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Kievajeffiksi, Tiilikkainen Tiilikoffiksi, Partonen Pardojeffiksi ja Jyrki Lusikkainen
Jeger Laschiniksi. Mutta kukapa meille
on sanonut tata ennen etta meidan nimemme eivat ole paikallaan ? Kun me kuljemme
Suomessa sukuveljiemme luona, niin me
siellakin useimmiten tapaamme yhta outoja
ja vieraita nimia kuin on itsellamme Muistuu mieleeni kohtaus. Lohjansaaren Seppalassa kymmenkunta vuotta sitten.
Silloin oli tohtori Hainari ylla mainitussa talossa kesaasuntoa pitamassa. Han
oli meille ystavallinen, usein puhutteli meita
ja keskusteli kanssamme Karjalan oloista
ja asioista. Kerran halusi han ottaa meidan nimemme muistoon ja kysyi, mitkii
meidan nimemme ovat. Toverini sanottua
nimensa tuli minun vuoro; mina sanoin
nimeni niin virallisesti kuin oli opetettu
poikana vieraskielisessa koulussa: Ivart Ivanovits Arhipoff. Luultavasti tohtori Forsstrom halusi muishtttaa minua tasta, koska
han lausui etta se on niin venaj aksi; mutta
mina en tata kasittanyt hyvaksi enka pahaksi, arvelinhan vaan, etta joskin minua
maamo kutsui livanoksi ja micro sukuamme Ahippaisiksi. niin kylla kai se on niin kirjoitettava kuin oli koulussa opetettu. Nyt
kasitan kylla asian. Mutta tekee minun
mieleni kysymaan, kummanko meista silloin olisi ollut havottava vieraskielista nimeansa, - fil. tohtori Forsstrominko vain
minun, tohtorin, joka oli kylla muutakin
lukenut tai minuu, jolle oli vain opetettu
nimenkirjotustaito ?
Olkaat sukuveljemme Suomessa karsiviillisia ja pitkamielisia, vaikka meidan
nimissamme tapaattekin vierasta sekoitusta.
Veri on silti sekoittamatonta ja puhdasta,
vastahan kansallissankarimme
J. AV. Snellmanin satavuotismuistojulilana
itsekin aloitte karsia'pois vieraita leimoja
kansallisilta sarkatakeiltamme;
mina
uskallan vakuuttaa, etta jos meille annetaan niin kauan ja niin suuressa maarin
oman kielista opotusta kuin teille, silloin
ei pida loytyman y h t a a n p o t ' f i a e i k a
jeffia
Vienan Karjalassa. Odottakaa,
Vienan Karjala alkaa v a s t a n y t omistaa
asemansa, oman kielen kelvollisen, vasta
nyt johtui Jyrille mieleen, ettei hanen nimeusa pitaisi olla Jogor Laschkin vain
Jyrki Lusikkainen.
Kiisjoki 19 p. lokakuuta v. 1906.
Ivana Ahippaini.

Puolan kansallisuustaistclua.
Yli kaksikymmenta vuotta on Preussin
hallitus tunnetulla tarmollaan ja ankaruudellaan koettava saksalaistuttaa puolalaisia maakuntiaun. Kaannytystyossa on hallitus paaasiallisesti kayttanyt kahta keinoa : se on koettanut juurineen havittaa
puolankielen kieltamalla sen kiiyton kouluissa ja antamalla lukemattomille puolalaisille seuduille saksalaiset nimet; toiseksi
se on siirtanyt sinne saksalaisia maanviljelijoita ja porvareita. Molemmat keinot
ovat osottautuneet tehottomiksi. Todellisuudessa ovat ne edistaneet puolalaisuutta
ja vahingoittaneet saksalaisuutta.
