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Joukkojen sielunelämästä. 
Alkusanat. 

Kaikilla joukoilla ei ole yhteistä sielunelämää. Henkilöt, 
jotka ovat koolla ioss~kin julkisessa tilaisuudessa, esim. kuu
Iijakuntana jotakin puhetta kuuntelemassa, saattavat ajatella 
ja tuntea siinä maarin eri tavalla yhdessäolonsa aikan". ettei 
heidän kesken synny mitalin sielullista yhteisilmiötä, jota 
voisi tarkastella. Sitä vastoin saattaa joukko henkilöita, jotka 
asuvat hajallaan eri tahoilla, muodostaa siitä huolimatta hen
kisen yhteyden, elää enemmän tai vähemmän samanlaista 
sielunelämäa., mikä tutkijan kannalta näyttää jonkinlaiselta 
persoonalliselta elämältä, joukkosielunelämätt!, niin pian kuin 
se jonkun tapauksen tai sopivien olosuhteiden vaikutuksesta 
paäsee voimakkaana yhteisilmauksena tulemaan näkOsälJe. 
Tällaisella joukolla - oli se hajallaan tai yhdessä - jonka 
ajatukset, tunne ja tahto suuntautuvat määräUyjen ehtojen 
vallitessa selvästi huomattavalla tavalla yhtäälle päin, on 
sieluopillisesti katsoen erikoinen luonne ja erikoinen mer· 
kitys. Sillä on oma psykologiansa, omat sielulliset tilansa. 

Kun ihmisheimot. joiden yksilöitä on yhdistänyt toisiinsa 
heimonjohtajan tahto ja ve risiteet, yhdistyvät kansoiksi, alkaa 
niissä erityisten tekijäin vaikutuksesta kehittyä erityisiä omi· 
naisuuksia , ja heimQt saattavat esiintyä erittäinkin joissakin 
tapauksissa kuin yhtenä miehenä. Siinä ilmenee kansan sie· 
lunelämää. Samoin voidaan puhua myöskin ihmisrodun sie
lusta. 

Pienemmät sieluopillisesti tärkeät joukot voidaan jakaa 
kahteen ryhmään: seka-aineisiin ja tasa~aineisiin. Edellisen 
ryhmän joukkoihin saattaa kuulua minkälaisia yksilöitä ta
hansa ja sen joukot ovat sella isia kuin valamiesoikeudet 
ulkomailla, eduskunnat ja katujaukot. Jälkimmäisen ryhmän 
joukkoja yhdistää toisiinsa joko yhteinen vakaumus, yhteinen 
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ammatti tai yhdenlaiset edut, elämäntavat ja sivistysolot. Ne 
ovat uskonnollisia yhtymiä, maallisia yhdistyksiä, ammatti-
kuntia ja kansanluokkia.. . 

Se että me itsekukin kuulumme yhteen tai useampaan yllä· 
mainituista joukoista, tekee joukkosielun tutkimisen vaikeaksi. 
Sillä vaikeata on päästä ihmiskunnan eri keoista niin paljon 
henkisesti erilleen , että voi sen joukkojen kuhisevaa elämää 
puolueettomana katselijana arvostella. Vaikeutta lisää vielä 
sekin seikka, että joukkojen sielunelämän tutkiminen on vasta 

. aivan alulla. Ensimmäinen sitä alaa käsittelevä meille levin
nyt yleistutkimus ilmestyi 1895 ranskankielellä, suomeksi 
1912. Sen tekijä on lääkäri ja ajattelija Gustave le Bon, 
joka paljon muun ohella on julkaissut myöskin kuvauksen rotu
sielusta ja niinikään joukkojen sielunelämää valaisevan teok
sen: .Ranskan vallankumous ja vallankumouksen sieluoppi. ~ 

Mutta vaikka kysymyksessäoleva tutkimus onkin aivan 
alulla ja vaikka monen mielestä sen alaa ei olisi lohkaistava 
yleisestä sieluopista erilleen, on kuitenkin syytä tutustua sen 
mieltäkiinniUävimpiin päätelmiin. Sillä erittäinkin tätä aikaa, 
jona joukot saavat yhä suuremman merkityksen kansojen 
vaiheissa , me ymmärrämme paremmin, jos paremmin tun
nemme ja ymmärrämme joukkojen sielunelämää. 

Meidän päivinämme tapahtuu kansojen aatemaailmassa 
suuria mullistuksia. Vanhat, perinnäiset uskonnOlliset, val
tiolliset ja yhteiskunnalfisel'opit, jotka ennen horjumattomina 
totuuksina hallitsivat maailmaa, ovat joukkojen . sielunelä
mässä enää vain osittain vaikutusvoimaisia, ja uudet aatteet 
muodostuvat niiden tietoisuudessa yhä selvemmiksi ja varo 
memmiksi. Siita johtuu se, että joukot toimivat kaikkialla 
sivistysmaissa yleensä vanhan häviltämistyössä aivan niinkuin 
pikkueliöt, mikrobit, heikontuneessa elimistössä tai kuolleessa 
ruumiissa. Ja samalla kuin vanhat vakaumukset -horjuva! ja 
häviävät, kun yhteiskunnan vanhat tukipatsaat vähitellen 
kaatuelevat maahan, tekee joukkojen henki nousuaan kan
sojen valtaistuimelle. Nyt jo täytyy hallitsijain. ja hallitusten 
ottaa päätöksiä tehdessään huomattavalla tavalla lukuun tämä 
uusi' mahti, nuorin valtias: joukkojen valta. Tämmöisenä 
murrosaikana on tietysti erityisen mielenkiintoista tarkastella 
joukkojen sielunelämää. 

Meidän maassamme, jossa vastikään kukistettu puna
kaartilaiskapina on kokonaisuudessaan suuri, kyseessäole-



valle tutkimukselle paljon aineksia tarjoava joukkopsykoloo
ginen ilmiö, on varsinkin tärkeätä tutustua tähän ihmiselämän 
alaan. Se helpotta'a löytämään viimeaikaisten rikollisten 
tapahtumain sarjalle sieluopillista taustaa ja antaa sitä tietä 
vi ittauksia, miten uutta Suomea olisi rakennettava, jotta työ 
saisi kansanjoukkojen sielunelämässä riittävää vastakaikua ja 
kannatusta. 

Joukkojen kehitys on luonnollisesti ennen muuta suu.resti 
riippuvainen niistä vaikutuksista, joita joukot saavat tavalla 
tai toiseUa oman · ympäristönsä eli yleisemmin sanoen kansa
kuntansa puolella: sen entisyydestä ja nykyisyydestä. Sen
tähden on joukkojen sielun elämää . selviteltäessä ensin lä
h!!mmin esitettävä tämä joukkojen sielunelämän pohja, en
nenkuin puhutaan sen välillisistä tekijöistä. Sitten voidaa n 
verrata· joukkojen ja yksilöiden sielunelämaä toisiinsa ja 
käydä selvittelemään joukkojen mielipiteiden ja vakaumusten 
sieluopillista kehitystä ja laatua, niiden tunne-elämää ja 
tahtoa. 

Siis ensinnä on puhuttava 

Kansakunnan vaikutuksesta joukkojen sielunelämään. 

Kuten yksilö perii vanhemmiltaan ja suvultaan monen
laisia sielun ominaisuuksia, jopa koko sielullisen kehityksensä 
pohjan, siten perivät tavallaan joukotkin ympäristöItään 
ja kansakun naltaan yhteisen sielunelämänsä 
a I u n j a p 0 h jan. Kansakunnan menneisyydellä on ni
mittäin hyvin voimakas vaikutus sen yksilöihin ja joukkoihin, 
ja kansakunta kehittaa yksilöitalln, joista joukot muodostuvat, 
kasvatuksella ja opetuksella tulevaisuutta varten. Sitä paitsi 
on kansakunnan valtiollisilla ja yhteiskunnallisilla laitoksilla 
tässä suuri merkitys. 

Kun Ranskassa suuren vallankumouksen aikana sanottiin 
kansan nimessä: . Me emme tahdo pitää pappeja, me emme 
tahdo tunnustaa muita jumalia kuin niitä, joita luonto on 
meille antanut - ja kun tämän tunnuslauseen mukaisesti täy
dellä todella toimittiin: pappeja karkoitettiin tai mestattiin 
ja kristillistä jumalanpalvelusta kaikkialla vainottiin, niin 
voitiin luulla, että kristillisyys olisi maassa menettänyt kaiken 

-
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voimansa. Mutta kuinka ollakaan, aivan pian, vain muuta· 
mien vuosien kuluttua oli Ranska jälleen katolinen maa. 
Kansa tahtoi niin ja kansan vaatimukset saivat aikaan kirkon 
uskon palauttamisen. Miten tamä on ymmlrrettävä? Siinä 
on mitä selvin esimerkki kansakunnan menneisyyden vaiku
tuksesta sen joukkoihin, samalla kuin se todistaa kristinus-
kon voimaa. Ei ollut mahdollista repeytyä irti kristinus
kosta, jota kansa oli toista vuosituhatta tunnustanut. Vallan
kumouksen aikuiset uudet tekaistut uskonnot olivat olleet 
joukoille useimmiten vain rakkautta vallankumousta ja isän
maata kohtaan, ja kun vallankumouksen myrskyt olivat men-
neet ohi ja mielet tyyntyneet, menettivät uudet jumalat mer
kityksensä ja ruvettiin kaipaamaan vanhaa uskontoa. Jouk
kojen sielunelämän syvyydestä eivät olleetkaan vielä men
neisyyden uskonnolliset vaikutukset hävinneet, vaikka siltä 
näytti. Julkinen pakanuus oli vain sielujen elamän pinta
ilmiö, joka osoitti, mihin pain oltiin hyvää vauhti.a menossa. 

Tähän voimme lisatä omista oloistamme pari esimerkkiä. 
Kapinalliset kansalaisemme koettivat saada vallankaappauk
sensa onnistumaan venäläisten avulla ja kanssa, ja he koet
tivat ensi töikseen poistaa uskonnonopetuksen kouluista sekä 
havittää kirkon lakkauttamalla sille tulevat maksut. Kum
massakin kohdassa heiltä jäi ottamatta lukuun perinnölli
syyden horjumaton laki, jolla on suuri merkitys kans~nkill 
elämän alalla; ja niin he olivat tuomitut joutumaan toimin
nassaan karille. Isiltä peritty vastenmielisyys ja kammo 
itäisiä naapureitamme, ikivihollisiamme, kohtaan on niin 
suuri voima vielä maamme talonpojissa ja muissa laillista 
järjestystä rakastavissa henkilöissä, että sitä vastaan täytyi 
kapinan hyökylaineiden väkistenkin särkyä. Ja uskonnol· 
lamme on kansamme' maaperässä syvemmät juuret, kuin 
sosialistijohtajamme, kapinamiehemme osasivat aavistaakaan, 
kuten vapaussodan aikana on selvasti käynyt ilmi. 

K a n san me n n e i syy s, sen vaiheet, entiset aatteet, 
tunteet ja tarpeet tulev:!t sen yksilöille tunnetuiksi opetuksen 
ja kasvatuksen kautta. Esi-isistä ja -äideistä, s. o. kansa· 
kunnasta lähtevät vaikutukset, jotka ovat uuden polven sie
lunelämassä aina jossakin muodossa olemassa, saavat tata 
tietä uutta voimaa. Luonnollisesti myöskin k a n s aku n· 
n ann y k Y i syy s, sen nykyi set aatteet, tuntee! ja tarpeet 
koetetaan antaa nuorison tietoon kasvatuksen ja opetuksen 
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kautta. Nuorten omat havainnot ja kokemukset saavat taten 
tarpeellista ohjausta, korjausta ja varmuutta. Ja kansakun
nan nykyisyydellä, joka on menneisyyden lapsi, on tietysti 
erityinen vaikutusvoima joukkojen sie]unelärnässå. kun se 
niiden omaksi nykyisyydeksi, niiden - niin sanoaksemme -
lihaksi ja vereksi on muuttunul 

Sota-aikoina, joita me nyt elämme, vaikuttavat erut eri· 
koiset tekijät, kuten elintarvepula. .gulashaus". ihmisten 
hukka y. m. joukkojen sielunelamaa.n. Ne saattavat synnyttää 
kiihkeää tyytymäUö,myyttä hallitusta ja lakeja vastaan van
hemmissa yhteiskunnan jäsenissa ja näiden kautta nuorisos-
sakio. 

Mutta kas v a t u ks e n ja 0 p et u ks e n päaasiallisin 
tehtävä hän on kehittää nuorista mita onnellisimpia ja yhteis
kunnalle mita hyödyllisimpiä, siveellisesti voimakkaita kan
salaisia. KiinnittäkUmme huomiomme erittäin tähän asian 
puoleen. Mikä on kansakunnan tarjoaman opetuksen ja 
antaman kasvatuksen merkitys tässä suhteessa? Kantaako 
työ sivistysmaissa yleensä toivotuita hedelmiä? Minkä vas
tauksen anlaa kysymykseen joukkojen vaiheiden ja sielun
elämän tutkimus? 

