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Me olemme saapuneet suuren
aatteemme ajossa
sille kehitysasteelle, jossa meidän on aika ryhtyä toteutta
maan, mitä tähän asti olemme etsineet ja oikeaksi havain
neet.
Mutta samalla kuin me olemmekin aikeessa täy
dellä tarmolla ryhtyä uutta Sointulaa pystyttämään, on
meillä vielä suuret tutkimukset yhdessä suoritettava, ennen
kuin väärinymmärrysten »perkele» on keskuudestamme kar
kotettu.
Me aiomme kyllä ruveta rakentamaan aivan uutta yh
teiskuntamuotoa, niin uutta kuin kesä on verrattuna talveen.
Mutta ei me siltä vanhan yhteiskunnan etuja tahdota hylätä
ja ryhtyä alusta uutta rakentamaan, niinkuin anarkistit eh
dottavat, sillä kymmentuhatvuosien kulttuurityön tulokset
eivät jouda meiltä jälettömiin joutumaan. Me emme voi
siirtyä kivikaudesta jälleen alottamaan, sillä meidän henki
nen olemuksemme ei voi enää siirtyä siihen juhdan ase
maan, jossa kivikautelaisen täytyy olla, kamppaillessaan
kovan luonnon kanssa yksinkertaisimmista olemassaolon
ehdoista. Meiltä ei jouda hukkaan edes höyryvoima, vaikka
se vielä ei olekaan ihmiskunnalle sanottavasti muuta tuot
tanut kuin kirousta.
Mutta ajan vaatimiin kiireisin reformeihin ryhtyessämme
me emme saa olla tähtäämättä katsettamme kauas siintä
vään tulevaisuuteen; me emme saa myöskään olla tunkeu
tumatta yhteiskuntaelämän syntyihin syvihin, nähdäksemme
millä tavoin vastaisuudessa on yhteiskuntarakennus pysy

4

västi turvattava sellaisia mahdollisuuksiakin vastaan, jotka
ovat nykyisen kirouksen ihmiskunnalle tuottaneet.
Tähän tutkimukseen ruvetessamme, me emme voi enää
try jy ä pitämään talousasioita etusijassa, vaan on meidän
yhteiskuntaoppia tutkimaan pyrkiessämme, asetettava sisäiset
henkiset lait etusijaan, joita ei olekaan nykyajan tiedon va
lossa enää vaikea löytää.
f
Suurimpain totuuksien yhteinen ominaisuus on yksin
kertaisuus.
Jos me nykyisen kulttuuri-elämän labyrintissa hätään
tyneinä tahdomme löytää selvän tien siihen rauhan sata
maan, jossa ihmiskunta ennen on löytänyt todellisen itsensä
ja siten kyennyt itselleen onnen aikakautta luomaan, niin
meidän on pyrittävä pois sokeitten ihmisten luomasta seka
sorrosta luonnon kirjavaan sointuisuuteen. Katso suurta
kaupunkia kaikkine koristuksineen: kirjavine tulineen, sekavine kyltteineen, eri korkuisine ja eri muotoisine taloineen;
hengitä sen kaikkialle tunkeutuvaa savua, kuuntele sitä ään
ten epäsointuista jym yä, tutki sen myrkyllistä ilmaa ja hai
sevaa maaperää, kuuntele sen tuhansien äitien huokauksia,
kuihtuvien lasten uikutusta — ja sinä näet, mitä ihminen
sokeudessaan on kyennyt luomaan. Kuuntele sen sijaan
sirkkain sointusaa laulua, kuuntele sammakkojen musikaa
lista kurnutusta, kuuntele kuinka ihanasti rannan aaltojen
kohina yhtyy honkain huminaan, katso mitenkä tyynesti
ja juhlallisesti honkain latvat notkuvat, pilvien yhtä arvok
kaan rauhallisina rientäessä omille asioilleen. Katso kuinka
miehekkäästi nuori petäjä kiiruhtaa vanhain urhojen tasalle
niin pian, kuin yhteisessä taistelussa luonnon mullistavia
voimia vastaan miestä avoimella paikalla tarvitaan. Kaik
kialla näet yhteistyötä, näet tarkotusta, näet sointua.
Jos kettu surmaakin jäniksen, niin hän surmaa vaan
sellaisen hölmön, joka ei osaa turvautua luonnon hänelle
antamiin korviin ja käpäliin. Jos kärpässieppaaja syö per
hosen, niin se on siksi, että perhonen, kukalta kukalle leijaillessaan, onkin jo ehtinyt täyttää elämän tarkotuksensa.
Miksikä, miksikä rakentaa ihminen siis itselleen suuria
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kauheita kaupunkeja, vaikka on helppo nähdä näitten tur
mioon vievän, miksi ei hän pysy luonnon helmassa, jossa
hän tietään onnensa asustavan?
Ainoastaan luonnon syntyjen syvien, »luonnon sielutie
teen»1) tunteminen meidät johtaa tähän kysymykseen oikeata
vastausta löytämään.
Onko luonnossa löydettävänä kaksi
vastakkaista voimaa, joista voisimme johtaa äärimmäisinä
tuloksina toisesta tuon onnettoman kaupunkielämän, toisesta
luonnon runouden? Esiintyykö luonnon alemmilla, yksin
kertaisemmilla kehitys-asteilla kaksi tällaista vastakkaista
faktoria? Jos löytyy, niin tarkastakaamme, tutkikaamme
niitten ominaisuudet tarkkaan, ja me pääsemme syntyjen
syvien perille.
