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MIETTEITÄ VALTIOMUOTOKYSYMYKSESTÄMME.
Nykyhetken epäilemättä mielenkiintoisin valtiolli·
nen kysymyksenune on, minkälaiseksi ulkonaisilta
piirteiltään tuleva valtiomuotomme lopull isesti sääde·
tään, tasavaltaiseksi vaiko yksinvaltaiseksi? Sinänsä
ei tällä seikall a oikeastaan olisi sitä asiallista merki·
tystä, mikä sille annetaan, sill ä valtiomuodon oma
sisäinen rakenne on pääasia, sen tasavaltainen tai
yksinvaltainen ulkoasu enemmän tai vähemmän sivuseikka. Mutta suurimman huomion kohdistumisee'n
tähän ulkoasuun on vaikuttanut se, että meillä pääasiallisesti samojen piirien taholta, jotka puolustavat
yksinvaltaista valtiomuotoa, samalla vaaditaan myöskin eduslmntamuutosta nykyisen, heidän mielestään
liiallisen, kansanvaltaisuuden rajoittamiseksi. Vaikkakin näitä kysymyksiä ei olisi pakko kytkeä yhteen)
sillä voitaisiinh an ainakin teoreettisesti ajatella harvainvaltaista tasavaltaa ja kan sanvaltaista yksinvaltaa,
on meillä siihen jouduttu. nSen joka tahtoo monarkiaa, täytyy siis myös tahtoa eduskunnan muutosta",
sanoo toht. E. Nevanlinna "Uudessa Suomettaressa"

julkaisemissaan kirjoituksissa ja siinä hän on varmaan
oikeassa, sillä nykyisillä perusteilla valittu eduskunta
on huono kuninkaan selkänoja. Taantumus ja yksinvalta toiselta puolen, edistysmielisyys ja tasavalta
toiselta puolen ovat vastakkain. Me käs ittelemme
titssä vain yksinvallan tai tasavallan sopivaisuutta
meille.
Koettakaamme kuitenkin ensiksi tehdä itsellemme
selväksi, mikä Suomi nykyään on, tasavaltako vai
yksinvalta, koska siitäkin on syn tynyt erimielisyyttä.
Yksinvallan kannattajat sanovat, että Suomi edelleen on yksinvalta siitäkin huolimatta, että eduskunta
on sen nimenomaan julistanut tasavallaksi ja ,että se
myöskin sellaisena on niin hyvin sisään- kuin uloskinpäin esiintynyt. Tasavallan kannalla olevat taasen
katsovat, että Suomi sekä tosiasiallisesti että oikeudellisesti on 1.1.savalta. Katsomme titssä riidassa olevan sopiv inta vedota yliopistomme valtio·oikeuden
nykyiseen professoriin. Kirjassaan "Valtioelämän
murroskaudelta" (s. 8) lausuu prof. R. Erich, käsitellessään Venäjäll ä viime vuonna tapahtuneen vallankumouksen vaikutusta sen valtiomuodon muutokseen,
m. m. seuraavaa:
"Nuo molemmat seikat: vallankumous Ja valtiomuodon muutos kuuluvat todella erottamattomasti yhteen. VelTattain yleinen lienee se harhakäsitys, että
Venäjä, vallankumouksen tapahduttua, kuitenkin pysyi
monarkkisena valtiona, siihen saakka kuin se viime
syyskuun 15 p:nä julistettiin tasavallaksi, taikka että
se valtiomuodoltaan oli väritön, lIell/mm. Todelli-

s
suudessa on asia niin arvosteltava, että joskin vallal1'
kumous ensi aluksi jätti vanhan valtio~äännön kirjaimellisen muodon koskematta ja vaikka sen yhteydessa -ei vielä nimenomaisesti saatettu voimaan tasavaltaista järjestystä, niin muu~ti se Venäjän valtiomuodon olenlUkseltaan tasavaltaiseksi."