Ennen mainittu Le Bon syyttU Ranskan kasvattajia siitä, 
että ne saattavat oppilaansa ahmimaan kirjojen sisällys!ä 
muistiin kokeita ja tutkin noita varten, eivätkä kehitä heidän 
arvostelu- ja aloit~kykyänsa, niinkuin tulisi. Hän sanoo, että 
nuorien annetaan lukea monien tarpeellisten asiain asemasta 
paljon sellaista, mistä ei ole elämää varten mitään hyvää. 
Ja hän selittää maansa koulukasvatuksessa piilevän sen 
vaaran, "että se saa jokaisen, joka on tullut siitä osalliseksi, 
inhoamaan sielunsa pohjasta sitä asemaa, johon hän on 
syntynyt". • TyOm,ies ei enää tahdo pysyä työmiehenä, ta
lonpoika ei enää talonpoikana, ja alhaisinkaan porvari ei 
katso pojilleen mitään muuta elämänuraa mahdolliseksi kllin 
valtion viran~. · • Yhteiskunnallisen asteikon alipäähän luopi 
koulu näin kohtaloansa tyytymättömien ja aina kapinaan 
valmiiden proletaarien armeijat". Myöskin valittaa Le Bon 
sitä, että monet opinsaaneet, jotka turhaan pyrkivät valtion 
virkoihin, lisäävät tyytymättömien lukua ja ovat kärkkaJt 
mihin vallankumoukseen tahansa. .Sellaisten tietojen anta
minen", vakuuttaa hän, "joita ei voida mihinkään käyttää, 
on varma keino tehdä ihminen mullistusmieheksi" . Ja hän 
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ehdottaa että ~inhottavien oppikirjojen" ja "surkeiden-, teT· 
veyttä pahasti kuluUavien ~ tutkintokilpailujen" sijaan asett:t· 
taisiin ,,5 e 11 a i 11 e n a m m a t t i 0 P etu 5, m ikä k Y k e
nisi viemään nuorison takaisin vainioj,lle. 
työpajoihin ja siirtomaayrityksiin, joita 
kaikkia tätä nykyä hylitään". 

Meidän maa m tn e k 0 U 1 u I ai to sta arvosteltaessa 
on ruvettu yhä Unekkäämmin tekemään samanlaisia syy
töksiä kuin Le Bon tekee n. s. latinalaista koulua vastaan. 
Täällakin kuulee valitettavan, ettei ~oulu pysty innostuUamaan 
nuorisoa ruumiilliseen työhön eikä kasvattamaan sitä elämää 
varten niinkuin tulisi. Maalaisväestön keskuudessa huomaa 
usealla isällä ja äidillä olevan surua ja huolta siitä, että 
lapset tahtovat kouluaikana vieraantua maa hengestä. Ja sekä 
maalla että kaupungeissa löytyy niitä, jotka väittävät Le 
Bon'in tapaan, että koulu nykyisessä muodossaan meilläkin 
osaltaan myöskin edistää kohtaloonsa tyytymättömien ~pro
letaariarmeijojen- kasvamista. 

Edellinen syytös perustuu siihen huomattavaan tosiasiaan, 
ettei halu maantyöhön suinkaan ole nuorisossamme kasva
maan päin , niinkuin isänmaan menestys vaatisi, vaan on 
,päinvastoin yhä heikkenemäsSä, mikä on johtunut suureksi 
osaksi korjausta ' kaipaavista ja korjauksen alaisista maan
omistusoloistamme. Nyt on sota ja nälänhätll opettanut 
antamaan arvoa maanviljelykselle sekä maataviljelevälle vä
estölle, Se toivottavasti vaikuttaa myöskin kansakoulun ke

.hitykseen, niin että sillä opetuksen alalla ruvetaan entistäkin 
enemmän harrastamaan käytännöllisyyttä ja m. m. maahenkeä 
elvyttämään ja maataloutta opettamaan. Jälkimmäinen syytös 
taas viittaa kansanopetuksen pintapuolisuuteeri ja kehoittaa 
myöskin syventämaän ja laajentamaan työta. Laajat kan
sankerrokset tarvitsevat sivistyskeinoja, jotka tekevät niille 
mahdolliseksi harkitsevasti ymmärtää yhteiskunnan asioita 
ja niiden suhteita jokapäiväisiin elärnänoloihin. Valistuksen 
ja sivistyneiden puuteban se oli, mikä teki kapinalliset ky
kenemäUömiksi rauhallisella tavalla, luonnollista tietä nou
semaan valtaan; se se oli, mikä teki mahdolliseksi kapinan. 
Jos kansamme olisi todella sivistyskansa, eivät sen suuret 
joukot olisi hyväksyneet sosialistijobtajien kapinaan kiihoit
tavia kirjoituksia, joita nämä joukkoja imarrellen lukijoilleen 
tarjosivat. On sattuvasti sanotlu sosialistilehtien luonteesta, 
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ettei Frans Seyn puhutellut ilettävämmällä tavalla .suurla 
jumaloimaansa tsaaria K kuin Yrjö Mäkelin. Irmari Rantamala 
y. m. kirjoituksissaan .kaikkivaltiasta kansaa-, ja kuitenkin 
otettiin sosialistijohtajien puheet ehdottomana totuutena vas-
taan sekä toimittiin sen mukaan. Se osoittaa arveluttavaa ja 
tuhoisaa pintapuolisuutta sivistystyössämme. 

Pahin syytös mikä maamme ylempää koulua vastaan on 
tehty, on se, ettei se liian tietopuolisella, monen monien 
tutkintojen laitoksena saata kasvattaa si inä määrin , kuin voi
daan syystä odottaa ja toivoa, työhönsä innostuneita, luja
hermoisia ja itsenäisestikin yriUäviä, taitavia virkamiehiä, joita 
joukot kunnioittaisivat. 

Viela on mainittava, että tilastolliset tutkimukset osoittavat 
alaikäisten rikollisten luvun yleensä Europan maissa vuosi 
vuodelta kasvavan. Meillä on viime vuosikymmenillä tör
keiden rikollisten luku huomattavasti lisääntynyt, ja vuodesta 
1906 alkaen on huomattu erityinen kaanne yleisenkin rikol
lisuuden lisääntymiseen päin. Tällaisista havainnoista on 
joskus tehty se huolestuttava johtopäätös, ettei koululaitos, 
mikä meidän päivinämme on eri maissa paljon laajentunut 
ja uudistunut, pysty joukkojen siveellisyystasoa korottamaan 
ta i ei ainakaan rikollisuuteen johtavia taipumuksia nuorten 
sydämissä tukehuttamaan. 

Tämän johdosta on huomattava, että meidän työväenliik
keellämme, jolla on materialistinen maailmankatsomus, on ollut 
tavattoman suuri vaikutus lukemattomien kansanlasten ko
teihin, ja kodit ovat joutuneet sen johdosta monesti toimi
maan kasvatustyössä jyrkästi päinvasta iseen suu ntaan kuin 
koulut, joilla maassamme on kristillinen pohja. Mutta koska 
kodin va ikutus 011 aina suurempi kasvatettaviin kuin koulun, 
niin on aivan luonnollista, että nuorison siveellineu taso on 
mennyt alaspäin; sillä materialistinen ajatus-suunta ei pysty 
luomaan siveellisesti voimakkaita luonteita. Sen edustajat ja 
kannattajat jakavat nuorille, kuten kokemus on osoittanut, 
katkeruutta, vihaa, vallah imoa ja nautinnonhalua, ja sellainen 
kasvatus johtaa varmasti rikollisuuteen. Emme kuitenkaan, 
tahdo väittää, ettei koulujenkin toiminnassa siveellisen vai
kutuksen hyväksi olisi paljon toivomisen varaa . Niinikään 
olisi yhteiskunta s uojeluskasvatuksen muodossa voinut tehdä 
paljon enemmän kodittomien ja siveellistä hoitoa vailla ole
vien lasten ohjaamiseksi oikeaan. 
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Valtiollisista ja yhteiskunnallisista lai
t 0 k 5 i 5 t a saa yksilö selvemmän tai ham.1l.rämmän käsityk
sen myöskin jo koti· ja kouluopetuksen ja -ohjauksen kautta. 
Tassä näyttää olevan kotikasvatukseUa usein ratkai~va mer-
kitys. . 

Jos yksilö saa nuorena huonoja käsityksill maansa lai· 
toksista, syntyy hänessä aikaisin vastenmielisyyden tunteita 
niita ja niihin kuuluvia virkamiehiä ~ohtaan. Jos hän esim. 
S3a kotona kuulla sanottavan, niinkuin nyky jään usein ta
pahtuu, että herroja tuomitaan oikeusistuimissa varovaisem
min ja suhteellisesti pienempiin rangaistuksiin kuin muita ja 
että herrain asia monasti saapi suotuisemman loppupaätöksen 
kuin muiden, niin loukkaantuu hänessä oikeudentunlle, ja 
hänessä herää varhain ajatus tuomarien puolueellisuudesta 
ja yleensä alhaisemman kansan sorrosta. Samoin on asian 
laila, jos lapsi saa kodissa kärsiä puutelta ja olla niin pian 
kuin kynnelle kykenee kovassa työssä ja saa nähdä varak
kaampien lapsien kasvavan enemmän tai vähemmän jouti
laina hyvissä oloissa ja pääsevän kouluihin, joihin köyhyys 
eslaä häntä pyrkimastä, itää hänessä helposti jonkun van
hemman henkilön kylvämä kateuden ja katkeruuden siemen, 
ja hän alkaa salaisesti kapinoida yhteiskuntaa vastaan, jossa 
joutilas voi saada hyviä päivia ja ahkera niukan toimeen
tulon ja jossa kansan varoilla ylläpidetään laitoksia "herroja 
varten. Ja varsinkin siinä tapauksessa, että ne henkilöt, jotka 
häntä ovat kasvattaneet ja ohjailleet katselemaan ihmiselamaä 
laila puolelta, ovat hänelle läheisiä, on hän luonnollisesti jo 
nuoruudesta pitäen varma yhteiskunnan vihollinen. Kysy
mykset se\1aiset kuin, miksi toisilla saman yhteiskunna n jä
senillä on niin paljon omaisuutta, aika omassa hallussaan, 
huoneita runsaasti. tuleyaisuus turvattu y. m., kun toiset sitä 
vastoin saavat työn orjina kärsiä puutetta koko ikänsä, ovat 
hänestä sen tehneet. 

Multa nuorena saatu käsitys maan laitoksista saattaa 
myöhemmin uusien tietojen ja vaikutusten kautta paljon 
muuttuakin . Nuorukainen voi vanhempana joutua sellaisten 
henkilöiden piiriin, jotka herättävät hänessä arvonantoa esi
valtaa ja sen laitoksia kohtaan kaiken inhimillisen järjestyk
sen, kaiken laillisuuden jumalallisen alkuperan vuoksi. Usein 
kay myös päinvastoin. Yksilöllä voi olla isiltä peritty syvä 
kunnioitus hallitusta kohtaan, mutta jos hän tulee useamman 
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kerran huomaamaan, että hallitus voi toimia, jopa pitkittä
vllsti toimia maassa vallitsevia oikeusperiaatteita vastaan, 
kuten venäläisvallan aikana tapahtui meillä, rupeaa hanen 
kunnioituksensa horjumaan, ja kunnioituksen sijalle saattaa 
nousta voimakkaitakin pahentumisen ja syyttävän mielen 
herllttllmil tunteita. 

Ennenkuin jätämme kysymyksen, miten joukkojen suhde 
kansakunnan valtiollisiin, ja yhteiskunnallisiin laitoksiin yleensä 
kehittyy, on meidän viitaUava vielä erääseen UUä asiaa kos
kevaan 1uulooo. 

Monella on se kllsitys, että kansan onni ja edistys johtuu 
ennen muuta sen valtiollisista ja yhteiskunnallisista laitok-
sista. Jos nämä saataisiin muutetuksi oikein hyviksi, ihanne
laitoksiksi - niin ajatellaan - menestyisi yhteiskunta; eli 
yleisemmin sanoen: jos lait saataisiin oikein hyviksi, ihanne
laeiksi, uudistuisi yhteiskunta toivottuun suuntaan hyväksi. 

On selvää, ettei laitoksilla ja laeilla ole omaa sisällista 
arvoa. Samat lait ja laitokset, jotka määrättynä aikana ovat 
jollekin kansalle hyviä, voisivat olla jollekin toiselle perin 
huonoja. Kansanvallaisinkin hallitus voi sortaa ja yksinvalta 
voi menestyä maailman kansanvaltaisimmassa maassa. Lakien 
ja laitosten pitää olla kansan paraiden aatteiden, tunteiden ja 
tapojen tyttäriä , ennenkuin ne voivat olla sopivia. Ja mitä 
paremmiksi kansan aatteet, tunteet ja tavat muuttuvat, sitä 
entiseen verraten parempia lakeja se kaipaa. Se on luon
nollisesti yhdentekevää, mitkä tekijät: taloudelliset tarpeetko 
vaiko henkiset virtaukset, ovat muutoksia saaneet aikaan. 

