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2ttufsi.
„ M u tta  n i in k a u a n  kuin m a a  on  ihm i- 

fiä  k a n ta n u t ja  n iin k a u a n  kuin mielii yksi- 
kin ihm iso len to  sitä t a l la a ,  on  pyrkim ys 
johonkin y lem p ään  ja  p a re m p a an  kuin m itä  
nykyisyys ta r jo o , täydellisyyteen , o llu t ja  
tu lee  o lem aan  ihm isen om itu isinerkk inä".

S n e llm a n .

P ion in  patioin m aatam m e ottaa köphälistö osaa S n e lh  
m anin juhlan imettämiseen.

S nellm an  oli suuri isänm aanpstäroä. —  Ä öphälistö 
täp ttää  täm än  isänm aan, ja  köphälistöä isänm aan maineet 
enin koskemat; läm pim ällä spbämellä on köphälistö aina 
m uistam a niitä miehiä, sotia elämänsä tpön om at isänm aan 
yproälsi uhranneet sa kansaamme kokonaisuubessaan kohottaneet.

S nellm an  oli eritpisesti suomalaisuuben saniari. —  itöp- 
hälistä  rakastaa n iitä  taistelijoita, sotia om at m apauttaneet 
sa kohottaneet sen poljetun iansallisuuben sa kielen, joka on 
köphälistön suurimman osan kansallisuus sa kieli.

S nellm an  oli roaltiollisen elämän herättäsä. —  SBasta 
pkeinen m altiollinen herätps aroaa köphälistöllekin mahbolltt 
suuben taistella sortoroaltosa m astaan  sa m apautua kapita= 
Iistnin ikeestä; köphälistö an taa  tunnustuksen S nellm anin  
tärkeälle sa ansiokkaalle tpölle roaltiollisen eläm än herättä- 
misessä.

A öphälistö kunnioittaa Snellm anissa roielä pelotonta 
sulkisuuben palroelisaa, roilpitöntä tiebemiestä, h a rra s ta  nuo= 
risonopettasaa, m onipuolista henkisen roilseipksen rikastuttasaa.

S nellm an seisoi aikansa phteiskunnallisenkin ajattelun 
huipulla sa harrasti phteiskunnallisten olojen paran tam ista , 
ikaikki kansalaiset kuitenkin tietämät, ettei S nellm an ollut



„sosialisti" eitä ,,tt)öroäenmies". S nellm an in  a itan a  ei roielä 
ollut ebellptptsiä tpöroäenliifteen ru)it)iselle muobolle. Ei 
S n e llm an taan  olisi rooinut tpöroäenliifettä luoba, sillä nero!» 
faim m at ja roaituttaroim m attin ptsitpiset oroat aitansa lapsia 
ja  om an ptjteistuntansa aseita. SBaan tpöroäentiitetin on Tr»is= 
toriallifesti fpntpnpt ja  tasroanut. Tpötäteteroäin luottain  roan» 
tjemmat olot, entiset eläm änm uobot ja pprinnöt ja  se subbe, 
missä eri a ita in  suuret ebustaroat yentiloi oroat niibin olleet, 
ja  täptpneet olla, eiroät semouotsi ole nptpiselletään tpö» 
toäenpoltoelle pljbenteteroät. Tabbom m e tuntea ja pm m ärtää 
S nellm an ia  ja  bänen roaitu tustaan  eritpisesti siltäfin tannalta . 
S atarouo tisjub lan  jobbosta toetam m e siis p iirtää m uutam ia 
ääritDiitooja S nellm an is ta  ja  töpt)älistöstä, niin  roaillinai» 
naisesti ja roaatim attom asti tu in  se tässä tirjoitutsessa saat» 
ta a tin  tapabtua.

fjetjel-SneUmaitin filosofia.

„F iloso fian  tarkoituksena w oi a in o a s ta a n  
o lla  jo o lem assa o lem an tiedon , s a a tta m in e n  
järjes te lm äk si j a  selmyyteeu -  — , jonka 
tähden sen edistym iset om at n ip y u m a is ia  
yleisen inh im illisen  simistyksen aikakausista".

S n e l lm a n .

S nellm an in  pleinen m aailm aniatsom us ja  m pöstin  bä= 
nen ptjteistunnalliset mielipiteensä oliroat läheisessä plptepbessä 
n. s. „idegelin filosofian" tanssa.

NSanbempi m uta „luonnonoiteuteen" perustum a aate» 
suunta oli p itänpt pfsilöä ja  ptsilön m apau tta  m pöstin pbteis» 
tunnallisten  oppiensa läsjtötobtana ja tulm atiroenä. nuutui» 
fan satsalaisen ajattelijan fficbten ( f  1814) robfeat sosialis» 
tiset m aatimutset ja  m abtaroat tansallisuusaatteet oliroat 
a n ta ra s ti luonnonoifeubellisia ja ptsilöllisiä, m in iä  rouofsi ne 
oliroat jääneet epätobellisifsi ratennelm itfi ja  saarouttamatto» 
mitsi tangastutsitsi. A steita ebemmätsi pt)teistunnallisessa 
tiebossa oli päässpt satsalainen ajattelija Sdjelling ( t  1854).



