Ainetunnilla.
Kuvaus kouluajoilta.

Dogmatiikan tunti oli juuri päättynyt kuudennella luokalla ja sen synnyttämä hetkisen kestävä juhlallinen mieliala oli tuota pikaa kadonnut. Oppilaat
alkoivat liikkua paikoiltaan, lyöttäytyivät eri ryhmiin,
rupesivat pakinoimaan ja juttuamaan minkä mitäkin.
Seuraavaksi tunniksi oli suomenkielen lauseoppia, mutta siitä ei ollut kukaan millänsäkään, sillä se
ei tullut koskaan kysymykseenkään, että maisteri Nordgrenille olisi mitään luettu. Sitä paitse tulivat nyt
ainevihot jaettaviksi ja uusia aineita oli saatava tai valittava; tiedettiin siis tunnin huokeasti kuluvan.
Kaikki oli mullin mallin luokalla. Ei kukaan
istunut paikallaan. Kyösti Nordström istui hajalla reisin pulpettinsa päällä parassa juttumiessä ja toiset olivat piirissä ympärillä mikä missäkin asemassa. Wille
Westerdahl ja Vikke Lundströmpainiskelivat keskenään
kaikessa ystävyydessä ja rääkkäsivät pahasti niitä tuolin tapasia, joita käsiinsä saivat. Yrjö Granqvist,
hyvällä ilvetuulella ollen, riisui saappaat jaloistaan ja
hyppeli sukkelana kuin orava sukkasillaan pitkin pulpetteja ja toiset sillä välin viskelivät hänen saappaitaan miehestä mieheen. Remakka oli korkeimmallaan
ja ilo ylimmällään, kun maisteri Nordgren astui luokalle.
Yrjö hyppäsi samassa alas pulpetilta ja suikasi
taulun taa ja sinne viskattiin myöskohta hänen toinen
saappaansa; toinen yhä kierteli luokkaa.
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«St! st! Täälläpä elämä käypi!" koetti maisteri
Nordgren huutaa; vaan viipyi hyvän aikaa, ennenkun
melu rupesi asettumaan.
«Se on ihmeellistä", jatkoi hän, «että te ette saata
koskaan siivolla olla, kun minä luokalle tulen. Luulisi toki jo kuudennella luokalla älyttävän parempaa
järjestystä pitää. Mutta tämä näkyy olevan ilkein
luokka koko koulussa. Ei koskaan ole viidennelläkään
luokalla tällä tavoin elämöitty."
Tällä tavoin alotti maisteri Nordgren aina tuntinsa ja siihen oltiin siis hyvin totuttu. Se tiedettiin
jo vanhastaan, että hän sitä luokkaa aina ikävimmäksi
moitti, jolle kulloinkin sattui tulemaan.
«Mutta mitä ilvettä se Granqvist taas pitää! Mihin se nyt on kadonnut? Tule hetikohta paikallesi,
sanon minä!"
Yrjö astua sipsuttaa vakavasti hymyillen piilo
paikastaan esille, toisessa jalassa saapas, toinen suk
kasillaan.
«Sinä se et koskaan saata ihmisten lailla olla",
pauhasi maisteri yhä. «Luuletko, etten minä nähnyt
sinua pulpetteja pitkin laukkailevan ! Sinä olet semmoinen kujeilija, ett'en mokomampata ole vielä nähnyt.
Jok'ikisellä tunnilla minun täytyy sinua muistuttaa,
etkä sinä sittenkään parane. Mutta sen minä sanon,
että jos sinä vasta vielä tuolla lailla kujeilet, niin minä
ryhdyn semmoisiin keinoihin, jotka kyllä tepsivät."
«Minkäpä minä siihen voin, että saapas hankaa
jalkaa!" puolusteli Yrjö itseään hyvin vakavan, näköisenä.
«Älä tyhjää suutasi pieksä! kyllä minä sinun syysi
hyvin tunnen. Ja olipa nyt miten taliansa, mikä pakko
sinun on kontata kaikki paikat, niinkuin mikähän nelijalkainen elävä. Pane paikalla saapas jalkaasi!"
„Panisinhan minä, kun vaan löytäisin."
Yrjön vasemman jalan saapas kierteli sillä välin
joka sopukan ja komeron, kulki miehestä mieheen, kunnes se vihdoin paiskattiin Yrjön nokan alle.
Maisteri oli pahalla tuulella ja jakoi muistutuksiaan oikealle ja vasemmalle. Aikansa pauhattuaan
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hän vihdoin nosti etusormen nenälleen, loi katseensa
kattoa kohti ja mietti jotakin.
Ainevihkot lepäsivät kaiken aikaa läjässä pöydällä.
Nyt. oltiin taas luokalla hiljaa ja istuttiin hyvin
odottavaisen näköisinä.
Kirjotettuaan nimensä päiväkirjaan, rupesi maisteri ainevihkoja jakamaan. Tällä kertaa oli kaikilla
ollut vapaaehtoinen aine ja siitä syystä olivatkin aineet
hyvin kirjavat. KyöstiNordströmoli kirjoittanut sujuvan aineen «Sankarikuninkaasta Kaarle Xll:sta", Arvid
Grönberg tieteellisen esityksen «Caesarista ihmisenä ja
valtiomiehenä", Wille Westerdahl runollisen kuvauksen
«matkasta tervaveneellä Oulujokea alas", YrjöGranqvist
hauskan «kirjeen kullalleen", Vikke Lundström «muutamasta metsästysretkestä", Santeri Santaniemi «Väinämöisen soitosta", Antti Lahtinen pitkän saarnan

«omantunnon

äänestä", j. n. e.

Maisteri Nordgren oli niitä tarkastanut ja korjaillut, pannut huutomerkkejäja kysymysmerkkejä sanojen ja lauseitten kohdalle, jotka eivät olleet hänelle
mieluisia, sekä merkinnyt muutamiin vihkoihin «varsin
tyydyttävästi" tai «vallan sujuvasti", toisiin taas oli
vain vetänyt viivan alle.
Kului hyvän aikaa, ennenkun vihkot olivat kaikille jaetut ja ennenkun oli päästy selville kaikista
pienistä huomautuksista ja muistutuksista, joita maisteri teki, sillä ei yhtään muistutusta päästetty sivu
ilman vastaväitettä tai ainakin perinpohjaista keskustelua. Jos vaan vähäpätöinen pilkkukaan oli lauseesen lisätty, niin oltiin valmiit sitäkin pois riitelemään.
Vihdoin loppuivat vihkot ja nyt ruvettiin tuumaamaan uudesta aineesta.
«Eiköhän ole paras tehdä niinkuin viimeinkin,
että kukin kirjoittaa mistä hyväksi näkee?" ehdotteli
Yrjö.
«Kyllähän se sinä aina osaat ..." vastasi maisteri. «Vaan eipä nyt päästetäkään niin vähällä tällä
kertaa. Nyt teidän on ottaminen yhteinen aine. Minulla olisi tässä monioita ehdolla", lisäsi hän sitten,
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muistikirjaansa katsoen. «Mitenkähän olisi, jos te ottai-

sitte nyt esimerkiksi kirjoittaaksenne Hunneista."
«Emme me siitä huoli", vastasi Arvid Grönberg
jäykästi. «Vastahan meillä on ollut melkein samanlainen."
«Paremminhan tuo sopisi kirjoittaa Davidin ja
Goljathin kaksintaistelusta", arveli Vikke Lundström.
«Eihän siitä olisimitään sanomista",lausui Kyösti
naurusuin. «Otetaan nyt kuitenkin vähän runollisempi,
esimerkiksi Maria Stuartista."
— — onhan minulla sekin täällä ylhäällä",
«Jaa
vastasi maisteri. «Ehkä te siihen suostuttekin kaikki?"
Moniaat murahtivat jotakin suostumuksen osoitukseksi, toiset olivat ääneti, toiset taas tapansa mukaan paneutuivat vastaan siitä luonnollisesta syystä,
että saisivat tuimin loppuun kulumaan, ennenkun lauseopin kuulustelu alkaisi.
«Otetaan kerran joku aine uskonnonkin alalta",
ehdotteli Lahtinen, «esimerkiksi todistuksista Jnmalan
olemuksesta."
„Se nyt ei sovi ollenkaan", vastusti Vikke Lundström. «Dogmatiikassa on siitä niin tarkoin puhuttu,
ettei meillä olisi siihen mitään lisättävää."
«Paremminhan sopisi ottaa joku aine luonnontieteiden alalta", arveli Grönberg; mutta ei tätäkään esitystä kannatettu.
«Kalevalastahan saisi varsin hyviä aineita", tuumasi Wille Westerdahl.
«Minä kannatan Westerdahlin esitystä," lausui
Santaniemi. «Voisimmehan kirjoittaa ihanasta Ainoneidosta."
«Taikkapa siitä", puuttui puheesen Yrjö,«kuinka
Lemminkäinen piti lystiä päiviä silloin, kun se osui sille
saarelle, jossa joutui tekemisiin kaunisten piikatyttöni
kanssa."
— -- — ! Sinulla ei ole
«Ole sinä nyt siinä
—
— Mutta se onkin sillä
koskaan tosi mielessä.
puheella, että minulla se on päätösvalta; ja minä mää-
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rään nyt, että teidän kaikkein on kirjoittaminen Maria

Stuartista ja sillä hyvä."
Samassa löikello ja lauseopin kuulustelu jäi siis
toiseen kertaan.
Esko Wirtala.

Ruohiksa. —
DanieElso.lin

Rikoksen rankaisemisesta.
Viime jouluna ilmestyneesen Päivälehden albumiin olin kyhännyt kirjoituksen «Miten oikeuslaitos
palvelee ihmiskuntaa." Huomautin silloin, että se sitä
tekee kolmessa eri muodossa: 1) yksityisten välisien
riitojen ratkaisijana, jolloin sen tehtävänä on auktoriteetillansa määrätä, mikä on oikeus riidanalaisessa kysymyksessä; 2) yksityisten auttajana heidän oikeuksiinsa, jolloin sen tehtävänä on tuomiollansa pakottaa
niskotteleva asianosainen suorittamaan velvollisuutensa,
ja 3) julkisen rangaistuksen tuomitsijana, jolloin sen
tehtävänä on syyllisyyden tutkiminen ja lainmukaisen
rangaistuksen määrääminen.
Silloisella kirjoituksella hain vastausta ainoastaan
l):llä merkittyyn kohtaan. Tulin siilien johtopäätökseen, että oikeuslaitoksen tarjooma palvelus tässä kohden on otaksuttua ala-arvoisempi, koskapa se — kuten
koetin osottaa — ei ole omiansa' riidoista loppua tekemään eikä edes niitä missään suhteessa vähentämään.
Nykyisellä kirjoituksellani tahdon selvitellä 3):lla
merkittyä kohtaa.
Oikeus tuomitsee rikoksentekijän rangaistukseen
yleisen syyttäjän vaatimuksesta, aivan niinkuin se tuomitsee velan maksettavaksi yksityisen vaatimuksesta.
Yhtävähän kuin oikeus omin ehdoin ottaa valvoakseen
yksityisen vaatimuksia, yhtä vähän se ottaa omin ehdoin rangaistusta tuomitakseen, ellei virallinen syyttäjä
tee siitä vaatimusta. Oikeuston tehtävä tällöin shs on
oikeastaan aivan passiivinen. Toimitetun tutkimuksen
jälkeen se tuomitsee siihen rangaistukseen, johon laki

-
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säätää. Varsinaisena rankaisijana sitävastoin esiintyy
yhteiskuntavalta, jota edustavat sen pölisi-, syyttäjäja toimeenpanija-viranomaiset. Näin ollen voimmekin
tässä kohden jättää oikeuslaitoksen kokonansa rauhaan.
Sen merkitys käy itsestänsä esiin, sittenkuin on vastattu miten rangaistus semmoisenaan voi ihmiskuntaa
palvella.

Mitä on rangaistus?
Se on se tuska eli kärsimys, joka tehdynvääryyden
tähden tämän tekijälle saatetaan.
Mutta mitä rangaistus tarkoittaa ja mikä sen oikeuttaa?
— Siinä se on kysymys.
Sen vastaamiseksi tiede on ammoin ajoista tehnyt väsymätöntä työtä.
Kriminaalinen lakitiede käsittelee rangaistusoppia
kahdessa osassa, joista toinen on oppi rangaistuksen
historiallisesta kehityksestä ja toinen: oppi rangaistuksen oikeutuksesta ja tarkoituksesta, eli rangaistuksen
filosofia. Näitä osia se käsittelee toisistansa aivan erillään, niin ettei niillä ole mitään keskinäisiä yhtymiskohtia. Filosoofinen rangaistusoppi lähtee yksinkertaisesti vaan historiallisesta tosiasiasta. Tiede on tässä
nhnkuin niin monessa muussa kysymyksessä saanut
hakea järjellistä tarkoitusta ja oikeutusta semmoiselle
tosiasialle, joka jo on olemassa, joka on historiallisesti eteemme kehittynyt: yhteiskunnallinen rankaisuvalta oikeuslaitoksineen, syyttäjineen ja toimeenpanijoilleen. Tiede ei ole ottanut tutkiakseen, onko rangaistuksella järjellistä tarkoitusta ja onko sillä siveellistä oikeutusta. Tiede ottaa vaan tehdäkseen sen
siivon palveluksen, että määrittelee, mikä rangaistuksen
tarkoitus ja oikeutus on.
Tämä vielä nykyisissäkin tutkimuksissa vallitseva
apriorinen kanta on selvä jäännös niiltä ajoilta, jolloin
kaikkea tieteellistä viljelystä hoitivat kirkon kasvattamat miehet, teoloogit. Maailman meno, sen liistorial-
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liset ilmiöt käsitettiin välittömän jumalallisen johdon
tuloksiksi. Historiallinen tosiasia, semmoinen kuin yhteiskunnallinen rankaisuvalta, oli historiallinen välttämättömyys, jota vastaan kaikki arvostelu kilpistyi kuin
muu uhkamieli jumalan ikivanhoja lakeja vastaan.
Vanhin tieteellisyyteen vivahtava käsite rangaistuksen oikeusperustuksesta onkin se, että jumala on
pitkittä mutkitta uskonut oman kostovaltansa maallisen
esivallan käsiin. Oikeus tuomitessaan rangaistukseen
— niin
lausuu julki jumalan tahdon. Tämä näkökanta
—
keskiaikainen kuin se muuten onkin on siitä merkillinen, että se on ainoa niin sanottujenrankaisuopinteoriojen joukossa, joka rehellisesti ottaa lausuakseen
jotakin yhteiskunnallisen rangaistuksen oikeutuksesta.
Rangaistus on oikeutettu, koska se muka on jumalan
tahto. Ja vaikka nykyiset tieteelliset tutkimukset ovat
jo aikoja sitten jättäneet tuon opin lapsekkaat todistuskappaleet, näyttää se vielä yhä pohjustavan rahvaan suuren enemmistön mielipiteitä. Se on yhä vielä
kirkonkin opetuksen perustuksena, ja — mikä merkillisintä
se häämöittää usean uudemmankin teorian
pohjalta, jotka tarkasti karttavat kysymystä rangaistuksen oikeutuksesta ja tyytyvät määrittelemään vaan
sen yhteiskunnallista tarkoitusta.
Mahdollisen eksymisen välttämiseksi minun täytyy vaivata lukijaa tekemään lyhyenkatsahduksen tärkeimpiin tieteellisiin rankaisuoikeuden-teorioihin.
Näistä on vanhin n. s. peloitusteorla, jonka mukaan rangaistuksen tarkoitus on olla peloituksena niille,
jotka mahdollisesti vastaisuudessa aikoisivat rikokseen
ryhtyä. Samalla on rangaistuksen tarkoitus esiintyä
jonkinlaisena lähiopetuksena raa'alle, tietämättömälle
rahvaalle. Kun rikkoja vedetään hirteen,niin sillä tahdotaan vaan sanoa muille: katsokaa kuinka käy jollei
pysy siivolla! Yhteiskunta saattoi olla melkein kiitollinen rikkojalle, joka oli antanut sille niin hyvän tilaisuuden teroittaa lain ankaruutta kansalaisten mieleen.
Yksityinen oli vaan välikappaleena. Tutkimuksen tarkkuus ja rangaistuksen oikeellisuus olivatkin senvuoksi
sivuasioita. Pääasia oli kauhunherättäminen yleisöön.

