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Kauneusesineiden ylcistyttäminen
Ki/j. EMANUEL JULIUS 

{Suuni. J. A. Kongo)

Sosialistinen liike, pyrkiessään 
muuttamaan elämisen välineet yh- 
teisomaisuudeksi, ei ole välinpitä
mätön taiteiden suliteen. Idealisti
set “tieteilijät’' usein saavat sen 
käsityksen, että sosialismi koskee 
ainoastaan elämän karkeampia asi
oita. Vaikka onkin totta, että so
sialistinen liike haluaa ennenkaik
kea tehdä mahdolliseksi sen, että 
kaikki työtätekevät varmasti saa
vat niin suuren palkkion työstään, 
että voivat elää oikeaa ihmiselä
mää, tulisi kumminkin ymmärtää 
se, että sosialismi tulee vapautta

maan taiteilijankin, kansanvaltais- 
tuttamaan taiteenkin.

Kauneuden kaipuu on jotakin, 
joka on perinnäistä. Vaikutus, jo
ka tulee katsellessa majesteetillistä 
vuorta, saapi ihmisen liikutuksen 
valtaan sielunsa syvyyksiä myö
ten. Hänen tunteensa sykkii ja 
värähtelee, kaivaten ilmaisua. Jos 
hän on taiteilija, hän kirjoittaa ru
non, joka hengittää kauniita sano
ja ja ajatuksia, kaivertaa veistoku- 
van, jonka sopusuhtainen muoto 
kuvaa hurmaavaa suloisuutta, 
maalaa kuvan, joka ilakoipi luon-
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non väreissä ja väri vivahduksissa, 
tahi säveltää laulun, joka asettaa 
-oinnun hiljaisuuden kanssa vas
takkain, sovittaa ääncnlaaj uuden 
ja sävelet toisiinsa.

Ei mikään maailmassa ole pa
rempaa kuin kauneus. Kaiken ole- 
vaisuuden päämääränä on kaune
us, joka merkitsee täydellisyyttä. 
Me uskomme että kaikki mikä on 
kaunista ei voi olla pahaa. Vain 
rumuus on epäsiveellistä. Todelli

nen kauneus on sielulle sa
maa kuin happi on kukkasil
le. Jos me ympäröimme it
semme kauneudella, meidän 
elämämme ja ajatuksemme, 
ajan kuluessa muuttuisivat 
kauniiksi, sillä kauneus nie
lee rumuuden juuri niinkuin 
valo ajaa pois yön pimeyden.

Ainoat todelliset, nimensä- 
ar voiset taiteen-arvostelijal 
tulevat työväenluokasta. Tai- 
teenihastelijoita, pintapuoli
sen huvin etsijöitä, keskiluo
kan taidetta harrastavaisia 
fiiosoofeja ja kuosin mukaan 
eläviä naisia voidaan aina 
nähdä symfoonisissa soitan
noissa, näyttelyissä, luennois
sa, joissa käsitellään raskai
ta, syvämietteisiä käsityksiä 
ja Ibsenin ja Shawin näytel
mät uottei ta. Vaan nämä hen
kilöt eivät merkitse mitään. 
Minä vieläkin kertaan, että 
ainoat todelliset soitannon ja 
kirjallisuuden harrastajat tu
levat työväenluokasta. Työ
läiset luovat soitannon, —  ta
vallisesti he ovat työväenjär
jestöjen jäseniä, ja he ovat 
niin tietoisia asemastaan, että 
he eivät ole vastenmielisiä 
yhtymään Amerikan Työvä
en Liittoon.

Georce Brandes. tutkiel
massaan ■‘Lukemisesta1’ sanoo; 
“koulupiirien ulkopuolella tunne
taan voimakas ja kiihkeä lukemi
sen halu ainoastaan niissä, joilla 
ei ole aikaa eikä varoja siihen, 
alemman luokan taitureissa ja 
työläisissä. Viimeksimainittujen 
keskuudessa voidaan huomata vie
lä sama opinjano, joka teki varak
kaat porvariluokat huomattaviksi 
sata vuotta sitten, vaikka se niin 
pian sammutettiin,”
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Samaa voidaan sanot työ
läisten mieltymyksestä soi
tantoon. Loiseläjät ovat ai
kamoisia kirjojen ja taidete
osten kokoojia (sen tähden, 
että heillä on varoja), vaan 
he ovat huonoja kirjojen ja 
taideteosten luojia. He jättä
vät tämän pienen tehtävän 
tuottavalle luokalle.

