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1.

Suomi ehjäksi, kokonaiseksi, suomalaiseksi.

Se sorronalainen tila, jossa maamme on viime
vuosikymmenet ja varsinkin suursodan aikana ollut,
on tehnyt julkisen keskustelun sellaisista kysymyk
sistä, joita nyt tässä ryhdymme selvittelemään, mah
dottomaksi. Mutta paitsi tätä raskasta sortoa olemme
saaneet kärsiä toisesta ehkä vieläkin suuremmasta
onnettomuudesta. Suomalaisten asuma-alue on ollut
jaettuna monien pitkien vuosisatojen aikana kahden
valtakunnan kesken, läntinen osa on kuulunut Ruot
sin valtakuntaan ja itäinen venäläisille ruhtinaille.
Tätä kansamme onnettomuutta on ollut omiaan li
säämään näiden isäntä-valtojen mahdollisimman
jyrkkä vastakkaisuus kaiken inhimillisen elämän
alalla: erilainen sivistys, jyrkästi erilainen lainlaadinta ja erilainen yhteiskunnallinen järjestys. Ja
tämä noin 2000 kilometrin pituinen valtakuntien
raja Jäämeren läheisyydestä Laatokkaan ei noudata
minkäänlaisia luonnon asettamia osviittoja. Mieli
valtaisesti halkaisee se maamme melkein keskeltä
suomalaista asutusta kahtia, katkoen kaiken luon-

nollisen kansallisen liike- y. m. yhteyden suoma
laisten kesken. Tämä on tehnyt myöskin suomalai
sen heimon turvallisuuden sekä idän että lännen
valtiaiden saaliinhimoa vastaan suorastaan olemat
tomaksi. Että suomalainen kansallinen alueemme
on halaistu miltei kahtia, osottaa sekin, että n. s.
«ruotsalaisen Suomen11 alue on 375000 km2 ja «ve
näläisen Suomen" alue 200000 km2.
Kysymykseen, minkälainen Suomi meidän on luo
tava, ensimäinen ja lähin vastaus on tietysti: mei
dän on luotava k o k o n a in e n Suom i, saatava jae
tun Suomen, kahden Suomen tilalle yksi ja jaka
maton Suomi, meidän on luotava «ruotsalaisen" Suo
men ja «venäläisen" Suomen tilalle suomalainen
Suomi. Me emme saa sallia, että maamme läntistä
osaa enää koskaan hallitsee ruotsalainen, samoin
kuin emme saa sitäkään sallia, että maamme itä
osan valtiaana on venäläinen. Ehjä, kokonainen,
suomalainen ja suomalaisten hallitsema Suomi, jossa
ei kellään muukalaisella naapurilla enemmän itäi
sellä kuin läntiselläkään ole missään muodossa,
ei ylemmässä eikä alemmassa asemassa olevalla,
minkäänlaista vaikutusvaltaa. Se on meidän suo
malaisten tinkimätön päämäärä. Ehjä, muukalai
suudesta vapaa, kokonainen Suomi voi vain olla
tarpeeksi voimakas turvatakseen kansallemme häi
ritsemättömän rauhan.
Vastenmielisesti on suomalainen talonpoika tart
tunut miekkaan. Äärimmäisyyteen kiusattuna on

hän sen joka kerta vuosisatain kuluessa tehnyt.
Flemingin huovien, ruotsalaisten ratsumiesten ras
kasta sortovaltaa häätääkseen tarttuivat Pohjanmaan,
Savon ja Hämeen talonpojat nuijaan. Tässä tais
telussa joutui suomalainen talonpoika tappiolle.
Mutta talonpojan usko omiin voimiinsa ei sammunut.
Aseisiin on hän taas tarttunut, tällä kertaa häätääk
seen maasta pois ryssäläisen rosvovallan. Meidät
on pakoitettu taisteluun. Me olemme lähteneet so
dan tielle, mutta se tie on nyt samalla myöskin
kunnian ja voittojen tie. Ja tältä tieltä emme en
nen palaja, kuin olemme rajamme turvanneet sekä
itään että länteen ja suomalaisen heimon vapautta
neet tunkeilevien naapureitten pyyteiltä. Taisteluun
puhtaan Suomen, valkoisen Suomen luomiseksi
olemme lähteneet, taisteluun kaiken saastaisen, muu
kalaisen, kelvottoman poistamiseksi kansamme kes
kuudesta. Me puhdistamme Suomen kavaltajista.
Mutta säilyttääksemme sen puhtaana, täytyy meidän
käydä sotamme perinpohjaiseen, lopulliseen voit
toon saakka. Sen voimme tehdä luomalla koko
naisen, ehjän Suomen. Meidän on toteutettava
kansallisen runoilijamme kuninkaallinen ajatus, aja
tus, joka meitä viimeisinä raskaina sorron vuosina
on ylläpitänyt ja elähdyttänyt:
„Äänisjärvi, Pohjanlahti,
Auran rannat, Vienan suu,
Siin’ on suomalainen mahti,
jo k ’ ei oo kenenkään muun."

Siinä ohjelmamme! Suomalainen alue ikimuis
toisista ajoista saakka, alue, jota olemme asuneet,
viljelleet ja varjelleet, ehkäpä lähes parintuhannen
vuoden ajan, on siis yhdistettävä suomalaisen val
lan ja suomalaisen valtikan alle. Maatamme hal
kova valtakunnanraja on poistettava. Rajamme
itäistä naapuria vastaan on asetettava muinaiselle
paikalleen. Sen pitää alkaa Äänislahden eteläisimmästä pohjukasta, kulkea suuren suoalueen halki
Äänisjärven itäisen rannikon keskipalkoille, Äänisjärvestä Syväriä myöten Laatokkaan ja siitä Suo
menlahteen.
Tämä raja on luonnollinen, ja kun se linnoite
taan itäistä ahnasta naapuria vastaan, myöskin tur
vallinen itäraja: Vienanmeri, Äänisjärvi ja Laatokka,
suuria soita, järviä ja leveä Syvärijoki. Kahden tu
hannen kilometrin sijasta neljäsataa kilometriä maa
rajaa ja tätäkin suojaamassa monet suot, järvet ja joet.
Näin palautamme Suomelle sen oikean rajan, jota
edullisempi vain harvoilla Euroopan valtakunnilla
on ja joka tekee meille mahdolliseksi puolustaa maa
tamme suurtakin ryssäin ylivoimaa vastaan.
Ehjän, kokonaisen Suomen pinta-ala tulee näin
olemaan noin 600,000 km2 ja väkiluku noin 3,600,000
henkeä. (Ruotsin valtakunnan pinta-ala on 448,000
km2 ja väkiluku 5,7 milj.)
Suomen väkiluku ei näin tosin toistaiseksi tule
olemaan varsin suuri, mutta sitä suuremmat ovat
kansamme kehittymisen mahdollisuudet. Asutus näi-
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den rajain sisällä on puhtaasti suomalaista, ne muu
tamat tuhannet ryssät, jotka viime aikoina ovat tun
keutuneet Vienanmeren rannoille eivät sen ehjyyttä
mainittavasti häiritse. Monin kerroin enemmän suo
malaisia jää sittenkin asumaan isojen ryssäin alueelle,
Inkerinmaalle, Tverin ja Novgorodin kuvernementteihin. Tätä ei voi auttaa. Luonnollisten, turval
listen rajojen vaatimus ei voi ottaa puolella eikä
toisella huomioon pieniä muukalaisia asutusryhmiä.

2. Satamia ja kalavesiä.
Mutta tämä meidän maamme omistaminen mer
kitsee meille paljon enemmän, kuin mitä tuo pintaala ja sen toistaiseksi harva asutus vielä itsessään
lupaavat. Sillä tämän kautta me saavutamme oi
keutemme sulaan valtameren rantaan ja sen sata
miin. Ja kun meidän alueemme koskettaa uloinna
lounaassa miltei jäätymätöntä Itämertä, niin me lou
naassa ja koillisessa voimme läpi vuoden ylläpitää
laivaliikettä valtamerillä.
N. s. venäläisen Suomen alueesta on Kuolan nie
mimaa paitsi sulien Jäämeren satamiensa vuoksi
erittäin arvokas metsä- ja mineraalirikkautensa täh
den. Tämä niemi on tosin, kiitos ryssäin kaikkea
yritteliäisyyttä ehkäisseen virkavallan, hyvin vähän
tunnettu. Varmuudella tiedetään kumminkin, että
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Kuolan niemimaan eteläinen puolisko on metsärikas
maa ja että siellä löytyy mahdollisesti hyvinkin run
saasti rautamalmia. Tarvitaan vain rautateitä ja
suomalaista yritteliäisyyttä, jotta tämän suuren niemi
maan rikkaudet tulevat ihmisten hyödyksi.
Erittäin suuri taloudellinen arvo on myöskin Muur
manin rannikon ja Vienanmeren kalastuksella. Tätä
kalastusta ovat suomalaiset vanhastaan ikimuistoi
sista ajoista saakka harjoittaneet, vaikka ryssät väki
valtaisesti viime aikoina ovat suomalaisen yritteliäi
syyden täällä tehneet mahdottomaksi. Nyt meidän
on siellä päästä vanhoihin oikeuksiimme. Suoma
lainen merikalastus on saatava entiseen voimaansa,
ja sitä on kaikkien nykyaikaisten keksintöjen avulla
ryhdyttävä järjestelmällisesti kehittämään. Tällä ta
voin voidaan varata suomalaiselle pääomalle edul
lisia sijoitustilaisuuksia sekä reippaille suomalaisille
miehille mitä suurimmassa määrässä erittäin edul
lista ansiotilaisuutta. Tiedämme vanhastaan, että
suomalaisilla on erityistä taipumusta ja kestävyyttä
harjoittamaan jäämerenkalastusta.
Kuolan niemimaan ja Vienan Karjalan monilukui
set joet ja järvet ovat vanhastaan tunnettuja kalai
siksi. Kun vain pidetään huolta siitä, että kala sieltä
saadaan hyvässä kauppakunnossa markkinoille, niin
saadaan tästä Suomelle erittäin arvokas tulolähde.
On valvottava, että nämä tulolähteet tulevat suoma
laisiin käsiin ja että näihin koskemattomiin seutui
hin eivät pääse ryöstökalastajat ja että kalastus täällä
heti järjestetään kalataloudelliselle kannalle.

I
3.

13

Uusia rautateitä ja kanavia. Viipurin tule
vaisuudesta.

Nämä vanhat suomalaiset, pitkän ryssänvallan ja
sorron alla olleet alueet voidaan liittää muun valoisemmissa olosuhteissa eläneen Suomen rautatie
verkkoon ja liikeyhteyteen aluksi vain kahdella ver
rattain lyhyellä rautatiellä, joista toinen lähtisi Sor
tavalasta Äänisjärven rannalle sopivaan paikkaan
(Petroskoihin?) ja toinen Rovaniemeltä Kantalahden
pohjukkaan. (Rovaniemen—Kantalahden radan ra
kennustyö antaa varmaankin erittäin sopivaa työtä
niille maanpettureille ja rosvoille, jotka tuomitaan
aikanaan pakkotyöllä sovittamaan rikoksensa.) N. s.
Muurmanin rata lienee jo ryssäin toimesta valmiiksi
rakennettu ja sen luovuttamisesta on tietenkin teh
tävä aikanaan sopimus Venäjän kanssa. Vielä kol
maskin rautatie olisi kumminkin mitä pikimmin ra
kennettava, nimittäin Kajaanista Vienan Kemiin, saat
tamaan koko laajan Vienan Karjalan välittömään yh
teyteen muun Suomen kanssa. Tämä rautatie tulisi
koskettamaan verrattain suuria vesistöjä ja kaikesta
päättäen voimakkaita koskia.
Erittäin suuria muitakin tulevaisuuden mah
dollisuuksia avautuu meille uuden asemamme
kautta koillis-Euroopassa. Me tulemme näet hallit
semaan uuden suunnattoman pitkän ja laajan vesi
tien länsi-Eurooppaan avautuvaa suuta, vesitien,
joka meidän tosin vielä on osittain luotava, mutta
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jonka kustannukset ovat varmaan sen arvoon kat
soen pidettävät mitättömän pieninä. Itä-Venäjän ja
Kaspian meren ympärillä olevien maiden liike on
näihin saakka kulkenut mainitusta merestä Volgaa
ja sen lisäjokea Sheksnata ynnä kanavia myöten
Äänisjärveen, Syvärin ja Laatokan kanavia sekä Ne
vaa myöten Pietariin ja siitä merikanavaa myöten
Kronstadtiin. Tämä tavattoman pitkä Sheksnasta
Kronstadtiin saakka ulottuva monimutkainen kanava
ei läheskään vastaa kasvavan laivaliikkeen ja suu
rempien rahtialuksien tarpeita, sillä nämä kanavat
ovat matalia ja huonosti kuljettavia, ja kuten kar
tasta helposti nähdään, äärettömän pitkiä.
Asiantuntijat ovat sentähden sitä mieltä, että Kas
pian—Volgan liike, joka keinotekoisesti tähän saakka
on kulkenut Pietarin kautta, voidaan ohjata paljoa
edullisempaa ja luonnollisempaa väylää myöten
Suomenlahteen. Näin olisi varmasti aikoja sitten
tapahtunutkin, jollei Venäjän Suomea kohtaan väki
valtainen kauppa- ja liikennepolitiikka olisi sitä eh
käissyt, niin että se liike, joka keinotekoisesti on
saatu kulkemaan Pietarin kautta, olisi kulkenut
edullisempia reittejä myöten Viipurin kautta Suo
menlahteen. Eihän ensiksikään Pietari voi Viipurin
kanssa satamakaupunkina mitenkään kilpailla. Vii
purin lahden rannoille voidaan perustaa syviä, hy
vin suojattuja, ja siis aivan erinomaisia satamalai
toksia, Viipuri ympäristöineen on terveellinen ja
luonnonihana, tilaa siellä, s. o. sopivia rantoja teol-
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lisuuslaitoksia varten on loppumattomiin sekä tava
ton määrä voimaa saatavissa läheisistä Vuoksen
koskista, — miksipä ei Kuurnamapohjan suuren
moista voimakeskussuunnitelmaa toteuttamalla, mutta
Viipuria ja Suomea eikä Pietaria varten. Tämän
vastakohtana Pietari, mataline soisine rantoineen,
Nevan likaisen, haisevan veden rannalla, Pietari
vailla luonnollisia satamia, vailla voimaa, vailla
luonnonkauneutta, vailla melkein kaikkia kukoista
van kaupungin edellytyksiä. Luonnollisesti Viipuri
on ensi tilassa yhdistettävä kanavalla Vuokseen ja
Laatokkaan, sieltä edelleen Äänisjärveen ja Sheksnan kautta Volgaan. Että Pietari on voinut näihin
saakka kilpailla Viipurin kanssa, siihen on todella
tarvittu kokonaisen maanosan puoliskon taloudelli
nen ja poliittinen voima ja tsaarien jumalallinen
valta. Mutta sikäli kuin me suomalaiset pystymme
nyt hankkimaan itsellemme arvoa koillis-Euroopan
valtain keskuudessa, pystymme me avaamaan Kas
pianmeren ja Volgan liikkeelle luonnollisen purkautumisaukon Viipurinlahteen.
Meidän tulee varoa omaksumasta liian ahdasta
katsantokantaa tätä asiaa arvostellessamme. Tämä
maailmansota on valtava, ja sen seuraukset ovat
varmaan yhtä valtavat. Historia osoittaa, että suu
rien ratkaisevien sotien jälkeen moni maailmankaupunki on kutistunut kylärähjäksi ja uusia kauppa
keskuksia ja kauppateitä on syntynyt. Puunilaissodat
hävittivät Kartagon, ja sen seuraukset olisivat hävit
täneet tämän kaupungin, vaikka se ei olisi väkival-

taisesti tapahtunutkaan. Nykyisen Sidonin, Tyyron,
Bagdadin, Granadan ja monien muiden, muinoin
mahtavien kaupunkien ihanat rauniot todistavat nii
den entistä suuruutta ja valtaa. Jäisiköhän Pieta
rista edes tällaisia raunioita? Joka tapauksessa Pie
tari on keinotekoisesti luodun ja nyt hajonneen
maailmanvallan yhtä keinotekoisesti luotu, äsken
syntynyt pääkaupunki, ja sellaisena se on tuomittu
tuon maailmanvallan kanssa poistumaan historian
näyttämöltä antaakseen tilaa jollekin inkerinmaalaiselle kauppa- ja maakuntapääkaupungille.
Kun venäläiset todennäköisesti eivät lähimpien
vuosikymmenien aikana pysty sisäisiä asioitaan ja
varsinkaan kansallista taloudellista elämäänsä jär
jestämään, on meidän suomalaisten lähin ja tärkein
tehtävä hoitaa asiamme siten, että saamme oikeuden
rakentaa Sheksnan—-Äänisjärven kanavan uudelleen.
Luonnollisesti on meidän yhdistettävä Äänisjärvi
kanavilla Viipurin lahteen. Nämä kanavat on ra
kennettava sellaisiksi, että niitä myöten voivat kulkea
erityisesti tällaista liikettä varten varatut ja raken
netut 2,000—3,000 tonnin uudenaikaiset rahtilaivat.
Paitsi tätä kanavareittiä ja sitä myöten kulkevaa
liikettä voimme avata toisenkin tärkeän kanavareitin ja liikeväylän Viipurin lahteen, nimittäin yh
distämällä — ja tämä ei suinkaan ole mikään suun
naton eikä varsin kallis yritys — Äänislahden Äänisjärveen. Tämä vesitie yhdistäisi koko Vienanmeren
ja Muurmanin rannikon liikkeen Suomenlahden
kanssa ja voisi johtaa, sen on vastainen tutkimus
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tarkemmin osoittava, Pohjois-Venäjän tundra- ja
metsäalueen liikenteen Viipuriin. Voitaisiinpa aja
tella mahdolliseksi Siperian liikkeen ohjaamista etu
päässä Jenisej-joen alueelta Karianmeren ja Vienan
meren kautta Viipuriin. Emme luonnollisesti voi
vielä läheskään arvioida, miten suuria toimintamah
dollisuuksia meille täällä saattaa avautua, mutta
varmaa on, että ne ovat aivan tarpeeksi suuria riit
tävästi jännittääkseen voimiamme ja yritteliäisyyt
tämme. Joka tapauksessa voidaan pitää varmana,
että vanhalle Viipurille alkaa uusi loistoaika ja
että siitä tulee meidän ja koillis-Euroopan tärkein
kauppakaupunki, joka varmaankin tulee aikanaan
vetämään vertoja Euroopan huomattavimmille kaup
pakeskuksille.

4.

Uusi Suomi teollisuusmaana.

Samalla kuin me vaikuttavalla tavalla voimme
päästä osallisiksi Kaspian meren ja Volgan sekä
Pohjois-Venäjän vieläpä mahdollisesti Länsi-Siperian kaupasta on maallamme mitä suurimmat edel
lytykset kehittyä voimakkaaksi teollisuusmaaksi.
Kokonainen, ehjä Suomi ja varsinkin sen valtio
tulee olemaan rikkaiden metsien ja metsämaiden
omistaja, Kuolassa ja Lapissa olevat malmirikkaudet kaipaavat vain kulkuneuvoja ja yritteliäisyyttä
2

tullakseen ilmoille, kivihiiltä meillä ei tosin paljon
liene, mutta sen sijaan monessa suhteessa ehkä pa
rempaa kuin musta hiili, nimittäin valkoista hiiltä, s.o.
paljon koskivoimaa, ja lisäksi puutavaroiden jät
teitä ja turvetta, sula meri kahden puolen (Muur
manin rannikkoja Hanko—Ahvenanmaa) sekä lisäksi
yksi maailman suurimmista kuluttajakansoista kylki
kyljessä naapurina, s. o. yksi maailman parhaita
markkinapaikkoja vieressä, suuria raaka-ainevaras
toja koti- ja naapurimaassa ja yhteys tämän kanssa
vesiteitse jokia ja järviä myöten. Siis riittävästi
raaka-ainetta (puuta ja rautaa), riittävästi voimaa,
hyvä kulkuyhteys maailmanmarkkinoille ja vieressä
hyvä markkinamaa. Parempia teollisuusmaan edel
lytyksiä ei enää juuri voi hakemallakaan löytää. Kun
vielä lisäksi maamme on runsaasti varustettu hy
villä satamilla sekä valmiita vesiteitä on syvälle
sisämaahan, kun on mahdollisuus kanavoimalla
yhdistää pitkiä vesistöjä meren kanssa ja kun kan
sallamme epäilemättä on taipumuksia ja lahjoja
suurempaakin ammattitaitoa vaativaan teollisuus
työhön, on maallamme ainakin yhtä suuret edelly
tykset kehittyä kukoistavaksi kauppa- ja teollisuus
maaksi kuin Iso-Britannialla oli pari kolmesataa
vuotta takaperin. Ei suinkaan se, että kansamme
vielä on vähälukuinen ja alhaisella sivistysasteella,
merkitse sitä, ettemme voisi jonkun sadan vuoden pe
rästä laskea väkilukuamme kymmenissä miljoonissa
ja olla muutenkin voimakkaita. Semmoista kehitystä
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on kyllä usein ennenkin historiassa tavattu, niin että
tällainen kansamme tulevaisuus ei suinkaan olisi
mikään merkillinen ilmiö.

5.

Uusi asema vaatii mahtavaa liittolaista.

Joka tapauksessa voimme nyt käsittää, kuinka
kokonaisen ja ehjän Suomen asema koillis-Euroopassa on suorastaan avainasema, kuinka itä-Euroopan ja varsinkin Volgan liike luontaisesti tulee
kulkeutumaan sen portin kautta, jonka vartijana
me olemme. Onko meillä mahdollisuuksia, ja
missä määrin, kestää niin vaativassa asemassa, kuin
meidän pitäisi tällaisen, suhteellisesti tavattoman
suuren liikkeen portilla kestää, se on kysymys,
joka selviää tuonnempana. Nyt jo voimme kum
minkin sanoa: omin voimin emme varmaankaan
voi sitä kestää, tarvitsemme uskollisen ja voimak
kaan liittolaisen, sellaisen, jonka oleelliset edut
ovat meidän etujemme kanssa yhteiset. Mahdo
tonta on pienen kansan tässä kansojen valtavassa
taistelussa olla ilman liittolaisia, eivätkä liittolaisiksi
suinkaan kelpaa mitkään toisarvoiset pikkuvaltiot.
Sillä joku meitä vastustava suurvalta voisi helposti
tällaiset liittolaiset painostuksellaan ajaa meidän nis
kaamme. Me tarvitsemme siis voimakkaita, mahtavia
liittolaisia paljon suuremmalla syyllä kuin maailman
mahtavimmat valtiot. Meidän ainoa luonnollinen liit-
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tolaisemme on Saksa, ja onnellista on, että tämä ainoa
liittolaisemme on voimakas ja oikeamielinen, ja liit
tolainen, joka tämän sodan kautta tulee ratkaisevasti
määräämään vanhan maailman kansojen kohtaloita.
Saksa on meidän luonnollinen liittolaisemme siksi,
että se on meidän tuhatvuotisen vihollisemme ja
satavuotisen sortajamme voittaja ja kukistaja. Ve
näjän kansan kanssa me tahdomme kyllä päästä
ystävällisiin suhteisiin, mutta vasta sitten, kun hei
dän keskuudestaan esiintyneet meitä sortavat tsaarit
ja kerenskit ja bolshevikit ovat perin pohjin mu
serretut ja me saamme takeet siitä, että he eivät
pyri, kuten heidän esi-isänsä tuhannen vuoden ai
kana ovat tehneet, rosvoamaan suomalaisia ja mei
dän asutustamme ja hävittämään meidän sivistystämme. Näitä ja näiden jälkeläisten mahdollista
saaliinhimoa vastaan tarvitsemme liittolaisen. Sa
moin tarvitsemme liittolaista torjuaksemme rannoil
tamme (Muurmanin rannoilta ja Vienan mereltä)
Suur-Britannian saaliinhimoiset pyrkimykset. Näin
yhtyy Saksan ja meidän etumme mitä lujimpaan
liittoon.
Me olemme saaneet Saksalta suurenmoista apua
varsinkin siten, että Saksan voittoisa armeija on
kukistanut Venäjän armeijan. Mutta me voimme
pienuudestamme huolimatta tärkeän sotilaallisen
asemamme vuoksi tehdä mahtavalle liittolaisellemme
suuriarvoisen vastavalveluksen. Liitossa meidän
kanssamme, meidän alueemme kautta voi Saksa

21
näet eroittaa päävihollisensa Englannin täydelli
sesti Venäjästä ja riistää tältä vastustajaltaan soti
laallisen ja taloudellisen vaikutusvallan itä-Euroopassa ja pohjois-Aasian länsiosassa. Toteuttamatta
on tämän jälkeen keskusvaltain geopoliittisesta oh
jelmasta vain Suezin tai, paremmin sanoen, Egyptin
valloitus. Niin että siellä pyramiidien juurella tai
Pyhän maan ja sen pääkaupungin Jerusalemin
porteilla ehkä todellakin tämän valtavan sodan
loppunäytös suoritetaan. Ja niinpä siis käy, että
kansojen vapauden puolesta muka taistellut britti
läinen maailmanvaltias ei voi estää keskusvaltoja
vapauttamasta Suomen kansaa ryssäläisten rosvojen
väkivallasta eikä Indian, Persian ja monia muita
Etu- ja etelä-Aasian kansoja, ei myöskään palaut
tamasta järjestystä rauhaa janoovien kansojen kes
kuuteen. Niinpä näyttääkin siltä, että saksalainen
panssaroitu nyrkki on ainoa todella siveellinen
voima, joka pystyy pitämään kurissa sekä raakoja
rosvolaumoja että maailman rahavallan huipuilla
saalistavia tunnottomia keinottelijoita.
Mitä velvollisuuksia tämä liittolaissuhteemme Sak
san kanssa meille asettaa, siihen tahdomme tulla
myöhemmin.
6. Muitakin liittolaisia.
Kyetäksemme kestämään vastaisessa vaativassa
asemassamme osallisena itä-Euroopan liikenteeseen ja
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kauppaan, on meidän etsittävä litttolaisia myöskin
niiden kansojen keskuudesta, joiden kanssa antau
dumme kauppasuhteisiin. Ja tällöin merkillinen yh
teensattuma johtaa meidät täällä Volgan varrella asu
vien heimolaiskansojemme yhteyteen. Tarkotan
tässä Volgan—Kamaan yhtymäkohdan eteläpuolella
molemmin puolin Volgaa asuvia heimolaisiamme
mordvalaisia, joita venäläisen tilaston mukaan on
1,250,000 henkeä, votjakkeja 440,000 ja tsheremis
sejä 370,000 henkeä Volgan ja Kamaajokien välillä
sekä näiden koillispuolella asuvia muinoin mahta
van Perman kauppakansan jälkeläisiä 100,000 ja
kauempana pohjoisessa tundroilla syrjäänejä 200,000
henkeä.
Suuria nämä kansat eivät tosin lukumäärältään
ole. Mutta sen ei suinkaan tarvitse heidän mer
kitystään tehdä tyhjäksi, eikä senkään, että he ovat
mahdollisesti köyhiä ja halveksittuja, laiminlyötyjä
ja alhaisella sivistysasteella. Sillä meidän on syytä
olla vakuutettuja siitä, että kaikesta huolimatta
noihin verrattain harvoihin satoihin tuhansiin kät
keytyy uusien elinvoimaisten kansojen siemen. Ne,
jotka ovat tähän saakka pysyneet puhtaina mordva
laisina, votjakkeina, tsheremisseinä, permalaisina tai
syrjääneinä, ovat varmaankin äärettömän sitkeitä, sitkeimpiä ihmisiä mitä ylipäätänsä maailmassa löytyy.
Tuntuu kuin olisi korkein kansojen kaitsija tah
tonut mitä ahtaimpien aikojen, tuhatvuotisen sorron
kautta karsia kaikki heikot sielut näistä kansoista,
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saadaksensa uutta parempaa siementä uusia pa
rempia kansoja varten. Sillä monen nykyajan monikymmenmiljoonaisenkin kansan täytyy hävitä ja
väistyä pois maailmanhistorian näyttämöltä, heidän
„ylitsekäymistensä ja synteinsä tähden", ja histo
rian hengetär tahtoo varmaankin luoda uusia kan
soja näiden poistuvien tilalle. Näyttää siis siltä,
että me todella saamme nähdä siellä suurien Vol
gan ja Kamaan jokien tienoilla maan mullasta nou
sevan uusia terveitä väkeviä kansoja, pieniä ehkä,
mutta tarmokkaita, elämänhaluisia, edistyskykyisiä,
onnellisia.
Meidän on nyt vain mitä päättäväisimmin ase
tuttava näiden unohdettujen, laiminlyötyjen heimolaiskansojemme johtoon. Meidän yliopistossamme
on suomensukuisten kielten tutkimus yliopistomme
tieteellisen toiminnan etevimpiä haaroja. Siinähän
onkin suomalainen tiedemies ennen kaikkea luonut
jotakin yleiseurooppalaista arvostelua kestävää.
Näitä tämän tieteen saavuttamia tuloksia meidän
on ruvettava käyttämään kansallisten päämääriemme
toteuttamiseksi. Meidän on tässä yhdistettävä puh
taasti tieteellinen toiminta taloudellisiin pyrkimyksiimme. Tätä tietä voimme perustaa heimolaistemme kanssa lujan yhteiseen sivistykseen ja yh
teisiin taloudellisiin harrastuksiin nojautuvan liiton,
joka tulevaisuudessa vielä varmaankin kantaa rik
kaita hedelmiä.

Sanoimme äsken, että meidän on päättävästi ase
tuttava näiden kansain johtoon. Samalla kuin ryh
dymme puhtaasti taloudelliseen toimintaan Volgan
kaupan suuntaamiseksi Viipuriin, samalla meidän
on ryhdyttävä niin pian kuin suinkin mahdollista
tekemään suunnitelmia sivistystyötä varten näiden
tavattomasti laiminlyötyjen ja siksi ehkä erittäin
vastaanottavaisten sukulaiskansojemme keskuudessa.
Meidän on ryhdyttävä perustamaan — ja miksi ei
juuri tänne Jyväskylään tulevan yliopistomme yh
teyteen — seminaareja mordvalaisia, votjakkeja,
tsheremissejä, syrjäänejä ja permalaisia varten, jossa
näiden kansain jäseniä valmistetaan valistustyön
tekijöiksi maamiestensä keskuudessa. Jos näiden
kansojen keskuudessa on murunenkin sitä opinhalua, josta meidän kansamme on tunnettu (sillä
pidetäänhän suomalaisia kaikkine puutteineen ja
heikkouksineen Euroopan ehkä kaikkein opinhaluisimpana kansana), niin varmaan nämä meidän sukulaisemme pystyvät nopeasti kohoamaan korkeallekin
sivistysasteelle. Tätä suuressa määrin todistaa se
tavaton sitkeys, jolla he ovat kyenneet säilyttä
mään elävän sivistyksen tärkeimmän elävän väli
kappaleen, kielensä, ja säilyttämään sen vielä kaikkinielevän ryssäläisen kansanmeren keskuudessa.
Meidän on kohotettava nämä kansat ympärillä
asuvia venäläisiä korkeammalle sivistys- ja varsin
kin siveellisyys-tasolle.
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7.

Luokkataistelua ennen ja nyt. Tulevaisuuden
näkö-aloja.

