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N ä g r a re fle x io n e r.
Nittiotalets .ungdom hade lefvat i goda tider.# Han
hade icke säsom sä m ängen annan generation i -Finland
härdats af härda skiften och icke heller säsom generationerna frän seklets m idt vuxit upp i en kam p om stora
principer, i arbete för en stor nydaning. De gamla idealen
hade krym pt ihop under spräkstridens fortgäng och nittio
talets ungdom säg icke längre ens i den män som ättiotalets
sitt främ sta intresse i nationalitefsiden.och spräkfrägan.
N ationulitetsstriden hade bidragit tili att dana honom,
m en han künde dock — och han var den första som
künde det — öfverskäda hela denna strid, se att dess fält
hade en gräns och längta öfver den ‘gränsen. F ö r dem,
som nu äro unga, kan icke den stora generationens, Snellmans, Runebergs, Topelius’ af den finska nationalitetsiden
färgade’ syn pä detta land vara enbart ledande och bestäm mande, ty landet är icke att skilja frän tiden, som
man lefver i, och tiden har rullat m ot en ny horisont, se
dän de störe döde förde hennes taian. H on har, som
Kronos den unge i Frödings dikt, rullat m er än en af de
gamla i landet förbi.
Ättiotalets m än stodo oss närmast. De hade, kanske
ibland alltför skeptiskt, m en för visso ocksä m era mättfullt än de föregäende generationerna bedöm t den spräkfräga, som sä länge upprört v ärt land, förkväfvande större
och viktigare sträfvanden. Platsen i teten künde under
de senaste ären ha blifvit deras. Men ättiotalets män hafva
lika litet som andra gifvit den lösen inan Mäntät pä. Aho,
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i mängt, kanske det mesta, R unebergs och Topelius’ epigon, har icke gifvit oss ett program att lefva för — och
nägonting m indre vilja vi ej hafva.
•
Detta, skall man säga, är att nedsätta en sto r författare, sorn m er än nägon gifvit landet paroller värda att
följas. Javäl. Men det har varit en ensidig kritik man
levererat öfver heia linjen, da man fram ställt ^Katajainen
kansani“ säsom uttryck för tidens längtan och äs.kädningssätt. Det är i sanning inte den af A ho skapade flaggan
i sk}m, som en* ung generation vill följa. D et är inte
entiset, som böjer sig under krigsvagnarna blott för att
oskadadt öfverlefva skammen, vi kunna taga tili nationell
symbol. Aho, likasom det Stora flertalet af det'spräkparti
han tillhör, häfdar i sina allegorier och politiskt färgade
nutidsbilder allt igenom en uppfatlning, enligt hvilken all
vikt ligger vid att man trots allt bör lefva utan att gä tili
djupet m edfrägan huru denna tillvaro Skall gestaltas. Härom
skulle den man som en £äng gifvit paroller hafva skrifvit, i
öfverensstäm m else härm ed skulle vi -ha kiym at handia.
B onden. Paavo och den länga raden af hans efter•följare hos A ho var icke föredöm et som nu künde elda och
värma. A ldrig har en ung generation, ställd inför öfverväldigande kraf, statt sä isolerad, sä utan m ärkesm än som nittiotalets ungdom i Finland. Bland ändlösa m eningsutbyten,
bland försiktiga yttranden och fromma önskningar icke en
röst, som ljudit öfver hopen, icke en*man som tagit rodret
i sina Händer! De, hvilka r denna stund utgöra landets ung
dom, ha sett den gamla spräkstriden flamma up'p, de gamla
argum enten tagas om, de gamla intressena tillgodoses, medan deras m öjligheter att. genom ett positivt arbete riktadt
mot fram tiden hälla landet uppe, en efter en, kallblodigt
gifvits tili spillo. Om .det finns nägon rättvis vedergällning,
sä skall den m indre tungt drabba de män, hvilka i fanatisk
tro pä sin sak y tterst fram kallat den nuvarande Situationen,
än dem i v är egen midt, som aldrig läri konsten att lefva
för en sak, och därför i en •Situation, dä den stora saken
borde vara allt och personerna intet, göra nägra personers
räddning tili fö^emäl för sina om sorger och proklam era
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individens rätt att handia hur han behagar. Vi> som se
* denna gyllene frihet att handia begagnas tili att tram pa
vär fram tid under fötterna, veta ätm instone, hvad man
har att vänta af handlingsfrihetens representanter.
