
“Nainen ja työ”
Niin laajalti monessa maassa 

huomiota herättänyt teos kuin on 
Olive Shreinerin kirjottama 
“Woman and Labor" (Nainen ja 
Työ)-niminen kirja, ansaitsee 
tulla meidänkin lukijoillemme 
tunnetuksi.

Etten tekijää väärin tulkitsisi, 
esittelen teoksen, niin paljo kuin 
mahdollista tekijän omilla sanoil- 
la.

Esitellessään mainittua kirjaa 
sanoo Olive Schreiner:

' ‘On tarpeellista lausua joku 
sana tämän kirjan selitykseksi. 
Kirjan alkuperäinen nimi oli 
“mietteitä naisesta ja työstä.”

“Se on mitä nimi edellyttää* 
kokoelma mietteitä joistakin ky
symyksistä, jotka ovat naisen 
työn kanssa yhteydessä. 
“Aikaisessa nuoruudessani aloin 
kirjottamaan tätä kirjaa ja jat
koin työtäni, kunnes kymmenen 
vuotta sitten, se tuli keskeyte
tyksi. Kirjassani koskettelin asi
oita, joissa sukupuolisuhteilla on 
merkitsevä osansa, vaikkakin kä
sittelyni olivat epätäydelliset.

“Aloin kirjani etsimällä suku
puolten eriäviä tehtäviä aikaisim- 
missa elämän muodoissa; ei ai
noastaan eläinkunnan alussa, 
jolloin kaksi alkueläin munaa 
yhtyivät ja sukupuoliin jakaan
tunut eläinkunnan jatkuminen al
kaa, vaan vieläkin alkuperäisem- 
mästä n im. kasvikunnasta. En- 
simä isissä kolmessa luvussa tut
kin, niin tarkoin kuin se oli mi
nulle mahdollistat sukupuolten 
kehitystä eri haaroissa ei-inhimil- 
lisessä elämässä. Näissä tutki

muksissani havaitsin monia häm
mästyttäviä tosiasioita, jotka kos
kevat koko nykyaikaista suku- 
puol [kysymystä. Sellaiset tosi
asiat kuin nämät, että suuressa 
enemmistössä eri elämänlajeja 
maan päällä, naaras on vahvem
pi rakenteinen, voimakkaampi ja 
huomiokykyisessä vaistossa ete- 
vämpi urosta; ja että sitä mukaa 
kuin olosuhteet elämässä vaihte- 
lee, voi sukupuoli suhteet muo
dostua melkein minkä muotoi
seksi tahansa; ja että yksin su
kupuoli suhteissa pienokaisiinsa, 
ne eroavaisuudet, jotka me to
tutun tavan mukaan pidämme o. 
mi naisena yksinomaan isyydelle 
tai äitiydelle eivät ole sukupuo
lisesti luonteenomaisia erisuku- 
puolille kuten, jos tutkimme e- 
räiden sammakkolajien elämää, 
naaras munii munansa uroon se 
Iässä oleviin onteloihin, joissa ne 
kehittyvät sammakon pojiksi; tai 
eräiden merieläinten elämää, jos
sa uros kantaa mukanaan pieno
kaisia omasta ruumiistaan muo
dostuneessa pussissa ja pitää 
heistä huolen; ja lukemattomia 
muita samallaisia esimerkkejä 
voi löytää.

“Yli kaiken on minuun voimak
kaimmin vaikuttanut kaikessa 
mitä sen jälkeen olen ajatellut ja 
tuntenut sukupuoliasioissa se 
tärkeä tosiasia, joka syvästi vai
kutti minuun lapsena yksin kul- 
jeskellessani Afrikan pensastois
sa ja katsellessa ja kuunnellessa 
kun cock-o-veedit lauloivat yh
teisiä lemmenlaulujaan ja kun 
pienet laululinnut yhdessä ra-
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kerisivät pesiään ja yhdessä hoi
tivat, ei ainoastaan pienokai- 
siaan, vaan myöskin toinen tois
taan — että lintujen elämässä 
vissien lintulajien keskuudessa 
keskinäiset sukupuolisuhteet ovat 
saavuttaneet korkeimman sopu 
soinnun ja — voi melkein sanoa 
— henkisen kehityksen maail
massa; kehitysasteen, jota mi
kään ihmisrotu ei ole vielä saa
vuttanut- ja joka on korkein su
kupuoli-ihanne mitä ihmisen mie
likuvitus on vielä luonut.

