14. Pentti Lyytinen lukee runojansa Savossa.
(R. W. Ekman.)

Eipä se olekaan oppinut herra, eikä papiksi vihitty, eipä edes oppineempi mies kuin moni muukin
ajattelevainen talonpoika, ja sininen sarkanuttu myös
ilmoittaa säätyä, jota puoli-oppinut rikkiviisaudessansa
pitää paljon halvempana itseään. Tämä mies on, sanalla sanoen, halpa keskievari,isäntä Toholahdessa Suonenjoen pitäjässä, mies, jonka virkana on luonansa majoitella ja eteenpäin matkalle saatella kaikenlaisia matkalaisia, niin hyviä kuin pahojakin; kenties on hän joskus valjastuttanut hevosen sinunkin rekesi eteen, jos
olet sattunut noilla Savon seuduilla kulkemaan. Mutta
yhtähyvin näet tässä edessäsi yhden niistä valituista,
joille kaikkivaltias Luoja runsaammin kuin muille kuoleman-alaisille on suonut kipunan taivaallisesta valostaan. „Tuuli puhaltaa minne tahtoo, ja sinä kuulet sen
äänen, vaan et tiedä kusta se tulee ja kunne se menee;
niin on myös jokainen, joka Hengestä syntynyt on".
Mitä Hän siitä huolii mihin hänen siemenensä sattuu,
korkeimman sivistyksen kukkuloilleko vai halpaisen
talonpojan syrjäiseen mökkihin?
Pentti Lyytisen elämäkerta ei ole pitkä, sillä sisällinen elämä peittäytyy ulkoa-katsojan silmiltä näkymättömäksi. Hän syntyi Suonenjoella ja oli jo lapsena iloinen, hauska, opinhaluinen poika, mutta ei saa-

Kaski on sammunut, siemen on kylvetty viljavaan
tulikaan, peltomies palajaa avaraan kotitupanansa. Hän
on varakas mies, hänen asuntonsa, vaikka koristelematon, on varustettu kaikilla tarpeilla, joita hänen vaatimaton mielensä haluaa. Keskipäivän aurinko paistaa
sisään matalan ikkunan kahdeksasta pienestä ruudusta;
nämät pienet ikkunat ovat vielä muistoja savupirtistä,
jossa päivänpaiste oli liikaa ylellisyyttä, ja PohjoisSuomalainen ei näin vähään valoon tyytyisikään. Päivänpaiste sädehtii pöydälle, joka päivällis-ateriaa odottelee; sen sijasta sen päällä nyt seisoo kahvipannu, sillä
rakas vieras on tullut taloon. Isäntä katselee häntä
kunnioituksella melkein kuin pyhää miestä, vanha
emäntä kuultelee tarkimmalla huomiolla, sievä miniä,
ripoittaissansa jauhoja pannuun, kääntyy häneen päin,
ja lapsenlapsi mummon sylissä ei yhtäkään kainostele
vierasta.
Kuka tää vieras sitten on, jota kaikki niin yksinmielin ihmettelevät? Hän istuu pöydänperäpäässä,paperi kädessä, läkki-tötteröedessään. Onko se oppinut
herra, joka lukee viisauttansa oppimattomalle talonpojalle, vai onko se kenties pappi, ainoasti kaulustansa
vailla, joka näin ennalta koettelee ensi sunnuntaina pidettävän saarnansa voimaa?
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nut koskaan enempää oppia, kuin mitä itse saattoi poimia kokoon sen ajan harvalukuisista suomalaisista kirjoista. Jo 24-vuotisena rupesi hän keskievariksi kotitalossaan ja piti tätä vähävoittoista virkaa sitten lakkaamatta kaiken pitkän ikänsä, koko 64 vuotta. Kukapaties hän siinä tulikin tilaisuuteen enemmän kuin
moni muu nähdäkseen ja puhutellakseen korkeampioppisia ja enemmän kokeneita miehiä. Hänkin mielellään noudatteli matkustelevain herrojensa esimerkkiä ja
kävi pienillä matkoilla pienen maailmansa rajain sisällä,
Savon ihanilla rannikoilla, ja niillä matkoillaan hän
ripoitteli ympärilleen niitä hetken innossa valmistuneita
runoja, jotka ovat tehneet hänen nimensä kuuluisaksi
ja rakkaaksi kotiseuduilla. Hän lauleli häntä likimpänä olevista aineista
uudesta kirkosta, vanhasta talosta, maanviljelijän suruista sekä iloista,ajan kerkeästä
kulusta, kotiseudun vaihtelevista kohtaloista, työmiehen
kunniasta ja laiskurin hulluudesta; hän vitsaili pahoja
tapoja sillä terävällä kokkapuheisuudella, joka on meidän kansallemme omituinen; mutta toisena, myös perisuomalaisena sävelenä hänen runoissaan oli tuo lempeä
tyytyväisyys Luojan sallimukseen, jonka hymyilyssäkin piilee kyynel elämän kerkeästi katoovaisesta ihanuudesta. Ja näin tuli hän vanhaksi, silVaikaa kuin
hänen runonsa aina vielä nuorina elelivät kansan suussa.
Hän kuoli Helmikuussa 1871 kahdeksan -yhdeksättä
vuotta vanhana.