—
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Ja kun rikokset eivät ottaneet vähetäkseen, oli luonnollista, että rangaistukset pyrkivät käymään yhä julmemmiksi, kunnes ne vihdoin saavuttivat hirvittävän
siten todistivat
huippunsa ja säälivälle ihmiskunnalle
— - Kuuluisa
lainoppikoko teorian mahdottomuuden.
nut Feuerbach on kuitenkin koettanut kehitellä tätä
teoriaa ja on se semmoisena saanut nimekseen psykoloogisen pakotuksen teoria. Peloitusteorian julmuutta
on hän tahtonut laimentaa ja koettanut yksilölle antaa
personallisuuden arvoa siten, että on selittänyt rangaistuksen suoraan rangaistuakin tarkoittavan. Tämän
teorian mukaan ei rangaistuksen itse toimeenpaneminen
vaan sen lainuhka pitäisi pelottaa rikoksenteosta. Feuerbaeh siis edellyttää yhtä suurta laintuntemista rikokseen taipuvilta rahvasjoukoilta kuin peloitusteoria oli
edellyttänyt niiltä sen tuntemattomuutta. Jokainen
huolimatta lainuhasta tehty rikos todistaa kuitenkin
tämmöisen psykoloogisen pakotuksen mahdottomuutta.
Ja jos peloitusteoria oli vienyt rangaistuksen toimeenpanon julmuuteen, niin viehän tämä taas itse lainsäädäntöä yhä kovempiin ja peloittavampiin rangaistus-uhkauksiin.
Vaikka tiede onkin hylännyt nämä molemmat
teoriat, ovat ne kumminkin hyvin tärkeitä sen vuoksi,
että niitä yhä vieläkin käytetään maallikkojen kesken
todistettaessa rangaistuksen välttämättömyyttä. Näissä
piireissä ollaan sitä varmaa vakaumusta, että, jos rangaistuksen peloittavaisuus laimennettaisiin taikokonaan
poistettaisiin, siitä olisi seurauksena maailman täyttyminen rikoksilla äyräitänsä myöten. Kriminaalinen
psykologia on sitävastoin jo aikoja päässyt tuosta harhaluulosta ja tullut' siihen vakaumukseen, että tavallista ihmistä estää rikoksenteosta hänen siveellinen pohjansa eikä suinkaan rangaistuksen pelko; mutta myöskin, että julman rangaistuksen näkeminen tai ankaran
lain rangaistusuhka ei voi vähimmässäkään määrässä
laimentaa turmeltuneen ihmisen rikoksellista taipumusta. Se opettaa vaan hänelle,kuinka vaarallista on
joutua poliisin kynsiin ja kuinka tärkeätä on noudattaa viekkautta ja salaisuutta, ja käyttää hyväkseen mus-

147

tinta pimeyttä. Mutta pahaa tappamaan tai edes missään määrin vähemmäksi silittämään se ei pysty. Paha
on kyllä löytävä tiensä tekoihin huolimatta kaikista

lakipykälistä.

Bauerin kokoonpanema n. s. varoitusteoria, joka
on vaan edellisten muodostamisella syntynyt, samaten
kuin Grolmanin ja Tittmanin preventsiooniteoria ovat
molemmat vähäpätöisempiä, eivätkä kestä mitään tieteellistä arvostelua.
Paljo suurempi merkitys on niin sanotulla hätävarjelus- eli puolustusteorialla, joka näkee rikoksessa
ainakin välillisen hyökkäyksen valtion olemassa oloa
vastaan. Tämän teorian kehittäjä on Martin. Sen
edustajia ovat myöskin ranskalaiset Rossi, Ortolan,
Franck, sekä italialaiset Carmiguani ja Carrara. Sitä
paitsi taipuvat nykyiset italialaiset antropologistit samaan suuntaan. Niinikään on maallikkojen joukossa
tämä näkökanta voittanut suurta alaa. Siihen vetoovat tavallisesti ne, jotka ovat huomanneet peloitusteorian heikkouden. «Onhan yhteiskunnalla toki oikeus
puolustaa itseänsä!" sanotaan. Ja niin sanoo teoriakin: rangaistus on yhteiskunnan hätävarjelus.
Mutta sanovathan kaikkien kansain lait, että rangaista
voi vasta sittenkuin rikos s. o. hyökkäys yhteiskuntaa
vastaan jo on tapahtunut, laillisesti tutkittu ja toteen
näytetty. Mitä voi sanoa semmoisesta hätävarjeluksesta, joka on tapahtunut vasta hyökkäyksen jälkeen?
Jos tahtoisi tätä teoriaa johdonmukaisesti seurata, niin
pitäisi rangaista ennen kuin rikos on tehty. Jos taas
tarkoitetaan puolustaumista rikoksen uusimista vastaan,
niin tietää jokainen poliisi ja jokainen tuomari, että
rikosten uusijat juuri tuottavatkin heille tekemistä, jotavastoin ensikertalaisia esiintyy verrattain harvoin. Antropologistit pitävät näitä uusijoita parantumattomina
sairaina. Hekin puhuvat yhteiskunnan itsepuolustusoikeudesta, mutta hylkäävät täydellä syyllä rangaistuksen puolustuskeinona. Pahantekijät ja muut vaaralliset henkilöt olisivat vaan pidettävät erillään (s. o.
vangittuina).
Mutta jos kaikkien rangaistuslajien
sijaan käytettäisiin vankeutta, ja jos sinne kerättäisiin

—

—
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kaikki vaaralliset ihmiset, voisi olla että puolet yhteiskuntaa näin vähitellen siirtyisi toisen puolen elätettäväksi. Tämä tietysti veisi siihen keinoon, että vangitulta alettaisiin kaikin tavoin kasvatella, jotta niitä
voisi jälleen päästää vapaiksi ja itse itseänsä elättämään. Mutta näinhän tullaan vaan kiertotietä siihen
johtopäätökseen,että yhteiskunta paraiten pääsisi rikoksista, jos se rangaistusten sijaan panisi kaikki voimansa
jäsentensä siveelliseen kasvattamiseen.
Ei. — Tämä siis ei kelpaa. Rangaistus on pitkän historiallisen kehityksen tuote. Se on siis välttämättömyys. Ja sillä täytyy olla oikeutuksensa filosofiseltakin kannalta.
Maailman suurin loogikeri, Immanuel Kant, on
lausunut sivumennen ajatuksensa tästäkin asiasta. Kysykäämme hänen ajatustaan.
Hän hylkää jyrkästi
kaikki nuo relatiiviset tarkoitus-teoriat, siihen määrään,
että hän sanoo: jos yhteiskunta kaikkien jäsentensä
yhteisestä suostumuksesta päättäisi heti hajaantua, niin
pitäisi sittenkin vankeudessa oleva murhaaja ensin hirtettämän. Mutta jos ihmistä käytetään välikappaleena
vissien yhteiskunnallisten tarkoitusten saavuttamiseksi,
niin on se väärin; sillä se sotii hänen synnynnäisen
personallisuutensa arvoa vastaan. Rangaistava on vaan
yksistään sentähden että on rikottu. Ei enenpää eikä
vähempää. Se on siveellinen, apriorinen postulaatti
eli vaatimus. Se on kategorinen imperatiivi j. n. e.
yhä tunnettuun Kantin ajatustapaan. Minä puolestani
ihmettelen Kantin neroa ja ajatuksen kirkkautta tässä
juuri sentähden, että hän ei ole voinut muuta sanoa
yhteiskunnallisen rangaistuksen oikeuttamiseksi. Usein
juuri syvin viisaustieto läheisimmin lähestyy tavallisen
ihmisen ajatustapaa. Jos semmoiselta kysyt: miksi
rangaistaan, eikä hän vielä ole ennättänyt luomaan
vasitselleen tieteellisyyteen vivahtavaa vakaumusta,
— Tämä
taa hän haikailematta: siksi että on rikottu!
onkin epäilemättä viisainta mitä rikoksen ja rangaistuksen keskinäisestä suhteesta on voitu sanoa. Rangaistus perustuu siinä itse rikokseen eikä mihinkään
ulkopuoliseen tarkoitukseen. Mutta toinen asia on, että

—
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kysymyksen ydin jää sittenkin koskemattomaksi : mikä
oikeuttaa yhteiskuntaa rangaistusta käyttämään?
Toinen suuri ajattelija, Hegel, on antanut asiasta

myöskin lausuntonsa, vähän toiselta kannalta, mutta
muuten aivan samaan suuntaan menevänja yhtä teräväjarkisen. Jos koetamme tunkeutua hänen ajatusjärjestelmänsä labyrinttiin, jos riisumme hänen kirjava
pukuiset abstraktiset käsitteensä, niin näemme taaskin
edessämme ihkasen alastomana mitä tavallisimman,
Hegelin ajatus
jokapäiväisimmän järjen-mietelmän.
kuten tunnettu — että oikeuden kieltämys, vääon

-
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ryys, täytyy tulla rangaistuksen (se on: itsessään samallaisen oikeuden kieltämyksen eli vääryyden) kautta
jälleen kielletyksi. Niinkuin miinus, joka miinuksella
kerrottuna antaa plus. Mutta tämä kuuluu tavallisessa
puheessa: paha on pahalla kostettava ! Toisin sanoen :
julkisessa oikeudessa noudatetaan toista lakia kuin se,
minkä siveellisyys määrää: että nimittäin paha onhyvällä kostettava. Siinä kohden on Hegel sanonut yksinkertaisen totuuden. Yhteiskunnallinen rangaistus
todistaa todellakin päivän selvästi, että oikeudenkäyttelyssä noudatetaan edellistä eikä jälkimmäistä lakia.
Ja Hegelkään ei ole muuta sanonut kuin että niin on
ja että niin siis täytyykin olla.
Kun tuo talionin laki: «silmä silmästä ja hammas hampaasta" ei kuitenkaan ota lukuun kuin ulkopuolista rikoksen vaikutusta, ja kun sen sovittaminen
ei kaikissa tapauksissa ole mahdollinenkaan, jääpi sekä
Kantin että Hegelin mukaan ysteiskunnan tehtäväksi
löytää se rangaistuksen mitta, joka perustuu oikeellisuuteen (Gerechtigkeit, rättvisa) s. o. vastaa kussakin
tapauksessa rikoksentekijän syyllisyyden astetta.
Oikeellisuuden jalo mutta tässä tapauksessahämärä
käsite on muutamien uusimpien tiedemiesten silmiinniin
kirkkaana heijastanut, että se on avannut heille tien
aivan uusiin teorioihin. Nämätkin pyrkivät olemaanniin
sanottuja absoluutisia, s. o. perustaa rangaistuksen siveelliseen välttämättömyyteen. Ne voisi sanoa yhteisellä
nimellä olkeellisuusteoriolksi. Rangaistus on oikeellisuuden vaatima teko. Yhteiskunta tarkoittaa rangaistuksel-
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laan harjoittaa ja jakaa oikeellisuutta, s. o. palkita kukin
sillä mikä hänelle tulee. Kummallisia, usein naurettavia tieteellisiä kiertokulkuja saa siellä tallustella.
Vastausta haetaan innolla ja kumminkin tuntuu joka
askeleella kuin ei oltaisi, selvillä, mistä kysymyskään
on. Useimmiten ovat nämä teoriat pönkitetyt siten,
että niihin on yhdistetty yksi tai kaikki relatiiviset eli
tarkoitus-teoriat. Ne ovat silloin ottaneet nimekseen
yhdistysteorlat, jotka päättelevät melkeen näin: Rangaistus on oikeuden harjoitus. Kaikki tarkoitus eli
hyöty täytyy alistua tämän oikeuskäsitteen alle. Mutta
oikeus ei voi koskaan olla hyötyä tuottamatta. Rangaistuksen hyöty on että se 1) peloittaa rikoksesta,
2) on psykoloogisena esteenä sille, 3) suojelee siitä
j. n. e. — Usein se, joka tahtoo yhdistää yhdeksi
erilleen meneviä suuntia (eklektisismi) ja siten itse
näyttäytyä suurimmalta, juuri tällä osottaa sisällisen
tyhjyytensä. Niinpä tässäkin. Ensiksikin hyöty,joka
on todistettu mitättömäksi, ei voi saada jälleen merkitystä sillä, että se muutetaanpäätarkoituksesta sivutarkoitukseksi. Ja toiseksi on tuo päätarkoitukseksi korotettu oikeellisuuden harjoittaminen mielestäni käsite,
joka ei vie suinkaan syvemmälle eikä pitemmälle kuin
mihin olivat päässeet Kant ja Hegel. Päinvastoin.
Se ei ole mitään muuta kuin palaus tuohon vanhaan
teoriaan siitä, että jumala on maalliselle esivallalleen
läänittänyt oman rankaisuoikeutensa. Sillä mikäpä
muu saattaisi yhteiskuntaa oikeellisuuttansa jakelemaan?
Mutta mitä vaillinaisemmalta tieteen vastaus kuuluu sitä innokkaammin sitä haetaan. Ihmiskunta näyttää jo joutuvan kehityksessään niin pitkälle, että se,
voidakseen edistää ja muodostella historiallisia laitoksiaan, tahtoo säntilleen tietää niiden filosofisen, s. o.
järjellisen oikeutuksen. Mutta järjen oikeuttama voi
olla ainoastaan semmoinen laitos, jonka siveellinenoikeutus yhtyy täydellisesti yhdeksi käsitteeksi sen siveellisen tarkoituksen kanssa.
On yksi relatiivisista eli tarkoitusteorioista, jota
en ole vielä käsitellyt ja joka näyttää todella kuin
yhdistävän noita käsitteitä. Se on n. s. parannusteo-
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ria, jonka mukaan rangaistuksen tarkoitus on vaikuttaa
henkistä parannusta rikoksentekijässä. Sillä tämmöinen
tarkoitus voi oikeuttaa minkä laitoksen tahansa.
Tämä teoria perustuu niihin humaanisiin aatevirtauksiin, jotka ovat uuden ajan tunnusluonteena. Sen
synty osottaa yhteiskunnallisen hengenitsenäistymistä,
voimistumista. Se viittaa tietä tulevaisuuteen.
Ja kumminkin se on ehkä lapsekkain kaikista.
Jos vanhemmat rankaisevat lastaan, niin he sitä
tekevät kasvattamisen aikomuksessa. Ja tältä kannalta katsoen saammekin hakea lähempää vastausta
kysymykseen kasvatusopin— alalta. — Mitä tarkoittaa
rangaistus
Tietysti lapsen parantumukaan?
— Jasenmikä
mista.
oikeuttaa rangaistuksen? — Tietysti
se, että rankaisija on vanhempi ihminen, jonka otaksutaan voivan päättää, mikä kasvatettavalle parasta on.
Kasvatuskeinona useat pedagoogit hyväksyvät ruumiillisenkin rangaistuksen, jos se näin tapahtuu sisällisen rakkauden vaikuttimesta, jos sitä käytettäessä
noudatetaan ehdotonta mielentyyneyttä ja seurataan
oikeellisuuden periaatetta, s. o. istutetaan lapseen alkukäsitystä rangaistuksen välttämättömyydestä. Tämä
kaikki muodostaa ehdon slne qua non.
Käytännöllinen elämä kulkee kumminkin omaa
kulkuansa ja teoriat tulevat ehtoinensa perässä.
Kokemus näet osottaa yhdeltä puolen, että vanhemmat
ryhtyvät rankaisijan tehtävään melkein poikkeuksetta
sisällisestä vihastuksesta, ja toiselta puolen, että kun
joku kuje sattumalta ei olekkaan herättänyt heidän
vihastustaan, rangaistuskin jää antamatta. Semmoinen
se on käytännössä rakkauden ja oikeellisuuden laita.
Näitä kasvatusopin teorioja saanemmekumminkin
kiittää vaikutuksesta yleiseen mielipiteesen. Niinpä
on ainakin ruumiillisen rangaistuksenkäyttäminen saatu
poistetuksi monesta kohden, missä sitä ennen on kasvatuskeinona käytetty. Yleinen mielipide ei usko enää
ruumiillista kuritusta vieraan holhojan, ei mestarin, ei
isännän eikä edes kouluopettajankaan käsiin, koska se
tällöin ei katso olevan kyllin varmoja takeita siihen,
että rangaistus aina tapahtuisi rakkauden vaikuttimesta.