Mutta va}kka nä in onkin usein selitetty ja vaikka historia 
todistaa, etteivät yksityisten ja joukkojen yritykset parantaa 
yhteiskuntaa huomioonottamaUa riittavasti kansan kehitystä 
vain oppirakennusten tai luulojen perustuksella laadituilla 
laeilla ole onnistuneet, niin kuitenkin pyritään sellaisia yri
tyksiä yhä uudestaan ja uudestaan tekemaän, ja verrattain 
yleisesti toivotaan liian suuria uusilta laeilta ja laitoksilla 
sekä tulevilta valtiollisilta ja yhteiskunnallisilta mullistuksilta 
ja otetaan liian vähän huomioon kansakuntien nykyinen tila. 
Se on ilmiö, joka kuuluu erityisesti joukkojen sieluopin alaan 
ja joka tekee monessa tapauksessa joukkojen suhtaumisen 
lakeihin ja laitoksiin ymmärrettäväksi. 

Jos meillä laitlomuuleen taipuvat sosialistimme olisivat 
panneet merkille ja käsittäneet tämän ilmiön, jos he olisivat 
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oivaltaneet, mitkä ovat railliin, menestyksellisen valtiollisen 
ja yhteiskunnallisen korjaustyön välttämättömät edellytykset, 
niin eivät he olisi kapinaan nousseet. Mutta he eivät oi· 
valtaneet ja heidän piti yrittää sellaista, jonka lähden jo 
ennen on surmattu suunnattomasti ihmisiä ja mullisteUu 
Europpaa pitkät ajat. Se on surullinen tosiasia , joka näyt
tää. että meillä on kyseessäoleva luulo laeista ja laitoksista 
hyvin voimakas ja kansanjoukkoihin juuttunut. 

Kuten edellä olemme huomanneet, vai k u t t a a k a n 5 a
kun ta saa m a n 5 a kas v a t u k 5 e n, 0 p etu k 5 e n j a 
laitostens,a kautta monella tavalla yksilöi
h i n s ä. Y k 5 i I ö P ä ase e n ä i den a i h e u t t a En i e n 
vai k utu 5 t e n k a u t tao 5 a 11 i s e k 5 i k a n 5 aku n

-nalle ominaisesta sielunelämästa. Tällä sei
kalla on niin tärkeä merkitys kansakunnan vaiheissa, että 
siinä voidaan sanoa sen vastaisten kohtaloiden olevan tavalla 
tai toisella kätkettyinä. 

11 

Joukkopsykolooglsten ilmiöiden viilIlIset tekijät. 

Suvun ja kansakunnan vaikutus yksilön sieluun, mikä 
koti· ja koulukasvatl!ksen kautta saa mUrättyjä suuntia ja 
tulee näkyviin muun muassa siinä, miten yksilö alkaa arvos
tella valtion ja yhteiskunnan laitoksia, on luonnollisesti erittäin 
tärkeä tekijä joukkojenkin sielun elämässä. Se muodostaa siinä 
ilmiöiden pohja- eli taustatekijän. Muut vaikutukset, jotka 
kutsuvat ilmiöitä esiin, ovat näiden v ä I i 11 i s i ä, niin S8-
noaksemme pintatekijöitä, 

Kun Ranskassa ennen suurta vallankumousta aateliston 
kirislykset sekä muut silloin vallitsevat suuret epäkohdat ja 
uudet aatteet olivat ihmisten mieliä siihen kypsyttäneet, nos
tivat sellaiset tekijät kuin toivotlujen uudistusyrilyksien vas
tustus, mitkä eivät ennen olisi suu riakaan merkinneet, niin 
voimakkaan kiihtymyksen, että koko Europalle huomattavia 
joukkosielunopillisia ilmiöitä syntyi. 

Tällaisina valtiollisesti levottomina aikoina, kuten myöskin 
suurempien uskonnollisten herätysten i1metessä ja yhteisen 
vaaran hetkinä, kun olot ovat sellaisia, ellä saman aatteen 
tai ajatuksen täytyy herätä tuhansien keskuudessa samaan 
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aikaan, tarvitaan usein vain yksi ainoa ta p a u 5 tai s y t Y t
t a v ä 5 a n a, ja tuhansien yksi löiden joukko muuttuu ikään-
kuin yhdeksi sielulliseksi ruumiiksi, jonka pyrkimyksiin ja 
harrastuksiin eri minat aivan näyttävät häviävän. Meillä on 
tästä selvä esimerkki suurlakossa. 

Sitä.. joukkoilmiötä oli valmistanut Venäjän hallitusvallan 
sorto ja "aikaansaama laittomuus, ja kun hetki löi, kun Pie
tarista saatiin vallankumouksellisia tietoja suu rlakon puhkea
misesta, oli täällä koko kansa, ylhäiset ja alhaiset, yhtenä 
miehenä kaiken julkisen toiminnau pyöriä seisauUamassa. 
Kuvaavaa on tälle suomalaisten muuttumiselle ikäänkuin 
yhdeksi henkilöksi erään syrjäpitäjän asukkaiden puuha. 
Kun he sattuivat saamaan suurlakosta tiedon vasta se n pää
tyttyä, niin he sittenkin vielä tahtoivat yhtyä muihin ja pi
tivät aikansa keskuudessaan lakkoa. He tunsivat niin voi
makkaasti kuuluvansa sa maan kansanruumiiseen kuin muutkin 
ja halusivat niin voimakkaasti samaa kuin muutkin, että 
heidänkin piti lakkoilJa, vaikkei sillä enää mitään merkitystä 
ollutkaan. Se oli ka nsan elimistön aarimmäisten osien vä
rähdystä keskustan toiminnan lakkaamisen jälkeen. 

Samanlaista ihmisjoukkojen va tmeutta yhtymään kokonai
suudeksi, joka toimii yksilön tavoin, huomattiin myös va
paustaistelumme aikana. Kun Oulussa esim. sosialistien 
huuto: . Iahtarit menivät tappamaan (todellisuudessa riisu
maan aseista) viattomia ryssiä, jotka jo tekivät poislähtöä" , 
oli vielä lietsonut aiotun kapinan henkeä eikä tapahtumain 
kulku ollut omiaan estämään sitä i\mituleen puhkea masta, 
olivat maaseudun maanviljelijät ja muut laillisen vapauden 
kannattajat heti valmiina henkensä uhalla yhteisen onnen ja 
isänmaan puolesta taistelemaan. Se oli joukkosieluopill inen 
ilmiö, joka oli nahtavänä samoihin aikoihin ympäri maa
tamme. Sama uhrimieli valtasi kansamme paraimmiston 
kaikkialla, ja hallituksen kehoitus rupea maan esivallan mie
kaksi veti sen näkyviin, 

Kun ihmisten mielet ovat kiihtyneitä, niin on heidän 
mielikuvituksensa hyvin herkkä, He voivat helposti saada 
silloin harha-aistimuksia, ja he ovat alttiita antautumaan kai
kenlaisten kuvittelujen vaikutusten alaisiksi. Nämä taas saavat 
aikaan uusia joukkosieluopillisia ilmiöitä, 

Niin saattoivat esim. kapinan kannattajat pohjois-Suo
messa toivoa ja uskoa vapaussodan onneJlisesti jatkuessa 
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etelässA, kirgiisien tulevan jostakin Aunuksen kautta heitä 
auttamaan. Se oli kiihtyneen mielikuvituksen tuoteIta. Sola
kertomukset sisaltävat lukemattomia tällaisia tapauksia harha
kuvitteluista ja myöskin harha-aistimuksista. Sotilasjoukot 
saattavat, jos järjestys ja johto on huono, lähteä pakene-
maan yksinäisiä, komennussanoja huutavia miehiä tai puu
laitteita, jotka .on oikeiden sotakoneiden puutteessa saatu 
~Ia ulamaan " vähän samaan tapaan kuin kuularuisku. Ensin 
saa harha-aistimuksen joku tai jotkut miehistä, ne tartuttavat 
sen helposti muihin, ja pian on koko joukko kuin lammas· 
lauma, joka seuraa johtajiaan sokeasti. 

Venälainen prof. Bechterew mainitsee erUssä teokses
saan : Öisin näyttävät sota-aikoina etäiset epäselvät esineet 
usein joukkojen silmissä vihollisen armeijalta. Saksalais
venäläisten välien kiristyessä nähdään olemattomia saksalai· 
sia ilmapalloja Hitelevän Venäjän rajan ,yli, taikka näkevät 
jaappanilaiset sodan alkaessa venäläisen laivaston milloin 
Tschemulpossa, milloin Koreansalmessa, milloin jossakin 
muualla, vaikka se todellisuudessa on kaikessa rauhassa -
korjauksen alaisena satamassa. 

Bechterew kertoo myöskin seuraavan tapauksen: V. 1846 
yllättää myrSky Afrikan vesillä 2 ranskalaista sotalaivaa ja 
erottaa ne eri tahoille. Toinen jaä pelastuneena Madagas
karin luo odottelemaan toverilaivaansa. Pelossa ja tuskassa 
katsellaan ulapalle. Sitten ilmoittaa muutamana iltapäivänä 
eräs Ulhystäjä mastoUoman laivan lähestyvän. Kaikki kiireh
tivät katsomaan ja näkevätkin ihmisiä täynnä olevan lautan, 
jota veneet hätämerkkejä antaen hinaavat. Katsellessa yksityis
kohdat yhä selvenevät. Viimein kuuluu avuksihuutoja. Eräs 
risteilijä rientää apuun ja ehtii kohdalle juuri kun yö laskeu
tuu vesille. Mutta kun risteilijäll pelastusveneet laskevat 
lautan laitaan, huomataankin lauUa joukoksi puunrunkoja, 
joita merivirrat kuljettavat. 

Muuten on huomattu, että joukkojen niinkuin yksityis
tenkin mielikuvitukseen vaikuttavat rauhaJlisinaki n aikoina 
asiain i h m e e II i se t ja h ä m ä r ä t P u 0 I e t voimak
kaammin kuin tosiasiat, ja monasti enemmän tapahtumain 
ilmenemismuoto kuin . itse tapahtumat. Hartaisiin katolilai
sii n esim. tehoavat vieUI nykyäänkin erityisemmin pyhimys
tarut ja niissä varsinkin ihmekohdat. Ja sata tavallista rikosta 
ei vaikuta ollenkaan joukkojen mielikuvitukseen; jota vastoin 
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joku harvinaisempi rikos, varsinkin jos siihen liittyy selvittä~ 
mättömiä, mielenkiintoa herättäviä, hamäriä juttuja, voi kiin~ 
nittaa suuren yleisön huomiota pitkiksi ajoiksi. 

Puheissa, joita joukoille pidetään, vaikuttaa voimakkaasti, 
paitsi elävät kuvaukset ja vertaukset eli havainnollisuus, 
myöskin ~ usein aivan erikoisesti m ä 11. r ä t Y t san a t j a 
k a a vai a u s e e t. Sellaisilla sanoilla,. joiden merkitys on 
mitä epämääräisin, on monesti suuri vaikutusvoima. Sellaisia 
ovat esim. veljeys, vapaus, tasa~arvoisuus, kansanvalta y. m. 
Ranskan vallankumouksen aikana olivat ensiksimainitut sanat 
innostuUavia voima- ja tunnussanoja, vaikkei niih in siSältyviä 
aatteita osattu käytännössä toteuttaa missään piirissä. Ja 
sana kansanvalta, mikä nykyUn on meillä iskusanana, on 
siksi laajasisältöinen käsite, että esim. ranskalainen ymmär
tää sen aivan toisin kuin englantilainen. Edelliselle se tietää 
sitä, että valtiolle annetaan yhä enemmän toimeksi kaikkien 
asiain johtaminen, se tietää yksilön tahdon ja aloitteen 
syrjäyttämistä; jälkimmäisestä taas se on yksilön tahdon 
ja aloitteen tarmokasta kehitystä. ja valtion syrjäyttämistä. 
Kaavalauseilla tarkoitetaan jonkun puolueen, suunnan, lahkon 
tai yleensä jonkun piirin mieliajatuksia, jotka ovat. saaneet 
määrätyn, hyväksytyn kielellisen muodon. Kun puhuja .lau
suu ne joukon edessä hartaalla aänenpainolla, tulee heti 
kuulijan kasvoihin kunnioituksen ilme ja otsat painuvat 
alas·. (Le Bon.) 

