovat uudistetut; opetuslaitokset ovat uudesti järjestetyt ja pian
kymmenkertaiseksi lisätyt; tuhannet kansakoulut levittävät oppia ja tietoa kansan
syviin riveihin ympäri maata; uusi kansallinen kirjallisuus lisääntyy ja moninaistuu
vuosi vuodelta, tuottaen hedelmiä, joita vanhemmat sivistyskansat kieliinsä omis-
tavat; kymmenkunnan vähäpätöisen sanomalehden sijasta vuosisadan alkupuolella,
pitää nykyisin alku kolmatta sataa aikakauslehteä huolta päivän ja ajan tärkeistä
kysymyksistä; lukemattomat seurat ja yhdistykset käsittelevät säännöllisissä kokouk-
sissaan yhteisiä asioita, kansan valistusta ja hyväntekeväisyyden oloja: siis kaikki
yhteiselämän täydellisempää kehitystä tarkoittavaa, josta, vaikka maamme valtiol-
linen asema on ollut sama kuin vuosisatamme alkupuoliskolla, silloin ei ollut
vielä aavistusta.

Alutta eikö sitte tuo maamme valtiollinen erikoisasema itse, nimittäin meidän
perustuslait ja sisällinen itsenäisyys ole sellaisenaan vaikuttaneet kansallisen elämän
kehitykseen? Päinvastoin, ne ovat olleet ja ovat vieläkin se välttämätön terveel-
linen ilma, jossa kansallinen elämämme hengittää ja liikkuu, ja jotapaitsi se kuih-
tuisi ja tukehtuisi; ne ovat se kallis omaisuus, jonka säilyttäminen pidetään jokai-
sessa Suomen kodissa pyhimpänä harrastuksena, ja ne ovat yhtaikaa se kallis
omaisuus, joka, paremmin kuin mitkään keinotekoiset siteet, yhdistää maatamme
AVenäjän yhteyteen.

pietari Hannikainen.
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„VÄRT LANP, VÄRT LANP"!

Melodram ä Pressens (lag i Viborg 4/n 1899. Musikcn af Armas Järnefelt.

Vi ha ett land, ett fosterlanä
Med björhars sus pä grönklädd strand
Och blommors äoft och fäglars säng
Och strömmars dän i fallens spräng
Och tusen sjöars speglar blä,
Ett land, ett land sä skönt som fä.

Alen lyckeins hjid ej stitta stär
Och skuggan följer ljusets spär.
Nu Finlands soi af äskmoln höljs
Och Finlands strand af tärar sköljs.
Dess son, vid egen torfva fäst,
Nu känner sig som hyresyäst.

Der sääde id vi andens ljus
Frän bygd tili bygd, frän hus tili hus.
Vi sjelfve stiftade vär lag
Och Finlands nait varat sommardag,
Och Finlands folk varat ljusets van
Och Finlands söner frie män.

Dock bort med ali klagan och sorgelät,
Men gräter ditt hjerta, sä svälj äin grät.
Var fast som klippan, var hög, var starh
Som furan rotad i Finlands mark.
Vax upp mot ljuset, väx högt, väx gladt
Som dagen växer ur nordens natt.

Och pä de tusen sjöars strand
Vi sjöngo gladt: „Värt land, värtland".
Det var vär kärleks varma röst,
Som höjdes sä ur vara uröst,
Vär högsta lycka sä var spord
J dessa tvänne varma ord.

Bygg upp i hvetr by ett fäste af ljus
För elem, som än kräla i mörker och grus.
Förkunna för folket att ljuset är lif
Och veteindeds renande solsken det gif.
Snart kring elig dä tänels morgonrodna-

den s färg
Och folket skall std pä JÖrklaringens

berg u.
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Ej finnes en natt sä mörk och sä läng,
Som ej skulle ändas med morgon engäng.
En glimt utafljus växer snart upp tili dag,
Sä är den allsmäktiges allvisa lag.
Sä sanningens ljus ock skall, trots hvarje

dam,
Frän sekel tili sekel gä segrande fram.

Hell, tusenfaldt hett för alla dem,
Som spriäa kring ljusning i Finlands hem.

Likt morgonstjernor de föregä
Den sanningens soi, som vi vänta uppä.
Och djupt deras bragder och gladt deras

namn,
.Med härleh dä ristas i häfdernas fanin.

Hell Finland, du älskade fosterland.
Beskyäde och häyne äiy Herruus hand!
Att hemfrids ro och mannatro
För idltiä mä i aina byyder bo

Och framtiäa släyten mä högt pä äin strad.

Fä jublande sjunya: ..Värt land, värt land

J(ar/ %ob. jyta/mströnj.
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SOVINNON
rIEPELMA

Puhe pidetty sanomalehdistön juhlassa Viipurissa 4 p. marraskuuta 1899.

A. K.
Sittenkuin tohtori Friedrich Wilhelm Evert vainaja, jonka nimi

tässä juhlassa kunnioituksella mainittakoon ensimmäisenä, oli testamentillaan huo-
mauttanut sanomalehtimiehiä ja myöskin yleisöä maamme sanomalehtimiesten ta-
loudellisen tilan turvaamisen tarpeellisuudesta, puhkesi into sanomalehdistömme
henkisten ja aineellisten etujen valvomiseen yhtäkkiä täyteen kukkaansa.

Sanomalehtimiehet itse saivat testamentin määräyksistä aiheen kokoontua
keskustelemaan yhteisen eläkekassan muodostamisesta, ja tästä näennäisesti vähä-
pätöisestä alusta kasvoi pian vapaan sanan palvelijoissa maassamme y h t e i s h e n k i,
joka ei supistunut ainoastaan taloudellisiin harrastuksiin, vaan ulottui myöskin
henkiselle alalle. Tämän yhteishengen ensimmäinen siunausta tuottava vaikutus
oli, että ennen niin tuiki katkera puoluekiihko, jonka esiintuomisessa sanomaleh-
distö oli käynyt etupäässä, melkoisesti lauhkeni ja vähitellen tasaantui tyyneeksi
mielipiteiden vaihdoksi. Ja kun piakkoin sen jälkeen isänmaamme joutui kohta-
lojen alaiseksi, jommoisissa se ennen ei ole ollut eikä jätistäkään tule olemaan,
nähtiin kohta, miten tarpeellinen tuo sanomalehdistön keskinäinen sovinto oli ollut.
Yhtenä miehenä seisoivat kaikki maamme sanomalehdet omasta vaarastaan huoli-
matta puolustamassa lakiamme ja oikeuksiamme, puolustamassa ajatuksen ja
sanan vapautta. Lieneekö yhdessäkään maassa esimerkkiä semmoisesta, että keske-
nään kiihkoisasti taistelevat lehdet äkkiä voivat unhottaa ja tukehuttaa vuosikym-
meniä kestäneestä kilpailusta ja puoluekiihkosta kasvaneen vihan ja eripuraisuu-
den ja ilman yhtäkään pettäjää, ilman ainoatakaan kavalluksen yritystä seisovat
tahi kaatuvat yhdessä yhteisen edun vuoksi.
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Sanomalehtimiehemme eivät ole odottaneet, että palkkio tämmöisestä heidän

velvollisuutensa täyttämisestä yleisön puolesta tulisi pian ja runsaana kuin se

todellisuudessa on tullut. Tänä päivänä näemme tässä koolla suuren joukon vii-

purilaista yleisöä kaikista puolueista ja kaikista kansanluokista valmiina varoillaan

ja töillään antamaan kannatusta maamme sanomalehdistölle, tunnustamaan sen

työn oikeutta ja ilmoittamaan olevansa sen kanssa yksimielinen isänmaallisten

asiain ajamisen suhteen. Ale tiedämme, että sadoissa, ehkäpä tuhansissakin pai-

koissa maatamme kansalaiset ovat kokoontuneet juuri samaa tarkoitusperää varten,
me tiedämme, että miljoonissa rinnoissa sykkii sydän tänä iltana yhtä lämpimästi

kuin täällä saapuvilla olevissa Suomen sanomalehdistön puolesta. Yksin semmoinen

tunnustus — katsomatta täytetyn velvollisuuden tuottamaan tyydytykseen — on
kylliksi oikealle suomalaiselle sanomalehtimiehelle korvaamaan katkeruuden siinä

vihassa ja vainossa, jonka alaisena hän näkee olevansa mahtajain puolesta, kaiken
sen aineellisen tappion, minkä hän, aina taloudelliseen häviöönsä saakka saa kärsiä.

Arvoisat kansalaiset! Lähinnä sitä vakaumusta, että ajamme oikeaa ia

pyhää asiaa, isänmaamme onnea ja parasta, lähinnä sitä ei mikään muu kuin tieto,

että tuomme ilmoille itse Suomen kansan sisimmät ajatukset ja toivomukset tämän

maan kalliimmissa kysymyksissä ja että kansan myötätuntoisuus sen vuoksi meitä
seuraa, voi antaa meille rohkeutta ja voimaa jatkamaan työtämme entisellä tavalla

ja entiseen suuntaan.
Kiitollisina tästä myötätuntoisuudesta me lupaamme yhä edelleen kaikki

pysyä uskollisina niille pyhille järkähtämättömän oikeuden ja totuuden periaatteille,
jotka esi-isämme ovat meille perinnöksi jättäneet ja joille he ovat tämän yhteis-

kunnan vuosisatojen kuluessa rakentaneet; me vannomme yhdessä jayksimielisesti
niinkuin esi-isämmekin, taistelevamme viimeiseen saakka valistuksen, vapauden ja
ihmisyyden puolesta:

Ei oikeaan,
Ei vasempaan,
Vaan eteen eestä Suomen maan!

Olkoon tämä Suomen sanomalehdistön ja sen yleisön sovinnon jalo hedelmä.

J. J. lyly.
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SYNKKINÄ AIKOINA
1.

Syysmyrskyssä.
Syysmyrskyt käy ja ulapan aallot ärjyy
Ja vieri mylvii ja valkovaahdoss' on.
Ja rutimohongat ryskää ja vilussa värjyy
Myös ahon armohan koivu alaston.

Jo lakanneet on lintuset laulamasta
Ja kuoli nurmen nuokkuvat kukkaset.
Myös ilmat inhat uhkaavat ihmislasta.
Ja syksy surmaapi sulot toivehet.

Ja meri mylvii, valkea kuohuu vahto
Ja murheenmusta on se syksy-yö.
Vaan korkealla johtavi Herran tahto
Ja valkeus on taivallan Herran työ.

Ja Herran henki liitävi merten yllä
Ja Herran sana vaahdotki vaimentaa,
Ja Herra tyrskytkin tyynnyttääpi kyllä,
Ja Herra yöstä iskevi valkeaa.

2.
Tulkoon valkeus!

2\i/n varhain aikojen aamukoissa
Näin kuului käsky kerran:

Nyt tulkoon valkeus — valkeus tuli:
Ja se käsky oli ta ivahan Herran.

Niin varhain aikojen, aamukoissa
Jo inehmo sen käskyn kuuli:
Sä vapaa ollos kuin lintunen.
Ja vapaa kuin laivahan tuuli.

Vaan hymyssä käärme piilihe
Ja se varasti vapauden maasta,
Ja orjuus ja pimeys vallan sai
Ja valhe ja synnin saasta.

Ja vierivät vuosituhannet
Ja pimeät vuosisadat.
Yhä vieläkin uhkaa pimeys
Valon tieltä sulkea radat.

Ja vierivät vuosituhannet
Ja valistuu ihmiskunta.
Vaan vieläkin uhkaa pimeys
Monet uinuvat orjan unta.

Veteni entistä voimeddcaampevna myös
Sotahuuto soi valkeuden.
Ikivanha käsky se uudistuu
Taas noustessa ajan uuden.
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Kas vedon ja vapauden maailma

Jo nyt puoltaa köyhää ja pientä!
Ja se nousee puolesta sotretun,
Ja se tahtoo sen tuskia lientää.

Ja se huutaa: pois nyt sorranta
Ja pois salavainojan ansa!
Ja se huutaa: tulkoon valkeus
Myös turraksi pienen kansan!

3.
J{orven keskellä.

Tuolla korvi n keskellä JJohjasset.
Eli katajainen kansa,
Ja se korvet raatoi ja perkasi
Ja se muokkoi aurallansa.

Ja keskellä korpea kolkkoa
Se taisteli, teiisteli, kärsi,
Jo uhaten näljän ja kuolonkin
Se raatoi ja pettua järsi.

Vaan milloinkaan se ei sortunut.
Ei konsa sen pettänyt tarmo.
Sen oma kuntonsa kohotti,
Ei antimet, eikä armo.

Ja keskellä korpea kolkkoa
Se kannelta helkytteli,
Ja metsän pimeässä pirtissä
Sen laulujen henki eli.

Ja se peistä ja nuijaa heilutti
Kun uhkasi sorto, väärä;

Ja se tunsi: valohon, vapauteen
Oli sillä matkansa määrä.

Ja siksi se vedon ja vapauden
Sydänverellänsä osti,
Ja siksi se vedon temppelin
Joka korven laitahan nosti.

Ja valon soihdut ne syttyivät
Valonvirrat korpihin kulki,
Ja valonvirrat ne kansalle
Toi työtkin pimeät julki.

Vaan pimeät vallat ne jalkasi
Valonvirtaa voimakasta.
Ja pimeät vallat ne tahtoivat
Valon estää virtaamasta.

Vaan valonvirta on voimakas,
Ken voiskaan tukkia sitä!
Ei päivän nousua estää voi
Edes pilviä uhkaava itä.

Ja joskin hetkeksi valkeus
Ukon pilvihin peittyy aivan,
Sen jälkeen kohta kirkkaammin
Taas loistoa luo tulet taivaan.

Sen jälkeen kahta kauniimmin
Taas sinelle siintää salo,
Sen jälkeen kahta kirkkaammin
Joka majahan välkkyy valo.

Ja valonvirta on voimakas,
Ken voiskaan tukkia sitä!
Ei päivän nousua estää voi
Edes pilviä uhkaava itä!



4.

Voiton saatte!
Lietsoka atte, lietsokaa tte
Valonahjot vetikeaa!
Pilvet raskaat, taivas tumma
Pimeyttä uhkajaa,
Vaarassa on isänmaa!
Valkeutta lietsokaa!
Lietsoka edte, lietsoka atte.
Vedon ahjot valkeaa!
Lietsokaatte,
Voiton saatte!

Vedaiska edte, vei laiskaa tte
Maata valon airuet!
Valaiskaatte rikkaan majat
Sekä sedon sydämmet!
Valaiskaatte köyhän tie,
Joka piilopirttiin vie!
Valaiskaatte, valaiskaatte
Maata valon airuet!
Valaiskaatte,
Voiton saatte!

Taistelkaedle, teiistelkaatte
Eestä ikitotuuden !