Muuten on todennäköistä, että sääty- tai luokka
taistelu siinä muodossa, kuin sitä on käyty viimei
set, sanokaamme parisataa vuotta, päättyy tämän
suursodan kanssa, kumminkin eri tavalla voitetun,
eri tavalla voittaneen liittoryhmän keskuudessa.
Jos vertaamme nykyajan historiaa tapahtumiin Roo
man maailmanvallan luomisen ajalta vuoden 300
tienoilla e. Kr., niin huomaamme että monessa suh
teessa se, mitä viimeisten kolmensadan vuoden
aikana on tapahtunut Euroopassa, löytää vasti
neensa Roomasta parinsadan vuoden aikana juuri
ennen Itaalian valloitusta. Tämän valloituksen
kautta vahvistuneen Rooman ja mahtavan Kartagon
välillä käytiin sitten ankaria taisteluita Välimeren
maiden, s. o. silloin tunnetun maailman herruu
desta. Nykyinen suursota olennaisesti muistuttaa
näitä puunilaissotia. Tässä meidän aikamme puu
nilaissodassa näyttelee Englanti liittolaisineen Kar
tagon osaa ja Saksa Rooman osaa. Aivan samoin
kuin Rooman sisäiset säätytaistelut päättyivät Itaalian
valloitukseen siten nimittäin, että alemmat kansan
kerrokset kohosivat korkeampaan taloudelliseen ase
maan, samoin tulee todennäköisesti tapahtumaan
keskusvaltain liittoon yhtyneiden kansojen keskuu
dessa. Ja myöskin: aivan samoin kuin voitetut
kartagolaiset ja yleensä voitetut kansat roomalai

sessa maailmanherruudessa alaksi vajosivat, ei vain
köyhälistö vaan myöskin keskisääty jopa yläluok
kakin, alempaan taloudelliseen tasoon, samoin näyt
tää käyvän voitettujen ympärysvaltojen kansojen.
Meillä on jo silmäimme edessä ensimäinen val
tava todistus siitä. Venäläinen köyhälistö on nyt
vajonnut mitä syvimpään alennustilaan ja vetänyt
perässään keskisäädyn, jopa suurimman osan vara
kasta yläluokkaakin perinpohjaiseen taloudelliseen
kurjuuteen ja täydelliseen voimattomuuteen. Tämä
sekasorto venäläisten keskuudessa on seuraus kär
sityistä tappioista, joiden «siunauksesta" olisimme
tietysti mekin päässeet osalliseksi, jollemme olisi
kyenneet aikanaan eroamaan ympärysvaltain vai
kutuspiiristä. Mutta viimeisiin voimiin saakka, ve
reen ja henkeen asti käyty sota vie myöskin län
nen kansat samanlaiseen sisäiseen voimattomuuteen
kuin missä Venäjä nyt on.
Bolshevismi uhkaa nostaa päätään jo lähinnä ole
vissa naapurimaissamme Ruotsissa ja Norjassa, mais
sa, jotka ovat varsinkin mitä Ruotsiin tulee, Esaun
tavoin myyneet esikoisuutensa hernerokkaan, s.o. an
taneet englantilaisten määrätä suhtautumisensa suu
rimpaan vaaraansa, venäläiseen vaaraan nähden, us
kaltamatta ryhtyä mihinkään omiin ponnistuksiin sen
torjumiseksi. On erinomaisen arveluttavaa laskea
vaarallisimman vihollisensa (Venäjän Narvikin oh
jelma!) liittolainen (Englanti), tavalla tai toisella
määräämään maansa asioista. Kansan pitää aset
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taa itselleen suuria päämääriä, nähdä lopputuloksia
ja niiden saavuttamiseksi olla valmis suuriin uhrauk
siin. Myydä esikoisuutensa, s. o. poliittisen vaiku
tusvaltansa hetkellisten etujen, elämän mukavuuden,
keltaisen kullan tai sota-affäärien vuoksi, voi vaan
veltto kansa, joka ei paljon välitä tulevaisuudestaan.
Tuntuu myöskin vaikealta käsittää, miten Eng
lannissa, kun se joutuu tässä sodassa tappiolle, voi
mikään hallitus kyetä estämään rajun (Irlanti!), eh
käpä rikollisenkin kansanliikkeen nousua. Samoin
tulee ehkä vieläkin varmemmin käymään Itaaliassa,
jopa mahdollisesti Ranskassakin, vaikka sittenkin
luultavasti Ranska parhaiten voi selviytyä tästä alhaaltapäin tulevasta tulvasta. Sen sijaan ei saksa
laisella työmiehellä eikä ylipäätänsä keskusvaltain
liittoon kuuluvien kansojen alemmilla luokilla ole
mitään syytä nousta väkivaltaisesti hallituksiansa
vastaan. He ovat, ei vain heidän hallituksensa vaan
nämä kansat kokonaisuudessaan, voittaneet valta
vien ponnistuksien perästä suurimman sodan, mitä
maailmassa koskaan on käyty. Voittajakansaiil
työväellä ei ole mitään syytä lähteä hävittä
mään voittonsa hedelmiä. Päinvastoin. Kyllä var
maankin työväki keskusvalloissa on siksi valistu
nutta, että sekin osaltaan osaa korjata tässä valta
vassa sodassa saadun voiton hedelmät. Englanti
laisten, amerikkalaisten, jopa venäläistenkin taipu
mattomuus rauhaan on pakottanut keskusvaltoja te
kemään valloituksia turvatakseen itselleen vastaisen

elämisen mahdollisuudet ja saavuttaakseen rauhan.
Sen käsittää kyllä valistunut saksalainen työmies.
Kaikesta päättäen tulee siis edelleenkin olemaan,
sanokaamme, kaksi luokkaa, yläluokka paremmassa
ja alaluokka heikommassa taloudellisessa asemassa.
Mutta sen lisäksi kansojen suhde toisiinsa nähden
tulee todennäköisesti olemaan samanlaatuinen kuin
kansanluokkain, toiset kansat hallitsevina, yläluo
kan asemassa, toiset kansat hallittavina, alaluokan
asemassa. Sellainen on suuren ratkaisevan sodan
vaikutus, toisia se nostaa ja ylentää, toisia laskee
ja alentaa.
Tällöin luonnollisesti alkaa välittömästi taloudel
linen ja sivistystaistelu „alaluokkakansojen“ taholta
„yläluokkakansoja“ vastaan pyrkimyksenä päästä
ylöspäin, saavuttaa samat oikeudet kuin nämät. Tulee
siis todennäköisesti uusiutumaan se taistelu, joka Kartagon kukistuttua Rooman maailmanvallan perustami
sen jälkeen käytiin roomalaisten ja voitettujen kansain
välillä. Lopputuloksena muutaman sadan vuoden tais
telusta, jota ei käyty sen ajan kanuunoilla ja ki
vääreillä vaan sivistyskeinoin, oli, että voitetut maa
kunnat, Espanja, Gallia, Illyyria, Dacia, Vähä-Aasia,
Foiniikia, Egypti ja muut saivat täydet roomalai
sen kansalaisen oikeudet, niin että etuoikeutettua
Italiaa ja etuoikeudettomia maakuntia eli n. s. pro
vinsseja ei enää ollut. Tämä sisäinen taistelu ja
kehitys vei lopuksi yhtenäiseen roomalaiseen maa
ilmanvaltaan, jossa kaikilla kansoilla oli samat oi
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keudet. Tällaisen kehityksen läpi tulee nähtävästi
Eurooppa, jopa koko vanha maailma kulkemaan.
Mutta ennenkuin tähän lopputulokseen pääsemme,
on ehkä vuosisatoja Euroopassa, Aasiassa ja Afri
kassa, s. o. vanhassa maailmassa, kahdenlaisia kan
soja: hallitsevia, etuoikeutettuja, yläluokan asemassa
olevia kansoja liitossa keskenään ja hallittavia, vä
hemmillä eduilla varustettuja, alaluokan asemassa
olevia kansoja.
8. Tie maailmanrauhaan.
Eurooppalaisten kansain keskinäinen jättiläistaistelu maanosamme ja samalla koko maailman val
tiollisesta johtovallasta (hegemoniasta) lähenee lo
pullista ratkaisuaan, tuloksena keskusvaltain ja niitä
johtavan Saksan kansan maailmanherruus.
Kansainvaellukset hajoittivat rappeutuneen roo
malaisen maailmanvallan. Yli tuhannen vuoden
aikana on senjälkeen yksi hallitsija tai kansa toi
sensa perästä tarkoitusperäisesti ja tietoisesti koet
tanut saada haltuunsa muinaisten roomalaisten Cae
sarien vallan ja valtikan. Tätä tavoittelivat miehet
sellaiset kuin frankkien Kaarle Suuri (f v. 814),
saksalaisten keisari Fredrik I. Barbarossa (f v. 1190),
paavit Gregorius VII (f v. 1085) ja Innocentius III
(f v. 1216), saksalaisten keisari Kaarle V. (fv . 1556)
sekä ehkä osmannit Soliman Ibsen (f v. 1566) vie

läpä ehkä ruotsalaisetkin Kustaa II:n Aadolfin (f v.
1632) johdolla. Mannervaltioiden heikkouden ai
kana aina Westfalin rauhasta (v. 1648) Napoleoniin
saakka oli mahtavilla merivalloilla, ensin vähän
aikaa Hollannilla ja sitten varsinkin Englannilla,
suuri vaikutusvalta mannervaltioiden asioihin. Vasta
Napoleon I:n johdolla ryhtyy Ranska ottamaan Eu
roopan johtovallan käsiinsä, mutta tämä yritys päät
tyy lopullisesti ranskalaisten ratkaisevaan tappioon
Leipzigin luona v. 1813. Mannermaan tasapaino
palautui jälleen, ja sitä valtioviisaasti ylläpitäen,
„hajoittaen ja halliten11, saattoi Englanti nojautuen
melkein yksinomaan mahtavaan laivastoonsa ja
suunnattomiin taloudellisiin apulähteisiinsä perustaa
johtovaltansa maailmassa. Saadakseen tälle maail
manherruudelleen uusien yhä vaarallisempien kil
pailijoiden esiintyessä suurempaa lujuutta alkoi
Englanti 1900-luvulla keskittää valtansa Intianmeren ympärille ryhtyen sitä varten ottamaan hal
tuunsa kaikki Intianmereen rajoittuvat mantereet,
tukipisteinä Kaapmaa, Egypti, Syyria, Mesopotaamia, Persia, Etu-lntia ja Austraalia.
Mutta Englannilla oli, kuten sanottu, vaarallisia
kilpailijoita. Niistä esiintyi ensiksi etupäässä Ve
näjä, joka pyrki luomaan vanhan mantereen her
ruuden toteuttamalla ohjelman Atlantilta (Narvik)
ja Välimerestä (Konstantinopel ja Dardanellit) Per
sian lahteen ja Keltaiseen mereen (Port Artur) saakka.
Kun sitten buurisota etelä-Afrikassa vv. 1899—

1902 ja Japanin sota Venäjää vastaan vv. 1904—
1905 paljastivat edellinen Englannin ja jälkimäinen
Venäjän heikkouden, kohoaa Saksa yhä selvemmin
kolmanneksi maailmanherruuden «kruununtavoittelijaksi". Kaikki suurvallat tajuavat pian, että tämä
myöskin on sellaisena kilpailijoilleen vaarallisin.
Englanti ryhtyy sentähden valtansa säilyttääkseen
muodostamaan suurta liittokuntaa Saksaa vastaan.
Samalla alkaa myöskin molemminpuolinen mitä
kiihkein varustuskilpailu. Puhkeaa sitten elokuussa
v. 1914 tämän Euroopan yliherruudesta käydyn yli
tuhatvuotisen sodan ratkaisuottelu, maailmansota,
johon vähitellen kietoutuivat maapallon kaikki
kansat, niin ettei yhtään merkittävää tekijää enää
jää ulkopuolelle.
Siihen, että tämä todella on ratkaisuottelu, vai
kuttavat seuraavat seikat:
ensiksi, että koko maapallo nyt on yhtenä kult
tuuripiirinä, niin että etäisinkin maailmankolkka
nykyään on nopeammassa ja vilkkaammassa yhtey
dessä «langallisen" ja langattoman sähkölennättimen,
rautateiden, pikahöyrylaivojen, ilmalaivojen ja lento
koneiden kautta muun maailman kanssa kuin esi
merkiksi Pariisi ja Moskova olivat toistensa kanssa
Napoleonin aikana vain noin 100 vuotta sitten;
toiseksi, että keskitetyn johdon alle järjestetty ja
nykyaikaisesti asestettu armeija verrattuna aseetto
miin on nyt suunnattomasti paljoa väkevämpi, kuin
esim. 100 vuotta sitten säännöllinen silloisilla aseilla

asestettu armeija tilapäisesti kokoonhaalittuun ja
tilapäisesti asestettuun ja harjoitettuun siviilimiesten
muodostamaan armeijaan verrattuna; sekä
kolmanneksi, että armeijan varustaminen aseilla
ja ampumatarpeilla nykyjään tapahtuu mitä suurenmoisimman kokonaisen kansakunnan liikekan
nalle asettaman suurteollisuuden välityksellä, niin
että salainen kilpailu tämän suurteollisuuden kanssa
voidaan pitää täysin mahdottomana.
Senpätähden, kun tällainen syntyvä keskusvalta
kerran saa voiton vastustajistaan, sen aseellista
voimaa ei kukaan, järjellisesti katsoen, voi asevoi
malla kukistaa. Vallan siirtyminen uusiin käsiin
voi tapahtua vain henkisen ja siveellisen etevämmyyden perustalla, nimittäin siten, että tahdon,
älyn ja työkyvyn puolesta muita etevämmät miehet
saattavat päästä tätä aseellista voimaa määräävän
vallan haltijoiksi.
Huomaamme siis kuinka järjestetyn ja keskitetyn
voiman aate voittaa hajoittavat ja järjestymättömät
voimat.
Mitä sitten pienten ja vähäväkisten kansojen ja
yleensä vähäväkisten kannalta olisi sanottava tästä
vallan keskittymisestä, yhden mahtavan ja lujan
suurvaltaliittokunnan tulemisesta maailman val
tiaaksi kuuden tai kahdeksan suurvallan tilalle?
Tämä on siksi-tärkeä asia, että sitä kannattaa hie
man lähemmin tarkastella.

herttua- ja kreivikuntiin t. m. s. Näiden pikkuvaltakuntien päämiehet, herttuat ja kreivit y. m. s. kä
vivät alituisia sotia keskenään. Talonpojat saivat
tietenkin antaa heille sekä miehet että muonat ja
suorittaa muutkin näiden sotien aiheuttamat kus
tannukset. Loppua näistä aatelisherrojen keskinäi
sistä tappeluista ei tullut, ennenkuin yksi heistä
tuli muita mahtavammaksi ja tavallisesti liittolais
tensa avulla sai kukistetuksi kaikki vastustajansa
painaen sitten lopuksi kuninkaan kruunun pää
hänsä. Luultavasti sen ajan talonpojat eivät heti
tajunneet, miten edullista heille näiden ylimysten
kukistuminen oli. Mutta pian saattoivat he kyllä sen
nähdä. Etuna tästä oli tietysti se, että kuninkaan hal
litseman valtakunnan rajojen sisäpuolella käydyt
entisten herttuoiden ja kreivien väliset sodat kerras
saan loppuivat. Kuninkaan vallan perustamisen jäl
keen esim. Ruotsissa ei enää skoonelaista ja taalalaista
tai uplantilaista ja norrlantilaista talonpoikaa mars
siteta vastakkain. Kuningas myöskin saattoi yllä
pitää toiselta puolen kuria niin, ettei savolainen ja
hämäläinen enää saa kantaa kalavesiriidoissaan
tapparaa toisiaan vastaan, vaan heidän on mentävä
korkean kruunun korkean oikeuden eteen ja annet
tava sen ratkaista riidat.
Kuninkaat myöskin tavallisesti pian tajuavat, että
heidän on nojauduttava yhä enemmän talonpoikiin,
3
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s. o. kansan laajoihin pohjakerroksiin, sillä kunin
kaan valtaa pyrkivät pahimmin rajoittamaan, —
sen olemme historiasta nähneet —, mahtavat yli
mykset ja herrat. Sentähden kuningasvalta ru
peaa yhä enemmän katsomaan kokonaisuuden ja
silloin luonnollisesti kansan laajojen pohjakerrosten
parasta. Sillä tavoin vallan keskitys on omiaan
lisäämään kansanvaltaa ja rauhallisten työnteki
jöiden merkitystä ja vähentämään ylimystön ja
sotilaiden valtaa. Se, mitä tässä on sanottu kunin
kaasta, pitää tietysti vielä suuremmalla syyllä paik
kansa kansan valitsemaan presidenttiin nähden;
pääasia on vain, että kuninkaalla tai presidentillä
on todella valtaa, jotta hän saa valvoa kokonai
suuden, s. o. kansan etua. Silloin voidaan kunin
gas tai presidentti, t. p. s. hallitus asettaa vastuuseen
siitä, miten se valtaansa käyttää. Ja valtansa
käyttämisestä saa se vastata kansan eduskunnalle.
Näin yhden kansan keskuudessa. Sama pitää
paikkansa kansainvälisissäkin suhteissa.
Kaikille pienille kansoille samoin kuin kaikkien
suurienkin kansojen vähäväkisille, meille, aikamme
»talonpojille", on edullista että suurien kansojen
luomista suurvalloista, aikamme „jättiläisherttuoista“
ja »-kreiveistä11yksi »herttua" (Saksa) muutamien toi
sien »herttuoiden" (Itävalta-Unkarin, Turkin ja Bul
garian) kannattamana kukistaa »jättiläisherttuat"
(Englannin, Ranskan, Venäjän, Japanin ja Yhdysval
lat) sekä »kreivit" (Belgian, Serbian, Montenegron,
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Itaalian ja Rumaanian), nousee kuninkuuteen", s. o.
johto-asemaan ja perustaa lujan, keskitetyn vallan.
Voitetuille suurvalloille tämä ei tietenkään ole
edullista, mutta lieneehän kohtuullista, että pienet
ja vähäväkiset saavat oikeutta vaikkapa riistävien
ja sortavien isäntävaltojen riistämis- ja sortamisvallan menettämisenkin kustannuksella.
Selvää kumminkin on, että tullakseen pysyväi
seksi ja lujaksi täytyy tämän vallan saada yhä
suurempaa kannatusta. Sitä varten tämä uusi eu
rooppalainen „kuningaskansa“ varmaankin tulee
mielihyvällä näkemään, että yhä useampi pieni
kansa ja varsinkin s i v i s t y n y t pikkukansa ru
peaa kannattamaan tämän keskusvallan kautta pe
rustettavaa kansainvälistä rauhaa.
Englantilaisten tasapainojärjestelmä ei voi kos
kaan tuoda mukanaan mannermaan kansoille rau
haa, sillä sehän perustuu juuri siihen, että manner
maalla on kaksi suurvaltaryhmää, jotka ovat niin
tasaväkisiä keskenään, että Englanti voi asettu
malla jommankumman puolelle määrätä, kumpiko
niistä on väkevämpi. Silloin Englanti tietysti rat
kaisee asettumisensa jommallekummalle puolelle
sillä tavoin, kuin se sille on edullista. Mutta tär
keätä on tietysti myöskin tälle kolmannelle, ulko
puolella olevalle tasapainoa ylläpitävälle herralle,
että kumpikaan mannermaan liittoryhmistä ei tule
niin väkeväksi, että se voi kukistaa sekä vastusta
jansa että siihen liittyneen kolmannen vallan, s. o.
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Englannin. Siksi näitä mannermaan liittokuntia
on saatettava aina kohtuullisten väliaikain perästä
tappelemaan keskenään. Senpätähden tasapainosysteemi merkitsee mannermaalle ikuista sotaa.
Sen sijaan keskitetyn vallan aate merkitsee rauhaa,
sillä kenenkäpä kanssa kuninkaan tarvitsee tapella.
Hän antaa vain tuomarin haltuun sellaisen ylimyk
sen tai kansalaisen asian, joka yrittää panna toi
meen tappelua ihmisten kesken vaikkapa »tasapai
non* säilyttämiseksi. Tuntuu muuten hyvin koh
tuulliselta, että varsinkin Englanti saa tällaisen
herran kurinpitäjäkseen.
Vanhan maailman taloudellista hyvinvointia tulee
mitä suurimmassa määrässä kohottamaan tuo kai
kesta päättäen toteutuva hirvittävän sotavarustustaistelun, varustuskilpailun lopettaminen. Tämä ei suin
kaan merkitse sitä, että pantaisiin toimeen yleinen
aseistariisuminen. Päinvastoin, keskusvallat ja nii
hin liittyvät kansat tulevat todennäköisesti jatkamaan
varustuksiansa pitääkseen kurissa ne joukkiot tai
ne kansat, jotka tahtovat häiritä maailmanrauhaa.
Keskusliiton tulee pitää hallussaan se miekka, jonka
suunnattomilla uhrauksilla saavutettu voitto on sen
käsiin antanut, ja tämän miekan tulee olla se esi
vallan käsissä oleva voima, joka kukistaa kaikenlai
set rikolliset aikomukset, olkoot ne sitten yksityisten
tahi kansain, ja tekee rikoksen tielle yrittäneistä lain
kuuliaisia, ahkeria ja rauhallisia ihmisiä. Tämän
voiman, tämän panssaroidun nyrkin avulla, jota ohjaa
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ja tulee ohjata oikeuden ja rauhan rakkaus, to
teutetaan maailman rauha, ainakin rauha tämän van
han mantereemme kansojen keskuudessa. Sitä ei
suinkaan toteuteta kaikenlaisten Haagin rauhankon
ferenssien päätöksillä, joista kukaan ei välitä tai
joista välittävät korkeintaan sellaiset, jotka kaikkein
vähimmin maailman rauhaa kykenevät uhkaamaan.
Maailma tarvitsee tietenkin kansainvälistä oikeutta
jakavan tuomioistuimen, mutta ennen kaikkea tar
vitsee se voiman, joka panee tämän tuomio
istuimen päätökset täytäntöön. On oikeampi jär
jestys luoda ensin oikeutta toteuttava voima, ja
näin osottaa historia todella säännöllisesti käyneen,
ja sitten järjestää laitos, joka tuon kansainvälisen
oikeuden muodot ja sisällyksen määrittelee, sekä
tuomioistuin, joka jakaa oikeutta riitaantuneille kan
soille. Me suomalaiset olemme muuten saaneet hy
vin läheltä kokea tämän totuuden sisällyksen. Meillä
on suhteellisesti hyvä oikeuslaitos, ja kansan itsensä
valitseman eduskunnan asettama hallitus. Mutta tä
män hallituksen samoin kuin oikeuslaitoksenkin pää
tökset ovat viime aikoina olleet vain tyhjää ilmaa
eräälle osalle n. s. suomalaisia. Ja tyhjäksi ilmaksi
sen on täytynyt jäädä sentähden, että hallituksel
lamme ei ole ollut «panssaroitua nyrkkiä11, millä se
olisi voinut toteuttaa tahtonsa sekä pitää rauhanhäiritsijät ja murhamiehet kurissa. Se mikä pätee
saman kansan jäsenten keskuudessa, pitää kyllä
kansojenkin kesken paikkansa. Oikeamielinen hal-
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litus ja luja järjestysvalta sen käskettävänä takaa hen
gen ja omaisuuden turvan, koti- ja työrauhan
kansalle. Kansojen välisen rauhan ja turvallisuu
den sekä onnellisen tulevaisuuden takaa se voima,
jonka keskusvallat tässä sodassa ovat osottaneet
kyenneensä luomaan. Kansallinen hallitus tarvitsee
poliisilaitoksensa, ja kansatkin tarvitsevat oman po
liisinsa, maailman järjestysvallan, esivallan, joka on
asetettu hyville turvaksi, mutta pahoille peloksi ja
kauhistukseksi, ja joka kykenee palauttamaan oi
keutta loukkaavat, niskoittelevat ja kansainvälistä
rauhaa häiritsevät kansat järjestykseen.

1.

Yhteiskuntaamme heikontavia voimia.

Kuten edellisestä selviää, tulee asemamme koillisEuroopan, meidän tarmostamme riippuen, kentiesi
Sallisia, yhteiskunnallisia ja siveellisiä voimiamme
mitä suurimmassa määrässä. Meidän täytyy, voi
daksemme tätä voimain jännitystä kestää, poistaa

keskuudestamme kaikki se, mikä on omiaan kansaamme heikontamaan. Tällainen, kansallisia voimiamme heikontava avoin haava on erityisesti tilat
tomien, torpparien ja pienviljelijäin heikko taloudellinen asema. Etupäässä tästä on löydettävissä
syy siirtolaisuuteen, joka on vienyt keskuudestamme
terveintä, nuorinta ja yritteliäintä väkeä, siis epäile
mättä kansamme parhainta työvoimaa vuosittain
10—12 tuhatta, jopa joskus yli 20,000:nkin hengen.
Näin on siirtolaisuus Amerikkaan vienyt viimeisten
vuosikymmenien (noin 40 v.) aikana maastamme
suunnilleen 300,000 henkeä.
Tämä siirtolaisuus meillä kuten muissakin Euroo
pan maissa on todistus vallitsevista yhteiskunnalli-
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sista epäkohdista. Selvää tietenkin on, että koti
maahan on jäänyt ihmisiä monikymmenkertaisesti
samanlaisiin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin oloi
hin. Senpä tähden onkin näiden aseman paranta
minen ollut varsinkin viimeisten puolentoista vuosi
kymmenen aikana isänmaallisten suomalaisten mies
ten erityisen huolenpidon esineenä. Yksityisiä kauko
näköisiä, yhteiskunta-asioita harrastavia henkilöitä
on meillä ollut paljoa aikaisemminkin, jo 25—30
vuotta sitten, vaatimassa varsinkin tilattoman ja
torppariväestön aseman parantamista.*)
Ne ehdotukset, joita sen ajan etevimmät yhteis
kunta-asioita harrastavat henkilöt tekivät tämän asian
ratkaisua varten, eivät nelijakoisen eduskunnan ai
kana ja sikäläisissä oloissa johtaneet kumminkaan
mihinkään riittäviin käytännöllisiin toimenpiteisiin.
Tilattoman väestön asema Suomen väkiluvun lisään
tyessä yhä huononi, ja tilattoman väestön lukumäärä
vuosi vuodelta enentyi. Kun sitten yhdeksänkymmenluvulla alettiin yleisemmin todella käsittää,
*) Tunnettu valtiopäivämies, esittelijäsihteeri A. Listo pani
jo vuonna 1894 yksityisestä asianharrastuksestaan alulle tutki
muksen torppariasioista Suomessa, jonka suoritti maisteri Akseli
Warén, toim ittaen v. 1897 Helsingissä Suom. Kirjallisuuden Seu
ran kustannuksella kirjan „Torpparioloista Suomessa". Tämä
kirja kelpaa vieläkin valaisemaan tätä kysymystä ja varsinkin
sen historiaa. Perinpohjaisem pi on esim. Tilattoman väestön
alakomitean mietintö kruunun metsäm aiden asuttamisesta, pai
nettu v. 1904. M ainittu komitea suoritti työnsä vuosina 1901—04.
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että käytännöllisiin toimenpiteisiin lainlaadinnan
kautta on kiireimmiten ryhdyttävä, nousi kaakosta
käsin se hirmumyrsky, joka pysähdytti maassamme
kaiken varsinaisen suomalaisen lainsäädäntötoiminnan ja saattoi yhteiskuntamme kokonaisuudessaan
järkytettyyn tilaan.

2.

«Hajota ja hallitse"

Kansamme hävitystä suunnitelevat venäläiset voi
mat ryhtyivät heti ensi aluksi etsimään yhteiskun
tamme heikoimpia kohtia. Pian he tajusivat, että'
tilattoman väestön yhteiskunnallinen ja varsinkin
taloudellinen tila tarjoaa kiitollisen tilaisuuden tun
keutua kiilana Suomen kansanluokkain väliin. Nou
dattaen kuuluisaa ohjetta »hajota ja hallitse", ryh
tyivät siis bobrikoffilaiset ja seyniläiset kätyrit kiihoittamaan maamme tilatonta ja torppariväestöä
varsinkin eteläosissa maatamme lupaamalla heille
ilmaista maata, menetellen siis samaan tapaan kuin
Suomenlahden eteläpuolella yllytettäessä lättiläisiä ja
virolaisia tilattomia saksalaisten maanomistajien ja
suurtilallisten kimppuun. Mutta olot meillä olivat
siksi toisenlaiset, että sellainen kiihoitus ei löytä
nyt täällä otollista maaperää eikä voinut vaikuttaa
muuta kuin kaikkein yksinkertaisimpiin ihmisiin.
Mutta toista tietä saattoivat ryssät pian paljon
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paremmalla menestyksellä päästä päämääräänsä.
He saivat näet sosialistiagitaattoreista, ehkä näiden
itsensä tajuamatta asiaa, erinomaisen hyviä väli
kappaleita tilattoman väestön ja torppariväestön
kiihottamiseksi maanomistajia vastaan. Ryssät
saattoivat siten tämän , kansamme voimia hajottavan
työn huoleti jättää kylä-agitaattorien ja heidän siltasaarelaisten herrojensa haltuun. Nämä ryhtyivät,
vaikka he eivät suinkaan oppi-isiensä mielipiteiden
mukaisesti halunneet lisätä pienviljelijöitä, anta
maan maattomille toiveita maan saamisesta. Emme
vain yhden kerran ole saaneet sosialistisen valit
sijayhdistyksen tunnuslauseena lukea: «maattomille
maata“. Näin silloin, kun tahdottiin koota agi
taattoreille ja piirisihteereille ääniä, jotta he saisi
vat paikkoja eduskunnassa.
Kansan kokonaisuuden parasta silmällä pitävien
isänmaallisten valtiopäivämiesten pyrkimyksenä on
jo pitemmän aikaa yksikamarijärjestelmän aikana
ollut tilattoman väestön ja varsinkin torppariväes
tön kysymyksen saattaminen lopulliseen ratkaisuun,
tekemällä etenkin juuri torppareista itsenäisiä pien
viljelijöitä. Nämä heidän ponnistuksensa joutuivat
kumminkin eduskunnassa kärsimään säännöllisesti
haaksirikon. Uusien torpparilakien kautta tosin
torppariväestön asemaa suuressa määrin parannet
tiin, ja valtion toimesta muutamia suurtiloja osta
malla ja paistattamalla saatiin tosin aikaan joitakin
todella «porvarillisia pikkuparannuksia“. Mutta itse

kysymys jäi ratkaisematta. Sillä näiden asioi
den lopullinen ratkaisu, itsenäisten pientilallisten
muodostaminen, ei kuulunut siltasaarelaisten sosialistiherrojen suunnitelmiin. Sentähden he niitä,
silloin kun jotakin todella ratkaisevaa piti tehdä,
tavalla tahi toisella vastustivat, tavallisesti esittä
mällä niin mullistavan ja ylipäätänsä käytännölli
siin oloihin niin mahdottoman taikka vielä yksi
tyisen omistusoikeutta niin perinpohjaisesti loukkaavan ehdotuksen, että saivat koko parannusehdo
tuksen raukeamaan.
3.

Sosialistien kurjistumis- ja romahdusoppi.