Toisessa paikassa samassa kirjassa (5. 10 muist.)
hän taasen kirjoittaa näin:
"Kun prof. Hermanson kirjasessaan" 1917·års landtdag" (s. 5) huomauttaa, että oikeudellisesti vielä on
epämääräistä, mikä on oleva Venäjän lopullinen valtiomuoto, on hän tietysti oikeassa. Eihän perustava
kokous olisi mikään täysivahain~n kumousperäinen
argaani, jos sillä ei ol isi tässä suhteessa täyttä määräämisvaltaa. Mutta tämä ei suinkaan muuta sitä,
että Venäjä, vallankumouksen vaikutuksesta, oikeudellisesti on lakannut olemasta monarkkia ja muuttunut tasavallaksi. Tällainen muutos on kuin onkin
jo tapahtunut, ja jos perustava kokous vastoin luuloa
palauttaisi hallitsija vallan, sisältäisi sen päätös u~den
valtiomuodon muutoksen."
Nämä lausunnot soveltuvat erinomaisesti Suomeenkin nähden sen jälkeen kuin eduskunta otti Suomen
kansan kohtalot omiin käsiinsä ja julistautui korkeimman vallan käyttäjäksi. Jollemme me myönnä
tapahtuneiUe tosiasioille oikeudellista merkitystä, vaan
jyrkästi pidämme kiinni lain kirjaimesta, silloin on
ainoastaan yksi mahdollisuus jäljellä: Suomi on edelleen yksinvalta ja Nikolai II Romanow sen suuriruhtinas!
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Tällä seikalla ei kuitenkaan ole mitään käytännimistä merki.tystä, sillä uusi valtiosääntö on välttämättä saatav;l. aikaan ja sen säätäminen vaatii eduskunnassa saman määräenemmistön, tulipa se tasavaltaiseksi tai yksinva!taiseksi. Tuskinpa olisi tähän,
yhdessä yksinvallan harrastuksen kanssa syntyneeseen väitteeseen kannattanut kajotakaan, ellei sitä
alinomaa yksinvallan kannattajien taholta toistettaisi,
ikäänkuin yksinvallan asia olisi sillä pelastettavissa.
Mitä sitten tulee noihin eri valtiomuotoihin yleensä,
ei toisen tai toise n ehdotonta paremmuutt.'l voida todistaa. Se mikä toiselle kansalle tai toisissa oloissa
samalIekin kansalle on hyyä, saattaa toiselle tai toisissa
oloissa olla huono. Pääasiallisesti valtiomuodon arvo
riippuu kulloinki n olevista oloista, kansan yleisestä
käsityskannasta, sen tavoista, tunne-elämästä j. n. e.
Sen verran saattaa kuitenkin sanoa, että tasavaltainen
hallitusmuoto edellyttää aina joltistakin kehitystä.
Paimentolais- ja muille alhaisella s ivistystasolla oleville kansoille on tasavaltainen valtiomuoto, mikäli
valtiomuodosta niillä voidaan puhua, tuntematon,
mutta niilläkin on heimopäällikkönsä, kuninkaa nsa.
Tällä ei kuitenkaan ole tahdottu väittää sitä, ettei
yksinvaltainen hallitusmuoto olisi osoittanut sovelluvansa sangen kehittyneisiinkin oloihin. Joka tapauksessa on meidän, lähtiessämme ratkaisemaan kysymystämme, ensi sijassa pidettävä silmällä, ei sitä
mikä teoreettisesti ehkä näytt.:'I.isi hyvältä, vaan sitä,
mikä meille nykyoloissa parhaiten soveltuu.
Yl eisesti myön netään .niin hyvi n tasavallan kuin
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yksinvallan kannattajien keskuudessa, ettei sellaista
valtiomuotoa, jota kansan enemmistö vas'1trSt:ra~aa
ajatellakaan toteuttaa.
OSlO on JU ISUU essa JO e 1ditty esittää Sellainenkin yhtä röyhkeä kuin julkeakin
ajatus, että nuori vapautusarmeijamme seuraisi punakaartin jälkiä ja kruunaisi voittonsa panemalla toimeen vallankaappauksen kuningasvallan hyväksi.
Vieläpä on ajatus saanut jonkunlaista kannatusta
vakavina ja viisainakin pidettyjen valtiollisten toimi.
henkilöiden puolelta, ei tosin tässä karkeassa ja töy·
keässä vaan vähän lievennetyssä ja kaunistellussa
muodossa. Eduskuntla ei sentään pitäisi ainakaan
muodollisesti sivuuttaa, vaan eduskunnan olisi ensin
kuultava armeijaa ja sitten se sais i päättää - tietysti
armeijan eikä oman tahtonsa mukaan. Mutta me
voimme sivuuttaa nämä nykyisessä kuohunta,tilassakin
mahdottomat ja yleistä kannatusta saalnattomat aja.
tukset sekä lähteä siitä, että kansan e nem mistön tahtoon - ei mihinkään "salattuun" vaan sellaiseen,
jonka kansa myöskin pystyy ilmaisemaan - on rehelli·
sesti ja vilpittömästi al istuttava.