Teiistelkaatte vastaan yötä,
Vastaan voiman pimeyden!
Teiistelkaatte eestä letin.

Eestä oikeuden vain!
Taistelkaa tte, taistelkaatie
Eestä ikitotuuden!
Teiistelkaatte.
Voiton saeitte!

SeisoJcaatte, seisokaettte
Rivissä nyt joka mies,
Että rauhass' aina palaa
Saisi pyhä kotilies.
Vapautta puoltakaa,
Teitä siunaa kansa, maa
Seisokaettte. seisokaatle
Rivissä nyt joka mies!
Seisokaatte,

Voiton saeitte!

Lietsokaedte, lietsokaatte
Valon ahjot valkeaa!
Pilvet raskaat, pilvet tummat
Vielä kerran halkeaa.
Suomen vedon morsian
Päivä silloin kirkas on.
Lietsokaatte, lietsokaatte
Vedon ahjot valkeaa !

Lietsokaatte,
Voiton saatte!

JJntti Rytkönen
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EN
FöRVäRKLIQAP
TANKE.

(Tai hället vie! ..prässens dag" i Viborg den 4 noveinber 1899.)

Förvärkligad är i dag en tanke, som för första gangen väktes vid allmänna
finska tidningsmannamötet för tre ar sedän. Det var da som planen framkastades
om anordnandet af en ~prässens dag". Talrikare än nägonsin förut voro vid nämda
möte samlade tidningsmän fran alla delar af landet. Redan tidigare hade ett par
ganger försök gjorts med arrangerandet af allmänna finska tidningsmannamöten, utan
att desamma likväl vunnit nagon större anslutning. Tili endast försök realiserade sig
äfven de ätgärder, hvilka i slutet pä 80-talet vidtogos för bildandet af en tidnings-
mannaförening i värt land. Men den dag skulle dock komma, da ocksä mellan de
män, hvilka egnat sitt lif at prässens tjänst, en sammanslutning skulle fas tili
stand, en sammanslutning hvilken emellertid mahända länge hade lätit vänta pa
sig, i fall ej en ädelsinnad mau ihägkommit Finlands tidningsmän med en
donation.

Friedrich Wilhelm Ewert hette denne man. Son fran ett främmande land,
hade han dock under sin langa vistelse i vart fädernesland lärt sig kanna de högst
trykta förhallanden, under hvilka det ~fria ordets" män hos oss arbeta. Hans
varma hjärta manade honom att af den sparpenning, som han genom ett träget
arbete i människokärlekens tjänst lyckats ihopsamla, ansla en del tili förman för
Finlands tidningsmän. Det var denna donation — den första i sitt slag i vart
land — som närmast gaf anledning tili sammankallandet af tidningsmanna-
mötet ar 1897, hvilket i mänga afseenden blef af stor betydelse. Aied djup tack-
samhet skall därför Friedrich AVilhelm Ewerts namn och minne för alla tider bevaras
i den finska prässens annaler, och allra minst vid ett tillfälle som dettafa vi glömma.



12

i hvilken stor tacksamhetsskuld vi tidningsmän stä tili honom, tv nägon „prässens
dag" skulle mahända nu ej firas om ej Evvert pä sätt han gjorde i sitt testamente
ihägkommit prässens män. Lefve därför hans minne äradt och aktadt!

Grundpläten var lagd. Det gälde nu att fullfölja den ädle donatorns afsikt
att bilda en kassa, frän hvilken hjälpbehöfvande, eller efter ett tungt dagsarbete
uttröttade tidningsmän kunde päräkna undsättning i nödens stund eller pension för
älderns dagar. Atgärder vidtogos därför genast för bildandet af en pensionskassa
för Finlands tidningsmän. Tili bildandet af en tidningsmannaförening hade man
ej lyckats utvärka tillständ, ett tillständ som emellertid utan nägra svärigheter
gifvits at alla andra yrkesidkare i värt land, men denna rättighet medgafs ej, sa-
som sagdt, prässens män. Ly ekan var oss dock blidare da ansökan gjordes om
bildandet af en pensions- och sparkassa. Tillätelse härtill erhölls, alla andra för-
beredelser äro ock numera slutförda, sä att alt härvidlag är ett fullbordadt värk.
En faktor, men denna högst viktig, saknas dock — medel tili sa stort belopp, att
kassan vid förefallande behof kunde räcka en hjälpsam hand.

Det var för att sä snart som möjligt kunna realisera detta som tanken
väktes pä anordnandet af en prässens dag. Planen syntes tili en början djärf.
Kunde vi räkna pä sä stora sympatier, att man öfveralt i landet vore villig tili
betydande uppoffringar tili förman för vär pensionskassa? Sä frägade man sig,
väl vetande, att tidningsprässen i värt land förnämligast tili följd af de trykta för-
hallanden under hvilka den städse arbetat, ej lyckats uppnä samma ställning som

i den öfriga civiliserade världen. Alan tvekade därför och uppsköt är frän är med
att taga nägot steg för planens vidare realiserande.

Sä koni den nya regimen. Klafbundet hade det Ma ordet förut värit hos oss,
utom lagen hade de män statt, hvilka egnat sig at dess tjänst, men ett system,
sa hardt som det hvilket nu blef rädande i värt land hade man dock aldrig förut
haft känning af. Ekonomisk min blef snart sagdt dagens lösen, da en hvar, som

stod i nägon intimare beröring med vara tidningsförhallanden, mäste vara beredd
pä att, utan att själf vara medveten om sitt brott och utan nägon som hälst laga
ransakning och dom blifva beröfvad sitt lefvebröd.

Indragning har följt pa indragning, men pä ett sätt, som förgäfves torde fä
söka sitt motstyeke, har Finlands folk i dessa sorgens dagar understödt det fria
ordet säväl i anclligt som materielt afseende. Och i dag är kronan lagd pä värket.
Den vädjan, som tidningsmännen nu vägat rikta tili allmänheten, har emottagits
med det intresse och den värme, att öfveralt i Finlands vida näjder, i stad som pä
landsbygd, frän Lapplands fjäll tili Finska vikens stränder, frän Bottenhafvets klippor
tili Karelens gränsmarker i dag samlas skaror i festligt lag för att med sin skärf
bidraga tili ökandet af den fond, tili hvilken grundpläten lades af Friedrich Wilhelm
Evert. Förvärkligad är sälunda tanken pä „prässens dag". Att sä kunnat ske
därför sta Finlands tidningsmän i tacksamhetsskuld tili Finlands folk, hvilken skuld
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skali mana oss att med nytt mod och nya krafter arbeta för det rättas och det
sannas seger.

Vara vedersakare halva bland annat framkommit med pästäendet att det vore
endast den finska prässen som försökte skapa en opinion bland värt folk mot den nu

rädande regimen. Aled fog kunna manga brister och felsteg läggas oss tidningsmän
tili last, men en beskyllning, sadan som den nyssnämda, är i allo obefogad. I vart land
har prässens ställning värit en helt annan. Här har det icke behöfts att skapa en

folkmening om de ting som i det flyende seklets sista är ristat märken, hvilka aldrig
kunna utplänas. Opinionen har funnits förut och prässens uttalanden hafva burits
upp af folkets medvetande och fätt af det sin styrka, sitt innehall. \rära tidningar
hafva i dagens stora frägor icke yttrat ett ord som icke hvarje medborgare tänkt
inom sig. Alt detta veta och kanna vi och de fester, som i dag firas öfveralt i
Finlands vida bygder lämna ett det mest vältaliga vittnesbörd om den solidaritets-
känsla, som är rädande mellan allmänheten och prässen. Dessa fester vittua om
att bakom prässen stär Finlands folk i djupa breda lager. Det är ej minst ur

denna synpunkt som prässens dag har sin stora betydelse.
Höstens skymmande skuggor lägra sig nu ute i naturen öfver vart land och

blifva dag för dag alt tätare. Sä synas ock förhallandena gestalta sig för vart folk,
för dess utveckling. Alen mä vi ej glömma att jii djupare mörkret faller pa desto
närmare nalkas den dag, som skall bäda ljusets gryende morgonväkt. En sadan
dag skall för visso ocksä gry för värt folk, sä mörk framtiden än kan te sig.
Ala vi därför aldrig f ällä modet, utan mä rättskänslan städse vara den klara laga
som lyser alla vara steg. Ala vi halla oljan i denna lampa ständigt brinnande,
och detta göra vi da var fosterlandskäiiek ej är blott en gemensamt känd hän-
förelse utan utvecklar sig tili en stark personlig ansvarighetskänsla, som tar sig
uttryok i arbete och handling, och sä länge hvarje Finlands son och dotter tänker
och känner med skalden, da han säger:

„Jag föraktar den usle sonen, som öfverger far och mor,
Som läter de gamla tigga blott han själf kan bli' rik och stor.
Alen tiofaldt den jag föraktar som för titlar, guld och band
I stället att skydda och varaa, förrader sitt fosterland."

Carl Joh. Col/et.
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SUOMI SUOMELLE

Kasvoi kaksi taivaan lasta,
Ylen ihanat yleni.
Kasvoi maansa keiunihiksi,
Varttuivat jo voimakkaiksi
Suomen suvun johtajiksi,
Velkaan kansan kaitsijoiksi.
Käsikäelessä kulkivat,

Luojan aikeet tiedossansa,
Xoita toteen toimittaen,
Kuni muinoin suuret miehet,
Johtajat Jumalan kansan.
Ltse Isä kaikkivoipa
ToiselV aikehensa neuvoi.
Tuonpa toinen sulokielin
Kansan kuultavaksi kantoi:
Aate Luojan aikeen tiesi,
Sana sen perille saattoi.

Missä leimahdellen vienosti,
Missä yltyen jo ilmiliekiksi.

Kirkkeihana loisti, lämmitteli
Tuosta veilo kauas ympäri.
Puhdas into itseulivaavaineii
Toimi kan-an ikionneksi.
Missä liekki oli sammua.
Aate, Sana loivat uutta eloa.

Maailman ylevinten vertaisena
Kaukotiestit kansaa mainitsi.
Tuopa kateutta vihamiehen,
Turson nevaleiisen herätti:
Kuinka tohtii kansa pienoinen
Jättiläisen viereen nousta kilpaillen?

Kedso, moisen johdon alla
Kuinka kukoistikaan kansa
Kaikkivetllan kunnieiksi,
Itselleen ikionnoksi.

Suomeen vapahana kerran Aate
Vapaan Sanein kanssa liiteli.
Syömmet syttyi. Lempi synnyinmaahan,
Omaan kemsetan mielet vatiasi,

Sammutettakohon inha vedo!
Kansan mahti muserrettakoon! —

Innoin nousi silloin Vapaa Sana:
Oikeuden eestä taisteloon!
Muttei Turso tiesi neuvoa:
Kaldeisiin on Vapaa Sana pan'avu!

Kahleisiin hän panee Vapaan Seinein.
Aatetta hän veteen ei sortaa voi.
Sanein välitystä kaivedenkin
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Sydämmistä sydämmiin se soi.
Sa o m i Su o m ell e! käy kaikuna
Yks im ietisessä Suomen ka nsassa.

Suomi Suomelle! Jos ken sen kiistää.
Erehdyksensä saa tuntea!
Salli tulla, itä taikka länsi.
Suomen vapauden sortaja,

Maansa oikeutta puoltava
Ompi Suomalainen henyen kaupalla!

Sitkeys Suomalaisen kerran vielä
Seiapi kaikki kahleet katkeemaan!
Vapaa Sana saapuu kerran taasen
Lipunkantajaksi rintamaan,
Aatteen. Vapaan Sanan johdolla
Kansa ehjä. vapaa toimii Suomessa!

6mma jfkerman
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frän Visby
TI LL NöTEBORG

Ett kapitel ur en outgifren bok af Ja c. Ah renb e r g.

Ulf Suneson hade icke mycken tid att sorja sin fader, och inom sig erkände
han äfven att han icke kände nägon sorg öfver hans franfälle. Han hade för länge
sedän vuxit fri frän den faderliga myndigheten, och dä han under ett verksamtlif
icke sett honom pä par är hade äfven ömheten dem emellan fördunstat. Alen
därtill kom ännu en sak, han hade tyckt att faderns hämdkraf lade väl stora bancl
pä honom, fodrade väl mycket af hans eget unga lif, desto mer som han af färdmän
i Flandern hört en Rörik Grimson högt prisas för mandom, snarfyndighet och
prakt. Arar det nu den Rörik som förorättat hans slägt eller en annan därom var
han ej fullt viss, men han hade börjat att öfverväga huru mycket oförätten träffat
honom själf och huruvida afsigten att förorätta funnits med i handlingen. Aled
dessa tvifvel och fragor hade han snart nog kömmit tili det resultat att han egent-
ligen icke hade mycket att utkräfva hos den hatade Rörik. Alen medan han gick och
bar pä dessa tankar träffade han pä en isländare Egil Jarlaskald och nu började
hans tankar att gä i en annan gir. Egilskold var en stolt, praktlysten och snillrik
man, full af sitt hemlands sagor och sänger, dem han i ett bländande och hänfö-
rande spräk sjöng när som hälst i konstfullt flätade dikter. Han var färdig i alla
slag af vapenlekar, det guld han i kamp och säng förtjente gaf han ut med rund
hand, sedän han smyckat sig själf med zobel och scharlakan, vapen och smycken
sa härliga, att han själf rörd och upprörd diktade sänger tili dessa dyrbarheters
ära. Säker pä sig själf och stark i sin tro pa säväl sinä andliga som fysiska före-
träden, hänsynslös i sin jagt efter lifvets lycka, sadan han uppfattade den, ägde
han öfver ungdomen en makt som var oemotständlig, desto hellre som han var tili
sitt yttre högväxt och hvad som hölls för att vara ett vilkor för manlig skönhet,
ljuslett som blekt guld.

Pa Ulf gjorde Egil Jarlaskald ett mycket djupt intryck. Ulf var af naturen
rikt begäfvad. Aled öppet sinne för det sköna hade hans uppfostran gatt i en
ensidig praktisk riktning. han skulle blifva handelsnian, vinst, beräkning. förvärf



var hans lifs närmaste mal. Pa hans i dessa frägor i unga ar ingrodda sinne
värkade Egil Jarlaskalds uppfattning af lifsvärdena bländande. Denna man som
för en säng ett drapa fick af konung Magnus den gode i Norge ett handelsskepp
med varor och alt, som högt öfver guldet ställde aran, oberoendet, som i glänsande
ord, ord som lyste likt slipade ädelstenar, och ägde vigt och betydelse mera än
guld, gaf honom en helt annan föreställning om hvad som var värdt att arbeta
för, kampa för, dö för än hvad han hittills tänkt sig. Slägtens ära, stammens rykte
och egen heder voro de ideal för hvilka hans sänger ljödo. len eller annan form
gick hämden, blodshämden igen i alla isländska dikter. 1 Nials sagan, Egils sagan,
i sagan om Skarpheden, Egil Skalle Grimsons saga är alt byggdt pä denna etiska
grund som missriktad, snedvriden förde tili grymhet, eviga krig och stammens,
folkets undergäng, men som i sin karaa innebar nägot ädelt, stort kändt och tänkt
och det är pa.denna som den fornnordiska litteraturen bygger sinä motiv alltid stor-
slagna och gripande, stundom tili och med rörande och det var dessa sagor Egil
Jarlaskald sjöng.