Beethoven, —  suurin kai
kista soitannon filosoofeista,
—  kohosi Saksan maalaissää- 
dystä. Se oli Beethoven, jo
ka kieltäytyi esiintymästä 
kuninkuuden edessä, vaikka 
hänen toverinsa, Goethe, nos
ti hattuansa, —  kertoo meille 
James llunker. Bach ansaitsi 
niukan toimeentulon urku- 
jensoit tajuna vähäpätöisessä 
kirkossa. Richard Wagner 
otti osaa Saksan työläisten 
kapinaan Dresdenissä. On
neksi hän pääsi pakoon; jota 
vastoin hänen toverinsa, 
Roeckel ja Mikail Bakimin, 
vangittiin. Wagner in soitto- 
näytelmät ilmaisivat työväen 
pyrkimyksiä, ne laulavat val
lan kumouksen filosofian.

* *
*

Pintapuoliset ajattelijat o- 
vat taipuvaisia omaamaan 
sen mielipiteen, että taiteet 
ovat niinkutsuttujen kult- 
tuuriluokkien tuotteita. Sem
moinen mielipide on väärä. Kult- 
umriluokat hankkivat itselleen 
kulttuurinsa patustelemalla työvä
enluokan runoilijani, säveltäjäin, 
soittoniekkain ja taiteilijain teoksi
en läpi. Tähän asti taide, vaikka 
se on työläisten tuottamaa, on ollut 
rikkaiden huvituksena ja ajanviet
teenä. Taiteilijat ovat muodosta
neet sielua elähyttaviä kuvia, vaan 
ne on heiltä otettu pois ja asetettu
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rikkaiden linnoihin. Toisin sano
en, koko luokan nautinnot on käy
tetty tekemään rikkaiden elämän 
helpommaksi. Taide on riistetty 
työläisiltä. Mutta kaikki tämä on 
muuttumassa, ja missä taide on ol
lut ylä luokkalaista, se on nyt 
muuttumassa kansanomaiseksi.

Soittoniekat eivät halua luoda 
kauneuksia kenellekään muille 
kuin kansalle; taiteilijat mieluum
min haluaisivat nähdä maalauksen-
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sa riippuvan yleisissä taulukokoel- 
niissa kuin rikkaiden kodeissa; ku
vanveistäjät mieluummin haluaisi
vat kuvapatsaillensa koristavan 
kaupunkien katuja ja lehtokäyta
via kuin soisivat, että niitä käyte
tään kanttistamassa ainoastaan ka
pitalistien ja yläluokka laisten ko
teja ja elämää. Rikkaat kirjojen 
kokoojat ovat väistyneet pois 
yleisten kirjastojen tieltä. Runoi

lijat halukkaammin näkisi
vät, että kirjansa kiertäisivät 
kansan keskuudessa kuin et
tä ne ainoastaan koristaisivat 
taiteenihastelijäin hyllyjä.

Kirjailijat tuntevat onnelli
suutta silloin, kun he ovat il
maisemassa tunteitaan. Kun 
hän näkee kirjalliset tuot
teensa menevän läpi pyrisevi- 
cii painokoneiden, hänen 
ilonsa kiihtyy. Taide, niin
kuin minä käsitän sen, on 
enemmän kuin yksilön vaiku
tuksien ilmaisemista; taide 
kirjailijan sielussa on ylevä 
asia, vaan se lakkaa olemas
ta taide silloin, kun ci ole 
kättä, joka sen tarjoaa kan
salle. Kansa on sangen tar 
keä taiteilijalle, sillä taide 
h uok mi k ansan vai taisuuden 
olemusta. Ennenkuin kirjai
lijan taide tulee kansan tai
teeksi, nautinto ei voi ottaa

S i 
ioin tällöin tapaan ystävälli
sen olennon, joka kirjoittelee 
“ runonpätkiä lehtiin” ja joka 
“ei välitä hiluistakaan ylei
söstä", vaan, tavallisesti mink1 
huomaan, että hänen sula- 
tuskoneistonsa ei ole työ
kunnossa.