Sen, mitä jo muinaiset Yedantistit omilla mystillisillä
keinoillaan saivat selville, on myöhemmän ajan eurooppa
lainen tiede kumoamattomaksi todistanut: luonto on yksi
ainoa suuri, horjumaton laki,2)
Jos tämän jumalallisen lain perussäännöt löydämme
yhdellä kehitys-alalla, niin täytyy niitten löytyä kaikilla
muillakin aloilla.3) Ja me tunnemme nyt luontoa enemmän
tahi vähemmän kuudella kehitystasolla: 1) fyysillisten, 2)
kemiallisten, 3) kasvillisten, 4) »eläimellisten, 5) ajatuksel
listen ja 6) henkisten ilmiöitten kehitysasteelta.
Eyysillisiin voimiin meillä on tilaisuus jo tutustua suu
rennuslasimme avulla kahteen eri suuntaan: äärimmäiseen
suuruuteen, sekä äärimmäiseen pienuuteen päin. Me tie
]) Ei ainoastaan ihraiset, vaan kaikki oliot ovat sielullisia, vaikka
eri kehitys-asteella.
A . Spinoza.
2) „Hän (H um boldt) tapasi maailman, niin sanoakseni, täynnä
yhteen kuulumattomia tosiasioita, kaikki osia laajasta järjestelmästä,
suuresta koneistosta; hän löysi sen yhdyssiteen, mikä on kunkin eri
koisosan ja kokonaisuuden välillä, sovitti ne yhteen ja todisti kaiken
ristiriitaisuuden yläpuolelle sen, että maata hallitsee laki,“ „Palates
saan tutkimusmatkaltaan takasin Eurooppaan, hänet otettiin vastaan
toisena Columbuksena Amerikan tieteellisenä löytäjänä, uuden maa
ilman avaajana; sen jumalallisen totuuden todistajana, että avaruutta
hallitsee laki.“
Ingersoll.
s) „Kaikki luonnonilm iöt ovat askelossa“ . „Kaikki luonnonilm iöt
ovat sym booleia. Mitä me nimitämme tuloksiksi ovatkin alkuja“ .
Emerson.
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dämme että, fyysillisten voimain laki vaikuttaa yhtä paljon
avaruuden äärettömissä aurinkokunnissa kuin hiukkasmaailman pienoisten atoomien osissa. Tällä alalla elää luonto aino
astaan lainmukaisena liikevoimana.
Tuo liikevoima on
kahden muun voiman, koossa pitävän (attraction) ja hajot
tavan (repulsion) voiman alituisen vaikutuksen alaisena.
Niin hyvin avaruuden suurien kappalten kuin hiukkasmaailman liikunnossa nämä kaksi vastakkaista voimaa määräävät
sen kiertokulun, jota kunkin on noudatettava.
Mutta katsokaamme seuraavaa kehityskautta, kemiallis
ten yhdistysten kehityskautta.
Tälläkin alalla me jo tie
dämme, että sama laki vallitsee yhtä hyvin pienessä savipalassa kuin äärettömissä avaruuden kappaleissa.
Aivan
samalla tavalla niinkuin me omassa lähimmässä ympäris
tössämme löydämme kaikkia kemiallisen kehitysasteen eri
muotoja, kaasuja, juoksevia aineita ja kovia aineita, niin
tiedämme avaruudenkin sisältävän yhtä hyyin kaasumaisessa
ja juoksevassa tilassa olevia kuin kovaan kuoreen jäähty
neitä ja sammuneitakin aurinkoja.
Pimeän aurinkokunnan päästyä jälleen alkumuotoonsa,
kaasumaiseksi nebulaksi avaruudessa, kemiallinen jäähtymistoiminta jo alkaa nebulan ulkoreunassa. Ulottuuhan tuli
kuuman nebulan ulkoreuna jääkylmään avaruuteen, joka
luonnollisesti vaikuttaa hiukkasten liikunnan viivytystä. Ne
joutuvat ikäänkuin edelleen rientävien jalkoihin, joten kaa
sumaisen pyörteen liikunnassa alkaa uusi kehitysmuoto.
Jokaisella atoomilla on koossa pitävä ja hajottava voimansa,
jokainen heistä, niinkuin Gibier todistaa, etsii mieleistänsä.
Tällä tavalla syntyväin kemiallisten yhdistysten toiminta
siis johtaa luonnon elämän seuraavalle kehitysasteelle. Lii
kunta fvysillisen kehityksen aikana on ainoastaan pyrkimistä,
mutta kemiallisessa se on etsimistä. Erilaiset hiukkaset
etsivät ystäviään ja pakenevat vihollisiaan. Luomisen ja
hävityksen, elämän ja kuoleman armoton taistelu jatkuu,
kunnes tästä etsinnästä on seurauksena juoksevain aineitten
muodostuminen.
Mutta me tiedämme, että ruoste syntyy metallista sa-

main luonnon voimain vaikutuksesta, mitkä metallin tekivät
juoksevasta tilasta kovaksi, liuoste ei kuitenkaan ole me
tallia. Samaten on alin jäkälä kalliossa sekin kallion kukka.
Kokeileva tiede kyllä ei ole vielä lopullisesti löytänyt sitä
Kasvillisen elämän alku-oliota, jonka avulla orgaanisia aineita
voi saada keinotekoisesti syntymään epäorgaanisista, mutta
tämän kyvyn löytämistä ei enää sellainenkaan tiedemies
kuin Ernst Haeckel epäile. Juokseva kupari kehittyy ko
vaksi metalliksi, kova metalli kehittyy ruosteeksi, siinä esiin
tyy yksinkertaisimmassa muodossa yksi suurimmista luon
nonilmiöistä, edellinen kuuluen kemiallisten ilmiöitten suu
reen sarjaan, jälkimäinen kasvillisten. Kasvikunta se tällä
tavoin alkaa ja sen elämä ei ole enää pelkkää etsimistä
vaan se 011 valitsemista.