Pä den länga färden frän Flandern tili Visby hade Egil Jarlaskald för att
fördrifva tiden täljt de hugstora nordiska sagorna för Ulf och hans män, sjungit
jarla sänger och nidsanger, och det var under intrycket af alla dessa Egils sänger
som Ulf Suneson gaf sin döende fader löftet att hämnas pä slägtens ovän, systerns
röfvare, brodrens dräpare.

Hvad alt detta löfte innebar haun han de närmaste dagarna icke egentligen
att tanka pä, ty Novgorodfärden hastade. Den stora Bajflottan med sait frän Frank-
rike mäste sä fort som möjligt klareras. Da karelarena icke köpte sait fran väster-
hafvet, utan togo det frän Staraja Russas saltkällor söder om Ilmen sjön, mäste
saltet omlastas och varor begärliga för Novgorods marknad inlastas nämligen
franskt och tyskt vin, portugisiskt och engelskt tyg, kläde frän Dallermund i Flandern,
svärd fran Svialand, smycken i nordiskt smide, falkar och hästar. När nu därtill
koni, att skaror af Österlandsfarare, unga kämpar som ville pröfva sin lycka i Nov-
gorod i Miklagärd och vid de svenska furstehofven, som funnos pä de mest skilda
orter i gardarikat, ville följa med som passagerare, dä alt detta arbete mäste trän-
gas samman inom en vecka för att man skulle hinna tili platsen förr än konkurren-
terna, och förrän de vendiska och estniska sjöröfvarna hunnit sammansluta sig,
kan man första hvilket sjudande arbete där utvecklades, innanför palama i Visby
hamn. Och vid palama lägo de flesta fartyg, ty de som betalt pälapenningen hade
rätt att fordra skydd af staden.

Arbetet pagick natt och dag. Lasten packades omsorgsfullt in i mjuka
sämskade hudar. Hästarne sändes under stark betäckning kustvägen upp tili Ro-
slagen, där de skulle vara pa en bestämd dag för att af fartygen afhemtas. Under
alt detta gick Egil Jarlaskald omkring i staden hvars stora rykte för rikedom och
prakt hade nätt upp tili hans fäderne ö Island. Alt skulle han se, alt ville han
veta besked om bildverk som byggnader, och Ulf var mänga gänger urständ att
besvara hans frägor i dessa ting. En dag var han uppe i öfra staden för att se
pä den ryskä kyrkan, det var en egendomlig byggnad uppförd af tjocka liggande
ekstockar, byggnaden kröntes af en liten tourell buren af byzantinska bägar. Inne
i helgedomen beundrade Egil Jarlaskald helgonen, mälningarna i ikonostasen utförda
af munkarna i klostret pä Athosberget, och sag huru mörklätta, starkt skäggbe-

■7



18

vttxna, prydligt klädda män korsande lägo framför bilderna. Han var just pa väg
att lemua kyrkan dä den ena af de bedjande kom fram tili honom och talande pä
brutet nordiskt tungomäl sade att han, som kallade sig Svantepolk, var en varäg
frän Kieff, fördrifven af det mäktiga grekiska hofpartiet, Han var kommen att
samia sig en stamtrupp af nordmän för att med deras hjälp äter tvinga sig tili
den plats han förr innehaft. Omkring trettio män hade han redan förskaffat sig,
nu fragade hau om icke Egil ville taga följe med, ty där var mycken ära,

skatter och stor vinning att förtjäna pä ett sädant tag. Han behöfde icke binda
sig för längre tid än tili hösten. Den stolta isländingen svarade kort och knappt:

Guld vinna, skatter finna, det är väl, men mängen kallar det för ära som
andra halla för skam.

Svantepolk ämnade just svara nägot, dä först en liten klocka och sä alt
fler, tili slut alla stadens kyrkklockor började att ringa.

Nu kinner jag ej, ty nu har sunnanvinden bläst upp. „Eyrar floti" 1

drager hän mot Birka och Novgorod, men följ med pä Kettil Gunnarsons kogg,
där äro en del af minä män.

Själf färdas jag pä Ulf Sunesons skepp, svarar Egil, ty min färd är ock tili
Novgorod, vi torde väl träffas än en gäng. I detsamma kom presten ut ur kyrkan,
stänkte vigvatten öfver dem, Svantepolk korsade sig andäktigt och skyndade sig
ned tili hamnen. Dit gick äfven, men med mindre hast Egil Jarlaskald. Nere vid
hamnen hade samlats alla stadens myndigheter. Prester med kyrkosängare och
fana, fäder, mödrar, barn, anförvandter tili de bortfarande. Där togos farväl pä alla
hali, löften gäfvos, tärar runno, böner höjdes, välsignelser uttalades; här fick den
bortfarande en amulett, ett litet kors; här ett hedniskt tecken i silfver, „Thorsham-
marslag". Här kvad en skald ett drapa, här presten en messa, medan korpojken
svängde rökelsekaret och munkar höjde ATsby vapen, lammet med segerfanan
mälad pä sidan, högt öfver allas hufvuden. Sä satte man sig i batarna och rodde
tili fartygen. Klockan ringde och väktarena pä Slukupps tinnar hviftade med sinä
hjelmdukar. Ankaren vindades upp, trossarna löstes, ärarna stuckos ut och under
ljudeliga hälsningsrop rodde man, sedän bommen mellan Slukupps och Akta digs
kalkstens massor öppnats, ut pä hafvet. Sä svängde man tvärt at norr, hissade
segel, och öfver blä vägor, för friska vindar, i glimmancle varsoi foro hundradetal
unge män med en dyrbar last, med stormande förhoppningar och ett mod som stod
bi i mot- som medgäng, väre sig stormen tjöt, sjöröfvarenas pilar susade, som varens
flyttfäglar, eller de sutto i gladt gelag med hornen i hand och hörde utländskt
tungomäl poria öfver sköna kvinnoläppar.

Alan seglade och rodde som laxen simmar, i en kolonn pä tvä rader med
ett stort starkt fartyg i spetsen som hette Kristoffer, efter den heliga Kristoffer
färjkarien som enligt legenden bar Kristus öfver Jordan floden. Fartygen voro af
olika slag, där funnos snäckor, skepp, tili och med tvä gamla hedningaskepp med
drakar i fören, koggar, barsar och holkar, men alla roddes de, alla seglade endast
i medvind och alla hade de styret pä sidan. Skeppen voro, med undantag af ett
litet förvaringsrum, odäckade. De hade blott en mast, Fören stod högt upp och
var prydd med i färger rikt mälade flata ornament och smä, groft skurna helgonbilder.

1 Eyrar floti ~ Öresuncls flottan'.
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Alan rodde sa att man hade nytta af vinden och höll sig sa närä land att
man aldrig förlorade det ur sigte. När man rott en „vika", omkring en sjömil, bytte
roddarena om. Tili natten kastade man ankar, satte ut vaktskepp, gick själf i land
och gjorde upp eld. Alaten kokade hvarje bätlag själf, men en ölbryggare höll
man sig gemensamt. Det ena af Ulf Sunesons fartyg, som hette Heliga Gertrud
var en sextio sessa, det viii säga den hade trettio par roddare, rymde 130 man
med last och alt. I det fartyget färdades Egil Jarlaskald och dit bjöds efter första
nattvakan Svantepolk för att tala om sinä planer i Kieff.

Svantepolk var en märklig man, hans fader hade värit furste i Torschok,
dä han icke gatt in pä att för Novgoroderna stänga A olgavägen, i enlighet med
furstens i Kieff önskan, blef han fördrifven. För att hämnas hade sonen okänd
dragit tili Kieff, för att där arbeta för sin fader. I Kieff herskade furstens gemäl,
en ränkfull grekisk kvinna, som med ett parti vid hofvet smäningom fördrifvit
alla män af varägisk stam fran Kieff, äfven Svantepolk, och ersatt dem med sinä
landsmän eller slaver. Nu hade de varägiska prinsama enhvar i sin stad begifvit
sig ut för att skaffa hjälp mot hofpartiet.

Ehum Svantepolk taite daligt nordiskt tungomäl, lade han dock sä väl och
trovärdigt ut sinä ord att Egil Jarlaskald var den förste som f aste sig och tog som
handgäfva emot en dyrbar armring af guld, i hvilken man säg tva drakar käm-
pande om en röd karbimkelsten. Efter honom togo ett tjugutal roddare äfven
emot gafvor och förklarade sig vara Svantepolks handgängne män.

Svantepolk menade att hofpartiet lätt kunde störtas, ty sade han, kejsaren
själf hade sändt en dugande och mäktig man Rörik Grimson fran Aliklagärd att
tala med, fursten och varna honom för kvinnoränker . . .

Rörik Grimson! utbrast nu Ulf Suneson, känner I den mannen, da viii jag
ock vara med, och frän den stunden voro Ulf och Egil goda vänner.

Nu kvad Egil ett drapa om huru den härliga Nials pä Island fränder mana
hans baneman Flose tili tinget, hur Flose dömmes och sedän dräpes, och när alla
voro som mest hänförda af sangens ord, steg Egil upp pä toften af baten och
sprang ut med ärarna, under det skeppet roddes med full fart. Pä de svajande
ärarna lekte han med tre smä svärd Harald Härfagers svärdslek, ett af svärden
kastade han upp i luften under det han hade de andra, ett i hvardera handen,
och alltid grep han det nedfallande i handfästet.

För denna beundransvärda färdighet blef han väldeligen beprisad och rosad
af mannen och när han bad en af dem, en ung vigman frän Götaland, försöka
sanima lek, svarade denne „icke bära gudsenglar mig i vädret som Eder".

Pä den femte dagen kom man sä langt att ett tjugutal skepp kunde vika
af tili Birka i Alälarn. Sedän man i Roslagen med stor möda fatt hästame, som
längs kusten sändts hit upp, inlastade, styrdes kosan österut mot Äland. Alan
rodde fram längs kusten af de yttre skären och skrämde upp oöfverskadliga skaror
af gudungar, änder och andra hafsfoglar, som nu i flyttningstiden hvilade här i
skydd af holmar och skär ])a det blä hafvet. När man nadde höjden af den ~breda
handelsfloden" som novgoroderna kallade den, vek man af upp mot norr, och me-
dan tio fartyg, lastade med sait, rodde upp tili Rantamäki, köpmännens abodar,
nere vid Aura äs utlopp, lade de andra sig tili ankars vid en vacker ekbevuxen
ö, Ruisalo kallad. Vid abodarna tömdes saltlasten sa fort sig göra lät och nu begaf
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man sig ater tili flottan, hästarna fördes öfver tili de toma fartygen och man styrde
ut mot Hangö udd. Här börjades den svaraste delen af färden. Alan maste ro
öfver tili Reval eller Tallien som staden kallades. Nu ändrades kolonn-ordningen
tili en kil, som när tranorna draga upp mot norden. \rapnen togos fram, man
gjorde sig redo att möta sjöröfvarna. Roddarena fingo lägga tili alla sinä krafter för att
flottan förrän det mörknade skulle fä sigte pa Estlands kust. Alt gick lyckligt.
När solen sjönk i AVarägiska hafvet kastade man ankar vid Revals redd. Reval
var en liten obetydlig stad omgifven af torfvallar och palverk. Af borgarena fick
man veta att en stor estnisk sjöröfvartiotta löpt ut för att om möjligt öfverfalla
Öresundsflottan, nägra vendiska röfvare hade anslutit sig tili dem. De vendiska
och estniska röfvarna voro guternas dödsfiender, man beslöt därföre att om tili -

talle därtill gafs förgöra dem. Dagen därpa bröt man upp beredd pä strid men
nädde Kunda utan fara, ännu en dags rodd och man kastade, under stark nordlig
storm, ankar vid Narva, där fick man veta att pä andra sidan udden som skiljer
at Narva och Liiga bukten sjöröfvarna lago förankrade, att de antagligen voro i
förbund med strandbefolkningen, och att deras flotta vär mycket stark.

Strax släcktes lägereldama. Hästarnas nosar ombundos för att de icke genom
gnäggande skulle förräda köpmännens läger och ett krigsrad hölls pä hafsstranden
midt under en rasande storm. Alanga förslag ora hvad som nu vore att göra
framkastades men alla voro för vägsamma eller ock stötte de pä andra hinder.

Alen, säger Ulf Suneson, om vi skulle göra som Bajflottans folk engang
gjorde vid den iriska kusten.

Huru gjorde de, frägades frän alla häll. Kalla först hit flottans kalfatrare.
Denne kallades fram och tillfrägades nu af Ulf huru mänga fat bäck och tunnor
tjära han hade, och när han besvarat den fragan, hvilket skepp, af dem som fört
sait tili Rantamäki, kalfatraren ansäg sämst.

„Den heliga Anda" frän Kalmar, svarade denne utan tvekan.
Naväl sade Ulf, vi lasta ali tjära, bäck och dref pä Den heliga Anda, vi ro

ut med alla fartyg i stormen, när vi komma tili infarten af Luga bukten tända
vi eld pa Den heliga Anda och lata den drifva in i Luga viken. Sjöröfvarnas
flotta skall i stormen förtäras af eld eller ock skola de fä sä mycket att göra med
att rädda sinä fartyg, att vi hinna bort i lä om Dyster öarna, kanske Ketlin.

Detta funno alla vara ett godt förslag, men, sade en gammal köpman,
hästarna, dem kunna vi ej ha med oss i stormen, dc bryta benen af sig vid skep-
pens rullningar och stampningar.

Hästarna föra vi i land, svarade Ulf. Den heliga Andas män fä strandvägen
söka sig tili Nevas mynningar.