Erittäin sattuva on seuraava V. A. Koskenniemen meidän 
työväenliikettamme koskeva esitys sanojen taika mahdista : 

- - M,Sa nojen voima on niin suuri, että se saa ihmiset 
alistumaan kauhistutiavimpiinkin asioihin, jos vain naille 
antaa hyvin valitut nimet', sanoo Le Bon. Ja näiden nimien 
valinnassa on ,Työmies' lehti osoittanut melkoista taitu
ruuUa, sillä tehoisia ovat joukkoagitatsionin kannalta luon
nollisesti juuri ne sanat, ne nimilykset ja oppilauselmat, 
jotka vetoamatta laisinkaan järkeen vetoavat sitä enemmän 
mielikuvitukseen ja tunteeseen. - Ottakaamme tarkastelta
vaksemme muutamia näista sanoista, näistä kapinan pää
syyllisistä, jotka taikamahdillaan ovat tehneet suuren osan 
Suomen työväestä maankavaltajiksi ja murhamiehiksi. 

Näiden sanojen joukossa tapaamme enSimmäisenä ,por
va rin' . Alkuaanhan porvari merkitsee vain sangen luvallisen 
ammatin harjoittajaa yhteiskunwev JM!Nt.lIk1K.tUNkin ei· 

KIRJASTO 
Paasivuorenkatu 5 B 
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sosialistisia yleensä, mutta mitä merkitsee porvari nykyisessä 
työväenpuolueen kielenkäytösSä? Porvarin lähimmät määräys
sanat ovat ,vcrenimijä'J ,Ilylkyri', ,anastaja', ,petturi ' , 
,julmuri', ,salakavala', ,Ioiseläjä' j. n. e. Vielä niihin aikoi
hin, jolloin porvaristo eli pääkaupungissa työväen täydellisen 
terrorin alla, kirjoitti ,Työmies', että porvari on ,täynnänsä 
kuolleiden luita ja hirveää saastaa'. Tuskin on liian roh
keaa otaksua, etta yhdeksänkymmcntä prosenttia lehden var-
sinaisesta lukijakunnasta oli vakuutettu arvostelman sattu
vaisuudesta. Porvarin konnuudesta oli tullut uskonkappale, 
joka ei kaivannut mitaän perusteluja. Työväki ei usko 
Jumalaan, mutta se uskoo Piruun, jota se kutsuu porvariksi. 
- Kaikki paha tässä maailmassa on lähtöisin porvarista. 
Kun risti retkeläiset meni vät pyhää hautaa valloittamaan, sai
vat he taistella uskottomia vastaan, mutta meidän sosialisti
bolshevikimme, toteuUaessaan käytännösSä oppejaan, taiste· 
levat itse pahan alku voimaa ,porvaria' vastaan . Sentähden 
on sota porvaria vastaan, jos mikään, uskonsota, pyhä sota. 

Joukko rakastaa voimakkaita, intohimoihin ja tunteisiin 
vetoavia sanoja ja kuvia. Kun porvari piirit alkoivat perus
taa suojeluskuntia leviävllä anarkiaa vastaan, keksittiin sosia
iistitaholla suojeluskuntalaisiUe nimitys, joka pian tuli työväen 
kesku udessa yleisesti käytäntöön, nimitys, jonka raakuus 
kilpailee sen helppotajuisen kansanomaisuuden kanssa: ,Iah
tari '. Kuvaavaa on , että tämä nimitys suojeluskuntalaisista 
tuli käytäntöön senjälkeen kuin sosialikaartit viime marras
kuussa olivat panneet toimeen ihmisteu rastuksia ympäri 
maata .*) Jonkunlainen itsesuojelusvaisto huonon omantun
non ja tosiasiain todistuksen edessä. yhtyneenä häikäilemät· 
tömään rikollisuuteen, vihki tämän kuulumattoman raa'an 
ja kaikkea asiallista oikeutusta vailla olevan nimityksen -
yleiseen käytäntöön - - . ,Lahtari' oli samaa kuin ,por
vari' korotettu na korkeimpaan potenssiin, ja pelkällä tämän 
sanan la usumisella oli tuhatverroin suurempi teho ja vaiku
tus joukkoon kuin tarkimmillakin perusteluilla ja tosi asiain 
todistu ksilla. 

Hirvittävä on todella sa nojen laika mahti joukkoihirW 
Omituisia on, että k 0 k e m u s, joka kaikille ja kaikessa 

*} "Laht8rl" -nlmitystä lienee 10 suurlakon aikuinen punakaarti käyt-
län}'t porvarillisista suojelusjoukoista Helsingissä. Tekijlln Hs. 
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aina puhuu voimakkainta kieltä, voi sitten vasta joukkoja 
ja kansoja hyödyttää, kun se on monta kertaa toistunut· ja 
toistunut laajan mittakaavan mukaan. Eivät tabdo tulla jou
kot vähällä vahingosta viisaiksi, kuten vallankumouksien his
toria osoittaa. Meillä on syytä nykyhetkellä muistaa se. 
. Erittäin tärkeä tekijä joukkojen sielunelämässä on niiden 
j 0 h t a ta j,o vai k 11 t 11 s. 

Johtajilta vaaditaan ennen kaikkea lujaa tahtoa. Mitä 
tarmokkaampi toiminnan ihminen johtaja on, sitä enemmän 
hän voi vaikuttaa joukkoihinsa, sillä hänen tahtonsa on 
"keskus, jonka ympärille johdettavien mielipiteet muodos
tuva! ja yhtäläistyväl M

• (Le Bon). Jos hänellä on suuri, 
mutta vain hetkellinen tahdonvoima, on hänen merkityk
sensä lyhytaikainen. Hän pystyy tempaamaan joukot mu
kaansa jotakin asiaa ajamaan tai jotakin tekoa suorittamaan. 
Mutta kun asiaa on päästy, ajamaan, tai kun teko on saatu 
tehdyksi, laukeaa hänen tahtonsa jännitys, ja hänen vaiku
tuksensa joko loppuu kokonaan siihen tai jatkuu verrattain 
heikkona edelleen. Sellainen joukkojen johtaja oli esim. 
Garibaldi, tarmokas seikkailija, joka pienillä vapaaehtoisilla 
joukoilla valloitti suurimman osan entistä Neapelin kunin
gaskuntaa Viktor Emanuelille ja vei siten voimakkaasti Ita
lian yhdistymisen asiaa eteenpäin. Tällaiset henkilöt ovat 
usein arkioloissa hämmästyttävän heikkoja ja saamattomia. 
Mutta jos joukon johtajalla on suuri ja kestävä tahto, jos 
hän on lujan vakaumuksen ja innostuksen mies, voi hän 
pysyä kunniasijallaan pitemmän ajan : Hän kuuluu niihin 
johtajiin, joita historia todislaa olevan vähän. Sellaisia ovat 
esim. uskontojen suurmiehet olleet. He ovat voimakkaasti 
ja kestävästi oman aatteensa tai omien aalteittensa innosta
mia. Kaikki' erilaiset mielipiteet näyttävät heistä erehdyk
siltä tai taikauskolta. Ja he pyslyvät luomaan ihmisten sy
dämiin sen peloiUavan voiman, jota sanotaan uskoksi, uskoksi 
aatteisiin, ja joka tekee omistajansa voiman moninkertai
seksi. Mitään teräväjärkisiä ajaUelijoita eivät joukkojen joh
tajat monastikaan ole olleet. Ja se on . luonnollisia, sillä 
syvempi ajatteleminen vie helposti epäilyyn ja toimetto
muuteen. 

Aivan erikoinen laatuaan on se arvo, mikä huomatta
villa joukkojen johtajilla on johdettaviensa keskuudessa. 
Sen ei tarvitse alkuaan perustua korkeaan .yhteiskunnalliseen 

2 
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asemaan, varallisuuteen, kuuluisaan nimeen tai muuhun, 
minkä ihminen voi hankkia itselleen. Useimmiten se johtuu 
pelkästään persoonallisista ominaisuuksista. Suurista ihmis· 
johtajista, sellaisista kuin Luther, Muh ammed, Jeanne d 'Arc 
ja Napoleon, on lähtenyt persoonallinen lumousvoima, mikä , 
on tenhonnut kaikkia, joiden kanssa he ovat joutuneet teke-
misiin , ja mikä heidän toimintansa ja maineensa kautta on 
kasvamistaan kasvanut. Tunnettua on esim. miten Napo
leon nuorena nousukkaana lu mosi maans-a korkeat sotaher
ra! esiintymisellään, puhumattakaan siitä, miten hän vaikutti 
sotamieh iin , jotka jumaloivat hänta. Erään kenraalin kerro· 
taan sanoneen hänestä: "tuo mies lumoaa minut selittämät
tömällä tavalla siihen maarUn asti, että minä, joka en pel· 
kää Jumalaa enkä perkeleUä, aina kun lähestyn häntä, olen 
vähällä vavista kuin lapsi, ja hän saatta isi minu t vaikka 
pujottaa neulansilmän lävitse ja sitten heittää tuleen ~. 

Jos kansajoukon johtajan lumousvoima on suuri, on tie
tysti hänen arvo nsa ja valtansakin suuri. Hän vo i saada 
pakko kei noitta aikaan paljoa suu remman tottelevaisuuden 
kuin konsanaan mikään hallitus. Hänen lumousvoimansa 
voi saada joukot mUrättyjell olojen vallitessa empimättä 
toimeenpanemaan tyOlakkoja, k~tulevottomuuksia ja vai· 
lankumousyrityksiä, se voi johtaa ne, kun mAärätyt ehdot 
ovat olemassa, yleensä mihin tekoon tahansa. 

Meillä on varsinkin vapaussoda n ajalta mitä raikcimpiä 
todistuksia joukkojen johtajien lumousvoimasta. He saivat 
johdettavansa uskomaan kaikkea ja tekemään mitä tahansa 
vain tahtoivat. Tamperelainen "Kansan leht i ~ esim. ilmoitti 
lfJ/a, että Vilppula on heidän ja että "Iahta rit~ pakenevat. 
vaikka todellisuudessa asia oli aivan päinvastoin, ja lehti 
sai kaikesta päättäen taistelupaikan lähe isyyde~ä h~oli matta 
oikeauskoiset lukijansa pitämään tiedon totena. Samoin sai 
• Työmies" valeineen Helsingin työväestön uskomaan niin 
mahdottomaksi saksa laisten aVUllannon, että se Sörnä isten 
kaupunginosassa vielä Helsing in valta uspäivänä piti saksa· 
laisia valepukuisina suomalaisina. Ne ylen lukuisat verityöt. 
joihi n välillisesti tai välittömästi kap ina n aleml1Jat ja ylem· 
mät lietsojat ovat miehensä aseettomien kansalaisten kes· 
kuudessa johtaneet, osoittavat myöskin johtajien suunnatonta . 
kauaskantavaa lumousvoimaa. Joukkorikollisuus, joka on 
laajalti maassamme hirvittävii.ä jälkeä jättänyt, tuli mahdolli· 



19 

seksi johtajien eduskunlalavalla, sanomalehdistössä, iltamissa, 
kokouksissa ja viimeksi taistelutantereella harjoittaman kii· 
hoitustyön ja lumous voiman kautta. Johtajien vihankylvöä 
seurasivat tibutyöt rikollisimpien venäläisten ja omien mies
ten kulkiessa etupääsSä. Täydellä syyllä voidaan sen tähden 
sanoa, ~että Suomi on ollut "tuhansien myrkyllisten rutak
kojen maa, se on Valppaan, Kuusisen, Mannerin, Takoin 
y.m. (sosialisti johtajien) sala kavala , koston- ja vallanhimoi
nen, julma ja pimeä maa", jonka laatu on bolscheviki-kii
hoittajien kylvölIe ollut erittäin hedelmällinen. 

Mutta uusien aatteiden levittämisessä ei riitä yksinään 
johtajien lumousvoima. Uutta aatetta tulee selvittää ja ennen 
kaikkea sen tärkeyttä teroittaa ibmisten mieliin väittämällä, 
että ainoastaan sen toteuttaminen takaa ihmiskunnalle me
nestyksen. Väitettä u u d i s t a mali a on synnytettävä 
henkistä tartuntaa. Kun aatteen kuulee yhä uudestaan ja 
uudestaan toistettavan, painuu se lopulta, vaikka olisi kuinka 
välinpitämätön asialle, mieleen. Ja ' a~tteen henkinen tar
tunta käy sitä mahdollisemmaksi, mitä enemmän oIlaan 
aatteen ja 'aatteen levittäjän kanssa tavalla tai toisella kos
ktluksessa. Tämän kaiKen ovat sosialistimme hyvin oiva)
taneel ja panneet käytäntöön. Usein leviävät kuitenkin 
joukkojen keskuudessa aafteet, kuten tunteet ja toiminta
päätöksetkill, ihmeteltävän nopeasti, jos aatteilla on su uri 
tarttumisvoima ja henkilöt niille vastaanottavia. Sitä osoit
laa m. m. bolschevismin ja tätä vastaan nousseen isän
maallisuuden hengen nopea leveneminen maassamme. 
Bolschevismi, luo "kaiken järjestyksen, luonnollisen ja yli
luonnollisen kieltäminen, joka vain puhuu oikeudesta, 
mutta oikeutta ei kuulu, luo epävapailten ihmisten kek
simä kaikkea bavittävä myrkky", löysi Suomen sosialis
teissa ja suomalaisen rodun huonoissa ominaisuuksissa: ka
teudessa, epäluuloisuudessa ja taipumuksessa synkkään, mie
leltömään kiihkoon, oivat edellytykset leviämiseJleen. Ja se 
vei mahtavan myrskyn tavoin vastustamattomalla voimalla 
kaikki sen tartunnalle alttiit ihmiset mukaansa niin tarkoin, 
että nuoria tyttöjäkin kokoontui lippujen alle, joissa oli kir
joitus: .Ei mitään lakia, ei mitään jumalaa, ei mitään her
raa t- Vieläkin nopeakulkuisempi liike, isänmaallisuuden ja 
oikeudentunnon vastamyrsky, esti maamme idän saastaan 
hukkumasta. 
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Kun uudet aatteet ovat levinneet, herättävät ne joukoissa 
uusia tunteita, mitka taas osaltaan ajavat ja kannustavat 
niitä uuteen toimintaan. 