En förskjutning af sam hällets lifsintressen, som fjärm at de unga frän den gamla spräkpolitiken och dess ledare, har under det senaste decenniet nästan om ärkligt
försiggätt. Spräkfrägan hade löpt Iinan ut, och ju m er
negativ hennes riktning pä bäda sidor blef, dess m er greps
nittiotalets ungdom, hvars sunda realisti* i positiva uppgifter sökte utlopp för verksam hetslusten, af längtan att
om skapa tiden. H u r m ycket positivf arbete hade icke
under nationalitetskam pen legat nere! Pä den svenska
sidan berodde den egna nationalitetens vara eller icke
vara uppenbarligen pä «att genom folkbildningsarbetet höja
den svenska talande m assan och pä samm a gäng demokratisera den svenska öfverklassen. H ä r läg ett vidsträckt
arbetsfält öppet, hvad härvid tidigare gjorts, hade löpt ut
i/ansatser, som man künde taga fasta pä, m en hade tillika
betraktats säsom nägot sekundärt, och ett kajiske öfvervägande flertal af vär svenska bildade klass ädagalade sitt folkbildningsintresse m era m ed tungan än m ed hjärtat. — D ar
lag en m assa uppgifter bidande pä sin lösning. D är
hägrade, säsom slutmäl för ett nytt program , en försoning
mellan nationaliteterna som den unga generationen kanske
künde ernä, blott hon omutligt höll fast vid krafvet pä att
nationalitetssträfvandena skulle vara positiva, att värä kulturella förbindelser med utlandet skulle göras allt lifligare, sä
att vära smä förhällanden slutligen skulle vidgas genom dem,
aft de nya frägor som ütvecklingen födde skulle sättas
under debatt, tagas pä allvar, och icke kväfvas i spräkstridens härda famntag. D en söciala frägan, sä underskattad
och vanvärdad i Finland, trängde djupt i sinnet hos mängen blancj nittiotalets ungdom, som varsnade icke blott
arbetarpartiets öfverdrifter, utan ocksä de ledande partiernas oförmäga a tt lösa konflikter, som. för hvar dag blefvo
m er öfverhängande. T a let om att arbetarfrägan saknat
förutsättningar i vära förhällanden har värit ett lättsinnigt

.
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tal. Man har därm ed röjt sin obekantskap med arbetarens
existensvillkor, pä samma gang m an af arbetaren fordrat,
att han skall ställa sig solidarisk m ed det öfrfga samhället.
Solidariteten är alias plikt m ot alla. H uru m ycket vär
bildade klass i gemen brustit i solidaritetskänsla m ot arbetarne bevisas tydligt och klart däraf, att nägra agitatorers
fanatism kunnat rycka tusenden m ed sig och i afgörande
ögonblick hotat att störta bade öfverklass ocji underklass
i fördärfvet. Man mä värja sig för- att vid läsningen af
arbetarbladen stanna vid det intryck det räa spräket och
de vanvettiga beskyllningarna mot öfverklassen kvarlämna.
Bakom allt detta, som i och för sig icke kan vara annat
än m otbjudande, sjuda känslor af hat, längtan och hopp.
Aldrig har en stor ide, som gör front mot sekelgamla intressen, brutit fram utan a tt föregäs af ju st sädana yttringar af lidelsefull om gestaltningslusta som den sociala ji^sningens första häjdlösa utbrott i vara arbetartidningar. I dem
kan man se, huru grund vär folkbildning är, hur m ycken
rähet värt folks sinnen gömma. Men i dem kan man ocksä
mer än i nägon annan företeelse inom värt samhällslif se
en ny tid nalkas. Och hvad kan m era tjusa en ung generation än känslan af a tt fä lefva under en period, dä nya
ideer säs u t öfver världen!
