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H A U S K A A  L U K E M I S T A
K irj. Rifti.

' " p  YÖ LAISTEN kevytmielisyys ja  olosulitei- 
i  den kurjistuminen näyttävät eräissä suh

teissa kulkevan rinnakkain.

Tällaiseen johtopäätökseen tulee kuka hy
vänsä joka ryhtyy luettavan kirjallisuuden 
kannalta analysoimaan työläisten harrastuk
sia. Samanlaiseen johtopäätökseen tulee mo
nesta muustakin seikasta.

Mitäkö on se kirjallisuus jota työläiset mie
luummin lukevat t

Jokainen vähänkään kirjamarkkinoita ja  
kirjojen sisältöä tunteva voi heti ensi silmäyk
sellä ttilla ainoastaan yhteen tulokseen ja  se 
tulCä osoittaa heikonpuoleista tiedonhalua ja  
useimmiten perin alhaista moraalia. Tavalli
sella roskakirjallisuudella on nykyäänkin koh
talainen menekki, mutta arvokkaampi kirjal
lisuus saa tomuuntua kirjastojen ja  kirja
kauppojen hyllyillä.

Tämä osoittaa sangen omituista ilmiötä. 
Onko tosiaankin työläisten luokkamoraali rap
peutumaan kasin t Jos on niin minkälaisia 
syitä voidaan esittää sen rappeutumisen puo
lustukseksi ?

Luokka näkö kannalta katsottuna tjallailseen 
rappeutumiseen ei ainakaan olisi mitään ai
hetta. Päinvastoin kaikki seikat edellyttävät 
mitä pikaisinta kääntymistä toiselle suunnal
le. Kevytmielisyydelle ei pitäisi olla vähintä
kään maaperää nyt, jolloin miljoonat työläiset 
kamppailevat elämästä ja  kuolemasta mitä 
huutavimmassa puutteessa. Tänä aikana jol
loin kaikilta suunnilta tuleva kiristys uhkaa 
jokaista työläistä, ei ainoastaan niitä jotka 
ovat työttömänä, vaan yhtä hyvin niitäkin joi- 
deu vuoro on joutua työttömyyteen läheisessä 
t uL-va iauudessa. '

Leipälinjat, varsinkaan keskellä kesää, ei
vät ole mitään kevytmielisyyteen viittaavia 
eikä niiden luulisi olevan myöskään mitään 
t y y  tyvii isyyd en ilmauksia.

Kiristyvät lait, joiden avulla sidotaan työ
läisten vähäinenkin vapaus, eivät osoita sitä,

että työläisten olisi aika heittää vakavemmat 
harrastukset syrjään ja  alettava lukemaan 
roskaromaaneja.

Suuremmat kiväärit, tehokkaammat kuula- 
ruiskut ja  voimakkaammat myrkkykaasut 
lakkolaisiin päin käännettynä eivät suinkaan 
todista sitä ettja nyt olisi mikään erityisem
min sovelias aika pistää tanssiksi.

Suurempien ja  tehokkaampien koneiden il
mestyminen työpaikoille ei luulisi olevan mer
kinanto siitä että nyt ei enää tarvitse mitään 
tehdä — edes oman asemansa turvaamiseksi- 
kaan.

Pääomain kasaantuminen ja  teollisuuksien 
yhä harvempiin käsiin joutuminen .ei suinkaan 
edellytä sit» että työläisten olisi pyrittävä 
entistä kauemmaksi toisistaan.

Yhä epävarmemmaksi käypä toimeentulo ei 
myöskään pitäisi todistaman työläisten ke
vytmielisyyteen osoittavan suunnan puolesta.

Päinvastoin. Kaikki nämä seikat erikseen 
ja kaikki yhdessä pitäisi puhua , kyllin vaka
vaa ja  selvää kieltä jokaiselle joka vähänkään 
haluaa ympärilleen katsella.

Nyt jos koskaan olisi työläisten syvennyt
tävä tutkimaan niitä syitä joista heidän elä
mänsä epävarmuus johtuu.

Mutta sitä eivät he kuitenkaan tee, Ile pal
jon mieluummin menevät leipälinjalle nöyränä 
anelemaan jos sattuisi saamaan kupillisen mä
dänneestä lihasta —  tai paremminkin luista 
— keitettyä soppaa.

Ile todennäköisesti mieluummin tekevät pi
tempää työpäivää kuin järjestyisivät lyhera- 
män taistelemiseksi.

He mieluummin tekevät työtä pienellä pal
kalla kuin yksimielisesti vaatisivat korkeam
paa palkkaa.