“Kun olin valmistanut nämä koi 
me lukua aloin käsittelemään, 
niin kaukaisilta ajoilta kuin mah
dollista, naisen alkuperäistä ase
maa villiys. ja puolittain villiysti- 
lassa. Olin aina ollut erittäin 
kiintynyt tutkimaan Afrikan nais
ten asemaa ympärilläni olevassa 
lapsuusajassaan olevassa yhteis
kunnassa. Kahdeksantoistavuoti
aana keskustelin kerran Kafirl 
naisen kanssa, johon ei sivistys- 
mailma ollut voinut millään ta
valla vaikuttaa. Tämän naisen 
kanssa keskustelu vaikutti mi
nuun enempi kuin mikään muu 
huomiooni tullut seikka naisen a- 
semasta. Hän oli nainen, jota en 
voi muuten arvostella kuin ne
rokkaana ihmisenä. Kaunopuhe- 
liaammalla kielellä ja syvemmäl
lä painolla kuin olen koskaan 
kenenkään toisen naisen kuullut 
puhuvan, hän kuvasi minulle ro
tunsa naisten aseman; naisen 
työn ja kärsimyksensä naisena, 
kun saavutti täyden ikänsä rajoi
tetussa etämän piirissään moni- 
vaimoisuuden ja orjuuden valli
tessa ........ ja huomattavin seik
ka tässä kysymyksessä oli se, 
että yhdistettynä hänen syvään

melkein raivoisaan katkeruuteen
sa elämää ja niitä näkymättömiä 
voimia vastaan, jotka olivat muo
dostaneet naisen ja hänen ase
mansa sellaisiksi kuin ne olivat, 
ei hänellä ollut ainoatakaan kat
keraa sanaa yksilöllistä miestä 
vastaan, eikä mitään aikomusta 
tai tahtoa kapinoimaan; mieluum
min hänessä ilmeni jäykkä mel
kein majesteetiliinen tyytyväisyys
välttämättömyyteen ........  Tämä
keskustelu sai minut ensin ajat
telemaan sitä tosiasiaa, josta sit
temmin olen tullut perusteellises
ti vakuutetuksi, että ei minkään 
rodun tai luokan naiset nouse ka
pinaan tai yritä saada aikaan val
lankumouksellisia muutoksia hei
dän suhteissaan yhteiskuntaan, 
vaikka kuinka syvät ovat heidän 
kärsimyksensä ja vaikka kuinka 
selvästi he ne käsittävät, niin kau 
an kuin heidän alistumisensa on 
välttämätön yhteiskuntansa hyvin
voinnille ja kehitykselle; että mil
loin ikänä on naisten puolelta y- 
leisesti ilmennyt halua saada 
muutoksia aikaan yhteiskunnalli
sessa asemassaan, lähempi tutki
mus asiasta osottaa- että muuttu
neet tai muuttumassa olevat olo
suhteet yhteiskunnassa eivät enää 
tarvitse naisen tyytyväisyyttä or
juuteensa ........

“Kun tämä osa oli valmis, kir
jotuin sen koneella ja sidotin 
kirjaksi vuoden 1888 seudulla ja 
sitten ryhdyin valmistamaan vii
meistä osaa, jonka olin jo alotta- 
nut.

“Viimeisessä osassa kirjaani 
käsittelin sitä mikä yleisemmin 
tunnetaan nimellä “naiskysy
mys” : niitä syitä, jotka nykyai
kaisissa Europan yhteiskunnissa

—  275 —



johtavat naiset vaatimaan uudis* 
tuksia suhteissaan yhteiskuntaelä
mään; sitä suuntaa mihin nämä 
vaatimukset ovat kulkemassa ja 
niitä seurauksia, jotka mahdolli
sesti tulevat näistä uudistuksista 
johtumaan.

“Yksitoista vuotta kestäneen 
työn jälkeen v. 1899 olin valmis
tanut ja sidottanut yhteen teokse
ni käsittäen kolme osaa. Puuttui 
enää vain kirjan tarkistaminen ja 
esipuheen kirjoittaminen ......... ’*

Kirjottaja kertoo sitte kuinka 
hänet määrättiin heikon tervey
tensä tähden muuttamaan pois 
Johannesburgista Transvaalista. 
Kaksi kuukautta sen jälkeen puh
kesi Boerisota. Kaks! päivää so
dan julistuksen jälkeen hän yrit
ti palata Transvaaliin, mutta maa 
oli jo silloin julistettu sotalain a- 
laiseksi ja pääsy sinne häneltä 
kiellettiin, eikä hän saanut edes 
lupaa millään tavalla hankkia o- 
maisuuttaan pois sieltä. Kahdek
san kuukautta myöhemmin sat 
hän erään ystävänsä kautta tie
tää, että kun Englannin armeija 
vallotti Johannesburgin, oli hä
nen asuntonsa ryövätty ja kirjo- 
tuspöydän laatikko murrettu auki 
ja sisältö poltettu ja hänen yh
den to istavuoden työnsä oli hävin
nyt. Ainoastaan muutamia osit
tain palaneita papereita oli säi
lynyt, jotka ystävänsä oli talteen 
korjannut, kunnes tekijän itsen
sä sallittaisiin tulla niitä tarkasta
maan.