Suomen kansanrunoudessa on ollut parempilahjaisia, suurempi-oppisia runoseppiä kuin Pieni Pentti,
lyhyt Lyytinen"; mutta eipä ollut monta, jotka paremmin olisivat osanneet laulaa kansan sydämestä. Sentähden on hänellekin sallittava paikkansa näissä kuvaelmissa Suomen maasta ja kansasta.
Kuvan allekirjoitus on vahingossa tullut väärin pannuksi. Pentti Lyytinen ei «soitakaan kanteletta" ;hän
on vaan, niinkuin hänellä usein oli tapana, kirjoittanut
muistoon runon, jonka oli juuri ennen valmistaumatta
sepittänyt ja laulanut, ja lukee sen nyt ihmetteleville,
ihaileville kuulijoillensa. Tämä hänen käsikirjoituksensa kenties kopioidaan ja sillä lailla hänen laulunsa
leviävät ilman kirjapainon avuttakin. Ainoasti vähäinen osa hänen lauluistansa on painettu; useimmat säilyvät käsikirjoituksina taikka laulajain muistossa; suuri
joukko luultavasti on ijäksi kadonnut. Suomen talonpoikaiset runoniekat laulaessaan välistä viljelevät kanteletta mukasoittimena, vaan useimmin ovat ilman. Muinoin lauloivat he aina kaksittain yhdessä, niin että toinen lauloi säkeen, jonka toinen sitten kertoi eli säesti,
ja sitten ensimmäinen jälleen ryhtyi jatkamaan seuraavalla värsyllä. Molemmat runojat silloin istuivat vastakkain, käsi käden lomassa, ja kumartelivat laulun innossa toinen toiseensa päin. Nuotti oli yksi kaikilla
runoilla, ikivanha, surullinen, aivan yksinkertainen; se
kanteleen viiden kielen ahtaassa piirissä ainoasti osoitti

—
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nuoteiltaan sekä sisällykseltään. Paljon kuonan
seassa löytyy siitä myös koko joukko pelkkää kultaa,
ja tätä uudempaa laulua harjoitetaan ahkerasti ympäri

laulun peruslaatua, vaan ajatuksen ja tunteen koko rikkaus ilmoitti itsensä runon sanoissa. Muinaiset runomme usein kohoutuivat ylevimpiin syntylukuihin luomisen salaisuuksista taikka lauloivat elämän jaloimpia
aineita. Uudemmat runojat, verratessaan esi-isiin, itsekin tunnustavat olevansa heikompia; mutta minkä he
ovatkin syvyyden ja ylevyyden suhteen kadottaneet,
sen ovat moninaisuuden ja tunteikkaisuuden puolesta
voittaneet. Muinainen runomitta omituisin alkusointuineen ja alin-omaisin kertomisineen on yhä vielä rakas ja viljelty, mutta sen rinnalla on nyt kohonnut
uuden-aikuinen runouslaatu, vaihtelevaisempi muodoil-

taan,

koko Suomen nientä.
Savonmaa ja Karjala ovat kuitenkin yhä edelleen
Suomen kansarunouden parhaana pesäpaikkana, josta
sen lämpimät, elähdyttelevät lähteet uhkuilevat kevätpurojen tavalla. Ja missäs laulu kaikuisikin, jos ei
siellä, missä, kaukana maailman melusta, luonto itse
on runo ihaninta laatua ja jossa elämän ei tarvitse
muuta kuin kuvastella luonnon unennäönkaltaista kauneutta.

15. Tammisaaren kaupunki.
(O. Kleineh).

Hankoniemen itäpuolella pistää Suomen lahti mantereesenpitkän, kaidan poukaman, nimeltä Pohjanlahti *),
Merivesi siinä pian menettää suolaisuutensa,Hankoniemen valkeat rantahiedat muuttuvat vihriöitseviksi nurmikoiksi, ja kansakkaat kylät, suuria herraskartanoi ta ja
ruohoisia laitumia välillään, todistavat seudun vilja-

Pohjanlahti, jota purje- ja höyry-alukset yhä kyntelevät, on luotu kulkuväyläksi ja kauppatieksi läntiselle Uudellemaalle. Lahden soukimmalle paikalle, puolen peninkulman päähän pohjoispuolelle sen suuta, syntyi 14:llä vuosisadalla kauppala, joka sai nimeksi Tammisaari (Eknäs), koska sen ympäristö silloin oli täynnä
tuuheita tammistoja. Tammisaari kuului vähän matkaa
sieltä olevan Baseporin linnan alle, jossa silloin läntisen Uudenmaan maaherra asui, ja noin mahtavan miehen suojan alla katsottiin kuninkaalta hankittavat kau-

vuutta.
*) Tätä pientä Pohjanlahtea (ruots. Pojoviken) älköönsuinkaan
sekoitettako Pohjanlahden kanssa, joka Suomen ja Euotsin eroittaa.