Mutta mikä sitten lienee kansamme tahto ja sen
yleinen käsitys.kanta tässä kysymyksessä? Kukaan ei
kieltäne sitä, että meillä miltei kaikki en nen äskeistä
kapinaa olivat vääjäämättömiä tasavaltalaisia. Yks invaltaa ei kukaan täällä kotimaassa oleskeleva aiqakaan julkisuudessa rohjennut kannattaa. Vasta nyt
kapinan aikana, oikeastaan vasta sen loppupuolella,
on yksinvallan aJätus saanut tuulta purjeisiinsa etupäässä pääkaupungin ja muiden kaupunk iemme ruot-

,
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sinkielisissä ylimyspi ireissä multa jonkunverran myöskin suomenkielisessä yläluokassa. Leviääkö se laajempiin piireihin, on vielä vaikeata sanoa, mutta mikäli
voi maaseutulehdistä päätellä, on ajatus maaseudulla
herättänyt suorastaan hämmästystä, se on tullut sinne
yllätyksenä. "Valkoisessa ' Suomessa" ovat erästä
ruotsinkielistä lehteä lukuunottamatta kaikki edelleenkin olleet koko kapinan ajan tasavallan kannalla.
Suomen tasavallan hallituksena oli Vaasassa oleva
senaatti toiminut, tasavallan sotajoukkojen ylipäällikkönä oli kenraali Mannerheim antanut käskyjä~ hyvinä tasavaltalaisi na olivat talonpojat ja muut vapaussankarit taistelleet j. n. e. Siellä on ylei nen huom io
ollut kiintynyt vain vapaustaisteluun, eikä yksinvallan
tarve ole siellä syntynyt. Se on toisista piireistä
peräisin.
Ih mettelyä ei voi olla herättämättä tämä ä kkinäi·
nen kannanmuutos niissä piireissä, jOlka nyt panevat
kaiken toivonsa yksinvallan palauttamiseen .' Kuinka
on esim. mahd?lli.sta, että hallituksen jäsen, }oka muutama kuukausI sitten eduskunnassa puhUi lämmöllä
\ tasavallan puolesta, nyt katsoo voivansa kannatta~
yksinvaltaa? Tähän vastataan: sosialistien painostu.s
oli e nnen kapinaa niin suuri, ettei silloin ollut mah.
dollista muuta ajatellakaan kuin tasa valtaista valtiomuotoa . Mutta kuka takaa, ettei valtiomies, joka
\ SOSialistien painostuksen tähden ei ainoastaan ollut
ilmai7e~a tta todellista mielipid~ttää~ vaa~ päinva~toin
puhuI sitä vastaan, nyt ole slvuvmkuttelden alainen
ja heitelttivissä?

r
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Jotta yksinvalta voisi jossakin maassa menestyä,
on välttämätöntä, että sillä on juurensa kansan tunne·
elämässä ja mieli kuvituksessa. Niin rajoiteuuna kuin
yksinvalta jo alkåa olla melkein kaikissa maissa, missä
se on valtiollluotona, ei sillä enää juuri muuta merki·
tystä olekaan kuin tunteisiin ja mielikuvitelmiin koho
distuva. Niinpä ei Englannin kuningas ole mikään
todellinen valtatekijä, vaan, sen myöntävät englantilaiset itsekin, ainoastaan valtiovallan symboli, vertauskuva, jonka merkitys sellaisenakin häviää sitä myöten
kuin valtiollinen sivistys ja oikea käsitys valtion johtoon vaikuttavista voimista pääsee vallalle. Mutta
tällaista ksinvallalle välttämätöntä ~unnepoh "aa ei
meillä ole. Yksinvalta on Suomen kansal e aina ollut
; nemmän tai vähemmän vieras, eikä ihmekään. ' Miekan avulla se on tänne tuotu ensin lännestä- ja sitten
idästä päin. Jos kohtakin on ollut muutamia harvoja
kunnollisia yksinvaitiaita, on suurin osa niistä ollut
keskinkertaisia tai paljon sitäkin huonompia ja usein
on kansamme täytynyt nähdä hallitsijassaan parhaitten
pyrintöjensä ja toiveittensa tukahuttajan ja suurten
rasitusten aiheuttajan. Hallitsija ei liioin ole milloinkaan asunut maassamme, eikä senkään tähden voinut
mielissä muuttua sellaiseksi, jonka kansa olisi tuntenut
omakseen. Mutta viimeisten vuosikymmenien katkera
sorto on tehnyt yksinvaltiaan meillä suorastaan vihatuksi.