Joku kuukausi myöhemmin, 
kun sota eteni sisämaahan, jou
tuu kirjottaja suljetuksi pieneen 
kaupunkiin, jonne hän ei saa mi
tään viestejä muusta mailmasta 
— ei kirjeitä, ei sanomalehtiä,

ei mitään. Kuunnellen sodan- 
melskettä ympärillään, hänen täy
tyi pysytellä huoneessaan kuin 
vangin. Haavoittuneita sotilaita 
tuotiin kaupunkiin; vankilat oli
vat täynnä sotavankeja; kuole
mantuomioita julistettiin ja pan
tiin täytäntöön . . .  "yhdellä het
kellä ei voinut tietää mitä toisel
la tulee tapahtumaan”. Iltasin ei 
hän voinut sytyttää valoa huo
neessaan ja päiväsinkin täytyi ol
la ikkunat suojatut) että asunton
sa oli puolipimeä.

"Näissä olosuhteissa tunsin tar
peelliseksi johtaa ajatukseni mi
nua ympäröivistä kauhun tapah
tumista johonkin kaukaisempaan 
asiaan ja näiden asianhaarojen 
vaikutuksesta kirjotin tämän pie
nen kirjan, joka on pääasiallises
ti muistelmia vain yhdestä luvus
ta laajempaa teostani.”

Siinä puolipimeässä asennos
saan, jossa työ kävi hänelle anka
raksi fyysillisen heikkoutensa 
tähden, kirjotti Olive Schreiner 
äsken ilmestyneen kolmesataa si
vua käsittävän suurta huomiota 
herättäneen teoksen.

Sodan loputtua hän vihdoinkin 
sai luvan käydä Transvaalissa kat 
somassa aarrettaan. Kirjastaan 
oli ainoastaan nahkaselkä jätellä. 
Toinen puoli kirjasta oli palanut 
kokonaan ja sekin, mitä oli jälel- 
lä, murtui kosketuksesta. Siis 
kaikki oli hävinnyt!

“Silloin vielä toivoin”, sanoo 
tekijä, "että joskus tulevaisuudes
sa voisin uudelleen kirjottaa ko
ko kirjan. Mutta elämä on lyhyt. 
Olen huomannut, että ei ainoas
taan se jää tekemättä, mutta en 
voi saavuttaa sitä fyysillistä ter
veyttä, että voisin edes tämän pie
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nen teokseni sopusointuisesti täy
dentää.”

Surullisella mielellä sanoo kir
jotta ja antavansa ulos tämän te
oksensa, mutta kuitenkin toivoen, 
että harras ja rehellinen totuuden 
etsiminen johtaa toisia, jotka o- 
vat onnellisemmassa asemassa 
kuin hän, tekemään laajemman 
työn. Hän sanoo uskaltaneensa 
näin laajasti selostaa niitä seik
koja ja olosuhteita, joiden valli
tessa teoksensa on kirjotettu sen- 
tähden, että ei sen alkuperää ja 
tarkoitusta väärin ymmärrettäisi. 
Tämä teos on ulkomuistista ku
lotettu kokoelma muistelmia pää
asiallisesti yhdestä ainoasta vaik
ka tosin tärkeimmästä luvusta hä
nen alkuperäistä teostaan* joka 
sisälsi kaksitoista lukua.

Tässä luvussaan hän laajape- 
räisesti käsitteli naisen loiseläjä-

suhdetta yhteiskuntaan. Tämän 
kysymyksen hän pitää tärkeänä 
sen tähden, että sen kautta selvi
ää monta seikkaa, joille ei mis
tään muualta voi löytää selitystä.

Tässä teoksessaan (Nainen Ja 
työ) hän ensimäisissä kolmessa 
luvussa käsittelee parasitismia, 
neljännessä luvussa naisen suh
detta sotaan, viidennessä suku
puolisia eroavaisuuksia ja kuu
dennessa viimeisessä luvussa hän 
kumoaa joitakin vissejä väitteitä, 
joita on tehty ja tehdään sitä vas
taan, että naisella ei ole oikeut
ta eikä hänelle ole luonnollista 
astua uuden, uudesta muodostu
neen mailman elämänurille.

Seuraavassa tulen selostamaan 
teoksen ensimäisen luvun para- 
sitismista ja sen jälkeen kunkin 
luvun erikseen.

Selma Jokela.
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Nuorison siveelliset ihanteet 
ja sosialismi

Sanomalehti uutiset, jotka tuo
vat viestejä yläluokan nuorison 
siveellisesti yhä alespäin vajoa
misesta, ovat siksi jokapäiväisiä 
että ne tuskin kiinnittävät luki
jain huomiota. Milloin esim. 
Saksan keisari näkee tarpeelli
seksi kehottaa ylioppilaita anta
maan vähempi aikaa oluen juo
miselle y. m. porsastelulle ja 
enempi aikaa urheilulle ja muille

siveellisille harrastuksille. Mil
loin Yhdysvaltain porvarilliset 
siveysseurat keksivät ja esittele
vät kaikkia mahdollisia keinoja 
yliopistonuorison rappeutumisen 
estämiseksi. Apua vaan ei näytä 
mistään löytyvän; koulunuorison 
ihanteiksi yhä suuremmassa mää
rin tulevat korttipakka, samppan
japullo ja alastoman porton ku
va. Ei myöskään voitane väit
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