"7 .*I

pungiu-oikeuskirjat tarpeettomiksi. Kauppalasta vähi-

lastajat vaihtelevat saalistansa suoloihin,tupakkaan sekä
pellaviin. Tammisaaren kuuluisimpana tuotteena entisinä aikoina oli Suomen ensimmäinen oppinut mies,
mathcmatikko ja tähtitutkija Sipri Aaroninpoika Forsius, joka täällä kirkkoherrana lopettikin päivänsä.
Uudempina aikoina on Tammisaari ollut mainio kilohaileistaan, humalistaan, sormikkaistaan sekä ihanista
tyttösistänsä. Katoamaisillaan on muuten nyt se onnellinen rauhallisuus ja se patriarkallinen elämänlaatu,
joista Tammisaarta aina kehuttiin. Y. 1830 osti kaupunki 50,000:11 ruplalla läheisyydessään olevan säterikartanon, nimeltä Latukartano; sen rakennukset ynnä
myös avaran alustan kanssa sitten nyt v. 1870 lahjoitettiin nais-opettaja-seminarioksi maammo ruotsinkielistä rahvasta varten. Y. 1871 toi tämä opisto kanssansa uuden aikakauden sekä tuoreen nuoruuden-hengen
tuohon ikivanhaan kaupunkiin. Ja v. 1873 uusi rautatie tempaisee Tammisaaren kokonaan irti kaikista totutuista tavoistaan ja viskaa sen, vasten tahtoa, jos ei
myöten, siilien kuohuvaan liikevirtaan, joka pian on
vilisevä Pietarin ja Hankoniemen välillä. Kilpailu
uuden kaupungin kanssa, joka on syntyvä rautatien
loppupäähän, niemen nenään, on oleva Tammisaarelle
taistelu olemisesta tai olemattomuudesta.,loistavasta tulevaisuudesta taikka perikadosta, Rautatie on rakentanut
komean siltansa Pohjanlahden poikki; kaupungin täytyy
rakentaa oma silta sen viereen taikka on se hukassa.

tellen kasvoi pieni merikaupunki, jota sen suojelijat välin auttelivat, välin ryöstelivät, sillä Raseporin linnanisännät eivät suinkaan laiminlyöneet käyttämättä, niin
paljon kuin vaan heillä valtaa oli, tuosta heidän alusmaallaan olevasta runsastuloisesta satamasta saatavia
etuja. Y. 1546 viimeinkin sai Tammisaari Kustaa Aadolfilta kaupungin-oikeudet, jotka sitten useammat kerrat uudistettiin, vaikkei niistä sentään lähtenyt enempää apua kuin muistakaan papereista ja pärmäkirjoista
noina levottomina väkivallan aikoina. Raseporin lääni
oli silloin Leijonhufvud kreivien omana aina Suureen
Ryöstöönsaakka; he hallitsivat Tammisaarta itsevaltaisella kädellä, välistä anteliaina suojelusherroina, useammin porvarein ja talonpoikain sortajina. Vasta kun
Rasepori Kaarle Xl:n aikana otettiin kruunun omaksi
ja tehtiin Uudenmaan rykmentin everstin virkataloksi,
silloin vasta Tammisaari pääsi tuosta suojasta, jota se
monta kertaa oli saanut maksaa kalliilla hinnalla.
Sen sijaan nyt kruunu otti kaupungin holhousvaltansa alle ja saikin hyväntahtoisilla säätelemisinään
vapaan kaupan niin peräti kuristetuksi, että Tammisaari,
silloin kun se v. 1765 sai laajennetun ja v. 1830 täyden merenkulun-oikeuden, jo oli aivan mitätön. Itseksensä jätettjmä olisi se edullisen asemansa avulla luultavasti tullut kukoistavaksi kauppapaikaksi; nyt se on
vaan toimellinen nurkka-kaupunki, jossa ympäristön ka-

a
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Rahoja tulvailee sivuitse; ympäristön kansa on kuin
pyörryksissä; tavarain ja työn hinta kohoaa. Loppunut
on pienten vaatimusten, nöyräin tapojen aika; pikku
Tammisaaren on käynyt kuin miehen, joka illalla satamassa meni laivaan ja aamulla herää pauhaavalla merellä, jolla tuulet ja laineet ajavat hänen alustansa
teille tietämättömille.
Kaikesta siitä tämä rauhallinen kuva ei tiedä mitään. Keskustassa näemme kauas selälle näkyvän valkean tornin; se kuuluu kaupungin vahvaan, harmaakiviseen kirkkoon, jonka v. 1653— 66 Tammisaaren
silloinen mahtava herra ja suojelija, valtaneuvos Kustaa
Aadolf Leijonhufvud rakennutti ja varusti taiteellisessa
suhteessa hyvin kallis-aryöisellä,luultavasti kolmekymmenvuotisesta sodasta saadulla, alttaritaululla. Sen
ympärillä seisovat ryhmittäin mäkien kukkuloilla sekä
vietteillä kaupungin matalat huoneet, puoleksi peittyneenä puutarhojensa vihriäisyytecn, ja edustalla näkyy
osa lahden lähimpää selkää. Mutta uuden ajan kolmea
merkillisyyttä, jotka pian ovat muuttavat Tammisaaren
koko muodon
höyrylaiva-laituria ynnä siihen kuuluvan, Knipan"-(Sotka)nimisen, sievän uima- ja ravintohuoneen kanssa, seminaarin rakennuksia kankahalla kaupungin takana ja rautatie-siltaa Pohjanlahden
— niitä kolmea ei kuva meille näytäkään.
poikki
Maalari on mielemmin tahtonut kuvata meille sen
Tammisaaren, joka on katoamassa, tuon vanhan-aikui-