Yksi sosialistien pääopinkappaleista julistaa näet,
että kapitalistinen yhteiskuntajärjestys maailmassa
kehittyy huippuunsa. Se kehittyminen tapahtuu
heidän oppinsa mukaan sillä tavoin, että kaup
paan ja teollisuuteen sijoitettu pääoma sekä myös
kin maaomaisuus kokoontuu yhteiskunnassa muu
tamien harvojen käsiin ja suurin osa ihmisistä pai
nuu yhä kurjempaan tilaan (kurjistumisoppi) jou
tuen mitä suurimpaan taloudelliseen riippuvaisuu
teen näistä suurkapitalisteista. Suurin osa kan
sasta vajoaa näin ryysyköyhälistöön muutamien
harvojen pohattojen tullessa suunnattoman rikkaiksi.
Kun kapitalistinen yhteiskunta on sitten kehittynyt
tälle asteelle, tapahtuu sen hirmuinen romahdus.
Tarkemmin ei sosialistinen kirjallisuus tosin selvittele,

minkälaatuinen tämä romahdus on, mutta vaikeata
ei ole rivien välistä lukea, että se on väkivaltainen
vallankumous, aseellisin voimin suoritettu täydelli
nen yhteiskuntaelämän ja taloudellisen elämän
mullistus. Alituiset viittaukset kolmannen säädyn
suorittamaan vallankumoukseen Ranskassa 1700luvun lopulla ja alituiset huomautukset siitä, että
jo silloin esillä olleen neljännen säädyn käsistä valta
pääsi luiskahtamaan kolmannelle säädylle, ja huo
mautukset, että neljännenkin säädyn hetki vielä kerran
tulee, jolloin se vuorostaan kukistaa väkivaltaisesti
kolmannen säädyn vallan, antaa meidän helposti
käsittää, mitä „romahduksella“ todella tarkotetaan.
Näin oli määrä tapahtua sosialistististen kirjanoppi
neiden uskonopin mukaan ainakin siinä muodossa,
kuin se on täällä Suomessa esiintynyt. Mutta elävää
elämää rehellisesti tarkkaavat yhteiskuntapoliitikot,
niiden joukossa myöskin rehelliset sosiaalidemokraat
teihin lukeutuneet henkilöt, tajusivat pian, että
kapitalistinen yhteiskuntajärjestys ei ottanutkaan
kulkeakseen tuota niin perin selvää ja »tieteelli
sellä" tavalla tarkasti viitotettua tietä myöten. Tuo
vihattu kapitalistinen yhteiskunta päinvastoin osotti
arveluttavia oireita, kerrassaan huolestuttavaa tai
pumusta kehittyä kaikissa eurooppalaisissa sivistys
maissa, niin myöskin meillä parempaan päin.
Euroopan edistyneimpien maiden kansallisvaralli
suus on näet viime vuosikymmeninä suunnatto
masti kohonnut. Mutta tästä kohoamisesta ovat

tulleet osallisiksi ei vain korkeimpia tuloja naut
tivat kansanluokat vaan vielä suuremmassa mää
rässä alemmat kansankerrokset. Tällä tavoin —
sen osoittaa lahjomaton tilastotiede — kansan
pohjakerroksien yleinen toimeentulotaso on viime
vuosikymmeninä suuressa määrässä kohonnut. Näin
ollen niin romahdus- kuin kurjistumisoppikin ovat
saaneet yhä enemmän epäilijöitä ei vain muuta
missa sosialistisien teoriain sokaisemissa porvaril
lisissa piireissä vaan jopa työväestön omissakin
piireissä, saaden näiden keskuudessa aikaan n. s.
revisionistisen suunnan syntymisen, jopa sen kehit
tymisen varsin voimakkaaksi ja vaikuttavaksi teki
jäksi sosiaalidemokraattien piireissä. Näin on ni
menomaan revisionistien ja terveen käytännön mies
ten suosima osuustoiminta-aate eri muodoissaan
saanut sosiaalidemokraattien keskuudessa varsin
vilkasta suosiota, niin että uskonkappaleet porva
rillisen yhteiskunnan kurjistumisesta ja sen hir
muisesta romahduksesta sekä sitä tietä syntyvästä
sosialistisesta taivaanvaltakunnasta saivat osakseen
yhä enemmän epäilystä varsinkin ajattelevamman
ja paremmassa taloudellisessa asemassa olevan työ
väen keskuudessa.
4. Romahdusta keinotekoisesti toimeenpanemaan.
Mutta puhdasoppiset siltasaarelaiset sosialistiherrat eivät kaikkea tätä nähdessään joutuneet neu

vottomiksi. Kun porvarillisen yhteiskunnan kehitys
ei ottanut seuratakseen heidän viittomaansa tietä,
kun monilukuiset porvarilliset „pikkuparannukset“
uhkasivat mitä suurimmassa määrässä uudistaa ja
tehdä terveeksi yhteiskuntaa sekä tehdä heidät tar
peettomiksi ja heidän suunnitelmansa tyhjiksi, eivät
he siekailleet ryhtyä mitä tarmokkaimmin vastus
tamaan kaikkia uudistuksia. Että he eivät sentään
aivan kokonaan voineet estää yhteiskunnallisten
uudistusten toimeenpanoa, riippui enemmän siitä,
että laumat ja suuri osa varsinkin maalaisista so
sialisti-edustajista olivat siihen määrään porvaril
lisen elämänkatsomuksen läpitunkemia henkilöitä,
ettei itse paavinkaan julistama puhdas oppi aina
ottanut heidän päähänsä mahtuakseen. Nämä täl
laiset sosialistiedustajat, samoinkuin käytännöllisen
elämän miehet pitkin maata, äänestyksissä valtio
päivillä liittyivät toisinaan porvarillisiin uudistusmiehiin, niin että nämä saivat täten aikaan paran
nuksia alimpien kansankerroksien hyväksi. Mutta
lainsäädäntö jäi kumminkin tietysti sattuman va
raan. Sillä siltasaarelaiset herrat tekivät tavalli
sesti siksi mullistavia, jopa usein muodoltaankin
niin mahdottomia ehdotuksia, että niiden sovelta
minen käytännölliseen elämään ja hyväksyminen
laiksi ei saattanut tulla kysymykseenkään. Yhteis
kunnan säännöllistä kehitystä harrastavat porvaril
liset ryhmät ponnistivat kaikki voimansa päästäk
seen järkiperäisen edistyksen tielle. Mutta sosia-
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listiagitaattorien kiihkeä vastustus ja mitä hillittö
min yllytys teki useimmiten kaikki nämä pyrki
mykset tyhjiksi. Lopuksi porvaristo ei nähnyt
muuta rauhallista tietä riitakysymyksistä päästäk
seen kuin myöntyä säännöllisen elämän kehityksen
uhallakin melkein kaikkiin sosialistiherrojen vaati
muksiin. He toivoivat näet, että elävä elämä itse,
silloin kun ryhdytään näitä pakkotoimin, meluavien
kansanjoukkojen, jopa venäläisten sotamiesten pis
timienkin painostuksen avulla läpi vasaroituja lakeja
toimeenpanemaan, oikaisee sen, mikä on omiaan
viemään kansan hyvinvointia ja edistystä taakse
päin. Toivottiin sentähden, että sittenkuin olemme
päässeet eroon satavuotisesta painajaisestamme,
ryssän vallasta, saamme aikaan rauhalliset olot ja
aikaa tyynesti miettiä ja tehdä parannuksia häti
köiden säädettyihin lakeihin. Nämä kokemukset
olisivat kyllä saattaneet nekin tulla kalliiksi, arvel
tiin, mutta välttääkseen sisäistä sotaa ulkonaisesti
siksi vaikeissa oloissa, pyrkivät monet porvarilliset
edustajat tällaiseenkin rauhalliseen ratkaisuun.
Näin uhkasi porvarillisen yhteiskunnan „romahdus“ sittenkin jäädä tulematta. Ja sitäpaitsi uh
kasi sosialistiherroja ja agitaattoreita vaara joutua
elämän itsensä lahjomattoman arvostelun eteen.
Mutta tätä eivät siltasaarelaiset herrat tahtoneet.
Sillä silloin eivät tietenkään sosialistiagitaattorilaumat olisi päässeet valtaan jakamaan keskenään
»lihavia virkapaikkoja", kuten he nyt ovat saaneet
4

50
etelä-Suomessa tehdä. Oli sentähden käytävä toi
meenpanemaan uskonopin mukaista porvarillisen
yhteiskunnan romahdusta, ja kun he eivät olisi
pystyneet tätä aikaansaamaan suomalaisen työmie
hen avulla, oli se tehtävä venäläisten pistimien,
leniniläisten rosvojen suosiollisella avulla, jopa
Smolnasta käsin annetun käskyn ja siellä tehtyjen
suunnitelmien mukaan. Suomi oli samalla pysy
tettävä ryssän vallan alaisena nauttimassa edelleen
sen vallan «siunausta5*11 ja sen vallan uusien käty
rien, sosialistiagitaattorien ja piirisihteerien uusbobrikoffilais-seyniläistä holhousta tällä kertaa Ni
kolai Leninin, joka meillä vasta todella on ansain
nut lisänimen .verinen", ja Trotskin johdolla.

5. »Maata ja vapautta".
Tällä tavoin täällä Suomessa oli sosialistijohtoherrain ohjelman ja heidän tunnustamansa uskon
opin mukaan myöskin maakysymys ratkaistava,
tällä tavoin oikein aito venäläisessä haaveellisessa
kamarioppimuodossa. «Kansan11 s. o. ryssän pisti
mien voimalla oli itsenäinen maanviljelijäluokka
hävitettävä ja maat otettava «valtion11 s. o. siltasaarelaisten tyrannien huostaan. Entisistä tilalli
sista ja torppareista oli tehtävä valtion «torppa
reita11 ja heidän irtisanomisensa luonnollisesti saa-

51
tettava riippuvaksi herrojen mielivallasta. Todella
tätä tietä kaikenlaiset sosialistiagitaattorit ja piirisihteerit olisivat saaneet suunnattoman vallan ja
tietenkin, siitä olisivat he kyllä osanneet huolen
pitää, varsin makeat päivät. Silloin ei heillä näissä
uusissa torppareissa olisi ollut kykeneviä vastus
tajia, ei olisi ollut vapaita Suomen talonpoikia eikä
yleensä taloudellisesti vapaita kansalaisia. Siinä
nämä suurroistot kumminkin ovat olleet oikeassa,
kun he ovat pitäneet vapaita Suomen maanvilje
lijöitä, olivat ne sitten suur- tai pientilallisia, enem
män tai vähemmän sivistyneitä, herroja taikka
talonpoikia, vallanhimoisten pyyteittensä vaarallisimpina ja jäykimpinä vihollisina ja Suomen va
pauden vankimpana tukena.
Lippuihinsa ovat nämä tyranniuteen pyrkivät
suurvalehtelijat kirjoittaneet sanat: vapaus, veljeys
ja tasa-arvoisuus. Liekö koskaan maailman histo
riassa niin perinpohjin petetty lippuun piirrettyjä
tunnussanoja! Kansamme vapautta ovat nämä herrat
kynsin hampain vastustaneet, viimeksi silloin kun
pyysivät ryssäläisiä rosvoja jäämään maahamme,
voidakseen pitää kansaamme näiden herrojensa
orjuudessa. Hillittömästi kylväen vihaa eri kansan
luokkain välille ovat he koettaneet estää niitä veljestymästä. Tasa-arvoisuuden sijaan pyrkivät he
itse tyranneiksi tai auttavat venäläisiä rosvoja pää
semään meidän herroiksemme, syöstäkseen meidät
hirvittävään taloudelliseen riippuvaisuuteen, täydel
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liseen orjuuteen, pyyhkäisten pois kansan edus
kunnankin, Suomen vapauden vartijan. Ja mitä
varten? — Kieltämättä päästäkseen tässä sosialis
tisessa taivaanvaltakunnassa niiksi herroiksi, joissa
ja joiden kautta kaikki on, käy ja liikkuu, voidak
seen määrättömän valtansa nojalla omaksi hyväk
seen koko kansaa mielin määrin verottaa ja riistää,
määrätä itselleen mielin määrin palkkoja ja vapaapilettejä.
6. Vapauden luja kallioperustus.
Tämmöiseen muukalaisten roistojen ja heidän
kotimaisten kätyriensä orjuuteen olemme olleet lui
sumassa. Ankaran taistelun kautta olemme nyt
siitä pelastuneet tai pelastumassa. Mutta jotta kan
samme vapaus tulisi yhä lujemmalle pohjalle, on
meidän edelleen tehtävä työtä. Vapautta luodaan
vain siten, että luodaan paljon henkisesti, siveellisesti ja taloudellisesti vapaita kansalaisia. Va
paan valtion oikea ja luja perustus on vapaissa
kansalaisissa. Vaikka meidän valtiosääntömme
olisi maailman vapain ja kansanvaltaisin, menettää
kansamme vapautensa, jos olemme taloudellisesti
ja varsinkin henkisesti riippuvaisia kaikenlaisista
piirisihteereistä, agitaattoreista, sanomalehdentoimittajista, puoluepukareista ja selkärangattomista on
nenonkija-asianajajista. Puolueorja ei näet uskalla
avata suutansa johtajiaan vastaan. Jos valtio olisi
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kaikkien teollisuuslaitosten omistajana ainoa työn
antaja koko maassa ja kaikkien maiden omistajana
kaikkien maanviljelijöiden isäntänä koko maassa,
olisi valtiolla, s. o. sen valtaa käyttelevillä virka
miehillä suunnaton valta. Yhdellä kynänpiirrolla
voisi joku „komisarius“ laittaa „kilometritehtaalle“
pehmiämään miehen, joka uskaltaisi vähääkään
vastustaa piirisihteerien ja „akutaattorien“ virkavaltaa.
Edustajain vaalitkin olisi silloin saatu tuottamaan
mieluisia tuloksia, ja niistä porvareista, jotka sinne
vielä olisivat päässeet, olisi kyllä suoriuduttu varsin
mukavasti vangitsemalla ne, — aivan kuten LeninTrotski ovat tehneet Pietarissa ja Valpas-TokoiManner Helsingissä. Tätä Leniniläis-Valpaslaista
„vapautta“ ei sitten todella olisi rajoittanut mikään.
Kyllä on niin, että kansan vapautta turvaamaan
tarvitaan aina paljon valistuneita, vapaita ja joka
suhteessa itsenäisiä kansalaisia. Ja kokemus kai
kissa maissa ja kaikkina aikoina, viimeksi tämän
vapautussodan aikana meillä on osottanut, että itse
näinen maanviljelijäsääty, joista suurimman osan
muodostavat pienviljelijät ja pienen osan korkeam
paa sivistystä kannattamaan pystyvät suurtilalliset,
on vapauden vankin turva.
7.

Kansamme voimaa vahvistamaan!

Edellä olen esittänyt sen mielipiteen, että keskusvaltojen piirissä, joihin Suomen tulee kuulua, ta

pahtuu yleinen kansan kaikkien kerrosten taloudel
linen nousuliike. Keskusvaltain piiriin kuuluvien
kansojen kansallisomaisuus tulee kaikesta päättäen
valtavassa määrässä kohoamaan. Kun näin tapah
tuu, silloin on myöskin huolta pidettävä siitä, että
tuo lisääntyvä varallisuus tasoittuu mahdollisimman
suuressa määrin juuri alempien tuloluokkien hy
väksi. Sillä vain siten me voimme riittävästi vah
vistaa kansallisia voimiamme.
Meidän tulee sentähden käsittää pyrkimys tilat
toman väestön ja torppariväestön aseman kohotta
miseksi etupäässä kansalliseksi kysymykseksi. Mei
dän kansamme on siksi pieni, että sen jokainen
jäsen on saatava kohotetuksi sellaiseen varallisuu
teen ja sivistykseen, että se pystyy voimakkaaseen
elämään ja että se tuntee itsensä vapaaksi ja itse
näiseksi. Sitä tietä voimme tosiasiallisesti moninkertaistuttaa kansamme voimat. Sitä tietä voimme
saada kansamme elimistön terveeksi. Meidän on
tehtävä se, minkä roomalaiset vanhalla ajalla (se
tapahtui v. 366 e. Kr.) osasivat tehdä vahvistaak
seen kansallisia voimiaan, ennenkuin ryhtyivät Itaaliaa valloittamaan. Patriisit ja plebeijit, s. o. ylä- ja
alaluokka, sopivat keskinäiset riitansa ja sitten
vahvistunein voimin kääntyivät vihollisia vastaan.
Samoin on meidänkin tehtävä. Sittenkuin olemme
kukistaneet roskaväen vallan maassamme ja tuo
minneet kapinoitsijat ja huligaanit, on meidän ko
hotettava oikea, rehellinen suomalainen työmies
korkeamman sivistyksen, siveellisyyden, työkunnon
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ja ammattitaidon asteelle sekä sitä tietä myöskin
paljon korkeammalle taloudelliselle tasolle. Tämä
vaatii kyllä yhteiskunnan puolelta paljon työtä ja
uhrauksia, mutta tällaisen työn kautta pääsemme
tarkoitetulle perille. Muuta tietä kansan pohjaker
roksien kohottamiseksi parempiin oloihin ei ole ole
massa. Sillä vain valistuneet, työkykyiset, työtaitoiset ja korkealla siveellisellä tasolla olevat kansa
laiset pystyvät järjestämään yhteiskunnalliset olot
kansan kaikkia kerroksia tyydyttävälle kannalle.

8. Ylä- ja alaluokasta ja niiden velvollisuuksista
toisiaan kohtaan.
Luullakseni meidän keskuudessamme on sellai
nen käsitys varsin yleinen ja alkuperäinen, että sa
moin kuin rikkaita, täytyy aina köyhiä, jopa ruti
köyhiäkin ihmisiä olla olemassa. Jopa lisäksi niin,
että rikkaita on vain suhteellisesti vähän ja köyhiä
sen sijaan valtavia joukkoja. Tällainen käsitys on
aivan väärä. Sillä näin ei suinkaan välttämättä tar
vitse olla. Aivan samoin kuin on olemassa per
heitä, joiden jäsenistä useimmat ovat suuressa mää
rin raihnaisia ja kivuloisia, ja toisia, joidenka jäse
net järjestään ovat terveitä ja voimakkaita, samoin
on yhteiskuntienkin laita. On kansoja, joiden kes
kuudessa vallitsee yleinen hyvinvointi eikä köyhyyttä
tavata nimeksikään. On myöskin olemassa, kuten

hyvinkin tiedämme, kansoja, joiden jäsenistä suuri,
ehkäpä suurin osa on vajonnut mitä syvimpään
kurjuuteen ja köyhyyteen kärsien puutetta kaikkein
välttämättömimmistäkin elämäntarpeista, ja heidän
vastakohtanaan ainoastaan harvalukuinen määrä ken
ties hyvinkin varakkaita ja erittäinkin ympäristös
sään sellaisilta näyttäviä kansalaisia. Jos tilastoa
tarkastetaan, huomataan että siellä, missä kaikki,
alimmatkin kansankerrokset, voivat hyvin, ja missä
varsinaista köyhyyttä ei tavata nimeksikään, siellä
on myöskin hyvin varakkaita henkilöitä paljon enem
män ja niiden varallisuus suurempi, kuin kurjuu
dessa elävien kansojen keskuudessa. Hyvinvointi,
taloudellinenkin hyvinvointi on yleensä laadultaan
sellaista kuin ruumiillinen hyvinvointi. Toisen ter
veys ei suinkaan tarvitse riistää terveyttä toi
selta ihmiseltä. Jos yksi kansan jäsen voi talou
dellisesti hyvin, ei sen tarvitse tapahtua naapurin
hyvinvoinnin kustannuksella. Päinvastoin, kuta kivuloisempia naapurit ovat, kuta enemmän varsinkin
tarttuvat taudit riehuvat ympäristössä, sitä suprempi
sairastumisen vaara on terveillä ja voimakkaillakin.
Kun siis lähdemme tekemään torppareista itse
näisiä tilallisia ja hankkimaan omaa maata sille
osalle tilatonta väestöä, joka on halukas sitä vil
jelemään, tulee meidän tässä menetellä oikeuden
mukaisesti. Me emme saa tätä kysymystä rat
kaista sillä tavoin, että me ryhdymme heikontamaan sellaisten kansanryhmien taloudellista voimaa

■
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ja riistämään niiltä, jotka jo ovat itsenäisessä ase
massa, heidän' laillista omaisuuttaan. Ei ole edes
mitään tarvetta menetellä näin. Yhtä vähän kuin
heikkoa tai sairasta ihmistä parantaakseen lääkärin
tarvitsee ruveta toista tervettä ihmistä tekemään ki
peäksi, yhtä vähän tarvitsee tässä menetellä siten,
että syöstään perikatoon hyvinvoipia kansanluokkia.
Meidän täytyy muistaa, että Suomen suurviljelijät,
se vähä mikä täällä niitä on, samoin kuin maamme
varakkaat kansanluokat ovat varallisuudeltaan pe
räti vaatimattomassa tilassa muiden vanhempien si
vistyskansojen varakkaisiin kansanluokkiin nähden.
Että näitäkin ainakin jonkun verran on olemassa,
ei suinkaan ole meille vahingollista. Päinvastoin.
Kansamme tärkeimpiä menestyksen ehtoja on, että
meillä on olemassa varakkaita perheitä, jotka voi
vat hankkia jäsenilleen — tarkoitan etupäässä lap
sia — mahdollisimman laajan ja korkean sivistysmäärän. Jollei näin ole, tulemme aina, ja täytyy
sanoa: edelleenkin — olemaan mitä alentavimmassa
riippuvaisuuden suhteessa muista kansoista ja nii
den sivistyneistä. Näin voisimme joskus vielä tois
tenkin joutua nieleksimään kaikenlaisia marx-kautskyingersoll-blatfordilaisia pillereitä, jotka eivät ota suo
malaisessa vatsassa sulaakseen tai jos sulavat, saa
vat siellä aikaan arveluttavia kouristuskohtauksia.
Jos ryhdymme parantamaan vähävaraisten kansan
luokkain asemaa tasausmenettelyn mukaan, s. o.
ryöstämällä ja riistämällä parempiosaisia, teemme
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tällöin likipitäin samalla tavalla kuin se isäntä, joka
saadakseen lihaa pataansa teurastaa talonsa paraimman lehmän. — Aivan kuten kristillisen käsityksen
mukaan jokainen ihminen saa vastata Jumalan edessä
siitä, miten hän leiviskänsä, myöskin aineellisen va
rallisuutensa käyttää, samoin kansallisen käsityksen
mukaan varakkaimmankin kansalaisen pitää tehdä
kansallensa tili siitä, miten hän varallisuutensa käyt
tää. Hän tarvitsee omistusoikeuden ollakseen va
paa. Niinkuin kaikkia oikeuksia seuraa velvollisuus
käyttää oikein oikeuttaan, niin seuraa omistusoikeut
takin oikein käyttämisen velvollisuus. Tältä kris
tilliseltä, samoin kuin kansalliselta kannalta katsoen
ei rikas mies eikä suuren pääoman omistaja ole varal
lisuuden omistaja sellaisenaan, vaan ainoastaan sen
haltija. Omistusoikeus on kyllä olemassa, mutta se
pätee kristityn suhteessa kristittyyn, kansalaisen suh
teessa kansalaiseen. Yksityinen ihminen ei sitä saa
rajottaa, samoin kuin ei Jumala eikä kansa tahdo
sitä rajottaa, jos hän tätä valtaa käyttää oikein ja
lähimmäistensä hyväksi ollen hyödyllinen jäsen yh
teiskunnassa. Silloin päinvastoin kokonaisuudelle
saattaa olla eduksi, että hänen omaisuutensa ja sa
malla hänen valtansa lisääntyy, jotta hän näin pys
tyisi yhä enemmän hyödyttämään ympäristöänsä.
Rikas mies voi tietysti valtaansa, s. o. omaisuuttaan
käyttää väärinkin. Jos hän vajoaa nautintoihin,
ylellisyyteen ja tuhlaavaisuuteen, menettää hän en
nen pitkää omaisuutensa ja sen mukana valtansa.
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Elävä elämä on itse järjestänyt tämänkin asian pa
remmin, kuin me pystyisimme jonkun valppaan
tulkitseman marxilaisen uskonkappaleen mukaan
järjestämään. Elämän laki itse rankaisee ajan mit
taan niitä, jotka sitä lakia vastaan rikkovat. Voihan
tietysti olla sellaisiakin henkilöitä, jotka käyttävät
omaisuuttaan ja sen suomaa valtaa tavalla tai toisella
yhteiskuntaa vastaan. Tällaisia on tietysti pidettävä
yhteiskunnan vihollisina ja kohdeltava sen mukaan.
Kun siis pääomien omistajat kansan ja sen koko
naisuuden kannalta katsoen eivät ole omaisuutensa
omistajia, vaan haltijoita, tulee kansan eduskunnan
ja hallituksen valvoa näiden sekä suurempien että
ehkä pienempienkin pääomien oikeata käyttöä.
Mutta vaarallista ja tuotantoa ehkäisevää on se
kaantua liian paljon tällaisiin asioihin. Varsinkaan
sortamiseen ja riistämiseen, joka varmasti vie koko
maan ja kansan lopuksi perikatoon, ei mikään vii
sas hallitus ryhdy. Köyhät eivät suinkaan siitä ri
kastu, jos suurien pääomien omistajat, jotka anta
vat työtä sadoille tuhansille ihmisille, menettävät
työnantamiskykynsä. Tämä on monta kertaa saatu
kokea ihmiskunnan historiassa. On usein tapahtu
nut että raakalainen on päässyt hallitsemaan ku
koistavaa, rikasta maata. Tavallisesti muutamassa
vuosikymmenessä on tämän äsken niin rikkaan
maan maanviljelys, kauppa ja teollisuus hävitetty
tai saatettu lamaannustilaan ja sen kautta maa ja
sen kansa syösty yleiseen kurjuuteen. Tästä jou
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tuvat tietysti kaikki kansanluokat kärsimään, enim
min kuitenkin vähävaraisimmat ihmiset. Historia
osoittaa paljon tällaisia tapahtumia. Niin on käy
nyt aikoinaan Espanjassa, vanhan Turkin euroop
palaisissa ja aasialaisissa osissa sekä monessa muussa
Etu-Aasian maassa, monessa Keski- ja Etelä-Amerikan tasavallassa. Näin olisi varmasti käynyt mei
dänkin maassamme, jos raakalaiset harmaat ja pu
naiset roistot olisivat päässeet täällä satraappeineen
hallitsemaan. Siitä on kait poloinen etelä-Suomi
saanut aivan tarpeeksi kaameita kokemuksia.
Meidän täytyy muistaa, että suurien pääomien
kokoontumisen kautta, kun se vain ei tapahdu suo
rastaan pienien pääomien kustannuksella, varmim
min luodaan uutta yritteliäisyyttä ja uusia työtilai
suuksia. Liike, jonka pääoma vuosi vuodelta kas
vaa, voi tietysti aina paremmin kehittyä, laajeta ja
voimistua kuin pääomien puutetta kituva liike. Liike
mies, joka yhä suurenevat tulonsa käyttää oman
ylellisyytensä lisäämiseksi, on huono taloudenhoitaja,
mutta liikemies, joka käyttää suurista tuloistaan
mahdollisimman suuren osan laajentaakseen ja ke
hittääkseen liikettään eikä lisätäkseen ylellisyyttään,
hän ei kaiva leiviskäänsä maahan. Tällainen liike
mies, teollisuudenharjoittaja, suuremman tai pie
nemmän tilan omistaja tai muu sellainen, on koko
kansan edun kannalta hyvä ja uskollinen palvelija,
joka oltuaan pienemmissä asioissa huolellinen, ase
tetaan suuremman omaisuuden haltijaksi ja suurem

pien asioiden hoitajaksi. Oikea ja tunnollinen liik
keenharjoittaja tekee myös kaiken voitavansa työja palvelusväkensä henkisen ja aineellisen hyvin
voinnin lisäämiseksi, sillä hän tietää, että mitä pa
remmin työntekijät voivat, sitä enemmän ne myös
kin aikaansaavat.
Tällä tavoin tulee meidän kaikkien, niin rikkai
den kuin vähävaraisten, niin sivistyneiden kuin vä
hemmän koulua käyneiden, niin työnantajien kuin
työmiestenkin käsittää yhteenkuuluvaisuutemme ja
tajuta kukin oma tehtävämme ja asemamme yhteis
kunnan monimutkaisessa koneistossa. Toiselta puo
len täytyy meidän kukistaa itsessämme häikäilemä
tön itsekkäisyys, välinpitämättömyysja piittaamatto
muus lähimmäisistämme, toiselta puolen täytyy mei
dän kitkeä kateellisuuden itukin keskuudestamme.
Meidän täytyy ymmärtää, että meillä on kullakin
kuormamme kannettavanamme ja että monta kertaa
on sivullisen vaikea arvostella, kuinka raskas hänen
kenties kadehtimansa henkilön taakka on. Ja var
sinkin sellainen kademieli, joka lienee suomalaisen
kansallisluonteeseen kuuluva rotuvirhe, se nimit
täin, että emme tahdo suosia keskuudessamme hen
kilöitä, jotka ovat joko siveellisesti, älyllisesti tai
taloudellisesti päätänsä pitempiä kaikkea muuta
kansaa, on meidän hyljättävä. Meidän täytyy kä
sittää, että kuta enemmän keskuudessamme kohoaa
eteviä, työkykyisiä, lahjakkaita ja voimakkaita hen
kilöitä, sitä enemmän leviää keskuuteemme kansan
pohjakerroksia myöten onnea ja hyvinvointia.
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9.

Kansamme pohjakerrosten kohottamisesta.