§ ä r t asetti pksilöä roastaan  phteiskunnalliset muobostumah 
tuten perheen, kansan ja ro aition, joiben tahto, „ehbottomuus" 
eli „ehboton“, ei johbu roapaubesta, toaan  mälttämättömpp» 
bestä. solutta ei hänenkään onnistunut löp tää  etsimäänsä 
sopusointua pksilön roapaubert ja  phteiskunnallisen roälttämät» 
iömppben toälillä. p a rem m in  siinä Jobben onnistui iolm as 
saisalainen ajattelija, §egel ( f  1831). idän laajensi ja  sp= 
roensi „ehbottom an“ oppia seuraten sen ilmauksia toaltiossa 
ja !o!o m aailm anhistoriassa ja  julistaen tuon ehbottoman 
samalla ehbottoman sitoeelliseisi, jopa itse siroepbeisi. Hegelin 
opin pohjana oli oiiea fäsitps siitä, että m aailm anhistoria 
ja  roaltioitten iehitps on luonnollista iehitpstä, jo ta  tapahtuu 
m äärättp jen  luonnonlakien m utaan, k ie ltäm ättä  oli täm ä 
oppi suuri ebistpsastel phteistunnallisessa ajattelussa, jota 
siten aitoi tä än tp ä  oikeille alkmurillensa.

S en  oitoalsi Snellm ankin, „pegelin kuihtumaton kunnia 
on —  hän  m pöhem m ällä isällään lausuu — , että hän  ensim» 
m äisenä filosofian a la lla  on opettanut ja  tobistanut, että 
fitoeellinen m aailm anjärjestps toteutuu ihm iskunnan histo» 
riasfa, ja  että fen kannattajia ja toim eenpanijoita kullakin 
a ja lla  om at kansakunnat, joiben historiallisessa esiintpmtsessä 
oikea tulee tobistetukfi tunnustettuna ja toim im ana m attana, 
raaltiona“.

SBaikka Hegelin oppi merkitfikin suurta tiebollista ebis= 
ipstä, niin käptännössä se p ian  joutui maltiollisen roanhoilli» 
suuben roälikappaleeksi. $egel oli lausunut, että „tobellinen 
on järjellinen, ja  järjellinen tobellinen“. k ru u n a tu t ja  kruu» 
naam attom at kansansortajat kiiruhtiroat käpttäm ään hpmäkseen 
n iin  erinom aista roaltion ja phteiskunnan suojeluskeinoa. 
f tp llähän  idegel koetti opettaa sitäkin, että a inoastaan  mält» 
iäm ättöm ggs raastaa  sitä, m itä järki tahtoo, ja että ainoas» 
ta an  sellainen järjellinen on tobellista olemista —  sillä pe= 
rusteella hän  hproäkspi R anskan roallankumoukfenkin — , 
m utta siihen ei kiinnitettp suurempaa huomiota, ¿egel istu» 
lettiin V erlinin pliopiston korkeimmalle oppituolille ja  hänen 
opistaan tehtiin „kuninkaallinen preussiläinen maltiosilososia“.

¡degelin opin kannatta ja t oliroat makuutettuja täm än 
opin tosioloisuubesta, realisuubesta. „Hegelin mielestä ei ole 
filosofian tarkoitus sen opettaminen, minkä pitäisi olla, m aan



sen käsittäminen, m itä on. —  filosofia on olemukseltaan 
ajatteleminen, jo ta  iät) yhteen tobellisuuben kanssa, eli toisin 
sanoen, jolla on ebboton totuus. —  S illä  tobellijuus et oh  
varsinaiselta olemulseltaan m itään  m uu tu in  ajatus, järki, 
„ibea"; a jatus löy tää siinä om an itsensä, ja  ebellyksetön, 
pubbas, sisäisestä välttäm ättöm yybestä  sa ttu v a  ajatteleminen 
on peltästään  sen selv ittäm istä tab i ta ju n taan  saattam ista, 
m in iä tobellisuus, n ä in  täytettynä, sisältää“. (TI). Rein).

