“Mutta ininäpä kuitenkin aijon
olla sinulle vaimokin”, Jekaterina
nyt sanoi kuumeisesti.
" M itä ? ... Sinä et voi tarkoit
taa täyttä totta!” Alexej huudah
ti. “Enkä suvaitsekään sinun si
tä tarkoittaa! . . . Sinä olet nuori
ja eloa uhkuva... sinulle hymyi
lee vielä e läm ä... tekisin rikok
sen, jos antaisin sinun tehdä itse
äsi kohtaan sellaisen erehdyksen
. . . En halua tehdä sinua onnet
tom aksi... ja muu kuin onneton
ei sokean miehen vaimo voi olla
. . . Tahdon, että pysyt vapaana..
mutta tietysti olen onnellisempi,
jos sinulla naisellista hellyyttä ja

lempeä minunkin osalleni on. . .
Tämä ei ole minkään velvollisuu
den asia. . . Lempeä ei takaa velvollisuus... Mutta vaikkapa mi
nua todellakin vieläkin lempisitkin, en siltikään sitoisi sinua it
seeni minkäänlaisilla virallisilla
siteillä. . . eli edes lupausten vas
taanottamisilla. .. ”
Jekaterina ei puhu nyt mitään.
Siten myöntää hän Alexejn ole
van oikeassa. Mutta sitten hän
taasen suutelee häntä huulille, ja
silittelee hellästi hänen poskiaan
. . . ja sokean luutnantin silmit
töminäkin kauniit kasvot värähte
levät onnen tunteesta.
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Paratiisi
Kirj. Yrjö Sirola.
Onnellisuuteen pyrkimys on ih
mismielelle luonnollinen. Ihmis
suvun suuren suuri enemmistö
myöntää avoimesti yrittävänsä
saada maallisen elantonsa mah
dollisimman hyväksi ja nekin jot
ka katsovat voivansa nurisematta
kestää suuretkin kärsimykset täs
sä "murheen laaksossa”, tyytyvät
osaansa sillä nimenomaisella eh
dolla, että saavat korvauksen tu
levassa elämässä paljoa arvok
kaampani nautintojen muodossa.
Sitä onnen tilaa, jota me ihmi
set uneksimme, on nimitetty para
tiisiksi. Sana merkitsee puutar
haa. Hyvin voimme käsittää,
kuinka onnen esikuvaksi on tul
lut kesäinen puutarha, missä val
—

litsee vilpoisa rauha, kukat luovat
silmälle iloa, linnut visertelevät ja
hedelmät lupaavat lisätä hyvin
vointia. — Sellaisessa onnelassa
me kaikki viettäisimme leppoisia
lomahetkiä!
Mutta me emme voi, ihmissu
vun suurella enemmistöllä ei ole
tilaisuutta tähän, on paljon onnet
tomuutta ja kurjuutta, vilua ja
surkeutta.
— Miksi? kysymme.
Vastauksista ei ole puutetta: ih
missuku, Aatamin lapset eivät pa
rempaa ansaitse; heillä oli para
tiisi aikain alussa, mutta he lan
kesivat syntiin ja nyt voi erityisen
armon kautta vain pieni osa heis
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tä pelastua onneen, muut mene myksensä ovat hirveät, he eivät
voi pysyä hiljaa, he metelöivät,
vät loppumattomaan vaivaan.
Ei tyydytä tämä selitys. Kärsi he vaativat vastausta, he uhraavat
ville on tuossa niin vähän lohdu voimansa ja verensä vain vasta
Verissä
tusta, että he kääntyvät muuan uksenkin saadakseen.
ne: onko totta? Eikö ihmiskun päin heitetään heidät takasin. Uu
nalla ole mitään toivoa? Vastat puneinako he uppoutuvat kirjoi
hin, he tulevat luennoille, he ky
kaa viisaat 1
— Ei, selittävät jotkut sellaiset syvät tieteeltä: etkö voi vastata?
kin, jotka eivät usko menneeseen
Ja katso vähitellen on tiede op
eikä tulevaan paratiisiin. He ko pinutkin vastaamaan niin, että
ettavat saada kärsiviä käsittä kaikki ymmärtävät. Se ei riennä
mään kuinka turha on jokainen vakuutelemaan mitään, ennen
yrityskin saada parannuksia ai kuin se arvelee olevansa varma
kaan, elämä on käsittämätön pa ja sittenkin se vielä epäilee omaa
ha, mielettömyys, joka olisi hävi varmuuttaan ja tutkii samat asiat
yhä uudelleen. Mutta se on jo
tettävä.