Toivottavasti kaikki alamme olla vakuutettuja siitä,
että saadaksemme yhteiskuntamme rakenteen lujaksi,
meidän täytyy kohottaa kansamme pohjakerrokset
lujaan ja vakavaan, ihmisen elämänarvoiseen talou
delliseen asemaan. Aivan liian suuri osa kansas
tamme on tässä suhteessa niin ahtaissa ja niukoissa
oloissa, ettei sellaista elämää voi pitää kulttuurikansaa tyydyttävänä.
Edellä olemme osoittaneet, että sosialistit koetta
malla hävittää yksilön vastuunalaisuuden tunteen ovat
ryhtyneet hävittämään niitä perusteita, jotka ovat
välttämättömiä kansan pohjakerrosten nostamiseksi
korkeammalle taloudelliselle tasolle. Sillä joka ta
pauksessa jokainen yksilö tarmollaan ja ahkeruudel
laan ratkaisevasti määrää oman asemansa yhteiskun
nassa. Mutta paljon on kumminkin heikkoja yksilöitä,
jotka eivät rehellisellä ja ankaralla ponnistuksella
pysty nykyisissä oloissa murtamaan tietänsä ihmis
arvoiseen taloudelliseen elämään. Tässä on yhteis
kunnalla paljon tekemistä. Mutta meidän täytyy
tässä kulkea keskitietä. Emme saa asettua sosialistien
kannalle, jotka lykkäävät kaiken vastuun yhteiskun
nan niskoille hävittäen kaiken yksilöllisen vastuunalaisuudentunteen. Mutta toiselta puolen emme voi
hyväksyä sitäkään, että suuret työnantajat ja kapi
taali yleensä katsoo häikäilemättömästi vain omaa
etuansa. Tässä on valvottava kokonaisuuden etua.
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Yhteiskunnan on astuttava työnantajan ja työnteki
jän väliin, sen on valvottava kaikkien, myöskin hei
kompien jäsentensä etua.
Emme aijo tässä lähteä luettelemaan ja kertaamaan
kaikkia niitä työväen menestymiseksi aikaansaatavia
parannuksia, joita yhteiskunnan on lainsäädännön
tietä vietävä perille. Tahdomme tässä vain viitata
niihin seikkoihin, jotka työväen taloudellista nousua
edistävinä nyt ovat omiaan kiinnittämään huomio
tamme ja joihin valtion pitää aikanaan järjestävä
kätensä ulottaa.
Olemme saaneet nähdä, että yleiset, suuret työ
tilaisuudet ovat omiaan sellaisenaan kohottamaan
työpalkkoja. Niinpä sodan alussa ja sen keskivai
heilla sota toi meille suunnattomassa määrässä uusia
työtilaisuuksia ja kohotti myöskin työväen palkkoja
seuraten taloudellisia lakeja sellaisenaan venäläisten
hallussa olevan valtiovallan mitenkään ryhtymättä
työväen etuja valvomaan. Nämä suuret työtilaisuu
det ulottivat vaikutuksensa maaseudullekin siten,
että suuri polttoaineiden kysyntä kulkulaitosten ja
Pietarin tarpeiksi kohotti halkojen hinnat ja halkojen
hakkuupalkat moninkertaisiksi. Niinpä, vaikka elintarpeet kallistuivat moninkertaisiksi, kallistuivat myös
kin työpalkat moninkertaisiksi, ja työväestö sillä tavoin
sodan aikana sai tyydytetyksi aineelliset tarpeensa
eikä joutunut suinkaan kärsimään työnpuutetta. Päin
vastoin, tavaton työnkysyntä oli omiaan kohottamaan
työpalkkoja yli senkin määrän, minkä elintarpeet oli
vat kohonneet.
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Kaikesta päättäen] vapautemme ja itsenäinen ase
mamme koillis-Euroopassa tulee jatkuvasti mitä suu
rimmassa määrässä ylläpitämään vilkasta työkysyntää.
Ja kun tästä puoleen voimme kokonaisena valtiona
valvoa suomalaisen työn ja suomalaisen työmiehen
etuja ja samalla voimme valtion voimalla pitää oi
keassa tasapainossa työnantajien ja työntekijöiden
etuja, niin on meillä entisiin aikoihin verrattuna eri
koisen suuret edellytykset ja mahdollisuudet kohot
taa suomalainen työmies täyteen arvoonsa ja sitä
vastaavaan taloudelliseen asemaan.
Mutta valtion täytyy järjestelmällisesti ryhtyä kas
vattamaan uutta suomalaista työmiestä. Tämä voi
tapahtua, sivumennen sanoen, armeijan ja ammatti
koulujen kautta. Armeijan kautta kasvatetaan työmieheen oikea henki ja kuri, kasvatetaan oikea suo
malainen isänmaallinen työmies, joka ymmärtää että
työn menestyminen vaatii tekijältään hyvää kuria ja
harrastusta. Valtion täytyy myöskin mitä suurim
malla harrastuksella ryhtyä pitämään huolta siitä,
että kaikki työmiehet saavat mahdollisimman hyvän
ammattikasvatuksen voidakseen etevällä tavalla suo
rittaa kukin oman työnsä. Sitten tulee valtion myös
kin huolta pitää siitä, että työnantajilla on todella
tuottavaa työtä aina annettavissa, täytyy raivata pois
ne esteet ja syrjäyttää ne kilpailijat, jotka pyrkivät
vaikeuttamaan suomalaisen työnantajan menestymistä.
Kaikesta päättäen valtion vaikutus taloudelliseen
elämään tulee tämän sodan jälkeen kaikissa Euroo
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pan maissa suunnattomasti kasvamaan. Näyttää siltä,
että ulkomaan kauppaa tullaan vielä sodankin jäl
keen käymään pääasiallisesti siten, että valtiot esiin
tyvät ostajina ja myyjinä, jotta ne voivat sillä
tavoin paremmin valvoa koko kansakunnan talou
dellisia etuja. Tietysti yksityiset liikemiehet toimivat
entiseen tapaansa, vaikka valtio esiintyykin yhteis
ten kauppaetujen valvojana ulkomailla.
Työtilaisuuksista puhuessamme tahdomme tässä
vain aivan lyhyesti vielä viitata siihen, kuinka me
voimme, perustamalla itsenäisen Jäämeren kalas
tuksen sekä valtamerien että suurien jokien (Volgan)
ja sisäjärvien kauppalaivaston, avata suurelle mää
rälle suomalaista työväestöä erittäin edullista ansiotilaisuutta. Ja edullista tietenkin on heille suorittaa
työnsä suomalaisella laivalla, jossa suomalaisen työmiehenkin etua aina paremmin voidaan valvoa kuin
muukalaisten palveluksessa.
Edellä on myöskin viitattu siihen, että Suomella
on suuret edellytykset kehittyä eteväksi teollisuus
maaksi. Tämä on tietenkin sekin omiaan lisäämään
työtilaisuuksia teollisuustyöväestöllemme.
Aikaisemmin olemme jo huomauttaneet, että tilat
toman väestön ja torppariväestön taloudellinen tila
kaipaa korjaamista. Tästä asiasta on viimeisen puo
lentoista vuosikymmenen aikana paljon kirjoitettu ja
tehty monta hyvää,,kypsynyttä ehdotusta. Meillä ei
ole suinkaan tarvetta eikä tilaisuuttakaan niitä ruveta
5
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tässä selvittelemään. Pääasia on huomauttaa, että
nyt, kun olemme pääsemässä täysin riippumattomiksi
ryssistä ja kaikenkarvaisista huligaaneista ynnä „akutaattoreista", meidän on ryhdyttävä mitä voimakkaimmalla tavalla toteuttamaan kaikkea sitä, minkä
terve porvarillinen järki ja valveutunut, yhteiskun
nallisesti herännyt omatunto vaatii tehtäväksi, niin
että nämä asiat saadaan oikealla tavalla pois päivä
järjestyksestä. Meidän tulee päästä siihen, että torppariväestö saadaan itsenäiseksi pienviljelijäväes
töksi ja että suuri joukko tilatonta maalaisväestöä,
joka tuntee halua päästä oman maan omistajaksi,
saa siihen tilaisuutta. Tämä on omiaan, kuten edellä
olemme nähneet, mitä suurimmassa määrässä lujitta
maan yhteiskuntamme rakennetta ja on myöskin
samalla omiaan vaikuttamaan, että tehdastyöväestön
reservi, joka alati maaseudulla odottaa tilaisuutta
päästä töihin tehtaisiin, loppuu.
Tahdomme kumminkin tässä tehdä muutamia viit
tauksia maaseudun torppari- ja tilattoman väestön
aseman parantamiskeinoihin, jotka ovat meillä käy
tettävissämme suuren ja vapaan Suomen luotuamme.
Meille näet avautuu Vienan-Karjalassa laajoja maan
viljelykseen kelvollisia maita, jonne siis voimme suun
nata suuren osan maanviljelykseen halukasta tila
tonta, jopa erikoisissa tapauksissa torppariväestöäkin.
Tarkotan sellaista torppariväestöä, jota ei taloudelli
selta ja maanviljelykselliseltä kannalta tyydytä maan
viljelys siihen nykyjään sopimattomilla mailla. Suu
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rissa osissa maatamme olemme näet parhaillaan siir
tymässä vanhasta mäkipeltoviljelys-järjestelmästä uu
teen syvämultaviljelykseen. Maanviljelijä ymmärtää
varsin hyvin, kuinka kannattamatonta tällainen mäkipeltoviljelys on, kuinka se on alituista taistelua pellon
pohjasta nousevia kiviä vastaan, jotka eivät salli tehok
kaampien peltokalujen käyttöä eikä syvää muokkausta.
Näiden korkeiden maiden viljelys oli luonnollisesti tarkotuksenmukaista silloin, kun ei vielä osattu viljellä
alavia maita ja soita ojitustaidon ollessa meillä vielä
tuntematon. Mäkimailla ja korkeilla vaaroilla sääs
tyi vilja parhaiten miltei joka kesä vierailevan hallan
tuhoilta. Maanviljelys silloin myöskin nojautui pää
asiassa viljan tuotantoon, sillä alkuperäiset kulku
neuvot eivät muinoin sallineet viljankuljetusta kau
kaisista maista.
Nyt sensijaan on maanviljelys kehittynyt sille kan
nalle, että se kehoittaa valikoimaan viljeltäväksi alavampia maita ja soita, joissa on vahvempi ja liha
vampi ruokamultakerros, joissa kivet eivät haittaa
syvää muokkausta ja joista ojittamalla voidaan kyllä
yksin hallakin karkoittaa.
Kun nyt torppaviljelykset jopa useat pienviljelyksetkin ovat asettuneet näille nykyisille viljelysta
voille epäedullisille paikoille ja kun näitä ei äärettö
mien viljelyskustannuksien, tavattoman työvoiman
tuhlauksen vuoksi kannata viljellä, niin tulee valtion
koettaa mahdollisuuden mukaan järjestää sillä tavoin,
että nämä lapsipuolen asemaan joutuneet maanvil
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jelijät, jotka usein ovat erikoisen sitkeitä ja kun
nollisia työntekijöitä, pääsevät viljelemään maita,
joissa ne työstään voivat saada riittävän korvauksen.
Varmaankin hyvällä tahdolla voidaan tässä paljon
tehdä. Monet maanviljelijät maksavat varmaan mie
lellään täyden korvauksen torppareillensa, joilla 'on
heidän tilallaan epäedullisesti viljeltävää maata. Tor
pasta saamallaan korvauksella voi torppari epäile
mättä saada uutisviljelyksen kuntoon, rakennukset
rakennetuiksi j.n.e. paikkaan, joka hänelle valtion
ja yhteiskunnan toimesta hankitaan joko sillä tavoin,
että vieläkin ostetaan sopivilta paikoilta maatamme
suurtiloja ja niitä palstoitetaan tai että niitä yhtiöi
den tiloja, jotka ovat maanviljelykseen ja palstoi
tettavaksi sopivia, vaihdetaan valtion omistamiin
metsämaihin. Suuria viljelyskelpoisia maita on myös
ruvettava sillä tavoin verottamaan, että ne eivät jää
seisomaan hedelmättöminä, vaan tulevat viljellyiksi.
Sotavangeilla on meidän myöskin järjestelmällisesti
valtion toimesta kuivattava suuria ja edullisia suo
alueita, rakennettava sinne tiet ja muutenkin tehtävä
perustavat viljelystyöt. Nämä viljelysmaat on sitten
sopivina kappaleina hyvin kohtuullisesta hinnasta, pit
killä edullisilla lainaehdoilla, luovutettava kunnollisille,
rehellisille, lainkuuliaisille työmiehille ja torppareille,
jotka vielä, jos mahdollista, harjoittelijoina etevien
maanviljelijöiden luona ovat saaneet sellaista taitoa,
että he pystyvät todella uudenaikaisella tavalla maa
tansa viljelemään. Voidaan suorastaan alun pitäen
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ryhtyä suunnittelemaan yksityiskohtia myöten koko
naisia siirtokunta-yhteiskuntia ja voidaan, samalla
kuin niitä ryhdytään perustamaan, järjestää niitä var
ten valmiiksi osuuskassat, osuuskaupat, puimaosuus
kunnat ja kaikki muukin yhteistoiminta. Voidaanpa
ajatella vielä sitäkin, että yhden kokonaisen pitäjän
siihen halukas tilaton väestö suunnitelman mukai
sesti ja järjestelmällisesti siirretään tällaiselle suurem
malle hedelmällisemmälle alueelle uutisasukkaiksi.
Sillä tavalla voidaan säilyttää ihmisten välisiä per
soonallisia suhteita ja tehdä siirtyminen uusiin seu
tuihin ja oloihin miellyttävämmäksi. Kotipaikalleen
jääneille on tästä myöskin etua, sillä viljelysolot luon
nollisesti saattavat tämän kautta tulla paljoa helpom
miksi. Ajattelen tässä erityisesti muutamia pohjoi
sen Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Etelä-Pohjan
maan seutuja, joissa terve maalaisväestö niin no
peasti lisääntyy, että sen on mahdotonta enää
maanviljelyksellä omilta alueiltaan ainakaan nykyisiä
viljelystapoja käyttäen saada elatustansa; joissa taloja
on nykyään jo miltei mahdoton jakaa ja joissa
on viljelykseen otettu jotakuinkin heikkoja maita.
Näiltä seuduiltahan siirtolaisuus pääasiallisesti on
suuntautunut Amerikkaan. Valtion on päättävästi
otettava siirtolaisuuden johto käsiinsä. Sen pi
tää tapahtua sillä tavoin, että se tuottaa asian
omaisille mahdollisimman edullisia tuloksia ja on
omiaan, ei irrottamaan maamme nuorinta, terveintä
ja y*itteliäintä väkeä maastamme vaan päinvastoin

sellaisia henkilöitä, jotka kyllä vaativat yhteiskun
nassa uudistuksia, mutta jotka tahtovat säilyttää
periaatteellisesti yhteiskuntamme nykyisen raken
teen ja sen siveelliset perusteet eivätkä tahdo ku
mota sitä. Sehän on nimenomaan meillä saarnatun
sosialismin tunnusmerkillinen ominaisuus, että se
tahtoo kumota nykyisen yhteiskunnan rakenteen.
Sen vastakohtana on edistysmielinen porvari, joka
ei tahdo yhteiskuntaamme ja sen siveellisiä perus
teita kumota, vaan tahtoo kehittää sitä, saada siinä
aikaan parannuksia, tehdä olot siinä yksilöille yhä
suotuisemmiksi ja paremmiksi, kasvattaa ihmisiä,
kehittää yksilöitä, persoonallisia, vapaita ihmisiä.
Tahtoisin erityisesti tämän asian painaa ei vain nii
den arvoisain lukijain, jotka mahdollisesti ovat pitä
neet itseään sosialisteina, vaan kaikkien porvarienkin
mieleen, jotka, kuten sivistyneissäkin piireissä usein
olen havainnut, luulevat edistysmielistä porvaria mel
kein sosialistiksi. Tämä johtuu käsitteiden sekaan
nuksesta. Sentähden on syytä kerta kaikkiaan he
retä käyttämästä tällaisia sekottavia nimityksiä kannan
ilmaisijana ja sanoa itseänsä selvästi vain porva
riksi silloin kun porvareita ollaan. Yleisessä kielenkäy
tössä sosialisti on kumminkin kavaltaja ja julmuri.
Petos on polttanut tällaisen merkkinsä sosialistin
otsaan ja käsiin. Sosialistit ovat siihen määrään
haukkuneet porvareita, että yksin porvarienkin kes
kuudessa on ruvettu tätä nimeä pelkäämään. Mutta
todellisuudessa sosialistit ovat omilla teoillaan sii-
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hen määrään saastuttaneet nimensä, että Suomen
kansan kielenkäytössä sosialisti merkitsee tästä
puoleen ikuisesti samaa kuin rosvo, murhamies,
isänmaan petturi, maan kavaltaja. Mutta me por
varit voimme kunnialla kantaa parjattua nimeämme,
sillä Euroopassa ei ole minkään maan porvaristo
joutunut todella sellaiseen tulikoetukseen kuin me
joutuessamme osoittamaan, että yhteiskuntaa säilyttävä
aines ja porvarillinen yhteiskuntajärjestys rakentuu
niin lujille siveellisille perusteille, ettei sitä voida
puhaltaa suurilla sanoilla eikä kaikenlaisilla kansa
laiskokouksilla pois. Sillä suunsoittajat kaikkine
ihanneyhteiskuntineen eivät sittenkään ole olleet val
miita taisteluun silloin, kun niiden on taistelussa oltava
valmiita vuodattamaan verensä »aatteensa11 puolesta.
Ja porvarillisen yhteiskunnan kannattajat ovat myös
kin kaikesta huolimatta osottaneet suurempaa sisäistä
ja ulkonaista kuria kuin suuresti ylistetty ehkäpä
aikoinaan ihailtukin sosialidemokraattinen puolue
kuuluisine puoluekurineen on pystynyt osottamaan.
Sanalla sanoen: tahdon vain huomauttaa, että mei
dän porvarien voima on peloittava ja että se on
peloittava sentähden, että se perustuu ikuisiin voi
manlähteisiin. Tämä voima on peloittava väärille,
kapinallisille ja murhaa hautoville ihmisille, mutta
samalla se antaa turvallisuuden tunteen niille ihmi
sille, jotka rakastavat oikeutta, totuutta ja rauhaa.
Tältä oikealta pohjalta meidän on lähdettävä, sil
loin meidän kansamme pohjakerrokset voivat kohota.

1. Kalkkia vihollisia ja kaikkia vaaroja
vastaan!
Tämän kirjasemme ensimmäisessä luvussa olemme
selvittäneet, että meidän on luotava ehjä, kokonai
nen suomalainen Suomi tullaksemme tarpeeksi voi
makkaiksi turvaamaan itsellemme häiritsemättömän
rauhan. Toisessa luvussa olemme koettaneet osottaa, mitä puutteita yhteiskunnassamme on ja miten
niitä olisi korjattava, jotta yhteiskuntamme rakenne
tulisi lujemmaksi kestämään vastaisia ulkonaisia ja
sisäisiä vaaroja. Mutta meitä suomalaisia, kuten
kaikkia Euroopan kansoja uhkaa vielä kolmas vaara,
joka on suurempi kuin se, mikä uhkaa ulkonaisten
vihollisten tai yhteiskunnallisten varjopuolien ja
epäkohtien muodossa. Meitä suomalaisia itseämme,
itse ihmistä, s. o. kutakin yksilöä erikseen ja kan
saamme kokonaisuudessaan uhkaa sama turmio,
johon kaikki kulttuurikansat maapallon päällä,
niin kaavan kuin kulttuurikansoja on ollut, ovat
hukkuneet. Kun me suomalaiset nyt yhä enemmän
joudumme eurooppalaisen kulttuurin vaikutuspiiriin,

jopa toivottavasti osaltamme sitä kehittämäänkin,
niin on meille todella aivan ensiarvoinen asia ottaa
selvä, mitä meidän tästä korkeasta kulttuurista on
omaksuttava ja mitä meidän siitä on torjuttava.
Tämä asia on meidän itsenäisinä suomalaisina
oman kansallishenkemme mukaisesti ratkaistava.
Ja sitä ratkaistessamme meidän on liikekannalle
asetettava parhaat voimamme, osattava käyttää hy
väksemme niitä perittyjä etuja, joita meillä on, ja
sitä asemaa, jossa olemme. Ja kun me ryhdymme
taisteluun kulttuurin suurinta vaaraa vastaan, niin
tässäkin sodassa meidän on saatava omaksemme
luja voittamisen tahto.

2. Vähän selvittelyä kulttuurista.
Ensimäiseksi on meidän selvästi ymmärrettävä,
mitä kulttuuri on. Tämän selittää professori Arvi
G r o t e n f e l t * lyhyesti ja sattuvasti seuraavalla
tavalla:
„Kulttuuri (tulee latinalaisesta sanasta cultura,
joka johtuu sanasta colere = viljellä), viljely, al
kujaan etupäässä maanviljelys; myöskin muiden
esineiden, esim. kasvien tai eläinten kehittäminen
ja parantaminen hoidon avulla; sitten ihmishengen
«viljeleminen*1 1. kehittäminen. Kulttuurityö pyrkii
* Tietosanakirja IV osa, palsta 1725.
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alkuansa lisäämään aineellisia hyödykkeitä ja siten
turvaamaan ihmistä hätää ja vaaroja vastaan. Kulttuuri-ihminen ajattelee tulevaisuuttapa varustautuu
sitä varten jota vastoin raakalaisen huomio on kiin
tyneenä melkein yksinomaan nykyhetkeen. Mutta
kun ihminen muovailee ympäröivää luontoa ja muo
dostelee luonnon esineitä tarkoitustensa mukaisiksi,
niin tämä toiminta vaikuttaa takaisin häneen itseensä
siten, että sen johdosta hänen omat ruumiilliset ja
henkiset kykynsä voimistuvat. Hänen käytännöl
linen taidokkuutensa ja älynsä kehittyvät ja ne
saavat vuorostansa aikaan läheisempää yhteiselämää
ihmisten kesken, jonka johdosta verkalleen siveellisetkin suhteet, tunteet ja käsitteet hienostuvat ja
jalostuvat. Historialliseen kulttuurikehitykseen kuu
luvat sentähden hyvin moninaiset ihmiselämän eri
puolet. Siihen kuuluu ulkonaisten elämän olojen
parantaminen, yhä parempien työaseiden ja muiden
tarvekalujen valmistaminen, pysyväisten asuntojen
hankkiminen, maanviljelyksen synty, yhteiskunnal
lisen elämän muodostus, työn jako, kaupan ja
kulkulaitoksen kehitys, erittäin nykyaikana köyhä
listön asunto-olojen ja yleisen terveyden hoidon
yhä jatkuva parantaminen, y. m. Mutta kulttuurin
varsinainen ydin on ihmiskunnan henkinen ja si
veellinen kehitys, joka ilmenee siinä että tavat
muodostuvat lempeämmiksi, lait inhimillisiksi ja
järjellisiksi, ihmisten väleissä pääsee valtaan suu
rempi hyvänsuonti ja hienotunteisuus, syntyy ystä
vällistä kanssakäyntiä eri kansojen kesken ja tun
nustetaan kansain välistä oikeutta, kasvatuksesta
huolehditaan, pidetään kunniassa yksilön oikeutta
persoonallisuutensa omalaatuiseen kehittämiseen,
taiteen ja tieteen viljeleminen saa sijan yhteiselä
mässä ja ihmisten mielissä, uskonnolliset käsitteet
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puhdistuvat ja jalostuvat. Kulttuurin ytimenä on
siten oikeuden, totuuden, kauneuden, yleisen ihmis
rakkauden ja uskonnon ihanteiden toteuttaminen
ihmiskunnassa. — Kieltämätöntä on että kulttuuri
kehityksen ensimäisenä liikkeelle panevana voimana
on ollut taistelu olemassaolosta; mutta kulttuuri
pyrkii muuttamaan taistelun olemassaolosta yhteis-:
työksi inhimillisen olemassaolon kohottamiseksi.
Kulttuuripyrintö voi eksyä „liikasivistyksen“ harha
teille, jos niin kiivaasti tavoitellaan joitakin kult
tuuritarpeita, että niiden takia laiminlyödään tär
keämpiä luonnollisia tarpeita, joten ihminen tavoit
telemalla «kulttuurinautintoja11 tekee itsensä onnet
tomaksi. Myöskin esim. kulttuurin aiheuttama pit
källe menevä työnjako tekee ihmiset yksipuolisiksi
ja tuottaa sentähden toisinaan kärsimyksiä. Suo
jana näitä hairahduksia vastaan on kunnioitus luon
toa kohtaan; kulttuurin ei pidä ylenkatsoa luontoa
eikä asettua luonnonmukaisen elämäntavan vasta
kohdaksi, vaan sen pitää hyvin hellävaroen koettaa
jalostaa luontoa."
Korkeamman kulttuurin asteelle kohonneen kan
san kehityksessä voimme huomata kaksi toisistaan
verrattain selvästi eroavaa astetta.
Edellisellä, jota voisimme sanoa valmistusasteeksi,
perustetaan kulttuurin elävä pohja, s. o. luodaan,
usein vuosituhansien kuluessa, korkeimpaan kult
tuuritoimintaan pystyvä elävä kansa. Kulttuuri
toimintaan pystyvä kansa tunnetaan siitä, että yk
silöt «kansan syvistä riveistä" voivat asianmukaisen
kasvatuksen kautta suoraan siirtyä korkeinta kult
tuuria kannattavaan yläluokkaan, s. o. että n. s.

säätykierto on mahdollinen. Tämä ei ole mahdol
lista raakalaiskansojen keskuudessa.
Kulttuurin valmistusasteella ollessaan harjoittaa
kansa jo maanviljelystä (myöskin peltoviljelystä
kaskenviljelyksen rinnalla), karjanhoitoa, kalas
tusta, metsästystä, kotiteollisuutta, kauppaa, jopa
merenkulkuakin. Yhteiskunnan ja yksityisten talous
on luonnontalouden kannalla, kauppa enimmäkseen
vaihtokauppaa, rahaa ei käytetä tai käytetään aivan
vähän. Tavat ovat yksinkertaisia, ero hallitsevien
ja hallittavien elämäntavoissa on pieni. Yhteiskunta
kokonaisuudessaan on suuri perhe, jota isän val
lalla hallitsee heimopäällikkö, patriarkka, kuningas
t. m. s. Ihmiset asuvat maaseudulla, vähäpätöisiä
kauppakyliä, joita ei voi sanoa kaupungeiksi sanan
nykyaikaisessa merkityksessä, syntyy vain joka
vuotisten markkinapaikkojen ja satamien läheisyy
teen. Kulkuneuvot ovat alkuperäisiä, koti- ja perheelämä, ainakin silloin kun sota ei raivoa maassa,
on tyyntä ja rauhallista. Terveelliset, yksinkertaiset,
usein ankarat, jopa raa’at elämäntavat sekä kova
ruumiillinen työ ja voimia kysyvät rasitukset, voimme
sanoa luonto itse pitää ihmistä tinkimättömän an
karassa kurissaan. Tämänkin yhteiskunnan jäsen
kyllä voi rikkoa yhteiskuntansa tapoja ja sen jär
jestystä vastaan, mutta itse luontoa ja sen sisäistä
järjestystä vastaan eivät nämä ihmiset useinkaan
riko. Kaikenmoiset luonnottomat, „epä-eläimelliset“
sukupuolinautinnot j. m. s. niitä seuraavine suku-

puolitauteineen ovat heille tuntemattomia. Tuol
laisen yhteiskunnan ihmiset saattavat olla raakoja,
mutta he ovat myös terveitä, raittiita ja voimak
kaita.
Jälkimäiselle eli varsinaiselle kulttuuri-asteelle
tunnusmerkillistä on enemmän tai vähemmän ku
koistava tiede, taide ja kirjallisuus, monimutkainen
yhteiskunnallinen koneisto, taloudellinen elämä ra
hatalouden, kotiteollisuus tehdas- jopa suurteolli
suuden kannalle kehittyneenä, kansan jakaantumi
nen kolmeen, jopa neljäänkin luokkaan, nim. rik
kaaseen yläluokkaan, korkeimmastakin kulttuurista
osalliseen, hyvinvoipaan keskiluokkaan, kohtalaisesti
toimeentulevaan maaseudun pienviljelijäin ja liikepaikkain ammattityöväen luokkaan sekä alituista
puutetta kärsivään köyhälistöön. Ihmisten yleinen
toimeentulotaso on kohonnut, mutta jakaantunut epä
tasaisemmin. Yläluokalla on hyvä tilaisuus antautua
hillittömäni nautintojen pyörteeseen, josta sitten
tämä nautinnonhimo leviää alempiin luokkiin, jopa
pohjakerroksiin saakka. Tällä asteella olevat kansat
kokoontuvat kaupan, teollisuuden, huvitteluhalun,
seuraelämän kaipuun t. m. s. syiden vaikutuksesta
asumaan suuriin kaupunkeihin ja liikekeskuksiin,
jotka nimenomaan tämän kulttuurin ihmisiä vetävät
puoleensa muodostuen täten korkeamman kulttuurin
pesäpaikoiksi. Näistä leviää sitten maaseudulle
tietoa ja valistusta, mutta samalla myöskin nautinnonhimoa ja tapainturmelusta.
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3. Eurooppalaisesta kulttuurista.
On vaikea osottaa varmaa vuosilukua, milloin
eurooppalainen kulttuuri on siirtynyt edellä selvi
tetyltä valmistusasteelta jälkimmäiselle, korkeam
malle asteelle. Sillä tämän kulttuurin luoneet ja
sitä kannattaneet kansat ovat kohonneet peräkkäin,
voimme sanoa viiden viimeksi kuluneen vuosisadan
aikana enemmän tai vähemmän ratkaisevasti joh
tamaan tämän kulttuurin luomistyötä.
Se voitaneen kumminkin sanoa, että keskiajan
loppuun saakka olivat Euroopan kansat edellä sel
vitetyn laatuisella kulttuurin valmistavalla asteella.
Poikkeuksen teki oikeastaan vain haalia, jossa roo
malainen ja itämaalainen kulttuuri jäivät vallitse
viksi sieltä aikanaan levitäkseen Alppien luoteis- ja
pohjoispuolelle, tullen pian näyttelemään tärkeätä
osaa uuden, maailmaan syntyvän korkeamman kult
tuurin luomistyössä. Sillä juuri Itaalian välityk
sellä roomalainen oikeus, roomalaisen valtiomiehen
taito hallita ja pitää kurissa suuriakin yhteiskuntia,
jopa monilukuisia kansoja, roomalainen valtio-aate,
joka pitää yksilöä ja varsinkin kansan laajoja pohja
kerroksia vain valtion tarkoitusten toteuttamisen
välikappaleina, edelleen roomalaisen käytännöllinen
kyky panna valtavia ihmisjoukkoja suorittamaan
suuria yleisiä töitä sekä lopuksi roomalaisen valtion
ankara kuri ja järjestys, sanalla sanoen: rooma
lainen kulttuuri tuli ratkaisevasti määräämään eu-

roomalaiskatoolilaisen kirkon ankarasti keskitetyn
maallisen vallan kautta, vallan, jonka huipussa oli
itsevaltias paavi. Kirkko kasvatti vaikutuspiiriinsä
joutuneita kansoja noudattamaan tämän keskitetyn,
lujan valtiomahdin ankaraa kuria ja järjestystä.
Itaaliasta käsin myöskin syvä ja rikas itämaalainen kulttuuri pääsi, nimenomaan uudestisynty
neen israelilaisen eli kristillisen kulttuurin muo
dossa, kulttuurin, joka ajanlaskumme neljäntenä ja
viidentenä vuosisatana ainakin jossain määrin oli
alkanut uudistaa roomalaisten rappeutuneita siveel
lisiä käsitteitä, mahtavalla tavalla vaikuttamaan
eurooppalaisen kulttuuri-ihmisen henkiseen ja si
veelliseen olemukseen. Perustavan työn teki täs
säkin roomalaiskatoolilainen kirkko tällä valmista
van kulttuurin asteella olevien eurooppalaisten kan
sojen keskuudessa, suorittaen sen nimenomaan hurs
kaiden, uhrautuvien munkkien lähetys- ja opetus
työn kautta.
Siten tämä korkeampi eurooppalainen kulttuuri
vähitellen syntyy ja kehittyy, alkaen saavuttaa sille
tunnusmerkillisiä ominaisuuksia, niitä, jotka tämän
maailmankulttuureista nuorimman erottavat vanhem
mista sekä kuolleista että vielä nykyjään elävistä
mailmankulttuureista. (Sillä meidän on ainakin
vielä toistaiseksi pidettävä amerikkalaista kulttuuria
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maailmaa valloittavan eurooppalaisen kulttuurin
haaraumana).
Tällaisia ominaisuuksia on ennen kaikkea eu
rooppalaisen tieteen pyrkimys totuuteen — muuten
aito kristillinen piirre — ja totuuden toteuttamiseen
käytännöllisessä elämässä — sekin kristillisyyden
vaatimus —, vielä lisäksi tieteen asettaminen pal
velemaan mitä moninaisimman käytännöllisen elä
män vaatimuksia — tämä taasen aito roomalainen
piirre.
Esim. tähtitiede ratkaisee: maa on pyöreä kuin
pallo. Eurooppalainen tekee tästä seuraavat johto
päätökset: siis maan ympäri voi purjehtia ja suora
tie Intiaan kulkee länteen päin maan ympäri. Mutta
tähän itämaalaista ehkä tyydyttävään loistavaan ja
nerokkaaseen tieteelliseen keksintöön eurooppalai
nen ei vielä tyydy. Hän tahtoo myöskin tutkia,
onko tuo k e k s i n t ö t os i vai onko se vain arvo
ton mielikuvituksen tuote. Siksi hänen täytyy pur
jehtia maan ympäri, t ä y t y y nä h d ä , pääseekö
sitä tietä todella Intiaan. Ja tässä avautuu yhä
uusia tehtäviä. Hänen täytyy ratkaista tuhansia
tieteellisiä ja käytännöllisiä kysymyksiä, hänen täy
tyy rakentaa laivoja, varustautua pitkälle tuntematto
malle merimatkalle. Hänen pitää antautua kestämään
melkein voittamattomilta näyttäviä rasituksia ja vaa
roja. Mutta eurooppalainen on sitkeä. Tuhannet tap
piot ja epäonnistumiset eivät saa häntä luopumaan
yrityksistään. Yksi sukupolvi toisensa perästä voi kaa-
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tua tässä taistelussa, mutta uudet ovat taas valmiita
astumaan tilalle ponnistelemaan vereen ja henkeen
asti. Ja lopuksi joku Kolumbus tai Vasko de Gama
pääsee, ellei juuri Intiaan, niin sittenkin uusien
ehkä vieläkin ihmeellisempien satumaailmojen ran
taan, löytääkseen enemmän kuin Intian: kokonaisen
uuden maanosan. Mutta vaikka todellisuus on
usein ihmeellisempi kuin satu, antaa todellinen
elävä elämä vain vähän aikaa haaveiluihin. Löy
detty satumaailma avaa yhä uusia maailmoja ja
tuhansia uusia tehtäviä. Siis herkeämättä, hetkeä
kään pysähtymättä eteenpäin!
Itämaalaisessa tuhannen yhden yön ja monien
muiden kansain satukokoelmissa haaveillaan lentä
vistä ihmisistä. Ihmisen sisässä hytkähtää omitui
sesti, kun hän vain ajatteleekin lentämistä, matkoja
lintujen teillä. Mutta eurooppalainen on kyllin
rohkea ja kyllin »järjetön" uskaltaakseen ryhtyä
t o t e u t t a m a a n tätäkin »hullua" yritystä. On kuin
hän tahtoisi ryhtyä painimaan itse Jumalan kanssa,
Jaakobin tavoin tullakseen ehkä tuntemaan Juma
lan tässä painissa vasta sitten, kun hän on vastus
tajansa voittanut.
Leonardo de Vincistä alkaen on eurooppalainen
melkein herkeämättä ponnistellut oppiakseen lentä
mään, ja tuhat kertaa siipirikkona maahan pudottuaankin hän lopultakin omatekoisen kotkansa sii
pien turvin lentää, l e n t ä ä s i t t e n k i n , ja lentää
huimaa vauhtia eteenpäin — ylöspäin!
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Kun James Watt illan hämyssä katseli kiehuvaa
kahvipannua ja näki sen kannen höyryn paineesta
hypähtelevän, teki hän nerokkaan keksinnön: hän
huomasi, että höyry on v o i ma a . Mutta hänen
käytännöllinen eurooppalainen älynsä asetti heti
uuden kysymyksen ratkaistavaksi: mi t e n v o i d a a n
t uo v o i ma o t t a a i h mi s e n p a l v e l u k s e e n ?
Eiköhän moni itämaan viisas jo vuosituhansia sitten
liene tehnyt samaa havaintoa höyryn voimasta kuin
Watt. Mutta itämaalainen keksijä on mieluummin
syvämietteisesti antautunut rakentamaan tämän joh
dolla jonkun nerokkaan filosofisen tai teologisen
teorian, joka on ehkä suurenmoinen, mutta epätosi
ja käytännölliselle tieteelle, elämästä puhumatta
kaan, aivan arvoton. Siitä ei ole ollut kuten sa
duista edes lapsillekaan iloa, se on korkeintaan
saattanut joskus huvittaa puolta tusinaa kaljupäisiä
filosofeja, joidenka oppineelle kokoukselle se on
pariksi illaksi antanut „hauskaa ja virkistävää aihetta
keskusteluun.“
Eurooppalainen keksintö-tiede työskentelee jatku
vasti, tekee yhä uusia löytöjä, ratkaisee yhä uusia
ihmeellisiä asioita. Se tekee todellakin maan kaik
kine voimineen ihmisen nöyräksi palvelijaksi. Eu
rooppalainen kulttuuri on höyryn ja sähkön, se on
voiman kulttuuria. Se tunkeutuu hellittämättö
mällä tarmolla yhä eteenpäin ja yhä syvemmälle
käsittämään aineellisen maailman kaikkia salai
suuksia hallitakseen sen voimia yhä täydellisemmin.