* *
*

.Mikä on voimakkaampaa 
kuin ihmisen toivomus saa
da kertoa ystävälleen, tahi 

maailmalle, mitä hän ajattelee, tun
tee ja havaitsee? Mikä on valta
vampaa kuin halu ilmaista ajatuk
sensa? Minun nähden ihmisen 
suurin ilo elämässä löytyy puhumi
sessa. —  ja maailman en simainen 
taiteilija ei ollut taidemaalari, ku
vanveistäjä. runoilija tahi soitto
niekka ; hän oli puhuja. Siis me 
kaikki olemme taiteilijoita, Puhe 
on ottanut eri muotoja; ia nyky-
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ään, jotkut puhuvat viululla, 
toiset puhuvat veistimillä, si* 
vcltimellä ja painokoneella.
Se on kaikki puhetta kum
minkin; se on kaikki ilmaise
mista; se on yleinen ilmaise
minen, joka on taiteen pohja
na; ja kun te riisutte sen sy
dämeensä saakka, niin tei
dän eteenne ilmaantuu tuo 
elävä, hengittävä, puhuva 
olio, —  kansanvaltaisuus.

Siis, terve jutteleminen on 
kaiken taiteen pohjana; taide 
alkaa keskustelusta; puhe on 
runouden ja kirjallisuuden 
liiti: taiteilija on koko maail
man kertoja. Hän kertoo 
meille asioita, ja hän koettaa 
kertoa ne kauniisti; hänen 
kertomuksensa, hänen runon
sa, —  kaikki ovat kertomus
ta. Puhuminen ei voi elää 
ilman kuulijoita. Asettakaa- 
pa taiteilija saarelle, jossa ei 
ole ihmisiä ja hänen taiteensa 
muuttuu narrimaisuudeksi, 
se muuttuu olemattomaksi. 
Hänellä täytyy olla ihmisiä, 
joitakin, joille hän voi puhua.

Meidän täytyy puhua sitä 
kieltä, jota ymmärretään.
Hän voi muodostaa ihania 
sointuja, panna ne kertomaan 
kauniita kertomuksia, vaan 
ne eivät voi olla taidetta 
ennenkuin kuuntelija ymmär
tää niitä ja tuntee sainallaisia 
vaikutuksia taiteilijan kanssa. Tai
teilijan täytyy käyttää sellaista 
kieltä, jonka avulla hän voi tarjo
ta tekemänsä ihanuudet kansalle. 
Tämä on mielestäni syy, minkä 
tähden taiteilija mieluummin pal
velisi kansaa kuin yksinomaan rik
kaita yläluokkalaisia. Kreikkalai
set asettivat kuvapatsaansa ja kau
neuden esineensä paikkoihin, joissa 
ihmiset voivat nähdä ja ihailla nii
tä. Taiteilijat tänäpäivanä halua-
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vat sama Hai sen ihailijajoukon ;
ihailijajoukko ei voi koskaan olla 
liian suuri; he haluavat maailman 
kuultavaksi ja nähtäväksi heidän 
ihanuuk siansa.

lii koskaan historian aikana ole 
ollut niin paljon ihmisiä, jotka voi
vat kirjoittaa, kuin on tänäpäivä- 
ttä. Laskekaa kaikkien vuosisato-
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je» runoilijat, kirjailijat ja taiteili
jat. aina sivisty k sen sarastuksesta 
yhdeksäntoista vuosisadan puoli
väliin saakka, ja niitien kokonais
summa ei vedä vertoja sille suun
nattomalle määrälle miehiä ja nai
da, jotka voivat todella kirjoittaa 
ja, jotka kirjoittavat meidän aika
kauttamme varten. Ja kntnmin-

siä. Minkä tähden? Minä luulen, 
että siilien vastaaminen ei ole vai
kea. Meidän kirjailijajoukot eivät 
ole kosketuksessa elämän kanssa, 
ja tämä on syy. minkätähden heiltä 
puuttuu todellisuuden leimaa; he 
ovat kosketuksessa kirjojen kans
sa. vaan he eivät ole kosketuksessa 
ihmisten kanssa. Heidän filosofi-