son, yksinkertaisen kaupungin, jommoisena se oli eilen
ja vielä suureksi osaksi tänäänkin on, vaan ei enää ole
huomenna oleva. Uuden ajan uudet laitokset tuovat
vilkkautta ja liikettä; mutta vanhat, rauhalliset olot

paremmin miellyttävät taideniekkaa ja hiljaista katselijaa. Nuot matalat huoneet, joiden katot menneen
vuosisadan tavan mukaan ovat useammassa taitoksessa,
nuot monot turvekatot täynnä heinää ja lehmänherutinkukkia, nuot monet sievät puutarhat, tuo A iheriäisyys,
tuo kukkashaju, tuo lintuin laulu joka haaralla, tuo
tuore meri-ilma ja laineitten läike kolmella puolella
se kaikki tekee omituisen, lempeän, viihdy ttelevän vaikutuksen. Se matkalainen, joka on isoin kaupunkein
mukavuuteen tottunut, kaivatkoon täällä niiden komeita
ravintolakartanoita ja lörpöitteleviäpassareita; Tammisaari, joka osakseen on saanut kauniin luonteen ja kodikkaan hauskuuden, saattaa vielä hänelle sanoa: Mene
sitten vaan minun sivuitseni!" Mutta pian on se itsekin tuleva täyteen komeita ravintolakartanoita, pra— jos ei se kaikki virtaa sen
meutta ja ylellisyyttä
sivuitse uuteen Hankoniemen kaupunkiin ja se, joka
kolmenkymmenen vuoden 'kuluttua katselee tätä kuvaa
Matkustuksessa Suomessa", on ihmetellen kysyvä:
Tuokos se on Tammisaari?" Ei, niin silloin kuuluu vastaus, se on ollut! Ainoasti vanha, kunnianarvoinen Herran-huone korkean, valkoisen torninsa
kanssa on silloinkin, samoin kuin nyt, katseleva lahT

—

—

—
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den selkien yli Hvitsand'ille päin, ja, itse muuttumatta seisoen niinkuin ijankaikkisuuden henki, puhuva

tulevaisille polville niistä päivistä, jotka on olleet ja
mennehet.

16. Metsäseutu Hauhossa.
(H. Munsterhjelm).

Lunta on Alpeilla, Karpateilla, Pyreneoilla, onpa
Atlas-vuorillakin Afrikan paahtavan päivän alla, mutta
vilkasta elämätä lumen päällä ei nähdä muualla kuin
pohjoismailla. Täällä, missä tietön, poluton salo aina
on lähellä asunnon kynnystä, ovat siltoja rakentava
ensimmäinen jää ja tietä tasoittava ensimmäinen lumi
aina tervetulleita vierahia. Heitä paitsi meidän tukkimetsämme jäisivät kannoilleen lahoomaan, meidän laivamme kulkisivat tyhjinä, meidän karjamme kuolisivat
nälkään ja tuli takassamme sammuisi talvisella pimeällä.
Mc itse olisimme puolet vuotta suljetut erille naapureistamme, ja pitkällinen pimeys tuntuisi meistä yksinäisyydessämme kahta synkemmältä.
Ensimmäinen valkoinen lumi Marraskuussa on aivan kuin päivänsäde kajanteesta aikaisemmin syksyllä.
Ilma selkiää, tiet valkenee, pellot ovat ikäänkuin sokeria olis päälle ripoitettu, koko luonto muuttaa lakastuksen toivottoman puvun hienoon,paistavan valkoiseen
paitaan, jossa nukkuen se odottelee toista kevättä. Silloin visertää pulmunen, silloin virkistyy jälleen ihmisen

nolo mieli, reki rientää, kevykäisenä kuin lentävä pilvi,
ja Munsterhjelm'in kuva on valmis.
Edessämme onluminen salo Hämeenmaassa. Hanki
on peittänyt hienovartiset kanervat, monikulmaiset kalliot, viidakot, kannot, puiden oksat. Havumetsä seisoo
lakastumattomasti vihriäisenä, vaan lumi-taakan alla
vaipuneena, ja tuossa rotkossa oikealla puolella on kenties karhulla talvipesänsä. Katsoppas tuota taivaan
kaistaletta, joka vasemmalla puolella tuolla perällä näkyy! Se on paksu, harmaa uudin, joka ennen iltaa on
tuiskuttava alas uusia,miehenkorkuisia nietoksia lisään;
mutta tälle kuvalle ei olisi voinut keksiä sopivampaa
taustaa, sillä sen päällä näkyvät puitten kaikki haarat
ihmeteltävällä hienoudella. Kaikki on levolla, vaiti,
jylhää ja jaloa. Luonto näkyy miettivän omaa salaisuuttansa. Välistä vaan risahduttaa orava hypätessään
oksalta oksalle, ja ripoittelee metsäkana hienoja jälkiänsä äsken sataneesen lumi-vitihin.
Kaksi elävää, hengehtivää olentoa tässä kuvassa
vaan näkyy. Mitä toimittaa tuo mies harmaassa me-
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yksinäisyydessään. Ei liikahda havukaan kuuoksalla,
sen
mutta paksupilviseltä, harmaalta taivahalta
alkaa laskeutua isoja, pehmeitä lumihöytäleitä, valkoisia
kuin joutsenen untuvat, yksinäisen seudun päälle. Lumihöytäleet tarttuvat tyviin ja oksihin ;ne satavat yhä
tiheämpään ja suoraan alas; näyttää siltä kuin valkoinen esirippu laskeutuisi alas taivaan ja maan väliin;
mahdoton on selittää mistä ilma alkaa, millin nietos
päättyy. Ei voi nähdä kahdenkymmenen askelen pää— ja kuitenkin on täällä
hän, kaikki on aivan ääneti
kolme elementtiä kuiskuttelemassa toinen toiselleen
luonnon umpisalaisella kielellä. Kuulumatta latoutuu
nietos nietoksen päälle, ja Hämeenmaa on peitossa lumen alla.