Katsokaamme vaan, miten hyvällä maulla kasviperhekunta osaa valita, millä paikalla se ryhmittyy asustamaan,
miltä paikalta se varovasti pois väistyy. Katsokaamme
kuinka köynnös osaa siirtyä aina sinne, missä se voi paraiten tarpeitaan tyydyttää. Kasvi valitsee maanlaatua, valit
see ilmaa, valitsee lämpöä, valitsee seuraa. Se ei suostu
asumaan kenen hyvänsä naapurina, sillä kasvilla on jo se
soinnun tunto, joka luonnon kaikilla aloilla matematiSesta
järjestyksestä altruismiin asti on lain perustana.
Niinkuin vesi ja öljy eivät muodosta yhteisainetta ja
ovat siis epäsointuisia, niin eivät koivu ja petäjä voi muo
dostaa yhteiselämää, vaan toisen täytyy väistyä pois, jos
toisella on enemmistö puolellaan. Kasvilla siis, valintaky
kyä käyttäessään, on selvänä pyrkimys mieluiseen elämään.
Avaruuden kappalten kesken vallitseva järjestys on jo kas
vin elämässä pyrkimystä sopusointuun. Kasvilla on valitsemis-toiminnassaan käytettävänä sangen kehittynyt aisti:
tunto, tulos sen pyrkiessä mineraali-kunnan epämääräisestä
etsinnästä sen korkeampaan valinta-kykyyn. Mutta tähän
ei kehitys seisatu. Se, jolla on vara valita, oppii herkutte
lemaan. Ja me näemme, että on jo kasveja, jotka osaavat
herkutella. Löytyyhän Intiassa kasvi, joka osaa kietaista
ulottimensa eläimen tahi ihmisenkin ympärille, ja imeä siitä
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sen elmmehut itseensä. Löytyyhän kasvi, joka avaa lujat
verholehtensä auki, tarjoten mehukkaan kukkansa hyön
teisten nautittavaksi, mutta sulkee, hyönteisen kukan sisään
mentyä, äkkiä verholehtensä ja surmaa saaliinsa kuin ahnain
peto. Nämä kasvit eivät enää tyyd y valitsemaan, vaan
niitten valintakyky on jo kehittynyt nautinto-kyvyksi.
Llämä on päässyt eläinkunnan rajalle. Ja se lähtee
nuoruuden hurjuudella rientämään eteenpäin. Mutta me
näemme jo mineraali-maailmassa, että etsiminen on negatii
visessa muodossa välttämistä, valinta kasvikunnassa poisajamista. Siis nautinnon etsintä myöskin on kärsimysten
tuottamista.
I ä m ä kaksi vastakkaista pyrkimystä ne nyt johtavat
kehitystä läpi eläinkunnan. Me näemme mitenkä nautinto
jen kehittäminen ensin muodostaa alimmalle eläimelle suun,
jok a sitten alkaa kehittyä yhä täydellisempään muotoon.
Maku-aisti, jota suu yhä korkeampiin muotoihin pyrkien,
palvelee, ei kuitenkaan riitä. Myrkylliset aineet eivät tuo
takaan nautintoa, vaan kärsimystä. Tarvitaan varokeino.
Siksi kehittyy haju-aisti, joka eläimellä ja luonnontilassa
olevilla ihmisroduilla on niin kehittynyt.
Mutta eläinkunta saa vieläkin kaksi aistia kehitetyksi:
näön ja kuulon, joitten palvelijaksi silmät ja korvat auke
nevat. Voimmeko ymmärtää miten kehitys on nämä kuk
kansa luonut. Katsokaamme vaan kotkan silmien terävyyttä,
katsokaamme kissan sumien merkillistä rakennetta ja me
ymmärrämme, millä tavoin nautintojen etsintä on tässä
uransa avannut. Ja jäniksen ja aasin korvia tutkiessamme,
näemme taasen, miten tarpeen kuulo-aisti on ollut kärsimys
ten pakenemisessa.
Jos me eläinten elämässä näemme ahneuden ja vihan
jokapäiväisenä ilmiönä, niin ne ei siis meitä hämmästytä,
sillä me näemme myöskin, mitä varten nuo kehityksen väliasteet ovat tarpeen. Nautinnonhimo se ahneuden kasvattaa
mutta ahneus kasvattaa rohkeutta ja neuvokkuutta. Nau
tinnon himo se vihan saa palkakseen, mutta viha synnyttää
koston halun. Se taasen, joka valmistuu varta vasten kos

tamaan, etsii liittolaista.
Liittolaisen kaipuu puolestaan
opettaa toveruutta, rakkautta. Ja näin me olemme jo perheelämän rajalla. Jos tahdot ystävyyttä, niin osota sitä toi
selle. »Tee muille, mitä toivot muitten itsellesi tekevän«.
Me näemme eläin-kunnassa myöskin kateutta ja pelkoa,
ja nämä ilmiöt menestyvät juuri siellä, missä perhe-elämä
on laajennut patriarkaatiseksi perheeksi. Mutta nekin ovat
silmin nähtävästi kehitykselle välttämättömiä väliasteita.
Kateus synnyttää, näet, kilpailu-halua ja kilpailuhalu kehit
tää kekseliäisyyttä, ilmiö joka yhä vielä kommersialismin
palveluksessa hedelmöipi uusia kukkia.
Pelko näyttää meistä kyllä sekin pintapuolisesti kat
soen tarpeettomalta tulokselta nautinnon himon uhrien kes
kellä. Mutta sillä on ollut suuri merkitys kehityksen ku
lussa. Turha pelästys aina jättää voimakkaan jälkimainin
gin, joka pian saa uteliaisuuden muodon. Apinakunta saapi
nähtävästi juuri tämän ominaisuuden erinomaista kehitty
mistä keskuudessaan kiittää siitä, että ihmiskunnan alkurodun aamusarastuksella syntyi ensimmäinen Aatami ja Eeva,
jotka eivät tyytyneet nauttimaan uteliaisuuden tyydyttäm i
sestä, vaan rupesivat tutkimaan ja saivat siis uteliaisuuden
kehittymään tiedonhaluksi.