—

—
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Ja sen mukaan kuin tämä yleinen mielipide tulee
vakaumukseen siitä, että itse asiassa niin sanoakseni
psyykinen rangaistus ei vaikutukseltaan missään kohden
eroa niin sanotusta ruumiillisesta rangaistuksesta,
sen
— se tulee
mukaan — ja samasta yllämainitusta syystä
vähitellen ottamaan vieraan holhojaii ja mestarin ja
isännän ja kouluopettajan käsistä tämänkin rankaisemisoikeuden.
ajattele juuri näin.
Mutta kaikki eivät
— erittäinkin
Niitä on paljon
vanhemmassa sukujotka eivät ole myötätuntoisella mielellä
polvessa,
nähneet kuritusoikeuden rajoittumista melkein yksistään kodin piiriin. He eivät pane suurta lukua siilien,
kiukustako vai rakkaudesta kurittaja tarttuu piiskaansa.
He tietävät vaan, että rangaistus sangen usein tekee
varsin hyvää, ja jos ei muuta, niin teroittaapa ainakin
rankaisijan tahdon hyvin vaikuttavalla tavalla rangaistun mieleen.
He ajattelevat yhteiskunnallisestakin rangaistuksesta melkein samalla tavalla. Ja etteköhän tekin,
hyvä lukija, ole valmis siihen suuntaan kallistumaan?
Te ajattelette varmaan: miksi vajoiltua aina syviin mietelmiin ja hakea, vastausta niin kaukaa? Miksi emme
voisi ajatella yhteiskunnan henkeä vanhaksi, hymyileväksi harmaapää ukoksi, joka tosin ankarastikin kurittelee ajattelemattomia ja kevytmielisiä lapsiansa, mutta
sillä tarkoittaa vaan kaikkien yhteistä parasta ja onnea.
Mutta tämä sovinnollinen,joulupuuhissamme syntynyt mielikuva voi lähemmin tarkastettuna pahasti
horjahtua.
Ensiksi:
Koko tuo kuva harmaapää ukosta menee palasiksi, kun ajattelemme samaa yhteiskunnan henkeä
muilla aloilla. Monessa kohdin se osottaa näet merkillistä kypsymättömyyttä juuri jäsentensä hoidossa.
Sillä näyttää olevan niin perin vähän oman itsensä
määräämiskykyä, että sitä pikemmin voisi verrata vastasyntyneesen olentoon, joka silmät ummessa ja vielä
aivan sokeana haparoipi eteenpäin. Puhumattakaan
sen kykenemättömyydestä varallisuuden tasaisempaan

—
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jakamiseen jäsentensä kesken, mainitsen esimerkiksi
vaan sen vasta alkanutta taistelua viinan valmistusta
vastaan. Se on yhä pakotettu muutamille jäsenilleen
pitämään auki tuota rikastumisen uhkuvaa lähdettä ja
näkemään, kuinka siitä leviävään paheesen sortuu laumoittain yhteiskunnan tarpeellisimpia työmiehiä, tie-

täen sen ohella —että s/a kaikista rikoksista on saman
viinan tuotteita.
Kuinka voi silloin tämä sama kapalostaan pääsevä yhteiskunnan henki toisessakohden
asettua täysikäisten jäsentensä suhteen niin isälliselle,
vanhan kokeneelle kannalle, että se jo voisi punnita
heidän tekojansa oikeellisuuden mittakaavalla ja kasvattamisen aikomuksessa ottaa heitä kurittaaksensa ?
Ja toiseksi:
Jos yhteiskunta tarkoittaisi rangaistuksellaan vaan
jäsentensä isällistä kurittamista, mistä tulisi tuo kolkon
sovittamattomuuden leima, joka lepää kaikissa sen ankarammissa rangaistuksissa? Vaatisinko lukijaa keskeltä lämpimimpiä joulupuuhia, jolloin ihmisten mielet
täyttyvät —keskinäisten rakkaustunteitten herättämästä
onnesta,
vaatisinko seuraamaan pimeisin vankilakoppeihin—näyttääkseni nääntyviä, kalpeita, toivottomia
tai alkaisinko muistutella niitä mestaukkasvoja,
sia, joista viime päiväin sanomalehdet ovat tienneet
kertoa? Olen varma siitä, että tämä olisi tehokkain
todistamistapa. Sillä tältä retkeltä palattuamme olisi
lukijasta ikuisiksi kadonnut hymyilevän harmaapää
ukon kuva, ja sen sijaan olisi tullut joitakin sokeita,
intohimoisia voimia,
jotka huutavat kiduttavaa kostoa
rikoksentekijöille, — ja näiden raakojen voimien keskeltä häämöttäisi jarkeensa heräävän yhteiskuntahengen hento nuorukaispää, joka katsoo silmiin jumalan
ikuista siveyslakia ja rukoillen lausuu: anna minulle
anteeksi, mutta minä en vielä voi muuta kuin totella
heitä!
Näiden pakottavien voimien yhteinen nimi on
kosto.
Tässä meille nyt avautuu ylimeno rangaistusopin
historialliseen puoleen, jota sen filosofia on niin tyystin ja ikäänkuin arastellen koettanut välttää. Histo-
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riallinen tutkimus opettaa meille, mikä on rangaistuksen alkujuuri. Se on kosto. Yhteiskuntavalta on yhä
enemmän rajoittanut yksityisen omankäden-oikeuden.
— Aivan saVelan ulosmittauksen se toimittaa itse.
malla tavalla se on rajoittanut yksityisen kosto-oikeuden. Koston se suorittaa itse ja nimittää sen rangaistukseksi. Rangaistus on yksityisten yhteiskuntavallalta vaatima kostosuoritus.
Tämän kaiken opettaa historiallinen tutkimus.
Mitä siis on tuo rangaistusopin filosofia, joka hakee vielä muuta oikeutusta ja tarkoitusta yhteiskunnan
rankaisuvallalle ?
Se on se vielä meidänkin aikamme spekulatiivisissa tieteissä esiintyvä valtava erehdys, että se mikä
on historiallisesti eteemme kehittynyt on jotakin välttämätöntä, jotakin, jota vaatii korkein siveellinen laki.
— Me tahdomme nähdä jumaliin sormea historiassa,
■

sanotaan.

Olkoon. Jumalan sormi seuraakin inhimillistä
kehitystä kaikilla sen askeleilla. Mutta se on kumminkin vaan sormi. Sillä jumalan tahto on ennen
kaikkea vapaus ei ainoastaan yksilön vaan yhteiskunnankin kehittymisessä. Sentähden ovatkin suuret ja
pitkälliset erehdykset mahdollisia maailman historiassa.

Peittelemättä ja avonaisin silmin eteeni katsoen
minun täytyy lyhyesti lausua ajatukseni seuraavaan
tapaan:
Rangaistuksen tarkoitus ei ole olemukseltaan mikään muu kuin koston sammuttaminen.
Ja rangaistus on oikeutettu ainoastaan siinä tapauksessa että yksityinen raaka kostonhimo on oikeutettu.
Meidän äitimme ja omatuntomme opettavat meille
unhottamista ja anteeksi antamista. Kuinka voisimme
silloin pitää kostoa oikeutettuna?
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Ja vedoten yhteiskunnalliseen lakiin on Kristus

sanonut: «Te olette kuulleet sanotuksi: silmä silmästä

ja hammas hampaasta; mutta minä sanon teille: älkäät
olko pahaa vastaan".
Jos siis ensimmäinen yhteiskunnallisen rankaisuoikeuden teoria opettaa, että jumala on kosto-oikeutensa maalliselle esivallalleen läänittänyt, niin opettaa
Kristuksen teoria, että kaikki kosto on jumalan tahtoa
vastaan.
Tämän kaiken johtopäätöksenä on, että
1) yhteiskunta tekisi viisaimmin, jos se ei ainoastaan heti lakkauttaisi rankaisutoimintansa vaan myöskin viipymättä vapauttaisi kaikki nykyiset vankinsa;
mutta

2) koska yhteiskunnan vähitellen itsenäistyvä
henki on tätä tehdäkseen vielä liian heikko, käy vastaisen kehityksen suuntaa arvaaminen semmoiseksi,
että tämä alkava yhteishenki ainakin ryhtyy väsymättömään taisteluun noita sokeita voimia vastaan, jotka
yhä sen kulkua ohjaavat.
Arvid Järnefelt.

HULA.
Hänen isästään ei tiedetty varmuudella mitään,
mutta tavallinen maatiaiskoira se ei ollut. Arveltiin
kuitenkin, että hän polveutui muutaman kaupungin
herran jäniskoirasta, joka kevättalvella oli nähty talon
ympärillä roihuamassa. Äiti oli puhdasrotuinen hyväksi
tunnettu orava- ja lintukoira.

Hän oli sepelkaula ja kannusjalka ja kiipeili heti
synnyttyään päällimmäisenä pentuvasussa. Siitä huolimatta aijottiin hänetkinhukuttaa yhdessä muiden kanssa,
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jotka muutamana sunnuntai aamuna heitettiin hiekkasäkissä liejulammin pohjaan. Mutta taloon sattui silloin
työhön kylän räätäli, jolla oli yksipiippuinen suusta
pantava haulipyssy ja joka sanoi tahtovansa kasvattaa

——

hänestä jäniskoiraa itselleen.
Tulleeko tuosta äpärästä? arveli isäntä.
Sill' on hyvät merkit
hyvät merkit! kehuskeli räätäli.
— Millään siinä on sen elättäjätä . hyvä kuin
itsensä ruokkisi! kantelivat akat selän takana.
Ja huonolta se näyttikin, sillä räätäli oli harvoin
itse ruokkimassa. Maitoa se ei saanut nähdäkään muuta
kuin minkä talon lapset joskus antoivat omasta osastaan ja minkä hän itse sai kissanpoikain kupista varastetuksi. Vaan niinpian kuin hän vähänkään kykeni
mammaan, oli hän näiden molempain, lasten ja kissanpoikain, kiusattavana ja kasvatettavana. Lapset retuuttivat häntä hoikan mahan alta, kiskoivat hännästä
ja uittivat huvikseen lammissa; kissanpojat yhdessä äitinsä kanssa läimäyttelivät korville ja syleksivät silmille. Muu talonväki häntä potkiskeli ja sadatteli, kun
hän alinomaa ja varsinkin juuri yönaikaan, pyrki vähä
vähä pihalle, ja kun sinne pääsi, niin vikisi ja kiljui
kohta taas oven takana takaisin pirttiin. Ainoastaan
silloin oli hänellä hyvä olla, kun räätäli itse sattui kotiin. Silloin sai hän leipäpurua ja lämmintä maitoa
minkä jaksoi lakkia ja makuusijansa oli hänellä kammarissa räätälin jalkopohjissa. Mutta siitä oppi hän
sille pahalle tavalle, että kylässä käydessään juoksi
suoraa päätä sängylle kaikkine likaj aikoineen. Sillä
kertaa sai hän kyllä selkäänsä, niin että ulina kuului
ympäri kylää, mutta huomenna oli rangaistus jo unohtunut, kun kurittajakin oli poissa.
Isäntänsä olisi kutsunut häntä pappilan koiran
mukaan Kastoriksi, mutta muu maailma risti hänet
Hulaksi ja sille nimelle tottui hän parhaiten häntäänsä
heiluttamaan. Se hänelle parhaiten sopikin. Sillä hän
oli hoikkaruumiinen, pitkäkoipinen ja velttoselkäinen
roikale. Se ynnä ruskea väri, kannukset, turpa ja sileä
karva siinä muistuttivat isän näköä, iiidin perintöä

...
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olivat taas pienet silmät, pystykorvat ja tiiuheavillaiiien
häntä.
Vuosikkaana ei hänen lahjoistaan vielä muuta
tietty kuin että hän haukkui eroittelematta kaikkea,
mitä eteen sattui. Varikset, harakat, pikkulinnut, siat,
vasikat — kaikki hänelle kelpasivat. Järven rannalla
hän ni pitkin kaislikkoja vesilinnun poikueiden jälessä
ja saattoi taas maihin noustuaan lähteä rantasipin perässä —laukkaamaan, niin että lika roiskui metsään.
Se on kaikkiruokainen tuo sinun koirasi, sanottiin räätälille ivaten.
— Elkäähän hätäilkö, vielä se kerran ihmeensä
näyttää. Sille kunhan isä jumala ikää lisää, niin saattaa sillä kulkea metsällä sekä lintua että jänistä.
Ja räätälillä olikin vähän aihetta iloonsa, sillä jo
samana syksynä kuultiin Hulan joskus jäniksen jälillä
uikuttavan ja oli hänet tavattu muiden koirain toverina oravaakin haukkumasta. Kylän puheina kerrottiin räätälille, että olisi se muka kirkolla käydessään
pappilan kanojakin hätyytellyt ja että oman kylän takamailta oli löydettylampaanvuonan raato, johon Hulaa
epäiltiin syylliseksi. Mutta räätäli kysyi: «onko sen ollut
näkijätä?"
ja kun ei sitä ollut ollut, niin sanoi hän
tiukasti, että «ei pidä sitten pulma!" Siltä varalta, että
jos sen luonnossa kuitenkin olisi vähin lampomuksen vikaa, katsoi hän sentään jo ajoissa tarpeelliseksi
ryhtyä varokeinoihin. Hula otettiin kiinni, kytkettiin
lampokarsinan kynnykseen ja koko katras ajettiin sitten siitä hänen ylitsensä. Ja varmemmaksi vakuudeksi pusketettiin häntä vielä pässilläkin.
— Kun olisi kutsua nuo variksetkin nokkimaan,
niin herkeäisi se ehkä niitäkin ajamasta, ivasivat pahanilkiset.
— Antaa sen iloikseen ajaa, vaan ensi kesänä se
nähdään! vastasi räätäli varmana elätistään.
Kun metsästysaika seuraavana kesänä oli käsissä,
lähti räätäli koiraansa koettamaan. Löytyihän sieltä
joku jänis ja johan räätäli jonkun kerran laukasikin sen jälkeen. Mutta muutaman puoli kierrosta ajet-
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tuaan haihtui Hula jäljitä ja alkoi haukkua lintua, joka
oli lentänyt sen edestä puuhun.
— Se ei vielä oikein älyä, eikä se jäniskoira opikaan, ennenkun on saanut olla muiden koirain mukana.
Siihen ilmaantuikin hyvä tilaisuus, kun kaupungin herroja tuli jäniksen ammuntaan ja räätäli hankki
sekä itselleen että koiralleen luvan tulla mukaan.
Näytti se vähän epäilyttävältä, mutta kun isäntänsä sitä osasi oikein kehua, niin arvelivat herrat, että
saattaahan tuo olla lisänä etsimässä.
Ja jo varhain aamulla laukata houhotti Hula
metsään päin peltoja pitkin. Aidat raski hänen yli hy-