Pessimistiä, joka näin sanoo, päässyt niin pitkälle, että kykenee
katsovat kysyjät ensin kummituk osottamaan mailmankatsomuksen
sena, mutta pian on heidän ar sellaisen, ettei sen omaksujan tar
vostelunsa valmis: itse sinä olet vitse paljon pettyä, ei tarvitse lyö
hullu, näemmehän, että elämä voi dä päätänsä seinään ja yhä uudel
toisille olla hyvin onnekas, meillä, leen sanoa: erehdys oli sekin.
kärsivilläkin, on helpompia, haus
No mitä me nyt sitten arvelem
koja hetkiä ja me tahtoisimme me tältä tieteeltä oppineemme sen
vain tietää, eikö niitä voi saada paratiisiunelmamme suhteen? —
laajenemaan ja taasen supistu Katselkaamme! Mitä siihen alku
maan kärsimysten hetkiä. Eikö ajan paratiisilliseen titaan tulee,
kukaan voi vastata?
— tulevan elämän ihanuutta ei se
■
— Voi kyllä, kuuluu päiväpo- lupaa kellekään, mutta ei juuri
litiikon kevytmielinen julistus: kielläkään uneksimasta sitä, —
iloitkaa ja riemuitkaa, ei mailma niin on se osottautunut pelkäksi
niin mahdoton ole elää, unohtakaa saduksi, joka on syntynyt suur
surut ja kärsimykset, nauttikaa ten tuotanto-oloissa tapahtuvien
pienistä iloistanne enemmän, ja muutosten raskaina murrosaikoiehkä — ehkäpä teille voidaan toi na, jolloin ihmiset huoaten muis
mittaa hieman helpotuksia, aikaa televat, että isät “vanhoina hyvi
myöten, kunhan keritään, pääasia nä aikoina” taisivat elää onnelli
vaan, ettette hätäile ettekä mete sempina. Mutta niin uskonnollis
löi, että ennen kaikkea pysytte ten kuin luonnon alkutilan ihan
hiljaa, muuten ette saa mitään, noitsijainkin kuvittelema kadon
vielpä kärsimyksenne lisäänty nut paratiisi on auttamattomasti
vätkin. Ja se on silloin oma syyn osottautunut olemattomaksi. Eläimestä kehittyvä ihmisrotu, joka
ne.
Kyselijät tuskastuvat, heillä ei nälän, ravinnon etsinnän alati ah
ole aikaa odottaa, heidän kärsi distavassa pakossa keksii aseita.
—
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työkaluja, kylmässä suojelee itse
ään; sekaisten suhteitten jälkeen
alkaa vähitellen kehittyä yksiavioiseksi, joka ei vieläkään ole yleensä toteutunut; tekee kaltais
tensa kanssa sopimuksia yhtei
seksi turvaksi, suuren riistan yh
dessä pyytämiseksi, joista vähäi
sistä aluista on kehittynyt nyky
ajan monimutkainen yhteiskunta
rakenne. —
Kehitys ei ole yhtä ainoata toi
votonta vaellusta, kuten jotkut us
kotelevat, eikä myöskään sään
nöllisessä tahdissa nousevaa edis
tystä. Se on kirjava kokoelma
yksilöjen, luokka-ln ja kansakun
tain vaiheita, jotka kertovat esi
merkkejä suunnattomista kärsi
myksistä ja pohjattomasta kurjuu
desta, mutta myös rohkaisevista
edistysaskeleista ja verrattaisesta
hyvinvoinmsta joidenkin kehitys
kausien. kukoistusaikoina. Niin
pä kerranaasti otetaan esimerkik
si “vanhoista hyvistä ajoista” yk
sinkertainen
talonpoikaiselanto
ennenkuin uusiaikainen liikehuijaus oli päässyt sitä häiritsemään.
Samoin kertovat aikakirjat koh
tuullisista työoloista ja iloisesta
elämästä keskiajan käsityöläisk au pungeissa. Parati :sill isuutt a
nässä oloissa sekotti kyllä aika
ajottaisten häiriöitten tuottama epä varmuus: kaupunkeja uhkasi
ryöstöt ja vallotukset, talonpoika
on luonnonoikkujen, ryöstöaatelin
ja maan ulkona:sen vihollisen valvallassa Koko tämän "paratiisin"
tuhosi myös maanpuolustusjoukosta kehittynyt aatelisvalta, siitä
kasvanut itsevaltius sekä lopuksi
kapitalismi, joka pirstasi käsityön,
ajoi talonpojan pois konnultaan
—

tai teki hänet riipppuvaksi velalli
seksi.