kossa ja pruunisessa puuhkalakissa, seisoessaan kumarruksissaan tuon nuoren hongan vieressä? Hän hakkasi
polttopuu-tarpeensa täällä mennä talvena. Hän latoi
ne silloin pinoihin mäen juurelle, antoi niiden kuivaa
kesän-ajan ja tuli nyt niitä kotiin talohonsa kuljettamaan. Siksi aikaa kuin mättää kuormaa reelle, on hän
ohjaksilla sitonut hevosensa kiinni nuoreen mäntyyn.
Tarpeetonta varovaisuutta! Uskollinen juhta seisoo tuossa,
pää alaspäin, vemmel kaulan yli, niin maltillisesti odotellen, niin nöyrästi tyytyneenä kohtaloonsa, kuin olisi
sillä tallin seinä ja seimi edessään, eikä puoli peninkulmaa kelvotonta metsätietä ja takanansa raskas
kuorma.
Hetken kuluttua on mies hevosineen jälleen kadonnut näkyvistä, ja metsä silloin seisoo häiritsemättö-

mässä

17. Paja Turun lähistössä.
(R. W. Ekman.)

Muutamana päivänä Lokakuussa Matti Aitto jostakin rajapitäjästä Hämeen puolella on tullut Turkuun
ruis- ja hamppu-kuormansa kanssa. Syksyinen sää on
sateinen ja tie kuoppainen. Kärryt raskaan kuormansa
kanssa ovat kauan aikaa horjahdelleet kuopasta kuoppaan, aivan kuin laiva myrskyisellä merellä, siksi kun
vasempi pyörä viimein väsähtyy leikkiin ja ottaa katke-

taksensa. Matti Aitto vääntelee matalaa huopahattuansa
pari kertaa päässään, arvelee ajattelee jonkun aikaa vahinkoansa, sitoo sitten pyörän kokoon nuorilla niin
hyvin kuin voi ja pääsee näin kutakuinkin perille. Saatuaan tavaransa myödyksi, tahtoo hän jälleen lähteä
kotiin suolakuorman kanssa, mutta ei voi sitä ennen olla
korjauttamatta pyöräänsä, Perinpohjin asian mietit-
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tyänsä ja useammin kerroin tehtyänsä tuota tuttua
temppua että tempaa kädellään korvantaustaa, menee
hän viimein vihdoin pajaan Aurajoen vasemmalla varrella ja ilmoittaa asiansa. Seppä, jolla aina on runsaasti
työtä hiivatehtaassa, joka aikanansa on käynyt ali-alkeiskoulua ja jossa näkyy hyvä kappale ylpeyttä siitä
että hän on mestarina sepäntaidosta kuuluisassa Turussa, pitkään aikaan ei suvaitse luoda silmäystäkään
sisääntulijaan, kunnes viimein muutamien hopeamarkkain kaunopuheinen helähdys taivuttaa hänet suomaan
apuansa hätään joutuneelle talonpojalle. Työhönryhdytään paikalla, mestari on asettanut katkenneen pyöränvanteen ahjohonsa eikä katso halvennukseksi itse nyt
painaa paljetta, jolla aikaa oppipoika pitää pyörää. Matti
Aitto istuu tyytyväisenä vanhan arkun päällä, hiilivasun
vieressä,pistää tupakkaapiippuunsa ja antautuupunoisin
vähemmin herrastelevan oppipojan kanssa, joka mielellään kieltänsä pieksää, sill'aikaa kuin kädet saavat levätä, ja joka suurella halulla tiedustelee nauriitten hintaa. Sinä hetkenä Ekman astuu sisään.
Meidän maalarimme on, pari tuntia kotona työtä
tehtyään, lähtenyt tavalliselle kävelyllensä lämpimenä
syys-aamuna ja poikkee nyt pajaan vaihdellaksensa pari
leikkipuhetta ystävänsä sepän kanssa, sillä Ekman tutkistelee kaikkia kansan elämän haaroja ja erittäinkin
rakastaa seppiä sekä pajoja, luultavasti tuon ahjosta
lähtevän loistavan valon tähden. Tarkalla silmällänsä