Silla huomattu on, etta tilojen ostot
itse asiassa ovat tehokkaalla tavalla kohottaneet puolalalsen maataviljelevan luokan
taloudellisesta ahdingosta. Tilanhaltijat,
jotka ennen ilman liikeomaa kykkivat suurilla tiloillaan, joita he eivat kyenneet jarkiperaisesti hoitamaan, muuttuivat nyt varakkaiksi miehiksi. Siirtyneet saksalaiset
taas ovat opettaneet puolalaisille jarkiperaisen maanviljelyksen tai don. Ja kun
saksalaiset hyvinkin pian viisyivat sietamattomaan asema^nsa ,,vihollisessamaassa",
joutuivat tilat uuden oston kautta entisille
omistajilleen takasin taikka siirtyivat toisten puolalaisten kasiin, jotka uusissa oloissa
olivat saaneet kokoon suuria paaomia.
Taydella syyllii voimme sentahden sanoa, etta ne sadat miljoonat, jotka Preussin valtio on myontanyt Posenin saksalaistuttamiseksi, ovat menneet kankkusen kaivoon ja ainoastaan parantaneet puolalaisen
vaeston taloudellista asemaa ja siten mita
voimakkaimmalla tavalla vahvistaneet puolalaisten kansallisuutta.
Samoin on kaynyt puolankielen poistamisyrityksille. Liiallinen ankaruus tassa
suhteessa on luonut inarttyyreja kaikkialla
ja siten vahingoittanut saksalaisuuden asiaa.
Yksinpa pienet lapsetkin antautuvat marttyyreiksi aidinkielensa puolesta.
Eraan suuren lontoolaisen lehden kirjeenvaihtaja, joka on matkustellut Posenissa, kuvaa raikein varein sita surkeaa
tilaa joka siella vallitsi Minne vaan meni, oli hanen ymparillaan sorrettu kansa,
joka ei enaa uskaltanut aaneensa puhua
omaa kieltaan ja jota lauma aito preussilaisia virka- ja palvelusmiehia, raakoja ja
ylimielisia, sorti, mutta joka uupumatta
taisteli epatoivoista ja vasymatonta taisteluaan kansallisuutensa puolesta.
Tama, taistelu alkaa jo asemalla. Kantaja siella melskaa huonoa saksaa. Han on

KARJALAISTEN PAKINOITA.
puolalainen, mutta jos han asemapaallikon
kuullen lausuu yhdenkaan puolalaisen sanan, saa han heti potkun virastaan. Kaikki
katujen nimet ovat ,,vaannetyt" saksankielisiksi, kaikki nimet, ja muut sellaiset raitiotievaunuissa saksankieliset.
Yleisdssa
rakennuksissa saksankieliset osotukset ja
ne, jotka eivat sita ymmarra, saavat tulla
toimeen niin hyvin kuin osaavat. Kaupunkien nimet muutetut; - vanha puolalainen kaupunki Inovrallav on nyt Hohensalxa, Stajkovosta on tehty Bismarokhohe
ja n. e. ,,Vaaralla" osotteilla varustotut
kirjeet joutuvat hukkaan. (Postivirkamiehet eivat muka tunne entisia nimia.) Puolalaisilla kaupoilla taytyy olla kahdet kyltit, saksankielinen puolalaisen vieressa.
Oikeuslaitoksessa synnyttaa kieliriita
j..ka paiva ikavia ja arsyttavia selkkauksia. Todistajat eivat osaa saksankielta,
santarmi todistaa, etta he osaavat ja tuomari tuomitsee todistajan sakkoihin ja vankeusrangaistukseen ; - - tuomitut marssivat
vankilaan kirkkain otsin ja saihkyvin silmin ylpeina siita, etta saavat karsia maansa
ja kielensa puolesta.
Posenin kaupungissa tapahtui askettain,
etta pari ylhaista vanhaa aatelisnaista heitettiin vankeuteen siita etta olivat antaneet
opetusta puolankielessa. Talla tavalla leviaa viha preussilaisyytta vastaan ylia
enemmiin ja enemman.
K o u l u i s s a syntyi usein myrskyisia
kohtauksia jo siilien aikaan, kun saksankieli oli pakollinen opetuskieli kaikissa
muissa aineissa, mutta uskonnonopetus sai
viela tapahtua puolankielella. Kerta toisensa perasta kieltiiytyivat lapset puhumasta saksaa. He saivat selkaiinsa preussilaisilta opettajiltaan, mutta ,,lankesivat"
ehtimiseen samaan ,,rikokseen" itsensa kielensa puolesta.