Vid nittiotalets slut, dä sä mänga tecken bädade storm,
fanns här i landet en ungdom, som kände verksam hetslusten svälla i sina ädror. Den, som lefvat med i nittiotalets
studentlif, vet hvilka m öjligheter denna ungdom ägde. Man
hörde ofta y ttras a tt studenterna voro blaserade och materialistiskt anlagda, i synnerhet de svensktsihnade, men i viss
grad äfven de finsktsinnade. Aldrig har ett omdöme slagit
mer feit än detta.* Aldrig, om icke under den tid, dä det
svenska partiet först blef tili, har inom studentkretsarna den
positiva, förnuftiga svenskheten haft en sä stark vind i
seglen som under nittiotalets senare hälft. Den febrila
folkbildningsverksam heten, det intensiva intresset för den
skandinaviska litteraturen, som ju st dä särskildt i Sverige
trädde in j ett glänsande skede, debatterna i olika kamratkretsar om alla dessa frägor, som fyllde tiden m ed oro och
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väntanf entusiasm en för hvarje yttring af lifskraft hos vär
unga konst och diktning, som steg öfver alia gränser, da
T avaststjernas sista, m ästerliga dikter kommo ut — se där
nägra drag frän ett studentlif, som var allt utom blaseradt.
D et är sant, Hi voro icke idealisier som de gamle och vär
entusiasm sökte andra form er än deras. Men vi voro
icke heller Skeptiker, som mängen af ättiotalets män. Vi
voro oss själfva — och vi önskade ingenting högre än
att vär dag skulle komma.
Den kom, men med den mycket, som vi ej hade
väntat. H uru togos händelserna af den unga generationen,
af dem, som voro m ogna nog a tt uppskatta deras bärvidd,
men icke hörde tili de generationer, som m ed erfarenhetens och älderns rätt höllo landets öden i sina händer?
Främ st bör framhällas att nittiotalets ungdom fick
ögonen öppna för en fara som hotade honom, nämligen
faran a tt förvekligas. De goda tiderna och den allmänna
sorglösheten hade aistrat en vana vid vällefnad, som mäste
blifva dubbelt fördärflig i ett land, hvars ekonom iska välständ var förknippadt vid en prekär politisk ställning. Vidare säg säkerligen m ängen först nu spräkfrägan i ett nytt
ljus. Om äfven känslän af a tt en ny tid m ed nya kraf
var i antägande hade genom trängt sinnena, var dock nittio
talets ungdom likaväl* som ättiotalets och sjuttiotalets uppvuxen under spräkstridens inflytande och ofta benägen* att
vid sitt görande och lätande anlägga spräkpartiernas ensidiga synpurlkter.
Medan de, som stodo i breschen, böjdes som det
beprisade enriset, torde man böra erkänna, att den unga
generationen m otständskraftig reste sig under situationens
tryck. D et hör ungdom en tili ätt älska faran. A nnars
förtjänar han icke det vackra nam net ungdom, under
hvilket man alltid tänker sig lifskraft och bragdlystnad,
•Nu var det icke det härda, af kvinnors och svage statsmäns tärar fuktade ödet, som de unga sägo in uti utan
det var ett lif i outtröttlig verksam het. H varje genera
tion har i ungdom en sin dröm om det land där hennes
lif förflyter. V är dröm om Finland var dröinm en om en
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stolt nation, som aldrig künde öfverlefva sin ära. Vi, som
voro unga, buro Sägnerna lefvande i vära hjärtan, och vi
visste icke, att d e äldre och de gamla h är i landet hade
glömt den boken.
