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ten epämääräisten tilalle ja se teliisi mahdolliseksi 
liikelaskelmat tulevaisuuteen nähden miten pitkäl
le taliansa, mikäli kalenteri on kyseessä, Joka nyt 
monimutkaisessa liikkeessä olisi perin tarpeen, 
mutta on mahdoton, juhlapäivien tullessa eteen, 
milloin sattuu. Kevätkaudella vallitseva epäsään
nöllisyys esim. kaupan alalla, joka johtuu siltä, 
että pääsiäinen lankeaa eri vuosina niin paljon toi
sistaan eroavina päivinä. Mikäli kirkolliset juhlat 
ovat kyseessä, on Kansainliiton raportissa nyt jo 
osoitettu, että niiden taholta ei tulla nostamaan 
uskonnollisista syistä mitään vastustusta kalente
rin yksinkertaistuttamiseen nähden.”

Ja katsoessa, missä määrin kansainväliset suh
teet stan-darisoituvat pääomien kansainvälistyessä

Ja teollisuuden, kaupan ja liikenteen kansainvä
listyessä, tuntuu koko maailmantalouden kehityk
selle vieraalle, että on olemassa niin epäsäännöl
linen ajan Järjestys, kuin nykyinen yleisesti hy
väksytty kalenteri, puhumattakaan eri uskonto
jen ja rotujen kiinnipitämistä toisistaan eriävistä 
kalentereista, jotka aiheuttavat heille sitä enem
män (hankaluuksia, ‘mitä kiinteämpään yhteyteen 
he muun maailman kanssa joutuvat. Standarlsoi- 
tuminen on nykyään maailman talouselämän il
miö ja pakkotulos kapitalistisesta tuotantojärjes
telmästä, joka tässä kehityksessään tulee aiheut
tamaan lopuksi tilanteen kypsäksi ei ainoastaan 
uudelle kalenterille, mutta uudelle yhteiskunta
järjestelmälle kokonaisuudessaan.

T y ö l ä i s t e n  T a i d e h a r r a s t u k s e t
MEILLÄ työläisillä yleensä ei ole sanotta- 

vastikaan tilaisuutta taiteen ylevään 
harrastukseen siinä muodossa, että voi

simme vaikuttaa sen jalostamiseen. Meiltä ei 
useinkaan puuttuisi lahjoja eikä tahtoa, vaan 
puuttuu mahdollisuuksia. Toisin on vallassa 
olevan luokan taiteen harrastajien laita. Ile 
tekevät kaikkensa edistykseen taidetta, jonka 
näkevät heidän luokalleen suuremmassa tai pie
nemmässä määrin olevan edullista. Siksipä he 
tukevat ja  innostavat jokaista taiteilijaa kaikil
la keinoilla, että nämä tekisivät mahdollisim
man suuren palveluksen heidän luokkaeduil
leen.

Omistava luokka on siinäkin elämän tehtäväs
sä tiiviisti ja  kaukonäköisesti järjestynyt. Se 
ei ole jättänyt mitään ottamatta huomioonsa. 
Kun tarkastelemme suuria porvarillisia päivä- 
lehtiä ja  julkaisuja, näemme niissä runsaasti 
taiteellisia piirroksia sekä maalauksia, joita 
heillä on valmistamassa henkilöt, jotka palki
taan rahalla ja  julkisella kunnioituksella. Ka
pi talistiluok ka verhoaa taiteenharrastajansa 
omalla sädekehällään vissejä etutarkoituksiaan 
varten.

Yleensä taide, olipa se millä alalla tahansa, 
on lähtöisin vuosituhansien takaa. Meille on 
paljon selostettu Kreikan ja  Rooman korkealle

kehittyneestä taiteesta ja olemme myös histo
rioista lukeneet ihmisistä, jotka elivät ja  kuoli
vat taiteelleen. Ihminen, joka jatkuvasti ha
luaa ja  ikävöi tilaisuutta saada jalostaa ja ke
hittää korkcinpana pitämiään ominaisuuksiaan 
ja  taipumuksiaan, kärsii toisinaan liiaksikin,

P o rv a r il lin e n  ta ld e n ä y tä n tö
kun ei hänellä ole sellaiseen tilaisuutta. Ym
päröivien olojen ja suuren luonnon erilaatuiset 
väri vivahdukset ja  vaikuttimet ilmaisevat ha-
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nelle — ei niitä ominaisuuksiaan, jotka hän on 
tapalakien alaisena itseensä saanut — vaan hä
nen omintakeisten taipumustensa toiminnat. 
Hänen palava hallinsa on tuoda ihmiskunnalle 
ymmärrettäväksi niitä arvoja ja vaikutteita, 
joita elämän taistelu hänelle antaa ja joita hän 
kykenee ja ulettuu julkituomaan.

Työläinen yleensä taiteen harrastajana ei etsi 
kruunausta nerolleen eikä määrittelevien ihmis
ten kunnioitusta nimelleen, vaan oman luok
kansa elämästä syntyvä näkökanta kannustaa 
häntä avoimesti julkituomaan erilaatuiset elä

mästä saamansa vaikuttimet. Suomalainen työ
väestö, ainakin se osa, joka seuraa yhteiskun
nallisia elämän virtauksia, odottaa aina uudem
paa ja tarkoitustaan vastaavampaa taidetta, ei
kä odotakaan syyttä. Tuskinapa tietoinen työ
läinen ummistaisi silmänsä taidemaalaukselle, 
tai jättäisi lukematta kirjaa, jonka hänen oman 
luokkansa jäsen maalasi tai kirjoitti. Tuskiin
pa tietoinen työläinen ylenkatsoisi näytelmiä ja 
runoutta, joissa työläiskynäilijä hehkuvin ja 
uhrautuvin mielin luo esiin syvimpiä aatok
siaan.

T ukk ipo ika

Alussa jo mainittiin, että meillä 
työväenluokan jäsenillä ei ole pal
joakaan tilaisuutta taiteen harras
tuksiin. Mutta meillä on tilaisuus 
antaa oikeamielinen sympatiamme 
niille luokkamme uskollisille yritte- 
lijölle, jotka tavalla tai toisella 
luokkamme etujen mukaisesti har
rastavat taidetta, harrastakootpa he 
sitä sitten millä alalla hyvänsä. 
Siispä tukekaamine ja  innoitta
kaamme heidän pyrkimyksiään. 
Meidän suomalaisten työläisten kes
kuudessa olevat taiteen harrastajat 
ovat kehittäneet ne kykynsä, joita 
heillä on, raskaan ja  uuvuttavan 
palkkatyön ohella. Ile eivät kuulu 
siihen piiriin, missä älyllisyydestä 
tehdään tavaraa, joko maksetaan 
kullalla ja  porvarillisella pokkuroi- 
misella.

Meidän keskuudessamme olevat 
taiteen harrastajat eivät tahdo vas- 
tapalkkioksi tekopyhien kunnioitus
ta eikä arvottomien mairittelijoiden 
yksilöihin kohdistettuja “ ylistys- 
hymnejä” , vaan he tyytyvät oikea
mielisyyteen, joka heille antaa jat
kuvaa innostusta ja  väsymättömän 
sitkeyden itsensä kehittämiseen ja 
kohtalotoveriansa voittamiseksi suo
rittamaan osaansa uskollisesti luok
kamme taistelussa. Luokkamme 
tehtävä on suuri. Siinä tehtävässä, 
työläistoverit, meiltä kysytään muu
takin kuin raakaa voimaamme, sillä 
se on yhtä monenmoinen, kuin on 
elämä — Anna Maljanen. M etsäm ies