hän paikalla älyää tässä kuvaksi sopivan aineen, kaappaa lyyjyskynänsä ja piirustaa muutamilla harvoilla,
mutta vilkkailla piirteillä kaikki nuo kolme miestä ynnä
myös koko pajan sisustan monin monellaisin kaluineen
— ahjon, palkeen, alaisimon, ruuvipenkin, hiilivasut,
vesi-astian, vasarat, lapiot j. n. e. vieläpä lisäksi avonaisen ovenkin ja sen kautta näkyvän jokirannan sekä
kaukaisen tuomiokirkon sumuisessa syys-ilmassa. Ei unhotahän sepän koiraakaan, jokauhkaavaisena seisoo oven
suussa (tämä, sivumennen sanoen, on tässä teräspiirroksessa tullut jokseenkin epäselväksi). Ainoa, jota maalari ei ole muistanut, on oma itsensä.
Ekman on pcrinjuurinen idealisti, olkoon se sanottu hänen kunniakseen, sillä se ei kuitenkaan estä
häntä, niinkuin esim. tässä paikassa, suurimmalla tarkkuudella kuvaamasta arkipäiväisimpiäkin aineita. Mutta
jos joku realisti tekisi sen muistutuksen että tässä pajassa ainoasti hiilet ovat oikein nokiset ja että varsinkin tuota nuorta oppipoikaa milt'ci voisi luulla valepukuun kätkeynecksi tyttöseksi, niin emme tiedä muuta
vastausta, kuin että ainoa, joka siihen olisi selityksen
voinut antaa, ei nyt enää ole elävien joukossa. Seppä
itse sitä vastoin on ilmisestä elämästä otettu kuva, ja
kukapa talonpojan koko muodossa ei huomaisi sitä mestarillista veitikkamaisuutta, jota Ekman yksin on osannut
sovittaa jäykkiin, jörömäisiin suomalaisiin naamoihin,
ja joka niissä todentodella aina on näkyvissä meidän
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kansalle omituisen, leikkiä japilaa rakastavan luonteen
ilmoituksena?
Ei se 010 paljasta sattumusta, että tämä paja on
saanut sijansa näissä kuvissa. Sepän työ on ollut Suomen kansan ensimmäisenä käsityönäja on vanhimmista
ajoista saattanut Suomalaiset mainioiksi. Suomen rnuinais-tarukin, kun tahtoi kuvata miestä täydessä voimassaan ja viisaudessaan,valitsi esikuvakseen ijän-ikui-

sen takojan Ilmarisen. Ja pakanuuden ajoista aikain
on Suomen kansa pitänyt seppää sekä sepäntyötä orinomaisessa kunniassa. Se mies, joka kovan raudan taivuttaa, saapi myös kovan maankin taipumaan; hän taivuttaa myös kovan onnen, hän on onnensa seppä".
Sen tiesi Ekman: hän tunsi Suomen kansan ja Suomen
tarun, hän ei tahtonut että muukalaiselta tällä hänen
matkustuksellansa Suomessa jäisi seppä näkemättä.

18. Hämeen linna.
Samana vuonna — 1249 — jolloin Ludvik Pyhä
onnettomalla retkcllänsä Egyptiin joutui vangiksi Damiettessa, rakensi Ruotsalainen Birger Jarl Wanajaveden viehättävälle rannalle linnan, Hämeen pakanain
kurissa pitäjäksi. Mahtava jarli, joka muutamia vuosia
myöhemmin laittoi lukon Mälarinjärven suulle", sillä
kun Tukholman perusti, laittoi täälläkin lukon pitkän
järvijakson suulle ja sulki pois Hämäläiset heidän luonnollisilta kulkuväyliltänsä. Niin taitavasti olikin tää
paikka valittu, että sotaisin kaikista Suomen kansan
heimoista siitä hetkestä tunsi olevansa kahleissa ja lakkasi satavuotisesta vimmaisesta taistelustaan Ruotsin
valtaa vastaan.
Birger Jarlin rakennusta mainittiin yhteen aikaan
yleisesti Kruununlinndksi (Kronoborg), mutta se on nyt pa-