Tällaisella järjestelm ällä oli se tjeittous, että se piti 
historiallisena ja yhteiskunnallisena tobellisuutena paljon sei- 
la ista , m itä ei ollut tobellista. n u n  tjegeliläisyybellä ei ollut 
tä y te t tä v ä n ä ä n  tarpeellista m ä ä rä ä  tobellisia h av a in to ja , 
toetti se täy ttää  tyhiyyben ajattelemisella, „aatteilla“ ja  sana- 
ratsastutsilla. h is to ria n  „ jo h tav a t aatteet" ja historian  
„Ju m ala"  o v a t  heSelbajsten tetsimiä. T unnetaan  hjstorial- 
lisiä ja  yhteistunnallisia kysymyksiä, m utta n iitä tatsotaan 
v a in  ytsilöllisen ajatustieteen (logitan) kysymyksiksi. Luullaan, 
että m aailm anhistoria on v a in  tuollaista järjen vo im is- 
telua. ,,Dn" ja  „ei", oleminen ja  ei-oleminen, myönteisyys 
ja  kielteisyys asetetaan fa itfiada  rattaiseviisi vastaiohb itsi. 
„ASastatohta se on, m itä yleensä m aailm aa liituttaa", sanoo 
§>egel. A lutta tä llainen väitteellinen ratkaisutapa („bialetti- 
nen metobi") oli tatsiteräinen mieliä. S e  oli a iv a n  v a lla n -  
tumoutsellinen. S itä  saatettiin yhtä h o v ia  täy ttää  o lev ia  
oloja v a s ta a n  tu in  niiben puolesta. „Nuorhegeliläiset" 
a ito iv a t m estarinsa om illa aseitta taistelun tu n in taa llis ta  
preussiläistä v a ltio ta  v a s ta a n .  § e ib än  p iiristään  nousi vil)= 
boin Starl A larr, jo ta  historiallisten aatteitten joutosta löysi 
„materialistisen historiankäsityksen" ja  yhteiskunnallisten v a s -  
takohtain jou tosta „tapitalism in" ja  „sosialibemotratian".
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Hegelin oppi oli tu in  tehty S nellm an ia  v a rte n . Snell- 
m an  ei ensi sijassa ollut ammattifilososi. Hegelin oppi oli 
hänelle muoto, johon haii v o i  putea eläm änsä harrastukset 
ja  pyrtimytset ja  saattaa ne sopusointuun korkeimman järjen 
ja  siveyben tanssa. idän oli ebistytsen mies —  m itäpä



cyan opeista sisälsi enemmän edistyksen aiheita tu in  tä m ä ?  
§ ä n  oli taistelun mies —  m istäpä olisi bän  saanut parem paa 
sotisopaa tu in  tä s tä  asepajasta? § ä n  tarroitsi taistelussaan 
ibanteitten jobtorooim aa —  m issäpä olisi sitä runsaam m in 
ollut lu in  Hegelin „aatteiden“ a a r te is to ssa  ja  niiden luo- 
missä utopioissa? S nellm an tahtoi ennen kaikkea berättää 
isänm aansa ja  kansansa. Alikäpä parem m in olisi kaiutta- 
nu t sitä herä tystä  tu in  idegelin oppi, jonka roarsinaisena sisäl- 
kyisenä kuitenkin oli oikea tunto kansallisuuksien ja  roaltion 
suuresta merkityksestä?

ilansallisuusoppi oli Snellm anin  maailmankatsomuksen 
mankkana kiroijalkana. kansallisuus oli S nellm an in  mielestä 
suurin henkinen ja  suurin yhteiskunnallinenkin m alta, ja  mal» 
tio oli kansallisuuden ylin toteutuminen ja  täyttym ys. T ässä 
ei ole paikka käsitellä kysymystä, onko S nellm an in  katsanto- 
tap a  mielä meidänkin aikanamme tyydyttäroä. A lu tta kun- 
nustam inen on, että sillä on ollut yhteiskunnallistakin mer- 
kitystä. S e  on aikanansa ollut tarpeellinen m astapaino  
roapaakauppaopin (Iiberalisuuden) bäikäilem ättöm im piä op- 
peja m astaan  samoinkuin sen kansallis-yhkeiskunnallinen 
m oim a mielä nytkin on omiansa särkemään m apaam ielisten 
yksilö-ibailijain epäybteiskunnallisia rakennelmia.

7

„U?alttc-oppi.“

, ,A inee llise t h a rra s tu k se t k uu lu iva t kau= 
sa la isy h te isk u u n a lle  —  ei iv a l t io l le ."

S n e l lm a n .

A inoa paikka, missä S nellm an  on laajem m in ja  järjes- 
telmällisemmin käsitellyt aikansa yhteiskunnallista kysymystä, 
on m. 1842 ilm estynyt ,,2Baltio-oppi“.

S nellm an  ei tuntenut yhteiskunnallisia luokkia ja  luok- 
kataistelua siinä merkityksessä, missä m eidän aikamme sosta- 
lism i ne käsittää. § ä n  puhuu m ain „kansalaisten yhteis- 
kunnasta“ ja  „niistä kolmesta pääluokasta, joihin yhkeiskun-