Kapitalismipa loi uusiaikaisen
palkkaproletariatin, työläisluokan,
jonka se heitti sanomattomaan
kurjuuteen epäinhimillisten työ
olojen, kurjan asunnon ja riittä
mättömän ruoan kautta, samalla
kuin sille kävi mahdottomaksi elää henkistä ja yhteiskunnallista
elämää sekä elähyttää olemus
taan virkistävän huvittelun kaut
ta. Kamalimpana osottautuu ka
pitalismin vaikutus tvöttömvydessä, jonka ilmiön täytyy olla villil
lekin arvoituksena. Hän ymmär
tää kyllä laiskottelun autuuden ja
nauttii sitä, milloin vain voi, mut
ta hän ei mahtane voida käsittää,
ettei saa tehdä työtä, jos tahtoo.
Ja aina kun ihnvsen on valittava
työn tai nälän välillä, valitsee hän
edellisen, jollei se ole hänen ke
hittyneemmän oikeustajuntansa
kannalta katsoen muuttunut ai
van sietämättömäksi, niin että
kuolemakin on tervetulleempi.
Kapitalismin kehityskauden alussa odottivat sen puoltajat sen
antavan paratiisillisen onnen ih
missuvulle. Lupasihan se todelli
suuden kautta kohottaa ihm-lssuvun rikkaudet äärettömiin, mailman kaupan kautta tasata yli
maapallon sen eri osissa tuotetut
ylellisyydet, saattaa kansat keski
näiseen vuorovaikutukseen, avar
taa ihmisten katseet, kohottaa
kukoistukseen t:eleet ja taiteet,
— niin mitäpä kaikkea se lupasikaan. Ia — kieltämättä — se on
täyttänyt koko joukon näitä lupa
uksia.
Rikkaus on todella kasvanut yli rohkeimpain unelmain, mutta
sen jako on luonut helvettikuvi-
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telmiakin onnettomamman tilan.
Mailm an kauppa kuljettelee ylel
lisyyksiä ympäri maiden ja meri
en, mutta niistä joutuu vain rip
peitä työtä tekevälle kansalle.
Kansain vuorovaikutus on suuremmoinen, mutta kapitalismi on
itse alituisen sodanvaaran aihee
na. Ihmisten katseet ovat avar
tuneet, vapaa-aatteisuus on levit
tänyt siunaustaan lavealti, mutta
samassa määrin on lisätty ihmis
suvun pimennys- ja tyhmennyskeinoja. Tiede on kohonnut kor
kealle, mutta palvelee ja puolus
taa suureksi osaksi riistämistä.
Taide on alituisessa rappeutumi
sen vaarassa palvellessaan jouti
laisuuden turmelusta. — Mitä
tehdä, paratiisia ei tämä ole?
Uusi paratiisiunelma esittää it
sensä: sosialismi. — No mitä tie
dät ja tarjoat? — Se selittää: en
kehota palaamaan villien luonnon
tilaan, en yrittämään käsityön ja
talonpoikaisuuden ihannoituun ai
kaan. Ensiksikin voisi tehdä pai
navia muistutuksia niiden ihan
teellisuutta vastaan ja toiseksi on
niihin palaaminen mahdoton. Ih
minen ei näet ollenkaan siinä
määrässä hallitse olojaan ja elantoaan kuin on uskoteltu, vaan on
hän sangen sidottu perinnöllisyy.
den,
rotunsa
omituisuuksien,
maansa, kasvatuksensa, ammat
tinsa, uskontonsa, tietonsa, lahjo
jensa ja vaatimustensa puolesta
— joita hän ei voi mielin mää
rin vaihtaa — tekemään sitä mi
tä tekee. Ei siinä siis unelmat
eikä päähänpistot auta!
Mutta jos tutkii niitä paikkoja,
mistä kenkä puristaa, niin ehkä
niitä voidaan avartaa. Missä sit
ten on vika?
—

— Liian pitkä työpäivä!
— Lyhennetään.
— Miten?
— Ei tehdä niin pitkiä päiviä!
Hyvin yksinkertainen ratkaisu ja
on osottautunut voivansa mainios
ti toteutua. Mitä muuta?
— Tehtaassa on huono ilma.