Joulrkosieluopillisessa kirjallisuudessa saa lukea väitettä
vän, ettei joukkojen sielunelämässä a r v 0 S tel eva 11 a 
j ä r j C 11 ä ole mitään yleisempää merkitystä. Johdonmu
kaiset todistelut, perustelut ja aatteiden selvittelemiset ovat 
joukkojen edessä aivan hyödyttömiä - niin sanotaan
joukkoyksilöt kun kuitenkin vaistojaan seuraten ottavat 
kaikki mielipiteensä ja aatteensa asiaa harkitsematta val
miina muilta, varsinkin johtajiltaan. Puheenalaisten ilmiöi
den kirjavien tekijöiden eli vaikuttimien joukossa ei siis 
yksilöiden järjellä olisi mitään sellaista sanottavaa, mikä 
jotakin merkitsisi. Tämä pitää paikkansa, jos joukot ovat 
syystä tai toisesta kiihtyneessä tilassa ja jos ne ovat alhni-

~ sella sivistystasolla, kuten meillä kapinallisten sankat laumat. 
Mutta mitä enemmän ihrnisyhtymät ovat saaneet valistusta 
ja mitä enemmän ne 'pääsevät irti johtajiensa ja aatteittensa 
lumousvoimasta, etteivät sokeasti niihin usko, sitä enemmän 
ne astuvat holhoUavien tieltä itsenäisen ihmisen polulle, sitä 
enemmän ne käyttävät järkeään. 

111. 

Joukkojen sielunelllmä ja yksilön sielu. 

Ne tekijät, jotka joukkojen sielunelämän ilmiöihin välit
tömästi vaikuttavat ja joista erittäin tärkeä on ympäristön 
ja kansakunnan vaikutus, jättävät merkkinsä eli jälkensä 
yksilöiden sielun niin sa nottuun alatajuntaan. Yksilön sielu 
saa näiden merkkien kautta· pohjasisällön, josta yksilö ei 
ole tietoinen. Hän ei tajua niitä, ne ovat tajunnan kynnyk
sen alapuolella eli alatajunnassa. Kaikissa meidän toimis
samme on tämän tiedottoman vaikuttimen osuus hyvin suuri. 
Se on salaperäinen voima, joka vaikuttaa joukkosielunopil
Hstenkin ilmiöiden syntyyn tehokkaasti. sma on toisten 
tutkijain mielestä niin suuri vaikutusvoima, että se tukahuUaa 
yksilöissä kaiken persoonallisen tietoisuuden joukkopsyko
logisten ilmiöiden tapahtuessa, 

Jos asianlaita olisi todellakin niin, kuin viimeksi mainit
tiin, jos tiedottomalla aina olisi määräävä osa joukkosielu-
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opiJlisissa ilmiöissä, voitaisiin syystä sanoa, kuten ruotsalai
nen praf., ylilääkäri Gadelius, ellä ~niiden ominaisuuksien 
joukossa, jotka ovat joukkojen sieluneUtmälle erikoisia, me 
kaipaamme järkeä~. Siinä tapauksessa olisivat yksilöt sie
luopillisesti huomattavissa joukoissa eli joukkoihmisinli vain 
ikältnkuin pikku osia joukkoruumiissa, "jota pitää koossa 
näkymätön sideaine, vaisto, kehittymätön kuvittelu·; ne oli
sivat yhdessä ollessaan tiedottoman vaikuttimen hallillavina, 
kuten parvi muuUolintuja, jotka muultomatkoillaan sisäisen 
vaiston ajamina lentävät yhdessä määrättyyn suuntaan. 

Tästa mielipiteestä, on sanottava samaa kuin vaiHeestä, 
ettei yksilö käytä joukkoihmisenä arvostelukykyänsä, arvos
Ielevaa . järkeänsä. Se pitää paikkansa, jos joukko on kiih
tyneessä tai sairaalloisessa tilassa tai alhaisella kehitysas
leella. Joukon yksilö on si inä tapauksessa vaisloihminen 
tai raakalainen. Mutta mitä suuremmassa määrässä joukko
ihminen yksilönä kehittyy ja mitä suuremmassa määrässä 
joukko keh ittää yhteistä sielunelämäänsä, sitä enemmän on 
joukkojen sieluopillisissa ilmiöissä huomattavissa järkeä ja 
yleensä tajutun sielunpuolen vaikutusta. ' 

Joskin on myönnettävä, että joukkosielu poikkeaa useassa 
tapauksessa yksilön tavallisesta sielunelämästä siinä, että 
edellinen f 0 imi i en e m m ä n vai s tom a i s e s t i, j ä 1-
kim m ä i s e e n ta a s kuu luu en e m m ä n tie t 0 j-
n e n h a r k i n ta, on kuitenkin samalla huomattava, että 
joukon ja yksilön sielun~ämän erilaisuus yleisesti ja pää
asiallisesti perustuu erääseen toiseen seikkaan, tekijään, johon 
nyt on huomiomme kiinnitettävä. 

Me tiedämme, että joukossa saattaa esim. ilara muuttua 
anteliaaksi, epäilijäslä tulla uskovainen, kunnon ih minen 
tehdä hirvittäviä rikoksia ja pelkuri osoittaa rohkeutta. Tästä 
muutamia esimerkkejä. 

Ranskan aatelislo luopui innostuksen hetkenä elokuun 
4 p:n yönä 1789 etuoikeuksistaan. Se oli teko, johon var
maankaan ei yksikään sen jäsenistä olisi kotonaan suostu
mustaan antanut. Se oli mahdollinen vain joukolle. 

Eräs meilläkin tunnetun pastori Bårratin liikkeen kannat
taja on kertonut muutamassa sanomalehdessa seuraavaa: 
Eräänä iltana alkoi kokouksessa kolme lasta puhua kielillä 
ja lausua ylistyshuudahduksia. Heihin yhtyi pari muuta 
lasta, jotka joutuivat haltioihinsa ja kuvailivat kaikkea sitä 
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ihanuutta, mitä sanoivat näl'yvJfn itselleen. Aluksi pahentui 
osa läsnäolevista, mutta lopulta haihtui kaikki arvostelu. 
Ja ennenkuin illan puheet olivat loppuneet, oli koko seu ra· . 
kunta murtunut ja vaipunut alas lattialle rukoilemaan. Sii
näkin oli joukkosieluopiUinen ilmiö. 

Ja Ranskan vallankumouksen konventin jäsenistä on sa-
nottu, että he olivat tavoiltaan rauhallisia porvareita. Mutta 
yhtyneinä joukoksi he tuomitsivat mestauslavalle ilmeisesti 
viattomia henkilöitä, vieläpä harvensivat omiakin rivejaän 
kuolemantuomioilla. 

Sama havainto on tehty viime aikoina meilläkin: kapi
nalliset sosialistimme ovat monessa tapauksessa yksityisih
misinä olleet hyväntahtoisia, rauhanmiehiä, mutta joukko
tunteen kiihoittamina joutuneet rikoksiin, joista sanomaleh
temme ovat mitä hirviltävimpiä yksityiskohtia tietäneet kertoa, 

Joukko siis yleisesti sanoen tekee kaltaisekseen. Yksilö 
on yksinään oma itsensä, mutta joukko)i<!iilönä joukon kal
tainen. Yksilöiden erikoiset ajatukset, tunteet ja harrastuk
set painautuvat yhteisten ajatusten tunteiden ja pyrkimysten 
tieltä sielun tajunnasta pois; joukon yksilöiden sielulliset 
toiminnat yhtäläistyvät: he ajattelevat, tuntevat ja tahtovat sa
maa. Joukko on tämmöisessä tapauksessa tavallaan yksilön 
kaltainen, niin ellä voidaan sanoa sen olevan huomattavasti 
sielullisen .yhteyden lain alainen; se on: joukko toimii aivan 
kuin se olisi yksilö, Siinä tulevat yksilöiden tavalliset omi
naisuudet yhteisiksi. Ja siinä saållaa myöskin syntyä tavalli
suudesta poikkeavia ominaisuuksia: yksilö voi tulla aivan 
toisenlaiseksi kuin mitä hän erikseen on. Ei voida kuiten
kaan sanoa, että joukon yhteinen sielunelämä olisi joku 
tulos tai keskimäärä yksilöisSä löytyvistä, yhteiseen sielun
elämään sopivista sielullisista aineksista, Yksilöiden sielun· 
elämän yhteensulautuminen riippuu joukkosieluopillisissa 
ilmiöissä yleensä niin kutsutusta suggestiosta, sen voimasta 
ja levenemisa lasta, Mitä on sitten suggestio? Se on "vä
littömästi omaksuttu mielikuva tai ajatus, joka on siinä 
määrässä tunteen värittämä tai yli arvoinen, että se riistää 
itsenäisen harkintakyvyn,· Kaikkein selvimmin esiintyy sen 
luonne hypnoolisessa tilassa (unen kaltaisessa, jossa ihmisen 
sielullinen ja ruumiillinen toiminta ei ole säännöllinen ja 
tavallinen) olevissa ihmisissä. Jos sellaiselle uskotellaan, 
etla hänen kätensä on halpautunut, niin ei hän pysty sita 
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enää liikuttamaan eikä tunne syvintäkään neulanpistosta 
s iinä. Hänessä on saatu aikaan suggestio - eli hän on 
tullut suggeroiduksi. Bechterew nimittää siksi sielullisten 
vaikutelmain, määräUyjen sieluntilojen tartuntaa henkilöstä 
toise~r. ilman että vastaanottava henkilö sitä haluaa, huo
maa, taikka edes tajuaa. Sielullihen tartunta, sanoo hän, 
tulee sieluun sisälle, ikäänkuin joku taudin basillijoukko 
ruumiiseen, ihmisen huomaamatta. Henkilön tietoinen minä 
on jostakin syystä silloin heikontuneena tai kiintyneenä jo
hunkin mieltä valtaa vaan asiaan t"ai muuten estettynä huo
maamasta sieluun hiipiviä vaikutelmia. ~Esim. eräällä lai
vamatkalla~ - mainitsee B. - .Iöydetään ontuva laivan 
kokki muutamana päivänä odottamatta kuolleena vuoteel
laan ja haudataan tavanmukaisilla menoilla mereen. Samana 
iltana näkevät monet matkustajat laivan perästä, miten kokki 
ontuen seuraa laivaa. Vasta aamun sarastaessa huomataan 
luuloteltu kokki laivan perään tarUuneeksi puukappaleeksi-. 
Joku joukosta oli ensinnä saanut harha-aistimuksen, puhu
nut luulostaan jollekin tuttavalleen, ja pian oli läsnäoleva 
joukko saanut sielullisen ta rtunnan. Kuolemantapaus oli 
tartunnalle valmistanut sppivan sielullisen maaperän. 

Gadelius lukee suggestioiden joukkoon myöskin jäljiUe
lytartunnan, suggestion - niinkuin hän sitä kutsuu - alku
peräisen muodon. Siitäkin suggestion lajista vähäsen .• Jois
sakin suotuisissa olosuhteissa", sanoo mainittu G., .voi 
ihmisjoukon laita olla sama kuin ampiaisparven. Se seuraa 
johtajansa esimerkkiä. Hänen vihaiset sanansa ja hurjat 
,liikkeensä herättävät sen vihaa ja hurjuutta, ja koko lauma 
syöksyy kuin ampiaisparvi uhrinsa kimppuun. - - Joukon 
urhoollisuus, kuten luonnollisesti myöskin sen pelkuruus, 
voi olla näin jäljittelyn välitöntä vaikutusta. Selltähden on 
suuri sieluopillinen merkitys sillä seikalla että päilllystö so
dassa käy joukkojen edellä". 

Mutta suggestiota emme saa rajoittaa tähän. SWt saat
taa esiintyä kaikilla sielunelämän tasoilla. Se on kyllä sie
lullisen automatismin ilmiö. Sen vallassa sielu toimii 
itsekseen käyvän koneen tavoin, mutta se voi tapahtua 
yhtä hyvin heijastusmaisesti jäljiUelyä synnytt!en, kuin 
pitkän keskustelun yhteydessä, kun vain tartunnan ehdot 
täyttyvät. 