Mm><> Krtivn; 'tili jii

kili, ainoastaan kourallinen tekee ansa tulee kirjoista, jotka ovat 
sellaista työtä, joka on asiallisia ja vailla ilunistunnetta. 
tärkeää. Kirjailijan elämä, kuten Walter

Arvioidaan, että vähintäin viisi- l.Sagdiot sanoo “Kirjallisissa Tui
mista tuhatta kirjaa julaistaan kiclmissaan’ , on onttoa. “Hänellä 
Amerikassa joka vuosi. Ne ovat ei ole mitään kuunneltavana eikä 
hyvin kirjoitettuja, osoittavat ke- mitään nähtävänä. Hän on toimin- 
hittyneisyyttä ja harjaantuneisiini- ta-piirinsä ulkopuolella, jossa hän 
ta ja syväoppineisuutta, —  vaan voisi käyttää omia silmiänsä ja 
kuitenkaan, ne eivät ole pysyväi- korviansa”, Bagehot väittää. Mei-
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i.län kirjailijaimme täytyy tulla 
ulos elämään. Heidän täytyy han
gata olkapäitä yhteen koneniekan 
ja sähkötyöntekijän kanssa; hei
dän täytyy kuunnella tehdastvton 
huokauksia ja lasten itkua; heidän

Tytti! ja  lapsi.

täytyy ottaa huomioonsa ihmisen 
kutsu, veljeyden laulu. Taiteella 
on ollut riittävästi kulttuuria; se 
tarvitsee yhteistunnotta. Kirja- 
ihmisen täytyy väistyä katu-ihmi- 
sen tieltä.

* *
*

Ihminen luopi, ja luodessaan hän 
rakentaa luonteenominaisuutta. 
Täm» 1ii"niise-i halu lovtäa ilmai
sua kaikilla elämän aloilla, paitsi 
loiseläjäluokan keskuudessa, joka 
elää riistämällä sen, minkä toiset 
ovat tehneet. Nämä loiseläjät. jot
ka ottavat sen, minkä käsityönte
kijä on hionut, myöskin ottavat 
säveltäjän laulut ja taidemaalarin 
kuvat. Ile elävät ahmaamisella. 
Vaan, heidän päivänsä ovat luetut, 
sillä työläinen alkaa jo viimein ol
la tietoinen tästä luonnottomuu
desta ja hänen filosofiastaan. So

sialismi tulee tekemään loiseläjistä 
tuottajia.

Höyrykone, ahjo, sulatusuuni, 
valtamerilaiva ovat kaikki työläis
ten tuottamia ja käyttämiä. Ne 
ovat tietämättään taitelijoita, sillä 
kauniissa koneessa voidaan löytää 
yhtä paljon laidetta kuin soinnuk
kaassa sävelmässä. Nämä koneet 
innostuttavat laulajia, taidemaala
reja ja säveltäjiä, ja tuloksena on 
että meille on muodostumassa uusi 
laide, —  tehtaan, myllyn ja kaivan
non taide. Vanhaan aikaan haar
niskan helske innostutti runoilijoi
ta ja soittoniekkoja. Huomenna 
ahjon pauhina, tehtaan ja mittaa
jien vasaroiden kalke tulee imios-

H ctniinlityllii.
Uittamaan taiteilijoita. Suurin nau
tinto, mitä uudella elämällä on tar
jottavana, on hiomisen innostus. 
Suurin “nautinto” , mitä vanhalla 
elämällä on tarjottavana, on hävit
tämisen raivohulluus. Tykin tilal
le täytyy asettaa vasara.