— No, luukkuja seiniin, insi
nöörit keksimään uusia laitoksia
eikä suostuta olemaan töissä, jol
lei niitä tule. Ja niitä tulee.
—- Työnjohtaja on ilkeä ja so
pimaton mies.
— Pankaa pois.
— Ei voida, isäntä . . .
— Pakottakaa! Sekin käy vaik
ka vaivalla. Mitä muuta?
— Palkkaa on vähän.
— No, paljoko teille kelpaisi?
— He. he kai sitä kelpaisi;
mestari saa niin paljon, insinööri
niin paljon, johtaja niin paljon,
yhtiön isännöitsiä niin paljon ja
— ja osakkaat, emme tiedä kuin
ka paljon, mutta ei se olekaan
palkkaa,
— Ei, se on ansiotonta työstä
johtumatonta tuloa, jolle voi an
taa hyvin rumia nim ä. Se olisi
poistettava. Siihen päästäisi si
ten, että työväki itse omistaisi ko
ko tehtaan. Ei tosin silloinkaan
voitaisi maksaa rajattomia palk
koja, yksinkertainen jakolasku osottaisi, kuinka paljon kullekin
tulee ja johtajaksi valitulle mak
settaisi lisäpalkkiota, jos ei ku
kaan muuten tahtoisi ruveta sii
hen toimeen. Jos useampia teh
taita, koko maan, valtakunnan tai
maanosan, mikseipä lopulta koko
maapallon tehtaat ja liikelaitok
set yhtyvät liittoon, niin jakautuu
koko mailman rikkaus tasan kaik
kiin maan ääriin, jakaa siunaus
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taan kaikille yhteisen tuotantoko
neiston osakkaille.
Tämä on sosialismin perusvaa
timus, josta kaikki muu johtuu.
Tuo ansioton tulo-erä pois! Siitä
seuraa johdonmukaisesti, että
kaikki muukin annetaan. Palkak
seen työnsä tulokset saava, koh
tuullista työtä tekevä ihminen pi
tää vaivatta hallussaan valtiolli
sen ja kunnallisen määräämisval
lan, hän ei elätä tarpeettomia yksityiskauppiaita eikä ylipäänsä
salli kenenkään saada ansiotonta
hyötyä. Häneltä ei kukaan voi
riistää kansalaisvapauksia eikä oi
keuksia, niiden käyttäminen kun
on itse tuotantotavan luonnossa.
Ihmissuvun tie johtaa kapitalis
mista sosialismiin, — luonnon
pakolla, kapitalismi ei pysy pys
tyssä, se sotkeutuu omiin jalkoi
hinsa ja kompastuu, sijalle astuu
sosialismi, jonka perusteet ovat
valmiina työväen järjestöissä,
osuuskun nissa, yhte iskun nallisissa liikkeissä ym. aloilla. Olkaa
hyvät, paratiisi!
—• Onkohan niin, kysyvät epäi
lijät. —- No antaapa kuulua, mitä
vastustajilla on sanomista! — Ei
voi odottaa ihmisen niin paljon
siveellisesti paranevan, että rupe
aisi ajattelemaan yhteistä hyvää,
siinä määrässä itsekkäitä tässä ol
laan. — Niin ollaankin, vastaa
sosialismi, mutta ollaan vaan.
Juuri se itsekkyys pakottaa meitä
sosialisteiksi, työväenluokan etu
vaatii sitä ja se on samalla yh
teiskunnan, koko kansan etu, kos
ka ei ole kellekään terveellistä
periä suuria omaisuuksia, saada
ansaitsemattomia tuloja ja joutua
valta-asemiin, joita ei kykene hoi
tamaan. Tullakseen sosialistiksi
—
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ei ihminen tarvitse tulla rahtua
kaan paremmaksi, vähän järki
herätä vain. Toinen asia on sit
ten, että kaiken todennäköisyyden
mukana tämä järjestelmä hävit
täisi rikoksia, jotka johtuvat epä
normaaleista oloista, kurjuudesta
ja ylellisyydestä, se vähentäisi
kiusauksia ja ehkäisisi lankea
masta, joten sen turvissa voisi
syntyä terveempi ja puhtaampi
ihmisrotu.
— Mutta miten käy vapauden
siinä yhteiskunnassa? Tarvitaan
tietysti hirveä määrä tarkastajia
ja poliiseja!