Vi veta det nu. Nittiotalets ungdom har fätt erfara
m ycket pä tvenne är och hennes idealer ryckas för hvar
dag undan frän lifvets verklighet, likasom A hos vackra
flagga bland moinen förflyktar i dröm och aldrig skall
svaja i det verkliga lifvets tummel. Vi äro icke förm er
än andra generationer, fastän vi föddes för ett större
värf än de. Vi kunna icke i äratal bevara vär kraft att
handia, m edan de m edborgare, som nu borde vara verksamma, gifva tili spillo vära möjligheter att lyckas. Jag
ville fräga dem, hvilka bära ansvar för den nuvarande
Situationen, om de begripa, att de förvalta detta land
icke för sig utan för oss? Vi, de unga, som* äro morgondagens Finland, mä fä hafva ett ord a tt säga, n är det
gäller landets öde. y i hafva icke glömt, att vi ansvära för
detta land inför den generation, som en gäng skall taga arf
efter oss. D et kan vara pä tiden att vi säga ifrän, att intet
m ateriellt välständ, inga vunna chanser, ingen „räddning“
undan nägot, som künde ha värit värre, uppväger ett enda
uns af det moraliska mod, m an för närvarande häller pä
att tappa u r det finska folket. Vi häfva icke rätt att längre
tigande äse, hur man tar verksam hetsm öjligheterna ur händerna pä oss, hur man läter folkets stora massa, som kan
ledas tili bäde godt och ondt, stört och lägt, vänja sig vid
att plikt och ära äro ett i ord och ett annat i handling. Om
vi skola kunna göra vär plikt, m äste de som nu hafva ledningen göra sin. A nnars förskjutas m öjligheterna att handia
plikttroget för hvar dag’som gär, själfva pliktbegreppet förlorar sitt fäste i verkligheten, och vär generation, som hade
kunnat blifva en stark generation och fostra en ännu starkare, skall böja rygg under det öde m ännen frän i dag
dragit öfver oss.
•

Dem oralisationen sm yger redan i de ungas led. Dä
Finlands studentkär i väras skulle välja funktionärer, gjorde
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det finska partiet slut pä det samförständ, som sedan 1899
rädt mellan partierna, i det att tili kandidat för ordförandeposten u tsetts en finsktsinnad och tili kandidat för viceordförandeposten en svensktsinnad. Man valde nu „med
styrkans rä tt“ finsktsinnade tili bäda posterna. D et var
m ärkliga ting, som kommo i dagen under debatten som
föregick valet. Fennom anin, sades det, var den enda meningsriktning, som nägonsin betydt nägot i Finland, „nu
var stunden kommen att häm nasli de oförrätter de finska
talande lidit af de svenska talande, det visade sig att det
svenska partiet icke ville aflägsna de m issförhällanden,
som ännu räda i ’fräga om spräkens inbördes ställning,
och därför skulle studentkärens svenska parti, som emellertid tydligt sade ifrän, a tt det icke gillade en dylik politik, nu fä sota. All fanatism och dum het, som spräkfrägan nägonsin rö rt upp i oklara hjärnpr, fyllde atm osfären
pä studentkärens värinöte, dar dänande hyvärop ätföljde
alla yttranden af det slag ofvan anförts. F ö r tvä är sedan
ljödo dessa samma hyvärop efter andraganden, i hvilka
försoningen mellan partierna framställdes som en af Situa
tionen betingad bjudande plikt. Mycket har förändrats pä
tvä är. H var m an vet, hvilka de krafter äro, som verkat
i dunklet för att ästadkom m a denna förändring. Skola
dessa krafter slutligen blifva de ledande, skola de män, som
y tterst stä bakom m anövern i studentkären och andra liknande verksam hetsyttringar, slutligen segra i den kam p om
landets framtid, som nu u tb rutit inom dess egna gränser?
Käm pen om landets fram tid blir ju ytterst* en kamp
om lancfets ungdom. D etta hafva ett visst partis ledare
m ycket väl insett. Det v ar en välriktad stöt, dä man bragte
d e t därhän, att studentkärens m ajoritet om fattade en ständpunkt, som i hufvudsak sammanfaller m ed Yrjö-Koskinens
beryktade program för det finska partiet. Men sä bittert
detta faktum än är, kan det hända, att segern som det betecknar var en Pyrrhusseger. Den agitation, hvilken mäste
taga tili ett sädant m edel som a tt just nu tända den finska
nationalismen i full läga, förgriper sig pä en makt, som är
starkare än alla partier, som skall bringa de gajnmalfenno-
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tnanska beräkningarna pä fall, säsom vinden bläser omkull
ett korthüs. D enna m akt är den nya tiden. Man räknar ut
att spräkfrägan, lidelsefullt omfattad af en ungdom, som
man lyckats förblinda, icke skall kunna lösas pä länge och
därför skall förblifva den jordm än, u r hvilken hatet mot
„vikingarna“ suger sin näring. Men man m issräknar sig.