Mitä voimalJisempi sielullisen vaikutelman, sielullisten 
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tilojen ja ominaisuuksien niin sanoaksemme tarttumisaines 
on ja mitä alttiimpi joukko on tartunnalle, sitä suuremmassa 
määrässä tartunta tapahtuu. Jos se tai ne joukon yksilöt, 
joista tartunta lähtee, ovat hyviä, voimallisia tartunnan välit~ 
täjiä, on tartunnan vaara suuri. Ja jos joukko, mikä on 
kysymyksessä, on syystä tai toisesta esim. edellä käyneen 
kiihoitustyön johdosta hyvin altis tartunnalle, tapahtuu suuri 
tartunta. Ihmisla uma on tällaisessa tapauksessa kuin yhtä· 
läisesti muodostunut hermojoukko, ja kun osan tästa jou-
kosta valtaa voimakas liike. vapajaa koko joukko. Tämän 
liikkeen eli tartunnan aiheuttajat s/lattaval itse joko haluta 
tartuntaa tai voi tartunta tapahtua aivan heidän tahtomat· 
taan. Joukkojen taitavat johtajat, ne, jotka tuntevat jouk· 
kojen sielunelämää ja osaavat joukkojen mielikuvitusta pitää 
valtansa tukena, ne jotka kykenevät saamaan osakseen jouk
kojen ihailua pysytellen matkan pääSSä niista, ovat erittäin 
voimakkaita suggestion aikaansaajia. 

I,<.oska ih minen joukossa ollessaan on paljon altliimpi 
sieluJliselle . tartunnalJe kuin yksinään ollessaan ja koska siinä 
tartunnan mahdollisuus tartunnan aiheuttajien joukkoinnos
tuksen ja lukuisuuden vuoksi on suurempi kuin kotioloissa, 
niin on selvää, että suggestion merkitys joukkojen sielu· 
elämässä on erittäin suuri. 

Yksilö voi saada joukkoon kuuluessaan jo sen lukumää
rän tahden erikois en voiinallisuuden tunteen, 
samalla kuin 0 ma vastu u nai aisu u d en t u n ne v ä· 
henee tai kokonaan häviää. Hän voi joukon nlU
kana noudattaa vaistoja, haluja ja himoja, joita hän yksin 
ollen pakostakin olisi hillinnyt. Muutamat kyvyt ja ominai· 
suudet kasvavat hänessä ja toiset taas heikontuvat tai aivan 
kokonaan laOlautuvat. Niin voimistuu esim. sodan aikana 
joukoissa koston himo ja hävityskiihko hyvin helposti, mikä 
myöskin osaltaan selvittää, miten _punaisten- hirmuteot 
ovat olleet mahdollisia. Sosialistien luokka taistelussa ovat 
vahvistuneet erittäin heidän luokka vaistonsa, ja siinä ovat 
rotumme kehnot ominaisuudet päässeet hyvin huomattavasti 
kehittymään. Kapinaliike kokonaisuudessaan on muuten 
elävä, suuri todistus vastuunala isuuden tunteen höviämisestä 
joukoissa. Siihen · osaaottaneet henkilöt vakuuttavat yleensä 
itsensä aivan syyttömiksi. Jos olisivat voittaneet, olisi tie
tysti toinen ääni kellossa. 
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IV. 

Joukkojen sielunelämän huomattavimmat IImenemis· 
muodot ja ilmiöt. 

Kun on joukkojen sielunelämän erityinen laatu tullut sel
vitetyksi, voidaan käydä lähemmin tarkastamaan sen huo
matuimpia ilmenemismuotoja ja ilmiöitä: joukkojen mieli
piteitä, aatteita ja vaka umuksia sekä niiden tunne-elämä n 
ja tahdon puolta. 

a) joukkojen mieli niteet, vakaumukset ja aatteet. , 

Ranskalainen kirjailija Guy de Maupassant on sanonut: 
~Kuinka monta kertaa minä o lenkaan huoma nnut, että äly 
paisuu ja kasvaa, kun on yksinään, mutta vähenee ja laskee, 
kun uudelleen joutuu muiden ihmisten joukkoon". Moni 
muu on tehnyt sam an laisen havainnon. Le Ban menee niin 
pitkälle, etta hän väittää joukoissa olevien ihmisten pyrkivän 
henkisesti tasaantumaan samalle tasolle. ~Kun on kysymys 
yleisistä asioista, neljänkymmenen akateemikon äänestyksen
tulos ei ole parempi kuin neljänkymmenen vedenka ntajan" 
sanoo hän. Mitä tästä on ajateltava? Eikö siis olekaan oikea 
tuo yleinen käsitys, että suuri lukumäärä kokoontuneita ilmt i
siä kykenee paljon paremmin kuin pien i ratkaisemaan jon
kun asian viisaasti ja oleviin oloihin soveltuvasti? Eikö "erit
täin eteväinkäan miesten kokous" - käyttäen Gadeliuksen 
sa nonta tapaa - ,.y leensä aikaansaa" enempää kui n "keskin
kertaisen tuloksen"? Eli, lyhyesti sanoen, pitääkö tässäkin 
kohden paikkansa vanha sananlasku: mitä useampi kokki, 
sitä huonompi soppa . 

Jo ukk 0 j e n j a k 0 k 0 U 5 t e n p 11 ä t ö k s e t riippu
vat monista seikoista. Eduskuntajoukoissa esim. määräävät 
usein johtavat henkilöt omien ryhmiensä mielipiteen. Jos 
näin ollen eduskunnassa jonkun ryhmä n johtajat ovat eteviä, 
kauas näkeviä ja kansan oloja ja tarpeita hyvin tuntevia 
miehiä, niin saadaan aikaan hyvä päätös silloin, kun ryhmän 
mielipide pääsee voitolle. 

Kuten viittaus eduskuntajoukkoihin osoittaa, saattaa, niin
kuin luonnollista onkin, usean keiUäjän soppa olla hyvääkin. 
Mutta miten on yleisesti asianlaita? Siihen on vaikea antaa 
vastausta. Kokemus puhuu monasti sananlaskun puolesta. 
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ltsest\än selvää on, ettei j 0 U k 0 n suu r i 1 u k u· 
m ä a r 11. tee se n pää t ö s t ä eli y h t e i s t ä m i e I j. 
P i det I ä b Y v 11. k s L Meidän työväenyhdislyksemme eten
kin laajoilla tehdasalueilla ja kaupungeissa olivat ilmeisesti 
yhtyneet kapinaan Ja joutuneet tähän joukkojen putosten 
ja myöntymisien kautta. Nyt, kun se kurjuus on kukisteUu, 
on ajatteleville sosialisteilIekin vakaanlunut mielipide, että 
vallankumousyritys rikollisine veljeilyineen siskojcli ja tyttä
rien raiskaajicn kanssa on ollut surkea erehdys. Tämä tosi
asia, kuten ' myöskin lukemattomat historialliset esimerkit 
osoittavat, vakuuttaa et t e i j 0 U k 0 n j a k a n sa n ä ä n i 
tee su inkaan päätöksiä hyviksi ja onnelli-
5 i k 5 i. Kansan ääni ei ole aina sama kuin Jumalan ääni, 
joksi sen sosialistimme ovat korottaneet. 

Toinen yleinen joukkojen mielipiteitä koskeva 
havainto on se, että ne saa t t a v a t h Y v i n k i n ä k k i a 
ja hyvinkin usein muuttua ja vaihdella. 

Ranskassa esim. olivat joukot vallankumouksen aikoina 
aluksi kuningasvallan kannalla, sitten vallankumouksellisia, 
sen jälkeen ke isarivallan kannattajia ja viimein taas kuningas
vallan puolella. Ja samoina aikoina kehittyivät he katoli· 
laisista jumalankieltäjiksi, jumalankieUäjistä korkeamman 
olennon palvojiksi ja korkeamman olennon palvojista taasen 

' katolilaisiksi. Samat henkilöt, jotka eivät sietäneet Jumalaa 
eivätkä herraa, muuttuivat Napoleonin nöyriksi palvelijoiksi 
ja sitten Ludvik XVIIl:nnen alamaisiksi, jotka tuohukset kä
dessä kulkivat kirkollisissa juhlakulkueissa. 

Meidän päivinämme näyttävät joukkojen vaihtelevat mieli
piteet olevan lukuisammat kuin koskaan ennen. Le Bon 
sanoo siihen olevan kolme eri syylä: vanhain vakaumuksien 
horjumisen ja häviämisen, sanomalehdistön ja sen seikan, 
että joukkojen kasvava valta kohtaa yhä vähemmän vastus
tusta. Vanhat vakaumuksel eivät ole enaa niinkuin ennen 
antamassa mielipiteille kestävyyttä; sanomalehdistö asettaa 
lakkaamatta joukkojen silmien eteen mitä vastakkaisimpia 
mielipiteitä, mikä saattaa ihmiset monasti epäilemään omäa 
kanlaansa; ja kun jouk~ojen valta pääsee entistä vapaammin 
kasvamaan, pääsee myös niiden mielipiteiden vaihlelevaisuus 
entistä h..:!lpommin näkösälle. 

Mutta jos kohta joukkojen mielipiteet horjuvat ja va ihte
levatkin, niin sen sijaan n i i den pe r i 11 n ä i s eta a t-



27 

teet ja vakaumukset ovat hyvinkin lujia ja 
k e 5 t ~ v i ä. Tällaisia ovat uskohnolliset ja meidän päivi
nämme erittäinkin kansanvaltaiset ja yhteiskunnalliset aatteet. 
Ne ovat vaihtelevien mielipiteiden ja hetket) aatteiden poh
jana ja taustana. Ne tunkeutuvat hitaasti joukkt>jen sieluun 
ja ,ne -häviävät sieltä hitaasti. Niillä on niin suuri merkitys. 
että niiden muuttumisesta saattaa johtua mitä suurimpia 
historiallisia mullistuksia, Tämä on joukkojen aatteita ja 
vakaumuksia koskeva yleinen havainto. 

Mutta mitä on nykyaikai~ista joukkojen aaUeista ja va
kaumuksista erikoisia sanottavaa? 
, Nykyaika näyttää olevan, kuten jo on mainittu, vanllOien 
vakaumusten ja aatteiden häviämisen aika. On sanottu jos
kus, että "sinä päivänä, jolloin jonkun suuren vakaumuksen 
arvo joutuu keskustelun alaiseksi, s inä päivänä tarkalleen 
tämä vakaumus on merkitty kuoleman leimalla" . Meidän 
aikoinamme ovat joukot moneen vanhaan aatteeseen ja va
kaumukseen kuoleman leiman Iyönet'!t. Ja kun kunnioitus 
,vanhaa kobtaan häviää, kasvaa salaisesti sekasorron henki. 
Vanhan sivistyksen tuet horjuvat ja kaatuelevat, ja mielet 
sekasorron hengen kiihoittamina raaistuvat ainakin siksi, 
kunnes uusien aatteiden ja vakaumusten synnytystuskista on 
paästy. Millainen järjestys ja millainen sivistys kään~en 
jälkeen tulee, riippuu siitä, missä maärin uudet vakaumukset 
ja aatteet vastaavat käytäntöön otettuina ja sovellutettuina 
niitä toiveita, joita joukoilla aaUeittensa johdosta on. Le 80n, 
,joka ei ole mielipiteiltään kristitty, eikä sosialisti, väittää 
.kristillisten aatteiden jo menettäneen voimansa ja sosialisti
sen onnellisuus-ihanteen arvon kasvavan, mutta kasvavan 
·vain sen toteuttamispäivään asti. Sosialistinen maailman
katsomus, sanoo hän, vaikuttaa alussa hävittävästi, muUa 

. • ei voi senjälkeen vaikuttaa luovasti". Hän ajattelee asiaa 
yksilön vapauden kannalta. Uusissa eduskuntavaltioissa voi
daan kyllä - mainitsee hän - välttää yksityisten sorto
valta, mutla kansan- ja valtionvallan kasvaessa uuteen suun
taan, joutuu yksityisten toimintavapaus supistettavaksi yhä 
enemmän ja enemmän lakien ja säädösten kautta, mikä taas 
tekee yksityiset yhä haluttomammiksi ja kykenemätlömäm
miksi itsenäiseen toimintaan. Ja se on valtion vanhuuden 
ja häviämisen merkki. Kun vai t i 0 s t a t u lee kai k k i
vai t i a s, n iin e i sen vai t a, k u t e n k 0 k e m u S 0 n 
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osoittanut, ole kovin pysyväinen eikä ko~ 
vinluja. . • 

Sosialistien taholla taas väitetään, että uusi asiain tila 
vasta tekeekin mahdolliseksi lujan järjestyksen ja suuren 
sivistyksen. I Sitten vasta voidaan saada lakeja, jotka ovat 
kansan omia ja joita se senlähden mielellään tottelee; ja 
sitten vasta voi sivistys oikein kohota, kun jokaisella, köy-
himmäl1äkin, on paremmin tilaisuutta kehittää lahjojaan nii
den mukaiseen suuntaan. Tämä on vanhaa joukkojen dogmi 
uskoa: lainlaadinnan pitäisi muka kulkea kansan sisällisen 
ja olojen kehityksen edellä. 8·tuntinen työpäivä esi m. pi
täisi meillä saada savelletuksi kaikille aloille, maantöihinkin. 
huolimatta siitä, millä kehitysasteella maanviljelys maas· 
samme on ja mitä luonnonsuhteet vaativat. Katsokaamme 
hiukan, mihin kokemuksiin on meillä tultu, kun on seu
rattu tätä dogmiuskoa, joukkojen vaatimuksia. Millainen 
eduskunta on siten saatu? Perin riitainen, rauhalliseen ja 
menestykseJliseen yhteistyöhön mahdoton. Mitä puhuu ra
jaton painovapaus, jota vaati meillä yleinen vapauden vaisto, 
joukkotunne, muUa joka on tehnyt mahdolliseksi sen hai
käilemättömän vihan kylvön, josta sisällinen sota versoi? . 
Ja ennen kaikkea eikö kukistunut "punainen valta- opela 
sitä, kuinka nurinkuri~ta ja seurauksillaan tuhoisaa 011, jos 
säadeUiän lakeja ja järjestetaän hallitus valiäpitämäUä kan
san sisällisestä kehityksestä, siSällisistä arvoista ja sivistys
vaatimuksista? Mutta mitkään todistelut eivät auta vakaan
tuneen sosialistin, joukkoihmisen, dogmiuskoa järkytlämaän. 
Se on joukkopsykolooginen ilmiö. Asian täytyykin olla niin. 