Mieliala kansamme keskuudessa ei siis suinkaan
näytä olevan yksin vallalle suopea. Joskin oletettaisiin, että yksinvallan ajajat voisivat voimakkaalla ja

J
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taitavalla agitatsionilla jonkunverran hälventää -vasten mielisyyttä yksinvaltaa kohtaan, pysyy ainakin se osa
kansaamrp.e, joka on kuulunut sosialidemokraattiseen
puolueeseen, yksinvall~ppymättömänä ...,yastll$täjana. Yksinvalta ärsyttäisi heitä samassa määrässä
pun,ainen vaate sannia. Kaikkialla maailmassa
on sosialistien, maltillistenkin, valtiomuotoihanteena
tasavalta, eivätkä he tule siitä luopumaan. Mutta
varsinkin meillä, jossa heidän johtajansa ovat jo ennen
kapinaa peloitelleet heitä porvarien muka silloin jo
haluamalla yksin vallalla, juurtuisi heihin sammumaton
viha sitä kohtaan. Vieläpä voisi heissä vakaantua
yksinvaltaan todel!a palattaessa se käsitys, että heidän
punaiset johtajansa sittenkin olivat oikeassa selittäessään porvareilla olleen itsekkäät kansanvallan hävittämisaikeet mielessä.
Nyt näyttää kyllä muutamilla tahoilla olevan vallalla se käsitys, että sosialistit ovat meidän maassamme
näytelleet osansa loppuun, joten heistä ei tarvitse mitään välittää. Meistä on tämä käsitys kuitenkin perinpohjainen erehdys. Entinen sosialidemokraattinen
. puolue on tosin nyt murskana, eikä se entisenlaisena
enää milloinkaan voi eikä saakaan nousta, mutta
niiden satojentuhansien työläisten itsetunto ja ihmisarvonsa tunto, joille leviävä sivistys on ne herättänyt,
ei ole kuollut eikä hävitettävissä. Ne tulevat vastuttamattomalla voimana ja tarmolla vaatimaan ihmisarvonsa mukaista osuutta elinehtojensa ja kansansa
kohtalon määräämisessä, eikä sitä voida heiltä kohtuudella kieltää, vaikkakin myönnetään, että punakaarti-
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la iskapinaan osaaottaneet ovat menettäneet puhevaltansa isänmaansa asioissa',
Erinomaisen tärkeätä 00, että tämäkin osa kansaam me saadaan mukaan yhteistyöhön tulevaisuuden
Suomea raken nettaessa. Sovinnon ai kaansaamine n
maamme eri kansanluokkain kesken, katkeruuden ja
rikkinäisyyden poistaminen on mielestämme kaikkei n
tärkein sisäinen kysyrnyksemme, sillä eripuraisena ja
rikkinäisenä näyttää kansamme tulevaisuus äärettömän synkältä. Miten voisimme me esilll. ajan pitkään turv<\ta kallein t."m1me, itsenäisyyttämme, Venä·
jällä päin tode nnäköisesti uhkaavaa vaaraa vastaan,
jos suuri osa omaa kansaamme ei tuntisi halli tustansa
omaksensa, vailn mahdollisesti olisi ratkaisevana hetkenä valmis nousemaan kapinaan sitä vastaan ?