(Helvetin pelko on samaten
nykyaikana juuri se voima, joka on itsenäisemmät pakotta
nut epäilemään ja tutkimaan).
Olemme saapuneet seuraavalle kehitys asteelle. Havain
tojen muistaminen, järjestäminen ja vertaaminen avasi luontokunnan korkeimmalle olennolle polun uudelle elämän as
teelle: syyn ja seurauksen suuri laki avaantuu ihmisen
tutkivan ymmärrykseen eteen; hänelle tapahtuu se suuri
jumalainen herääminen, josta itsenänäinen järjen työ ja sille
nojaava ihmiskunnan päivä alkaa. Järjen työ ei ole enää
nauttimista, sillä se voipi johtaa ihmisen tahallisiin, vapaa
ehtoisiin kärsimyksiinkiin. Mutta järjen työ ohjaa meitä
nautintojen ja kärsimysten lainomaista suhdetta ymmärtä
mään. Se opettaa meitä eroittamaan oikeita nautintoja vää
ristä nautinnoista; se opettaa meitä tietämään, että me saam
me kärsimyksinä niittää seuraukset väärien nautintojen kyl
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vöstä. Sanalla sanoen, se opettaa meitä erottamaaau hyvää
pahasta. Järjen työn tulokset ovat kolminaiset. Me opimme
erottamaan:
a) mikä on hyödyllistä, mikä vahingollista,
b) mikä on oikeata mikä väärää,
c) mikä on totta, mikä valetta1),
a) opettaa velvollisuudet itseämme kohtaan,
b) opettaa velvollisuudet toisia ihmisiä kohtaan,
c) opettaa velvollisuudet koko luontoa (jumalaa) kohtaan.
Me näemme edellisestä, että sen mukaan kuin luonnon
olennon kyky kehittyy, sen mukaan myöskin saapi hän yhä
suurempaa vapautta.
Sen mukaan vähenee luonnon jumalainen holhous,
minkä mukaan olento kykenee omin jaloin astumaan.
Me näimme, että eläimen nautinnon himo on tulos kas
vin tarpeesta valitsemaan mieluista, ja tämä on tulos ke
miallisten aineitten taipumuksesta etsimään sopivaa seuraa,
ja se taasen kehittyneempi muoto alkuatoomien epämääräi
sestä pyrkimisestä.
Onko meidän nyt mahdoton löytää ihmiselämästä niitä
kahta voimaa, joille avaruuden suuri aineellinen järjestys
nojaa?
Näemmehän me selvään, että kaksi yhtä mahtavaa ja
yhtä välttämätöntä voimaa pitävät ihmiskunnan kehitystä
tasapainossa. Jokaisella meillä on velvollisuutemme ja oikeu
temme.
Opittuamme tietämään, millä tavalla me saamme pysy
västi nauttia läheistemme ystävyyttä, me opimme pian hei
dän kanssaan kilpailemaan palvelemisessa, »antamisessa«,
jolloin he palvelevat meitä ja meille antavat, mitä heille
annettavaa on. Tätä kilpailua me nimitämme rakkaudeksi.
Mutta samaten opittuamme ymmärtämään, millä tavalla
me saamme muut kansalaiset tunnustamaan meidän oikeuksiamme, me pian opimme käsittämään, että koko yhteiskuntab Syynä ihmisen onnettomaan tilaan on se, ettei hän tunne luontoa.
Hum boldt.
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järjestys ja sen tuottamat hedelmät ovat saatavissa ainoas
taan siten, että me jokainen täytämme meidän velvollisuu
temme. Mutta vaikka me olemmekin kokemuksen opetta
mina valmiit velvollisuuksia täyttämään ja siis taivumme
määrätty:hin koossa pitäviin siteisiin, meissä jokaisessa elää
persoonallinen tarve niin suureen vapauteen kuin mahdol
lista. Se vapauden tarve on repulsioni-voima, jonka me
määrittelemme persoonallisina oikeuksinamme.
Me tiedämme myöskin, että jos yhteiskunnan järjestävä,
koossa pitävä mahti panee meille enemmän velvollisuuksia
kuin oikeuksia, silloin yhteiskunta-elämä alkaa tulla ahtaaksi
ja kuoleutuu. Jos taasen joku yhteiskunta-luokka (yksityi
set rimpuilijat kyllä aina kurissa pidetään) hankkii itselleen
enemmän oikeuksia, kuin se ottaa harteilleen velvollisuuksia,
niin yhteiskunta joutuu pois tasapainosta.
Edellistä tapausta me sanomme tyranni-vallaksi, jälki
mäistä anarkiiaksi. Edellinen tapaus oli meillä vastikään
selvänä edessämme Suomessa, jälkimäinen nykyisessä hur
jan vapaakilpailun Amerikassa. Molemmissa on kuitenkin
edessä sama tulos. Molemmat ovat rientäneet nopein aske
lin hajoomista kohti.
Me olemme siis löytäneet yhteiskunta-elämän synnyt
syvät.
Mutta meidän itsetietoisuuteen herännyt järkemme ei
tyydy niihin satunnaisiin havaintoihin, joita hän joka päivä
saapi tehdä. Hän huomaa, että syyn ja seurauksen laki ei
rajoitu vain eräisiin ilmiöihin, vaan kaikkialla, minne hän
vain kykenee syventymään tutkimuksiinsa, hän aina löytää
saman peruslain.