*
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Entä sitten Luther? Miten aito eurooppalainen
oli hänen pyrkimyksensä päästä epämääräisestä
uskonnollisesta tunteesta suurempaan selvyyteen,
päästä tunkeutumaan syvälle totuuteen! Mikä on
se suuri Tuntematon, josta tajuan olevani riippu
vainen, miten voin häntä o p p i a t u n t e m a a n ,
mitä hän minulta v a a t i i ? Ja mikä olen mi nä,
minkälainen olen, miten voin oppia itseäni tunte
maan? Ja ennen kaikkea: miten voin l ä h e s t y ä
Jumalaa, miten voin v ä l t t ä ä h ä n e n v a n h u r s 
k a s t a v i h a a n s a ja t ä y t t ä ä hänen pyhän tah
tonsa? Mitä minun on tehtävä?
Tämä ankara sisäinen taistelu, jota ankarampaa
ei liene moni ihminen v o i t t o i s a s t i k e s t ä n y t ,
päättyi Lutherissa suureen voittoon. Jumalan sa
nasta hän sai vastauksen. Ihminen vanhurskaute
taan u s k o n k a u t t a J e e s u k s e e n Kr i s t uks e e n.
Mutta uskon pitää olla elävä, ja elävän uskon to
distuksena on Jumalan tahdon toteuttaminen elä
mässä. Toteuttaminen! Siis taasen aito euroop
palaisen hengen mukaista.
Nyt oli Lutherin mentävä taisteluun »kaikkeen
maailmaan11. Ihmisen pojan julistamalle evanke
liumille oli valloitettava sija eurooppalaisessa kult
tuurissa, eurooppalaisessa kulttuuriyhteiskunnassa
ja eurooppalaisessa kulttuuri-ihmisessä.
Eurooppalaisen kulttuurin henki pyrkii ratkaise
maan totuuden mukaisesti elämän, ja varsinkin ih
miselämän, perustarkoituksen. Eurooppalaista ei
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tyydytä jonkinlainen käsitys Jumalasta, hänen suu
ruudestaan ja hänen ominaisuuksistaan, ei jonkin
lainen epämääräinen mietiskely taivaan valtakun
nan asioista, eivät jumalisuuden harjotukset eikä
uskonnollisten menojen noudattaminen. Hänen
täytyy päästä persoonalliseen suhteeseen Jumalan
kanssa. Ja tämä persoonallinen suhde vaatii ihmi
sen sisäisen elämän uudistusta totuuden vaatimusten
mukaiseksi. Silloin hän myös rupeaa toteuttamaan
oikeutta suhteessaan toisiin ihmisiin — seuraukset
siis aina ja edelleen käytännöllisiä.
Eurooppalainen kulttuuri on verrattuna maailman
etevimpiin kulttuureihin erityisen rikas ja moni
puolinen.
Se tahtoo viljellä ihmisen kaikkia
voimia. Se tahtoo myöskin viljellä, s. o. kehit
tää ja sivistää kaikkia ihmisiä (Pestalozzi). Eu
rooppalainen kulttuuri ei sulje kuten vanhat itämaalaiset kulttuurimuodot ja roomalainen kulttuuri,
kansan valtavaa enemmistöä, kansan pohjakerroksia,
viljelyksensä ulkopuolelle. Eurooppalainen ylimys
ja valtiomies näkee halvimmassakin kansalaisessa
ihmisen eikä, kuten esim. roomalainen, paljaan väli
kappaleen.
Niinpä onkin eurooppalainen ottanut erikoisella
tavalla selvittääkseen yksilön ja valtion keski
näistä suhdetta. Kun vanhat kulttuurikansat, esim.
itämaalaiset ja roomalaiset, perustivat maailman
valtoja, pitivät he välttämättömänä alistaa yksilön
valtion tarkoitusten välikappaleeksi, ja varsinkin

kansan alemmat kerrokset joutuivat tämän käsi
tyksen uhreiksi. Yksilöllä oli vain sikäli arvoa,
kuin hän toteutti valtion tarkotuksia. Siitä joh
duttiin tyranniuteen. Tai sitten mentiin toiseen
äärimmäisyyteen: jokainen yksilö sai tehdä melkein
mitä itse tahtoi. Siitä jouduttiin taas vallattomuu
teen ja yhteiskunnan heikkouteen. Kummassakin
tapauksessa yksilön vapaus oli miltei olematon. —
Näyttää siltä, että eurooppalainen kulttuuri vielä
ratkaisee tämänkin tehtävän, luo sellaisen lujan val
tiovallan, joka toteuttaa yksilön vapauden, niin että
kansan pohjakerroksetkin pääsevät siitä osallisiksi.
Luja keskitetty valtiovalta ja kansanvaltainen edus
kuntalaitos sen toteuttaa. Tällainen valtiovalta voi
vielä lisäksi myöskin edistää heikossa taloudelli
sessa asemassa olevien kansankerrosten hyvinvointia.
Tämän yksilön persoonallisen vapauden, todellisen
vapauden, joka ei rajoita toisen yksilön vapautta
vaan toteuttaa sen, tämän tuominen todellisuuden
mailmaan niin, ettei siitä pääse osalliseksi vain
harvalukuinen ylimystö, vaan kaikki täysi-ikäiset
ihmiset, s. o. ihmiset, jotka kykenevät myöskin
täyttämään vapaan ihmisen velvollisuudet, on tai
tulee olemaan yksi eurooppalaisen kulttuurin suurenmoisimpia tuloksia. Tätä päämäärää euroop
palainen kulttuuri tosin vielä ei ole saavuttanut,
mutta siihen se pyrkii ja uskomme, että se siihen
myöskin pääsee.
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Eurooppalainen kulttuuri on, voimme sanoa, pe
rinyt muinaisilta kreikkalaisilta kauneuden harras
tuksen ja yksilöllisyyden, ihmisen kaikkien voimien
viljelemisen harrastuksen, itämaalaisilta tieteen, roo
malaisilta oikeuden ja valtion aatteen, israelilaisilta
uskonnon ja siveellisen maailmankäsityksen. Kaik
kia näitä kulttuurin siemeniä ottivat ne uudet, val
mistavan kulttuurin koulun läpikäyneet kansat, jotka
suuren germaanilaisen kansainvaelluksen kautta
astuivat maailmanhistorian näyttämölle, säilyttääk
seen, niistä aikanaan kehittääkseen uuden väkevämmän kulttuurin. Ja tämän uuden kulttuurin
ihminen tunnetaan siitä, että hän hellittämättä
tahtoo tietää, mikä on oikein ja totta, että hän
tahtoo tutkia kaikkien asioiden perusteet tullak
seen vakuutetuksi, että se, mikä näyttää oikealta ja
todelta, sitä myös todella on. Hän tahtoo edelleen
toteuttaa elävässä elämässä sen, minkä hän pitää
oikeana tai minkä hänen mielikuvituksensa jol
lain tavoin pitää mahdollisena toteuttaa, s. o., hän
tahtoo ennen kaikkea toimia, tehdä, toteuttaa.
Tähän asti on eurooppalainen kulttuuri ollut
muihin maailmanltulttuureihin verrattavaa „maanosakulttuuria“ rajoittuen pääasiallisesti yhteen maan
osaan, Eurooppaan, ja kolmeen sisämereen, Välimereen, Pohjanmereen ja Itämereen. Nyt "näyttää
sille avautuvan kaikki mantereet ja meret. Sille,
joka voittaa sisäisessä taistelussaan ja tulee sen
kautta väkeväksi, sille avautuu uusia tehtäviä. Ja
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tässä eurooppalaisen kulttuurin sisäisessä taiste
lussa, sen saamme jo nähdä, päämäärästään sel
västi tietoinen vähemmistö persoonallisella uh
rautuvaisuudella, rautaisella tarmolla ja sitkey
dellä voittaa suunnattomat ihmisjoukot ja valtavat
kultakasat, siinä voittaa persoonallinen vähemmistö
persoonattoman enemmistön, voittaa keskitetyn
maailmanvallan aate riitelevät suurvallat (tasapainosysteemin), mantereiden herra merien herran, kes
kusliitto ympärysliiton. Ja näin eurooppalainen
kulttuuri, joka täten saa yhtenäisen, keskitetyn joh
don, pääsee kootuin ja yhdistetyin voimin suurena
ja väkevänä, täysi-ikäisenä suorittamaan maailman
historiallista tehtäväänsä ensimmäisenä planetäärisenä, s. o. koko maapallon vaikutuspiiriinsä sul
kevana ja samalla ensimmäisenä persoonallisuu
den asteelle kohoavana kulttuurina.
Ja juuri sentähden, että eurooppalainen kulttuuri,
on ollut valmis tavattomalla sitkeydellä, tarmolla
ja voimalla taisteluun sisäisen eheytensä puolesta,
että sen päämäärät ovat edelleen korkealla, että^se
on nuori ja elinvoimainen ja että se ennen kaikkea
valtavasti edistyy, uskon, että juuri tämä euroop
palainen kulttuuri on se valittu, joka v a l m i s t a a
t i e t ä uudelle korkeammalle inhimilliselle kulttuu
rille, uudelle valtakunnalle, jossa pahat ja likaiset
voimat ovat sidotut, jossa kaikki murhaajat ja
rosvot ovat vaarattomiksi tehdyt, jossa oikeutta,
totuutta, puhtautta ja kaikkien yksilöiden henkistä
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ja aineellista vapautta, onnea ja menestystä rakas
tavat ihmiset saavat voiman j a vallan hallita.
Siis alas syvyyksiin ! Ulos kaikkeen maailmaan !
Ylös korkeuksiin!
Eteenpäin! — eteenpäin! — —

4.

Kulttuurin suurin vaara.

Valtava Euroopan kansain keskinäinen taistelu
maanosamme ja samalla koko maailman valtiolli
sesta johtovallasta (hegemoniasta) lähenee ratkai
suaan. Näkyväisimpänä tuloksena siitä on keskusvaltain ja niitä johtavan Saksan kansan maailman
herruus, jossa siten roomalainen maailmanherruuden,
keskitetyn valtiovallan aate toteutuu.
Mutta vielä tärkeämpi on keskusvaltain piiriin
kuuluvien kansain siveellisten voimain, s. o. tarmon
suunnaton kasvaminen seurauksena siitä, että ne ääret
tömillä voimain ponnistuksilla ja kärsimyksillä ovat
suoriutuneet voittajina tästä jättiläissodasta.
Nämä kaksi tulosta, yhden keskitetyn valtiovallan
luomisen kuuden riitelevän ja kateellisen suurvallan
tilalle (vert. siv. 32) sekä kansojen sisäisen tarmon
kasvamisen saa eurooppalainen kulttuuri merkitä
rikkaina saavutuksina tulopuolelleen.
Mutta olemmehan sen nähneet: eurooppalaiselle
ei yksi tahi kaksi voittoa suo rauhaa laskeutua laa-
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kereilleen, voitto avaa tien uuteen taisteluun ja uusi
taistelu taas uuteen voittoon.
Me tiedämme, jos vähänkään olemme historiaa
lukeneet, että kaikki kulttuurit ja kaikki kulttuurikansat kuuden tahi kahdeksan vuosituhannen aikana
ovat tähän saakka hukkuneet tapainturmelukseen,
joka on ilmaantunut nautinnonhimon hillittömässä
tyydyttämisessä, mikä taas on tapahtunut etupäässä
juopottelun ja sukupuolisen hurjastelun, Bakkuksen ja
Venuksen palveluksen kautta. Tämä vihollinen on siis
kieltämättä vaarallinen, koska sitä näin monen vuosi
tuhannen aikana ei ole paremmalla menestyksellä
kyetty torjumaan. Itämaalaisista israelilaiset olivat
kyllä sen vihollisen nähneet, mutta eivät pystyneet
koko kansana käytännöllisesti järjestämään taistelua
tuota vihollista vastaan, siksi he tulivat voitetuiksi.
Muut itämaalaiset ja roomalaiset taas eivät ehkä
edes käsittäneet tapainturmelusta miksikään viholli
seksi, vaaraksi, vaan antoivat sen tunkeutua port
tiensa sisäpuolelle ja vallata itselleen lujat asemat.
Siksi ei roomalaisten käytännöllinen kyky pystynyt
musertamaan tämän vihollisen voimaa.
Meidän eurooppalaisten, jotka varsin hyvin ta
juamme ja näemme tuon tapainturmeluksen hirvit
tävän vaaran ja joita omatunto epäilemättä alitui
sesti soimaa, jos poikkeamme turmeluksen teille ja
rupeamme tätä ihmisyyden ja elämänvoimien kaik
kien pahinta vihollista suosimaan, tulee sentähden
ryhtyä todella taisteluun tapainturmelusta vastaan.
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Meidän eurooppalaisen kulttuurimme henki vaatii
tässäkin toteuttamista, tekemistä, työtä, me emme
saata tyytyä hurskaisiin toivomuksiin ja voimatto
miin voivotuksiin. Meidän täytyy todella tehdä
jotakin.
Olemme edellä saaneet nähdä, kuinka eurooppa
lainen toteuttaakseen vapautensa, ryhtyy kaikki yh
teiskunnan ja valtion voimat kooten taisteluun
vaaroja vastaan. Myöskin tämän meidän henkemme
vaatimuksen mukaisesti on meidän taisteltava turme
lusta vastaan ei vain itsessämme, omassa sydämes
sämme vaan yhteiskunnassamme, valtiossamme.
Mutta tarkastelkaammepa vielä lähemmin tuota
vaaraa, tuota tapainturmeluksen muodossa esiinty
vää pelottavaa vihollistamme, ja koettakaamme tar
kemmin syventyä tähän asiaan.
Olemme saaneet nähdä, että niin kauan kuin kan
sat ovat valmistavan kulttuurin asteella ja pysyvät
luonnon tilassa, niin kauan kuin ne ovat pakotet
tuja ankaralla työllä hankkimaan itselleen niukan
toimeentulonsa, niin kauan pysyvät ne ruumiilli
sesti ja henkisesti terveinä. Mutta — sen osottaa
kokemus — niin pian kuin kansat ovat voineet
kehittyneemmän älynsä, keksintöjen, edullisempien
työtapojen avulla tai muuten saavuttaa huolettomamman toimeentulon ja siihen nojautuen voineet
ruveta viljelemään tieteitä, taiteita j. n. e. sekä luo
maan varsinaista korkeampaa kulttuuria sen rik
kaissa ja moninaisissa muodoissa, niin pian ovat

nämä kansat säännöllisesti hitaammin tai nopeam
min vajonneet tuon rikkaan kulttuurin tarjoamiin
nautintoihin ja hukkuneet niihin.
Kulttuurin valmistavalla asteella olevat ihmiset
ovat, kuten olemme maininneet, luonnon herruu
den ja sen ankaran kurin alaisina. Ne ovat silloin
äidin, itse maaemon hellässä ja terveellisessä hoi
dossa. Mutta korkeamman kulttuurin asteelle ehdittyään tulee kansa niin sanoaksemme aikuiseksi
ja vapautuu tai paremmin sanoen irrottautuu luon
non, maaemon kurinalaisuudesta. Mutta täysi-ikäinen ei tuo korkeampaan kulttuuriin kohonnut kansa
kumminkaan ole. Se tarvitsee edelleenkin kuria,
ja jos tuo luonnon kuri, äidin kuri lakkaa, niin on
saatava tilalle uusi väkevämpi kuri, joka pystyy
hallitsemaan. Luonnon lain tilalle on saatava uusi
laki, jonka kyllä pitää olla täydessä sopusoinnussa
luonnon lain kanssa ja josta voidaan sanoa, että
se on tullut luonnon lakia täyttämään eikä pääs
tämään.
Onko sitten olemassa taikka voidaanko löytää
lakia, joka voi korkeamman kulttuurin asteelle ko
honneen ihmisen ja kansan pitää kurissa?
Siinäpä onkin kaikkien aikojen ja kaikkien kulttuurikansain vaikeimmin ratkaistava kysymys. Tä
hän saakka ei ole vielä syntynyt yhtään ainoata
kulttuurikansaa, joka olisi tämän tehtävän kyennyt
käytännöllisesti ratkaisemaan. Yksityisiä sellaisia
kulttuuri-ihmisiä kyllä on ollut olemassa ja luulta-

vasti myöskin ilmaantunut kaikkien kulttuurimuo
tojen piirissä, mutta kansat sellaisenaan ovat huk
kuneet kulttuurin joko hävitessä heidän mukanaan
tai jäädessä mahdollisesti perintönä uusille ter
veille kansoille, jotka nekin vuorostaan kulttuurin
asteelle kohottuaan ovat hukkuneet. Erästä tuttua
kertomusta vertauksena käyttääksemme on kult
tuuri ollut kuin ne saappaat, jotka kertomuksen mu
kaan vanhin, äkkiä kuollut veli jätti lähinnä van
himmalle veljelleen perinnöksi. Tämä piti vain
vähän aikaa näitä perintösaappaita ja kuoli hän
kin pian. Saappaat menivät perintönä kolman
nelle veljelle. Myöskin hän kuoli. Neljäs veljek
sistä, joka nyt vuorostaan oli saappaiden perillinen,
rupesi tutkimaan noita perintösaappaita ja löysi niistä
käärmeen myrkkyhampaan. — Eikö olisi syytä tutkia,
mikä myrkkyhammas myrkyttää kulttuurikansan toi
sensa perästä?
Tähän kysymykseen emme kaiketikaan voi antaa
muuta kuin yhden ainoan vastauksen. Väistyneen
luonnon kurin tilalle täytyy meidän saada siveel
linen kuri, kuri joka on samalla sopusoinnussa luon
nonlain kanssa. Kulttuuri-ihmisen tulee olla jonkun
korkeamman velvoituksen alaisena, joidenkin korkeampain järjellisten perusteiden ohjaamana, ennen
kuin hän suostuu noudattamaan määrätyitä vaa
timuksia.
Euroopan kansat ovat varsinkin suurissa kult
tuurikeskuksissa rappeutuneet paljon enemmän, kuin
7

näin nuorten sivistyskansain oikeastaan edellyttäisi
voineen rappeutua. Sillä eihän eurooppalainen kult
tuuri vielä ole kuin korkeintaan viidensadan vuoden
vanha, sen sijaan kuin muinais-egyptiläisten kult
tuuri oli jo puolisentuhatta vuotta ennen Kr. noin
kolme ja puolituhatta vuotta vanha, kiinalainen ja
intialainen kulttuuri taasen lienevät kumpikin yli
viiden, ehkäpä yli kuudenkin vuosituhannen ikäisiä ja
yhä vieläkin, joskin ainakin tällä kertaa voimatto
mina edistykseen, elävät. Mikä osa näillä suurilla, van
hoilla ja sangen korkealle kehittyneillä kulttuuri
muodoilla maailmanhistoriassa vielä ehkä on, sii
hen ei meillä ole tilaisuutta eikä mahdollisuuttakaan
syventyä.
Joka tapauksessa eurooppalainen kulttuuri ja sitä
edustavat kansat saavat nyt lähimpinä vuosina tai
vuosikymmeninä todella astua ehkä monin kerroin
ankarampaankin taisteluun, kuin tämä valtava maail
mansota kaikkine kauhuineen on ollut, kovimpaan
taisteluun mihin ihminen ylipäätänsä voi joutua.
Ja sitä taistelua on eurooppalaisen kulttuuri-ihmisen
taisteltava oman lihansa ja oman verensä turme
lusta vastaan.
Tästä turmeluksesta meillä on kyllä varsin ras
kaita kokemuksia. Olemme saaneet vasta lukea,
mitä Ranskan tasavallan presidentti on lausunut
rappeutumisesta oman kansansa keskuudessa. Hän
ilmoittaa että muutaman viime vuosikymmenen ku
luessa on Ranskassa alkoholin ja sen kintereillä
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väijyvien sukupuolitautien uhreina sortunut enem
män miehiä kuin mitä koko maailmansota on siltä
niellyt. Metzissä ja Sedanissa näiden linnoitusten
piirityksen aikana 1870—71 sodassa raivosivat suku
puolitaudit niin hirvittävällä tavalla Ranskan armeijan
keskuudessa, että linnoituksia oli sentähden mah
doton pitemmältä puolustaa. Venäjän armeijan ha
jaannus ja rappeutuminen (bolshevismi) on johtu
nut sen upseeriston kelvottomuudesta ja tämä kel
vottomuus vuorostaan siitä, että upseeristo oli va
jonnut juoppouteen ja nautintoihin ja joutunut mitä
hirvittävimmällä tavalla Venäjällä muutenkin raivoa
vien sukupuolitautien saastuttamaksi, ollen siten
tietysti kykenemätön suorittamaan tehtäviänsä.
Eurooppalaisten kulttuurikansain on sentähden,
säilyttääksensä kulttuurinsa ja menestymisensä elin
ehdot, oman, työtä, toimintaa ja tekemistä vaativan
henkensä mukaisesti ryhdyttävä käytännöllisesti
ratkaisemaan kysymystä, miten kansojen sukupuo
linen rappeutuminen on estettävä, ja ryhdyttävä
sitkeään ja säälimättömään taisteluun turmeluksen
voittamiseksi. Kun meidän kulttuurimme on voi
man kulttuuria, niin tulee sen myöskin olla meidän
oman voimamme, meissä olevan elämän voiman kult
tuuria, ja se voima on meidän ennen kaikkea sekä
säilytettävä että moninkertaiseksi vahvistettava.
Sillä jos me tahdomme ihmisen palvelukseen
ottaa maassa löytyvät elävät luonnonvoimat, niin
miksikä emme jo vihdoinkin ottaisi meissä itses-
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sämme elävää luonnonvoimaa määrätäksemme, säilyttääksemme ja kehittääksemme sitä korkeampia
päämääriä toteuttamaan.
Tästä kuusi- tai kahdeksantuhatvuotisesta nautinnonhimon, Venuksen ja Astarten palveluksesta on
nyt vihdoinkin tehtävä loppu! Jos eurooppalainen
kulttuuri tämän tehtävän pystyy suorittamaan, sil
loin se vasta pystyy suorittamaan todella suuren
tehtävän, tehtävän jollaista mikään kulttuuri maa
pallon päällä ei tähän saakka ole pystynyt suo
rittamaan.
5.

Turmeluksen alkulähde.

Ryhtyessämme taisteluun kulttuuriamme uhkaavaa
turmelusta vastaan on tietysti erikoisen tärkeätä
päästä selvyyteen siitä, mistä turmelus ammentaa
voimansa, mikä on juoppouden ja irstailun perimäinen syy. Vastaus tähän kysymykseen on oikeas
taan liiankin lähellä, sillä nautinnonhimon tyydyt
tämiseksi tai, kuten sanotaan, „elämästä nauttiak
seen” näin tehdään.
Meillä on syytä ryhtyä tarkastelemaan, mitä nau
tinto ja nautinnonhimo oikeastaan ovat ja onko
nauttiminen sellaisenaan hyljättävää vai voidaanko
sitä hyväksyä.
Kun meille eurooppalaisille ei kelpaa kielto tai
käsky sellaisenaan vaan meidän täytyy ymmärtää,
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minkätähden joku asia on luvallinen tai luvaton,
niin on meidän katseltava onko sellaista nautintoa,
joka voisi olla luvallista, ja sellaista, joka meidän
olisi hyljättävä.
Voimme ottaa perusteeksi arvostellessamme nautin
non luvallisuutta tahi luvattomuutta sen, minkälaisia
seurauksia minkinlainen nautinto asianomaiselle tuot
taa. Voimme siis ottaa hyväksymisemme tai hylkäämisemme perusteeksi sen, että nautinto, jonka seu
raukset ovat turmiollisia, on hyljättävää, kun taas
nautinto-, jonka seuraukset ovat vahingottomia,
ehkäpä edullisia ja hyviäkin, on hyväksyttävää.
Meidän on tietysti vaikea tälläkään perusteella
vetää jyrkkää rajaa hyljättävien tai hyväksyttävien
nautintojen välille. Mutta joka tapauksessa voimme
toisella puolella huomata joukon hyväksyttäviä ja
toisella puolella koko joukon hyljättäviä nautintoja
sekä välillä nautintoja, joista meidän on vaikea sanoa
kumpaan luokkaan ne kuuluvat. Sentähden on ai
nakin selvintä ja varminta, että otamme käytännöl
lisessä elämässämme luvallisten nautintojen jouk
koon vain varmasti hyväksyttävät nautinnot ja hyl
käämme sekä epävarmasti hyväksyttävät että tie
tysti ehdottomasti hyljättävät nautinnot.
Ensiksikin on tietysti selvää, että alkoholin nau
tinto, joka vie juoppouteen tai johtaa vaaraan jou
tua juoppouteen, on hyljättävä. Meidän ei tarvitse
asettua ehdottoman raittiuden kannalle, kun sanom
me, että henkilö, joka, vaikkapa vain harvoin, saattaa

f
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itsensä alkoholia nauttimalla sellaiseen tilaan, että
hän käyttäytyy sekä puheissaan että muutenkin vajajärkisen henkilön tavoin, tekee viisaammin kokonaan
luopuessaan alkoholin käytöstä kuin sitä vähänkin
nauttiessaan, ellei voi varmaa rajaa halulleen asettaa.
Varmaa näet on, ettei ainakaan tällainen ylitsevuo
tavainen alkoholin nautinto ole elämästä nauttimista.
Sillä päinvastoin tämä henkilö saa tuntea aikanaan
sekä ruumiillista kipua että henkistä alakuloisuutta,
joka on kaikkea muuta kuin nautintorikasta. Ja
jos hän vielä menettää oman itsensä määräämis
vallan tässä suhteessa, tuntee hän itsensä todella
onnettomaksi ihmiseksi, jopa menettää itseluottamuksensakin.
Ja kumminkin tiedämme varsin hyvin, että ihmi
nen voi paljon nauttia ja todella nauttia elämästä
«ikäviä seurauksia11 siitä kärsimättä. Oikea terve
ihminen osaa nauttia itse elämästä terveesti, puh
taasti ja väkevästi, usein tai harvoin, tietäen, mistä
hän saa nauttia usein ja mistä hänellä on lupa har
voin nauttia. Hän tietää vielä lisäksi senkin, mistä
hän saa nauttia hyvin harvoin, silloin ehkä run
saasti, ehjästi ja kokonaisesti. Tällainen ihminen
nauttii joka päivä siitä, että hän työn rasittamana
saa levätä. Puhtaan levon nautinnon suurenmoi
suuden hän täysin käsittää. Nälkäisenä hän osaa
nauttia puhtaasta ja yksinkertaisesta ruuasta ja osaa
sen tehdä siksi, ettei ole polttanut makuhermojaan
väkevillä mausteilla ja ylenmääräisellä alkoholin ja
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tupakan nauttimisella. Sellainen ihminen, joka to
della nauttii elämästä, hän nauttii elämän y li äyrältten kuohuvasta voimasta. Työn suorittamiselta
liikenevän voiman omistaminen on sellaisenaan hä
nelle mitä suurinta nautintoa. Sepä juuri onkin
todella sananmukaisesti elämästä nauttimista. Tuota
liikaa voimaa mies, joka osaa elämänsä voiman
pitää kalliina ja tuntea tyydytyksen tunnetta sen
omistamisesta, ei ole valmis tuhlaamaan hukkaan.
Hän päinvastoin nauttii myöskin siitä, että hän
kykenee voimansa säilyttämään, käyttämään sitä
lisätäkseen työtarmoaan ja siten saadakseen aikaan
yhä suurempia ja parempia työntuloksia. Sitä tietä
hän saavuttaa myöskin suurimman nautinnon, mikä
ihmisen osaksi koskaan voi tulla, nautinnon saada
nähdä työteliään, ehjän ja voimakkaan elämän tu
loksia. Ajattelen tässä esim. maanviljelijää, joka
näkee viljavat pellot ympärillään monivuotisen työnsä
hedelmänä, tai äitiä terveiden, voimakkaiden las
tensa ympäröimänä, liikemiestä, jonka liike menes
tyy ja joka voi hyvin tyydyttää asiakkaitaan, teh
tailijaa, joka saa työmiehensä viihtymään ja teh
taansa tuotannon lisääntymään ja laadulleen paran
tumaan, työmiestä, joka kehittyy työntekotaidossaan,
— tämä ta ito , sehän on ihmisen omaa jos mikään
— j.n.e. Semmoista on elämästä nauttiminen, sem
moisen nautinnon seuraukset eivät ole lamauttavia
eikä turmiollisia, vaan ne päinvastoin ovat omiaan
lisäämään ihmisen voimaa, iloa ja elämänhalua.