rtan jäsenet eri toim intansa johbosta jakautum at (maan» 
roiljelijät, kaupan ja teollisuuben harjoittajat, mirkamiehet; 
aatelisto ja  papisto  om at hänen m ielestään jo menettäneet 
eritpisen phteiskunnallisen luonteensa), yhteiskunnallinen luok» 
kajoko siten Snellm anin  mielestä perustuu mielä pääasiallisesti 
ammatilliseen, simistpkselliseen ja oikeubekliseen jakoon. Akutta 
S nellm an  aam is taa  toisenlaisen phteiskunnallisen rphmitpksen 
lähestpm istä: —  „täpbellinen m apaus roälttäm ättä mie sii» 
hen, että ken kerran kam araa om istaa, hän  jä ttä ä  siitä sille, 
jolla ei m itään  ole, a inoastaan  sen roerrart kuin hänen oma 
etunsa käskee, ja  että toiselta puolen hätä pakottaa tarm itsem aista 
suostum aan m ihin roälipuheeseen tahansa, kun hän  m ain sikiä 
pelastuu kurjuubesta“. Eiroätkä ne tulemaisuuben kumat, 
joita hän  eteemme m aalaa, rooineet olla ph tä iloisia ja 
hauskoja kuin ne roalhekumat, joilla m apaakaupan miehet 
aikalaisiansa pettiroät. S nellm an  m pöntää, että ammattikun» 
taisuus —  jonka historialliset ansiot hän  tuntee —  on his» 
toriallisen kehitpksen kautta tullut tarpeettomaksi ja  siis hä= 
roiämä, m utta hän  huom auttaa, etteiroät olot sen kautta tule 
suurestikaan paran tum aan . Räsitpöläiset eiroät erioikeuksil» 
Iansa rikastuneet, eikä siis noiben erioikeuksien poistaminen» 
kaan moi p a ra n ta a  lisääntproää köphppttä. Ei tehbasteolli» 
suustaan ole kpennpt poistam aan  köphppttä; koneet om at 
mieneet tpöm äeltä ne ansiot, m itä tehbastpön piti sille tuottaa. 
yle inen  elinkeinoroapaus ei ole luom a pleistä onnellisuuben 
tilaa. „ Ilm e is tä  on —  S nellm an  sanoo — , että ihan  täp» 
hellinen elinkeinoroapaus suo pksitpisen kproplle raja ttom an 
tilan  käpttää hpmäkseen joka keinoa ansaitakseen kam araa ja 
sitä mpöten sulkeakseen siitä pois muita. 3 a  kun täm ä kpkp, 
raarsinkin tpötaroan ollessa niinkuin se npt on, lakkaamatta 
roarttuu samalla kuin pksilön jo saatu m arallisuus karttuu, 
n iin  täptpp tä s tä  spntpä m itä suurin erinkaltaisuus omistus» 
suhteissa ja  omaisuuben jako käpbä phä epätasaisemmaksi. 
T äm än  haltia t saattam at tosin maihbella, ja  ta h to aa n  mies 
toim ellaan ja  kaihollaan kohota suurim paan m aurauteen; 
m utta m arallisuus on siitä huolim atta kasautuma m errattain  
harm ain  käsiin, ja  tuskin on nähtäroisfä m itään  keskitietä 
plöllisen rikkauben ja kurjimm an köphppben mökillä, ta i jos 
tuo korkeintaan on olema se tila, missä m ara t niukuin nau»



tuin riittäm ät tusijn  päim än  tarpeefsb. ©  m aanm iljelys- 
tä ä n  ole m älttäroä sellaista tobtaloa. „Täi)iin asti roaabittu 
m aanjafo  tulee silloin m ain helpottam aan rabam ieben moi= 
tollepääsöä, ja  piart la itti m aaom aisuuspa joutuu toäbäisen 
yfsiöjoufon täsiin, m una m aanroiljelijäin suuri paljosto mai- 
puu  paltattu jen  työläisten asteelle".

sOyroäfsyifö S nellm an  sellaisen elinieinotoapauben?
iaymätsyh § ä n  piti tap ita lis tista  roapautta mäittä- 

m ättöm änä, roieläpä suorastaan bym änätin . § ä n  tuuli ta- 
pitalistisen suurtuotannon oleman ainoan  teinon lisääntym än 
roäestön tarpeitten tyybyttämisetsi. idän tatsoi fansallism a- 
rallisuuben fasroam ista tärteäm m äfsi tu in  omaisuuben tasai- 
sempaa satoa, ja  täsitti tansaltism arallisuuben ytsityisetsi rit- 
faubetsi.

SBaltion säätäm illä laeilla ei bänen m ielestään moitu 
jä rjestää  omaisuuben haltijan  ja  työntetijän mälisiä suhteita 
työntetijätle ebullisifsi. „N iinpä esim. Iäti to ron tiston taa  rnas- 
ta a n  ei m issään ole moinut estää sen harjoittam ista, fun 
sitäroastoin roapaus tässätin  toyben luuttaroasti mähentäisi 
to ron tisto jan  m oittoa". —  ,,3os Iäti esim. määräisi, että omai- 
suuben hab iia  a in o astaan  m äärätunneilta  funatin  päiroänä 
jaa  tä y ttä ä  työntetijän palroelusta, n iin  täytyy siitä palfto- 
jen aleta ja  työmiehen föyljtyä". —  ,,3os Iäti säätää joulun 
m äärä ty n  pä im äpa ltan  jostatin  am m atista , saattaa tuitentin  
työntetijän, työn puutteessa* tu lia  patio  alentaa m aatim ut- 
siaan ja  tyytyä siihen m itä häm ile  tarjo taan , fun omaisuu- 
ben haltija  sopimalla päiroäfsi te rra llaan  moi roälttää syy- 
toisien roaaran  täm än  puolelta".