pätessä ja vesakko lakoili siellä missä hän mennä hulakehteli. Iloissaan
— suuresta seurasta hän haukahtelikin
ilman aikojaan. «Ei sitä tiedä tuota", arvelivat metsämiehet.
Ja pian sen tavat tulivatkin näkyviin. Kun koirat saivat jäniksen eteensä näreiköstä ja alkoivat täyttä
kurkkua huutaen ajaa sitä, pelästyi Hula niin,että pakeni häntä koipien välissä ensimmäisen mielien turviin.
Mies kiroili ja häsi luotaan, pui nyrkkiään ja kun Hula
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hädissään turvautui hänen jalkoihinsa, potkasi hän häntä
anturan kärellä kinttuun. Hula kiljasi surkeasti ja
haki turvaa toisen mielien luona, joka toisessa päässä
ahoa juuri oli asettautunut ampuma-asentoon. Koirat
kintereillään tuli jänis täyttä karkua metsän reunasta
esille. Hula keksi sen samassa kuin metsämieskin, ja
nyt ymmärsi hänkin, mistä tässä oli kysymys. Suurella ulinalla puhaltautui hän vastuusen, vaan samassa
oli otuskin jo matkainsa päässä ja sille tielleen kadonnut. Sitä ei saatu enää ammutuksi ja se luettiin kaikki
Hulan ansioksi.
Syitä ilmaantui päivän kuluessa muitakin. Sillä
kerran alkuun päästyään pauhasi räätälin koira eillimäisenä ajamassa muiden löytämiä jäneksiä, laukkaili ristiin rastiin, oikasi suoraa tietä sinne, missä
luuli jäniksen kulkevan, haukkui takajälkiä ja sotki
ajon niin pian kuin toiset olivat saaneet sen selville.
Lopuksi se vielä sai haavoitetun jäneksen kiinni ja oli
pistänyt siitä parhaat paikat poskeensa, ennenkuin hänet sen äärestä löydettiin. Selkäänsä hän sai ja herrat
haukkuivat sekä hänet että hänen isäntänsä pahanpäiväisiksi ja lähettivät heidät molemmat kesken päivän
pihaan.

Tästä lähtien ovat Hulan elämän vaiheet lyhyesti
kerrotut. Häpeissään hylkäsi räätäli koiransa ja lähti
kohta sen jälestä ulkopitäjiin työhön. Ennen oliHula
tavallisesti saanut ruokansa siellä, missä räätäli milloinkin oli ompelemassa. Nyt häntä ei kukaan huolinut huoneesensa ja kun koirat näkivät ihmisten häntä
kivittävän ulos pihasta, niin kyyditsivät he vuorostaan
maantielle. Jonkun aikaa luikuili Hula kotikyliinsä takapihoilla, mutta kun ei kohtelu ottanut parantuakseen,
täytyi hänen lähteä muualta elatustaan hakemaan ja.
niin tuli hänestä juoksukoira.
Millä lailla hän sitten lie talvikauden henkeään
elättänyt, mutta kevään tultua ilmaantui hän kaupunkiin, samaten kuin kaikki muutkin irtolaiset.
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Siellä näytti ensin siltä kuin olisi onni hänellekin
hymyillyt. Kauppatorilla sai hän kalan tähteitä, luita
lihakauppiailta ja välistä lihaakin. Muuan vanha neito,
jota hän kerran oli seurannut torilta kotiin, antoi hänelle keittoakin ja alkoi pitää häntä kuin ottopoikaa.
Hula viihtyi hyvin ja häntä, joka ei moneen aikaan

ollut uskaltanut ylöspäinkivertyä, alkoi heilahdella niinkuin oikeillakin, kirjoilla olevilla koirilla. Ei ollut enää
pelkoa toisistakaan koirista, sillä vaikka ne pahasti
muristen täyttivät päälle, eivät ne mitään tainneet. Oli
näet ilmaantunut koiraraivo johonkin maanpaikkaan ja
kuvernööri julkaissut asetuksen, että kaikki koirat tässä
kaupungissakin olivat kuonokopalla varustettavat, tai
muuten ne tapettaisiin.
Sentähden Hula liikkui nyt kuin herrana heidän
joukossaan eikä puutteesta ollut puhetta mitään. Kaikki
näyttivät olevan hänelle ystävällisiä, vieläpä pyrkivän
hänen suosioonsakin. Niitä oli varsinkin muuan, joka
monta kertaa oh houkutellut häntä luokseen. Jopa se
muutamanapäivänä vilkutti leipäpalaistakinrepalaisesta
nuttunsa hihasta. Hula palkitsi ystävyyden ystävyydellä ja tuli häntäänsä heiluttaen luo. Mies silitti ja
syötti. Mutta yhtäkkiä iski se niskaan kiinni, sitasi
samassa nuoran kaulaan ja alkoi " laahata perässään.
Se oli kaupungin koirantappaja ja Hula alkoi
aavistaa pahaa. Hän koetti tehdä vastarintaa, iski peränsä katuun ja karusti etukäpälillään kovasti vastaan.
Mutta hänen täytyi seurata mukana, jos ei mieli kuristua siihen paikkaan. Häntä koipien välissä tuli hän
väkinäisesti kaikkien kaupungin koirien saattamana ahtaille syrjäkaduille ja ulkopuolelle kaupunkia. Erään
suuren, leveän ojan kohdalla yritti hän vielä viimeisen
kerran tehdä vastarintaa eikäruvennut hyppäämäänyli.
Mutta mies ärjyi, potki häntä ja heitti hänet niskaan
tarttuen toiselle puolelle.
Hula katsahti taakseen. Kaikki saattajat olivat
kadonneet ja hetken päästä riippui hän hautuumaan
takana petäjän oksassa hengetönnä. Ja kuollessaan
oh Hulasta enempi hyötyä kuin koskaan eläessään,
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sillä koirantappaja kantoi hänestä markan tapporahaa
ja tyhjensi työnsä päälle anniskelussa maljan hänen
muistokseen.
Juhani Aho.

Viatom—uden
uni.

WEmiksitrlöm.

»Viattomuuden uni".
(E. Vikströmin veistosta 'katsellessa.)

f)n silmäkulmillas

ja poskipäilläs
Jhanan puhdas ilme viaton
Ja ohimoillas väikkyy tunnon rauha
Ja unes kyyhkyn unta myöskin on.

jNiin uinut tuossa kuin on pulmut puussa,
jMin likimaiU' ei haukkaa, huuhkajaa,
hyveiden henget valvoo vuotehettas,
jNe pilvet turman kauvas tuulottaa.

Sees niin kuin sitmäs, uneen ummistaunut,
Sun ylläs elon taivas kaareitee,
Ja unessas kai päivän paistehessa
Reväisen lehdon keijut kisailee.
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Sun äitis vienon hellät kehtolaulut
€losi halki sulle soikohon,
—
€tt' tunne puhdas kallein sun on aartees
Jos huijaat sen, se ainaal^s l^ateess' on!
1823/ii92.
Kasimir Leino.

Jean Sibeliuksen

Kullervo.
Harvoin on suuri yleisömme niin suurella riemulla ja innostuksella tervehtinyt sävel-teosta kuin
viime keväänä Sibeliuksen Kullervoa Yliopiston juhlasalissa, ja kuitenkin on se erittäin vaikeatajuinen, niin
että useat soitannollisiksi tunnetut henkilöt eivät sitä
käsittäneet eivätkä siihen mieltyneet. Ristiriitaisuus
lienee siten selitettävissä, että tosin ei suuri yleisökään
teosta käsittänyt, mutta että osaksi sitä viehätti sävellyksen ulkonainen hämmästyttävä omituisuus ja osaksi
sen väkisinkin itsetiedottomasti täytyi taipua neron
tuulahduksen sattuessa sydämiin; nuo «soitannolliset"
taasen, he- kyllä ymmärsivät teoksen ulkonaisen omituisuuden kuoreksi, mutta he joko eivät ennättäneet
ensimmäisellä ja toisella kuulemallansa tahi eivät ensinkään kyenneet tunkeumaan häikäisevän jahämmästyttävän kuoren lävitse sisälle ytimeen.
Suurena helpoituksena sisällyksen tajuamiseksi
ovat epäilemättä säveltäjän käyttämät selvät, suhdalliset muodot. Niiden kautta heti selviää, että kuultavana ei ole deskriptiivistä programmi-musiikkia, vaan
todellista aate-musiikkia. Mikä on Kullervon johtava
— Luullakseni antoi oikean vastauksen siihen
aate?
eräs kaikille tuttu ja rakas runoilija-vanhus, joka sanoi
siinä olevan tuhlaaja-pojanilman anteeksi antavaa isää.
Voisi myös sanoa, että omatunto on sävellyksen poh-
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javärinä. Siis on teos totuutta sisältävä, joskin ei koko
totuutta. Jos asetumme historialliselle,kalevalais-pakanalliselle kannalle, niin myönnämme sen sisältävän koko
silloisen totuuden, ollen samalla sen pessimistisen ajan
totisena kuvastimena, jommoista kohti kristikuntakin
nykyään näyttää rientävän niin nopein askelin.
Jo johdatus, joka yleisillä piirteillä avaa Kullervon elämän sisällyksen, on osittain sydäntä vihlaava,
vaikka kyllä yleensä verrattain objektiivinen. Se näyttää meille «pojan tuiretuisen" ikäänkuin kauvempaa,
kuluneitten aikojen takaa; se vaikuttaa samantapaisesti,
kuin kreikkalaisen kuvanveistotaiteen ensi aikakauden
voimakkaat sankari-kuvat tai niinkuin Aiskylon juhlallisen yksinkertaiset draamat. —
Toinen osa, Kullervon nuoruus, on antanut aihetta
kaikenlaisiin selityksiin ; ken oli siinä löytävinäänkapaloiden katkomista, ken taas pelastumista noista monista
Untamon tuhotuumista. Eimusiikin tarkoitus ole tuollaisten kuvaaminen; senhän toiset taiteet suorittavat paljoa paremmin. Eikä
Sibelius ole semmoiselle harhatielle joutunut. — Kehtolaulun tapainen rytmi, jolla
toinen osa alkaa, luo sieluun kuvan, jossa Kullervo
ikäänkuin tuuditetaan tulevaan onnettomuuteensa; tuntuu kuin olisi jo lapselle tehty synkkä horoskooppi.
Keskellä nousee tosin toisenvärinen sävelmä, se kasvaa
ja kehittyy — ja katkaistaan armottomalla kädellä;
on kuin tahtoisi lapsen viaton mieli leikkien kurottua
auringon sateisin ja äkkiä, juuri kun päivän valo ja
lämmin on avaamassa sydäntä, musta peite sen peittäisi. Lopussa palajaa ensimmäinen motiivi. — Jos tosin
toisella osalla täten on kovan kohtalon leima, niin se
kuitenkin puhtaasti lyyrillisen luonteensa kautta tekee
varsin subjektiivisen vaikutuksen, tehokkaana vastakohtana johdatukseen.
Kolmas osa, sävellyksen keskus ja huippu, on
draamallista tulta täynnä. Hienolla aistilla on säveltäjä siihen asti säästänyt ihmis-äänten vaikutuksen,
jotka tuovat kuulijalle sisällyksen niin ihka-elävänä,
kuin olisi se juuri tapahtumassa silminnähden. Kuitenkin tämäkin osa alkaa pelkällä orkesterilla, mutta
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niin omituisella lailla, että täytyy heti aavistaa nyt
tultavan asian ytimeen ja ratkaisuun. Levoton 5/4 tahtilaji jo. kohottaa rytmin sen korkeimpaan subjektiivisuuteen. Re'en vitinä liukkaalla hangella, kulkusten
kilinä, jota musiikki niin selvästi tuo esiin, on ainoastaan ulkonaisena puolena sille mielen keveydelle ja
veren kuohumiselle, joka yhä kiihtyy vastaantulevan
neidon jyrkän kiellon kautta ja lopulta olisi rivossa
raakuudessaan kauhistuttava, jollei se samalla olisi niin
sunremmoisen hävittävän voiman ilmauksena. Draamallinen katastroofi tuntui Ihan levitetyltä ja senkautta
epäselvältä, mutta kukaties siihen oli syynä se, etfei
jokaisella ole itse-näkemissään ja kokemissaan jotain
likimäärin vastaavaa, joka auttaisi tajuamaan
— musiikin
kertomusta kamalasta onnettomuudesta.
Kolmannen osan luonne on niin pimeä, kuin olisi elävä Jumala kääntänyt kasvonsa pois luomakunnastaan, jättäen
sen vihollisen raadeltavaksi.
Seuraa sittenKullervon sotaretki, epäilemättä heikoin kohta teoksessa. Oikea on tosin ajatus sijoittaa
lepokohdaksi osa, jonka eepillinen luonne on vastapainona edelläkäyvälle draamalliselle kiihtymykselle, mutta
se saisi olla lyhempi. Juuri siksi, että se on vaan viivähdyskohtana, ja erittäin siksi, että se on viimeisen,
päättävän osan viivähdyksenä, mutta myös sentähden,
että sen sisällys on verrattain ulkonainen ja siten vähemmän intresantti, on se aivan liian pitkä.
Loppu-osa sitävastoin on suorastaan ideaalinen
finale. Sillä olen paljon sanonut, koska ei mikään ole
niin vaikea osa sävellyksestä, kuin loppu. Traagillisuus kohoaa siinä ylevimmilleen ; syyllisyyden tunto
heijastaa räikein säteliin miekan vastauksesta; sen julma
vaikutus saa sopusointuisuutensa siitä tyyneydestä, jolla
rikoksellinen antautuu sovitusuhrikseen. Loppu-osa on
jonkunmoinen selvennys alku-osasta; johdatuksessa oli
tasapainoa ylläpitämässä kaukaisuuden tunne, loppuosassa, joka tuo kuvan aivan lähelle, vaadittiin samaan
tarkoitukseen mahtava sisällinen momentti. Tämän
vaikean kohdan onnistunut ratkaisu on tuottanut teokselle senkorkeimman suhdallisuuden leiman, joka tekee
sen kokonaisvaikutuksen niin eheäksi,
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Todellinen sopusointuisuus, jonka ilmisaattajana
taiteen tulee olla, ei tule täysin aikaansaaduksi traagillisen häviön kautta, vaikka kuinka siinä ilmestyisi
korkeimman siveellisen maailmanjärjestyksen mahti,
siitä yksinkertaisesta syystä, että rikoksellisen oma
häviö ei riitä sovittamaan rikoksen tuottamaa häiritsevää epäsointua. Ei oikeuden rangaistus, vaan rakkauden kirkastus on se voima, joka sopusoinnun rakentaa.- Eihän laki vapahda, vaan evankeliumi.
Tällä en tahdo alentaa puheena olleen taideteoksen arvoa; sitä aatetta esittävänä, jota säveltäjä on
tahtonut esille tuoda, se on erinomainen; vaikeaa on
myös sanoa, miten Kullervo-aihetta olisi voitu esittää
tuon korkeamman, koko totuutta käsittävän aatteen
valossa. Kuitenkin lienee paikallaan arvostelijan huomauttaa, millä kohdalla kehitys ja edistys on enin tarvittava; kyllä nero tiensä ja keinonsa löytää. Arvostelijan järki, vaikka kuinkakin terävä, voi ainoastaan
huomata puutteet; vasta neron inspiratsiooni saa ne
täytetyiksi
Suuren Suomemme suloksi,
Ihmisten iki-iloksi.
Ilmari Krohn.