Kun uudet aatteet nimittäin pääsevät joukkojen sieluun 
juurtumaan, ja kun näiden synnyttämät vakaumukset lujiUu
'lat, saavat joukot suuressa määrin uskonnollisten joukkojen 
luonteen. Ne u s k 0 v a t sok e a s t i a a tt e i t aan, k u
len ' uskonnolliset joukot uskonkappalei
taan, ovat kovin suvaitsemattomia toisin 
ajattelevia kohtaan ja koettavat kiihkeä st i 
k ä ä n nyt t a ä i h m i s i ä 0 P p' e i h i n saaivan niinkuin 
uskonnolliset lahkot ja piirit meidän päivinämmekin. Nii
den aatteet ja vakaumukset pukeutuvat uskonnolliseen muo
toon, eli toisin sanoen, ovat niille uskontona. Ja ne pystyt
läväl aaUeilleen temppeleita ja suurmiehilJeen kuvapatsaita, 
kuten kristityt kirkkoja ja jumalankuvia. Le Bon sanoo, 
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ettei mikään aikakausi "ole nähnyt joukkojen pystyttävän 
niin paljon kuva patsaita ja alttareja kuin viimeksi kulunut 
vuosisata" . 

Annettakoon vielä esimerkkien valaista, miten' jou}wl 
uskovat lujasti aatteittensa voimaan. 

Kun muinoin roomalaiset luottivat valtioaatteeseensa, sen 
maailmaa rauhoittavaan ja parantavaan voimaan, kun he ju
maloivat Roomaa ja hallitustaan, olivat he valmiit sotimaan 
ja uhraamaan henkensä aatteensa ja valtansa hyväksi. Ja 
sittenkin vielä, kun roomalaiset inhosivat hallitustaan, pysyi 
valtakunta pitkät ajat pystyssä sentähden, että Rooman suu· 
ruutta jumaloiiiin . Eivät ne olleet Rooman legioonat, jotka 
pakottivat noin JOO milj. ihmistä kuuJiaisuuteen, vaan kan
soihin juudunut kä~itys Rooman mahtavuudesta. 

Lisäksi pari esimerkkiä meidän ajaltamme. 
Mainittiin jo sosialistien tulevaisuus-ihanne. Ranskassa 

on sanottu pikkupörvarien ja jonkun verran sivistystä saa
neiden tehdastyöläisten "Sitä epäilevän, mutta vuori kaivosten 
ja rautatehtaitten työväen ynnä muiden alempien kansan
kerrosten sitä vilpittömästi puolustavan. Meidänkin maas
samme on paljon niitä, jotka tähän ihanteeseen ja siihen 
kuuluviin aaUeisiin · vilpittömästi uskovat. Heillä on se va
kaumus, että kun n. s. alemmat · kansankerrokset pääsevät 
valtaan , silloin näiden tila tulee paremmaksi. Heidän va
kaumuksensa perustuu siihen luonnolliseen ajatukseen, että 
ihminen on oman onnensa seppä: kun hän pääsee itse yh
teisiä asioita järjestämään, niin hän voi 'omankin asemansa 
parantaa. Tämä syntyperäinen luottamus omiin voimiin tekee 
joukkojen uskon kysymyksessä olevaan ihanteeseen perin lu
jaksi ja horjumaltomaksi. Niillä on siinä suhteessa meilläkin 
uskonnolliste.n joukkojen luonne. , 

Viimeinen esimerkki koskee n. s. taloudellista historian
käsitystä, joka on tieteellisen sosialismin kulmakivi. Se on 
sosialistisen maailmankatsomuksen useiden kehittyrreimpien 
kannattajien levittämänä muuttunut sensuuntaisten joukkojen 
uskonkappaleeksi, jota he käyttävät ainoana historian ym
märtämisen avaimena. nHistoriassa on" - sanovat he -
~taloudellisi11a tekijöillä ollut ratkaiseva vaikutus ei ainoas
taan kansojen aineelliseen hyvinvointiin, vaan myös niiden 
valtiolliseen ja henkiseen elämään g. Oikeussuhteet, poli
tiikka, tiede, taide, kullekin aikakaudelle ominaiset aatteet, 
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uskonto ja siveys ovat vain jonkinlaista kuvaslusta määrä~ 
tyistä taloudellisista oloista. Ne perustuvat, kuten Engels 
sanoo, viime kädessä taloudellisiin oloihin. Näin ollen ei 
historiassa olisi ollenkaan itsestään syntyviä ja vaikuttavia 
aatteita. Ja vaikka ei ole esim. mahdollista määrätä jokai
sessa, eri tapauksessa yhteiskunnallisten olojen ja niitä vas
taavien siveellislen katsantokantojen välistä yhteyttä; vaikka 
yleinen kokemus todistaa, että löytyy taloudellisista oloista 
riippumatonta luonnollista totulldenrakkautta ja uskonnol
lista kaipuuta; vaikka on mahdotonta ymmärtää, että sellai
set historialliset tapaukset, kuin esim. Hus'in ' esiintyminen 
ynnä ,monet muut olisivat alkuaan johtuneet taloudellisista 
syistä; ja. vaikka, jos Marx'in mukaan ajatellaan , ~ttä tuo
tantovoimain kehitys on kaiken muun kehityksen perustus, 
lopulta tullaankin siih~n käsitykseen, että ihmiset, jotka tek
nillistä kehitystä keksintöjensä kautta vievät eteenpäin, ovat 
historian luojia, eivätkä vain taloudellisten olojen palveli
joita - muita historian tutkijain vastatod istuksia mainitse
matta - niin sittenkin pidetään vanhoja sivistyshrvoja jouk
koj~n edessä halventavaa taloudellista historiankäsitystä jo 
mainituissa piireissä ehdottomasti oikeana. Se on sokeata 
uskoa oman vakaumuksen totuuteen, mikä estää ottamasta 
riittävästi huomioon siihen sisältyvät kestämättömät väitteet, 
ristiriitaiset selitykset ja puutteellisuudet. 

Meidän kapinaliikkeemme perusvoimana on ollut juuri 
tämmöinen sokea usko aatteeseen, "kaikkivaltiaan kansan", 
tuon verisen yksinvaltiaan, maailmaa parantavaan voimaan. 
Se saattoi valtaa tavoittelevat sosialistijohtajat tekemään 
Pietarissa ,.toverien" kanssa Suomesta kauppaa ; ja se antoi 
,.punaisille" intoa taistelemaan . 

• 
b) Joukkojen tunne-elämä ja tahto. 

Mitä sitten tulee tarkastettavanamme olevien joukkojen 
tunne-elämään, niin on siinä ensinnäkin huomattava e r i
koi n e n he r k k Y Y s vai k utu k s i II e ja alttius hen
kiselle tartunnalle. Se johtuu luonnollisesti siitä, että yksilö 
joukossa ollessaan on, kuten alituinen kokemus osoittaa, 
herkempi kaikenlaisia vaikutuksia vastaanottamaan kuin 'Yk
·sinään. Ja kun joukot ovat hyvin alttiina vaikutuksille, niin 
on niiden tunne~elämä luonnollisesti verrattain helposti kii-
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hoitetlavissa. Joukot ovat herkkätunteisia ja siitä syystä 
myös useasti herkkäuskoisia. Tämä koskee erittain nimet
tömiä, satunnaisia psykoloogisia joukkoja, eikä niin paljon 
järjestyneilä ja nimellisiä. Sillä kun nimeHömilla joukoilla 
ei ole tilaisuutta saada edeltäkäsin hankittua tunne-elämää 
ohjaavaa johtoa niinkuin nim ellisillä, niin ne ovat näita alt
tiimpia suggestioille. Valaistakoon tätäkin asiaa esimerkillä, 

Vuonna 1870 riitti Ranskassa pelkkä julkaistu sähkö
sanoma, joka kertoi muka tapahtuneesta loukkauksesta,' saa
maan aikaan sellaisen joukkojen raivon purkauksen, että siitä, 
kun oli etäisempiäkin syitä olemassa, välittömästi koitui 
julma sota Saksan kanssa. 

Mutta vaikka joukot ovat yleensä herkkiä ottamaan vai
kutuksia vastaan, niin ne ovat kuitenkin eräässä suhteessa 
vastustusvoimaisia. Ne eivät siedä vaikutuksia, jotka tulevat 
niille vastenmieliseltä taholta tai joiden takana on omalle 
yleiselle mielipiteelle vastakkainen mielipide. Jos joku pu 
huja esim. kokouksessa vastustaa joukon yleistä mielipidettä, 
saa hän pian mielenosoituksen osakseen\ Ja koska joukot 
ovat näin suvaitsemattom:a, niin voiva ne helposti olla 
myöskin toisin ajattelevien eli yleensä vastustajiensa sortajia, 
kuten esim. lakkokertomukset ja ammattiyhdistysten toiminta 
yllin kyllin todistavat. Siinä tapauksessa ne ovat verrattavat 
itsevaltaiseen hallitsijaan. Ja ne kantavat suvaitsemattomuu
dessaan oman perikatonsa siemen en. Ne voivat oman edun 
vaatiessa olla itsevaltiaita omia miehiUnkin kohtaan, oikein 
hinnuvaltiaita. 

Vielä on pantu merkille, että joukot voivat tunne-elämän 
alalla aleta kovin syvälle. Joukoissa nimittäin ihmisten tun
teet kehittyvät ja kasvavat valitettavasti hyvin usein huo
noon suu ntaan. Siihen vaikuttaa tietysti ihmisten yleinen 
kehnous, muUa erittäin joukkosuggestio. Italialainen yhteis
kuntaopin tutkija Scipio Sighele sanoo eräässä teoksessaan, 
joka käsittelee rikollisia joukkoja: .Joukko on yleensä tai
puvaisempi pahaan kuin hyvään. - Sata tai tuhat ihmista, 
jotka esiintyvät ko·koontuneena liutana, voi tehdä tekoja, 
joita yksikäan ainoa noista sadasta tai tu hannesta ei olisi 
yksinäan tehnyt. Mutta harvoin jättää sata kunnon miestä 
kunnollista tulosta, useimmiten on tulos keskinkertainen, 
joskus suorastaan kurja. Jo ukk 0 0 n p e n g e r m ä, 
mi ss ä pahan bakteri helposti kehittyy, jota-
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vastoin hyvän bakteri melkein aina kuolee 
ravinnon puutteeseen-, . 

Kun rikollisissa joukoissa, (kuten ransk. G. Tarde m. m. 
on todistellut) yksilön älyllinen taso huomattavasti alenee ja 
kun niissä saattaa tapahtua henkisiä, niin sanoaksemme käy
rnisprosesseja, jotka synnyttävät harvinaisen suurta villiyttä 
ja raakuutta, niin on selvU, että tällaisten j 0 ukk 0 j e n 
tunne-elämä voi kehittyä tavattomassa maa
ra ss ä ala 5 p ä i n. Kehitystä edistää se, että joukossa 
vastuunalaisuuden tunne helposti häviää. Tämäkin joukko
sielun kehityksen puoli antaa valaistusta ymmärtämään~ mi· 
tenkä kapinallistemme ennenkuulumaHomat kauhuteot ovat 
olleet mahdollisia. 