Tarmokkaan ihmisen elämä, vaikka hän noudat
taakin monen mielestä ankaralta näyttäviä elämän
tapoja, ei siis suinkaan ole synkkää ja ilotonta;
päinvastoin semmoinen elämä on rikasta, täynnä mitä
suurinta iloa ja suurinta nautintoa, niin suurta iloa ja
nautintoa, että siitä voidaan syyllä sanoa: mitä kaiken
laisten hekumoitsijain silmä ei ole nähnyt, korva ei ole
kuullut ja mitä he koskaan eivät ole tulleet edes ajatel
leeksikaan, sellaisesta nautinnosta pääsevät nämä vä
kevät osallisiksi. Mutta tämäkin, samoin kuin kaikki
todella arvokas, saavutetaan vain sitkeän ja ankaran
taistelun kautta, mutta taistelun kautta se myös
kin varmasti saavutetaan. Ja jollemme suorastaan
heitä aseitamme pois luotamme, niin sen taistelun
me voitamme.
Tarkastelimmepa asiaa miltä kannalta tahansa ja
tutkistelimmepa sieluamme kuinka perinpohjaisesti
tahansa, emme voi löytää muuta tämänlaatuisen
tapainturmeluksen alkulähdettä kuin tuon kaikki
valtiaan nautinnonhimon, joka on houkutellut ihmistä
varhaisista ajoista saakka rakentamaan itselleen alt
tareita, niin että hän on ryhtynyt oikein palvelemaan
nautinnon jumalattaria. Niin foiniikialaiset ovat
tehneet palvellessaan Astartea, kreikkalaiset Afroditea,
roomalaiset Venusta. Eikä näillä jumalattarilla, minkä
nimisiä he sitten lienevätkin, nykyaikanakaan ole
aivan vähän palvelijoita. Alkujaan edustavat nämä
jumalataret hedelmällisyyden, lisääntymisen todella
jumalallisia voimia, mutta säännöllisesti kaikkien

näiden kulttuurikansain keskuudessa ne ovat alen
neet itsekkään jopa alhaisen nautinnonhimon jumalattariksi.
Se voima, jonka luonto on ihmiseenkin kätkenyt
takaamaan elämän jatkuvaisuutta, on näin saatettu
palvelemaan alati vaativaa ja valpasta nautinnonhimoa. Tässä on saatettu mennä niinkin pitkälle,
että tarmokkaan, oikean elämän käsitteetkin ovat
hämmentyneet. Emme tahdo tässä puhua mitään
laillistetusta tahi laillistamattomasta prostitutsionista,
— lienee itsestään selvää, että tällainen mätä ei voi
olla vähänkään terveitä ja järkeviä ihmisiä suretta
matta. Tahdomme puhua siitä nautintoa palvovasta
suunnasta, joka meillä on varsinkin sivistyneissä
piireissä alentanut aviollisen yhteiselämän melkeinpä
suorastaan nautintotarkotuksia palvelemaan. Varsinkin
viime vuosikymmeninä on päässyt jotenkin vallitse
vaksi se käsitys, että avioliitto perustetaan miehen ja
vaimon välille sitä varten, että saadaan koti, jossa on
yleensä mukava olla ja jossa on tilaisuus tyydyttää
sukupuolista nautinnonhimoa joutumatta ikävyyksiin
tai vaarallisille taudeille alttiiksi. Paraimmassa ta
pauksessa mies ja nainen tavoittelevat rakkautta,
toistensa omistamisen autuutta, taivasta maan päällä,
kadotettua paratiisia. Pääasia on, että saavutetaan
enemmän tai vähemmän henkistä tai aistillista nau
tintoa. Jälkeläistä ajatellaan vain aniharvoin, ja sitä
useinkin vielä sillä tavoin, että tahdotaan estää avio
liiton tarkoituksen toteutuminen, lapsen syntyminen.
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Tosin sallitaan tavallisesti syntyä yksi tahi kaksi
lasta vanhempien iloksi, siis nekin tuottamaan jon
kinlaista nautintoa. Estäminen tapahtuu sitten luon
nonvastaisilla keinoilla, niin että nautinto joka ta
pauksessa säilytetään. Tällä tavoin on sivistysmaissa
ja varsinkin sivistyneimpien keskuudessa tultu siihen,
että avioliitossa mies ja vaimo ajattelevat enemmän
omaa mukavuuttaan ja nautintojaan kuin jälkeläistensä etua.
Meillä on syntynyt viime aikoina vasituinen kir
jallisuus, joka tällaista nautinnon evankeliumia on
ottanut levittääkseen. Toiset kirjailijat antavat oikein
ohjeita siitä, mitenkä nautintoa voitaisiin sukupuo
lisessa elämässä lisätä mahdollisimman suuressa
määrässä, annetaanpa ohjeita siitäkin, — ja sen
tekevät yksin siveellisyystyön harrastajainkin kes
kuudessa kunnioitusta nauttivat lääkärit —, mitenkä
voidaan nauttia seurauksia, s. o. lapsen syntymistä
pelkäämättä. Tällä tavoin nautinto on kohotettu
avioelämän tarkoitukseksi, sen sijaan että se luonnon
taloudessa on asetettu vain halvaksi välikappaleeksi
takaamaan suvun jatkuvaisuuden. Näin on todelli
suudessa tultu siihen, että luontoa vastaan rikko
neiden aviopuolisoiden ihanteellinenkin rakkaus on
vaarassa kadota jättääkseen jälelle vain valjua, uupu
nutta n.s. nautintoa, elämään kyllästyneitä aviopuo
lisoita, kalpeita naisia, jotka pari lasta synnytettyään kauhistuvat ajatustakin saada useampia. Kes
kellä avioliiton paratiisia seisoo vieläkin, kuten mui
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noin Eedenissä puu, joka on ihana ja suloinen
nähdä. Mutta sen puun hedelmästä ei ole lapa
syödä, sillä joka siitä syö, sen täytyy kuolla. Ja
kuolema tulee — hitaasti, sukupolvet kuihtuvat, vä
syvät ja mätänevät Astarten ja Venuksen alttarien
äärellä.
Nautinnonhimo — kulttuurin suurin vihollinen —
kulttuurin kuolema!

6.

Uutta voimaa.

Alottaessamme taistelun turmelusta vastaan täy
tyy meidän päästä selvyyteen siitä, mistä me puo
lestamme voimme ammentaa tässä sodassa tarvit
tavat voimat. Ei riitä että tunnemme vihollisemme
ja sen voimat; meidän täytyy myöskin päästä nii
den voimien herraksi, joilla tämä vihollisemme pe
rinpohjin muserretaan.
Vihollisemme on lähtenyt sotaan itse elämää
vastaan, joka meissä asuu. Se tahtoo tuhota kulttuurikansojen nykyiset ja vastaiset terveet ja elävät
voimat.
Ihminen, joka tositeossa ryhtyy taisteluun itses
sään asuvaa turmelusta vastaan, joka ei tyydy puo
linaisiin tuloksiin ja osittaisiin voittoihin, hän asettaa
itsensä todella mitä tiukimman arvostelun alaiseksi,
hän ymmärtää muinaisen kreikkalaisen viisaan vaa-
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timuksen: »tunne itsesi". Mutta pyrkiessään tun
temaan itseänsä ja itsessään asuvia eläviä voimia,
hän tulee käsittämään oman rajoituksensa, pienuu
tensa ja heikkoutensa. Hän edelleen tuntee, että
on paljon voimia hänen ympärillään, joita hän ei
voi hallita. Ja kumminkin hän tuntee olevansa
näistä voimista riippuvainen, jopa niiden vallan alai
nen. Hän joutuu usein kosketukseen ja ristiriitaan
näiden voimien kanssa ja tuntee silloin olevansa
velvollinen ratkaisemaan kantansa näihin ristiriitai
siin voimiin nähden. Silloin velvollisuus käskee
häntä tekemään sen, minkä tuntee oikeaksi. Hän
käsittää usein rikkoneensa jopa edelleen rikkovansa
korkeampaa oikeutta ja korkeamman elämän järjes
tyksen asettamia ikuisia lakeja vastaan. Hän tulee
silloin rauhattomaksi ja tuntee pakottavaa tarvetta
päästä täyteen selvyyteen k a ksia , sekä elämää yllä
pitävistä että sitä tuhoavista voimista ja siitä elämän
järjestyksestä, josta hän tuntee olevansa riippuvai
nen. Sentähden hän alkaa tutkia näitä suuren, elävän
voiman asettamia lakeja. Samalla hän myöskin
pyrkii toteuttamaan niitä vaatimuksia, jotka hän jo
tuntee. Näin pyrkiessään hän myös oppii yhä pa
remmin tätä elämän alkulähdettä tuntemaan. Ja
kuta enemmän hän oppii sitä tuntemaan, sitä kor
keampia uusia velvoituksia piirtää suuri voima hänen
tietoisuuteensa, omaantuntoonsa.'
Mutta oikea ja rehellinen eurooppalaisen kulttuurin
läpitunkema yksilö ei tyydy vain omiin kokemuk
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siinsa. Perinpohjin tutkiessaan näitä suuria asioita
hän ottaa selvää, mihin tuloksiin hänen edellään
eläneet muinaiset kulttuurit ja kulttuuri-ihmiset ovat
näitä elämänkysymyksiä tutkiessaan tulleet. Hän
ymmärtää, kuten sanottu, rajoituksensa seisoen yhtenä
yksilönä miljoonien joukossa vuosituhansien taustaa
vastassa. Sentähden hän osaa antaa arvoa ennen
meitä eläneiden ja jo aivan vanhainkin aikain ih
misten saavutuksille, hän tutkii niitä ja löytää sieltä
paljon enemmän viisautta kuin omasta kokemuk
sestaan. Hän tahtoo koetella kaikkea, voidakseen
pitää sen mikä hyvä on.
Tämä sisäinen taistelu ja sen rinnalla tapahtuva
tunnollinen tutkiminen ja totuuden etsiminen vie
ihmisen ikuisesti pysyvän persoonallisen Jumalan
tuntemiseen, hänen, jonka kaikki todella rehelliset
ja uupumattomat etsivät ja taistelevat yksilöt vuosi
tuhansien kuluessa, useat tietämättään, ovat lopulta
löytäneet. Ja vaikka hän ei pysty selittämään Ju
malan ominaisuuksia ja suuruutta, niin hän kum
minkin uskaltaa toivoa, ettei Jumala tuomitse sen
mukaan, mitä me hänestä ymmärrämme, — sillä
tässä jos missään ymmärrämme vain puolittain, —
vaan että hän tuomitsee meitä sen mukaan, miten
rehellisesti me tahdomme tulla tuntemaan hänen
tahtonsa ja miten rehellisesti tahdomme sitä nou
dattaa sellaisena kuin sen tunnemme. Meidän sisäi
nen kokemuksemme varmaan vakuuttaa meille, että
Jumala ei voi kärsiä valhetta. Me saatamme toivoa,
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että hän kärsii meissä heikkoutta ja että hän seuraa
taistelumme turmelustamme vastaan auttaen meitä,
mutta valhetta hän ei kärsi sentähden, että valeh
telija ei voi kääntyä ja tehdä parannusta, vaan paa
duttaa itsensä, pitää itseänsä niin mallikelpoisena,
ettei hän parannusta tarvitse. Meiltä vaaditaan siis
ennen kaikkea rehellisyyttä, jos tahdomme sisäisen
turmeluksemme voittaa. Meidän täytyy saada oikea
ja totuudenmukainen kuva sekä 'itsestämme että
niistä vaatimuksista, joita meidän on elämään
tullaksemme noudatettava.
Rehellinen ja lahjomaton elämän peruskysymyk
sien selvitteleminen on omiaan kokoomaan ihmi
sessä niitä voimia, jotka takaavat hänelle voiton
tästä elämän pahimmasta vihollisesta, vihollisesta,
joka nyt uhkaa vuorostaan tuhota myöskin euroop
palaisen kulttuurin ja sitä kannattavat kansat.
Täysi selvyys päämäärästä, s. o. siitä, mihin mei
dän on taistellessamme turmelusta vastaan pyrittävä,
on mitä suurimmassa määrässä omiaan kokoomaan
ja lisäämään voimiamme ja täten antamaan meille
suurempia voiton mahdollisuuksia.
Ihmisen, joka tahtoo tulla voimakkaaksi, on käy
tettävä, s. o. harjoitettava voimiansa. Joka suh
teessa parhaimman harjoituksen tarjoaa meille epäi
lemättä työ. Olemmehan jo edellä saaneet nähdä,
kuinka juuri tekeminen, toiminta, toteuttaminen antaa
eurooppalaiselle kulttuurille voiman edistyä ja vie
sitä mahtavasti eteenpäin. Tästähän eurooppalainen

kulttuuri ennen kaikkea tunnetaan. Hellittämät""
työ on omiaan mitä suurimmassa määrässä vapa
r
tamaan ihmistä kaikenmoisista turhanpäiväisistä h
veiluista. Itämaalainen ajattelee työtä jonkinlaisf
kirouksena, rangaistuksena: «otsasi hiessä pi
sinun syödä leipää'1, niinhän kuuluu tuomio pa
tiisista kartoitetuille. Mutta oikea eurooppalainen
hän ei näe työssä kirousta. Hän tosin saattaa pi
sitä raskaana, jos hän ei kovalla työllään saav
muuta kuin kaikkein välttämättömimpien ruurr
tarpeiden tyydyttämisen. Mutta jos hän on s
vuttanut vähänkään siitä yli, niin hän tahtoo tel
yhä lisää työtä, päästä eteenpäin ja saavuttaa uu
voittoja. Ja työstä, varsinkin silloin kun se r
suurenmoisesti menestyy kuin meidän euroop
laisten työ on menestynyt ja edistynyt, löydäm
tosiaankin suorastaan ehtymättömän voiman lähte
Ja todella onkin niin, että ankaraa ruumiillista
henkistä työtä tekevä ihminen pystyy paljon
remmin pitämään täydessä kurissa yksinpä su
puoliset intohimonsa. Työn kautta kehittyy häi
henkensä ja ruumiinsa terveeksi ja väkeväksi.
Työn kautta ihminen luo uusia arvoja itsensä ui
puolella. Samalla vaikuttaa työ tekijäänsä erih
sella tavalla. Ihmisen henki on todella merkillin
Se mikä aineen maailmassa kuluttaa, tekee kel\
tomaksi, mitättömäksi, romuksi, työ, toiminta,
tekee hengen maailmassa suureksi, väkevä!
täysikelpoiseksi ja lujaksi. Käyttäminen ja työ
j
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luttaa näkyvät esineet lopulta piloille, mutta käyt
täminen ja työ se vain vahvistaa ihmisen hen
keä. Sillä se, joka tekee työtä kehittyy lujaksi ja
tarmokkaaksi, sellaisen henkilön tahto on voimakas
ja pystyy täysin määräämään tekemisensä ja teke
mättä jättämisensä. Ja sitä juuri tarvitsemme usein
kin enemmän taistelussamme omaa itseämme vas
taan kuin taistelussamme ulospäin, useinkin enem
män määrätessämme sitä, mitä emme tee, kuin sitä
mitä teemme.
Ja kumminkin, vaikka juuri työ on vienyt kulttuu
riamme eteenpäin, osottaa kulttuurimme selviä rappeu
tumisen merkkejä. Sillä keskuudessamme vallitseva
varsin heikko vastuunalaisuuden tunne tulevia suku
polvia kohtaan on yksi oleellisimpia seikkoja, jotka
osoittavat että yleinen käsityksemme suvun elämää
koskevista asioista on turmeltunut. Meidän täytyy sentähden ryhtyä taistelemaan, jotta syntyisi terve ja elävä
vastuunalaisuuden tunne lasta kohtaan. Meidänkin
vuosisatamme olkoon syntyneiden lasten vuosisata,
kuten yhdeksännestätoista vuosisadasta on sanottu,
mutta sen pitää sen lisäksi olla syntymättömien
sukupolvien vuosisata. Meidän ei tule näet pitää
huolta vain siitä, että jo syntyneet lapset kasva
tetaan kunnon ihmisiksi ja että heille kasvamisaikanaan suodaan sitä iloa, mikä lapselle luonnos
taan kuuluu, vaan meidän pitää erikoisesti huolehtia
siitä, että maailmaan syntyy todella henkisesti ja
ruumiillisesti terveitä lapsia.

Kulttmiri-ihminen on nimenomaan velvollinen, —
saimmehan sen nähdä kulttuuria selvitellessämme —,
ajattelemaan tulevaisuutta. Sentähden kulttuuriihminen on velvollinen pitämään erikoista huolta
lapsestaan, joka on niin perin heikko syntyessään,
että se tarvitsee vanhempiensa hoitoa, ei vain joi
takin kuukausia tai vuoden pari, kuten eräät korkeam
mat eläimet, vaan puolentoista vuosikymmentä, jopa
vieläkin enemmän. Päivän selvää sentähden on, että
lasten vanhempien täytyy pitää erikoista huolta siitä,
että näiden sekä henkiset että aineelliset vaatimukset
tulevat tyydytetyiksi. Mutta kulttuuri-ihmisen vastuun
alaisuuden tunteen täytyy olla, kuten sanottu, vielä
paljoa elävämpikin. Samalla kuin sen tulee ulottua
siitä hetkestä eteenpäin, jolloin lapsi syntyy maail
maan, samalla sen näet tulee ulottua myöskin
siihen hetkeen ja siitä hetkestä taaksepäin, jolloin
uusi elämä saa alkunsa.
Tämä vastuunalaisuus vielä syntymättömiä suku
polvia kohtaan velvoittaa meitä ottamaan selvää
niistä tosiasioista, joita meidän on otettava varteen
saadaksemme takeita, että uusi alkava elämä saa
kehittyä mahdollisimman oikeissa ja terveissä olo
suhteissa, niin että syntyisi vain voimakkaita uusia
ihmisiä maailmaan. Näitä varteen otettavia seikkoja
opettaa meille jo luontokin. Yksi niistä on se tosi
asia, että terveessä luonnossa eivät eri sukupuolet
ole toistensa kanssa sukupuolisessa seurustelussa
pitkiin aikoihin ennen sitä tapahtumaa, jolloin uusi
8

elämä saa alkunsa, eikä koskaan silloin, kun emo
kantaa uutta elämää sydämensä alla, eikä edelleen
sinä aikana, jolloin vastasyntynyt uusi olento kaipaa
emonsa erityisen hellää hoitoa. Tällä tavoin luonto
kokoo voimia uutta elämää varten. Meidän täytyy
sentähden hyljätä se kenties aivan yleinen rappeu
tunut käsitys, joka on tunkeutunut yksinpä meidän
n. s. siveellisyyskirjallisuuteemmekin, että miehen
muka ei tarvitse avioliitossa noudattaa pitkäaikaista
pidättyväisyyttä. Luontoon on tässäkin palattava,
kulttuuri-ihminenkään ei voi rankaisematta rikkoa
sen järjestystä vastaan. Jos kulttuuri-ihminen tah
too erikoisena velvollisuutenaan tietoisesti pitää
huolta juuri tulevaisuudesta, niin hänen täytyy täs
säkin noudattaa luonnon asettamia lakeja. Ja kun
eurooppalaisen kulttuuri-ihmisen nimenomaan täytyy
pitää huolta siitä, että tulevaisuudesta huolehtiminen
myöskin käytännössä toteutetaan, niin on meidän
tietysti ryhdyttävä tekemään itsellemme selväksi,
miten tämä asia voidaan käytännössä, elävässä elä
mässä tehdä todellisuudeksi.
Ensiksi on meidän otettava selvää tämän toteut
tamisen edellytyksistä. Niistä yksi tärkeimpiä on
naisen vapautus miehen ylivallasta. Naisliike kyllä
pyrkii tähän, ja se on tietysti oikein. Mutta sikäli
kuin naisliikkeen harrastajissa ilmaantuu enemmän
tai vähemmän naisen sukupuolista erikoisuutta hal
veksivaa, sikäli kuin pyritään asettamaan valistunut,
riippumaton, jonkinlainen sukupuoleton nainen nai
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sen ihanteeksi, sikäli naisliike eksyy väärille poluille.
Sen sijaan naisen pitää pyrkiä henkisesti, jopa talou
dellisestikin niin riippumattomaksi miehestä, että hän
pystyy todella luomaan itsenäisesti oman henkensä
mukaisesti oikean naisen ja äidin ihanteen, niin että
hän pystyy valintansa jokaisessa yksityistapauksessa
suorittamaan itsenäisesti ja vapaasti ja tulevan lap
sensa etua silmällä pitäen. Tietysti on yhteiskun
nassa monta sellaista tointa, joista nainen voi suo
riutua yhtä hyvin kuin mies, jopa epäilemättä
elämässä, ehkäpä yhteiskunnassakin on paljon sel
laisia ihmisen menestymisen kannalta aivan ensi
arvoisia ja suunnattoman tärkeitä tehtäviä, jotka
nainen voi varmaan suorittaa paremmin kuin mies
ja joihin hänellä on erityiset edellytykset. Riita siitä,
kumpiko on voimakkaampi ja parempi, mies vai
nainen, tulee luultavasti vielä kerran saamaan sel
laisen ratkaisun, että molemmat sukupuolet ovat
täysin yhdenarvoisia. Muutamien ominaisuuksiensa
puolesta mies on etevämpi kuin nainen, mutta epäi
lemättä on inhimillisiä ominaisuuksia, joissa nainen
on etevämpi kuin mies. Tämä koskee sekä hen
kistä että ruumiillista puolta. Elämä ja luonto on
antanut miehelle toisenlaiset tehtävät ja velvollisuu
det kuin naiselle. Yhtäläisyyden aikaansaaminen
miehen ja naisen suhteeseen on samanluontoinen
pyrkimys kuin yritys koettaa tehdä kaikki ihmiset
yhteiskunnassa toistensa kaltaisiksi.
Epäilemättä, jos eurooppalainen kulttuuri pystyy

toteuttamaan heikomman oikeudet tässäkin suh
teessa, — sillä niin kauvan kuin voima määrää,
on naissukupuoli tietenkin heikomman asemassa, —
on tämä kulttuuri saavuttanut yhden suurenmoisimpia tuloksiansa. Se kohottaa silloin toisen puolen
kojio ihmiskunnasta vaikuttamaan elämän kehi
tyksen suuntaan. Toivottavasti eurooppalainen kult
tuuri kohottaa naisen samoin kuin kansan laajat
pohjakerrokset eläväksi tekijäksi eteenpäin pyrkies
sämme.
Jos tunnemme ihmissielun rakennetta, niin voimme
sanoa: miesten yleinen käsitys siitä, minkälainen
naisen pitää olla, saa naissukupuolen pyrkimään
juuri sellaiseksi, ja naisten yleinen käsitys siitä,
minkälainen miehen pitää olla, saa miessukupuolen
pyrkimään tätä käsitystä vastaavaksi. Tämä yleinen
käsitys ja mielipide on mahtava voima tässä asiassa.
Olimmepa me ihmiset minkälaisia tahansa, joka
tapauksessa me varmasti ja epäilemättä asetamme
itsellemme tässä suhteessa vaatimuksia, joita pyrimme
toteuttamaan, saavuttaaksemme juuri niiden vastak
kaiseen sukupuoleen kuuluvien henkilöiden suosion,
joiden suosiota arvossa pidämme. Käsitys siitä,
minkälainen miehen pitää olla, samoin kuin siitä,
minkälainen naisen pitää olla, vaikuttaa ratkaisevasti
kummankin kehitykseen.
Rinnakkain voi tietysti olla useampia käsityksiä
siitä, minkälainen miehen samoin kuin naisenkin
tulisi olla. Silloin ne, jotka ovat samaa mieltä, liit
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tyvät, sikäli kuin katsantokanta vakaantuu, yhteen,
ja jos nämä käsitykset vaativat käytännöllisesti to
teutuakseen taistelua, ryhtyvät nämä samaa mieltä
olevat yhteenliittyneinä taisteluun saadakseen oman
käsityksensä hallitsevaksi.
Minun nähdäkseni täytyy kerran, ehkä piankin,
tulla meidän kansamme keskuudessa aika, jolloin
taistelu oikeiden sukupuolisuhteiden voimaan saat
tamiseksi on meidän keskuudessamme käytävä. Jos
me suomalaiset tämän taistelumme menestyksellä
suoritamme omassa keskuudessamme ja tämän asian
kerkiämme oikealla tavalla ratkaisemaan, ennenkuin
mikään toinen eurooppalainen kansa, ja saavutamme
voiton sekä näin kansana voimme osoittaa, mitenkä
sukupuolinen turmelus kokonaisen kansan keskuu
dessa on voitettava, olemme suorittaneet sellaisen
maailmanhistoriallisen suurtyön, johonka minkään
muun kansan suorittamaa työtä kahdeksan vuosi
tuhannen kuluessa ei voi verrata. Senpätähden
kannattaa ponnistella, jotta tässä asiassa saamme
oikean ja puhtaan käsitystavan erotetuksi vää
rästä ja epäpuhtaasta. Emmekä saa säikähtää tämän
tehtävän vaikeutta. Sillä tahtoohan eurooppalainen
voittaa kaikkein suurimmatkin vaikeudet, hän tahtoo
lentää, mennä meren syvyyksiin, tunkea vuorien
läpi ja s i i r t ä ä niitä, ja tämän eurooppalainen voi
tehdä, silloin kun hän u s koo, että hän voi kaikki
vaikeudet voittaa.
Meidän suomalaisten on siis syytä ryhtyä luo
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maan todella selvä ja oikea käsitys näistä kansamme
elämän tarmoa suunnattomasti edistävistä asioista.
Meidän täytyy luoda itsellemme selvä käsitys siitä,
minkälainen luja, siveellinen kansa on, voidaksemme
sellaiseksi tulla, ja sellaisiksi meidän täytyy tulla
jos tahdomme elämisen taistelussa kestää ja tulla
väkeväksi ja onnelliseksi kansaksi.
Lausuimme edellä, että miehet ovat sellaisia, miksi
naiset ne tekevät, ja samoin naiset sellaisia, miksi
miehet ne tekevät.
Minkälainen oikean miehen ihanne sitten naisten
olisi luotava, mitä vaatimuksia miehen olisi täytet
tävä, jotta oikea nainen voisi katsoa hänet otolliseksi
tulevien lapsiensa isäksi?
Ensiksi oikean miehen pitää tehdä ja todella kyetä
tekemään työtä. Semmoinen mies, joka ei kykene
tahi tahdo tehdä lujasti työtä, olkoon hän sitten
rikas tai vähävarainen j.n.e., semmoinen mies voi
olla muuten lajiaan mitä tahansa maailmassa, mutta
mies hän ei ainakaan ole. Olisi toivottavaa, että
jokainen kunnon nainen asettaisi mieheen nähden
ainakin tämän vaatimuksen eikä tekisi sitä vain
taloudellisten etujen vuoksi, vaan sitä varten, ettei
hän tahdo lastensa isäksi sellaista vetelystä, joka ei
pysty työhön. — Oikea mies on lujatahtoinen ja
tarmokas. Tämä hänen luja tahtonsa ilmenee sii
näkin, että hän pystyy pitämään sukupuoliset vais
tonsa kurissa. Kuta terveempi ja voimakkaampi
mies on sekä ruumiiltaan että hengeltään, sitä täy-
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dellisemmin hän pystyy hallitsemaan itseänsä ja
sukupuolivaistoansa. — Selvää on, että oikea mies
tuntee syvää vastuunalaisuutta sekä lasta että lapsen
äitiä kohtaan, ja tämä hänen vastuunalaisuutensa
ulottuu vielä hänen syntymättömään lapseensakin.
Tämä velvollisuus käskee häntä alistamaan omat
nautintonsa syntyneiden tai vielä syntymättömien
lasten etujen alle. Ennenkuin oikea, lujaluontoinen
mies antautuu sukupuolisuhteeseen, selvittää hän sen
seuraukset. Jollei hän näitä voi tyydyttävästi rat
kaista, ei hän ryhdy tällaiseen suhteiseen naisen
kanssa, vaikka hän tätä todella rakastaisikin.
Semmoisesta miehestä, joka pyrkii sukupuoliseen
yhdyselämään nautinnonhimon ajamana, naista ajat
telematta ja välittämättä siitä, tekeekö hän tämän
onnelliseksi tai onnettomaksi, lapsesta puhumatta
kaan, ei riitä sanoa, että hän on hairahtunut t. m. s.,
hän on selvä roisto. Sillä vähänkin korkeammalle
kehittyneet koiraseläimetkin tuntevat isän tunteita ja
tahtovat olla äidin kanssa huoltamassa lapsensa tule
vaisuudesta sekä pitävät kumminkin huolta puoli
sostaan sen raskauden aikana, suojellen sitä kaiken
laatuisilta vaaroilta. Mies, joka on valmis saatta
maan naisen raskaaksi ja sen jälkeen heti heittämään
hänet sen enempää hänestä välittämättä, hän menet
telee siis luonnonvastaisesti, ja tämä on sitä raskauttavampaa, kun ihmisen tunne-elämä sentään on
korkeammalle kehittynyt kuin tällaisten koiraseläinten. Mutta oikeaksi mieheksi emme voi sitäkään
I ■

sanoa, joka on valmis antautumaan sukupuoliyhtey
teen rakastamansa naisen kanssa tehdäkseen hänet
onnelliseksi, jos tämä onnelliseksi, tekeminen tar
koittaa vain henkisen tahi aistillisen onnentunteen
luomista ja siitä tahdotaan sulkea pois sikiäminen.
Emme voi tätäkään luonnonvastaisena hyväksyä.
Periaate „minä ennen "kaikkea" on väärä, myöskin
periaate „sinä ja minä yhdessä ennen kaikkea" on
väärä. Meidän täytyy asettaa näiden kahden peri
aatteen tilalle „hän, lapsi ennen kaikkea". Tämä
tulee olla meidän vaatimuksemme, se, joka koko
naan määrää tekemisemme ja tekemättä jättämisemme. Jälkeläisten menestyksen tulee kokonaan
määrätä sukupuolisen yhteiselämämme luonne. On
itsestään selvää, että oikea mies voi ryhtyä suku
puoliseen yhdyselämään ainoastaan naisen kanssa,
jota hän kunnioittaa, pitää täydessä arvossa ja lisäksi
r a ka s t a a . Hän ei voi antautua mihinkään suh
teisiin tyydyttääkseen vain aistillisia tarpeitaan. Oikea
mies on sillä tavoin lyhyesti sanoen näissä sukupuolisissakin asioissa luja siveellinen luonne.
Minkälainen naisen ihanne meidän olisi sitten
asetettava?
Terveen ja voimakkaan naisen tunnusmerkki on
ennen kaikkea se, että hän tahtoo päästä — tahi ei
ainakaan kieltäydy siitä — mahdollisimman monen
terveen ja voimakkaan lapsen äidiksi, että hänen
sekä ruumiillinen että henkinen olemuksensa vaatii
häntä synnyttämään mahdollisimman paljon uutta,