Keskinäistä sovintoa ei suinkaan ole ostettava siltä
hinnalla, että me ryhtyisimme tinkimään jotakin oikeuden vaati muksista, mitä tulee niide n kohtelemiseen,
jotka ovat poikenneet pois lai llisuuden tieltä ja nosta·
neet kätensä laillista esivaltaa vastaan. Mutta se ei
olekaan tarpeellista. Sitä vastoin on välttämätöntä
n!.yttää ni~l1e kansankerroksille, jotka tähän saa "Ka
ovat seuranneet sosialidemokraattls a puo ue . I että
la'"iIiliuu iainen osa Suomen kansaa ei ole tarttunut
n~an valvoakseen voit.tonsa jälkeen omia etue~,
v~n _taatakseen laillisen ja kansanvaltaisen kehi tyksen edel!ytykset. Vain täysin rehellisesti pysymäll ä
ni"issä periaatteissa, jotka porvarit selittivät omikseen
ennen kapin aa, voivat ne leikata pois sisäisen katkeruuden ja rikkin!iisyyden juuret. Mutta kilä ntymincn
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taantumuksen tielle ja yksinvallan palauttaminen päinvastoin muokkaisi erinomaisen otollise n maaperän
jatkuvalle kiihoitukselJe ja olisi ylitsepääsemättömänä
esteenä sovinnollis uuden ja eheyden syntymiselle.
Jo tämä seikka yksin ään ratkaisee kantamme tasavaltåisen valtiomuodon hyväksi. Mutta muitakin sYitä
voidaan sen puolesta esittää.
Yksinvaltaisen hallitusmuodon kannattajat ovat perustelleet si tä ' enne n kaikkea vahvan hallitus vallan
kannalta. Jokainen ajatteleva kansaIamenhan meidän
maassamme myöntää, että me kaipaamme toddla
vahvaa ja vakavaa hallitusvalt.:1.å. Tämä olisi nyt
heidän mielestään saavutettavissa vain yksinvaltiaan
avulla. Se on kuitenkin vain väite, joka ei ole todistettavissa, eikä pidä paikkaansa. Päinvastoin me
voimme 'helposti huomata, että juuri yksinvaltaiset
valtiomuodot lepäävät nykyään sangen heikoilla perustu ksilla. Muutaman vuoden kuluessa on EuropassaJa
valtiomuoto o~nut
I
riippuu oleelrakenteesta eikä s iitä,
onko valtionpäämiehenä perinnöllinen yksinvaltias
vaiko kansan valitsema presidentti . Preside ntillä voi
olla paljoa suure mpikin valta kuin kuninkaalla, kuten
onkin laita esi m. Yhdysvaltain presidentillä verrattuna
Englannin ja Norjan kuninkaisiin. Presidentille voi.
daankin vaaratta uskoa hyvinkin laaja valta, sillä hänet
valitaa n m~ärävuosiksi ja hä nestä voidaan niiden kutJ uttua päästä, joll ei hän ole vasta.nn ut kansan luotta-
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musta. Kuninkaalle sitä vastoin on paljoa
vampaa myöntää kov in suurta valtaa, hänestä ja
hänen ehkä aivan kelvoltomista jälkeläisistään kun ei
päästä -nluuten kuin vallankumouksen avulla, vaikkapa
ne käytäisivät sitä, mikä ei su inkaan ole ollut hiu'· I
vina ista, väärinkin . Lujan hallitusvalJankin kannalta
on siis tasavaltainen hallitusmuoto asetettava yksinvaltaisen edelle ja varsinkin meillä, jossa laajojen kansanke rrosten kiistämätön vihamielisyys yksinvaltiasta
kohtaan, olisi alituisesti sen toimintaa herpaisemassa.
Kun jotkut ovat tahtoneet nähdä nykyisessä tasa·
valtaisessa hallitustavassamme ainakin osan syytä
niihin surullisiin tapahtumiin, joiden todistajina meidän
on ollut pakko olla, osoittaa se ilmeistä käsittämättömyyttä. Ensinnäkin on otettava huomioon) ettei meillä
vielä oltu ennätetty tasa valtaista valtiomuotoa järjestää ja vakiinnuttaa sellaiseksi, miksi se olisi tuleva,
vaan oltiin järjestämättömässä välitilassa. Mutta ennen
kaikk~a on oltava selvillä siitä, ettei meitä näistä
onnettomuuksista olisi pelastanut mikään valtiomuoto
sinänsä, kaikkein vähimmän yksin valtainen. Tasavallan lipun alla tapahtui joka tapauksissa se suu ·
remmoinen kansannousu, joka meidät vapautti omien
ja vieraitten hirmuvaltiaitten käsistä, mutta aivan
varmaa ei ole, ol isiko Pohjanmaan, Savon ja Karjalan kansa renki poikia myöten osoittanut yhtä verratonta uhrautuvaisuutta ja ulj~utta yksin valtaisen halli·
tusmuodon aikana, kuin se nyt osoi tti tasavaltaisen
valtiornuodon ollessa. Ainakaan suurempaa se ei olisi
voinut osoittaa. Vallankum,ouksia vastaan on yksin-
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• huono turva, mutta niiden aikaansaamiseksi
valtias
se on verrattain hyvä a:'s~e~, :c..;::.c
- Yksinvaitaa ovat senkannattajat puolustaneet eri·
koisesti myösk in maamme ulkopolitiikan kannalta.