Minne hyvänsä hän ojentaa korkeimman ulottimensa,
järkensä, siellä avaantuu hänelle loppumaton järjestyksessä
oleva sarja uusia ilmiöitä. Hän ryhtyy havaintoja teke
mään niitten eri äänien alalla, joista ihmispuhe on muodos
tunut, ja huomaa, että ei niitä ole kuin pari kolme tusinaa
suun asentoa, joilla koko puhekielen eri muodot saadaan
ilmestymään. Hän antaa näille eri asennoille eri merkit ja
oppii sen kirjoitustavan, jolla hän kykenee helposti laajim-
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matkin tiedot panemaan silmin näkyvässä muodossa talteen.
Hän rupeaa lukumääriä vertailemaan yli sormien ja varpaitten luvun ja löytää vihdoin verrattoman kymmenluvun las
kun. Hän alkaa laulun eri ääniä kuulostella ja keksii ääniasteikon. Ja näin hän jatkaa järjen-työtänsä, huomaten,
että syyn ja seurauksen laki yhä seuraa majesteetillisellä
varmuudella mukana niin hyvin avaruuden äärettömiin kuin
henkimaailman vastikään avaantuneen esiripun takaisin sa
laisuuksiin asti.
Ja mitä tämä syyn ja seurauksen laki meille kaikkien
järkemme tutkimuksien tuloksena opettaa? Se opettaa, että
minkä suuremmaksi meidän oikeutemme luonnon tuntemi
seen kasvavat, sen suuremmiksi kasvavat meidän velvolli
suutemme sitä kohtaan. Silloin kun me tiedämme, mitä
luonto on, silloin on myöskin velvollisuutemme antaa kaikki
tahi mitään: elää edelleen luonnon suurta henki-elämää,
»olla yhtä Isän kanssa», tahi kuolla pois, lopettaa väärään
mennyt kulkumme.
Ja me tiedämme jo, että luonto ei ole ainoastaan eh
doton laki, vaan että se on juuri se yksi ainoa suuri olento,
jonka ijankaikkista kulkua me täällä rajallisessa maailmassa
rajoitetussa mitassa kuljemme; jonka ijankaikkisia ajatuksia
me rajallisissa muodoissa pyrimme ajattelemaan, ja jonka
rakkauteen ja sopusointuun pyrkivää tahtoa me syyn ja
seurauksen lain korkeimpana tuloksena opimme tuntemaan.
Siksi me siellä, missä luonto puhtaana ihmiskäsin kos
kemattomana henkii omaa salaperäistä elämäänsä, löydämme
sen suloisen tunteen, joka huonoa ihmistä pelottaa mutta
hyvää riemastuttaa runoilemaan. Siksi me luonnon helmassa
läydämme itsemme, tunnemme halua rakkauteen, oikeuteen
ja sopusointuun.
Siksi ovat suuret kaupungit ihmiskunnan hautuumaita.
Siksi, että ihmiskunnan yhteisiä asioita nykyisin johdetaan
näistä kirouksen pesistä, on nyt syytä huutaa enemmän
kuin kenties milloinkaan ennen:
Kun valkeus on tullut pimeydeksi, onko kumma että
pimeys on niin suuri!
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Mutta millä tavoin on ihmiskunta eksynyt pois luon
non elämästä kaupunkien kirottuihin pesiin?
Yhteiskunta-elämän peruslait kerran löydettyämme, sitä
ei ole vaikea ymmärtää.
*

Me näimme jo, että kahdella tavalla voipi yhteiskunta
järjestys horjahtaa pois tasapainosta ja lähteä sujumaan hä
viötä kohti. Mutta aina perus-syynä yhteiskunnan häviöön
on nautinnon himo, jota tavotellessaan joku perheen jäsen
tahi kansan luokka antautuu ahneuden ohjattavaksi ja siten
joko menee oikeuksiensa yli eli unohtaa velvollisuutensa
tahi molemmat.
Ahneus ei aina esiinny puhtaitten aineellisten nautin
tojen himona, se esiintyy joskus jo eläintenkin keskuudessa
vallan himona ja kunnianhimona. Joka tapauksessa on näit
ten pyyteitten sisäisenä voimana ahneus.
• Me löydämme tämän ahneuden kaikissa muodoissaan
jo eläinkunnassa. Mutta siellähän me jo löydämme yhteis
kuntaelämänkin peruslait.
Niinkauan kuin ahneus pysyy tavallisten oikeuksien
piirissä ja sitä tavalliset velvollisuudet pitävät kurissa, se
ei ihmisten keskenkään vielä herätä yleisempää pahennusta.
Mutta heti kun joku yksityinen saapi tilaisuuden ahneu
tensa palvelemiseen muitten kustannuksella, tulevat seurauk
set näkyviin.
Ensi muoto, missä ahneus pääsee vääryyden harjoitta
miseen, on väkevämmän oikeus. Se joka perheensä tahi hei
monsa kesken näkee itsensä voimankoetuksessa muita väkevämmäksi, oppii helposti vaa'imaan itselleen etuoikeuksia.
Ja me näemme eläinkunnassa, että heikommat sen hänelle
myöntävätkin. Heissä on jokaisessa vaistomainen tieto jär
jestyksen välttämättömyydestä, mutta järjestyksen pito on
niissä oloissa mahdollinen ainoastaan väkevimmälle tahi oi
keammin sanoen etevimmälle, joka etevämmyys kuitenkin
pää-asiallisesti riippuu voimista. Katsokaamme vaan ke
väällä karjaa sen laitumelle tullessa. Ensi asiaksi siellä
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pannaan luonnonomainen järjestys toimeen.