9Ne häm m ästym m e nähbessämme miehen, jo ta  roaltion 
ja  fansallifuuben a la lla  jyrtim m ästi roastustaa ytsilöllisyyttä 
ja  ytsilöjen oiteutta setä läm pim im m in puhuu ihmisten yty 
teentuulumaisuuben ja  yhteistunnon puolesta, nyt taloubelli- 
sella a la lla  häitäilem ättä puolustam an ytsilön oiteutsia äärim - 
m äisten liberalisten oppien m utaan.

T äm ä ilmeinen ristiriita  on tuitentin  selitettämissä. 
S nellm an  ei itinä  olisi moinut puhua noin, ellei hänellä olisi 
ollut taitateinoa, m illä hau  sai tulen ja  roeben sopimaan 
toisiinsa. T äm ä ta itateino oli hänen sotea ustonsa tansalli- 
suuben ihmeitä teteroään m oim aan ja taittim altaisuuteen,



jortia r in n a lla  io!o taloudellinen tysymys, !o!o yhteistunto» 
talous oli toain  io isartoo isia  laa tua , idän hycvätsyi ylsi» 
löllistalouden a inoastaan  liitä syystä, että luuli sen edistä» 
toän . to rteam pia benfisiä tartoitutsia, että roapaa tilpailu 
hänestä oli a inoastaan  sisäisen roapauden u ltonaista  ilm austa, 
„ihm isarroon ta junnasta  lähtenyttä roapautta rooimain täyt» 
tämiseen" s. n. e. H aitilta  aineellisilla tooim illa oli hänen 
m ielestään otemutsensa juuri läntisessä febitptsessä. ^entiset 
rooim at ne m aailm aa johtam at. sffiäestön tasroam inentin  
on seurautsena toljoäroasta siroistyisestä, jo ta  asettaa lain  
roätiroallan sijaan ja  suopi suojaa hiljaiselle perhe-elämälle 
setä tansalaisroapaudelle. N titäpä siis m am m onasta, tun  on 
tysymytsessä paljon suuremmat asiat, m itäpä siis „satunnai» 
sesta omistamisesta", tun tjan  roain torteam pi itsetajunta herää, 
tansallissiroistys tarttuu  ja idm istunta saapi nau ttia  työmme 
hedelmiä! Ei h ä tää  m itään! A n taa  tap ita lism in  tufo istaa: 
sitoeellinen mieliala, tansan roaitutus roaltion tilaan, torttu» 
nut roaltiollinen roapaus, tansam oaltainen hallitusm uoto, 
ritfaitten  an ta ram p i roerotus, yleinen ilynisartuo ja  yhden» 
roertaifuus, ta itti se on lieroittäroä ja  tasoittam a yhteisfun» 
nan  epäsuopeita suhteita. N äin  sai S nellm an  entiset olot ja 
n y ty a jan  roaatimutfet sopim aan testenään  filosofian rauhoi» 
tetussa oppitarhassa.

Hehitys ei ole todistanut S nellm an in  oppia oiteatsi. 
stshteistunnan tehitys ei ole ollut roain hengen ja  siroeyden 
tästy jen  tomennettaroissa. Liberalit oroat sen asian tietäneet 
parem m in, ideidän ja  S nellm an in  roälillä oli loppujen lo» 
puisi sittentin ääretön juopa. Liberalinen tou lu  tunsi aineel» 
lisen eläm än arm on, m utta täy tti sitä m äärin ; S nellm an  
tunsi syntisen eläm än arm on, m utta iiioitteli sitä. A ita  oli 
m ielä „yhteistuntasotea". N tutta pimeydessä etsi S nellm an in  
täsi tansan  tä ttä . 3 a  eteenpäin tuljettiin oiteaa tietä, tun  
yhdessä tuljettiin.
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Svötväcn  fy synty f siä.

, ,M il tä  o len  tosin  sitä m ie ltä , e ttä  sillä 
lää k ä rillä , joka m enee to d is ta m a a n , e ttä  
lapsi sen ikäisenä moi tehdä ty ö tä  yön ai= 
kana, term eytensä siitä  mahinkoa k ärs im ättä , 
ei ole kominkaan arka o m atu n to . M u tta  
m in u a  e lä h y ttä ä  m yös se toim o, e tte im ät 
m eidän  m a a n  lää k ä rit  m illo in k aan  m ene 
sem m oista  to d is tu s ta  a n ta m a a n " .

S n e llm a n .

A stu ttuaan  pilm entafaisista aatem aailm oista tobelliseen 
eläm ään S nellm an  p itfän  ja to im ettaan totemutsen toulussa 
mettoisesti muutti „ffialtio-opissaan" esittämiä altuperäisiä 
mielipiteitään. idän ei enään  nähnp t entisppben olojen ja  
uuben a jan  roaatim usten toälillä a in o astaan  filosofista s o- 
pusointua.