Vain kuningas kykenisi heidän mielestänslf johtamaan ulkopolitiikkaamme asianmukaisella taitavuudella ja loistolla. Varsinkin, jos kuningas otettaisiin
Saksasta - ja muutahan ei ajatellakaan -- voisi hän
persoonallisten suhteittensa kautta suureen hallitsijahuoneeseen, niin arvellaan, vaikuttaa paljon hyvää
maallemm e. Sitäpaitsi ollaan tietävinään, että Saksan
e tujen mukaista on suojata Suomea vain siinä tapauksessa, että sillä on yksinvaltainen valtiomuoto.
Väitetäänpä si täkin, että vain yksinvaltainen valtiomuoto takaa ulkopolitiikalle sellaisen johdonmukaisuuden, mikti on välttämätöntä liittosuhteille.
Ensimäiseen näistä väitteistä, yksinvaltiaan persoonallisista su hte ista muka johtu viin e tuihin, tahdomme vain huomauttaa, esimerkkinä siitä, mitä ne
merkitsevät, -nykyisen maailmansodan päätaistelijoista
Saksasta, Englannista ja Venäjästä, joiden kaikkien
maide n hallitsijat olivat sukua, vieläpä jokseenkin
läheistäkin, mutta se ei voinut estää sodan syntyä.
Tästä näkyy erinomaiseh sel västi, mitä merkitystä
hallitsijoiden sukulaisuudella ja persoonallisilla suhteilla nykyaikana on. V~en ulkopolitiikan suuntaa
eivät enää määrää, eivätkä saakaan määrätävaltio~
päämiesten sukulaisuussuhteet tai persoonalliset mieli·
piteet, vaan kans;;;- todellise t edut. Ratkaisuvalta
täytyy viime käd ess~ olla kansaneduskunnalla Ja
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niin onkin jo asianlaita useimmissa maissa ja missä
ei vielä niin ole, siellä siihen pyritään ja varmaan
pi~n päästäänkin. N. s. kuninkaallinen ulkopolitiikka
alkaa jo olla menneisyyden muistoja vain.
Mitä sitten tulee siihen huomautukseen, että Saksan
etujen mukaista muka on suojata Suomea vain siinä
tapauksessa, että sillä on yksinvaitainen valtiomuoto,
on se kaikesta päättäen suomalaisissa aivoissa syntynyt väite, jota ajatellessa helposti sovittaa sen keksijään tunnettua lausetta, että hän tahtoo olla kuningasta kuningasmielisempi s. o. saksalaisempi, kuin
saksalaiset itse. Saksa ei suinkaan käy sotaa yksinvallan puolesta, minkä täytyy huomata jo s iitäkin,
että sen päävastustaja, Englanti, on myös yksinvalta.
Sitäpaitsi Saksa on tunnustanut Suomen tasavaltana,
tehnyt soplnilifSeif Suomen tasavalläillla11ituKSen
kanssa ja sen taholta on kerta toisensa perästä va·
kuutettu, ettei se tahdo sekaantua pienimmässäkään
määrässä Suomen sisäpolitiikkaan. Ja "meillä kai lienee
syytä pitää kiinni tästä yhtä oikeasta kuin luonnollisestakin vakuutuksesta, eikä ole syyttä suotta pyrittävä
sekottamaan saksalaisia vaikutuksia sisäisten kysymystemme ratkaisuun . Riippuvaisuuttamme Saksasta·
ei ole koettamalla koetettava suurentaa, se tulee olojen
pakosta olemaan ilman s itäkin aivan tarpeeksi suuri .
Yksinvaltaisen valtiomuoden takeista ulkopolitiikassa , liittosuhteiden kannalta välttämättömän johdonmukaisuuden aikaansaamiseksi viitattakoon'vain Italian·
ja Romanian entiseen liittoon Saksan kanssa. Molemmat ensiksi mainitut maat ovat yksinvaltoja ja oli-
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Vilt Saksan liittolaisia, multa koetuksen hetkellä muuttuivat yht'akkiä Judas Iskarioteiksi. Siis sangen kuvaavaa kuninkaallisen ulkopolitiikan johdonmukaisuutta!