tervettä ja voimakasta elämää. Se muinaisten israeli
laisten käsitys, että lukuisat lapset ovat naisen todel
lisen onnen perusedellytyksiä, kuvastaa tätä tervettä
ja voimakasta elämänkäsitystä. Terveen, elämän
haluisen naisen suurin ja ylpein unelma on tehdä
kaikkensa tullakseen mahdollisimman kelvolliseksi,
jotta hän voisi aikanaan täysiin voimiinsa kypsy
neenä synnyttää ja kasvattaa monta laadulleen ensi
arvoista lasta, joiden kautta hän, äiti, vasta tuntee
voivansa lopullisesti suorittaa elämäntyönsä. Sitä
on oikea äidinylpeys, todella paras ylpeys ja suurim
pia elämää rakentavia voimia, mitä voimme tuntea.
Siksi pitää olojen kehittyä, että uuden, väkevämtnän
ajan nainen ei enää katso suorittaneensa elämänsä
työtä sen kautta, että hän ehkä pitää joitakin esi
telmiä, laulaa, lausuu t. m. s., vaan sen kautta, että
hänen kauttaan ja hänen kasvattaminaan tulee
maailmaan voiman ja tarmon puolesta mitä par
haimpia, älyn puolesta lahjakkaimpia ja pyrkimyk
siensä puolesta lujia ja puhtaita ihmisiä, sellaisia
jotka sitten pystyvät todella suorittamaan ehkä kym
menkertaisesti sen, minkä hän, äiti, olisi suotuisimmissakin oloissa pystynyt aikaansaamaan.
Oikea nainen asettaa itselleen siis ensimmäiseksi,
tärkeimmäksi tehtäväkseen valita oikein vielä syn
tymättömien lapsiensa isä, sillä hän tietää että perin
nöllisyyden laki mitä ratkaisevimmin määrää tule
vien sukupolvien laadun. Hän ottaa sentähden sel
ville lapsensa tulevan isän ominaisuudet, vieläpä

hänen sukuperänsä laadun. Senpätähden tulevai
suuden naisen tärkein, puhtaasti tieteellinen tehtävä
on varmaankin sukututkimus, jossa hän noudattaa
oikeita periaatteita, niin että äideiksi todella sopi
vimmat naiset tietävät valita todella parhaat miehet
itselleen ja sulkea tämän valintansa ulkopuolelle
kelvottomat ainekset. Tässäpä avautuu varmaankin
tulevan ajan terveimmille ja samalla älykkäimmille
ja etevimmille naisille mitä laajin ja heidän naisel
liselle jopa äidilliselle luonteelleen erikoisen sovelias
henkinen työala, jossa nämä lahjakkaat naiset voi
vat tehdä suurenmoisia palveluksia tulevien suku
polvien onnea luotaessa. Ja tähän, samoin kuin
kasvatustyöhön voivat antautua naiset, jotka eivät
omalle kohdalleen saa valituksi miestä, jota he
rakastavat ja joka samalla täyttää heidän vaati
muksensa oikeana miehenä. Jos naiset pystyvät
tällaista todella arvokasta sukututkimusta tekemään,
voivat he oikeutetulla ivalla viitata miesten suu
renmoisiin sukututkimuksiin, joiden kautta aatelisja moniin muihinkin kalentereihin on keräytynyt
suuri joukko kirjavia nimiä, selvityksiä suvuista,
jotka useimmiten loppuvat siihen, että suvun jä
senistä on tullut suvun jatkamiseen täydellisesti
kykenemättömiä ja yhteiskunnassakin aivan mität
tömiä henkilöitä. Toinen erikoisen tärkeä hen
kinen työ, joka uuden ajan naisten kunkin kohdal
taan on suoritettava, on tutkia elävässä elämässä,
kutka miehet todella ansaitsevat tulla heidän tule-
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vien lastensa isäksi, ja suorittaa tämä tutkimus lah
jomattoman omantuntonsa ja oman paremman tie
toisuutensa valvonnan alla. Kolmanneksi on hänen
päästävä aikanaan selvyyteen siitä, mitenkä lasta on
hoidettava syntymästä saakka, vieläpä siitä hetkestä
alkaen ja ennenkin sitä aikaa, jolloin uusi elämä
saa alkunsa, jotta siitä tulisi todella parempi ihmi
nen, kuin hän itse ja lapsen isä ovat. Tähän kas
vatukseen, joka sananmukaisesti aluksi on todella
itsekasvatusta, oman itsensä hallitsemista ja kurissa
pitämistä, kuuluu tietenkin lapsen sekä henkinen
että ruumiillinen kasvatus. Tässäpä riittää kyllä
työtä älyllisesti lahjakkaimmillekin naisille. Tähän
suuntaan naisten kasvatus olisi ennen kaikkea suun
nattava, jotta se vastaisi tarkotustaan. Lopuksi vielä
tahtoisin uskoa, että uuden ajan naisen yhteiskun
nallinen toiminta olisi ennen kaikkea kohdistettava
ihmisen jalostamistyöhön. Toivottavasti juuri eu
rooppalaisen kulttuurin nainen yhteiskunnassamme
tämän työn alalla voi onnelliseen käytännölliseen
ratkaisuun yhdessä miehen kanssa johtaa monta
sellaista kysymystä, joita mies yksinään ei ole pys
tynyt viemään suotuisaan päätökseen. Näin voivat
naiset ja miehet yhdessä suorittaa kulttuuritehtä
vän, jota miesten hallitsemat kulttuuriyhteiskunnat
eivät ole kahdeksan vuosituhannen aikana kyenneet
viemään onnelliseen ratkaisuun. Voisimmeko toivoa
että Suomen kansan nainen, joka on ensimmäisenä
saavuttanut valtiollisen äänioikeuden, todella ensim-
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mäisenä naisena kaikkien kansojen keskuudessa
ymmärtää tämän äidin velvollisuuden ja ottaa todella
äidin ohjakset käsiinsä, niin että Suomesta syntyy
yhteiskunta, jota hallitsee sopusointuisasti isän ja
äidin tahto yhteisesti, isän tahto halliten yksiä aloja,
äidin tahto halliten toisia aloja, kumpikin oman tai
pumuksensa ja luonteensa mukaan. Mutta älköön
meidän kansamme keskuudessa pääskö suurta ääntä
pitämään kaikenkaltaiset suffragetit taikka muut
naisasia-intoilijat, jotka eivät osaa antaa naiselle
äitinä arvoa, vaan jotka ajattelevat naista jonkin
laisena lyhyttukkaisena miehen jäljittelijänä, jotka
eivät ymmärrä, että nainen sukupuoliolentona täyt
tää suurimman tehtävänsä silloin, kun hän tulee
terveen ja voimakkaan lapsen äidiksi, ja jotka luu
levat, että nainen yhteiskunnassa voi suorittaa kaikki
mahdolliset tehtävät yhtä hyvin kuin mies, ja jotka
eivät näe miehen ja naisen välisen työnjaon vält
tämättömyyttä.
Toivoisin, että uuden ajan kypsynyt, eurooppalai
sen kulttuurin läpitunkema nainen voisi selvittää
itselleen ja muille, että naisen suurin oikeus ja vel
vollisuus on äidin oikeus ja äidin velvollisuus.
Silloin naisten pyrkimys eteenpäin ja ylöspäin tasaarvoisuuteen miehen kanssa yhteiskunnassa on to
della oikealla tolallaan, ja silloin he käsittävät että
heidän äänioikeutensa ja tasa-arvonsa miesten kanssa
on vain v ä l i k a p p a l e , jota he eivät tarvitse etu
päässä valvoaksensa o mi a e t uj a a n, vaan valvoak-
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sensa yhteiskunnan kokonaisuuden, vieläpä enem
mänkin: t u l e v i e n s u k u p o l v i e n etuja. Sopiiko
toivoa, että Suomen nainen vielä kerran lähtee
vaaleihin näissä merkeissä, että hän kerran lähet
tää valtiopäiville sellaisia edustajia, jotka todella
tahtovat s ä ä l i m ä t t ö m ä s t i käydä kiinni turme
luksen juuriin, jotka todella ovat valmiit leik
kaamaan yhteiskunnastamme pois sen mädän, joka
sitä nyt sukupuolisen hurjistelun muodossa saas
tuttaa. Tämä kysymys puhtaasti yhteiskunnalli
sena kysymyksenä vielä kerran voi ja sen pitää
tulla taistelukysymykseksi. Silloin tarvitaan jokaisen
rehellisen naisen ääni kannattamaan niitä, jotka val
vovat tulevien sukupolvien etuja eivätkä ole valmiita
tätä asiata ratkaisemaan joidenkin syvälle vajonneiden
naisten ja ehkä vähemmän syvälle vajonneiden miesten
katsantokannan mukaisesti. Koska nainen luonnos
taan äidillisen tunteen kannattamana välittömämmin
ja herkemmin ajattelee lasten tulevaisuutta kuin mies,
toivon että nainen ja varsinkin äiti tässä herkemmin
kuulee totuuden äänen. Siinä merkityksessä nais
ten äänioikeus voi tulla mitä ratkaisevimmin mää
räämään yhteiskunnan kehityksen suuntaa. Ne
päämäärät, joita naiset tähän saakka ovat asettaneet,
ja yleensä se toimintasuunta, joka heillä tähän
saakka on ollut, voidaan ajatella vain valmistavaksi
asteeksi. Toivottavasti nainen pian voi tältä as
teelta kohota suorittamaan varsinaista yhteiskun
nallista tehtäväänsä.

Näin on meidän ryhdyttävä kokoomaan uutta elä
vää voimaa taistelussamme turmelusta vastaan. Mei
dän täytyy ryhtyä herättämään kaikkia niitä ihmisiä,
joittenka elämänkatsomus on säilynyt edes jossain
määrin terveenä ja puhtaana, vaikkapa heidän tajun
tansa näissä asioissa ei vielä ole kohonnut selvään
tietoisuuteen. Tahtoisin tässä vedota kaikkiin eteen
päin pyrkiviin ja kansamme voimaa ja puhtautta
rakastaviin naisiin. Tässä taistelussa voivat sotureina
myöskin naiset olla mukana, eivätkä vain miehet.
Kun ajattelen niitä piirejä kansamme keskuudessa,
joittenka joukosta toivoisin taistelijoita tämän suuren
asian puolesta, kiintyy toivoni mitä suurimmassa
määrässä ja täydellä syyllä terveeseen suomalaiseen
talonpoikaan, siihen kansamme ainekseen, joka muo
dostaa valkoisen armeijamme kantajoukon ja joka
on maamme pelastanut joutumasta roskaväen tem
mellyskentäksi. Eurooppalaisen kulttuurin mukana
seurannut turmelus ei ole vielä kerinnyt meidän
maaseutuamme suuressa määrin saastuttamaan, vaan
siellä terveiden elämäntapojen kautta ovat paremmin
säilyneet yksinkertaiset tavat ja terveempi elämän
katsomus kuin ■ylempien kansanluokkain ja kau
punkilais- sekä tehdasseutujen väestön keskuudessa.
Ajattelen tässä myöskin erityisesti valistuspyrintöihin ja urheiluelämään osaa ottavaa, eteenpäin ruu
miin ja hengen voimaan pyrkivää maaseudun nuori
soa. Sen keskuudesta oikeat päämäärät ja pyrkimykset
tavallisesti löytävät voimakkaampaa vastakaikua kuin
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vanhemmasta polvesta, sillä tahtoohan nuoriso tulla
terveeksi ja väkeväksi, ja siihenhän varsinkin urhei
lijat pyrkivät. Nuorison täytyy tässäkin astua taiste
luun, silloin me voimme luoda kokonaisen, terveen,
elämänhaluisen, väkevän kansan eikä vain joitakin
terveitä, elämänhaluisia, väkeviä yksilöitä. S i s u k a s
v ä h e m m i s t ö tämänkin taistelun vie voittoon.
Tämän taistelun kantajoukkoa ajatellessani tulee
mieleeni myöskin todella rehelliset heränneet ihmiset,
jotka ovat ryhtyneet apua ylhäältä rukoillen taiste
luun omassa itsessään asuvaa turmelusta vastaan.
Varmaankin nämä Pohjanmaan ja Savon vakavat
heränneet ja monet muut todella uskovaiset miehet,
jotka ovat olleet valmiita tarttumaan kivääriin ja
järjestymään armeijaksi punaista roskavaltaa vastaan
taistellakseen ja ovat ottaneet ymmärtääkseen val
koisen armeijamme taistelun käytännölliset puolet,
myös ottavat ymmärtääkseen, että taistelussa turme
lusta vastaan täytyy meidän järjestyä, jotta voimme
kuten muinoin Leevin miehet kulkea leirin läpi ja
satuttaa tuomiomme miekka niihin, jotka ovat tot
telemattomia totuuden äänelle eivätkä tahdo tur
meluksen tieltä palata ja sen levittämisestä kan
samme keskuudessa luopua.
Ja lopuksi toivon, että kansamme sivistyneissä ja
oppineissa piireissä olisi riittävästi miehiä ja naisia,
jotka tahtovat todella asettua tämän suuren taistelun
etunenään, taistelun, joka tahtoo käytännössä koko
naisen kansan keskuudessa toteuttaa puhdistuksen,
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tehdä sen, mikä oikean, terveen eurooppalaisen
kulttuurin läpitunkeman ihmisen täytyy tehdä. Kun
tapain turmelus on kaikkien sivistyskansain vaaral
lisin vihollinen, niin tämä vihollinen, tämä turme
luksen mätä on meidän perinpohjin poltettava pois
kansamme keskuudesta, voidaksemme kasvaa ja ke
hittyä suureksi, väkeväksi ja onnelliseksi, lujaksi
siveelliseksi kansaksi.
Siis taisteluun, alas syvyyksiin, sen kautta ylös
elämään ja eteenpäin!-------

7. Puhdistusta ja jalostusta.
Kun nyt olemme päässeet selvyyteen vihollisestamme ja siitä, mitkä voimat meidän on koottava ja
asetettava liikekannalle voittaaksemme kulttuurimme
ja elämämme pahimman vihollisen, niin on meidän
ryhdyttävä tarkastelemaan vihollisemme asemia ja
valmistamaan hyökkäystä. Me emme tosin tässäkään
taistelussa voi edeltäpäin kovin tarkkoja suunnitelmia
tehdä, ennenkuin etuvartiotaisteluiden kautta pääsem
me vihollisemme asemista selville. Mutta joitakin
viittauksia ja suunnitelmia voimme jo sentään tehdä.
Tärkeintä on kumminkin, että näemme selvästi
vaaran, vihollisemme, saamme taisteluhengen ja
voittamisen tahdon omaksemme ja rupeamme he
rättämään, kokoomaan ja harjottamaan eläviä
voimiamme.
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Emme tietenkään voi tässä yhteydessä laajem
min selvitellä, mitenkä kansamme keskuudessa puh
distus- ja jalostustyötä on ruvettava tekemään.
Lausun sentähden vain aivan lyhyesti käsitykseni,
että ryhtyessämme puhdistustyöhön meidän ehdot
tomasti on riistettävä oikeus jatkaa sukua siltä
ihmislajilta, jolta puuttuu kaikki edellytykset jättää
kunnollisia jälkeläisiä. Oikein ajattelevat henkilöt
kyllä mielellään omasta vapaasta tahdostaan luo
puvat tästä, kun he tietävät, ettei heitä syystä tai
toisesta, ehkäpä heikon ruumiinsa tai terveytensä
takia, ole kutsuttu sukua jatkamaan. He voivat
olla mitä kunnioitettavimpia ja parhaimpia ihmisiä
ja yksilöinä täyttää monin kerroin sen paikan, minkä
joku terveen ja komean näköinen henkilö voi tehdä.
Mutta on olemassa erityisiä, arveluttavia ihmisiä,
jotka eivät välitä mistään muusta kuin omista nau
tinnoistaan. Näitä ihmisiä on tuo pitkätukkainen,
leveälahkeinen jätkä, törkeäsanainen ja tavoiltaan
vielä törkeämpi, joka meillä viime aikoina on tullut
hyvin tunnetuksi. Samaa lajia vaikka hieman toista
tyyppiä on se enemmän tai vähemmän hieno, katuja
mittaileva tärkkikauluksinen, kiiltonahkakenkäinen
keppiherra, joka täyttää kaikenlaatuiset tanssi- ja
ilopaikat ja joka tunnetaan siitä, että hän on me
nettänyt kaiken kyvyn hallita sukupuolivaistojaan
ollen valmis niitä tyydyttämään milloin tahansa ja
kenen kanssa tahansa ja levittämään ympäristöönsä
kaikenlaista henkistä saastaa ja tarttuvia sukupuoli9
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tauteja. Nämä eläintä alemmaksi vajonneet ihmis
lajit on kerta kaikkiaan kaikkein ensiksi poistettava
niiden ihmisten kirjoista, joilla on oikeus jatkaa
sukua, ja tämä poistaminen on ehdottomasti suo
ritettava aivan s ä ä l i m ä t t ö m ä s t i . Se tapahtuu
sillä tavoin, että kaikki n. s. yleiset naiset suur
kaupungeista ja tehdasseuduilta kootaan ja siirre
tään erikoisiin laitoksiin, joissa niitä asianmukai
sesti käsitellään, eikä heitä ole koskaan päästettävä
vapaaksi. Näissä laitoksissa he saavat ansaita ela
tuksensa tekemällä työtä valtion laskuun. On tie
tysti järjestettävä erilaatuisia laitoksia eri asteella
olevia naisia varten, ja sitä myöten kuin rupeaa
ilmaantumaan täydet takeet siitä, että joku näistä
käytöksellään ja elämällään osoittaa parantuneensa
eikä ole enää yhteiskunnalle vaarallinen, voidaan
harkinnan jälkeen kussakin tapauksessa erikseen
pitää mahdollisena ehdonalaiseen vapauteen laske
mista. Miten tämä asia käytännöllisesti on järjes
tettävä, se vaatii tietysti tunnollista harkintaa, mutta
jos hyväksymme periaatteen: meidän on turme
luksen juuriin ankarasti ja säälimättömästi käytävä
käsiksi, niin parempi on, että saastan ja turme
luksen levittäjä «upotetaan myllynkivi kaulassa me
ren syvyyteen", kuin että hän saa tarttuvaa saastaa
levittää. Ihmisyys pakoittaa meitä tarttumaan an
karasti taudin pesäkkeihin, että vielä saastuttamattomat säilyisivät.
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Myöskin miehiin nähden tulee noudattaa ankaraa
menettelytapaa. Niiden, jotka taudin saastuttamina,
parantumattoman juoppouden tähden taikka muuten
ovat suvun jatkamiseen kelvottomia, on alistuttava
sellaisen leikkauksen alaiseksi, joka tekee heidät
kykenemättömiksi jatkamaan sukua ja saastutta
maan terveitä naisia. Tämänkin periaatteen käy
tännöllinen ratkaisu ei suinkaan ole mahdoton, kun
vain periaate ensin hyväksytään. Miten nämä asiat
on käytännöllisesti ratkaistava, siihen ei tässä yh
teydessä ole mahdollisuutta syventyä. Se on lähim
män tulevaisuuden tehtävä, tarkempi suunnitelma
tässä on tehtävä taisteluun ryhdyttäessä.
Joka tapauksessa on selvää, että kun kerran tur
melus meidän keskuudessamme on pitkälle edis
tynyt, eivät mitkään puolinaiset toimenpiteet voi
auttaa. Kokonaisuuden ja ihmisyyden menestys ei
mitenkään voi sallia, että sukua jatkavat henkilöt,
jotka voivat jättää vain täysin rappeutuneita jälke
läisiä ja jotka lisäksi hirvittävässä määrässä saas
tuttavat terveitä ihmisiä. Näitä asioita koskeva
tilasto osottaa, että suurkaupungeissa on yleisiä
syfiliksen saastuttamia naisia, jotka ovat saattaneet
eläissään tartuttaa tämän inhottavan taudin moniin
tuhansiin terveihin miehiin. Mitä hyötyä sitten lääkärin
tarkastuksista ja muista toimenpiteistä on, kun suvai
taan tällaisia rutonpesiä. Tätäkin ruttoa on käsitel
tävä kuin ruttoa ja koleraa konsanaan, sen saas-
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Uittamia ihmisiä on käsiteltävä niin, etteivät ne
enää voi tautiaan levittää.
Rikoslainsäädännössä on näitä sukupuolisia anar
kisteja ja mätäpesiä käsiteltävä aivan uudella ta
valla. Pehmeys tässäkään ei kelpaa. Viimeaikaiset
kokemukset punakaarti-anarkiasta ovat meille opet
taneet, että sovitteluilla lurjusten kanssa ei päästä
mihinkään. Eikä näidenkään kanssa. Irstailuanarkia
on sitä lajia, ettei siihen muunlainen „rohto“ kelpaa
kuin „punatautilaisellekaan“. Laadittakoon rikos
laki, jossa esim. pienten tyttöjen raiskaajat, olivat
ne sitten täysijärkisiä tai mielenvikaisia, tuomitaan
kuolemaan tai elinkautiseen pakkotyöhön. Yleisillä
naisilla älköön olko oikeutta olla vapaalla jalalla.
Jos sitten eräs laji n. s. miehiä, kun eivät pääse
näiden luona tyydyttämään himojaan, joutuu „hirmuisiin“ tuskiin, niin kärsikööt tuskansa, ja jos he näissä
tuskissaan tulevat vaikkapa mielenvikaisiksi, niin
tulkoot sellaisiksi ja menkööt hullujenhuoneeseen.
Siellä heidän oikea paikkansa kumminkin on, ja
siellä he eivät kumminkaan enää saastuta ympäris
töään ja jatka kurjaa elämäänsä kolmanteen ja nel
jänteen polveen. Sillä tavoinhan elämän tinkimä
tön laki aikanaan karsii heikot pois. Ehkäpä hei
dän järkensä voidaan palauttaa pienellä leikkauk
sella, ja ehkä he sitten vielä voivat palata paikoil
leen yhteiskuntaan suorittamaan joitakin hyödylli
siä tehtäviä.
Emme tässä voi esittää laajemmin, mitenkä puh
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distustyö on tehtävä. Tahdomme vain esittää peri
aatteita. Kun kasvitarhassa rikkaruohot pyrkivät
pääsemään valtaan, ei ole mitään järkevämpää me
nettelytapaa kuin kitkeä ne pois. Tietysti on sel
laisiakin rikkaruohoja, joista ei heti saa selvää, ovatko
ne rikkaruohoja vai kasvitarhaan kylvettyjä kasveja.
Silloin on tietysti odotettava niin kauvan, että sekä
rikkaruohot että kylvetyt kasvit kasvavat tarpeeksi
isoiksi, jotta „nisut voidaan eroittaa lusteista11. Mutta
kun tämä selviää, silloin me emme saa enää sääliä
lusteita, vaan ne on kitkettävä pois. Ja ihmisyys
käskee meitä valvomaan syntymättömien sukupol
vien ja kanssaihmisten etuja eikä väärän säälin ja
hempeämielisyyden nimessä sallimaan, että kaiken
laatuiset „sankarit" pyrkivät ottamaan suvun jatka
misen melkeinpä yksinoikeudekseen, ylläpitääkseen
siten heikon järkensä ja sielunsa ..tasapainoa11. Sen
sijaan terveet ja lujaluontoiset miehet vaatimatto
masti jäävät syrjään, olematta niin tuiki varmoja
kelvollisuudestaan jatkaa sukua kuin nämä «sankarit11.
Meidän täytyy menetellä sillä tavoin, kuin kan
samme ja tulevien sukupolvien menestys vaatii.
Emme saa hemmoitella sortuneita yksilöitä niin, että
tuhoomme itse elämän. Meidän on syytä tässäkin
ottaa oppia luonnosta. Elämän tinkimättömien lakien
ja vaatimusten tulee eroittaa heikot väkevistä ja pois
taa heikot. Tietysti inhimillisyys velvoittaa meitä
hoitamaan noita sortuneita yksilöitä heidän elämänsä
ajan, mutta vielä korkeampi inhimillisyys velvoittaa
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meitä huoltamaan siitä, etteivät nämä sortuneet
yksilöt pääse jatkamaan sukua ja siirtämään onnet
tomuuttaan ja heikkouttaan seuraaviin sukupolviin.
Tämän jälkeen voimme siirtyä tekemään muuta
mia viittauksia rodun jalostamisasiaan.
Rodun jalostuksen ensimäinen ja tärkein edelly
tys on oikea, puhdas, siveellinen käsitys sukupuoli
asioista. Siitä on ollut jo edellä siksi paljon pu
hetta, että meidän ei ole tarvis siihen enää lähem
min puuttua. Toinen edellytys — josta edellä on
ollut puhetta — on puhdistustyön kunnollinen suo
rittaminen. Meillä suomalaisilla on erityisiä edelly
tyksiä suorittaa menestyksellä rotumme jalostustyö.
Kolmas erittäin suotuisa edellytys on maamme syr
jäinen asema Euroopassa. Voimme sentähden toi
voa, että saamme olot maassamme järjestää oman
parhaan käsityksemme mukaan joutumatta liian
väkevien ulkoapäin tulevien voimien vaikutusten
alaisiksi, voimien, jotka saattaisivat estää meitä
tekemästä niin, kuin pidämme oikeana ja tarkoi
tuksenmukaisena. Jos vertaamme maamme asemaa
esim. Bulgaarian tarmokkaan kansan asumaan maa
han, niin huomaamme mikä tavaton ero niissä on.
Bulgaarialaisilla pitää olla erikoinen tarmo, jotta he
voivat kestää niin tavattoman tärkeän liikekeskuksen
välittömässä läheisyydessä kuin Konstantinopoli on.
Sillä tämän kaupungin keskeinen asema on suoras
taan merkillinen. Se tasakylkinen kolmio, jonka
yhdessä kärjessä on Konstantinopoli, toisessa Kairo
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ja kolmannessa muinainen Babylon, nykyinen Bag
dad, sulkee sisäänsä tai välittömään läheisyyteensä
maailman tärkeimmät sivistyskeskukset kuuden- tai
kahdeksantuhannen vuoden kuluessa. Jos voisimme
laskea sen ihmismäärän, joka tämän kolmion si
sällä tai läheisyydessä on monien vuosituhansien ai
kana syntynyt, elänyt, kärsinyt ja kuollut, löytäi
simme tuskin yhtään ainoata siihen verrattavaa
paikkaa maapallolla. Viimeisen vuosituhannen ku
luessa on edistys näissä vanhoissa kulttuurimaissa
pysähtynyt, mutta todennäköisesti se uusi järjestys,
jonka keskusvallat Saksan johdolla parastaikaa maail
maan luovat, tulee kohottamaan tämän kulttuurin
kehdon uuteen ennen aavistamattomaan kukoistuk
seen. Sillä näiden seutujen asema maapallolla on
todella ihmeellinen, eikä siihen verrattavaa koko
maapallolla ole. Lauhkea ilmanala, hedelmällinen
maa, maailman tärkeimmät sisämeret, maakannaksia,
jotka yhdistävät maapallon kolme tärkeintä maan
osaa toisiinsa. Ja varsinkin nyt, kun mantereetkin
alkavat elää, s. o. kun voidaan rakentaa rautateitä, yh
tyvät täällä maailman tärkeimmät vesitiet maailman
tärkeimpiin tuleviin rautateihin. Ihanan ilmaston,
äärettömän hyvien satamiensa ja edullisen asemansa
puolesta ei mikään paikka äsken mainitun kolmion
läheisyydessä voi kilpailla Konstantinopolin kanssa,
muista maailmankaupungeista puhumattakaan. Berlii
nistä tulee todennäköisesti vanhan maailman hallituskeskus, mutta Konstantinopolista liikenteen ja

kaupan keskus. Siihen viittaa tämän kaupungin
merkillinen asema vanhan maailman keskustassa.
Olisi mitä arveluttavinta, jos olisimme joutuneet
liian lähelle tällaista liikemaailman „magneettista“
keskustaa. Sitä emme varmaankaan olisi voineet
kansana kestää. Ehkäpä juuri sentähden meille on
varattu syrjäinen soppemme, jotta täällä voimme
rauhassa maailman melulta kehittyä ja vahvistua,
pystyäksemme kansana suorittamaan rotumme puh
distus- ja jalostustyön.
Muita erittäin suotuisia edellytyksiä tämän suu
ren työn suorittamiseen on se, että kansamme on
rotupuhtaimpia kansoja Euroopassa, että meillä on
vanha esikulttuuri (vert. siv. 80) ja että meidän
kansamme rotupuhtaana kansana on myöskin Eu
roopan vanhimpia kansoja.
Nykyaikainen rotututkimus näyttää osottavan, että
kahden kansan sekoittaminen vie kummankin rap
peutumiseen. Niinpä esim. Aleksanteri suuren yri
tys sekoittaa toisiinsa itämaalaisia ja kreikkalaisia
ei tiettävästi vienyt suotuisiin tuloksiin, sillä kreikka
laiset, kuten Aleksanteri itsekin, vajosivat nopeasti
itämaalaisten hekumaan (nautinnonhimo!). Mitä
suurempi vastakohta kahden rodun välillä on, sitä
epäonnistuneempi rotusekoitus näyttää olevan. Ehkä
maailman huonoimpia kansoja ovat valkoihoisten
ja neekerien jälkeläiset mulatit ja valkoihoisten ja
intiaanien jälkeläiset mestitsit. Terveeseen siveelli
seen tajuntaan vaikuttaakin suorastaan vastenmieli-
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seltä rodunsekoittamisajatuskin. Vieras, outo ulko
muoto, vieras kieli, vieraat tavat synnyttävät tuon
vastenmielisyyden tunteen.
Ja tulokset ovat sen mukaisia. Sekakansojen suu
rin heikkous on siveellisen ryhdin puutteessa. Niillä
ei ole tarmoa, voimaa ja lujuutta, joka on siveelli
sen ihmisen tunnusmerkki. Joitakin tarmokkaita
yksilöitä kyllä näissä saattaa tavata, mutta merkil
listä on, että sekoitettujen rotujen jälkeläisiin eivät
yleensä hyvät ominaisuudet periydy muuta kuin
aivan sattumalta. Hevosten kasvattajat ja jalostajat
tietävät varsin hyvin, että erinomaisten rotueläinten
risteyttämisestä saatu jälkeläinen kyllä saattaa olla
mahtavan ja komean näköinen, mutta tuo juma
lainen ominaisuus, tarmo, siltä tavallisesti puuttuu,
ja mikä tärkeämpää: suvun tarmo siltä kummin
kin puuttuu. Sillä vaikka yksilö olisikin tarmo
kas, ei sen tarmo enää periydy kuin sattumalta
seuraavaan polveen. Sen sijaan tarmokkaat, puh
dasrotuiset hevoset tavallisesti jättävät jälkeläisiinsä
mitä selvimmin perintönä oman tarmonsa, ja tarmo
niiden jälkeläisissä, jos jalostusta oikein hoidetaan,
vain lisääntyy ja kehittyy. Juuri se, että sekarotui
sista vanhemmista saadaan minkälaisia jälkeläisiä
sattuu ja varsinkin tarmonsa puolesta mitä kirja
vimpia yksilöitä, vaikuttaa, että siitoseläiminä ei
sekarotuisia hevosia kannata käyttää. Tosin kyllä
kannattaa mahdollisesti kahta rotua risteyttää keske
nään tarkoituksella saada niistä erinomaisia käyttö-
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eläimiä, s. o. työ- ja ajohevosia t. m. s., mutta sii
tokseen nämä hevoset eivät kelpaa. Näyttää siltä,
että hevosten kasvattajien kesken on päästy jo rii
dattomasti puhdasrotuisuuden kannalle, sillä puh
taista jalostamalla saadaan parhaita tuloksia.
Näyttää myöskin siltä, että historia osoittaa to
deksi sen, että kansojen sekoittaminen vie kansat
turmioon. Tietysti sekoitusta jossain määrin saattaa
vaaratta tapahtua verrattain läheisten sukulaiskanso
jen kesken hiljalleen hyvin pitkien aikain kuluessa.
Mutta sen sijaan ainakin sellaiset kiinalais-ryssäläissekoitukset, joilla olemme tulleet näinä viimeisinä
vuosina saastutetuksi, ovat mitä arveluttavinta laatua.
Nämä sekarotuiset on meidän muuten ehdottomasti
toimitettava pois maastamme.
Sekoitusten turmiollisuus on juuri siinä, että ne
tekevät kansan ajan mittaan kestämättömäksi ja
kaiken rodun jalostuksen mahdottomaksi. Juuri
sentähden, että sukulaisemme mordvalaiset, votjakit,
tsheremissit, permalaiset ja syrjäänit ovat puhtaita
kansoja, saattaa toivoa, että niistä voi tulla jalosta
malla terveitä ja voimakkaita kansoja. (Vertaa siv.
22—23). Ja luulisi, että ne yksilöt näistä kansoista,
jotka ovat säilyttäneet kielensä, ovat puhtaita, sillä
kieli näissä nähtävästi on puhdasrotuisuuden selvin
näkyväinen tunnusmerkki, kuten hevosissa ja nauta
eläimissä tyyppi ja väri. Olisi epäilemättä erittäin
mielenkiintoista syventyä enemmänkin tähän asiaan.
Näyttää näet siltä, että pienille kansoille tässä avautuu