remmin tuttu Hämeenlinnan nimellä. Sillä oli vettä ympärillään kolmella puolella ja luultiin olevan tarpeeksi
turvaa omista paksuista tiilimuureista;mutta yhtähyvin
sai se myöhemmin vielä paremmaksi vahvikkeeksecn
kivivallit kaivantoineen. Se oli välin annettu läänitykseksi mahtaville herroille, välin asuntona kuninkaan
maaherralla Hämeen maakunnassa. Se paloi aina kellariholveja myöten Kesäk. 5 p. 1659, korjattiin jälleen,
tuli sitten Suomen armeijan varaston säily-aitaksi, viimein vankihuoneeksi. Rikas kuin Suomen historia on
sodista ja urhotöistä, on kuitenkin harvoin muu veri
kuin mestattuin valtio-vankein punannutHämeenlinnan
muureja, eikä ole koskaan pitkällinen piiritys näiden
muurein vahvuutta koettanut. Keski-ajan sotien aikana
oli se kovin syrjässä, ja nyky-ajan tykkejä vastaan ci
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se olisi kestänyt. Se on tyytynyt nöyrempään virkaan,
ollen rauhattomina aikoina asevarastona ja peräytyvän
sotavoiman tukena; ja näin se on vanhentunut niinkuin
sotavanhus linnanvartrjana. Kaikkein viimeeksi se nyt
on tullut kuritushuoneeksi ja koppi-vankihuoneeksi;
olihan se alustakin rakennettu maan poikien kurttuiseksi,
Kauniin-näköinenpä se linna on vieläkin keskiaikuisessa muodossaan, ja vuosisadat ovat sitä varovaisesti katelleet; vasta nyky-ajan käytännöllistä hyötyä
tavoitteleva henki on osaksi sen valleista kukkulat
pois-vienyt. Yhdessä tornissa oli ennen aikaan nähtävänä Birger Jarlin kuva, kalkki toisessa, monikielinen
ruoska toisessa kädessään, oikein voimallisen lähetyssaarnaajan esikuvana. Kapean, yhteen torniin vievän
käytävän nurkassa on komero, johon tarinan mukaan
jarlin sisar elävältä muurattiin sisään, siitä syystä että
oli yhteenpakanallisista Suomalaisista rakastunut. Historia tosin tästä ei tiedä mitään, mutta onpa muutama
romantisuuden rakastaja katsonut aineen novelliksi kelpaavaksi.
Suomen vanhimmat kaupungit ovat kaikki syntyneet kauppapaikoille meren rantamailla, ja pitkä aika
kului ennenkuin Birger Jarlin linnan edustalle kasvoi
pieni kauppala. Se otti paikkansa salmen äyräälle,
linnan eteläpuolelle, sai ensimmäiset oikeuskirjansa Pietari Brahelta v. 1650; sillä oli kahdet markkinat vuodessa, mutta kauan aikaa antoi — virallisen tilastotie-

teen sanoilla puhuen

—

krouvinpito sille vähäisen
—
elantonsa": sotamiehillä tavallisesti on kurkku kuiva.
Vuosi 1770, jolloin se vielä kappaleen etelämmäksi muutettiin, on vasta Hämeenlinnan kaupungin oikea syntymävuosi; uusi asemanjärjestys tuli valmiiksi vasta v.
1798. Parolan nummi, jossa avaralla hietakankaalla
100,000 miestä aivan mukavasti saattaisi pitää sotaa, oli
hamasta Kustaa III:n ajoista kuuluisana leiripaikkana
Suomen armeijan kokouksia sekä sotaharjoituksia varten. Täällä, katselmusta pitäessä, putosi se nerokas
kuningas hevosen selästä ja katkaisi jalkansa v. 1782;
täällä myös Aleksanteri IIkatsasti uudestaan kokoonpannun Suomen ruotuväen v. 1863, ja tälle paikalle
tämän väen upseerit, ikään kuin aavistaen meidän armeijan pian tapahtuvaa, surettavaa hajottamista, asettivat komean vaskileijonan, joka samassa on muistopatsas
rakkaalle hallitsijalle sekä kuolemaan asti uskolliselle
soturi-sukukunnalle. Tällä vaskileijonallakin on historiansa, mutta se on jälkimaailman kirjoitettava.
Hämeenlinnan kaupungista paloi % osaa Syysk.
14 p. 1831 ja on se sen perästä ehdompana entistänsä"
kohonnut tuhastaan. Eräs maaherra, vapaaherra Rehbinder, on rakentanut itselleen kestävämmän muistopatsaan kuin mitä aikalaisensa käsittivät. Hän on kuritusvankien työlläluonut pohjoispuolelle kaupunkia mitä
ihanimman puiston mäkien, lahtien ja salmien välille.
Ja toisellakin puolella salmea on hän raivannut tien
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jyrkkäseinäiselle Aulangon vuorelle, jossa katselijan sil-

vat vuorikarjut. Koko seutu on rikas ihanista näkö-

mien eteen avautuu näkö-ala niin jylhä, järvi niin pimentoinen, kuin ainoasti Skotlannissa ja Suomessa voi
saada nähdä.
Munsterhjelm on maalannut kuvansa puiston puolelta. Mc näemme salmen ynnä siinä kulkevan pienen höyryn kanssa vasemmalla puolella, ja edustalla
pienessä veneessä kaksi herraa nuottaa laskemassa.
Tuolla sievällä niemellä seisoo rakennuksia täällä majailevan Venäjän sotaväen varalle, sillä Hämeenlinna
yhä edelleen on asevarasto ja sodan aikana tärkeä
paikka. Perempänä näkyy linna, sen takana osa kaupunkia omituisen kirkkonsa kanssa, jolla on pyörön
muoto, saarnatuoli keskikohdassa. Oikealla sivulla
näemme kappaleen niitä lehto-kujia, jotka kaupunkiin
saattavat; aivan perällä Wanajaveden sulku-rajoina ole-

aloista.