Ulf talar som en klok man sade Egil.
Skeppet, Den heliga Anda, lastades med brännbara ämnen. Alla man

beväpnades och under stark spänning sattes det vägsamma förslaget i gang. Stor-
men hven fran norden, vädret var kalit, natten ehuru en varnatt, skäligen mörk.
Alan fick anstränga sig tili det yttersta för att halla upp mot stormen. Sä länge
batarna gingo stick i stäf emot vinden gick det ännu för sig, men när man efter
tvenne timmars rodd vid uddens nordligaste utsprang vände mot Öster, höll hela
planen pa att misslyckas, vägorna och vinden höllo pä att drifva flottan rakt in i
Luga bukten, endast genom att ater med förtviflans styrka styra upp mot vind
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och ro sa att knogarna hvitnade och bloden höll pä att springa fram under nag-
larna, kom man langsamt i väg. En sak förvänade köpmännen, man kunde otyd-
ligt skönja sjöröfvarnas flotta djupast in i viken, men man hade icke märkt nagra
tecken tili folk, ingen eld, ingen rök, intet som skulle utvisa att hundradetal män
lago här och väntade. I „Den heliga Anda" sutto Ulf, Egil, kalfatraren och Svante-
polk. Trossar voro utlagda tili tvenne andra skepp för att bogsera dem. Plötsligt
lyste där en eld upp i natten. Ulf hade tändt an det tjärade drefvet, elden slog
upp med blixtens hastighet, Ulf och hans män hoppade i en bat, rodde tili de
bogserande fartygen och med ett yxhugg kapade de trossarna. ~Den heliga Anda"
dref brinnande, fräsande, lastad med eld och flammor, med ofärd och brand mot
sjöröfvarnas flotta, ingenting kunde rädda den. Guterna sägo med glädje huru
de tändes, det ena fartyget efter det andra, huru lägorna snält slickade de tjärade
skrofven och snabbt som ekorren stego upp för de stolta masterna, men det märke-
liga var att alt ännu hördes där intet ljud, intet lif af sjöröfvarna själfva. Him-
len färgades i kopparglöd, skyarnas kanter i purpur, mellan de glesa strandtallarnas
kronor lyste flammor upp och stänkte pä svarta vägor lysande fläckar, likt flam-
mande glöd. Varstormen sjöng sin vilda säng och vagorna slogo danande mot
strandens bankar och skär.

När morgonen grydde kom man förbi Koporie udden och dödströtta styrde
vara män in i den grunda viken vid Alerikull, som bjöd sä godt som intet skydd
mot stormen. Lyckligtvis hade denna nägot mojnat af, sä att det blef möjligt att,
med vidtagande af alla försiktighetsmätt, här gä i land. Alan hvilade sig hela
dagen, kokade sin mat pä stranden och gladde sig at Ulfs lyckade pian mot sjö-
röfvarna. Nu kunde man vara lugn, tili och med för äterfärden i höst. Sä stor
mäste sjöröfvarnas förlust af fartyg ha värit, att icke blef den godtgjord pa en
sommar.

När man om kvällen var i berad att bryta upp, kommo de ryttare som
landvägen gifvit sig af frän Narva i full karrier ned tili stranden vid Alerikull.
De voro utom sig af glädje. Esternas hela flotta var förstörd. Genom spejare
hade esterna fatt veta att guterna gatt i land vid Narva bukten. De hade gifvit
sig af för att midt i natten öfverfalla köpmännen och röfva deras skepp, stor hade
deras förväning värit när de funno eldaraa släckta, stranden tom och skeppen borta.
När de omsider kommo äter tili Luga bugten stodo deras egna fartyg i full laga.

Af tacksamhet mot Ulf valde köpmännen pä förslag af en bland de äldste
Ulf tili Gutagärds älderman. Han är väl ung ännu sade den gamle, men förslagen
och klok som en gammal man, utom att han talar fyra länclers tungomäl. Sa blef
Ulf under mängdens jubel hyllad och pä en stor sköld buren ned tili sitt skepp,
Den heliga Gertrud. Egil sjöng en stätlig dikt tili hans ära. Ölbryggaren öppnade
en tunna af sitt starkaste hemöl och matta, otörstiga och glada gafvo sig köpmän-
nen ut i den ljusa värnatten pa färd mot Nevan.

När guterna styrde in i Neva floden, kunde de se tillbaka pä en sällsynt
lycklig och snabb resa. Endast ett fartyg, den gamla Heliga Anda fran Kalmar
hade gatt förlorad och resan var gjord pa tre veckor. De äldsta bland köpmän-
nen mindes icke en sä lycklig färd. Alan rodde nu uppför floden ända tili Nevas
katarakter, den sä kallade „Första Forschen". Här utveeklades under var och höst
ett egendomligt lif. Platsen var sä godt som aret om fullkomlikt öde. Hjordar
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af elgar höllo sig här, lockade af aspskogaraa och hasseldungarna i omnejden.
Fiskljusen, isfogeln och falken hade här sin ypperliga jaktmark, men var och höst,
da Öresunds flottan bröt ödemarkens tystnad blef här ett lif, en rörelse som pä en
af de stora marknadsplatserna i Gardariket, Hundradetal karelare frän Svir, Sjäs,
AViina a, Keksholm och ännu längre ifran, kommo hit med sinä länga och lätta
batar. Under väntetiden byggde de upp sinä egendomliga pörten. Fran en cir-
kelrund pian restes obarkade bjälkar upp pyramidformigt, betäcktes med mossa
och näfver, i toppen lemnades ett rökfang, midt i cirkeln uppfördes en eldstad.
Provisionela badstugar och stall uppfördes och inom nägra dagar trollades där
fram en stad i ödemarken. När guterna kommo, hjälpte man dem att lasta om
varoma, att staka bätarna upp för forsarna och att ater lasta skeppen med varor
frän Novgorod tili Reval och AViborg. Da detta arbete var slut lemnade alla plat-
sen, ödemarkens djur togo ater ut sin rätt och endast elgens tramp i smäskogen
och roffoglarnas djupt melankoliska skri hördes öfver forsens eviga dan.

När guterna kommo tili Nöteborg, karelarnas handelsplats, rädde här en
fruktansvärd upphetsning. Alännen voro samlade vid batarna, kvinnor och barn
hade följt dem hit ned, det gällde uppenbarligen ett härnadstag, ty vapen af alla
slag stucko fram bland mängden. Ulf, af erfarenheten och fadren varnad för Ka-
relens sjöfarande, ropade an en ung tjuguärig karelare som tycktes vara de andras
anförare; denne befans tala en ovanligt vacker svenska.

Hvad är pa färde? fragade Ulf.
Krig! svarade denne. Kriget har brutit ut mellan karelare och slaver vid

stora Porschen i AVolchoff. Inga fartyg kunna komma fram tili Novgorod.
Na hvad säga novgoroderna?
Annu i gar morgon visste novgoroderna intet, Hvad kunna de säga för

öfrigt, urgamla fördrag tillförsäkra karelarena rätt tili AVolchoffs stränder. Dess-
utom ha novgoroderna jagat bort sin furste fran Kieff och deras befälhafvare och
krigshär äro nu vid Holm langt borta vid skogstrakterna. Alen farväl nu, jag hin-
ner ej längre, Alin far för karelarena, jag har sändts hit för att begära hjälp af
vara anförvandter.

Han stötte baten ut mot den starka strömmen och for följd af ett femtiotal
män i snabb rodd öfver Ladogas bankar österut.

Sa närä malet och guterna voro tvungna att kasta ankar. Ingen riskerade
att med den dyrbara lasten draga vidare. Alan var ansvarig, icke blott för sig
själf och för lastens ägare, utan äfven för Visby prostar, bönder och höga rad och
det var ej att leka med.
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MAANPAKOLAISEN
MIETTEITÄ.

Oli mullakin maatilkku, jota omakseni katsoin ja johon kiintynyt olin
sydämmeni koko voimalla ja lemmellä. Työni parhaan sille omistin, nuoruuteni ja
miehuuteni kukoistuksen ajan sen viljelykseen uhrasin.

Karua ja lietopohjaa oli maaperä: sen kuivattamiseksi kaivetut ojat tukkeu-
tuivat jälleen, valahtivat täyteen savista liejua, ja ne piti avata uudestaan.

Raivata oli täytynyt pelto korkeaan korpeen, poistaa pellonvieremiltä synkeä-
latvaiset kuuset, jotta päivän lämpö esteettä pääsisi hentoa orasta hyväilemään.

Hallaa tosin uhkasi pohjaton neva, joka äärettömänä lakeana rajoitti maa-
tilkkuani, ja usein oli sen tuhoisa usma vienyt toivoisat korret.

Alutta vielä oli sadon toivoa — kunhan ojitus edistyy, niin pakenee halla.
Tämän pienen maatilkun kolkkaan koin puutarhan laittaa, pienen, vaati-

mattoman. Ei siitä hedelmiä suuresti toivottu, ei loistavia eikä täyteläisiä. Kunhan
omiksi tarpeiksi riittäisi, kunhan itselle edes kelpaisivat.

On ne muilla miekkosilla paremmat, hedelmällisemmät tarhansa, joista pois-
panoksikin riittää!

Kasvoi, juurtui vähitellen vaivalla istutettu omenapuu; uusia taimia sirote-
tuista siemenistä ilmoille versosi ja iloisilla toiveilla täytti hoitajansa mielen. Ihailin
omenapuutani, jossa jo pari ensimmäistä hedelmää poskiansa päivän paisteessa
punerrutti, ja ajattelin: eipäs yltänyt hyinen halla puuni kukkia panemaan!

— — Paahtava oli päivä, ja ilmassa painostava tunne. Korven kuusten
latvojen takaa näytti mustia pilven möhkäleitä nousevan. Hitaasti, kuni väijyen,
ne siellä kokosivat voimiansa,

On niitä ennen nähty, arvelin, ja rupesin huolctonna möyhimään multaa
puuni juurelta. — On ne nousseet ja sivulle siirtyneet.

Äkkiä välähtävä leimaus ja kova rysäys minut mietteistä herätti. Katsahdin
ympärilleni: pimeä on taivas —ja oi kauhua! Puuni, kauniin puuni on tuhova
salama ampumamaaliksensa valinnut, sen katkaissut . . .
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Tuossa se makaa, lehtensä tuskallisesti väräjävät, hedelmät viruvat mullassa
Kaatuessaan se on nuoret taimetkin murskannut — poissa on kaikki toivo!

Katkeruuden ja säälin tunteet rinnassa riehuvat, en tahtoisi paikalta pois
lähteä . . . eiköhän voisi jotenkin parantaa vaurioita, nostaa puu kannolleen jälleen.
suoristella runnotut vesat?

Alutta — mun täytyy paeta, rakeet ja rankkasade ajavat etsimään
kodin suojaa.

Araan — vaan missä on kotini, tuo armas syntymäpaikka, missä varjoava
katos, jonka alla omani odottavat väräjävin rinnoin ja ikävöivin mielin?

Oi, tuolla se häämöittää halki pimeyden, mutta sinne en osaa. Tien tiedän,
mutta en voi sitä käydä.

Raju tuulen pyörre tempoo minut etemmäksi, kauemmaksi kunnes
osun vihdoin vieraan katon suojaan.

Vieraanko? Jumalan kiitos, eipä toki vieraan, vaan tuttujen, rakkaiden
sukulaisten piiriin . . . Siellä on hyvä odotella raju-ilman tyyntymistä.

ATänko palata sittenkään onneni raunioille enää, rakentelemaan ja hajoitettua
uudelleen kokoamaan? — Se on kysymys.

Epätoivoonko heittäytyä? — Amiko kutsua epätoivoksi sitä, kun rohkeasti
katselee eteenpäin ja ajattelee ainoastaan miten kohtalonsa kääntymään saisi.

Alutta sinne jäädä en voi, kukin karttaa sitä paikkaa, kussa purtensa on

karille karahtanut. —

Täytyy siirtyä etemmäksi, katsoa uusi teltansija ja alkaa taas siitä niihin
jo kerran oli lopettanut. Täytyy uudestaan palvella ruokani edestä ja syödä vie-
raan leipää.

Niin, nyt olen siis vapaa; ystäväni onnittelevat minua siitä.
Vapaa — mistä? Pakollisesti vapaa velvollisuuksien täyttämisestä (miten

ihanteellista!) mutta myöskin vapaa painostavasta ja lamauttavasta ilmakehästä
(se on edes jotain!)

Aoiko ihminen tässä asemassa ollen kuvitella todella olevansa vapaa, saat-
taako hän loukkaamatta lausua tuota jaloa sanaa? Runoilija on kerran lausunut:

„Ala olen vapaa! näinhän maailman ympäri
»Liehuilla myös maanpakolainen saisi,
„Vapaasti, minne mieli houkuttaisi.
„ Yks' paikk' on kieletty vaan — sejota rakasti!

Silloin kun tämä on kiellettyä, ei muu vapaus ole minkään arvoinen — ei
ainakaan se tunnu täydelliseltä. Sielu ei saata nauttia'siitä täysin siemauksin.

Vapauttahan tämä kumminkin on, tavallaan, ja minä nautin siitä mikäli
voin, mutta millä hinnalla se on saatu! Alonen monet hellät siteet ovat katkaistu



— on täytynyt katkaista, kuten käy puulle, kun se kaivetaan totutusta paikastaan
ja istutetaan toiseen maaperään.

Hyvästi, syntymäseutu ja lapsuuteni lempeät leikkikentät! Ollos onnellinen,
kallis kansa, jota opin tuntemaan ja rakastamaan, sen vioista huolimatta!

Toivioretken tahdoin tehdä maani pyhille paikoille, vielä kerran astua sen
katon alle, niiden seinien sisälle, jossa meidän „alma mater" pojillensa tietoja ja-
kelee, vähäisiä, mutta lämpimästä sydämestä lähteneitä. Siunata tahdoin vielä
kerran noita hautoja tuolla tutulla siimekkäällä kirkkomaalla, joissa lepäävien muisto
on meille kallis ja unhottumaton.

Ja niin sitte tuli lähtö. Raskaat olivat askeleet ja hitainen kulku, sillä

„Verkkaan kulkee, oman maan ken jättävi".

Alutta täytyy joutua, juna ei odota. Elämä riuhtasee meidät säälimättä
vauhtinsa pyörteeseen.

Katsoin niin kauan kun jotain saatoin nähdä, kunnes tuo korkea, terävä
kirkontornin huippu kukkoineen häipyi sumentuneen silmäni näkyvistä.

Sinä kukko, vertauskuva siellä tornisi huipussa, mitä oikeastaan tahdot
sanoa? ATarrotko huomenkoiton kajastusta, arvoisampaa aamua, kiekaistaksesi sitte
tiedon? ATii oletko noussut yöpuullesi nukkumaan kaikiksi ajoiksi? A Tai tahdotko
osoittaa meille jotain sillä, kun aina käännyt tuulen mukaan?

Kenties —, sillä sinähän aina kenokauloin katsot vastatuuleen, paljastat
vihurille rintasi, eivätkä myrskyt ole sinua vielä lakaisseet pois . . .

Oli kaksi, jotka kulkivat pois työmaaltaan. Raju-ilma oli työn peltosaralla
keskeyttänyt. Kylvetty oli, mutta vakoileminen jäi sikseen.