vielä suuria tehtäviä maailmassa. Todennäköisesti
pienet kansat voivat helpommin kuin suuret, järjestää
rodun puhdistus- ja jalostustyön keskuudessaan ja
pystyvät helpommin kasvattamaan ensiarvoisia yksi
löitä, lujaluonteisia, voimakkaita ihmisiä, persoo
nallisuuksia ihmiskunnalle. Se kansa, joka pystyy
tällaisia ihmisiä ihmiskunnalle antamaan paljon,
enempi kuin muut kansat, se kansa saa varmasti suurenpiakin tehtäviä ja on todella vapaa ja onnellinen.
Miten ihmisen jalostaminen sitten edelleen tapah
tuu? Pitääkö valtion tai yhteiskunnan siis puuttua
järjestämään avioliittoja kuten Spartassa muinoin lie
nee tapahtunut, jotta voimakkaat ja terveet miehet
ja naiset saisivat toisensa? — Sitä ei salli ihmisen
yksilöllinen vapaus, eikä sitä salli luontokaan, elä
vän elämän todellisuus. Yhteiskunta voi kyllä har
joittaa „kitkemistoimintaa“, sulkea saastaiset rutonlevittäjät sairaaloihin, työsiirtoloihin j. n. e., mutta
tähän päättyy yhteiskunnan välitön tehtävä. Elävä
elämä itse hoitaa lopun. Siinäkin voi yhteiskunta
olla sopivalla tavalla myötävaikuttamassa kasvatuk
sen, opetuksen ja valistuksen kautta, luomalla ter
veellisiä olosuhteita, edistämällä nuorison raittiita pyr
kimyksiä, urheilua y. m., suojelemalla sitä saastutta
vilta vaikutuksilta, ottamalla esim. elävät kuvat va
listuksen palvelukseen karsien niistä turmelevat oh
jelmat pois j. n. e., mutta yksilön pitää saada va
paasti suorittaa itse valinta. Ja kun vain muodos
tuu oikea siveellinen käsitys ihmisten keskuudessa,
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kun syntyy uusi nainen, uusi äiti, joka katsoo jäl
keläisen parasta, ja uusi mies, joka myöskin alistaa
kaikki omat nautintonsa jälkeläisen parhaan alle, ja
kun nämä rakkauden yhdistäminä perustavat avio
liiton, niin tämän sisäisen siveellisen valinnan kautta
lasketaan perustus uuden, paremman ihmisen syn
tymiselle maailmaan. Sen sijaan ne ihmiset, jotka
eivät omaksu ikuisesti pysyviä siveellisen elämän la
keja, jotka ajattelevat enemmän omia etujaan ja nau
tinto] aan kuin jälkeläisten parasta, nekin löytävät
todennäköisesti toisensa. Ja he jättävät, jos yleensä
haluavat jättää, jälkeläisiä, jotka varmaankin ovat —
koska isä yhtä vähän kuin äitikään eivät välitä suku
puolisesti eikä muutenkaan elää niin kuin jälkeläisten
etu vaatii — älyn, thrmon ja muiden ominaisuuksiensa puolesta heikompia ja huonompia kuin hei
dän vanhempansa. Edelliset sen sijaan, koska he
tahtovat elämässään noudattaa korkeita siveellisiä
vaatimuksia, jättävät jälkeensä polvi polvelta parem
pia ihmisiä. Näin todella saattaa ruveta repeämään
juopa näiden kahden ihmislajin välille, niin että ta
pahtuu se, minkä eräs viisas mies on lausunut ker
ran maailmassa tapahtuvan: joka paha on se tul
koon vielä pahemmaksi, ja joka saastainen on se
tulkoon vielä saastaisemmaksi, mutta joka pyhä
on se tulkoon vielä pyhemmäksi, ja joka vanhurs
kas on se tulkoon vielä vanhurskaammaksi. Ja
koska nautinnonhimon tyydyttäminen, syöminen kiel
letystä puusta, tuottaa lopulta kuoleman (vertaa siv.

107), niin tuo huonompi ihmislaji tällä tavoin ei
enää, sen jälkeen kun pahin rikkaruoho puhdistustyön kautta on kitketty pois, pääse kuten nyt kan
soittamaan maailmaa eikä ainakaan hallitsemaan sitä.
Kun sitten ihmisen jalostaminen saa jatkua vuosi
sadan toisensa perästä, kun tämän jalostuksen pe
rusteet yhä enemmän selviävät ja vaatimukset tiuk
kenevat, niin silloin todellakin olemme päässeet uuden
kehityksen tien alkuun, kehityksen, joka synnyttää
maailmaan uuden väkevän ihmisen, uuden ylimys
tön, jonka erottaa alhaisosta terävä äly, korkea,
puhdas sivistys, voimakas tahto, terve ruumis ja
sielu, ylimystö, joka pitää tarkan huolen siitä, et
tei mitään alhaista eikä saastaista ajatuksissa,
sanoissa ja töissä sen keskuuteen pääse, ja joka oi
kealla tavalla pitää, kuten ylimykset ainakin, myös
kin huolta siitä, ettei sen nouseva polvi solmi avio
liittoja isiksi tai äideiksi kelvottomien kanssa. Voim
meko toivoa, että me suomalaiset rupeamme järjes
telmällisesti ja tarkoituksenmukaisesti luomaan täl
laista ylimystöä, koska me kerran olemme puhdistustyön alkuun päässeet? Ja ehkäpä juuri tämän y li
mystön kautta vielä kerran saatana sotajoukkoineen
sidotaan niin, ettei se saa vietellä heikkoja ihmisiä
valheellaan eikä harjoittaa kidutusta ja murhaa. Eh
käpä juuri tämä ylimystö ylipäällikkönsä johdolla
luo valtakunnan, jossa ei ole itkua eikä parkua eikä
kyyneleitä, jossa kaikki veriset vaatteet on poltettu
ja kaikki sota-aseet on taottu peltokaluiksi, — valta-
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kunnan, jossa tämä ylimystö henkensä voimalla pi
tää kurissa ne ihmiset, jotka vielä ohjausta tarvitse
vat. Ja ehkäpä ihmiskunta kerran kasvaa sellaiseksi,
että se ilman sodan vitsaa osaa noudattaa oikeutta.
Tahdommeko me suomalaiset lähteä taistellen luo
maan tätä uutta ihmistä ja valtakuntaa, tällaista uutta
ylimystöä? Onko tämä, tässä maailmansodassa oma
laatuinen ja ainokainen taistelumme valkoisen, puh
taan Suomen luomiseksi enteenä siihen, että myös
kin kansamme saamme taistellen valkoiseksi ja puh
taaksi kansaksi, joka kerran vielä puhdistuneena,
jalona ja väkevänä saa nähdä Jumalan?

Armeijamme järjestämisen periaatteista ja
liittolaisvelvollisuudestamme.
Mihin varsinaisiin käytännöllisiin toimenpiteisiin
meidän nyt aivan ensimäiseksi on ryhdyttävä, jotta
saisimme luoduksi ehjän, kokonaisen Suomen, jotta
voisimme täyttää liittolaisvelvollisuutemme, jotta ky
kenisimme kestämään sen uuden, vaativan ulko
poliittisen aseman, johonka me koillis-Euroopassa
joudumme, jotta pystyisimme saamaan yhteiskun
tamme rakenteen lujaksi ja jotta pystyisimme kas
vattamaan kansaamme ja voittamaan kulttuurimme
vaarallisimman sisäisen vihollisen?
Näkyväinen laitos, jonka kautta me ennen kaik
kea nämä voimme toteuttaa ja joka meiltä on
puuttunut, on voimakas kansallinen, suomalaisen
hengen läpitunkema hyvin järjestetty armeija.
Meidän armeijamme, sillä sehän meillä nyt kieltä
mättä on olemassa, on syntynyt luonnollisinta tietä,
mitä armeija voi syntyä. Sitä ei synnytetty kai
kenlaisilla torikokouksien eikä muidenkaan kokouk
sien päätöksillä. Sitä eivät aikaansaaneet laajat sanomalehtiväittelyt ja lentokirjaset, eivätpä edes itse edus10

kuntamme päätöksetkään eikä perusteelliset hallituk
sen komiteat. Meidän armeijamme on syntynyt tulen
ja veren merkeissä, se on taistellut itsellensä ole
massaolon oikeuden, se on elävässä elämässä osoit
tanut olevansa tarpeellinen. Sen on luonut historialli
nen hetki, kansan oma voima ja Jumalan tahto.
Mutta armeijamme ei suinkaan ole vielä valmis.
Meidän tehtävämme on heti, kun saamme viholli
semme kartoitetuksi rajojemme ulkopuolelle, ryhtyä
järjestämään ja luomaan armeijaamme sekä sisäisesti
että ulkonaisesti kaikkein korkeimpia vaatimuksia
vastaavaksi.
Tämän kirjasen puitteissa ei meillä suinkaan ole
tilaisuutta syventyä tähän tärkeään asiaan; muutamia
tärkeitä johtavia periaatteita on syytä kumminkin nyt
jo esittää. Siis: mitä periaatteita noudattaen meidän
on armeijamme luotava, jotta se vastaa sille asetetta
via vaatimuksia ja on meidän kansallishenkemme
mukainen?
Saadaksemme näihin asioihin oikean vastauksen
meidän täytyy katsoa, millä tavalla armeijamme on
saanut alkunsa, ketkä todella muodostavat sen liik
keelle panevan voiman ja sen siveellisen selkärangan,
joka sen pystyssä pitää.
Ei kukaan maassamme voine kieltää, että meidän
armeijamme ovat luoneet ne miehet, jotka jo viime
kesänä ja siitä ajasta eteenpäin ovat yhteenliittyneet
maaseudulla ja kaupungeissakin muodostaen suo
jeluskuntia. Nämä vapaaehtoiset, ne ne kaikesta
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vainosta ja vaaroista huolimatta, nähden edessään
isänmaata uhkaavan vaaran, olivat valmiit vanno
maan pyhän valan laillisen yhteiskuntajärjestyksen
säilyttämisen puolesta, ja ne ne jo silloin uskoivat,
että Suomi voidaan ostaa vapaaksi ryssän sorto
vallan alaisuudesta vain sen omien parhaimpien poi
kain verellä. Toisena tärkeänä aineksena tätä armei
jaa luodessa esiintyvät Saksan kansan ankaraan sotakouluun jo maailman sodan alkuajoista saakka men
neet suomalaiset jääkärit, jotka saivat siellä, maail
man etevimmässä sotalaitoksessa, olla oppimassa,
miten sotajoukkoa oikein johdetaan. Meidän armei
jamme hengelle tulee -suomalaisen talonpojan hen
gen antaa sisällys. Sillä suomalainen talonpoika,
hänpä tätä armeijaa tulen ja veren kautta synnytettäissä on ensimäisenä lähtenyt tuleen. Mutta sen
hengen tulee myöskin olla suomalaisen jääkärin,
jota viha sortajaa vastaan johti sortajan vihollisen
luokse, jonka terve vaisto ja hämmentymätön va
pauden tajunta liitti Venäjän mahtavimman viholli
sen kanssa lujaan ystävyyteen, sitäkin suuremmalla
syyllä, kun Saksan kanssa olemme olleet vuosisatoja
lujassa ystävyyden suhteessa ja kun Saksa on eu
rooppalaisen kulttuurin paras tuki idästä uhkaavia
raakoja voimia vastaan. Tämä suojeluskuntalaisten
ja jääkärien suomalainen veri ei voi sekaantua vihol
lisen vereen muuten kuin taistelukentälle vuotaneena.
Erityisen suuriarvoinen on myöskin sivistyneen nuo
rison osa vapaustaistelussamme, nuorison, joka vai
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nosta huolimatta jo syksyllä liittyi suojeluskuntiin —
aina 13-vuotiaita lyseolaisia myöten. Eturivissä ne
syöksyivät tuleen, eturivissä ne varmaan ovat silloin
kin, kun suomalainen armeija järjestetään.
Kun nyt siis lähdemme armeijaamme järjestämään,
niin on välttämätöntä, että sekä ulkonaisen jär
jestelyn että sisäisen hengen puolesta teemme sen
saksalaista esikuvaa noudattaen. Muualta ei meidän
tarvitse oppia hakea. Sillä meidän on kerta kaikkiaan
tehtävä alun pitäen itsellemme selväksi, että venä
läisen sotakoulun samoin kuin lähes kaksikym
mentä vuotta sitten lakkautetun Haminan kadetti
koulun järjestelmä ei kelpaa malliksi Suomen
sotalaitosta järjestettäessä. Tämä ei tietenkään
estä kelvollisia Venäjän palveluksessa olleita up
seereja ja haminalaisia oppimasta saksalaista sota
taitoa ja pääsemästä upseereiksi armeijaamme. Tä
mä suursota samoin kuin Japanin sota ovat selvästi
osoittaneet, että venäläinen järjestelmä ja sitä kan
nattanut venäläinen upseeristo ei ole pystynyt luo
maan armeijaa, joka kykenee menemään eteenpäin
ja voittamaan. Tämä johtuu varsinkin siitä, että
venäläinen ei ole oppinut noudattamaan järjestystä
ja kuria ja että heidän koko koulunsa sisäisine perus
teineen ei pysty ylläpitämään kuria. Venäläiselle
luonteelle näet on velvollisuuden tunne vieras, hän
helposti keskellä sodan raskaita tehtäviä saattaa va
jota juoppouteen, irstailuun tai muuhun sellaiseen.
Senpätähden venäläinen upseeri ei yleensä syvenny
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tehtävänsä yksityiskohtiin, vaan antaa mieluimmin
mahdollisimman ylimalkaisia ohjeita. Tämä ylimal
kaisuus sodan johdossa, tämä, että ei valmisteta tehtä
viä yksityiskohtia myöten vaan jätetään asiat sattu
man varaan ja alempien päälliköiden enemmän tai
vähemmän tarkan velvollisuudentunnon varaan, on
mitä arveluttavin luonteenpiirre.
Venäläisen järjestelmän — jos me yleensä tätä
sanaa venäläisistä puhuessamme voimme käyttää —
tyypillisiä ominaisuuksia on sen virkavaltaisuus. Tä
hän virheeseen juuri perustuukin sen kykenemättö
myys pitää kuria yllä. Virkamiehellä, myöskin up
seerilla, pitää tietysti olla val t aa, mutta jos häneltä
puuttuu taitoa ja h e n k i s t ä y l e mmy y t t ä , niin hän
ei osaa käyttää valtaansa oikein, hän ei osaa joh
taa asioita, tehtävät nousevat pian yli hänen voi
miensa, ja silloin hänellä ei ole muita keinoja kuin
virkavaltansa. Tähän hän nojautuu aina uudelleen
ja yksinomaan, ja ohjakset luisuvat kokonaan hänen
käsistään. Tai hän virkavaltaansa nojaten ei enää
viitsi koettaa selvittää pulmallisia asioita, vaan koet
taa määräyksillään mahdollisimman vähällä päästä
niistä. Hän vähitellen ei enää halua kuullakaan niitä,
jotka näkevät vaaroja ja epäkohtia, ja lopuksi tuudit
tautuu petolliseen rauhaan, josta kova todellisuus
hänet sitten herättää. Asiat ovat sillä aikaa kehitty
neet kauas hänen ohitsensa ja heittävät hänet kel
paamattomana syrjään. Näin kävi umpisokean Ve
näläisen virkavallan, kun se tsaareineen ja kenraa-

leineen maaliskuussa v. 1917 heitettiin menemään,
ja sillä tavoin saatiin koko Venäjän sotalaitos luisu
maan siihen kurittomuuteen ja hajaannukseen, josta
sitä eivät enää kadetit eivätkä muut venäläiset isän
maalliset miehet pystyneet pelastamaan.
Yksi suurimpia virheitä, joihinka varsinkin kor
keampi venäläinen upseeristo on tehnyt itsensä syy
pääksi, on sekaantuminen hallituksen tehtäviin, s. o.
politiikkaan. Venäläisen tavan mukaisesti esim. suurruhtinas Nikolai kuuluisalla manifestillaan lupasi Puo
lalle jotakin vapautta tahi muuta sellaista, vaikka
tämä tehtävä luonnollisesti olisi kokonaan kuulunut
hallitsijalle, hallitukselle ja duumalle. Tämän järjes
telmän mukaisesti kenraali edeltäpäin julistaa teke
vänsä määrättyjä valloituksia ja yleensä esiintyy sillä
tavoin, kuin hän muka toteuttaisi niitä ja niitä poliit
tisia päämääriä ja armeija olisi hänen välikappa
leensa.
Meidän täytyy alun pitäen'ehdottomasti tulla sii
hen, että Suomessa armeija on hallituksen ja kan
saneduskunnan välikappale, niin että armeijalla ei
saa olla mitään tekemistä politiikan kanssa. Var
sinkin armeijan korkeimpien johtomiesten ja tärkeissä
asemissa olevien kenraalien, joidenka sanoilla on
tavallista suurempi kantavuus, tulee kaikista, liiatenkin ulkopoliittisista asioista täydellisesti vaieta. Tämän
periaatteen noudattaminen takaa, ettei sotalaitoksesta
tule militaristinen, vaan todella kansanvaltainen lai
tos. Sillä silloin kansa itse eduskuntansa ja halli
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tuksensa kautta johtaa maan asiat, armeija on
kansan käsissä voima, välikappale, jolla se määrä
tyissä tapauksissa toteuttaa tahtonsa. Tässäkin
meidän on noudatettava saksalaisia esikuvia, ettem
me joutuisi militarismiin. Sillä militarismi ei suin
kaan ole sitä, että armeijassa vallitsee luja kuri ja
järjestys, vaan se on sitä, että armeija ottaa politii
kan johdon käsiinsä ja sekaantuu siihen, kuten suuri
ruhtinas Nikolai tai bolshevikit Venäjällä, punakaarti
laiset sosiaalidemokraattisessa puolueessa Suomessa
tai kenraalit keski- ja etelä-Amerikan tasavalloissa.
Meidän on sen sijaan luotava lujaa kuria ja järjestystä
noudattava hallituksemme käsissä oleva kansallinen
armeija.
On syytä sitten tarkastella hieman Saksan ja Suo
men liittosuhdetta, joka pyrkimyksiemme tuloksena
nyt lopulta on syntynyt.
Kuinka itsenäiseen ja riippumattomaan asemaan
voimme keskusliitossa päästä, tulee mitä ratkaisevimmassa määrässä riippumaan armeijamme voi
masta. Olemme nähneet (siv. 20, 21), kuinka tärkeä
meidän maantieteellinen asemamme keskusliiton pyr
kimyksille on. Jos tällä taholla pystymme pääasialli
sesti omilla voimillamme kestämään painostuksen
idästä päin ja tarvitsemme vain liittolaisemme puo
lelta tässä suhteessa poliittista kannatusta, niin silloin
epäilemättä täytämme liittolaisvelvollisuutemme sillä
tavoin, että mahtavalla liittolaisellamme ei ole mitään
aihetta eikä haluakaan holhota meitä. Saksalaisille
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tietysti on sitä parempi, mitä vähemmän heidän tar
vitsee hajoittaa voimiansa meidän rajamme puolus
tamiseen. Olemme myöskin jo (siv. 10) saaneet
huomata, kuinka edullinen meidän tuleva rajamme
Venäjää vastaan on. Tämän rajan puolustaminen,
kun se hyvin varustetaan, voidaan helposti suorittaa
niillä elävillä voimilla, jotka me voimme asettaa, jos
vain tunnollisesti tahdomme liittolaisvelvollisuutemme
täyttää. Meidän on tehtävä Saksan kanssa pysyväi
nen puolustusliitto, silloin voimme, jos Venäjä hyök
käisi meidän kimppuumme, kyllä puolustaa rajaamme,
kun Saksan sotavoimat etelämpänä sitovat suurimman
osan Venäjän voimista sinne. Omaa rajaamme pi
tää meidän kyetä puolustamaan. Jos olemme halut
tomat luomaan kunnollista armeijaa, niin silloin tie
tenkin joudumme mahtavasta liittolaisestamme sel
laiseen riippuvaisuuteen, jollaiseen väkevämpänsä
holhoukseen jokainen velvollisuutensa laiminlyövä
ja veltto kansa samoin kuin yksilökin joutuu. Mei
dän liittolaisvelvollisuutemme ei suinkaan ole yksin
torjua venäläistä vaaraa, meidän velvollisuutemme
on tehdä se o ma l t a o s a l t a mme . Ja se oma
osamme on ennen kaikkea meidän vastainen maa
rajamme Venäjää vastaan sekä Vienanmeri ja Muur
mannin rannikko. Ja näihin meidän voimamme kyllä
riittävät — ja niiden t ä y t y y riittää.
Siis sen seikan, että Saksa on suuri ja mahtava
ja meidän kansamme pieni, ei suinkaan tarvitse mer
kitä, että meidän tarvitsisi sentähden tulla Saksasta
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riippuvaisiksi. Tämä asia on kokonaan meidän
omassa vallassamme. Meidän maantieteellinen ase
mamme Saksaan nähden on sellainen, että Saksa
voi liitossa meidän kanssamme täysin ehkäistä Eng
lantia toimittamasta aseita Venäjälle. Tämä Saksan
pyrkimys on epäilemättä täydessä sopusoinnussa
meidän suomalaisten pyrkimyksien kanssa, ja tä
hän etujen yhtäläisyyteen juuri liittomme perustuu.
Saksalle on sentähden edullista vahvistaa meidän
sekä sotilaallista että taloudellista voimaamme. On
han muuten usein nähty, kuinka vaatimattomassakin
yhteiskunnallisessa asemassa oleva mies persoonallis
ten ominaisuuksiensa nojalla voi tehdä niin tärkeitä
palveluksia itseään mahtavammalle henkilölle, että tämä
tuntien ystävänsä tarpeellisuuden kohtelee häntä mitä
hienotunteisimmin kuten ainakin täysin tasa-arvoista
ja vapaata henkilöä. Ja millä tämä verrattain vähä
pätöinen mies voi tällaisen kohtelun ansaita? Siihen
saamme epäilemättä vastata: t ä y t t ä m ä l l ä t u n 
n o l l i s e s t i ne v e l v o l l i s u u d e t , jotka heidän
välisestä suhteestaan johtuvat. Vähäpätöiseltä näyt
tävä, vaatimattomassa asemassa oleva mies, joka
täyttää velvollisuutensa, hän menee eteenpäin ja saa
vuttaa kunnioitusta, hän nauttii vapaan henkilön
täyttä arvoa, mutta mahtavaltakin näyttävä herra,
joka ei välitä velvollisuuksistaan, hän joutuu hel
posti konkurssihallinnon alaiseksi, ja hänen velko
jansa määräävät pian, missä rajoissa hän saa vapaut
tansa, kuuluisaa „svaboodaansa“ käyttää.
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Luja armeija on vapautemme ja riippumattomuu
temme pääperusteita.
Senpätähden on meidän kasvatettava armeija, joka
on tarpeeksi suuri, mutta ennen kaikkea luja ja siveelli
nen, voimakas, terve ja oikeahenkinen, armeija, jossa
päällystön ja miehistön välillä vallitsee velvollisuuden
tuntoon perustuva luja kuri, jossa vallitsee isänmaal
linen henki, jossa päällystöä myöten harrastetaan vain
tämän paljon kärsineen, tuhatvuotisen sorron alta nous
seen ehjän, kokonaisen suomalaisen kansan parasta.
Jos me suomalaiset tahtoisimme jotakin vannoa,
niin sankariemme verta vuotavien paarien ääreen
polvistuen vannomme: kun armeija tässä maassa
kerran lopullisesti järjestetään, niin se on oleva
joka merkityksessä suomalainen, ylimmästä päästä
halvimpaan rivimieheen saakka, sen henki ja
tahto on suomalainen, ja sen pyrkimyksien pää
määrä on isänmaamme paras, ja sitä on hallitseva
syvä kunnioitus maan laillista hallitusta koh
taan. Tämä armeija on syntynyt puhdistamaan
muukalaisia roistoja pois maastamme. Se tulee tämän
toteuttamaan sekä sisään että ulospäin, sekä itään
että länteen päin, sekä alas- että ylöspäin; kaikista
rosvoista, selkärangattomista luikertelijoista, pettu
reista, kavaltajista, onnenonkijoista ja saalistajista,
jotka tätä maata ovat kahdeksan pitkän vuosisadan
ja varsinkin parin viime vuosikymmenen aikana
raastaneet, tulee se meidän maamme puhdistamaan.
Sillä meidän armeijamme on valkoinen armeija,
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armeija, joka ei ole syntynyt tekemään valloituksia
naapurikansojen keskuudessa, vaan syntynyt luo
maan ehjää, kokonaista, puhdasta, valkoista, suo
malaista Suomea, lujaa, voimakasta, tervettä yhteis
kuntaa maahamme ja tervettä, ylöspäin ja eteen
päin pyrkivää kansaa. Ja tietäkööt kaikki viholli
semme: meidän voimamme on murtumaton, mei
dän rakkautemme omaan kansaamme on rajaton,
meidän vihamme on peloittava, ja jos me edelleen
emme näitä päämääriämme saa toteutetuiksi muu
ten kuin voimaamme käyttäen, niin sen tulemme
me tekemään, sillä pyhä ja vanhurskas Herra yl
häällä elää ja tahtoo oikeuttansa maassamme toteut
taa. Oman hallituksemme käsiin me olemme tulleet
antamaan vallan ja voiman, ja että tämä meidän
hallituksemme tulee tätä voimaa käyttämään, sen
tiedämme.

Loppusanoja.
Olemme koettaneet tässä kirjasessa esittää, mitä
päämääriä meidän on asetettava itsellemme lähties
sämme tälle historiamme merkillisimmälle taipaleelle.
Ne päämäärät ovat epäilemättä suuria, sellaisia, joi
den saavuttamista eivät useimmat meistä vielä vuosi-
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kymmen sitten saattaneet uneksuakaan. Ja voidak
semme nämä päämäärät toteuttaa vaaditaan meiltä
paljon, jopa niinkin paljon, että monesta varmaankin
tuntuu toivottomalta kyetä täyttämään näitä vaati
muksia. Mutta paljonhan meiltä silloinkin vaadittiin,
kun meidän piti lähteä miltei paljain kourin ajamaan
maastamme pois englantilaisilla ja amerikkalaisilla
aseilla varustettuja vihollisiamme. Mutta me luo
timme ylhäältä tulevaan apuun ja luotimme hänen
vahvistamiin omiin voimiimme. Ja näin olemme
saavuttaneet voiton, jota meidän olisi ollut kaiken
strategian järjen mukaan mahdoton saavuttaa. Samoin
saattavat varsinkin vaatimukset kansamme siveellisen
voiman kohottamiseksi ja puhdistamiseksi nyt monesta
tuntua mahdottomilta toteuttaa. Mutta jos tässäkin us
komme voittoomme, saamme lujan voittamisen tah
don ja etsimme apua ylhäältä, niin me perinpohjin
muserramme kaikki, sekä ulkoiset että sisäiset
vihollisemme, vieläpä sisinnä asuvan turmel.uksemmekin voitamme.
Me olemme saaneet peittää isänmaan multaan mo
nen sankarina kaatuneen jaloimman poikamme kyl
mettyneen ruumiin. Me tunnemme näitä, koko
kansamme ja, kuten toivomme ja uskomme, sen suu
ren ja ihanan tulevaisuuden puolesta taistelleita sydänverensä vuodattaneita sankareita kohtaan syvää kii
tollisuutta. Mutta tätä kiitollisuutta osoitamme par
haiten siten, että lähdemme taistellen suorittamaan
osaltamme suurinta maailmanhistoriallista tehtävää,
\
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mitä mikään kansa vielä on suorittanut. Ja että me
olemme osallemme tämän tehtävän saaneet, sen ei
tarvitse olla mikään ihmeellinen asia, sillä ehkäpä
suuri maan kansoja ohjaava Voima tahtoo suurimpia
aikomuksiaan toimittaa pienien kansojen kautta, —
jotta hänen voimansa täällä selvemmin näkyisi!
Kahdeksan pitkän vuosisadan aikana kaatunei
den suomalaisten sankarien vuodattama veri vaatii
meiltä, että taistellen luomme ehjän, kokonaisen,
vapaan ja puhtaan, rehellisten ja oikeamielisten suo
malaisten hallitseman suuren ja onnellisen Suomen,
Suomen, jossa kaikilla sen kunnollisilla ja uskolli
silla kansalaisilla on hyvä olla.

Kun palautamme mieleemme, mitä kaikkea maas
samme on tapahtunut maaliskuusta alkaen v. 1917
aina näihin päiviin asti*), ja sitä ennenkin, missä hir
vittävässä vaarassa suomalainen ja yleensä länsi
mainen sivistys tässä maassa on ollut, ja miten inhi
millisesti katsoen heikoilla voimilla suuri vapaus
taistelumme alotettiin, niin täytyy meidän tuntea
ja tunnustaa: ei mikään muu kuin ihmeellinen Ju
malan johto oli meidän kansaamme taaskin voinut
pelastaa. Ilman uudestisyntymisen valtavaa ih
mettä olisi ollut mahdoton saada liikkeelle tuhan*) Tämän kirjasen käsikirjotus valmistui 14 p. huhtik. v. 1918.
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sia, jopa kymmeniä tuhansia vapaehtoisia Suomen
harvaan asutuista sydänmaan seuduista. Paljon
olemme me suomalaiset viimeisten parin kolmen
kymmenen vuoden aikana harjoittaneet kaikenlaa
tuista pilkkaa kaikkea pyhää ja oikeata vastaan.
Olemme olleet hukkumassa valheeseen, murhaan
ja hirvittävään lokaan ja saastaan. Me kaikki
olimme poikenneet kauas pois totuudesta.
Mutta silloin sai meidän kansamme ylhäältä
uuden vahvan hengen, joka synnytti uudesti
osan tästä kansasta. Apu tuli ylhäältä! Jumala
tahtoi osottaa, että H ä n on Herra, että meidän
tulee kunnioittaa hänen käskyjään, kääntyä, tehdä
parannusta ja uskoa, että hänen neuvonsa ovat omia
keinojamme paremmat.
Meidän suomalaisten kohtalon hetki on lyönyt!
Saamme toivoa, että ulkonaisesti saavutamme ne
kansalliset päämäärät, jotka kuuluvat elämisemme
perusehtoihin. Mutta saammeko myöskin toivoa,
että tahdomme toteuttaa siveellistä maailmanjär
jestystä itsessämme yksilöinä ja kansana, että me
todella olemme pääsemässä oikealle tielle ja tah
domme tällä tiellä loppuun asti vahvana pysyä,
niin että nykyisestä kurjuudestamme huolimatta,
tässä meidän ihanassa isänmaassamme vielä ker
ran asuisi terve, väkevä, onnellinen, luonteeltaan
luja siveellinen Suomen kansa.
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