Nykyaikana vaikuttaa rikollisten joukkojen sielunelämääp 
ja joukkojen rikolliseen kehitykseen eräs erikoinen tekijä. 
Se on nykyään leviävä uusi siveysoppi, jonka ydinkohtia 
ovat seuraavat ajatukset: M Vasta luokkavallan poistaminen 
valtiollista tietä ja itsekkäiUen pääomain muuttaminen osuus
kunnallisiksi työvälineiksi voi luoda lähimmäiseQ rakkauden, 
todellisen moraalin ja oikeuden. Ei taivaan oraakkelia, ei 
rinnan omaatuntoa eikä aate perä isiä aivo-oppeja tarvita meille 
opettamaan siveellistä eikä muulakaan totuutta. - Uskon
nollinen toluus on ibanteellista haaveilua. - Siveellisyys ei 
johdu korkeammista ilma piireistä, vaan on ruumiillinen pyr· 
kimys". Sanat ovat meilläkin tunnetun saksal. sosialistin 
Josef Dietzgen in lausuma!. Kieron ja perusteiltaan löysän 
siveysopin vaikutusta on m. m. Mmassan" eli kyseessäole
vien joukkojen valheellisuus. "Joukkosuggestion kiihotuk· 
sen alaisena ei sillä ole mitään suhdetta objektiiviseen to
dellisuuteen. Sen intohimot asettuvat kuin ylipääsemätön 
muuri sen ja tosiasian väliin." Huomiota herät!ävänä esi
merkkinä tästä ovat m. m. nmassaa" edustavien työväenleh
tien sota-ajan kuvaukset Mlahtarien" verenhimosta, jotka 
useinkin yksityiskohtia myöten ovat kuvanneet "punaisten" 
rosvoj!.!n harjoiltamia omia julmuuksia. Valheellinen koe!· 
taj peiltaä tekojaan valehtele malla muista sellaista, mitä 
itse on tehnyt lai tekee. Ja "massan" johtajat kun ovat 
liioUelevien puheiUensa ja täysien valheiUensa kautta saaneet 
joakot kiihoitetuiksi, in nostuvat itse joukkojen kiihkosla ja 
vaipuvat joukkojensa mukana yhä suurempaan valheellisuu· 
teen . Kuvaavana esimerkkinä mainittakoon vielä, mitenkä 
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muuan sosialistledusmies kapinan aikana antoi maalata kotinsa 
nurkat punaisiksi, mutta kun • valkoiset~ tulivat. muuttui 
pian nurkkain väri valkoiseksi. Joukot vaikuttavat jäsen
tensä yksityiselämaankin, painavat siihenkin valheellisuu
tensa pterkin, kierouden hengen. 

Valtiollisista joukkorikoksista antavat erittäin r!tikeän ku-
van Ranskan historiassa tunnetul syyskuun murhat. Ta
pausten kulku oli silloin seuraava: Noin 300 henkilöä sai 
Parisissa vallankumouksen levottomimpina aikoina sen tun
teen ja ajatuksen, että heidän isänmaallinen velvollisuutensa 
oli surmata vankilain vangit. Joukossa oli puotilaisia. käsi
työläisiä ja näiden vertaisia sekä joitakuita ammatti rikollisia. 
Vankien suureen lukumäärään katsoen päätettiin ensin, että 
aateliset, papit, upseerit ja kuninkaan palvelijat, siis yleensä 
kaikki ne, joiden pelkkä toimi tai sääty hyvän isänmaan
ystävän silmissä oli rikollisuuden todistus, ovat surmaUavat 
summassa. Muut ovat" tuomittavat ulkonäön ja maineen 
nojalla. K.un joukon asettama tuomioistuin vapautti jonkun 
vangin, niin vartijat ja surmaajat tapuUivat käsiään ja sylei
livät häntä, taas ryhtyäkseen senjälkeen muita surmaamaan. 
Veri töiden aikana tanssivat ja lauloivat joukot ruumiitten 
ympärillä. Naisille asetettiin penkkejä, jotta ne saisivat nähdä 
sortaj ia surmatlavan. K.un 1,200 tai 1,500 kansakunnan vi
hollisia oli tapettu, niin huomautti joku, että vankiloissa oli 
vielä vanhoja kerjäläisiä, maankiertäjiä ja nuoria vankeja, 
tarpeettomia syöjiä. Ja kun niiden joukossa päätettiin ole
van kansan vihollisiakin, niin nämakin surmattiin summiUain, 
lapsia ja nuorukaisia säästamättä. 

Tämä esimerkki on sorrettujen valtiollinen kostotapaus. 
Se osoittaa, miten valtiolliset rikolliset eivät pidä rikoksiaa n 
rikoksina. Mutta se osoittaa myöskin, miten valtiollinen 
kiihko voi johtaa kauheaan raakuuteen, joka ei säästä viatto
miakaan. 

Murhakiihko, kuten muukin rikollisuus, voi näin saada 
kulkutaudintapaisen luonteen ja tarttua sopivan maape
rän kohdatessaan henkilöstä henkilöön. Epäluonnollisissa 
oloi~sa käy sellainen mahdolliseksi. Murhakiihkoa oli meillä 
kapinallisten puolella jo ennen sotaa. Kapinan puhjetessa 
se ilmeni kaduilla kauheina puheina . veriplättyjen tekemi
sestä" y. m., porvarien tappamisesta lapsiin asti ja sodan 
kestäessä se näyttää saaneen suggestion kautta yhä enem· 

3 
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mäo knlkutaudin luonteen. Mitä kaameinta kielta puhuvat 
tä stä Kouvolan satoihin nousevat rauhallisten kansalaisten 
murhat. Asiasta on sanomalehdissä kerrottu seuraavaa: 
.. Useimmat on murhattu ampumalla, mutta lukuisia on myös-
kin silvottu ja ainakin yksi nayt~ää tulleen elävältä hauda· 
tuksi. Rääkkäyslä on haminalaisten tietojen mukaan har
joitettu polttamalla vankeja hapalla, purista malla heilä kuu
milla pihdeillä, nylkemällä elävälUl ja vetämällä pl1änahat 
pois. · Vanhalta kirkkoherra T:lta hakattiin kädet poikki ja 
päänahka kiskottiin irti", Kun innokaslen kapinallisten murha
kiihkoon yhtyi viela' bolschevistinen omaisuuden tasanjaka
misen halu ja kaiken hävittämisraivo, olivat joukot meillä 
muodostuneet hirveäksi, monipäiseksi ihmispedoksi, jonka 
kukistamiseksi tarvittiin paljon voimia. . 

Lopuksi mainittakoon vielä esimerkki selväslä sielullisesta 
joukkosairaudesla. Se on Bechterewin kertoma: Keisarinna 
Katarinan hallitessa puri vesikauhuinen koira erästä henkilöä 
Voroneschin kuvernementissä. Vähän sen jälkeen sai hän 
ollessaan juhla-aterialla erään ystävänsä luona kaikkien vie
raiUen läsnäol1essa vesikauhukohtauksen. Pian tämän pe
rästä saUui samanlaisia kohtauksia useissa muissakin vie
raissa. Kaikki olivat alakuloisia, potivat päänSärkyä ja lun
sivat vastustamatonta halua juosta. Sitten alkoi useimmilla 
heistä vuotaa kuolaa suusta ja he tulivat uneUomiksi, menet
tivätpä monet järkensäkin. Vihdoin paranivat kaikki, paitsi 
se, jota oli purlu. 

Tassä siis tapahtui sairaudentilan sielullinen joukkotar
tunta näkemiskyvyn ja tunne-elämän kautta. Luulotaudin 
merkit alkoivat tulla mainituissa vieraissa näkyviin kohta, 
kun sielullinen tartunta oli tapahtunut. Saadut sielulliset 
vaikutukset herättivät heti ruumiissa määrättyjä tuntemuksia 
ja määrättyä toimintaa. Ja kysymyksessäolevat henkilöt sai
vat luulotaudin, vaikkeivat sellaista tietysti olisi mitenkää n 
tahtoneet. 

Samanlaista tapahtui paljon keskiaikana su urten kulku· 
tautien ja nälänhädän raivotessa. Pelko, kauhu ja ruumiil 
linen heikkous tekevät ihmiset hyvin alttiiksi sielulliseJle 
larlullnalle. Monet uskonnollisetkin joukkoilmiöl ovat tällä 
tavalla syntyneet. 

Niinkuin joukko ihmiset, kun he joutuvat joukon mukana 
tahtomattaan johonkin toimintaan, alkavat suorittaa sitä pian 
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tartunnan jälkeen, niin he myöskin ovat tai p u vai 5 i a 
joukossa ollessaan tieten tahtoen h et imu u tt a maa n 
saadut ajatukset ja tunteet teoiksi. Eivät 
maassamme esim. suggestion kautta kiihtyneet "punaiset~ 
mitään niin halunneet, kuin toteuttaa niitä oppeja ja aja
tuksia, - joita heille oli voima sanoin ja kaavalausein yhä 
uudestaa n ja uudestaan toistamalla mieliin painettu. "VaI· 
keat" eivät sitä luulleet muista kuin vieraista "rosvosakeista", 
he eivät tahtoneet voida uskoa, että yleensä "punaisten" 
laumoissa on rohkeutta ja petaa niin paljon kuin uhkaukset 
.osoittivat. Vasta kaamea ·todellisuus avasi heidän silmänsä 
näkemään, mitenkä joukot siirtyvät nopeasti sanoista tekoi· 
hin, sydämeen lietsotusta vihasta rikoksiin. Kun "punaisten" 
valiomiehet anfmattikuntineen ja venäläisine toyereineen, 
joiden piti saada n. k. syndikalistisosialistien neuvoja seu
raten hallitusvalta käsiinsä ja vetää sitten vähitellen kansa 
kokonaisuudessaan muka omaa onneaan valvomaan, olivat 
vallankumouksen aloittaneet ja verta valui virtanaan, selveni 
vasta toisinajatteJeville, miten kauh"ea ja nopeasti toimiva 
voima harhaan johdetuissa joukoissa. piili. Sen tuhoisan 
voiman vaikutus ilmeni lukuisissa hitaissa ja harkitsevissa 
kansalaisissamme, jotka sosialismia ovat kannattaneet, jän
nittävänä MPunaisten" menestystä toivovana odotuksena.
Mutta on täysin sieluopilliselta kannalta katsoen otaksutta
vaa, että jos MPunaiset" olisivat voittaneet, olisivat hekin 
pian jättäneet suomalaisen hitauden selkänsä taa ja fy,htyneet 
tekoihin. Samaa joukKopsykoloogista erikoista ilmiötä va
laisee' myöskin seuraava seikka. Jos joukon johtaja ei me
nesty aikeissaan ja sen johdosta tai jostakin muusta syystä 
menettää lumousvoimansa ja vaikutuksensa, mikä . hänellä 
joukkoihin on ollut, niin joukot osoittavat äkkiä hänelle 
epäsuosiotaan: joukkojen eläköönhuutoja voi äkkiä seurata 
alas-vaatimukset 

Tämän j6ukkojen tahtoa ja -toimintaa koskevan tosiasian 
johdosta on oikeustieteessä pohdittu kysymystä, missä mää
rin joukko yksilö on edesvastuullinen joukon mukana teke
misiään rikoksista. 

* * * 

• 
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Ymmt1ritt(iksemme joukkojen sielunelltnUUi. tarvitsee mel· 
diin tuntea. kuten olemme huomanneet, niiden ymparistlJn, 
kansakunnan menneisyyden ja nykyisyyden, kasvatuksen, 
opetuksen ja yhteiskunnallisten laitosten vaikutus niiden 
yksiltJihin. Taloudelliset eptikchdat ja opetuslaitoksen puut-
teet merkitsevtlt tttssti palion. Joukkopsykoloogisten Umidl-
den vtiliitOmista tekijtJista on huomattavin joukkojen johta-
jain vaikutus. 

Joukko tekee kaitaisekseen: joukossa saattaa yksiltJlttl 
aivan kuin httvita toiset sielun ominaisuudet ja kyvyt. ja 
toiset taas nOlfSta hyvin n(ik(Js(tlle. Jopa yksiltJ saattaa, 
joukossa ollessaan saada sellaisiakin ominaisuuksia, joita 
hlin ei ole ennen huomannut ltsess(Uln. Kaikki Utmii riip-
puu yleenstt suggestioista, sielullisten tilojen ja vaikutuk· 
slen tartunnasfa. 

Joukkojen mielipiteet ovat vaihtelevia, multa niiden aat· 
teet ja vakaumukset hyvinkin kestavi.tt; ne saavat uskon· 
nol/isten aatteiden ja vakaumusten luonteen. 

Joukot ovat vaikutuksille ja suggestioilte hyvin alttiita: 
yksiUJ on joukossa ollessaan vaikutuksille herkempi kuin 
yksintutn ollen. Ja joukkojen tunne·e!ttma kehittyy hyvin 
usein pahaan suuntaan, jopa voi kehittytt sangen kauas 
pahassa. Joukot saattavat rappeutua yhteiskunnan pohja· 
sakaksi, sen surun lapsiksi. Ja joukoilla on huomattava 
taipumus muuttaa heti ajatuksensa ja tunteensa teoiksi. 
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