Koetellaan,
kellä on terävimmät sarvet ja vankimmat niskat. Ja se,
joka etevimmäksi nähdään — jos ei sonnia ole, jolle tämä
kunnia kuuluu, niin paras lehmä karjasta — astuu aina etu
maisena koti-polulla, — mutta myöskin etumaisena vierasta
koiraa tahi sutta hätyyttämässä. Siis tässäkin jo velvolli
suudet oikeuksien mukaan. Erään englantilaisen metsästä
jän kertomus apinapäälliköstä, joka henkensä uhalla tuli pe
lastamaan päälle hyökkäävien metsästäjäin käsistä pientä
heimonsa lapsukaista, joka vaaraa aavistamatta jäi kivelle
istumaan, muitten kiljuen pakoon rientäessä, on loistava
eeimerkki siitä tosiasiasta, että jo apinakunnan kehitysas
teella käsitetään tuo suuri totuus: »Se joka tahtoo ensim
mäinen olla, olkoon muitten palvelija».
Mutta juuri silloin, kun joku etevin ja väkevin pääsee
tuollaisiin yksinvaltiaan oikeuksiin, voi hän kukistaa koko sen
järjestyksen, mikä oikean johtajan komennolla olisi kaikkien
siunaukseksi. Katsokaamme vaan karjan yhteiselämää, niin
me pian löydämme uuden tärkeän lain yhteiskunta-kehi
tyksen
kulussa.
Väkevin sonni karjassa ei milloin
kaan tunnusta heikommille tovereilleen mitään sukupuolioikeuksia. Siitä syystä kahdesta täysikäisestä sonnista sa
massa karjassa täytyy toisen kuolla. He kamppailevat kun
nes toinen tahi molemmat menettävät henkensä. Älkäämme
silloin ihmetelkö , sitä tositapausta, mikä muutamia vuosia
sitten tapahtui eräällä lännen tilalla. Samalla karjamaalla
oli seitsemän bison-sonnia, joille yhteiselämä näytti aivan
mahdottomalta. Ja eräänä päivänä nähtiin kumma näky.
Kuusi sonnia yksissä tuumin surmasivat väkevimmän. Tä
hän ei kuitenkaan peli loppunut. Kun eloon jääneistä kuu
desta väkevin heti astui luonnollisen isännyys-oikeuksiinsä,
niin järjestyivät taasen viisi heikompaa häntä kukistamaan.
Ja ne olisivatkin sen surmanneet, jollei isäntä olisi apuun
ehtinyt.
Mitä opettaa meille tämä ilmiö? Kun jokainen sonni
käsitti itsensä yhtä oikeutetuksi perheen isännyyteen, opetti
heidän luonnollinen ymmärryksensä heidät järjestymään
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dessa ja siisteydessä. Hän huomaa miehensä väsyneenä ja
elämän kuorman painamana saavan voimaa ja uutta elämän
halua iloisuudesta ja laulusta. Hän koettaa tälläkin alalla
parastansa. Mies puolestansa, joka itse ei olisi pikku aska
reissa ja puhtaudessa ja tilapäisen surumielisyyden tahallirella karkottamisella tullut vaimoaan palvelleeksi, huomaa
puolestaan pian, että hänellä on näillä aloilla opittavaa vai
mostaan. Hän rupeaa vaimoansa ja lapsiansa ilahuttamaan
joutohetkinään pikkusilla koti-keksinnöillä, joitten hän huo
maa itse asiassa ilahuttavan vaimoa, mutta etenkin lapsia
useasti enemmän kuin se raskas työ, jonka suorittaminen
luonnostaan kuuluu hänelle.
Siinä se nyt on tuo perhe-onni, joka rakkaudelle ra
kennettuna luopi sopusointua ja pyrkii kiteytymään taiteessa.
Tämä siirtyy sitten kehittyneissä kansallisissa oloissa
kodin ulkopuolelle mutta ahneuden palvelukseen alistuttuaan saattaa alentua rypemään intohimojen saastassa.
Mitä on siis taide? Taide on tulos ihmisen pyrkimvksestä luomaan rakkautta uhkuvan henkensä korkeimpia soin
tuja toistemme aistimien ihailtaviksi.
Mitä on avioliitto? Se on toinen toisensa keskinäiseen
palvelemiseen antautuneitten miehen ja vaimon elämänsuhde.
Se alkaa kyllä kahdesta henkilöstä, mutta se saattaa
luonnostaan jo alkaessaan useampia kuin kaksi henkilöä
uusiin suhteisiin. Niin miehellä kuin vaimolla on heidän
entiset sukulais-suhteensa, jotka uudessa liitossa joutuvat
toistensa yhteyteen. Tästä on luonnollisena seurauksena,
että avioliitto, vaikka rakentuukin rakkaudelle, joka itses
sään opettaa palvelemaan ja siis riitaisuutta karttamaan,
yhdistää muitakin ihmisiä toisiinsa, joitten suhde ei ole sitä,
mikä miehen ja naisen toistensa syliin saapi. Tämä suhde
on ystävyyttä eli rakkautta laajemmassa piirissä, jota me
nimitämme perheeksi.
Kun riita synnyttää vihaa ja viha on kaiken hävityksen
alku, niin luonnollisesti kyky kaikkia tyydyttävään riitain
ratkaisemiseen täytyy olla perhe-elämän peruslaki.
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Ja me näemmekin, että aikaseen jo ihmiskunnan alku
asteilla alkaa kehittyä ja perinnöllisiksi juurtua elämänoh
jeita, joita kaikkien on pakko noudattaa.
Jos niitten ratkaisua taistelulla pidetään sopivana, niin
pian kehittyy myöskin se yleinen käsitys, että, taistelun
ratkaistua asian, riidan täytyy loppua siihen ja vihan haih
tua. Mutta kaksintaistelukin pian nähdään epäkäytännölli
seksi. Kokemuksesta huomataan, että syynä riitoihin itse
asiassa aina on toisen tahi toisen harjoittama vääryys tahi
väärin-ymmärrys.