213 oi sanoa, että bän  ta llis tu i entistä enemmän aineellisen 
elämänfäsitpfsen puolelle, siltä tu iten taan  an tau tum atta  ma- 
p aan  tilpailun  opin pauloihin ta i m enettäm ättä torteita hen- 
fisiä ihanteitaan. § ä n  oppi nätem ään , että tansatlisuustin 
m aati pohjaiseen aineellisten olojen forjaam ista  ja  ettei for- 
fea fansansiroistps m oinut m enestpä alhaisissa taloubellisissa 
oloissa. S itä  näföfohtaa esittää hän  esim. firjoitufsessaan 
„Suom en teollisuus Suom en fansallisuuben ehtona". S uu r- 
teollisuuben tehittpmisen mahbollisuubet Suom essa eiroät hä- 
nen silmissään olleet erittäin suuret, idän lausui läm pim iä 
sanoja m ähäroäfistenfin, itsellisten ja  m äfitupalaisten elin- 
feinojen tohottamisen puolesta. T arfem m in tu tustu ttuaan  
m aam m e tpönoloihin ei hän  enään  ollut toirooton fäsitpön- 
tä ä n  fohottamisesta, m aitta  tiesi sen furjuuben ja  arroeli 
suurim m an osan fäsitpöläisten tpöm äfeä „päättäm än  päi- 
roänsä m aanteillä, sairaaloissa ta i m aatilassa".

E rittäin  innoffaasti rphtpi S nellm an  „S aim assaan" 
taistelem aan tpötätefem äin luo tta in  oifeubellisen roapautumi- 
sen puolesta, jo ta  1840- ja  1850-lum ulIa oli m ilffaan roäit- 
telpn alaisena julfisuubessa. S illo in  oli m aassam m e roielä 
rooimassa n. s. „laillinen suojelus", jo ta  riisti tpöroäeltä liif- 
tum isroapauben ja  sitoi sen tam alfaan  jonfinlaiseen m aa-



orjuuteen. P iuu tos näissä oloissa oli tarpeellinen seiä plei- 
sen fansalaistoapauben että elinieinojen ebistpmisen sannalta. 
Tpöroäki itsefin luonnollisesti toirooi roapautum istaan. S a a b  
toifo oifeubellisesti roapautunutkaan tpöroäki puoltaa roapaut- 
taan  kasroaroaa iap ita lism ia roastaan, oli eri kpspmps, jota 
ei tehnpt roapautum ista tarpeettomatsi. „S aim an " kirjoitu!- 
set tä s tä  roapauiumiskpspmpksestä ansaitsemat, tpöm äen I)uo= 
m iota mielä tänäkin päim änä. N otkeasti leim attiin niissä 
tpöm äen roapautta sortam at asetukset suorastaan bpljättä- 
miksi, epäsimeellisiksi laeiksi, h e rrassaan  liikuttama on Snell- 
m anin kuroaus n. s. irto laisnaisten  kohtalosta. „T ää llä  Äuo- 
piossa esim. —- niin hän lausuu —  ei kaupungin tpökansaan 
kuuluma _ isä moi an taa  roiisiioistarouotiselle tpttärelleen lail- 
lista suojelusta. Tpttö  ei saa jääb ä  kotiansa, m aan  on l)a= 
nen Iähbettäroä o ttam aan  rouosipalroelusta. 3o s hau  Ian= 
kee miettelpkseen, jota roastaan  äibinhuoli ei saa hau tä  suo- 
jella, ja h aa  faa oroiottom an lapsen, n iin  silloin m asta  on 
hänellä laillinen suojelus. Lieneekö siitä taikka m uusta sppstä 
johtunut —  m utta sattunut on, että noin roiibestäkpmme- 
nestä  irtolaisesta naisesta, jotka phben muoben kuluessa otet- 
tiin Lappeenrannan kehruuhuoneeseen, oli puolet eli 'kaksi- 
kpmmentäneljä' (sanoo 24 phkenä rouonna) lähetettp sinne 
huopiosta . „— " SBankilasta hakiaa p a laa  parantuneena".

SBielä puolen rouosisataa sitten tekiroät Suom en johto- 
m at tilanhaltijat T u run  talousseurassa sellaisen esitpksen, että 
m aalaistpöroäki olisi la in  määräpksellä pakotettaroa m äärät- 
tp inä rouobenaikoina tekemään m aanom istajille palkkatpötä. 
T äm än  meibänkin oloissamme kuulumaton m aatim us saattoi 
Snellm an in  ta rttum aan  m usertaroim paan nuijaansa. § ä n  
lausui silloin m. m. seuraam at m uistettaroat sanat: „(£{ min- 
kään ihmisroiisailun aroulla rooiba milloinkaan oikeuben ja 
kohtuuben nim ellä kullata sellaisia lakeja, kuin m ainittu  el)- 
botus roaatii, joiben kautta palroelija pakotettaisiin m astaan- 
o ttam aan  tpön ja  palkan isännältä', joka ei ole roelroollinen 
an tam aan  hauelle kumpaakaan. Ehdotus käppi mielä ih- 
meellisemmäksi, kun se lähtee siitä arooimesti tunnustam astaan  
perusteesta, että isäntä ei moi eikä ole roelroollinen anta- 
m aan  palroelijalle tpötä ja palkkaa kaikkina muoben aikoina. 
S e n  kautta se on itsensä tuom innut. O rjuus oli, kuten usein
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on sanottuiin, siitä ehbottomasti parempi, että isäntä sola 
tapauisessa oli roeliapää elättäm ään  paltoelijan ja bänen 
perheensä —  ja euä I)änett om a etunsaiin sitä m aati".