Hämeenlinna on nyt muuttunut Helsingin etukaupungiksi. Sen ulkonainen muoto, elämäntavat ja
hinnat mukaantuvat yhä enemmän pääkaupunkia myötuntuu kohta, että täällä ollaan
kymmenen peninkulman päässä meren rannalta. Kesäilma on täynnä havumetsäin hajua, keväät ovat aikaisemmat, viheriäisyys tuuheampi, luonnon vaikutus vähemmin häiritty. Rautatie, kauppaliike, sotaväki voivat
ainoasti hetkeksi synnyttää jotain liikunnon tapaista.
Hetken päästä on jo Suomen luonto jälleen päässyt yksin valtanansa; sanoin selittämätön yksinäisyyden tunne
leviää vastustamattomalla voimalla koreain, säännöllisten katujen, ihanain puistojen, rauhaisain järvien, vuoriharjujen ja tasaisen, avaran, äärettömän kankaan yli.
ten, vaan yhtähyvin

19. Maantie Tampereen seudulla.
(H. Munsterhjelm).

Syyskuu-päivä sateen perästä. Kaikki ojat täynnä
vettä, puiden latvoista tippuu. Pilvet tulevat ohuemmiksi; järvi makaa hiljaa, synkkämielisenä, ääneti.
Maantie, muulloin niin kova ja tasainen, on nyt
kuopautunut rattaitten jäljistä. Se on tiheälikkeinen
tie. Suomen rautateitten nykyisestä pohjoispäästä, Hä-

meenlinnasta, virtaa liike pohjoseenpäin Tampereelle,
tehdaskaupunkiin. Monilukuiset matkustavaiset yhä
kiistelevät raskaitten tavarakuormien kanssa puolesta
tiestä. Tällä kertaa näemme kuitenkin ainoasti yhdet
ajopelit, yksi hevonen edessä, jotka pohjoseenpäin kulkevat. Tilavat kyytikärryt ne on, joissa on puiset re-
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sorit, ketaroista tehty häkki; tämmöistä ajovärkkiä
vähempivaraiset usein käyttävät matkoilla, Oikealla
puolella kärryillä istuva on luultavasti talon vuokraaja
tai vähempi maan-omistaja, joka menee syysmarkkinoille Tampereelle, kyytimies istuu hänen vieressään,
puhellen hänen kanssaan vuoden pellavasaaliista. Säätyylpeydestä ei ole puutetta Suomessa, vaan ei sillä ole
sijaa maantiellä. Suomen keskuskunnallisen olon perustuksena on kaikkein yhdenvertaisuus lain edessä; se
seisoo siis kansavallan leveällä pohjalla — miksi siis
ei köyhä kyytimies saisi istua maan-omistajan vieressä.
Maisema tässä kuvassa ei ole minkään puolesta
ihmeyttävä, millään tavoin merkillinen. Tämmöiset
näkö-alat tulevat matkaajalle yhä vastaan. Nuot kaukaiset kukkulat tuolla, tuo uinahtunut lampi, nuot mylleröidyt kivet tiepuolessa, tuo metsätöyry oikealla puolella vaihettelevin lehti- ja havupuinensa, sylenpituisiin
pinoihin ladotut halot,itse maantiekin sitä sulkevan aidan
ja avatun portin kanssa, ne ovat kaikkein tavallisimpia
näköjä jokaisella retkellä meidän maassa. Mutta huomaapas tyvenyyttä tässä kuvassa! Se on syyspäivän
liikuttavaa nöyrää tyytymistä kohtaloonsa, koska elämän vuotuinen kierto on likellä loppuaan ja lakastumisen aika alkaa. Ei itkua, ei valitusta, ei alaspainavaa alakuloisuutta; ainoasti vieno, tuskin tuntuva surumielisyyden vivahdus on levinnyt tämän yksinkertaisen

syys-maiseman yli. Luonto näkyy, luoden suoran, pelottoman silmäyksen hiljaista järveä japilvistä taivasta
kohti, katselevan katoomisen alkua. Jos vaskipiirros
saattaisi koivujen kirjavat värit kuvata, niin huomaisimme jo siellä, täällä niiden viheriäisyydessä kellastuneen
lehden; vaan mäntyihin, noihin yksivakaisiin joroihin,
ei syksyn vaikutus ole pystynyt. Me näkisimme maankarvaiset kanervanvarret koristettuna vaaleanpunertavilla kukkasilla, näkisimme katajan tarjoilevan marjojansa ihmisille lääkkeeksi, näkisimme ruohon tiepuolessa vihannoida heloittavan niinkuin kevään alussa.
Ja tämä luonne luonnon ilmiössä kuvasteleikse myös ihmismielessä. Jos saattaisimme nyt katsahtaa sisään
kansan majoihin, jotka ovat piilossa tuolla metsän ja
harjujen takana, niin näkisimme saman pelottoman, vakaisen, nöyrän onneensa tyytymisen, joka valittelematta
kärsii välttämättömät.
Munsterhjelm on perinpohjin tutustunut näihin
Suomenmaan osiin. Hän on, niin sanoakseni, saanut
Suomen luonnon elävältä käsihinsä; sen omituinen
luonne valuu hänen tekemättänsä hänen pensselistään.
Siitä syystä huokuukin meille tästä syksyisestä maisemasta lämpöinen rakkauden hengähdys vastaan, japaksuin sadepilvien takaa aavistelee jo tulevainen uusi
kevät.
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