Alita he siinä lie tuumineetkaan, mutta toinen heistä puhkesi sanomaan:
„Vir machen jetzt Geschichte!" s. o. nyt me teemme historiaa.

Mitä historiaa se sitte lieneekään, mutta tämä on vaan historia siitä.

j?aavo Räikkönen.
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HÖST

Hei hörs ej mer den munlrei säny.
Som Ijöd krinej meirk, i skoy,
Som miy sä mänyen, mängen gäng
Ut tili det fria drog?

Och sommarnatten med eless ljus,
Dess drömmeinde natur.
Som drog miy hän frän hem och hus
Tili mänyen härlig tur,

Den tystnett har: förstummad är
Den lilla sänyarns röst.

Den är försvunnen: stormens yny
Nu ljuder vielt och breelt,

Pä sträkta vinyar bort det bär
Frän Finlands kuina höst.

Och regnet ifrän hotfull sky
Tili jorden strömmar tätt.

Hveir fins elen soi, som blid och varm,
Nnturen lefneiä gaf,
Som kom min unga, heta beirm
Att kanna stuyan kvaf?
Den sagt yoänatt, den bortet är,

Bctk moln elen gömmer sig,
Blott nägon yäny en blick sä matt
Den sänder ned tili miy.

Jag ser ej tili den Mara fjärd
Som i sin ram af skog
Uti sig speylade en väriä
Och skimrade och loy.
Dess böljor nu sä mörka yä
Med skum pä hvarje topp,
Sä tunyt och rytande de siä
Mot sfrandens klippor opp.

Ja, sommarns fäyriny har föryätt
Med blommor, doft och soi.

Och skogen, som i värlig elräkt
Sä uny och blyysum stod,
Som sprielde ut sin friska fläkt
Och sralkade mitt blod?

En frostig vind kriny koju, slott,

Dreer fram frän ishöljd pol.
Alen icke blott pä land och skär
Det rääer elyster höst:

Ej ser jag mer eless gröna skrttd,

Nej, döä och stel elen är.

An dystrare densamma är
I finska folkets bröst.

Och tystnett ha ele jubelljud
Som nyss förnummos där.

C. S—n.
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Vip
rIEMKOMSTEN

Ängaren fran Stettin stod just i berad att lämna Revals hamn. Sjöresan
hade denna gäng värit synnerligen svar med stark storm och svar sjögang sa godt
som oafbrutet under närmare trettio timmar, sä att man drog en lättnadens suck,
dä längt borta vid horisonten ändtligen de första konturema af land döko upp. I
Revals hamn radde lif och rörelse; de ifran Tyskland hemvändande östersjöprovin-
sarne skyndade att lämna ängbaten och tillika med dem de oundvikliga tyska
handelsresandena, som alltid följa med pa de finska batarna. De stodo nu paria-
menterande med de ryskä tulltjänstemännen, hvilka genast vid angarens ankomst
stigit ombord pa densamma; pa kajen böljade en talrik människomassa, bland
hvilken man urskilde den ryskä militärens och de ryskä gendarmernas uniformer
samt de estniska hyrkuskarna i sinä langa, smutsiga kaftaner och med sinä icke
mindre ruskiga akdon — en liffui, men föga tilltalande bild! Änghvisslan Ijöd,
det gälde att ater vaga sig ut pä de oroliga böljorna, men denna gäng blott pa
nägra timmar och sä skulle man efter mänaders franvaro vara hemma igen!

Huru raänga ganger förut hade jag icke redan gjort denna färd och ater-
vändt med helt andra känslor än nu! Huru ofta hade icke Sonja Kowalewskys
ord ljudit i minä öron, ~att färden dit ut alltid var sa kort och atervägen sa läng",
icke därför att man med otalighet längtade efter hemkomsten, utan tvärtom, för
att man liksom drog sig för att atervända tili hemlandets tranga, smä förhallanden
och hvardagslifvets slit och släp, efter den fria, oberoende existens man fört där-
ute! Kontrasten mellan det eggande, pulserande lifvet inom ett större samhälle
och den monotana enformigheten här hemma stod sä lifligt inför en och man erfor
en beklämmande känsiä, dä man var i berad att aterga tili sin anspräkslösa
hvardags tillvaro! Sä stod man ocksä ännu under intrycket af söderns storartade
färgrika landskapsbilder och vid sidan häraf föreföllo de finska vyerna sa färglösa,
den finska naturen sa karg och vegetationen sa fattig. Det behöfves en tid för
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att äter lefva sig in i alit detta och för att ater fa ögonen öppna för den vemods-
fulla, tilltalande skönheten i det finska landskapet.

Denna gäng var förhallandet dock ett helt annat, denna gang hade hvarken
alt det intressanta, de stora kulturländerna ha' att bjuda pä, eller en sydlig naturs
fägring för en dag eller en timma kömmit en att glömma det fattiga, kuina landet
däruppe i norr. Ehuru franvarande, var man dock ej skild ifrän detsamma och
ifrän sinä landsmän, man lefde deras lif och tänkte deras tankar, man följde dag
för dag, steg för steg med händelscrna här hemma.

Det var icke med samma känslor man nu betraktade förhallandena därute.
Där kunde ju visst finnas mycket godt, mycket efterföljansvärdt, men dithördeman
dock ej, det fans ett litet folk därborta norr om finska viken, ett folk somförnär-
varande kämpade en svar, ojämn kamp, men för intet i hela världen hade man
under denna tid velat tillhöra en annan nation eller ett annat land. Det var vis-
serligen med en viss känsiä af bitter afund man sag huru ostördt och fridfullt mera
lyckligt lottade samhällen kunde arbeta pa saväl sin andliga som materiella för-
kofran, men man kände sig tillika stolt öfver att tillhöra ett folk, som sa lugnt
och sansadt, men med orubblig seghet och ihärdighet försvarade sinä dyrbaraste
rättigheter — sin lagbundna frihet.

Hvar voro nu de inskränkta förhallandena, vid hvilka ens tankar fordom
ibland under en utländsk vistelse dröjt med ett visst medlidsamt öfverseende ? De
sista manadernas historia hade visat, att i dessa enkla, sma förhällanden fostrats
sa mycken karaktärsstyrka, sä mycken uthallighet och oegennyttig, uppoffrande
fosterlandskärlek att mängen stor nation kunde afundas oss i detta hänseende.

Och det finska landskapets karghet och torftighet? Den gjorde den blott
dubbelt kär för oss — den är ju likasom en bild af den finska folkkaraktären,
sträf, föga förekommande och tillgänglig pä ytan, men när man kommer den när-
mare in pä lifvet, tränger in i densamma, uppenbarande skönheter af oanadt slag.
Tänk blott pä den ursprungliga, elementära kraften i vara brusande Vattenfall, pä
vara granitklippors orubbliga fasthet, pä den djupa. allvarsstämningen i vara susande
granskogar och den veka innerligheten i ett lugnt insjölandskap, belyst af den ned-
gaende solens stralar, som ästadkommer färgeffekter, fullt jämförliga med söderns
lysande färgprakt.

Aled vemod och kärlek tänkte man nu pa denna sa välbekanta finska
natur, och trött pä kultur och öfverförfining och hotelkomfort ertappade man sig
med, att midt under ett sydligare luftstrecks rikedom och yppighet längta efter
en solljus sommardag ute pä landsbygden i Finland och efter ett finskt „sommar-
hem" pä landet.

Ett sadant sommarhem är nagonting närä nog specifikt för oss nordbor. I
länder med mindre stränga vintrar och langa, varma varar har man icke samma
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behof af „att lägga sig pa landet" för att i fulla drag njuta af den soi och den
värme vi häruppe sä läng tid fä undvara. Där använder man sinä mycket knap-
pare tillmätta sommarferier tili en nägra vcckors turisttur i eget eller främmande
land. Alan drager sig icke, i likhet med oss, tillbaka tili en vra pa landsbygden,
dit vara dagars rastlösa äflan och nervosa oro ännu ej hittat vägen.

Hvilken ro, hvilken frid räder här ej och hvilken känsiä af lugn och obe-
skrifligt välbehag erfar man ej här efter en längre, tröttande vistelse i främmande
land! Det är som om de gamla, enkla sederna och den gamla oskrymtade
gäst-friheten hade dragit sig tillbaka hit. Här, om nägonstädes, kan man hämta
de krafter och den uthallighet oss nu mer än förut göres behof af och här
komma vi äfven i närmare beröring med själfva folket och lära kanna detsamma.
Ända fran vara tidigaste barnaär framstar minnet af dessa sommarvistelser som
nagot af det bästa vi upplefvat och det är just de Ijusa härliga sommardagarna i
Finlands bygder som hos oss alla, gammal och ung, fostrat den kärlek tili land
och folk, hvilken gifvit upphofvet tili det hängifna, uppoffrande arbetet för vart
folks andliga och materiella förkofran, vi under den sista tiden kunnat bevittna.
Det är här i den finska naturens sköte vär fosterlandskärlek vuxit sa stark att den
segrande skall bestä alla pröfningar och öfvervinna alt motstand.

„Lyssna tili den granens susning, vid hvars rot ditt bo är fästadt", säilän
eller aldrig ha vi bättre än under dessa sista tider förstatt maningen i dessa ord.

—s.
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TAULA-MATTI.

Otsaansa rypistellen käveli Taula-Matti linnantornissa ja tähysteli aina
tavan takaa pienistä tähystelyaukoista kaupungin vallien yli vihollisen leiriä. Illalla
hänestä siellä oli ollut vähän omituista liikettä ja kaiken edellisen päivän olivat
miehet leirissä ahkerasti askaroineet kirveillään. Afatista he siellä olivat valmis-
telleet tikapuita. Että vihollisella oli paha nahassa, sen Matti kyllä ymmärsi, mutta
sitä hän ei oikein voinut käsittää, mitä se tikapuilla tekisi, ja sitä hän oli kaiken
yötä vahdissa ollessaankin mietiskellyt. Alattia alkoi jo suututtaa, kun ei saanut
ajatuksiaan mielensä mukaan selviämään ja tiuskasi aina tuokionpäästä itselleen,
„ olkoon mitä on, kohtapa hän kujeensa näyttää". Alutta aina ne aatokset kui-
tenkin niiden tikapuiden ympäri kiertelivät.

Alatti ei ollut mikään neropatti, ja sen hän kyllä tiesi itsekin. Alutta kun
vihollinen Matheuksen päivänä ilmaantui kaupungin kaakkoisen muurin edustalle,
raapaisi Alatti korvansa taustaa ja rupesi tuumimaan, että taitaa tässä leikki syntyä,
ja kun rajantakainen kuukautta myöhemmin Vatikiven kiukkuisan tappelun jäl-
keen saarti kaupungin, oli Alatin aivoissa ajatus lopultakin kypsynyt. Alatti ym-
märsi, että hänen on ruvettava kaupungin puolustusväkeen.

Eihän Alatti enään ollut mikään nuori mies — tuossapahan oli jo kuuden-
kymmenen paikkeilla — mutta eihän se estänyt häntä sotamieheksi rupeamasta,
ja kylläpä Posse-herra hänelle paikan löytäisi. Jo toisena päivänä Vatikiven tap-
pelun jälkeen kävi Alatti linnanpäällikön puheille ja selitti suoraan asiansa, sen
enempää kursailematta. Eikä se Possekaan Alatin hommia halveksinut, vieläpä
kiitteli ja sanoi Alattia isänmaan rehti pojaksi.

Sillä lailla Taula-Matista oli tullut linnan nihti ja siitä syystä hän nyt tui-
mana astuskeli linnan tornissa vihollisen toimia silmällä pitäen.

Aamun koittaessa Pyhän Andreaksen päivänä syntyi leirissä taas liikettä
kuin viholaispesässä. NTatti tarkasteli puuhia tuokion, myhähti sitte ja nykäisi nuk-
kuvaa vahtitoveria tiukin liepeestä. Tämä kapsahti säikähtyneenä pystyyn, luuli
kai ja venäläisen olevan tornissa, ja töllisteli kysyvänä Mattiin. Mutta nyt ei ollut
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aikaa pakinoihin, Alatti sysäsi toverin lattian luukusta alas Posse-herralle viestiä
viemään, että nyt se pakana taas taitaa ruveta ilveilemään.

Jo aamulla tekikin venäläinen voimakkaan hyökkäyksen kaupunkia vastaan.
Syntyi tulinen seitsemän tuntia kestävä tappelu muurien edustalla. Viisaasti
komenteli Posse joukkojaan ja urhoollisesti puolustivat suomalaiset Suomen itäistä
rajamuuria monilukuisempaa vihollista vastaan, mutta vähitellen täytyi puolustajani
peräytyä. Venäläiset valloittivat useita torneja ja alkoivat jo laskea tikapuitaan
muureilta alas kaupunkiin. Silloin päätti Posse tuhota koko vihollisen.

Pyhän Andreaksen tornin kellarissa oli Possella suuri ruutivarasto ja saman
tornin oli vihollinen jo kokonaan valloittanut. Posse kutsutti Alatin luokseen ja
kysyi, oliko hän valmis Pyhän Neitsyen nimessä luopumaan tästä maallisesta elä-
mästään ja halukas astumaan taivahan loistoon. Vastaukseksi Alatti vain nyykäytti
päätään ja kohotti silmänsä kohti korkeutta, Alatin valtasi huumaava pyörrytys ja
taivaan sinervässä oli hän näkevinään Pyhän Marian, joka ojensi kätensä häntä
vastaan.

Linnanpäällikkö antoi Matille tervaisen tulisoihdun ja neuvoi sytyttämään
ruutivaraston Pyhän Andreaksen tornin kellarissa. Varmana astui Matti tornia
kohti ja venäläinen, kun näki hänen tulonsa, luuli Alatin sanantuojana tulevan
sovintoa ehdottamaan. Alutta Alatti meni kellariin, polvistui ruutisäiliön viereen ja
lausui rukouksensa Pyhälle Marialle. „Pyhä Neitsyt", hän sanoi, „ota sinun poikasi
luoksesi ja salli hänen pelastaa rakkaan isänmaansa. Amen".

Matti asetti tulisoihdun ruutiitelikkoon. Kumea pamaus kuului ja linna ja
suuri osa ryntääjistä räjähti ilmaan. Ja katso, taivaalle ilmestyi Pyhän Andreaksen
risti ja kun vihollinen sen näki, pakeni hän hurjasti.

/pako.
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PAPPI-PULKKINEN

En aUmogeskiläring af C. L—n.

Gubben Pulkkinen, eller som han allmänt kallades, Pappi-Pulkkinen satt i
den stora stugan och njöt i fulia drag af sitt eftermidclagskaffe.