Raittiusasia

—

työväen kysymys

—

naisasia.

Kolme pikakuvaa.
I.
Aksel Aukusti Granfelt.
Kuka ei tuntisi tuota valkoveristä, pulut askusvoista ja
toräväsilmäistä miestä, joka aina nousee puhumaan ritaristossa ja aatelissa, kun raittius- tai viina-asiat tulevat esille ja
joka niin usein on nähty laulujuhlien puhujalavallapalkintoja jakamassa, eläköön-huutoja huudattamassa ja muutamin lämpimin sanoin juhlaa
päättämässä. Vaikka hän ei
sujuvasti puhu, on hänen sanoissaan kuitenkin omituinen
innostuttava voima niinkuin
aina on sellaisten miesten sanoissa, jotka panevat kokosielunsa asiaansa. Granfelt on
pannut sielunsa kahteen asiaan:kansanvalistukseenja raittiuteen. Kansanvalistusseuran
toimet ovat hänen toimiaan ja
Suomenlaulujuhlat ovat hänen luomansa.Raittiusliikeonhänen
työtään alusta loppuun. Hän ei ole aatetta keksinyt, ei myöskään sitä täällä ensi kertaa julki lausunut, mutta ilmanhäntä
ei sitä kuitenkaan olisi meillä olemassa. Sillä hänhän se kuin
tyhjästä loi tuon «pelastusarmeijan", jolla hän aikoo voittaa
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maansa takaisin viinan vallasta. Monet viinapannut on hän jo
puhkaissut ja vaikka niitä „mustia härkiä" vielä seisookin suuri

karja komeissa kivinavetoissaan valtion siipien suojassa, niin
viittaavat kuitenkin kaikki merkit siihen, ettei „Kuusi" lakkaa,
ennenkun maa saa juoda vihollisen viimeisen veripisaran.

—

Ehdoton kieltolaki ja sininauha joka miehen napin läpeen,
siinä hänen suuri päämaalinsa. Sitkeys, itsepäisyys, aher— ne
tava innostus, varma vakuutus ja käytännöllinen kyky
ovat erityisominaisuuksia tuossa miehessä, jonkanimeä kerran
vielä mainitaan yhtä suurella kunnioituksella kuin sellaisten
Suomen suurten hyväntekijäin kuin Uno Cygnaeuksen.

II.
V. v. Wright.
Kuka ei tuntisi tuota harvapartaista, vähän kumarata
joka aina hänkin nousee ylhäisten aatelisten heimo— - työlaistensa keskeltä ritaristossa ja aatelissa puhumaan
joka
miesten puolesta, ja
työmiesasiaansa ajaa yhtä suurella
innolla kuin Granfelt ajaa raittiusasiaa. Hän on sen herättäjä meillä. Siitä saakka kuin
Helsingin työväenyhdistys perustettiin, on hän ollut sen esimies ja johtaja. Homman mies
muuten, niinkuin sanotaan. Ja
ennättää joka paikkaan, niinkuin näkyy seuraavasta ansioluettelosta: Sai v. 1873 valtion
matkarahan tutkiakseen ulkomailla paju- ja rottinkiteollisuutta; harjoitteliNyrnhergissä
ammattiaan v:teen 1875, oles—
keli 1875 79 Saksassa, Ruotsissa, Tanskassa,Ranskassa, Englannissa ja Belgiassa: sai v. 1879 oikeuden paju- ja rottinki— jäsen ja komppanian päällikkö
teostehtaan perustamiseen;
edusmies; taidetehdasyhdistyksen
W. P. K:ssa; käsityö- ja
teollisuusyhdistyksen,ensimmäisen Suomenkauppiaskokouksen
ja ensimmäisen Suomen taideteollisuusnäyttelyn johtokunnan
miestä,

171
jäsen; taideteollisuusyhdistyksen ja Helsingin työväenyhdistyksen sekä sen kaikkien ammattiosastojenjohtokunnan jäsen;

taideteollisuusnäyttelyn rahastonhoitaja ja palkintotuomari;
kaikkien Helsinginkauppiaskokousten sihteeri;Helsinginkansanpankin tirehtööri v. 1889; Helsingin työväenyhdistyksen

esimies; jäsen hallituksen työväenvakuutuskomiteassaja melkein kaikissa muissakin työväen tilan parantamista varten
asetetuissa komiteoissa ja useissa muissakauppa- ja teollisuusasioita varten asetetuissakomiteoissa ja valiokunnissa; valtiojäsen; Helpäivämies vv. 1882, 85, 88 ja 91 ; taiteilijaseuran
—
singfors Dagbladetin aputoimittaja 1879 85; Hufvudstadsbladetin 1889; Sanomalehden „Tidning för Finlands handel och
— Työmies"-lehdenpäätoiindustri" toimittaja ja „Arbetaren
mittaja; tutkinut valtion varoilla työmiesoloja Ruotsissa ja
Norjassa ja työväen vakuutusasioita Saksassa.
Tähän pitkään miestä kuvaavaan ansioluetteloonei ole
minulla mitään lisättävää miestä kuvatakseni. Sillä jos tunnen miehen oikein, niin on hän sitä itse jatkava sitä mukaa
kuin hänen elämänsä jatkuu. Erityisenä piirteenä maininnen
hänestä kuitenkin, että hän luottaamuiden monipuolisuuteen
-- hänen mielestään pitäisi kaikyhtä paljon kuin omaansa
—
- että hän uskoo lujasti komiteain
kien kykenemän kaikkeen;
ja valiokuntain vaikutukseen: ja että hän, silloinkun ei häntä
näe kadulla kiiruhtamassa johonkin istuntoon tai kokouspaikkaan, varmaankin istuu kotonaan kirjoituspöytänsä ääressä ja
—
kirjoittaa jotain lausuntoa tai mietintöä työväenasiasta.

III.
Lucina Hagman.
Kuka ei vihdoin tuntisi tuota terhakan näköistä,ruskeasilmäistä ja lyhyttukkaista naista, joka kokouksissa, puhujalavalla ja yhteiskoulunsa kateederissa puhuu niin taitavasti,
varmasti ja vakuuttavasti ja jonka sekä suullisissa että kirjallisissa esityksissä aina on jonkunlainen miehuullinen, tarkasti loogillinen ajatuksen juoksu? Se on Lueina Hagman,
suomalaisen yhteiskoulun perustaja ja johtaja ja yksi meidän
etevimpiä naiskirjailijoitamme, joka m. m. on saanut Suomalaisen kirjallisuuden seuran ensimmäisen palkinnonkin(„Fred-
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rika Bremer.") Niinkuin useimmat keski-ikäiset naisetmeillä,
on hän itseoppinut, sillä heidän oppimassa ollessaan ei tiedon puun hedelmiä suinkaan käteen kannettu, vaan sai kukin
hakea ja taittaa no sieltä, mistä parhaitenlöysi. Pikku tyttönä
asui Lueina Hagman Merenkurkun saaristossa, jossa vietti
aikaansa kalastaen ja verkkoja kutoen. Kävi vv. 1868
—71 läpi Waasan tyttökoulun, mutta kun ei niillä tiedoilla sen pitemmälle päässyt, alottimelkein alusta ja
meniJyväskylän seminaariin
1871. Tuli v. 1875 johtajattareksi Hämeenlinnan valmistavaankolmiluokkaiseenkouluun, joka oliensimmäinenyhteiskoulu Suomessa sekä v.
1886 samaan toimeen Helsingin suomalaisessayhteiskoulussa, jota ensin puuhattiin naislyseoksi, mutta joka hänen alkuun panostaanlaitettiin
yhteiskouluksi. Se oli silloin uutta, sitä vastustettiin kynsin
hampain, senaattoritkin tarttuivat kynään, karustivat vastaan
ja karustavat vieläkin. Mutta Lueina Hagman karustaa hänkin
ja hänen kanssaan suuri osa sivistynyttä yleisöä. Hänen muut
toimensa: tarkastanut, mutta ei hyväksynyt hallituksen tyttökoulu-reformia v:lta 1885 (josta sai aika läksytykset sen
tekijöiltä); pitänyt paljon esitelmiä lempiaineistaan yhteiskasvatuksesta ja naisasiasta ja julaissut niistä kirjaset „Naisten kasvatuksesta", „Yhteiskasvatuksesta" ja „Naisten äänestysoikeudesta"; matkustanut monta kertaa ulkomaille kasvatusopillisiatutkimuksia varten annetuilla yleisillä varoilla.Ollut
sitten vielä jäsenenä Suomen naisyhdistyksessä (josta miehet
ovat pois suljetut). Eronnut siitä, mutta nyt puheenjohtajana toisessa naisyhdistyksessä „Union", johon päästäkseen
miesten ei tarvitse hakea vapautusta sukupuolestaan.

Timo.

Suomalainen Kansanteaatteri.
Kymmenkunta vuotta takaperin alkoi Helsingistä
kuulua, että suomalaisen teaatterin ahtuiset matkat maaseutukaupungeissa häiritsevät sen säännöllistä työtä ja
kehitystä, ja että teaatterin olisi päästävä siihen, että
se vuodet läpeensä voisi näytellä Helsingissä. Kun
sitten teaatterin valtioapu lisättiin, levisi samalla tieto,
että maaseutumatkoja tullaan vähentämään, ja ettei
vastaisuudessa juuri muualla käytäisi kuin ehkä Turussa, Tampereella ja Wiipnrissa. Ja vaikkakin matkat eivät heti kokonaan näin vähiin supistuneet, harvenivat ne kuitenkin nähtävästi, ja syrjäisempiin kaupunkeihin, joihin kulkuneuvot olivat tukalat, ei menty
ollenkaan.
Teaatterin ystävät maaseutukaupungeissa käsittivät varsin hyvin, että kansallisen taidelaitoksen vaurastuminen ja säännöllinen kehitys tätä vaatii. Mutta
kieltää ei voine, että he sen tiedon ottivat ikävällä vastaan ja he huomasivat, mikä aukko tästä tulisi olemaan
heidän muutenkin kuivassa elämässään. Jotain sijaan
saadakseen syntyi monessa ajatus uudesta teaatteriseurueesta, joka yksinomaankulkisi maaseutukaupungeissa
ja siten sovussa työskentelisi varsinaisen pääkaupungissa sijaitsevan suomalaisen teaatterin kanssa.
Mutta tämä tuntui tietysti pilventakaiselle unelmalle. Suomalainen teaatterikaan ei vielä tullut ominneuvoinsa toimeen, vaan sen täytyi vedota harrastajiinsamyöskin maaseuduilla. Mistä siisriittäisi kannatus
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toiselle teaatterille. Onhan parempi saada edes se yksi
vakavaan asemaan kuin olla kaksi kitumassa.
Ja näin ollen ei tämä ajatus saanut maaseuduilla
edes varmaa jalansijaa. Se oli vain hetkellistä toivoa,
jommoisia ihmisillä on nhn paljon ja joihin ei uskalleta edes itse luottaa.
Ainoa, mitä vastaisen Kansanteaatterin hyväksi
näinä vuosina tehtiin, oli, että joku ihanteellinen maaseutusanomalehti kirjoitti sen aatteesta. Mikäli tämän
kirjoittaja tietää, oh «Tampereen Sanomat" ensimmäi— eli ainakin ensimmäisiä. Tämä ei asiaan kuinen
tenkaan mitään vaikuttanut. Sen vastaisen tarpeellisuuden tunsivat kaikki, vaansenmahdollisuutta epäiltiin.
Levisi sitten keväällä 1887 tieto, että suomalaisen teaatterin vanhat, kokeneet näyttelijät, August
Aspegren ja hänen rouvansa, Aurora Aspegren, tulisivat tällaisen perustamaan, ja että se alkaisi vaikutuksensa jo saman vuoden syksyllä*). Tuo tieto otettiin
maaseuduilla mielihyvällä vastaan, mutta sille pudistettiin päätäI »Eiköhän Aspegreniparatnyt lyöneetkirvestään kiveen".
Mutta kun nyt kerran löytyi henkilöitä,jotka uskalsivat tuon toiveen toteuttajiksi asettua, oltiin siitä
tietysti hyvillään. Ja niin antoi suomalainen Kansanteaatteri ensimmäisen näytöksensä Tampereella 11 p.
syyskuuta 1887, esittäen silloin erään melodraaman,
„Sotavai.thuksen joulun" ja „Sedän".

Kansanteaatteri alotti tietysti aivan vaatimattomasti, ikäänkuin seuranäytelmäin antajana. On helppoa käsittää, että vaadittiin aikaa ja tarmokasta työtä,
ennenkun sen henkilöt tulisivat omaamaan näyttämöllistä tottumusta ja käsittämään oikein tehtävänsä.
*) Yhteydessä näyttelijä Wilho vainaan kanssa olivat
Aspegrenit jo 1883 päättäneet tällaisenteaatterinperustaa, joka
hra Aspegrenin sairauden, ja varsinkin sitten hra Wilhon kuoleman takia täytyi sillä kertaa jäädä.
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Kaikki nim. olivat vain raaka-aineita, jotka tekijän käsissä kyllä voivat kapineiksi käydä. Sitäpaitsi oli usean
sivistyskanta jotenkin alhainen; varsinkin tuollainen ulkonainen sivistys, joka kaikellaisten tapojen ja käytöksen vuoksi on näyttelijälle välttämätön, lienee joiltakuilta alussa kokonaan puuttunut. Vaan mitä ei ollut,
sitä alettiin hankkia.
Monet epäilijät olivat Aspegrenia alussa varottaneet. Mutta hän luotti varmasti siihen, että tällainen
teaatteri voi menestyä, ja tämä horjumaton luottamus
tietenkin antoi intoa ja voimia työhön. Pikkukappalten sijaan alkoi pian tulla isojakin, janäyttelijöistä alkoi huomata, etteivät he ole ensi kertaa pappia kyydissä. Ja kaikista vastuksista huolimatta on Kansanteaatteri nyt menestynyt 5 vuotta. Jos ajattelee, mitä
alituiset matkat vaikuttavat, minkälaisissa oloissa se
työskentelee, ja että se aina saa alusta näyttelijänsä
kouluttaa, voipi tähänastista tulosta pitää erittäin hyvänä. Monia kappaleita esittää se tavalla, joka tyydyttää ankariakin vaatimuksia.

Kansanteaatteri on tällä ajalla antanut näytäntöjä: Tampereella 117, Hämeenlinnassa 27, Jyväskylässä 64, Kuopiossa 91, Viipurissa 57, Porissa 66, Pie-

tarissa 17, Oulussa 29, Mikkelissä 37, Joensuussa 15,
Waasassa 12, Savonlinnassa 8, Kotkassa 12, Turussa
15 ja Raumalla 10 eli siis yhteensä 15 eri kaupungissa
577 näytäntöä. Mitä näytelmiin tulee, on niitä esitetty
25 kotimaista ja 45 käännöstä ja niiden joukossa sellaisiakin, joiden näyttämölle saantikin jo vaatii paljon.
Seuraten hyvää esimerkkiä on Kansanteaatteri
kokonaan käynyt Suomalaisen teaatterin jälkiä. Se on
alun pitäen pyrkinyt vakavaan, tositaiteelliseen suuntaan, eikä milloinkaan ole horjahtanut houkuttelemaan
yleisöä muilla keinoilla. Se ennakkoluulo, mikä pikkukaupunkien yleisöllä yleiseen on kiertäviä teaatteriseuroja vastaan, on Kansanteaatterin suhteen kokonaan
hävinnyt. Se vastaanotetaan joka paikkaan mielihy-
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väliä ja sen henkilöt vanhoina tuttavina. Kieltämättä
saakin tämä näyttelijäkuntahiljaisiin kaupunkeihin koko

lailla vilkkautta.
Vakituisia „pylväitä" ei sen näyttelijäjoukossa
varsinaisesti ole. Tietysti on joukossa aina toinen lahjakkaampi kuin toinen, vaan kun teaatterin tarkoitus
on kehittää kaikkia, ei kenenkään vakituisesti tarvitse
olla pienten palvelijaosien esittäjänä. Yhdessä kappaleessa saa koettaa yksi, toisessa toinen taitoaan, niin
paljon kuin tällainen tasapuolisuus kappaleen menestymisen suhteen suinkin voi tulla kysymykseen.
Näyttelijäinsä kehittämiseen onkin teaatterin johtaja uhrannut niin paljon kuin suinkin. Kolme sen jäsenistä on jo teaatterin kustannuksella oleksinut jonkun
aikaa ulkomaillakin kehittymässä, nim. rouva Salo (nykyisin Suomalaisessa teaatterissa), neiti Martin jaherra
Saastamoinen.