Todistukseksi siitä, että tasavaltaisen maan ulkopolitiikka voi olla yhtä onnistunutta ja löistavaa kuin
konsanaan yksinvaltaisen, viittaamme taasen Sveitsiin
ja sen ulkopolitiikkaan. Kansainvälisesti nauttii Sveitsi
eittämättömästi suurempaa arvonantoa ja kunnioitusttt
kuin mikään muu saman kokoinen valtio ja kuitenkin
se on tasavalta. Tähän huomauttavat yksinvallan
puolustajamme hämäräperäisesti : "Mikäs .Sveitsin on
hoidella ulkopolitiikkaansa, sillähän on niin erinomainen asema. l' Missä suhteessa tämä asema nyt olisi
niin erinomainen, että Sveitsin ulkopolitiikka luistaisi
kuin itsestään, sen he jättävät, varovasti kyllä, sanomatta. Mutta jos sillä tarkoite taan sitä, että Sveitsi
on kahden toisilleen kateellisen ja keskenään vihamielisen valtaryhmän välissä, niin aivan samanlaisessa asemassa on myöskin Belgia. Mutta sensijaan
että Sveitsi on, varmaan monista 'vaikeuksista huolimatta, säästynyt näkyisen maailmansodan kauhuista,
on Belgia sen jalkoihi.n sortunut. Saako se siitäkiittää kuninkaallista ulkopolitiikkaansa, emme puolestamme tahdo varmuudella sanoa, mutta niin ainakin saksalaiset väittäv~t ja antavatpa heidän väitteilleen tukea puolueettomienkln maiden tutkijat, kuten
esim. ruotsalainen prof. R. Kjellen.
Entä sitten Suomen sisäiset asiat? Kansan itse
keskuudestaan valitsemai1preSiOentrri vaiko ulko-
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mailta tulleen kuninkaan johtaessa niiden hoitoa ne
tulevat parhaiten ja maan edun mukaisimmin hoi·
detuiksi? Vastaus ei voine tulla kuningasvallan
edyksi. ~residentill ä on se etu, että hän on kansan
keskuudessa kasvanut:-futustunut sen oloihin ja tarpasiin l se kä että hän ymmärtää sen kieltä. VIRomailta haettu kuningas taasen on ainak in aluksi oloi·
himme vallan perehtymätön ja hän en niihin perehtymistäänkin vaikeuttaa kielemme taitamattomuus. Pakostakin hän se ntähden joutuu neuvonantajiensa ja
hovipiirin vaikutuksis ta kokonaan riippuvaiseksi . Jos
hän orjallisesti seuraa niide n mieltä, toimittaa hän
vain leimasimen virkaa ja hänen merkityksensä on
nollan arvoinen. Jos bän taasen yrittää toimia oman
päänsä mukaan, joutuvat kansamme asiat hänen arvailujensa ja kokeilujensa varaan.
Nyt voidaan huomauttaa ja on huomautettu, että
yks invaltias voi valit.. itselleen hyviä ja kelvollisia
neuvonantajia. Epäile mättä, mutta saman voi tehdä
presidenttikin. Vieläpä jälkimäiseJlä on suuremmat
mahdollisuudet onnistua valinnassa kuin edellisellä.
Ol eellinen ero on vain siinä, että pres identti asioita
ratkaistessaan voi nojautua myöskin omakohtaiseen
harkintaansa ja olojemme tuntemukseen, mutta sitä
ei näihin perehtymätön yksinvaltias voi tehdä.
Huomattava on myöski n se seikka, että kaikissa
yksinvaltaisesti hallituissa maissa n. s. hovipiireillä
on hallitusasioihin e nemmän tai välHrmmän vaikutusta, mikä useimmissa tapauksissa tunnetusti ei ole
maalle eduksi. Jo ennakolta voidaan joltisellakin
2
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varmuudella päätellä, ettei hov ipiirien vaikutus meilläkään tul isi olemaan kansan onneks i. H ovipiirit tulisivat meillä muodostu maan, paitsi hallitsijan mukanaan
tuomasta seurueesta, ylimystösutm me, joka, kuten
tunnettu a, on pääasiallisesti mieleltään ja kieleltään
ruotsalaista. Ja meillä on ene mmän kuin riittävästi
kokemusta, osaksi tuorettakin , siitä, ettei ruotsinkielisen y läluokkamme lisääntyvä vaikutus ole Suomen
suomalaisen kansanenemmistön oikeutettujen etujen
mukainen.