Spräkfrägan skall icke lösas, hon skall förtvina, kväfvas,
förintas. Den sociala frägan skall döda henne. G ä tili den
organiserade arbetaren och spörj honom om hans ställning
tili spräkfrägan! H an tar afständ frän bäda spräkpartierna,
emedan *han — mä vara a tt han delvis ledes af själfviska
bevekelsegrunder — dragits m ed i ett» m äktigare intresse
än det nationalistiska.
Hvilket m isstag att tro sig kunna behärska ungdomen m ed andra lefnadsuppgifter än sädana, som höra
fram tiden tili! H vilket dubbelt misstag, att tro sig kunna
i längden bibehälla ungdom ens förtroende för sädana handlingar och sädana män, som ett ungdom ligt sinne m ä s te .
förakta! D et är uppenbart att de gammalfennomanska
studenterna göra sig solidariska m ed en viss riktning i
värt offentliga lif därför, a tt de i denna riktnings män se
de enda representanterna för den absoluta, oförsonliga
finska nationalismen. Men, som redan antyddes, hvilar
hvarje kombination, som räknar pä nationalismen och spräk
frägan, pä lösan sand. O ch det finns här i landet en annan ungdom än den, som i kritiklös fanatism sält sin själ
ät reaktionen. Kanske stär denna andra ungdom för närvarande 1 m inoriteten, kanske finner m an dess läge fört vifladt, dä m an ser den tvungen att vändä fronten ät alla
häll. Men lika visst, som begäret att lefva hos en nation
mäste vara starkare än alla andra drifter, m äste de, som
pä sitt program uppställa sädana positiva uppgifter, genom
hvilka fram tidens släkten skola danas, i längden vinna seger öfver dem, hvilka, förbiseende tidens kraf, tjäna en
sak„ som icke längre är en lifsfräga för nationen, och gripa
tili en politik, som icke är ärofull.
•Xr
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Vara uppgifter ligga’ klara fö • oss, och det gäller a tt[
sätta in alla krafter för att lösa dem. En fräga, redan
fram kastad i det föregäende, bör emellertid ytterm era belysas.
/ ; Det är icke nog med att man skänker de positiva
arbetarsträfvandena sin sympati, man mäste öcksä, sä
v id i man en gäng erkänner, att arbetarpartiet har rätt i
sin sträfvan att om gestalta de sociala villkoren hos oss;
öppet träda in i detta partis led. Kan man undra öfver
a tt arbetarsaken blir illa och ensid%t ledd, dä man betänker, att Finlands organiserade arbetare af förhällandena
blifvit tvungna att komma tili rätta utan det stöd alla öfriga kulturländers arbetare ägt i insiktsfulla och bildade
ledare.' V ära arbetarorganisationer skola icke vara i ständ
att siä in pä en klok, fosterländsk och för dem själfva
fram gängsrik politik, sä vida icke inom den bildade klassen uppkom m er en rörelse tili förmän för grundliga so
ciala reform er, hvilken skänker arbetarpartiet sädana män,
som det behöfver, och det moraliska understöd inom nationens bildade lager, utan hvilket intet parti i längden
kan lefva. Man har svärt att fatta, att en sädan rent yttre
om ständighet som arbetarpartiets kortsynta uppträdande
i enskilda fall och dess .tidningars klandervärda $präk kun
nat förblinda ’vär bildade allmänhets syn pä sakläget. Icke
nog med. att man är likgiltig för arbetarnes sträfvanden
att organisera sig, m an gär sä längt, att man direkt motarbetar arbetarorgaiiisationerna.