Aineelliset vaikeudet ovat teaatterille tietysti olleet tukalimmat. On helppo käsittää mitä esim. tämän
kaikkiaan kolmattakymmentä jäsenisen seurueen myötäiset matkat kaupungista toiseen tulevat maksamaan.
Kannattajia sillä on täytynyt olla, koska se viisi vuotta
on voinut menestyksellä työskennellä, kartuttaa puvtistoaan, hankkia uusia dekoratsiooneja — suuressa määrin
ja hyvällä aistilla, se täytyy myöntää.
Yleisistä varoista on sille pyydetty apua useampana eri vuonna. Ikävällä on maaseutukaupunkien
yleisö aina ottanut vastaan tiedon, ettei sitä ole myönnetty. Sitä hauskempaa oli viime vuonna kuin sille
vuodeksi myönnettiin 6,000 markkaa. Eikä tätä apua
enää vasfedeskään kiellettäne.
Yksityisten kannatusta on teaatteri kovimpina aikoinaan kuitenkin vähän saanut nauttia. Niinpä on
Tampereelta toimeenpantu keräys teaatterille kaksi eri
kertaa ja Kuopiosta kerran — silloin kuin valtiolta
oli epuutus saapunut.
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Erityistä suosiotaan teaatterille on kauppaneuvos
Rosenlew Porista osoittanut. Muun muassa on hän sille
kerran lahjoittanut 1,000 markkaa rahaa. Muista lahjoittajista mainittakoon vielä Kyröskoskentehtaan isännöitsijä, August Nyberg-vainaja, joka teaatterin ensi
vuonna lahjoitti sille 500 markkaa.
Kansanteaatterin säännöllistä työtä vaikeuttaa tietysti paljon sekin, että sen näyttelijät, päästyään hyvään alkuun, niin mielellään siirtyvät pääkaupunkiin.
Tässä muodossa, niin ikävä kuin se onkin teaatterille,
on siitä kuitenkin hyötyä Suomalaiselle teaatterille ja
on se tällaisena pohjakoulunakin kannatusta ansaitseva.
Ne, jotka ovat Kansanteaatterista Suomalaiseen
teaatteriin shrtyneet, ja joista jotkut siellä ovat useissa
suurissakin osissa esiytyneet, ovat seuraavat: Hanna
Kunnas, Olga Salo, Mimmy Lähteenoja, Kaarlo Wuori,
Otto Närhi ja Niilo Stenbäck. Kansanteaatterin nykyiset jäsenet ovat taas: Sylvi Alanne, Juho Alhola,
Anna Innanen, Kaarlo Halonen, Viivi Karri, Albert
Kerttula, Olga Kosonen, Hilda Martin, Tilda Raitio,
Alfred Roini, Aapo Saastamoinen, Oskari Salo, Aapo
Wälikangas ja Jenny Akerman.
Sitäpaitsi kuuluu teaatteriin nykyisin 2 puvuston
hoitajatarta ja pari kolme oppilasta.

Kansanteaatterin johtajasta ja johtajattaresta on
tämän albumin toisessa kohden kerrottu. Sen vaan
voin tässä vielä sanoa, että se työ,minkähe ovat Kansanteaatterin perustamiseksi, menestykseksi ja koossapitämiseksi tehneet, ansaitsee mitä suurimman tunnustuksen. Helppoa se ei ole ollut. Muttaheidän palkkansa
on tieto siitä, että he ovat paljon kehittäneet ja vilkastuttaneet maaseutuoloja ja maaseutulaisten puolesta
saanen heille ja heidän laitokselleen toivottaa terveyttä
ia pitkää ikää".
Emil Wainio.

Virka-uralla.
Kovanen nousi juuri päivällislevoltaan. Elämä
tuntui niin suloiselle. Hän ei tiennyt mitä oikeastaan
tehdä. Virkatehtävänsä oli hän jo edeltä puolisten
suorittanut niin tarkoin kuin suinkin ymmärsi. Niin
kauvan kuin jokukaan tehtävä oli vielä kesken, ei Kovanen lepoa saanut. Mutta sittenkun kaikki oli tehty,
sitten tuntui elämä niin suloiselle. Oli kuin raskas
taakka olisi hartioilta pois vieritetty. Sen tiesi Kovanen hyvin ja siksi ei hän koskaan tehtävätään tuonnemmaksi lykännyt. Hän oli yltä yleensä tunnettu säännölliseksi virkamieheksi.
Kovanen kohosi sohvaltaan, sytytti paperossin
ja silmäili tupruavan savun heijailevia liikkeitä. Sitten
pisti hän tulen lamppuun, veti akuttimet alas ja istahti
kirjoituspöytänsä ääreen. Nyt ei hän tiennyt, mitä
muuta enää olisi voinut tehdä.
Elämä tuntui niin suloiselle. Hän istui tuossa
häikäisevän lampun valossa niin onnellisena kuin konsanaan se, joka on vaikeat velvollisuutensa suorittanut.
Aina silloin kun virkatehtävät eivät Kovasta painaneet, istui hän tuossa samalla paikalla, ja antoi ajatustensa vapaasti leijailla, minne vaan halusivat. Aina
ne ajatukset tiensä löysivätkin ja kummallista kyllä, ne
löysivät saman tien aina.
Yhden virkaylennyksen oli Kovanen jo radallansa
saavuttanut. Kumminkin oli hän jo siksi palvellut,
että saattoi ajatella uutta ylennystä ja sitten taasen
uutta ja uutta, kunnes olisi ehtinyt kiivetä virkaportaiden ylimmille asteille.
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Turvallisesti olivatkin Kovasen ajatukset kohonylös aina tuota samaa rataa. Pieninkään epätoipilvi ei ollut vielä tähän asti hetkeksikään pimit-

tänyt hänen toiveittensa selkeää taivasta.
Yliopistossa oli hän päättänyt lukunsa hyvillä
arvosanoilla ja sitten oli hän suorittanut tehtävänsä
erinomaisella täsmällisyydellä. Sen lisäksi oli hänellätarkka vainu, jonka avulla hän voi tunkeutua esimies
tensä sisimpimkin sielun sokkeloihin. Hän osasi tehdä
aina heidän mieliksensä. „Sillä miehellä on tie avoin",
sanoivat toverit, ja siitä oli hän itsekin ollut tähän asti
varma.
Mutta nyt — nyt oli jotain odottamatonta tapahtunut. Postivirkamiehiltä vaadittiin jo ehdotonta venäjänkielen taitoa ja kuka tietää, mihin virastoihin tämä
vaatimus lopulta ulottuisikaan.
Kuka tietää .
niin kuka sen tietää jos vielä
jo oli se vähän kamalaa
Mutta kuka sen
tietää
Kun tuota ihminen joutui niin vanhaksi!
Ja sitten niin monet ja vaikeat virkatehtävät
niin,
Mistä sitä aikaakaan olisi — ja sitten varoja
varoja matkustaa Venäjälle.
Kun olisi muuta sopivaa tointa
? Tulikin
antaudutuksi
virka-alalle.
Mutta
kuka
aavistuota
— olisi tainnut sittenkin olla parastatiesi
taa,
lukea pa-
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. ..
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..

piksi.

...
..

Vaan saattaahan se olla aivan turha pelko
Ei niillä siviilivirkamiehillä ole nykyjään muutoinkaan
niin helppo kohota
Kun ei luotu sotilaaksi
?
Silloin olisi miehellä tie avoin.
Tuli sitten uusia sanomia ja uusia huolia. Kerrottiin olevan tulossa uuden asetuksen, joka koskisi
kaikkia.
Sepä nyt vasta! Se kun häntä joutui niin vanhaksi!
mikä siinä auttaa, yrittää kai sitä pitää!
— Ja seMutta
se vielä sitten, kun piti joutua tänne kauvas
maaseutukaupunkiin. Olisi edes tullut asetutuksi Helsinkiin.
Kovanen sytytti uuden paperossin. Hän tupruutti kerkiämiseen ja silmäili savun heijailevia liikkeitä.

...
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Tiuku kilahti kerran ja kilahti useamminkin. Kovanen avasi ja sanomalehtipoika tunkihe sisään. Hän
ojensi sanomalehden Kovaselle ja poistui.
Kovanen laski sanomalehden pöydälle. Hän sytytti uuden paperossin ja istahti entiselle paikalleen.
Paperossin savu tuprusi suusta, tuprusi paperossin päästäkin, kulki lampun liekkiä kohden ja kierteli siinä
lasin ympärillä. Kovanen silmäili sitä hetken aikaa.
Mutta vihdoin oikasi hän sanomalehden ja etsi sähkösanomia.
„Uusi asetus venäjänkielen taidosta virkamiehille." Semmoinen oli päällekirjoitus. Kovasen silmät enemmän hyppivät kuin seurasivat sähkösanomaa
alusta loppuun. Sydäntä värisytti ja kylmä epätoivon
väre kiersi ympäri ruumista. Oli kuin kylmää vettä
olisi niskaan kaadettu. Sanomalehti jäi omiin valtoihinsa. Paperossikin sammui ja Kovasen silmät tuijottivat liikahtamattomina yhteen paikkaan.
Siinä se nyt oli
Tuntui kuin tie olisi yhdellä iskulla poikkileikattu ja hän tuomittu ilopäiviksi seisomaan siihen samaan paikkaan. Hän istui
kauvan hievahtamatta siinä paikallansa. Sydäntä ahdisti
ja mieli tuntui raskaalle. Hän oli tottunut tuntemaan
asemansa vakavaksi, tiensä turvalliseksi ja askeleensa
varmoiksi. Ja nyt oli yhdellä iskulla mennyt kaikki
murskaksi.
Oi sinua sinä tyly ja säälimätön maailma! —
Mutta ensi iskun ohi mentyä alkoi Kovasen mieli
vähitellen tyyntyä. Hän loi silmänsä ympärilleen ja
alkoi tutkia asemaa. Oliko onnettomuus todellakin
niin suuri? Oliko isku niin voimallinen, että se kerrassaan lopetti? Eikö mitään keinoa jäänyt?
Ahnaasti tarttui hän jälleen sanomalehteen ja luki
uudelleen ja yhä uudelleen. Hän tutki jokaisen lauseen,
käänteli ja katseli niitä joka puolelta.
jokaisen sanan,
— „niiden
henkilöiden, jotka tästä lähin"
Nhn
— — niin, niin se merkitsee
paljon. Siis ainoastaan
„tästä lähin!" Se ei siis koske
virassa olevia, vaan
niitä jotka „tästä lähin" tahtovat astua virkaan.

...

—

181

—

Ahaa! „Jokaisessa virkanimityksessä on annettava
ehdoton
etuoikeus sille, joka osaa venäjänkieltä."
— Ehdoton etu-oikeus.
Hän haparoi tikkua ja raappasi tulta. Paperossi
syttyi ja savu Leijaili taasen liekkiä kohden. Sitä ei
Kovanen tarkastellut enään. Kulmat kyttyrässä hän
tuijotti pöytään. Sydän löilevotonna ja aivot olivat
kiihkeässä työssä. Hätäisinä hyökysivät ajatukset kuin
umpiperään joutunut virta. Ne etsivät reikää eivätkä
viihtyneet, ennenkun löysivät sen. Reikä oli ensin
pieni kuin hiuspillin huokonen. Vaan se jättiläisvoima, mikä Kovasen aivoissa asui, painoi hyökyävän
tulvaveden voimalla ajatuksia eteenpäin. Ja ajatukset pukkasivat reijan, mursivat kallion ja tasoittivat tien.
Turvallisina kohosivat Kovasen ajatukset jälleen
entistä uraansa. Pari vaivaloista askelta oli tosin ensin
otettava, mutta sitten olikin hänen asemansa entistä
vakavampi ja tulevaisuus taatumpi kuin koskaan ennen.
Puolen vuoden virkavapaus ja matka johonkin
venäläiseen paikkakuntaan! Ja sitten
niin ja sitten
hm
avioliitto jonkun rikkaan — venakon kanssa.
Ja vastaisina iltoina, kun Kovanen istui tuossa
lamppunsa ääressä, eivät hänen ajatuksensa enää pysähtyneetkään tuohon entisille
paikoilleen — virkaportai—
ylimmille
asteille;
den
ne pyrkivät taammaksi. Kovasella oli terävä ja tarkka silmä. Se tähtäsi kauvas.
Se näki, miten muutamat suomalaiset suvut vähitellen
kohoavat, kuten ennen Ruotsin aikaan, loistoon ja
mahtavuuteen; miten ne venäjänkielen avulla anastavat itselleen erikoisaseman ja ovat koettelemuksien
hetkinä maan turvana. Ja miten vielä monen, monen
vuosisadankin kuluttua mainitaan maamme historiassa
jostain suuresta Kovailoffin aatelissuvusta, jonka kantaisä oli talonpojan poika Jeremias Kovanen Kovalan
talosta Koivuniemen pitäjästä.
Mutta Kovanen ei ole mikään haavoksija. Minkä
hän kerran päällänsä saa, sen hän myöskin toteuttaa.
Tuskin on ehtinyt vielä vuotta kulua, kun Kovanen

...

...

...
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on jo hakenut melkoista viran ylennystä ja sen hän
—
pian tulee saamaankin, sillä hänellä on todistus
venäjänkielen taidosta. Ja muutamat Kovasen lähei-

simmistä tovereista tietävät' hiukan kadehtien kertoa,
että Kovanen on hyvin läheisissä suhteissa erään rikkaan venäläisen perheen kanssa, jossa on naimaijässä
oleva tytär.
Kyösti.

Eräälle Kaunottarelle.
4iin

musta on tumman tukkasi vyö
V^uin synkin ja pilvisin syl^synen yö
Ja helmyet keskeltä suortuvien

]iz välkkyvät

tuil^eella lähiöisten.

Ön hieno sun poskesi pinnaltaan
V^uin keväällä raitojen umput vaan

Ja purppura niillä on hurmaavin
Kuin ruskonen taivas on iltaisin.

jNuo silmäsi suuret ja tyrkkäät on
Kuin nousu on pohjolan auringon,
jYlin pilvien juontehet varjostaa
Kuin katsetta kulmasi kaunistaa.
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Suu sulia on pienonen mansikkasuu;
Sen mettä jos juo, niin hullautuu,
Ja kaulasi luntakin valkeemp' on
Ja rintasi kumpu on moitteeton.

3hanteitaan luojaki l^ai unelmoi
Juur hetkellä sillä, kun sun hän loi
niin,
Ja työhönsä itsekin hurmaus,
—
€tt jäi häitä jär^esi unhoksiin!

—

Kasimir Leino.