Gubben Pulkkinen var en gammal, grähärig man som de dryga sjuttio ären,
hvilka tyngde pä hans nacke, ej ännu förmätt böja tillräckligt. Det rödlätta, skarpt
markerade ansiktet med de lifligt spelande ögonen och den djärfva örnnäsan gäfvo
honom ett drag af slughet och energi. Och den sistnämda egenskapen besatt
Pulkkinen i hög grad. Han var det som arbetat upp gärden frän ett intet tili
dess nuvarande välmäga. Rik kan man just ej säga att han var, men icke led
han häller brist pä jordiska egodelar. Man skulle tycka att gubben pä sin älder-
dom kunnat sluta upp med arbetet och njuta fmkterna af sinä mödor och besvär,
men därtill stod ej hans häg. Aled solen steg han upp om somrarna, med solen
lade han sig. Ständigt rörcle han sig ute pä fältet och ledde arbetena eller deltog
själf i dem.

Annorhmda förhöll det sig med gubben Pulkkinens söner, tvä friska, stat-
liga karlar, äkta karelare tili sätt och lynne och — lätja. De bodde tillsammans
med sinä hustrur hos gammelfar, men med gärclens arbeten befattade de sig ej,
utan lefde nastan uteslutande af frakt eller, säsom gubben ofta i vredesmod ut-
trykte sig, af hvad de kunde skrapa ihop „bakom hästsvansen". Tili tyngre arbete
kunde Pulkkinen ej förmä dem, hvarför, dä han själf var flitig som en myra, gräl
ständigt och jämt uppstod mellan fadern ä ena samt sönerna och deras hustrur
ä andra sidan. De sistnämda höllo naturligtvis med sinä värda män. De för-
mädde icke uppfatta den finkänslighet gubben ädagalade genom att ej köra sönerna
pä porten, ty han anade att de med sin däliga karaktär skulle fä svälta därute i
världen. Det var därför som Pulkkinen är efter ar taligt led ali den smälek man

ofta tillfogade honom. Stundom kunde det hända att gubben brusade upp, och
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da vankades det ord och inga visor, men i nasta minut kom han att tanka pä
„hur vär frälsare lidit säväl andligt som kroppsligt", och vreden var liksom bort-
bläst. Sadan var hans äsikt om religionen. Hvad som en gäng var „sallittu" det
kunde ej hjälpas. Pulkkinen var religiös; det var därför han af sin omgifning
erhöll öknamnet Pappi-Pulkkinen.

Som nämts satt gubben i stugan och sörplade sitt eftermidclagskaffe. Han
torkade sig därpa om munnen, framtog ur bordsladan en gammal psalmbok, placerade
glasögonen pa näsan och började sjunga, i början lägt men smäningom alt högre,
tills stugan slutligen genljöd af hans st arka stämma.

— Nu bräker han igen, yttrade den ena sonhustrun ondskefullt, där non
e vid spiseln.
Gubben svarade ingenting, hau var sä van vid sadana uttryck. Alt högre

klingade sängen, som lofprisade skaparen.
— Tycker han kunde sluta re'n, hördes det frän spiseln.
Alen gubben slutade icke innan han var klar med alla verser. Dä lade

han psalmboken tillbaka i lädan, tände sin pipsnugga och utbläste tyst clet ena

rökmolnet efter det andra.
Stugudörren öppnades i detsamma och in trädde Pulkkinens yngre son,

barfota, i skjortärmarna, häret hoptofvadt och med ett sömnigt uttryck i de smä
ögonen. Det rykte tili kring gubbens mungipor. Tydligen ämnade han säga nä-
got, men häjdade sig och förblef stum.

Sonen satte sig vid bordet och gäspade. Troligen var det ej riktigt i hans
smak att man väkt honom frän den sota sömnen för att dricka kaffe.

Inte ett ord växlades pä en läng stund, med sä afbröt gubben tystnaden
med fragan:

— Hvar häller Antti hus?
-— Jag vet icke, ljöd det korta svaret,

Pulkkinen fortfor att blossa pä sin pipa, dä och dä kastande en blick pa
sonen, som med välbehag hälde i sig den varma drycken. När han inmundigat
sinä tvä koppar steg han upp, gäspade änyo riktigt grundligt och började gräfva
i sinä byxfickor, hvarifran han framtog en afbruten „Rettinki" som han tände.
Därpä bad han sin hustru hämta hans pjäxor.

Hvart skall du nu? frägade fadern dä sonen längsamt drog pjäxorna
pa sig

- Tili bruket.
Det blef tyst en stund. I Pulkkinens drag märktes ett bittert uttryck.
— Kunde du ej stanna hemma en tid? . . . äkrarna ligga oplöjda, och det

skulle behöfvas arbetskrafter för att hinaa med alt. Jag bar känt mig litet krass-
lig de senaste dagarna . . . här i hjärtat .

. .



34

— Nej, det är omöjligt. Jag lofvade brukspatronen . . . Och sonen gick
hastigt ut, och borta var han.

Lange satt gubben Pulkkinen utan att säga ett ord. Han endast blossade
alt häftigare pä sin snugga. En hög rodnad betäkte hans kinder, dem vreden
inom honom kömmit att glöda.

— Nog är det besynnerligt, yttrade han därpä med skälfvande stämma,
att jag inte kan fä minä söner tili hederliga arbetare . .

. att jag mäste betala at
drängar och annat legofolk för att fa arbetena uträttade, i stället för att pojkarna

kunde göra samma sysslor. Lata oduglingar . . . riktiga odagor, otacksamma va-
relser . . .

— Na men da han lofvat at patron att . . . inföll sonhustrun.
. . . lofvat at patron, röt Pulkkinen och kastade pipan häftigt i golfvet,

jag skall lofva er, edra förbannade uslingar som pa alt sätt förbittra en gammal
gubbes lif, att ut skolen I härifran med det snaraste . . . och Pulkkinen störtade
pä dörren.

Ett kort skratt ljöd efter honom inifran stugan.
Pulkkinens gärd lag pä en hög äs, hvarifrän man hade en vidsträkt utsikt

öfver mörka skogar, vidsträkta fält och glittrande vatten. Det var en vacker efter-
middag i början pä maj som det här oivan relaterade lilla uppträdet i stugan in-
träffade. Frän det högblä himlafästet sände solen sinä strälar utöfver det skiftande
landskapet, hvilket blef ännu mer intagande genom den ljusa, varliga grönska
som buskar, trän och ängar redan begynte utveckla. Det var sä lugnt, sä lugnt;
endast dä och da hördes ett maningsrop frän drängen, där han plöjde äkern pä
asens sluttning och fran skogsbrynet ljöd det glada, jublande kvittret frän nagon
liten sangare, som bland trädens kronor lefde sitt oskuldsfulla lif.

Gubben Pulkkinen stod med händerna i byxfickorna och betraktade den
hänförande tallan framför sig. En högre rodnad färgade ännu hans kinder efter
den utständna sinnesrörelsen. Sa suckade han djupt och mumlade:

Nu har jag igen förgatt mig. Gud förläte denna synd, men man kan
ju icke . . .

Han vände om och begaf sig tili stallet, satte betslet i munnen pa den
feta Liisa och ledcle henne ut tili fältet bakom fähuset. Här spände han djuret
framför plogen, smackade med tungan och sä bar det af.

Det var Pappi-Pulkkinens största fröjd att plöja, Alla sorger och bekym-
mer voro da liksoin bortblästa. Smägnolande för sig själf gnodde han pa sa svet-
ten dröp efter den knogande Liisa. Fram och tillbaka, fram och tillbaka gick det.

Sa stannade Pulkkinen plötsligt. Det kändes sä underligt här i hjärttrakten.
Han piässade handen mot vänstra sidan af bröstet och stod en stund alldeles stilla,
stödjande sig mot plogen. Ansiktet fick ett lidande uttryck. Aled franvarande
blickar stirrade lian nägra minuter framför sig.
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Gud ske lof nu kändes det igen bättre. Gubben sökte efter sin pipa, men

sa paminde han sig att han slungat den i stugugolfvet. Den fick gärna vara där,
inte brydde han sig om att ga efter den. Och för resten voro det kanske bättre
om han alldeles skulle sluta upp att röka, för hjärtats skull . . . Han spottade i
händerna, fattade i plogen och Liisa satte sig äter i rörelse. Alen nu gick det
mycket längsammare med plöjningen. Pulkkinen var ej mera riktigt i tagen.

Tvänne feta, välgödda suggor promenerade säfligt omkring pä äkern och
följde efter gubben. De bökade i mullen, grymtade vähnent och tyktes vara syn-
nerligen förtjusta i sin tili vara.

Efter en stund stannade gubben för att pusta ut och satte sig pä plogen
sarat strök med handen svettpärlorna frän sin panna. Liisa fläsade tungt och ut-
stötte genom de spärrade näsborrarna fina moln af änga. De bägge suggorna syss-
lade vid Pulkkinens fötter, han stötte tili dem, hvarvid de hastigt och med ett hest
grymtande drogo sig tillbaka.

Om nägra minuter fortsatte gubben sitt arbete, med svinen troget i hälarna.
I den vackra värkvällen uppstämde äldringen en psalm, det var nu en gäng hans
vana att sjunga da han sysselsatte sig med nägot. Psalmen afbröts dock tidt
och ofta genom de maningsrop han riktade tili Liisa, hvilken icke alltid ville halla
sig tili f aran.

. . .
men vart hjärta är — häh» Liisa — betaget utaf otrons — nä nä hali

dig tili färan — dimma kali. Syndens mörker — ptro — oss betagit, och oss köm-
mit uppä fall. Herre — häh Liisa — se vi vilse gä — ptro ptro, stanna da . . .

Pappi-Pulkkinen rykte häftigt i tömmarna, hvilka han därpä hastigt släptc.
Ett hest, klagande skri gick öfver hans läppar, och han förde bägge händerna tili
bröstet. Det svartnade för hans ögon, en blodström framvälde ur munnen, och
trots alla ansträngningar att halla sig upprätt segnade han ned pä den mjuka,
fuktiga mullen, alt fortfarande tryckande händerna krampaktigt mot hjärtat, Ännu
en gang reste han sig tili hälften, men sjönk tillbaka pä rygg, ögonen blefvo
glasartade, ett djupt, rosslande andetag trängde sig ur hans bröst och — sä var
det slut. Pappi-Pulkkinen hade gatt tili en bättre värld.

Det var sa tyst öfveralt, Solens skifva stod därborta vid skogsbrynet och
belyste med ett rödaktigt skimmer fältet, där Pappi-Pulkkinen stupät pa sin post,

Han lag där invid fötterna pä den trogna Liisa, hvilken förvanad dä och
da vände pa hufvudet och betraktade sin fallna husbonde, undrande hvad som
kömmit at denne. Hon stod täligt framför plogen och väntade pä maningsordet,
som hon dock aldrig mera skulle fa höra fran hans läppar.

De bägge suggorna närmade sig längsamt, grymtande och bökande upp
jorden här och hvar. Vid Pulkkinens kropp stannade de tätt efter hvarandra,
blängde med sinä smä ögon pä liket och lyssnade. Sä skuffade de tili gubbens
utsträkta arm med sitt tryne, fnyste ett tag och uppgäfvo ett kort skri, liksom af
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öfverraskning. Därpa närmadc sig djuren den dödes ansikte. Liisa stod clär fort-
farande utan att kunna skydda sin husbonde mot de närgängna suggorna. Da och
dä klipte hon med öronen och sökte nafsa i deras borstiga ryggar. I bland gaf
hon dem en lätt spark om de kommo altför närä hennes hofvar.

Da drängen senare pä aftonen ätervände fran sitt arbete tili gärden var
han nyfiken att se hur mycket Pulkkinen plöjt, hvarför lian begaf sig ut pä akern.
Alen hur förfärad blef han ej da han i stället för den nyss sä krya aldringen fann
ett lik, illä tilltygadt i ansiktet. Pä hans rop skyndade det öfriga gardsfolket tili.
Kvinnorna gräto och jämrade sig, trots att de ännu för nägra timmar sedän visade
sig sä afvogt stämda mot den döde. Sönerna voro ej hemma, men dä man hade
sig bekant ätminstone den enas uppehällsort, sände man genast ett bud om olyc-
kan tili honom. Öfveralt i omnäjden väkte händelscn bestörtning, ty gubben var
allmänt afhallen för sin redbara karaktär.

Sä slutade Pappi-Pulkkinen sinä pa sorger och bekymmer rika dagar. Ej
ens i dödsstunden fick han vara i fred.
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TYÖVÄENKYSYMYKSESTÄ,

Kieltää ei voida, ettei työväenkysymys maassamme olisi tekijä,, joka on
otettava lukuun yhteiskunnallisia asioita harkitessa. Se on lyhyellä ajalla'voittanut
hämmästyttävän suuressa määrässä alaa ja liittänyt lippunsa ympärille suuret jou-
kot, jotka vielä joku aika sitten olivat perin välinpitämättömiä yleisten asiain ku-
lusta ja käsittelystä. Ollen meilläkin alkujaan sivistyskysymys siinä muodossa,että työ pääasiallisesti keskitettiin työväenluokan henkiseen kehittymiseen, jokaonkin ainoa varma pohja, mille kaikki todellinen edistys perustuu, on se jo mo-
nin paikoin puistanut lapsen kengät jaloistaan ja esiintyy valtiollisena ja yhteis-kunnallisena puolueena, joka tunnuslauseekseen on ottanut kansainvälisen sosialis-min opit. Tahtomatta tässä ryhtyä arvostelemaan, mikäli tämänsuuntainen kehitysmeidän oloissamme on katsottava suotavaksi — seikka, josta muuten on aivanvastakkaisia mielipiteitä lausuttu — katsomme sopivaksi tarkastella muutamia so-sialismin ydinkohtia, nähdäksemme millainen on se peruste, jolle sosialismi raken-taa oppinsa. Nämä perusteet eivät tunnu olevan selvillä meikäläisille sosialisteille-kaan, päättäen siitä, mitä he julkisuudessa ovat esittäneet kantansa puolustukseksi.Päinvastoin, jos nuo yhä uudistuvat voimalauseet ja iskusanat jätämme pois, niinjää sisällys meikäläisten sosialistien esiintymisessä hyvin ontoksi. Jopa havaitaan
paitsi johdonmukaisuuden puutetta, joka onkin sosialismin heikko puoli kaikkialla,'
ilmeisiä ristiriitaisuuksia, koko oppia kumoovia väitteitäkin.

kassalle, eräs sosialismin perustaja, lausui kerran varustauneensa aikakau-
temme koko tieteellä, kumotaksensa voimassa olevat taloudelliset lait. Samaa voi-daan sanoa siitäkin miehestä, joka sosialismille on antanut varsinaisen tieteellisenpohjan, Karl Alarx'ista. Hän se on sosialismin tieteellinen perustaja ja hänenvaitelmiään ovat sosialistit pitäneet järkähtämättöminä totuuksina, joista ei voi rah-tuakaan tmkiä. Voidakseen sosialismia oikein arvostella ja käsittää, tulee siis tun-tea Karl Marxin mielipiteet, sellaisina kuin hän on ne esittänyt »sosialismin raa-matussa", kirjassaan „Das Kapital" (Pääoma). Ennenkuin rvhdvmme tekemään sekkoa tämän kirjan sisällöstä, lienee sopivaa muutamin sanoin mainita hänen elä-mänvaiheistaan.