Vissa num era allmänt
kända brutaliteter jDegängna m ot arbetarföreningarna frän
särskilda arbetsgifvarqs sida, äro af den beskaffenhet, att
det ällmänna rättsm edvetandet i värt Und djupt skulle
uppröras, om blott vär bildade klass aüyarligt och fördoms- *
fritt skulle rikta sin uppm ärksam het pä dessa förhällanden. Men man förstär ännu icke hos oss a tt uppskatta
arbetarorganisationerna. Man inser icke, att arbetaren,
dä han inträdt i en Organisation och blifvit klassmsdveten, därm ed tagit e tt längt steg fram ät och tillfört landet
ett ovärderligt tillskott af m edborgerligt intresse och politisk duglighet. Fackföreningsrörelsen, som vi under det
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senaste decenniet bevittnat, utgör det första skedet i en
utvecklingsprocess, hvars resultat skall varda en politiskt
mögen och m edveten arbetarklass. Solidaritetens sto ra
, tanke var Fi-nlands arbetare främ mande för tio är sedan.
Nu vet arbetaren redan hvad solidaritet vill säga. Väl
känner han sig solidarisk endast m ed m edlemm ar af sin
egen klass. Men solidäritetsbegreppet skall utvecklas#hos
^hönom , han skall en gang lära sig inse, a tt hans sak stär
och faller med landets, att icke alla ö'fverklassens sträfvanden äro egoistiska o£h icke alla fordringar •som arbetarne
uppställa berättigade, m en att frisinnade och oförskräckta
m edborgare inom alla klasser kunna enas kring en gemensam sak. D ärhän skall arbetaren emellertid aldrig
komma, sä länge vär bildade allmänhet y rk ar pä en fast
sammanhällning rnellan m edborgarne i fosterlandets namn,
men icke desto m indre klandrar och m otarbetar de märkliga rörelser inom arbetärvärlden, i hvilka för första gan
gen värt folks niassor visat sig mäktiga en sammanslutning för gemensamm a syften.
Denna inkonsekvens kan förklaras, men den kan icke
försvaras. Vi stä^ nu i ett sädant läge, att heia folkets
intresse m er än nägonsin mäste vara rättesnöre för all
m edborgerlig verksam het. Hvarhelst man söker göra kapitalistiska intressen gällande pä det allmänrias bekostnad,
maste detfa hänsynslöst beifras. De, hvilka med bildnin* gens företräde utöfva inflytande öfver opinionerna i landet,
fä ifcke vika .en. härsmän frän sin plikt att förena detta
folks spridda fraktioner. A ldrig fyller man den plikten en
dast genom att bland folket sprida uppm aningar tili ett
• fosterländskt handlingssätt. S ä lätt sam m ansluter man icke
*m assor af m edborgare, som stridiga intressen ätskilt. Hvad
här 'kräfves med hänsyn tili arbetarfrägan är, säsom af
det redan sagda framgär, i främsta ruram et samma respekt
för arbetarsträfvandena som för andra allvarliga medborgerliga sträfvanden. Den sä kallade öfverklassen mäste
förändra sitt sätt m ot arbetarne, en gäng för alla upphöra
att, säsom m er än en af vära tidningar finner förenligt
med sin uppgift, i öfverlägsen ton dryfta arbetarpartiets
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verksam het och a priori fördöm a strejker, som ingalunda
i hvarje fall saknat grund i vära arbetsförhällanden, hvilka
vär press emellertid' icke alltid vafit nog frisinnad att belysa
grundligt och mängsidigt. I andra ru m m e f kräfves som
ofvan antyddes en kräftig reformpolitik, ledd af insiktsfulla
man, hvilka icke säsom arbetarnes niivarande ledare genom att fjärma sitt parti frän de allmänt fosterländska sträfvandena betaga sig själfva alla möjligheter tili fram gäng./f
*

•

*

* ▼

Stora pröfningar kunna ena sinnena, men de kunna
ocksä .söndra sinnena i sädana samhällen, där förmägan
att se förhällandena i stört brister dem som hafva ledningen. Om e tt praktiskt program skulle framläggas, hvilket med 'ett slag skulle sopa bo rt den hög af spräkintressen, klassintressen och privata intressen,- som smäningom
fätt lagra sig i värt illa ledda land, da skulle‘landets ungdom fylka sig om kring det: D etta kan sägas utan reservation. T y hvilket parti den unga generationen än mä
tillhöra är hon icke, pä enskilda undantag när, sä fördärfvad, att icke tidens kraf fä m akt öfver hennes sinnen, blökt
hon skönjer krafven och lär sig den länge förgätna konsten
att handia.
A rv id M örne.