— Herrat mittaavat asiaa oman
kaavansa mukaan. Nyt on juuri
tuommoinen tila, että jokaisella
-— paitsi riistäjillä — on vartio
mies perässään, nyt ei voi puhua
vapaudesta. Mielivaltaa ei mikään
yhteiskunta siedä, mutta yhteis
kunnallisen velvollisuutensa täyt
täneiden kansalaisten yksityisasi
oihin ei kansanvaltainen yhteis
kunta puutu, mutta kyllä virka
valtainen ja kapitalistinen.
Onhan niitä vastaväitteitä ja
kaikkien niiden tarkotuksena on
todistaa, ettei sosialismi toteutet
tunakaan — jonka mahdollisuutta
he epäilevät — olisi mikään ihan
netila. — No, tuo riippuu siitä
mitä ihanteella tarkotetaan.
Jos tarkotetaan ihannetilalla si
tä, että paistetut pyyt lentävät
laiskojen suuhun, että virrat vuo
tavat viiniä — tahtoo sanoa alko
holitonta, vuoret ovat sokeria ja
lauhkean sään takia asunnot ja
puvut tarpeettomia, jolloin into
himot eivät polta ihmissydämissä,
jolloin ei rakkaus synnytä ristirii
toja jopa tuskaakin, jolloin viha
ja kiukku on tuntematon, niin jos
—
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semmoista odottaa, niin kai sen
unelman voi tyhjänperäläksi to
distaa. Mutta ei sosialismi ole
luvannutkaan sitä. Se lupaa vain
tilan, joka on kapitalistista yhteis
kuntaa ylempänä, joka lopettaa
ihmisten taloudellisen kurjuuden
ja etuoikeutetun ylellisyyden, avaa kehitysmahdollisuudet ihmis
ten parhaille voimille ja estää
huonoja taipumuksia pääsemästä
kehittymään. Emme sen piirus
tuksia voi valmiina esittää, kukin
aika tuo, mitä on tuodakseen ja
meitä kehittyneemmät ihmiset

saavat uusien tuotannollisten il
miöiden ja tieteen ihmekeksintöjen perustalla toteuttaa, mitä it
selleen edullisena pitävät. Mutta
avaamalla köyhälistölle nämät uu
det, toivehikkaat ja samalla luo
tettavat näköalat, joista esimaku
jo alkaa tuntua siellä täällä, vaik
ka vanha maailma raivoaakin, an
tamalla uskoa ja toivoa arvelee
sosialismi voineensa todistaa, että
kuitenkin paratiisi on, on vahva
na luottamuksena meissä ja to
dellisuutena meidän tapsillamme.

□ B O B

Onnettomia
Niitä on kaikkialla, eikä suin
kaan vähimmän siellä mistä me
olemme kotoisin. Mitä kaikkea
löytyisikään Suomen saloilta, jos
niistä kävisi kertomaan. Koetan
vaan piirtää yhden silminnäkemäni kuvan, eikä se edes salolta,
vaan suuren valtatien varrelta.
Pelkään vaan että kuva ei tule
täydellinen, sillä kamalasta todel
lisuudesta on voinut ajan kanssa
paljon muististani haihtua.
Kuvitelkaa mielessänne Pohjois-Pohjanmaan talvinen aamu,
jolloin elohopea on jäätymäisillään. Kaikkialla vaan lunta ja
huurretta, ja niin kylmää että se
oikeen vihlasee. Lumen parku
minen jalasten ja jalkojen alla
kuuluu kilometrien päähän, sa
moin jäätyneitten saranain kirkasu, kun ihmiset välttämättömyy
—

den pakosta joutuvat oviaan lii
kuttelemaan. Mutta tavalliset ih
miset silloin pysyttelevätkin sei
nien sisällä, uuniensa lähettyvil
lä, ainoastaan rankimmat työorjat
ja juhdat silloinkin ajetaan me
noon.
Yksi sellainen aamu oli, kun
meitä muutamia kaupunkireisulaisia, pakotettuna kaikesta huoli
matta kuluttamaan pitkää taival
tamme, ajeli tietä pitkin parkuvan
musiikin raikuessa. Vaikka em
me olleet vielä ehtineet yöpaikas
tamme montakaan kilometriä kul
kea, tunsimme jo kylmän kouris
televan ruumistamme ja päätim
me pyörähtää ensimäiseen taloon
mikä eteemme tulee. Siinä huomasimm.ekin, että aivan tien vie
restä, mäen syrjästä, oikeammin
itse mäestä, lumikinoksesta, koho
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