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SA KEN IA
(Hastingsin) luona hän voittaa
Haraldin, marssii Lontooseen, kruii
nauttaa itsensä Englannin kunin
kaaksi. Tämän johdosta häntä kut
sutaan Vilhelm valloittajaksi. Tä
mä normanni lainen valloitus muo
dostaa käännekohdan Englannin
historiassa.
Uusi kansanaines,
no rma nn ilais-ranskala inen
tulee
maahan ja elää muutamia vuosi
satoja eristettyä elämäänsä. E n g
lantilaiset vihasivat ja vainosivat
heitä ja tappoivat milloin vaan ti
laisuuden saivat. Vähitellen kui
tenkin haihtui tuo ankara viha ja
valloittajat sulautuivat entisiin
asukkaisiin ja muodostavat Eng
lannin kansan kanssa yhden kan
san.

ta, jossa hän oli viettänyt Huoruu
tensa. Hän suosi suuresti normautlilaisia. Tämä herätti suurta kat
keruutta englantilaisissa. He an
toivatkin korkeimman vallan jarli
Gothvitiille ja tämän kuoltua hänen
pojalleen Haraldille ja kun Edward
kuoli v. 1066, kruunasivat he Ha
raldin kuninkaakseensa. Kau van
hän ei kuitenkaan saanut olla hal
litsijana, sillä sotainen normanni
en herttua Vilhelm halusi myöskin
päästä Englannin kuninkaaksi, vetosipa hän siihenkin, että Edward
confessar muka oli luvannut teh
dä hänet valtakuntansa perijäksi.
Vilhelm kokoaa suuren sotajou
kon, purjehtii Englannin kanaalin
yli ja 14 p. lokak. 1066 Senlacin
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KIRJALLISUUTTA
U I SI MERKKITEOS TULOSSA.
Suomalaisen sosialistisen kustannusyhtiön
kustannuksella Ilmestyy viikon parin kulut
tua paralta lajia oleva kirja ''kevätkirjallisuus-m arkkinollla”. Sen nimi on The Chaam.
suomeksi Kuilu. — Teoksen suomentaja
A. B. Mäkelä antaa siltä se uraa van suo
situksen:
The ChaKm” on m erkllllsim piä kirjoja
m itä olen lukenut. Muodoltaan kaunokir
jallinen. vieläpä Juoneltaan senverran Jän
nittävä että pintapuolisen! piki n lukija sii
hen tyytynee, vaikka tekijättä nähtävästi
täydelleen puuttuu runollista m ielikuvitus
ta Ja psyko lookista vaistoa — yksikään hä
nen henkilöistään ei ole ihminen vaan aat
teitten ruumJstuma» Ihannetjyppl. Mikä
ääretön ero tässä suhteessa esim, Gorkij n
tai Londonin, vieläpä Toistoinkin ja Järne
feltin henkilöitten Ja näitten “Chasmln"
va haku vie n välillä! Mutta tämän heikkou
den (Jonka ainoastaan harva arvosteleva
lukija huomannee) enemmän kuin korvaa
kirjan asiallinen Ja atteelllnen voima. Mes
tarillisesti siinä on saatu esitetyksi sosia
lismin teoria toki tuhat kertaa aelvemmässä
ja helpommin sulatettavassa muodossa kuin
esim. eräät “Taloustieteen oppikirjat*’ ja
tunteakseni, aivan yhtä oikein ja perinpoh
jaisesti — odottam atonta m inulle ja m onel
la muulle Ihan tuntem attom alta tekijältä.
V astustajain kanta on myös edustettuna niin
hyvin, että harva heistä Itse voisi likim ain
kaan niin loistavasti puoliaan pidellä, m utta
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senpä tnurha&vampl on uitte kunkin heidän
teoriansa perinpohjainen musertaminen, Te
kijän asiantuntemus mitä erilaisim m illa tie
tämyksen aloilla on riittävä — häm m ästyt
tävän oikea esim . venäläisten olojen ja
äskeisten vallankumoustapa!)tumien suhteen.
P aikallisvärltys Venäjällä on riittävän räi
keä Joskus voisi luulla lilotelluksl, jos el
tietäisi ettei vlrkaryssäln eläim ellisyyttä voi
Illotella.
Yksityiskohdat, pienimmätkin,
ovat kerrassaan oikein esitetyt, niinkuin ai
noastaan Itse palkalla ollut saattaa sen
tehdä. Tuskin olen huomannut muuta plkkuerehdystä kuin Hersenstelnln murhassa
(tapahtui Terijoella, kirjassa se on m uutet
tu Pietarissa tapahtuneeksi).
Järnefelt
esim , "Vene^oJalalsissa*’ (Johan “Chasmln'*
Jälkim äistä osaa tulee vertailleeksi) vänkää
Ja väärlstelee lähes kalkki tosiasiat omiin
tarkot uksiinsa, m utta “Chasmln" tekijä on
koko sielullaan osallinen vallankumouksessa.
Siinä kirjan arvo Ja suuruus. Tuskin IbBen näytelm issään on saanut aatteitaan niin
selvästi Ikäänkuin puhtalmpaan marmoriin
veistetyksi, kuin m itä tämän kirjan keskus
teluissa on onnistuttu
Teos on m ielestäni arvokas- Erityisesti
senkin puolensa vuoksi, että se käsittelee
Venäjän (tarkemmin vietä, Itämeren m aa
kuntien) vallankumousta, suom alaisille siksi
läheistä asiaa. Etupäässä olisi kirja tar
peellinen suom alaiselle porvarilliselle tai
puoSosialistiselle yleisölle, m utta juuri tuon
Venäjän osan vuoksi sitä cl voi Suomessa
luvan perästä myydä.
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