13

SBoisimme osoittaa luiuisia m uita esimeriiejä Snellm anin  
pelottom asta ja  roapaamielisestä taistelusta yhteisium tallisten 
parannusten  ja  työroäen toapautumisen puolesta, tututta 
rooinemme jo ebelläierrotuniin perusteella an taa  arm on hä= 
nen  historialliselle toim innalleen yhteistunnossamm e. NSoimme 
ym m ärtää  hänen antaruutensa roanhem pia tom m unistisia op» 
peja m astaan , Jotta häiritsiroät sitä ratennetta, m iniä Snell» 
m anin  yhteistunnallinen ajattelu oli luonut. 3 a  hymyillen 
rooimme m yöstin  sirouuttaa ne roapiseroan mihastuisen sa= 
nat, Jotta hän  72 rouotisena u iiona („9JlorgonbIab’issa“ 
1878) iirjoitti „Sosialism ia" m astaan . Em m ehän tässä istu 
hänen tuom arinaan, m aan  hänen historiallisen työnsä fatse» 
Iisoina ja  selittäjinä, „ iten  on elänyt om aa aitaansa  roar= 
ten, on elänyt ia iiiia  aiio ja m arten". N afastaen  ja  tun= 
nioittaen liitäm m e Snellm anim m e m uiston Suom en työ- 
roäeniin muosisataiseen m uistolaan.
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P u o lu eem m e sa n o m a leh tiä  ovat: (H elsingissä) Työ
mies, ilmestyy 6 kertaa viikossa, 1 v. 10 mk., 1j 2 v. 5 mk., ‘/12 v.
1 mk., Arbetaren, ruotsinkielinen viikkolehti, 1 v. 4 mk., */, v.
2 mk., Sosialistinen Aikakauslehti, 2 kertaa kuukaudessa, 1 v. 4 
mk., V, v. 2 mk., V12 v. —: 50, Työmiehen Illanvietto, 8 sivuinen 
viikkolehti, 1 v. 5 mk., ‘/2 v. 2:50, Kurikka, pilalehti, 2 kertaa 
kuuk., 1 v. 4 mk., 1/ l v. 2 mk., Palveliatarlehti, 1 kert. kuussa, 1 v. 
2:50, '/ ,  v. 1:25. (Tampereella) Kansan Lehti, 6 ja 3 kertaa 
viikossa, (6 päiv.) 1 v. 8 mk., r/, v. 4 mk., 7 „  v. —: 75, (3 päiv.)
1 v. 4 mk., ‘/a v. 2: —, ‘ /12 v. 40 p. (Turussa) Sosialisti, toukok.
alusta 6 kertaa viikossa, 5:90, 3 kert. viikossa (vuoden alusta) 
1 v. 4 mk., ‘/a v. 2 mk. (O ulussa) Kansan Tahto, 6 kert. vii
kossa, 1 v. 6 mk., 1/2 v. 3 mk. (W iipurissa) Työ, 3 kert. viikossa, 
1 v. 5 mk., 7-, v. 2: 50. (Kotkassa) Eteenpäin, 3 kertaa viikossa, 
l v. 4 mk., 7 i v- 2 mk. (Porissa) Sosialidemokraatti, 3 kert. 
viikossa, 1 v. 4 mk., l /2 v. 2: 25. (Vaasassa) Vapaa Sana, 3 kert. 
viikossa, 1 v. 5 mk., 7s v. 2:50. (Kuopiossa) Savon Työmies,
(alkaa ilmestyä) 3 kert. viik., 1 v. 4 mk. (Jyväskylässä) Sorretun
voima, (alkaa ilmestyä) 3 kert. viik., 1 v. 4 mk. 7 , v. 2 mk. 
(H äm eenlinnassa) Hämeen voima, 2 kert. viik. 1 v. 3 mk., j„ v. 
1:60. (H einolassa) Itä-Hämeen Raivaaja, viikkolehti, 1 v. 2 ink. 
7 s v. 1 mk.