Pystyisikö yksinvaltias, niinkuin sen kan nattajat
arvelevat, hankk imaan itselleen sellaisen aseman puolueitten yläpuolella, että sillä olisi jotakin merkitystä?
Hänelle kai ei missään tapauksessa suunnitella sellai sta valtaa, että hän voisi hallita itsevaltaisesti eduskunnasta välittämättä, koskapa sen kannattajat kiivastelevat jo siitä, että hänestä uskalletaan käyttää
sitä ainoata sanaa : yksinvaltias, mikä suomen kielessä
vastaa muukalaista monarkki-sanaa. Eduskunnan enemmistöön kai hänenkin olisi nojaututtava ja sen edus\aman mieJip idesuunnan keskuudesta valittava ministerinsä. Siten hän joutuisi aivan samaan ase maan
kuin presidenttiki n ; hänen täytyisi hallita milloin toiseen milloin toiseen puolueryhmään nojaten. Kuninkaalle välttämättömät hovitavat ja hovielämän loisto
kyllä hänet erollaisivat muista kuolevaisista, mutta
sangen kysymyksenalaista on, onko tämä luettava
ansioksi yk sinvallalle. Vaikk'em me nyt huolisikaan
tehdä muistutusta hovin kalleutta vastaan sinänsä,
synnyttäisi sen loisto toisaalle päin nyreyttä, toisaalle
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taasen jäljittelyhalua, turhamaisuutta ja tublailevaisuutta, joka kaikki nousukkaissa saattaisi kehittyä
muodottomuuteen saakka.
Vielä tahdomme tarkastaa paria yksinvallan harrastajain tasa valtaista valtiomuotoa vastaan tekemää
muistutusta. Ne koskevat molemmat presidentin vanlia, joka on kuvailtu heidi\n taholtaan vaJlnn tuhoa
t'i.iöttavaksi tapahtumaksi. Se muka repii kansan
rikki, synnyttää vaalissa hävinneessä puolessa halua
yrittää uudestaan onneaan - kuninkaan tänne saa·
tua kai luullaan tasavaltalaistenkin häneen heti ihastuvan ...:..- jopa se kuuluu larylauttavan koko taloudellisen elämämmekin . Tällaisia peikkoja sei nälle
maalailtaessa on kai ajateltu presidentin vaaleja Yhdysvalloissa. Mutta silJoin unohdetaan kokonaan,
että presidentinvaalista sidlä seuraa kymmen ie ntuhansien virkamiesten ero ja muita mullistuksia, mutta
mitään sellaista ei meillä voida klLvitellakaan . Me
voimme olla vallan huoletta siitä, että presidentinvaali; johon meitä vaivattaisiin luultavasti joka kuudes vuosi, on aivan yhtä viaton tapaus kuin eduskuntavaalitkin, joita ei kukaan pelkää, luultavasti
rauhallisemp ikin, sillä eduskuntavaalit tulevat meillä
sittenkin olemaan tärkeämmät kuin presidentinvaali.
Toinen presidentinvaalia koskeva y ksinvallan puoltajain tekemä huomautus on se, että meillä on tasavalta mahdoton senkintähden, ettei meillä ole sopivaa henkilöä presidentiks i, meillä kun kaikki kuuluvat johonkin puolueeseen. Presidentin pitäisi siis
olla sellainen, joka ei ikinä ole rehellisesti uskaltanut
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tunnustaa mitään "väriä" - kenties meillä sentään
sellaisiak in raukkoja löytyisi - ja tasavallan esteenä
olisi lopulta oma pikkumaisuutemme, joka olisi valmis kumartamaan muukalaista prinssiä, mutta ei millään ehdolla tunnustaisi valtionpäämiehen arvoa sille
omalle kansalaisellemme, joka kelvollisimmaksi ja
arvokkaimmaksi havaitaan . Jos todellakin on tarkoi·
tus tällaisia ominaisuuksiamme suosia ja kasvattaa,
niin haettakoon vain silloin tänne päämieheksemme
.ulkomaalainen ja palveltakoon vieraita jumalia.
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