Karl Marx syntyi toukokuun 2 päivänä 1818 Trierissä, jossa hänen isänsäkääntynyt juutalainen, oli vuorineuvoksena. Hän harjoitti Bonnissa erittäin suu-rella menestyksellä lakitieteellisiä opinnolta. Hyljäten tarjotut paikat valtion palve-luksessa antautui hau, naimisiinkin mentyään, yksinomaan tutkimaan kansanta-



loutta ja varsinkin yhteiskunnallista kysymystä. Preussin hallituksen asettamana
syytteesen kumouksellisten mielipiteittensä tähden pakeni hän Pariisiin, jossa yh-
dessä Arnold Rugen kanssa julkaisi aikakauskirjaa „Deutsch-französische Jahr-
biicher" ja Heinrich Heinen kanssa lehteä „Vorwärts". V. 1844 karkoitettiin hän
Pariisista ja siirtyi Briisseliin, josta 1848 palasi Saksaan, jossa maaliskuun vallan-
kumous oli hankkinut vapautta. Perustamassaan sanomalehdessä hän säälimättä
ruoski parvaristoa ja se sai aikaan, kun vallankumous oli voitettu, hänen karkoi-
tuksensa uudelleen. Hän kuoli Lontoossa maalisk. 14 p. 1883.

V. 1847 hän yhdessä Fr. Engelin kanssa toimitti Lontoosen paenneiden sak-
salaisten kommunistien puolesta julistuksen, joka yhä vieläkin on sosialismin pe-
rusteita. Tässä julistuksessa hän pontevasti ajaa työväenkysymyksen kansainväli-
syyttä ja panee pääpainon sille, että työväen tulee hankkia valtiollisia oikeuksia
luodakseen päältään kapitalismin ikeen. Samana vuonna julkaisi hän erittäin te-
rävän arvostelun erään toisen sosialismin tienraivaajan Proudhonin kirjasta talou-
dellisia vastakohtia". V. 1859 julkaisi hän kirjan „Zur Kritik der politischen Oeko-
nomie", joka on edeltäjänä hänen pääteokseensa „Das Kapital", jonka ensi painos
ilmestyi v. 1867, sekä toinen osa siihen tekijän kuoleman jälkeen 1885.

„Das Kapitalin" tarkoituksena on todistaa, että pääoma on anastuksen tulos.
Alarx ei kuitenkaan, vaikka hän sanookin katkeria totuuksia pääoman omistajille,
tahdo hyökätä yksilöihin, vaan tähtää hän koko voimassa olevaan taloudelliseen
järjestelmään. Teoksensa esipuheessa sanookin hän, että se koskee henkilöitä ai-
noastaan mikäli ne ovat taloudellisten luokkain olennoimisia, määrättyjen luokka-
suhteiden ja etujen edustajia. Hänen kantansa, joka käsittää yhteiskunnan talou-
dellisen muodostumisen kehityksen luonnonhistoriallisena tuloksena, tekee siis vä-
hemmässä määrässä kuin mikään muu yksilön vastuunalaiseksi suhteista, joitten
tuotteena hän yhteiskunnallisessa katsannossa pysyy, kohotkoonpa muuten itse
kuinka paljon tahansa niitten yli. Tältä materialistiselta katsantokannaltaan kiel-
tää Alarx yksilöjen ja yhteiskuntien vapauden ja vastuunalaisuuden. Jokainen yk-
silöllinen' toiminta on vaan välttämättömien voimien tulos. Ja vaikkapa joku yh-
teiskunta voisikin päästä sen liikkeet järjestävän luonnonlain perille, ei se kuiten-
kaan voi syrjäyttää luonnollisia kehitysvaiheita. Se voi ainoastaan lyhentää ja mie-
dontaa synnytystuskia.

Alarxin järjestelmä perustuu etevimpien kansantalouden tutkijain, Adam
Smithin, Ricardon, de Tracyn, Bastiatin ja heidän kannattajiensa muodostelemiin
perusteihin. Smith määritteli työn olevan kaiken arvon lähteenä ja tahtoi työn
yhteiseksi arvon määrääjäksi. „Yksin työ on se lopullinen ja todellinen mitta,
millä kaikkien tavaroiden arvo voidaan kaikkialla ja kaikkina aikoina määritellä
ja vertailla, yhtä suuren työmäärän voidaan sanoa kaikkina aikoina ja joka pai-
kassa olevan samasta arvosta työmiehelle". Tämän edellytyksen hyväksymällä to-
distaa Alarx järkähtämättömällä johdonmukaisuudella, että pääoma on anastuksen
tulos. Jos kaikki arvo syntyy yksinomaan työstä, niin tulee saavutetun varallisuu-
den kokonaan kuulua työväelle, ja jos työ on omaisuuden aina oikea lähde, niin
tulee työntekijäin yksin olla sen omistajina.

Arvona ovat vaihtoon määrätyt tavarat ainoastaan jalostettua työtä. Työn
mittaamisen yksilönä on keskimääräisen päivän tavallinen työ; se vaihtelee eri
maissa ja eri aikoina, mutta sitä voidaan pitää yhteiskunnassa kiinteänä määränä.

3 S
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Monimutkaisempi työ eli sellainen mikä vaatii ylempää taipumusta on kerrottua
yksinkertaista työtä. Tarveaineella on arvoa vaan siinä määrässä, mikäli se edus-
taa työtä. Olemuksellemme tarpeellisimmilla aineilla ilmalla ja vedellä ei ole mi-
tään arvoa, kun voimme niitä omistaa ilman työtä.

Alutta miten voidaan mitata esineen arvon suuruus? Arvoa muodostavan
aineksen, s. o. työn paljouden mukaan. Työn paljous taasen määritellään siihen
käytetyn ajan mukaan. Tätä ei kuitenkaan ole laskettava niin, että jos toinen
työntekijä käyttää takin valmistamiseen kahta vertaa pitemmän ajan, tämä takki
on kahta vertaa kalliimpi arvoltaan. Esineen arvon mittaajana on yhteiskunnalli-
sesti välttämätön työ-aika. Tämä on taasen se aika, mikä vaaditaan synnyttämään
käyttöarvon käsillä olevilla yhteiskunnallisesti säännöllisillä tuotantokeinoilla ja työ-
taidon sekä kestävyyden keskimäärällä.

Näistä edellytyksistä tulee hän siihen johtopäätökseen, että on aivan hyö-
dytöntä, vaikka työ muuttuu tuottavammaksikin ja saa aikaan tarvittavia, se ei
silti tuota enempi arvoja, Tästä on johdonmukaisena seurauksena, että kaikki tie-
teen keksinnöt, teollisuuden edistykset eivät kartuta arvojen määrää tuottamalla
enemmän tarvittavia.

Pääoman syntymisen selittää Alarx seuraavalla tavalla: Pääoman kerääjä
saapuu työmarkkinoille, ostaa koneet, työaseet ja raaka-aineet sekä työväen työky-
vyn, joka on ainoa arvon tuottaja. Hän panee työmiehen työhönsä, antaa hänen
koneiden ja työkalujen avulla valmistaa raaka-aineen teokseksi, jonka hän myy kal-
liimmasta kuin tuotantokustannukset ovat. Siten saavuttaa hän suuremman arvon,
lisän, jota Alarx nimittää yliarvoksi. Rahat, jotka hetkeksi vaihdettiin palkkoihin
ja tavaroihin, palaavat takasin lisän kanssa, pääoma on syntynyt.

Alarx väittää, ettei tavaran vaihto synnytä uutta arvoa, sillä vaikka myy-
kin jonkun tavaran kalliimmasta kuin sen todellinen arvo on, ei silti ole uusi arvo-
määrä syntynyt, sillä minkä myyjä voittaa, sen ostaja häviää, Tämä väitelmä tun-
tuu olevan ristiriidassa kerrotun menettelyn kanssa pääoman syntyessä, mutta sen
selittää hän seuraavalla tavalla: Pääoman kokooja maksaa työstä sen kauppa-arvon
ja saa sillä sen käytäntöarvon. Työvoima yksin kykenee tuottamaan enemmän
kuin mitä sen oma tuotanto tulee maksamaan. Joka siis ostaa työvoimaa ja pa-
nee sen käytäntöön omaksi edukseen, ammentaa kaiken varallisuuden lähteestä.
Pääoman omistaja maksaa työstä sen arvon mukaan. Alutta mikä on työn arvo?
Samoin kuin jokainen muukin tavara maksaa niin paljon kuin sen tuottamukseen
on kulunut aikaa ja vaivaa, siis tuotantokustannuksensa, niin samoin on työnkin
laita. Työn tuotantokustannuksia ovat ne erilaiset elintarpeet ja ravintoaineet,
joita tarvitaan työmiehen ja hänen työtänsä jatkavain lasten ylläpitoon. Näitten
tarpeitten arvo mitataan taas sen ajan mukaan, joka niitten tuottamiseen on kulu-
nut. Työn arvo on siis sama kuin sen ajan, mikä vaaditaan sen hankkimiseksi,
mitä työmies elatuksekseen tarvitsee.

Tässä tulee Alarx samaan johtopäätökseen kuin tuo tunnettu Ricardon
palkkalaki. Sen mukaan pyrkivät palkat pysymään sillä rajalla, mitä välttämättö-
mästä tarvitaan työväen elatukseen ja luvun säilyttämiseen. Jos palkat laskevat
tankin alle, kuolevat vähimmän edullisessa asemassa olevat työmiehet puutteisin ja
silloin työn kysyntä vaikuttaa palkkojen nousemisen. Kun tuosta elatuskustan-
nusten rajasta on menty yli, lisääntyy työväen luku ja näin lisääntynyt tarjoilu
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saa palkat alenemaan. Työmiehen elatuksen keskikustannukset vaihtelevat eri
maissa ja eri sivistysasteilla, mutta ne määräävät työn luonnollisen hinnan, sen
tuotantokustannukset.

Tässä on avain siihen salaisuuteen, mistä on syntynyt tuo kohtuuttomuus,
mikä ilmenee rikkauden ja kurjuuden vastakohtina ja miksi kurjuus lisääntyy sa-
massa suhteessa kuin pääomat kasaantuvat yhteen. Kokonainen työpäivä ei kulu
hankkimaan työmiehelle ja hänen perheelleen päivän välttämättömät elintarpeet.
Marx otaksuu tähän riittävän viiden tai kuuden tunnin työn. Jos työmies työsken-
telisi itseään varten, liittäisi puoli päivää hankkimaan hänelle elintarpeet, lopun
päivää saisi hän olla vapaana tai hankkia ylijäämän. Alutta hän on pakoitettu an-
tautumaan niiiden palvelukseen, jotka omaavat maan ja tuotantokeinot. Nämä tie-
tenkin vaativat, että työmies heidän lukuunsa tekee työtä koko päivän, kaksitoista
tuntia tai enemmänkin. Kuudessa tunnissa tuottaa työmies sen, mikä vastaa hii-
lien elatustaan, tekee välttämättömän työn, jälkimäisinä kuutena tuntina tuottaa
hän ylijäämän, yliarvon niiden hyväksi, jotka häntä käyttävät. Pääoman omistaja
maksaa työmiehelle hänen työnvoimansa arvon, antaa siis hänelle sen määrän,
mikä edustaa kuuden tunnin työtä ja sillä voi työmies hankkia välttämättömät
elintarpeet. Alutta kun pääoman omistaja täten on hankkinut itselleen maksamansa
tuotantovoiman käyttämisoikeuden, ansaitsee hän kaiken sen, mitä tiima työvoima
koko päivässä tuottaa. Hän vaihtaa siis kuuden tunnin tuotannon kahdentoista
tunnin työhön. Näin pistää hän puhtaana voittona taskuunsa kuuden tunnin tuo-
tannon yli tuon yhteiskunnallisesti välttämättömän työn. Tästä ylijäämästä syn-
tyy pääoma.

Pääoman omistaja voi monin tavoin kartuttaa voittoansa. Hän lisää työn-
tekijäinsä lukua. Ja niin paljon kuin hänellä on työmiehiä, niin monin kerroin
hän myöskin korjaa itsellensä tuon kuuden tunnin liikatyön tuotannon. Toinen
keino on työpäivän pidentämisellä, Jota kauvemmin työmies tekee työtä yli tuon
välttämättömän ajan, mikä edustaa hänen palkkaansa, sitä suuremman voiton
tuottaa hän isännälleen. Alarx kokee tässä todistaa että pääoma ja koneet pyrkivät
pidentämään työaikaa ja sen ehkäisemiseksi täytyy lainlaadinnan tulla apuun.
Kolmas keino pääoman kartuttamiseen on tuon yhteiskunnallisesti välttämätön
työajan lyhentäminen. Jos työmies voisi kolmena tuntina tuottaa, mitä hän tar-
vitsee elantoonsa, niin vähentyisivät hänen työvoimansa kustannukset puoleksi.
Pääoman omistaja saisi silloin kahdentoista tunnin työpäivän koko arvon antamalla
kolmen tunnin työpäivää vastaavan palkan, siis puolta vähemmän. Saman johto-
päätöksen tekee Ricardokin: jos työmiehen elinkustannukset alenevat, alenee työ-
palkkakin, Elinkustannukset saadaan taasen alenemaan tekemällä tuottavammaksi
se työ, mikä valmistaa työmiehen elintarpeita. Kun työtunneista maksetaan
sama palkka huolimatta siitä paljonko ne tuottavat, niin, jos tunnissa voi valmistaa
kaksi vertaa enemmän esineitä, jokainen esine maksaa puolta vähemmän ja työ-
miehen tarvitsee siis maksaa puolta vähemmän elintarpeistaan. Täten voi hän
myydä työvoimansa halvemmasta.

Näistä väitelmistä tullaan siihen johtopäätökseen, että jota enemmin ko-
neiden ja kehittyneiden työtapojen käytäntö lisää työn tuottavaisuutta, sitä enemmän
alenee palkka ja Ikääntyy pääoman voitto.
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Pääoma ei itsestänsä synnytä mitään arvoa, väittää Alarx. Samoin ei kone-
kaan tuota mitään arvoa, se siirtää vaan oman arvonsa niille esineille, joitten val-
mistamiseen se vaikuttaa. Voitto tulee siis yksinomaan työstä, joka on arvon
ainoa synnyttäjä.