T yöväen  k irjallisuutta on saatavana Työmiehen, Kansan 
Lehden, Sosialistin, Eteenpäin-lehden y. m. työväenlehtien 
konttoreista ja Työväen kirjakaupasta W iipurissa. Suosi
tam m e seuraavia teoksia: R. Blatchford, Iloinen Englanti, hinta 
1: 25 ja 1:80, Ursin, Tulevaisuutta kohti, 2: —, Työväenkysymyk
siä II, 75 p., III 60 p.; Bellamy, Vuonna 2,000, 3: —; Morris 
Ihannem aa, 2 :—, Koitar I kalenteri —: 75, II 1:50; Liebknecht, 
Hyökkäystä ja puolustusta —: 50; A. Bebel, Nainen 3: 50 tai 4: 25; 
Salin, Kansan tahto —: 30; Lachman, Kristinusko ja sosialismi 
—: 25; Tainio, M inkätähden perustetaan ammattiyhdistyksiä —: 25; 
Pahan juuret —: 10; M uutama sana maataviljelevälle työväestölle 
—: 10; Rylander, K ahdeksantuntinen työpäivä —: 15; Mäkelä, Ve
rotuskysymyksiä —:15 ; Sirola, Piirteitä siveyskäsitteiden kehityk
sestä —: 10; Enrico Ferri, Sosialismi ja uuden ajan tiede 1:50; 
Siren, Pieniviljelijöiksikö tilaton väestö —: 10; P. L—nen, Suomen 
työläinen —: 10; Työväen katkismus : 30; (Työmiehen uudet 
lentokirjaset: A. A. Issaieff, Sosialismi ja kristinusko —:20 p.;
Juoni, sensuurin kieltämä kirjanen, • 15; Robert Ägren, Veljeys, 
Vapaus ja tasa-arvoisuus —: 15; Suomen sosiaalidem okraattisen 
puolueen ohjelma —:5; Työväen laulukirja, kov. kans. —:40, 
pehm. kans. —: 25); Kautsky, Sosialismin historia 3: —. Sen lisäksi 
album eja, kalentereja, pöytäkirjoja, lentokirjasia y. m.



Puoluehallinnon lentokirjasia:

N:o 1. Kansa valvo kalleintasi. Eduskuntauudistus ja suurlakko.
Ohjeita. (Jälellä ainoastaan r u o t s a l a i s i a ) .

N:o 2. Torppari mitä vaadit? M aamme torppariväestö ja te
keillä oleva maalaispuolue. Sulo Vuolijoki.

N:o 3. Kahdeksantuntinen työpäivä. Saksankielestä mukaillut Sulo 
Vuolijoki.

N:o 4. Ei kahleita kansalle! Sanoja yhdistymis- ja kokoontu
m isvapaudesta. Mikko Uotinen.

Nro 5. Snellman ja  köyhälistö. Kirj. tri Väinö Voionmaa.

N äinä p äiv inä  ilm estyy :

Nro 6. Älä koske painovapauteen! Kirj. O. V. Kuusinen.
Yhä uusia valmistetaan kaikki saadaan samalla huokealla 

hinnalla: 10 p. kappale.
Joka lähettää puoluehallinnolle 5 mk. saa näitä 60 kpl., 10 

mk. 130 kpl., 15 mk. 210 kpl., 20 mk. 300 k p l , 25 mk. 400 kpl., 
30 mk. 510 kpl., 35 mk. 625 kpl., 40 mk. 760 kpl., 45 mk 840 
kpl.. 50 mk. 1,000 kpl.

Puoluehallinnolta saa tilata kangaskantisia jäsenkirjoja, joissa 
on puolueohjelm a, 20 penniä kpl. Helsingin ylimääräisen puolue
kokouksen pöytäkirjoja, hinta 1: 50 ja 2: — mk. Ehdottomasti 
tilattava ainakin jokaiseen yhdistyksen kirjastoon!

Sosialidemokratia ja  sen tarkoitus, kirjoittanut R o b e r t  
Ä g r e n ,  hinta 15 pniä. R u o t s i n k i e l i s i ä  on jo saatavissa 
s u o m e n n o s  ilmestyy aivan heti.

Torpparien edustajakokouksen pöytäkirjat ilmestyvät kohdak
koin. Niiden koosta ja hinnoista ilmoitetaan lähemmin puolue- 
lehdissä.

Puoluehallinnon puoleen sopii kääntyä järjestäymistä, yhdis
tysten perustam ista, puolueeseen liittymistä y. m. s. koskevissa 
asioissa. Puoluehallinnon kanslia on Helsinki. Näkinkuja 1.
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Puolueen piiri-luottam ushenkilöt,
joiden puoleen myös sopii kääntyä puoluetta koskevissa asioissa 
(ilmoitettava lakot y. m a, ovat seuraavat:

1. Helsinki. V. Perttilä, Työväenyhdistys
2. Hanko. Räätäli J. V. Kivelä, Ratakatu 19.
3. Turku. Rouva Tekla Tuomola, Työväenyhdistys.
4. Pori. V. Laine, Rautatien puistokatu 19.

Karkku. K. Lehtinen.
5. Tam pere. Emil Viljanen, Työväenyhdistys.
6. Häm eenlinna. J. H. Saaristo.

Forssa. K. Vesterberg.
7. Lahti. Evert Puonti.
8. Voikaa. J, A, Domin.
9. Kotka, Matti Viitanen.

10. Viipuri. Neiti Mimmi Kontulainen, Punasenlähteenk. 2.
11. Sortavala. Maalari Aug. Lindgren.
12. Joensuu. Neiti Ada Nousiainen, Työväenyhdistys
13. Kuopio. Tahvo Hoffren, Työväenyhdistys.
14. Mikkeli. Kirjaltaja Robert Valkonen Laasosen talo.
15. Jyväskylä. K. Mänty, Kunnallistalo.
16. Vaasa. J. Merivirta, Vaskiluoto.
17. Oulu. O tto Piisinen, Kansan Tahdon toimitus.
18. Kemi. A. Laakkonen, Työväenseura.