Edellisessä tapauksessa on saatava sel
ville, kenessä on vika, ettei syyttömän tarvitse tapella vas
ten tahtoaan, jälkimäisessä syy tappeluun katoaa, jos väärin
ymmärrys saadaan poistetuksi. Tarvitaan siis erityisen ko
kenut mies asiata tutkimaan. Näin pääsee tuomari riitoja
ratkaisemaan ja uusi kehityksen askel on taasen otettu.
Rooman maailman valtaan päästyämme me kuitenkin
löydämme selvemmin kuin miltään entiseltä ajalta syyn
siihen onnettomuuteen, minkä pysyvä yksinvaltius aina
tuottaa tullessaan. Kansallisen ahneuden tulos se on tuo
itsevaltius.
Niin kauvan kuin Rooma taisteli vapautensa
puolesta, se ei eksynyt yksinvaltiasta jumaloimaan. Mutta
heti kun kansallinen ahneus pääsi valloitushimona sitä hur
maamaan, silloin oli sen omien kansalaisten vapaus men
nyttä. Sodat, valloitus-sodat ne hurmaavat voittoisten useit
ten käyttäjät halveksimaan kotoisia töitä ja sopivan päälli
kön löydettyään, siirtämään aseittensa tuottaman vallan yh
delle ainoalle miehelle. Tästä kyllä on vielä pitkä matka
perinnölliseen kuninkuuteen. Mutta annas kun yksi suku
polvi on vaan lapsuudestaan asti kasvatettu jumaloimaan
sotapäällikköä muka suurimpana hyväntekijänään (Saul ja
David — Julius Caesar ja Augustus) silloin se jo myöntää
kuninkuudelle saman perinnöllisyyden kuin jokaisella mie
hellä on hänen omassa perhe-piirissään. Ettei kyky kansan
korkeimpia etuja valvomaan käy perintönä, niinkuin kyllä
käy kyky kyntämään, kalastamaan tahi kenkiä tekemään,
sitä eivät yksinvaltiuden perustaja-sukupolvet tulleet aja
telleeksi.
2
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Kooman valta perustui oikeudelle niinkuin Israelinkin,
mutta eksyi sitten oikeuden polulta pois. Keskiajan feodaali-aateluuden valta oli alusta sekin omassa keskuudes
saan oikeuden mukaista.
»Aateluus velvoittaa», oli sen
tunnussana. Mutta se rakenti uuden valtansa aseellisesti
väkevämpäin oikeudelle ja koetti mestarillisen järjestyksen
avulla korvata vääryyden uhkaamaa hävitystä. Seuraus oli
johdonmakainen tulos sen omasta perus-prinsiipistä. Se
tunnusti väkevämmän oikeuden ja se kukistui väkevimmän
aseitten edessä. Itsevaltius oli siis luonnollinen tulos ei
satunnaisesta kansan valloitus sodasta, vaan siitä aseitten
nojaan rakennetusta yhteiskunta-järjestyksestä, jonka ger
maanit loivat Euroopan valloitettuaan. Guillotinilla v. 1789
tämä yksinvaltiuden järjestelmä vasta sai kuoliniskunsa.
Me olemme nähneet, miten anneus on aineellisten
aseitten turvissa toiminut n. s. historiallisena aikakautena
ihmiskunnan keskuudessa uuden ajan rajalle asti.
Ennenkun myöhemmän ajan kehitystä voimme ym 
märtää, on meidän siirryttävä tarkastamaan sitä yhteiskuntalaitosta, jonka ahneus on ikivanhasta muinaisuudesta osan
nut rakentaa henkisten aseitten turviin.
Helppo on nähdä, mikä luonnollinen tarve se johti
tuomareista kirjoitettuun lakiin.
Heimon laajetessa tarvittiin useita tuomareita, joitten
välillä täytyi järjestää yhteinen toiminta-tapa. Se se johti
ensin tuomari-ohjeisiin ja vähitellen yhä tarkemmin kirjoi
tettuun lakikirjaan.
Mitä on nyt siis oikea yhteiskunta-laki? Se on rak
kauden eli sattuvammin sanoen keskinäisyyden-prinsiippi
kiteytyneessä muodossa. Se on sanoihin puettu ja kirjoi
tettu ohjesääntö siitä, millä tavalla ihmisen on tehtävä
muille se, mitä hän toivoo muitten itselleen tekevän. Niin
kuin musikaalinen korva on ihmiselle perinnäinen omaisuus
— toisilla kehittyneempi toisilla vähemmin kehittynyt —
joka kaikille ilmoittaa saman jumalallisen lain, josta ei voi
laisinkaan eri mieltä olla eikä väitellä, niin on oikeuden
tuntokin. Kun laki tulkitsee tätä jumalallista yhteiskun
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nallisen sopusoinnun tietoa, niinkauan se tyydyttää kaikkia,
pitää koossa ja hedelmöipi siunausta.
Tämä siunaus se oli se kokoova voima, joka kasvatti
ja lujenti heimoja, ja me näemme, että ne heimot, joille
nousi miehiä tällaisia suuria ajan vaatimuksia täyttämään,
aina pääsevät lähtemään korkeampaa kehitystä kohti.
Ja kun heimo kasvoi suureksi suuren johtajan koossa
pitämänä, niin se säännöllisesti voitti mahtavuutta ulospäin.
Mutta kun muitten heimojen kanssa ei ollut yhteisten
velvollisuuksien ja oikeuksien suhde selvänä, niin syntyi
heimojen välillä taasen samallaisia ilmiöitä, mitä olemme
yksityisten välillä tarkastaneet.