Sellaisia ne ovat.
Ne ovat meidän työlaistovereitamme joita 

meidän pitäisi järjestää, valistaa ja  opettaa. 
Heitä meidän pitäisi valistaa puhumalla haus
koja ja kirjoittamalla hauskoja! — Ehkäpä
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olisi hyvä jos joskus pistäisi vaikkapa intiaa- 
n tanssiksikin heidän huvikseen — ja  valis- 
tuksekseeu!

Tilanne on todellisuudessa paljon vakavani 
pi kuin yleensä otaksutaankaan. Tämä ei 
koske ainoastaan työläisten tiedottominta 
osaa, vaan sangen vakavia merkkejä on sa
maan suuntaan valistuneimmankin työväes
tön keskuudessa. Heillekin pitäisi vaan pu
hua hauskaa, jotain tavattoman hauskaa! 
Sitä pitäisi puhua siitä huolimatta vaikka kuu
lat leu telisivat, vaikka myrkkykaasu leviäisi 
ja lakkolaisten päihin tulisi vaikka miten 
suuria reikiä pyssyhurttain kapulasta!

Puhujilta vaaditaan ly h y is iä  puheita, ja  
luonnollisesti nekin pitäisi olla mahdollisim
man hauskoja. Kirjoit ta jäin pitäisi kirjoittaa 
ainoastaan lyhkäisiä artikkeleita, olkoon asia 
miten laaja ja seikkaperäisiä selostuksia vaa
tiva hyvänsä. Tietysti nekin pitäisi olla 
hauskoja olipa asia mikä hyvänsä.

Tietysti sittenkin vaikka koko työväenluok
ka olisi hirsipuussa, niin puhujien pitäisi hir
sipuun juurella pitää hirvittävän hauskan 
hauta jaispuheem. Kirjoittajani pitäisi sa
manlaisesta tapauksesta kertoessaan kertoa se 
hirtehisen huumorilla, sillä kukapa sitä viit
sisi lukea jos siitä vaan kirjoitettaisiin asialli
sesti, valaisevasti ja  selventävästi.

Lyhyet puheet ja lyhyet kirjoitukset voivat 
kyllä olla hyviäkin, mutta mitään laajempaa 
asiaa ei niissä voi selostaa. Huumori ja len
nokkuus ovat kylläkin mieluisia kuulla ja lu

kea mutta vakavaa, tärkeää asiaa ei, niiden 
avulla voida selostaa, siitä kärsii käsiteltävän 
asian selvyys.

Työväenkysymykset ovat vakavia kysymyk
siä. Niitä täytyy enimmäkseen käsitellä va
kavasti, arvokkaasti ja  asiallisesti. Sirkus- 
klowneiIla on sangen tärkeä paikka sirkuk
sessa mutta työväenkysymyksien yhteyteen ne 
eivät läheskään aina sovi — asian käsittelyn 
siitä kärsimättä.

Lyhyissä kirjoituksissa ja  puheissa voidaan 
kyllä ilmoittaa se asia mitä pitäisi tai olisi ai
komus selostaa, mutta mitään seikkaperäisen!- 
pää selostusta eikä todistelua ei voida lyhyes
sä kirjoituksessa esittää. Asia jää  hataraksi 
vaikka kirjoittaja tai puhuja olisi mahdolli
sesti kyennytkin sen tarkemmin selostamaan 
jos olisi uskaltanut enempi vaivata “ uhrinsa”  
hermostoa pitemmällä selostelulla. Johtopää
töksien vetäminen on kyllä helppoa lyhyessä
kin kirjoituksessa, mutta todistelu ja  selveu- 
tely auttaisi asian ymmärtämistä.

Tässä suhteessa olisi pyrittävä kehittämään 
vaatimuksia aivan toiseen suuntaan kuin mi
hin nyt ollaan niitä kehittämässä. Olisi vaa
dittava asiallisuutta ja  selvyyttä, eikä ainoas- 

. taan “ hauskaa”  — niin hauskaa kuin se muu
ten olisikin.

Tässä kysymyksessä voidaan olla erimieltä 
ja siitä ollaankin. Mutta yksi asia on ainakin 
varma, ja  se asia on se, että nykyisiä olosuh
teita ei paranneta hauskuudella, vaan niiden 
korjaaminen vaatii tositoimintaa.

T i e t o  o n  v o i m a a . O i k e u s  o n  t u r v a m m e .

V o i m a  o n  v a l t a a .

V a l t a  o n  o i k e u t t a .

T u r v a t t u n a  o n  e l ä m ä m m e  e l ä m i 
s e n  a r v o i s t a .

P y r k i k ä ä m m e  s i i h e n !