Yleinen äänioikeus.
Kysymys yleisestä ääni-oikeudesta on tätä nykyä
päivän polttavimpia useissa Euroopan sivistysmaissa,
joissa ei sitä jo ennemmin ole ratkaistu. Niinpä
on naapurimaassamme Ruotsissa paraikaa käynnissä
mitä vilkkain agitatsiooni yleisen valtiollisen äänioikeuden puolesta. Belgian tämän syksyiset valtiolliset

—

taistelut koskevat niinikään samaa asiata.
Meilläkin on pitkän aikaa puolueitten kesken ollut
taistelua valtiollisesta äänioikeudesta, vaikkei riita ole
likimainkaan koskenut samaa kuin noissa nimittämissäni maissa. Yleisestä valtiollisesta äänioikeudesta,
siinä merkityksessä kuin muualla, ei meillä voi olla
puhettakaan nykyisen eduskuntalaitoksen aikana. Se
edellyttää aivan toisellaista eduskunta-järjestelmää.
Mutta samaan suuntaan tähtäävä on ollut taistelu meilläkin: Sekin on tarkoittanut vähempivaraisen väestön
valtiollisen vaikutusvallan laajentamista, — vaikkakin
tähän asti vaan kaupungeissa.
Nyt on tämäkin kysymys — äänimäärän rajoittamisesta porvarissäädyn valtiopäivämies vaaleissa —
taas saanut jonkun aikaa levätä. 1885 vuoden valtiopäiväin jälkeen on se tuskin oikein jaloillensa päässyt.
Yksityisissä kaupunkikunnissa on tosin asian hyväksi
hommattu, joissakuissa menestykselläkin, vaan valtio-

186

päivillä ei sitä sen koommin ole uskallettu esille tuoda.
Kunnallisen äänioikeuden nykyistä vääryyttä taasen
muistetaan vaan tavallisesti valtuusmiesvaalin aikana
niissä kaupungeissa,joissa ruotsinmielisillä onenemmistö.
Mutta sen jälkeen asia unohtuu, eikä mihinkään suurempiin ponnistuksiin muutoksen aikaan saamiseksi ryhdytä.
Mielestäni olisi kuitenkin jo aika herättää kysymys äänioikeudesta kaikessa laajuudessaan eloon ja
ajaa sitä suuremmalla ponnella kuin tähän asti.
Mutta voidakseen yleistä kannatusta saavuttaa on kysymys tehtävä yleisemmäksi, käsittämään
muiltakin kuin porvarissäädyn valtiopäivämiesvaaleja
eikä yleensä ainoastaan valtiollisia, vaan kunnallisiakin. Onhan talonpoikaissäädyn valtiopäivämies-vaaleissa yhtä suuria epäkohtia kuin porvarissäädyn, korjattakoon ne samalla kertaa. Ja tehtäköön se niin
perin pohjin kuin nykyisen edustusjärjestyksen mukaan suinkin on mahdollista ja sillä tavoin, että nyt
tapahtuva reformi on suora askel vastaisuudessa saavutettavaa yleistä valtiollista ja kunnallista äänestysoikeutta kohti. Sillä siihen on meidän kuitenkin
pyrkiminen. Mitä enemmän kansa sivistyy sitä suurempaa osaa vaatii se asiain johdossa ja mitä enemmän se niihin saa vaikuttaa sitä virkeämpi se on ja
sitä vaikeampi on saada sitä koskaan niiden suhteen
torkkumaan, uhatkoon vaara mistä päin taliansa.
Kokemus muualta maailmasta on selvään osoittanut, että niin kauan kuin kansan suurella enemmistöllä ei ole mitään sanan valtaa maansa asioissa, kun
ei sillä ole suoranaista valtiollista ja kunnallista äänioikeutta, niin kauan pysyy se enemmän tai vähemmän
välinpitämättömänä maansa kohtalosta ja sen yleisistä
asioista. Oikeudet sitä vastoin kasvattavat velvollisuuden tuntoa ja ylläpitävät harrastusta.
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Väitetään kyllä, ettei kansamme vielä pitkiin aikoihin ole kypsynyt yleisen äänioikeuden käyttämiseen.
Minä puolestani väitän, että se nyt jo on siihen kypsynyt. Korkeammalla kai on kansansivistys meillä nykyjään kuin Belgiassa, jossa yleinen äänestysoikeus
nähtävästi piakkoin astuu voimaan tai kuin Ameriikan
Yhdysvalloissa sata vuotta sitten, jolloin se jo siellä
tuli käytäntöön. Ja ellei niin ole, niin vaadittakoon
kultakin ääni-oikeudelta vissi sivistys-määrä, niin kuin
on laita Itaaliassa. Sitenhän samalla kehoitetaan kutakin kansalaista opin etsimiseen.
Muutenkaan ei pitäisi olla mitään vaaraa yleisen
äänioikeuden myöntämisestä meidän kansalle. Ovathan
sen tyyneys ja lainkuuliaisuus siksi tunnettuja, ettei
etelän kuumaverisiä kansoja siinä suhteessa voi verratakaan meihin.
Niin kauan kuin nykyinen säätyedustuslaitos on
voimassa, ei kuitenkaan meillä voi tulla kysymykseen
täydellinen valtiollinen yleinen äänioikeus. Mutta hyvä
askel voitaisiin nytkin jo ottaa järjestämällä porvarisja talonpoikaissäädyn vaalit ajanmukaiselle kannalle.
Porvarissäädyn vaalin suhteen ovat vaatimukset
tähän asti rajoittuneet siihen, ettei kukaan saisi äänestää useammalla kuin kymmenellä äänellä. On tahdottu
tinkiä oikeuden kanssa; ei tahdota tehdä „liian suurta"
askelta oikeaan päin.
Mutta jos kerran myönnetään vääräksi se, että
yksi henkilö varallisuuden perusteella äänestää 25 äänellä, niin on luonnollisesti yhtä väärin, jos hän äänestää 10:llä. Miksi ei poisteta vääryyttä kerrassaan, kun
se on huomattu ja sen kimppuun kerran ryhdytään?
Pois koko ääniasteikko ja olkoon kullakin äänioikeutetulla ainoastaan yksi ääni!
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Suurimpana syynä siihen, että osanotto talonpoikaissäädyn valtiopäivämiesvaaleihin on niin pieni, on
epäilemättä se, että ne ovat välilliset. Jos kukin valitsija saisi suorastaan antaa äänensä sille, kenen hän
tahtoo edustajakseen valtiopäiville, olisi osanotto epäilemättä vallan toisellainen. Se on huomattu esim.
Ruotsissa. Siellä saattavat nykyjään maaseudun vaalit toiseen kammariin tapahtua joko suoranaisesti tai
välillisesti, valitsijamiesten kautta. Niinpä toimitettiin
vuonna 1884 vaalit 86 piirissä suoranaisesti ja 59:ssä
välillisesti. Edellisiin otti osaa 28 prosenttia vaalioikeutetuista, jälkimmäisiin ainoastaan 10 prosenttia.
Talonpoikaissäädyn vaalit ovat meillä tehtävät
suoranaisiksi. Ilman emme saata toivoa valtiollisen
elämän koskaan maaseuduillamme vilkastuvan.
Toinen tarpeellinen muutos talonpoikaissäädyn
vaaleissa on jotenkin samallainen kuin se, jokaporvarissäädyn vaaleja nyt haittaa. Varallisuus on täälläkin
määrääjänä. Valitsijamiehiä valitessa äänestää kukin
äänioikeutettu manttaalin perusteella. Suurtilallinen
voi siten äänestää kumoon kymmeniä vähän manttaalin osan omistajia. Samoilla syillä kuin porvarissäädyn vaaleissa, on näissäkin muutos tehtävä.
Talonpoikaissäädyn vaalit toimitettakoon suoranaisesti ja olkoon vaalissa kullakin äänioikeutetulla
vaan yksi ääni.

On viime aikoina näyttänyt siltä kuin ei suomalaisella puolueella nykyjään olisi muuta tehtävää kuin
pitää.huolta niiden muutamain tuhansien suomenkielisten sivistystarpeista, joita asuu siellä täällä ruotsalaisilla
— saada oman puorannikkoseuduilla sekä sen ohessa
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lueen miehiä vaikuttaviin ja hyvätuloisiin virkoihin.
Nekin, joilla kielikysymys vielä on polttopisteessään"
eivät huomatakseni suuresti ole muulla tavoin sitä
osoittanut kuin noita kahta asiata puolueasiana ajamalla.
Molemmat ovatkin tärkeitä asioita ja puolueen
etu sekä menestyminen tietysti vaatii niiden ajamista;
vaan liian pieniä ovat ne niin suuren ja voimakkaan
puolueen pää-harrastuksena ollakseen kuin suomalainen
on. Ellei suurempia kysymyksiä oteta etusijaan, menettää puolue piankin entisen kansanvaltaisen luonteensa ja muodostuu yhä enemmän vanhoilliseksi virkamiespuolueeksi, jolla ei ole muuta yhteistä alkuperäisen kansallisen puolueen kanssa kuin kieli.
ti:

Mielestäni tulee suomalaisen puolueen ottaa kaksi
tärkeätä kysymystä ohjelmansa etusivulle nykyjään.
Toinen on kansakoulukysymyksen eteenpäin ajaminen
siilien suuntaan kuin viime valtiopäivillä pappissäädyssä tehty anomusehdotus tarkoitti ja toinen valtiollisen ja kunnallisen äänioikeuden laajennuskysymys.
Koulukysymys on tosin sellainen yleinen kansallinen
kysymys, sellainen „hätä-apukeino",jota kaikkein, puolueisiin katsomatta tulee kannattaa, vaan suomalaisen
puolueen keskuudessa syntyneenä, on tämän puolueen
velvollisuus olla myös etunenässä sitä perille ajettaessa.
Kumpainenkin kysymys kuuluvat sitä paitsi luonnostaan suomalaisen demokraattisen puolueen ohjelmaan.
Eero Erkko.

PILAKUVIA HELSINGIN

ESPLANAADILTA.

Kirje Helsingistä.
Kun vuosikausien kuluessa olen saanut „Päivälehteen"- kirjoittaa toisen toisensa perästä noita
singin kirjeitä", joissa käsittelen kaikkia tämän kaupungin huomattavimpia tapahtumia ja kun myöskin
tiedän, että minulla on paljon ystäviä tämän lehden
lukijoissa, niin tekisin aivan väärin sekä itseäni että
muita kohtaan, jos en esiytyisi tässä albumissakin, jossa
kaikki, mikä on meidänlehdessämme parasta kirjailijaa
ja terävintä kynää, näin oikein ryhmässä astuu yleisön teen.

Olen vanha sanomalehtimies, käyn kaikkialla, tiedän kaikki mitä tapahtuu ja lausun kaikesta ajatukseni milloin peitellen milloin peittelemättä. Se tahtoo
välistä käydä hyvinkin hankalaksi tuo ajatustensa lausuminen päivän polttavista kysymyksistä. Menisihän
se vielä mukiin, jos kysymykset todella olisivat polttavia; mutta niitä on niin kovin vähän. Ja ne, joita
on, ne ovat taas niin polttavia, ettei niihin saata paljaalla kädellä koskea. Täytyy ensin vetää kintaat käteensä ja sitten vasta tarttua kiinni. Ja sittenkin saattaa tapahtua, että „tarttuu kiinni".

Oli minulla aikomus tässä kirjeessäni lyhyesti
kosketella ja uudelleen mieleen johtaa kaikkia niitä
merkilhsempiä tapahtumia, jotka tämän vuoden kuluessa
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ovat olleet päiväjärjestyksessä. Mutta mistäpä minä
ensiksi olisin ottanut ne kintaat, jotka siihen tarvittaisiin. Ja on siihen sitten toinenkin syy, miksi ei tee
mieli toimeen panna muistojensa paraatia.
Ajattelin kyllä, että sen ja senkin tapahtuman
"
kohdalla voisin iloisesti huudahtaa: „ka niin,ka sekin!
Mutta kun aloin selailla „Päivälehteä" tältä vuodelta ja
sieltä tulivat nuo tapahtumat uudelleen vastaani, niin
jäivätkin hyvän mielen merkit hyvin harvoiksi. Sen
sijaaii tulin yhä alakuloisemmaksi ja täytyi minun tuon
tuostakin huoahtaa: „niin, niin, oli se sekin!"
Alituiset painoesteet — umpimähkäisyys ja sala— säätyjen hyljätyt esitykset senatin uuperäisyys
—
— huonot rahadesta—järjestäminen — kodifikatsiooni
asiat pankkiriidat kolera, joka onneksi ei tullut —
mutta karanteeni,
joka tuli ja teki suurta vahinkoa
liikkeelle — sateinen kylmä kesä ja synkkä taivaan
— halla toissa syksynä
ranta sekä itään että länteen
—
ja nälkä viime talvena
vielä kovempi halla mennä
syksynä ja— vielä kovempi nälkä ensi talvena odottamassa
ei ole todellakaan syytä enää jatkaa luetteloa, joka ei muistelemisesta parane.
Paljon hauskempaa ja minun mielestäni hyödyIlisempääkin on, ainakin tällä paikalla, miettiä, mitä
mahdollista syytä löytyisi iloon ja tyytyväisyyteen.
On ollut aikoja, jolloin vuosikatsahduksia saattoi tehdä
pitämällä niiden läpikäyvänä ajatuksena „edistystä kaikilla aloilla". Nykyään täytyy tyytyä siilien, että edes
joillakuillakaan aloilla saa voittopuolen näkyviin.
Niitä ovat olleet virkeät puuhat perustaa uusia
kansakouluja ja uusia kansanopistoja. Ja niitä myöskin yhä jatkuva työ taiteitten ja kirjallisuuden edistämiseksi.
Onhan näistä jo usein ennenkin puhuttu, mutta
mielelläänhän sitä vielä uudelleenkin suu puhuu siitä,
mitä sydämmessä liikkuu.

—

■

...
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Hyvin usein tapahtuu että valtiollisesti ja yhteiskunnallisesti synkeinä aikoina taiteet kukoistavat. Ne
valaisevat ikäänkuin lohduttavina lyhtyinä ja niiden
ympärille kokoonnutaan eri haaroilta ainakin hetkeksi
unohtamaan ympäröivää pimeyttä. Omituista on meilläkin ollut nähdä, että juuri näinä vuosina, jolloin mielet muuten ovat olleet lamassa, kirjallinen tuotanto sekä
laatuun että laajuuteen nähden on viettänyt virkeää
elämää. Musiikki on myöskin, varsinkin tämän vuoden
kuluessa, helähtänyt korkeammalle kuin monta aikaa
sitten.
Muistakaamme vaan viime keväisiä Sibeliuksen ja
Krohnin konsertteja ja nhtä hyviä lupauksia, joita Järnefelt antoi tänä syksynä kuulluilla sävellyksillään.
Maalaustaide on kuitenkin kulkenut etukynnessä
kaikista muista taidelajeista. Viime vuosi toi esiin uusia kykyjä ja tämä vuosi niinikään, samalla kuin se
vahvisti vanhain mainetta.
On oikein virkistävää nähdä, mikä hilpeä mieli
taiteilijamaailmassa vallitsee. Se tulee varsinkin näkyviin tämän syksyistä taiteilijain näyttelyä katsellessa.
Isänmaalliselta kannalta katsottuna on se mielestäni
vuoden ilahuttavimpia ilmiöitä. Tuskin on siellä monta
kangasta, jossa ei olisi jotain kotimaista aihetta käsitelty ja tuskin voi olla toista keinoa, joka siinä määrässä kuin tällainen seikka olisi omansa isänmaanrakkautta ylläpitämään ja siitä muistuttamaan. Näyttää
melkein siltä kuin olisivat ulkomaiset joka taholta puhaltaneet myrskyt ajaneet heitä omille rannoilleen ja
pakoittaneet heitä omia rantoja puolustamaan. On
kyllä sanottu, että näytteillä olevilta teoksilta puuttuu
suuremmoisuutta ja mielikuvitusta ja että suurin osa on
luonnon jälittelyä, valokuvaamista, ilman mitään aatetta
ja tarkoitusta. Minusta osottaa tämä moite pintapuolisuutta. Sillä aatetta ja tarkoitusta sitä ilmaantuu jo siinä
suunnassa, johon nykyinen taiteellinen tuotanto pyrkii.
Taiteilijamme kiiruhtavat kuin uudisasukkaat yhä syvemmälle maan sydämmeen. Yksi siellä toinen täällä
rakentavat he majansa ja mittaavat työalansa. Sitä ei
kyllä vielä kaikkialla näy, mitenkä laajat viljelyssuun-
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nitelmat milläkin on, vaikka on jo niitäkin, joiden silmä
näyttää kantavan pitkienkin näköpiirienperille. Mutta
melkein kaikilla on kuitenkin suunnitelmanaan valloittaa jokukaan osa niitä erämaan aarteita, joita he tietävät piilevän kansamme elämässä ja maamme luonnossa.
Ala on suuri ja kokonaisuudessaan suuri se päämaalikin, johon niin suurella innolla on alettu pyrkiä. Kuluu tietysti aikaa, ennenkun tämän mielikuvituksen hedelmät tulevat näkyviin. Mutta aina sitä perille pääsee,
kun matkan määrä on selvänä edessä. Ja tuo selveneminen, se on luettava näiden aikojen ansioksi.