Kaikki lisäarvo, minkälaisena se muodostuukin, olkoonpa sitten korkona,
maanvuokrana, voittona, on vaan jonkun määrän maksamatonta työtä, „materiali-
seerausta", aineeksi muuttamista. Aliksi pääoma itsestään muuttuu arvoksi, on seli-
tettävissä niin, että sillä on aina hallussaan joku määrä maksamatonta työtä, joka
saa hengen ainoastaan imeytymällä verenimijän tavoin elävään työhön ja elää se
sitä voimakkaammin, jota enemmän se tätä imee.

Pääoma-järjestelmä on syntyisin myöhäiseltä ajalta. Se alkoi kuudennella-
toista vuosisadalla, jolloin suuret maanomistajat alkoivat anastaa pienempien tiluksia
ja lähettivät kaupunkeihin liian asujamiston, joka tosin oli vapaa, mutta jolta oli
työkeinot riistetty, ja jonka siis täytyi antautua niitten työhön, jotka omasivat
näitä. Ammattikuntain tukahuttaminen ja koneiden keksintö ovat edistäneet suur-
teollisuuden kehitystä, jolloin harvat pääoman omistajat, jotka paisuvat yhä mahta-
vammaksi, käyttävät työssään alituisesti vaihtelevan luvun köyhälistöä. Jokainen
pääoman lisäys saa aikaan sitä vastaavan lisäyksen työväen luvussa. Rikkauksien
kasaantuminen yhteiskunnan toiselle navalle kerää samalla vastakkaiselle puolelle
kurjuutta, tuskaista työtä, orjuutta, tietämättömyyttä ja siveellistä alentumista, nim.
sen luokan puolelle, joka oman työnsä pääomaksi tuottaa,

Ensi katsannolta tuntuu tämä Alarxin järjestelmä, jonka pääkohtiin edellä
on kosketeltu, aivan järkähtämättömältä. Johdonmukaisesti kehittää hän väitel-
miänsä, tuntuu kuin ei aukkoa olisi todistelussa, varsinkin kun hän perinpoh-
jaisten tietojensa avulla vetoutuu tiedemiehiin ja kirjailijoihin, esittää tosiasioita
etupäässä Englannin teollisuushistoriasta. Kun tähän vielä tulee, että järjestelmä
on perustettu tunnetuimpien kansantalouden tutkijain väitteisiin, niin tuntuu kaikki
järkähtämättömältä totuudelta. Ei siis ole kummasteltava, että sosialismi pitää
niitä erehtymättöminä, on niille rakentanut yhteiskuntaoppinsa.

Nyt kuitenkin näyttää itse sosialistein leirissä syntyneen liike, joka tekee
epäilyksen alaiseksi tämän suuren profeetan yhteiskuntaopin. Itse järjestelmän
perus, oppi arvosta ja samoin väitteet pääomain kasaantumisesta ja työväen yhä
lisääntyvästä kurjuudesta, ovat sosialistienkin leirissä joutuneet epäilevän arvostelun
alaiseksi. Tunnetut sosialistiset kirjailijat, kuten Auer ja Amllmar Saksassa, Sorel
Ranskassa, Labriola Italiassa, A^andenvelde Belgiassa ovat rohjenneet arvostelun
alaiseksi panna ..sosialistein raamatun" Alarxin järjestelmän. Ja ratkaisevan iskun
on sille sosialistein puolelta antanut eräs Alarxin entisiä, hartaimpia kannattajia.
Englannissa asuva saksalainen sosialisti Bernstein, joka tänä vuonna on julkaissut
kirjan ~Die Voraussetziuigen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemo-
kratie". Tämä isku ei jätä kiveä kiven päälle Alarxin rakennukseen. Teemme
siitä selkoa tarkemmin.

Bernsteinin väitöksen mukaan tulee luopua Alarxin järjestelmästä, kun tar-
kastelee tosiasioita. ATiltiollinen ja yhteiskunnallinen kehitys ei ole noudattanut
sitä suuntaa, minkä Alarx sille oli määritellyt. Jo Alarx itse miedontaa lausunto-
jaan historiallisesta materialismista, taloudellisten suhteitten ratkaisevasta vaikutuk-
sesta. Taloudellisten vaikuttimien ohella löytyy myöskin, huomauttaa Bernstein,
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ihanteellisia. Ei saa liian vähäksi arvostella maantieteellisiin ja luonnonsuhteisim
perustuvien tosiasiain, eikä historiallisten ja uskonnollisten vaikuttimien merkitystä.

Teoksensa kolmannessa osassa, joka sisältää hänen muistiinpanojansa ja
jonka Engel hänen kuolemansa jälkeen julkasi, on Alarx itse pannut vastalauseen
väitteesen, että työ yksin määrää esineen arvon. Engel selittää tämän niin, että
Alarx on tarkoittanut arvon olleen suhteellisen työaikaan ainoastaan käsiteollisuuden
vallitessa. Suurteollisuudessa ei väitelmä pidä paikkaansa. Hinnan määräävät
tällöin muut yhteiskunnalliset vaikuttimet, etupäässä tarjoilu ja kysely. Työnan-
tajan voitto ei suinkaan synny maksamattomista työtunneista tai ole työmieheltä
anastettu, vaan sen synnyttävät markkinoiden asema, koneiden täydennys, ajatustyö
ja yritteliäisyysinto, taito ja päättäväisyys, puhumattakaan tuosta mitä sanotaan
onneksi. ATtitteet arvosta, yliarvosta ja ylityöstä katoovat täten Alarxin raken-
nuksesta.

Alarx ei tosin ole erehtynyt viitatessaan suurteollisuuden kasvavaan taipu-
mukseen keskittää eri yritykset. Alutta tämä taipumus ei ole tullut niin yleiseksi,
eikä mennyt niin pitkälle, kuin hän luuli. Keskisuuret ja pienet yritykset pysyvät
voimassa suurten rinnalla. ATarsinkin mitä maanviljelykseen tulee, on A ollmar
osoittanut, että koneet eivät siinä vaikuta ratkaisevasti. Pieni, mutta voimape-
räinen maanviljelys, varsinkin joka tarkoittaa hedelmien, vihanneksien ja sellaisten
tuotantoa, antaa suuremman voiton kuin suurviljelys. Kaikkialla Amerikassakin
on liike käynyt toiseen suuntaan kuin Alarx otaksui. Aliten silloin voidaan rat-
kaista vastakohta sosiaalisen teollisuuden ja yksilöllisen maanviljelyksen välillä.

Täytyy varoa, sanoo Bernstein, pitämästä tuotantoyritysten keskittymistä
välttämättä riippuvana varallisuuksien keskittymisestä. Pääomat eivät keräänny
yksinomaan muutamain raharuhtinoitten käsiin, vaan hajaantuvat osakeyhtiöitten
muodossa. Kaikkein maitten tilasto osoittaa kiinteimistön omistajain yhä lisään-
tyvän, keskiluokan enenevän. Jos sosialismin toteennuttaminen riippuisi porva-
riston häviämisestä, niin kylläpä sitä saataisiin odottaa.

Sama on joukkojen köyhtymisen laita pääoman imemisen kautta, Itse
teossa on tapahtunut sen suora vastakohta. Amiko — sanoo Bernstein — puhua
imemisestä, kurjuudesta, sorrosta, orjuudesta, lukuisimpaan yhteiskuntaluokkaan
talonpoikiin nähden? Ja suurteollisuus itse teossa köyhdyttää niin vähän työväkeä,
että — minkä kiihkeimmätkin sosialistit myöntävät — työväki elää verrattain suo-
tuisimmissa olosuhteissa juuri niissä maissa, joissa kapitalismi on enin kehittynyt.
Eräs sosiaalidemokraatti, toht. Schönlunk on tunnustanut, että uusi keskiluokka on
kohoamassa työväenluokasta ja tekee siitä sen johtopäätöksen, ettei sosiaalide-
mokratia ole kurjuuden ja epätoivon tuote. Se on oman voiman tuntemuksen tulos
luokassa, joka kohottaa itsensä ja siitä sen voima, Rappiolla olevien luokkien yrit-
tämät kumoukset eivät voi johtaa tarkoitettuun tulokseen.

Nämä ilmeiset tosiasiat, joitten merkityksen valistuneet sosialistit tunnus-
tavat, ovat tosiaankin sen laatuisia, että juuri sosialismia täytyy pitää selvänä todis-
tuksena työväen luokan parantuneista elinehdoista, sillä hyvinvoinnin ja sivistyksen
halu kasvaa mikäli se tulee toteutettua. Pääoma ei suinkaan ole verenimijä, joka
imee työväen veren, vaan juuri antaa sille uutta verta ja eloa.

Todellisuus ei siis ole vastannut Alarxin olettamuksia siitä, millaiseksi kapi-
talistinen valta muodostuu. Vielä vähemmän on se antanut tukea hänen ennus-
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tukselleen väkivaltaisista puuhista ja lopullisesta yhteiskunnallisesta kumouksesta,
johon se johtaisi. Puhe luulotellusta vastakohdasta tuotannon ja nautinnon välillä,
joka välttämättä johtaisi jättiläispulaan, supistuu Bernsteinin mukaan hegelianisen
johtopäätöksen vanhentuneeksi tuotteeksi. Eikä hän enempää kuin Vollmarkaan
pidä sellaista tulosta suotavana sosialistiseltakaan kannalta, Jos äkillinen kumous,
suuri lakko tai yleinen äänioikeus yhtäkkiä saattaisi köyhälistön harjoittamaan
luokkavaltaa, niin ei se kykenisi hallitsemaan valtiolliselta eikä taloudolliselta
näkökannalta.

Vääräksi ja vaaralliseksi selittää Bernstein Alarxin väitteen, joka perustuu
valtiollisen kumouksen, väkivaltaisen pakkoluovutuksen luovaan voimaan. Ja Voll-
mar väittää, että Pariisin työväki olisi kommuunin surkeilla päivinä parhaiten hyö-
dyttänyt asiaansa, jos se olisi ollut vaipuneena lyijynraskaasen uneen. Voitta-
mattomia olisivat taloudelliset vaikeudet, joihin köyhälistön hallinto joutuisi, eikä
ne edes myöntäisi valtiolliselle toiminnalle tilaisuutta. Marxilaisuus ei ensinkään ota
huomioon lukua eikä laajuutta. Minkä ehkä voisi saada aikaan pienessä kunnassa
on aivan mahdoton koko kansassa. Ja jos kaikista vaikeuksista huolimatta voitai-
siinkin järjestää teollisuushallinto, millaiseksi muodostuisi se kumousaikana, jolloin
kaikki pyyteet ovat kiihtyneet, kaikki intohimot irrallaan, kaikki kuri kadonnut?

Tässä asettaa Bernstein sosialismin siveyden eteen. Alutta kun hän palaut-
taa sosialismin siveyden ja oikeudentunnon yhteyteen, niin ei se tapahdu saarna-
tuksensa näitä muille, vaan sovelluttaaksensa ne itse sosialismiin. Sosiaalinen ky-
symys on etupäässä siveellinen. Älköön työväenluokka astuko porvariston sijaan
ennenkuin kykenee saamaan aikaan ei ainoastaan tuotannon paremman johdon,
vaan myöskin oikeustilan, siveyden, tavat ja käytöksen, jotka ovat ylevämmät kuin
porvariston. Näin ei ole vielä asian laita.

Kun on pidettävä vääränä katsantokantaa, että ollaan pääsemässä porvaril-
lisen yhteiskunnan hajoitukseen, jossa muuten työtätekevät luokat enimmän kärsi-
vät, niin tulee sosialismin muuttaa menettelyänsä ja toteuttaa yhdistyspyrinnöitänsä
ei porvariston valtiollista tietä tapahtuvalla syrjäyttämisellä, vaan työväen luokan
taloudellisella järjestymisellä. Sosialistien tulee siis järjestymisensä ja lukumää-
ränsä avulla päästä valtaan, vaan ei hallitseviksi, koska tämä hallitus olisi lyhyt-
aikainen. Heidän täytyy tukea kaikkia parannuksia, jotka edistävät työväenluokan
kohotusta ja kansanvaltaisuuden kehitystä, kuten valtiollinen äänioikeus, yhdistys-
vapaus, yhteistoiminta j. n. e. Erityisen painon panee Bernstein palkkojen järjestä-
miseen lautakuntien kautta, joihin kuuluu työnantajia ja työmiehiä ja hän varoittaa
kevytmielisistä, värveen tapaisista lakoista. Hän ei vetoa toisen luokan itsckkäi-
syyteen toisen itsekkäisyyttä vastaan, vaan kaikkien luokkien yhteisyyden tuntoon.

Sosialismin lopputarkoitusta ei Bernstein pidä minkään arvoisena, itse liike
on tärkeä. Hän ei luota omaisuuden yhteisyyteen, eikä pidä luultavana että kulje-
taan kollektiivista yhteiskuntaa kohti. Tulevaisuuden valtio ei eroa nykyisestä ole-
mukseensa, vaan asteisiinsa nähden. Hän ei voi käsittää löytyväksi yhteiskuntaa,
joka uhraisi ehdottoman oikeuden työlle, voisi olla ilman rikoslakia y. m. Sosia-
lismi on siveelliseltä kannalta sama kuin yhteisyys, yhteishenki, valtiollinen ja
taloudellinen kansanvaltaisuus.

Bernstein sanoo ilmaisevänsä sen muutoksen katsantotavassa, joka nykyjään
on tapahtumassa sosialisten leirissä. He eivät enään niin paljon ajattete suurta



kumousta, vaan työskentelevät päivän kysymyksissä. Tätä muuten todistaa sosia-

listisien puolueitten eri ryhmäin esiintyminen eri maiden eduskunnissa japyrkimys
kansalliseen yhteisvaikutukseen, mikä on ilmestynyt näissä. Käytännölliset paran-
nukset ovat astuneet etusijalle ja näitä ajamaan järjestynyt työväestö. Nykyinen
sosialismi, sanoo Bernstein, tarkoittaa nykyiseen yhteiskunnan säännöllistä ke-
hittämistä.

Tärkeä käänne on siis tapahtumassa sivistysmaitten sosialismin keskuu-
dessa. Löyhästä kansainvälisyydestä luovutaan, yhteisen vastuunalaisuuden tunne
saa enemmän alaa, tunnussanana on kehitys käytännöllisten parannusten avulla,
itsekkäisyyden tukahuttaminen ja työkansan kohotus ei ainoastaan aineellisesti,
vaan vielä enemmän siveellisesti, oikeudentunossa ja velvollisuuksissa.

Eiköhän monilla meikäläisilläkin työväenjohtajilla olisi syytä luoda nuo
mionsa tähän, sillä se epäilemättä keräisi nyt hajallaan olevat voimat?

Xaar/o %enström.

Wiipurin Uusi Kirjapaino 1899.