Silloin paatettiin tehda loppupuolankielisen uskonnonopetuksen vahingollisesta
vaikutuksesta ja maarattiin, etta myoskin
kristinuskon tunneilta on lasten aidinkieli
karkotettava. Vastaukseksi tahan vakivallan ukaasiin pantiin viime syksyna toimeen s u u r i y l e i n e n k o u l u l a s t e n lakko. Kaikkialla kieltaytyvat lapset kouluissa puhumasta muuta kuin puolankielta,
kaikkialla vaikenevat he, kun opettajat tekivat saksankielisia kysymyksia, Kun opettaja, luki ,,Isa meidan" saksaksi, luki koko
luokka kovaaanisesti ,,Isii meitiinsa" puolaksi. Varoitukset, neuvot, rukoukset, uhkaukset, ruumiillisct rangaistukset -- mitkaan eivat auttaneet.
Lapset itse eivat tosin keksineet tata
lakkoajatusta. Sen oli Puolan katolinen
papisto yhdessii lasten vanhempien kaussa
jarjestanyt.
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Etta uskonnonopetus iiiissa oloissa, siten kun sita nykyisin harjoitetaan ilman
uskonnollista hartautta, pelkastaan saksalaistuttamistyon renkipalveluksessa, enemman vahingoittaa kuin hyodyttaa lapsiaja
turmelee koko heidan uskonnollisuutensa,
koko heidan yhteiskunnallisen oikeuskasityksensa, sita ei kukaan voine toiseksi
vaittaa. Ja varmaa on myoskin, etteivat
ne lapset, jotka jo koulunpenkeilla ovat
joutuneet marttyyreiksi uskonsa ja aidinkielensa puolesta koskaan tule uskollisiksi Preussin alamaisiksi, vaan ikansa kaiken tulevat vihaamaan sortajiaan.
Preussin kuningas Baksan keisari ja
kansa tahtoo kylla kayda sivistyksen etunenassa, mutta ne keinot, joita heittayttavat pionta, epatoivoista kansaa vastaan,
joka taistelee kansallisuutensa puolesta,
ovat raakoja ja barbaarisia.
- jEikohan tassa loydy yhtymakohtia
meidan sortajaimme menettelytapaan ja
meidan, karjalaisten, kansallisuustaisteluu
kanssa?

,Kolmen keisarin liitto.'
(Vaiiha tarina uudessa muodossa )

Oli muinen kolme miestii, joitten inieli
oli paasta keisariksi. Eikiilia'n siihen aikaan niin ylen vaikeata ollutkaan keisariksi paaseminen. Kama kolme miesta ,sitten tekivat sovinnon semmoisen keskeniiiin,
jotta kuin yksi heista kerrau paiisee keisariksi, niin toiset kyntta, kantta perassa.
Niin tapahtuikin. Kuin sitten nuo ,,ylennehet" alkoivat kansoja raastaa, erottaa
veljet veljistaan, sisaret sisaristaan ja verisin miekoin vetivat ne veriset viivat, joita
sitten valtakuntainsa rajoiksi kutsuivat,
niin kansat tasta mieli- ja ilkivallasta ylen
tyytymattomaksi tulivat. Valittelivat vaivojansa, vaateivat luonnollisia ihmisoikeuksiansa. Mutta nuo ovelat miehet, jotka olivat paasseet keisariloiksi, eivat huolineet
kansan vaatimuksista. Luativat liit.on keskenansa, jota liittoa kutsuttiin ,,kolrnen
keisarin liitoksi." Mutta tuo liitto olikm
heille poloisille lankeemukseksi, sillii kansat laativat moni-tuhat-paisen liiton, jota
ei mikaan kuolevainen valta, eikii inuliti
maanpaalla konsana enaa voinut ma.-entaa.
Jo kadottivat kaikunsa kaunihit keisarinimet, vaipui mahtava vainovalta. Soi rauha
maahan ja istui ihmisiin hyva'ntahdon taimi.
Ilkamo.