Ikävä on vaan, että se herätys ja nautinto, jota
taidenäyttelyn katsominen antaa, voi tulla niin vähälukuisen yleisön hyväksi, sillä ainoastaan pääkaupunkilaiset ja sattumalta täällä oleskelevat maaseutulaiset
ovat saaneet sen nähdä. Sehän se on aina ollut kuvaavan taiteen samoinkuin suuremman musiikinkin kansallistuttamiselle suurena esteenä. Onhan tosin tuontuostakin näkynyt sanomalehdissä uutisia siitä, että olisi
keksitty värivalokuvaus, jonka avulla sekä luontoa että
valmiita taideteoksia voitaisiin kuvata kaikkine värivivahduksineen. Sillä tavalla voisi kuka tahansa saada
pienestä hinnasta etevimmän taideteoksen seinälleen.
Mutta joskin tuo keksintö lie jo tehty, ei sen tuloksia
ainakaan vielä ole käytännössä näkynyt.
Ja sentähden täytyy suuren yleisön tyytyä vaillinaisiin ja laimeihin jäljennöksiintaiteilijain tuotteista.
Tämänkin albumin toimitus on osaltaan tahtonut vaikuttaa kipeimmän puutteen poistamiseksi. Niinkuin
näiden lehtien selailijat jo ovat nähneet, on meillä
tässä puolikymmentä kuvaa näyttelynhuomattavimmista
teoksista.
Ne ovat kuitenkin pieni murtoluku siitä, mitä
näyttelyssä kävijä on saanut nähdä. Täydentääkseni
edes vähän tätä pientä kokoelmaamme, tahdon muutamalla sanalla mainita vielä eräitä muitakin, joita emme
ole olleet tilaisuudessa kuvaamaan, etupäässä siitä syystä,
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että ne, vaikkakin itsessään etevät, eivät valokuvauspa kuvantekotaidon nykyisellä kannalla ollen olisi onnistuneet.
Edelfeltin „Kristus ja Mataleena" samoin kuin
Oallenin suuri „Aino"-taulu ovat jo vanhoja tuttuja ja
niistä on yleisö edellisen jo nähnyt eräässä viime jouluksi ilmestyneessä kuvateoksessa. Jälkimäinen on
myöskin tullut laajalle tunnetuksi „Uuden Kuvalehden"
palkintokuyana. — Haloselta on siellä monta suurempaa
ja pienempää kangasta, joista etenkin kaksi ansaitsee
erityistä mainitsemista. Ne ovat hänen suuri taulunsa
„Oikotie", jossa näkyy etualalla kaksi naista kulkemassa puron yli vieviä pitkospuita myöten. Heidän
takanaan on kuva takapihamaata ja perempänänäemme
talon häämöittävän sateisen hämärän ilman sisästä.
Toinen on tuo „Kanteleensoittaja", jossa nähdään vanha
ukko istumassa pöydän takana ja soittamassa kanteletta. Se on näyttelyn tunteellisimpia ja runollisimpia
tauluja ja kasvoissa ja silmissä oleva ilme tekee siinä
aivan sen vaikutuksen kuin tuossa tuokiossa saisi kuulla
kanteleen surullista soittoa, tuota
niin yksinkertaista
— Perin
mutta samalla niin vaikuttavaa.
suomalaisia aiheita hakiessaan seisattuu silmä myöskinerääsen rouva
Soldan-Brofeldt'in pieneen tauluun „Kyntömiehiä",jossa
— Hra L.
kaksi hevosta peräkkäin astuu vakoa pitkin.
Sparre on asettanut esille erään talvimaiseman, jossa
nähdään luminen metsä ja puiden ja hankien välissä
luikerteleva puronen. — Hra T. AVasastjernan maisema
Lapista on merkillinen ei ainoastaan siitä syystä, että
se tietääkseni on ensimmäinen kuva noilta raukoilta
rajoilta, joita niin vähän tunnetaan, mutta jotka aina
ovat kaukomielisiä taiteilijoita miellyttäneet, niinkuin
esim. Aleksis Kiveä, jonka hartain halu oli sinne päästä.
Taulussa näkyy pitkän pitkä suo mättäineen, vesilätäköilleen, vaivaiskoivuineen ja hoikkine petäjän runkoineen, perällä korkea tunturi ja kaiken sen yli valju
— Erityistä mainitsemista
taivas kylmine hattaroineen
ansaitsevat myöskin hra Järnefeltin piirustukset Juhani
Ahon „Rautatiehen" ja hra Sparren tekemät kuvat
„Hirvenhiihtäjiin". Sitä, mitä niissä esitetään, voi kuka

.
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tahansa päästä näkemään, kun onnistuneet jäljennökset
niistä ovat jo kirjakaupoissa saatavina.
Eiväthän ne ole itsessään suuria nämä valopilkut.
Ja monestahan saattaa näyttää kirjallisuuden, taiteen,
jopa kansanopetuksenkin merkitys vähäpätöiseltä, silloinkun kansaa uhkaa nälkä ja sen olemassa oloa niin
monet muut vaarat. Mutta ajan merkkeinä ja sitä kuvaavina ilmiöinä ne merkitsevät paljonkin, varsinkin
kuin ne ihan kuin itsestään ja ilman mitään keinotekoista kannatusta ovat suoranaisia seurauksia sisällisistä
voimista. Sillä semmoisina, ne osoittavat, että vaikkakin pimeys kattaa maan ja pakkanen puree ulkona
ampuen nuolensa huoneiden nurkkiin, sisällä, on kuitenkin valoisa ja lämmin ja sen lämpimän ääressä virkeä toiminta. Kun väki tekee puhdetöitä eikä antaudu
alakuloisen toimettomuuden valtaan, niin uskoo se vielä
siihen, että talvi loppuu ja kevät vielä koittaa. Ja
niin kauvan kuin elämän toivoa vielä kipenekään kimmeltää, on toivoa myöskin siitä, että ensimmäinen tuulahdus puhaltaa hiiloksen ilmiliekkinä loimottamaan.
Tämä „Nuori Suomi" on tarkoitettu osaltaan olemaan pienenä palkeena kirjallis-taiteellisen kansallisen
elämän vireillä pitämiseksi ja lietsomaan lämpöä niihin kotiliesiin, joiden ääressä istujat tätä elämää rakastavat ja siitä hakevat virkistystä.
Tuomas.

Päivälehti
tarjotaan tilattavaksi

vuodeksi 1893.
Päivälehden ohjelma on edelleen oleva sama kuin tuhänMn saakka: se on oleva suomenmielinen, se on oleva
vapaamielinen. Ensi sijassa työskennellensuomalaisuuden suuran tarkoitusperän saavuttamiseksi, on lehti tulevanakin vuonnakoettava pitää lukijoitaan ajan rientojen tasalla.
Varsinkin on se kaikin, voiviin, työskentelevä kansamme syväin virien kohottamiseksi ja niitten esteiden, poistamiseksi,
jotka nykyjään vapaata kehittymistämme estävät.
Lehden tärkeimpiä tehtäviä on ollut m. m. kirjallisen
ja taiteellisen hengen vireillä pitäminen. Tätä tarkoitustaan
on se koettanut saavuttaa liittämällä itseensä kaikkia niitä
parhaita voimia, jotka näillä aloilla työskentelevät. Niin onkin sen palstoilla, joko kokonaisuudessaan tai otteina julaistu
suuri osa lehden olemassa oloaikana ilmestynyttä kotimaista
kaunokirjallisuutta ja tilan mukaan on sen lukijakuntaa
koetettu tutustaa parhaimpaan ulkomaiseen kaunokirjallisuuteenkin. Kuvallisen joulualhuminsa „Nuoren Suomen11
kautta on „Päivälehti" edellisen ohessa tahtonut herättää
suuren yleisön harrastusta taiteesenkin etupäässä siten, että
kunkin syksyn taidenäyttelystä on näytteitä annettu.

„

Saman suunnitelman mukaan aikoo Päivälehti" loimin
ensi vuodenkin kuluessa. Sekä sen omilla palstoilla että sen
tulemaksikin vuodeksi toimitettavassa joulualbumissa saara!
sen lukijat tutustua kaunokirjallisen tuotantomme parhaisiin
tuloksiin.
Jokapäiväisen sanomalehden 'palstat, joiden nykyaikaisten vaatimusten mukaan täytyy riittää kuvastamaan kaikkea, mitä maailmassa tapahtuu, tahtovat kuitenkin käydä
vähän liika ahtaiksi ja usein täytyy toimituksen viikosta
viikkoon lykätä kirjallinen sisältönsä ja vastaanottaa moitteita kuivuudesta niiltä, jotka tätä osaa sisällöstä ovat tottu— tärkeänä pitämään. Ja jouluulneet —ja syystä kyllä
bu mikin, se ilmaantuu vaan kerran vuodessa.
Tätä epäkohtaa poistaakseen on Päivälehti" päättänyt
ottaa seuratakseen parhäiden ulkomaalaisten valtiollis-kirjallisteu lehtien esimerkkiä, jotka tavallisesti kerta kuukaudessa
toimittavat erityisen taiteellis-kirjallisen kuvalehden.
Jo ensi vuotenamme oli meillä aikomus toimittaa Päivälehteä" osaksi kuvallisenäkin. Tämä tuuma, joka kaihetlaisista syistä silloin jäi sikseen, tulee nyt toteutettavaksi.
„Päivälehti" tulee näet kaikille koko vuoden lilaajoilleen ilmaiseksi antamaan Kuopiossa ilmestyvän
'S
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■
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Öuden

kuvalehden,

joka ilmaantuu kerran kuukaudessa ja jaetaan siis Päirälehden iisälehtenä 12 kertaa vuodessa. Kunkin numeron
siturims on S suurta kolmen palstan levyistä sivua, jotenka
koko vuoden sivumäärä tekee 96 eli, verrattuna tavallisen
kirjan kokoon, 12 painoarkkia s. o. 192 sivua, joka on vähää vaille niin suuri kuin vPäivälehden i: joalualbumi Nuori
Suomi". Sen kokoisen kuvateoksen, joka erittäin tilattuna,
maksaisi 3 m., saavat siis Päivälehden" koko vuoden tilaajat ilmaiseksi. Päivälehden v tilaushinta 15 m. pysyy
siitä huolimatta entisellään eli on oikeastaan vaan 12 m.

Uuden Kuvalehden" kaksivuotisen olemassa olon ai-

n

kana on jo ollut likeinen yhdysvaikutus sen ja Päivälehden

v

kosken, siten nimittäin, että pääasiallisesti samat kirjailijat
ovat kumpaankin apuansa antaneet. Nyt tämä vuorovaikutus tietysti tulee yhä vilkkaammaksi, varsinkin siihen nähden,
että Päivälehden v palstoilla esiintyvät kirjailijat antavat
alituista tehokasia apuaan „Uudelle Kuvalehdellekin"
»Uuden Kuvalehden11 varsinaiseen toimitukseen tulevat
kuulumaan: Juhani Aho, Pekka Aho ja K. W. Järnefelt. Apuansa ovat taas luvannnet: Alkio, Minna
Canth, J. H. Erkko, Santeri Ingman, KauppisHeikki, Kust. Killinen, Kasimir Leino, A. B.
Mäkelä, R. Roine, K. A. Tavaststjerna, Otto
Tuomi, Emil Wainio, M. Waronen, M. Wuori,
sekä yleensä kaikki ne, jotka Päivälehteenkin v kirjoittavat.
Kuvapuoli on Uudessa Kuvalehdessä" ollut siten toimitettuna, että sen kussakin numerossa on ollut pienempäin
muoto- y. m. kuruin ohessa ainakin kaksi suurempaa koko
sivun kuvaa, joiden joukossa useita jäljennöksiä kotimaisten
taiteilijain tauluista. Erityisenä lahjakuvana on anneltu
jäljennös A. Oallenin suuresta Aino-taulusta.
Samoin tulee olemaan ensi vuonnakin, se vaan erotusta, että nyt on lehti saanut varmoja avun lupauksia
melkein kaikilta taiteilijoiltamme. Niinpä ovat apuansa luvanneet: Albert Edelfelt, Gunnar Berndtson, Akseli Gallen, Pekka Halonen, WäinöBlomstedt,
Eero Järnefelt, Emil Wikström, W. Soldan,Brofeldt, Louis Sparre y. m. y. m.
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Kun »Päivälehti" tällä lavoin ei tule olemaan ainoastaan valtiollinen ja kirjallinen päivät eh,li,vaan samalla, myöskin kirjaUinen ja kuvallinen ku v ka v sle/il/

ja se näin, muodoin on päättänyt koettaa aikaansaada kaikki,
mitä meillä mahdollisesti tällä alalla voidaan tätä nykyä aikaan saada, rohkenee se toivoa, että yleisökin tulee näitä
sen pyrinnöltä kannalla maa,n.

Päivälehden toimittajat ovat:
Eero Erkko
E. O. Sjöberg
(vastaava toimittaja).

(toimitussihteeri).

Juhani Aho.
Santeri Ingman.
Filip Waren. Kasimir Lönnbohm (Leino).
Erkki Reijonen. Reinhold Roine
(taloudenhoitaja).

Tilaushinta:
Helsingissä:
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Vuodella: 15 mk
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7 „50
3 „75 „

Maaseudulla:
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15 mk —p.
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4
50 „

O rupi. 50 kop.
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3
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50
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Amer iikassa 5 dollaria.
Kuukaudelta Helsingissä 1 m. 25 p:iä.
Tilaajat ulkomailla kääntykööt suorastaanlehden
konttoriin, lähettämällä tilaushinnan ja kustannukset ristilähetyksestä.

Näinä päivinä on ilmestynyt:

JUHANI AHON

Uusia Lastuja.
3 m. 25 p., sid. koruk. 4 m. 75 p.

paulatie.
Korupainos, varustettu E, Järnefeltin piirtämillä
kuvilla.
3 m. 75 p., sid. koruk. 5 m. 25 p.

+»*«+

santeri

Jngmanin

Tuokiot" Kuusamon matkalta.
1

m. 75 p.

$OGT" Saman tekijän viime kevännä painettu teos ..Reservikasarmista, muistoja sotamiesajoiltani", 011 vielä saatavana,
sen hinta 1 m. 25 p.
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Paällyslehti painettu P.

Tilgmanninkirja- ja kivipainossa HelsingUsä.