Jos eii heimojen eri määrässä varttuessa väkevämpi
sortaa heikompia, niin ne useimmissa tapauksissa osaavat
liittyä yhteen yhteistä sortajaa kukistamaan, ja sellainen
kansa painuu keskinäisiin riitaisuuksiin ja häviöön, niinkuin
Suomen suuri heimo näkyy hajonneen, oltuaan kerran lä
hes koko Euroopan valtiaana. Mutta jos heimot, suurem
mat ja pienemmät, yhtyvät, tuntien ja tunnustaen keski
näiset velvollisuutensa oikeuksien tasalla, syntyy siitä kansa,
joka lähtee taasen korkeampaa kehitystä kohti. Me näem
me, että niin Israelin kuin Kreikan historiallinen kulttuuritehtävä riippui tästä koossa pitävän mahdin jumalallisesta
voimasta.
Mutta katsokaamme sen sijaan, kuinka suuria valta
kuntia onkaan perustettu ilman tätä oikeuden koossa pitä
vää voimaa. Mitä on niistä jäänyt jälelle, kun ne vihdoin
omia kylvämiänsä vihan hedelmiä ovat ehtinnet nauttimaan
(Aleksander Suuri, Attila, Napoleon j. n. e.).
Room a kyllä rakensi maailman mahtinsa sekin väki
vallan nojaan. Mutta tämän mahtinsa se sai kansalaistensa
keskinäisen oikeuden avulla, joka kaikkialta muualta silloin
oli poissa. Ja se pysyi yhä edelleen niinkin uskollisena
alkuperäiselle koossapitävälle prinsiipilleen, että se yhä
edelleen myönsi voitettujen alusmaitten kansalaisille omat
kansalais-oikeutensa, jossa itse asiassa oli sen verraton sulattamis-kyky, huolimatta kaikesta siitä vääryydestä, joka sa-
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maila vallan turvissa, ahneuden y, m. kannustamana, pää
see itämään ja sen maailman vallalle häviötä valmistamaan.
Kaikissa kansoissa, joissa tavallista suuremmat tiedot
luonnon ilmiöistä joutuvat erikoisen ammattikunnan käsiin,
tämä ammattikunta pian anastaa itselleen erikoisen valtaaseman. Aivan niinkuin ruumiillisesti väkevämpi saattaa
pelolla pitää muita kurissa, niin henkisestikin väkevämpi
voipi turvautua samaan keinoon. Edellisiä nimitetään ur
hoiksi, jälkimmäisiä noidiksi.
Niinkauan kun ihmiskunta oli alhaisella kehitysasteella
luonnon tilassa, oli sille koko luonto täynnä ihmeitä, joita
se joko pelkäsi tahi ihmetteli. Se, joka silloin oli kylliksi
älykäs hoksaamaan oudompain luonnon ilmiöitten syntyjä
syviä, hän saattoi pian käyttää tietojaan hyväkseen ja sillä
herättää muissa yhtä hyvin pelkoa kuin kunnioitusta.
Taudithan ne eniten ja lähinnä ovat ihmisiä kaikkina
aikoina vainonneet. Se, joka kykeni nousemaan kerran
niitten herraksi, hän saavutti muitten ihmisten jumalallisen
kunnioituksen. Niin pian kuin on kehityksen kulussa ih
misten käsitykseen vakaantunut se ajatus, että kaikkien
noitten monenmoisten ja ihmeellisten luonnon ilmiöitten
takana oli kaksi salaperäistä mahtavaa olentoa, hyväin il
miöitten ja pahain ilmiöitten tuottajat, jotka muka ikiajoista
asti ovat taistelleet keskenään, silloin oli juuri noitain am
mattina yhtä paljon onnettomuuksien tuottajan vastustami
nen ja lepyttäminen kuin onnen tuottajan avuksihuutaminen ja rukoileminen. Tämä ammatti ei muinaisilla suoma
laisilla päässyt perinnölliseksi, mutta useimmilla muilla tun
netuilla muinais-kansoilla se ikiajoista näkyy siirtyneen pe
rinnölliseksi.
Israelin kansan historia selvemmin kuin mikään muu
osottaa meille, kuinka suuri merkitys on tällä virallisella
noita-ammattikunnalla ollut. Sillä on siellä ylin valta kai
killa aloilla, jota valtaansa se mitä hirvittävimmällä tavalla
käyttää omien pyyteittensä palvelukseen. Turhaan nousee
yhä uusia kansan opettajia — profeettain nimellä — pelas
tamaan kansaa pois näitten kirkollisten noitain pimityksestä.
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Ikivanhan mahtinsa turvissa ja perinnäisten keinojensa
avulla onnistuu sen aina uudelleen painaa kansan kylliksi
syvään pimeyteen, voidakseen ilman vaaratta jatkaa kirkol
lisia noitatemppujaan.
Me tiedämme, mitenkä kävi kun vihdoin ajan täyttyessä
suurin profeetta astui ihmiskunnalle uutta päivää alkamaan.
Ihmiskunta oli silloin painunut syvimpään sekä henkiseen että
aineelliseen kurjuuteen. Henkisesti sitä kaikissa maissa
idästä länteen asti piti kahleissa kunkin eri kansan ikivanha
kirkko, aineellisesti oli se kotoisten syöttiläitten lisäksi saa
nut Rooman nylkyrit elinvoimaansa jäytämään. Missä hyvänsä
jumalallinen Issa 1) kohotti äänensä, Intiasta alkaen Israeliin
asti, kaikkialla heti paikallinen papisto julmistuneena hyök
käsi hänen kimppuunsa. Ja me tiedämme kyllä hyvästi,
miten hänen työnsä päättyi. Ainoastaan kolme vuotta syn
nyinmaassaan saarnattuaan, hänet mitä julmimmalla ja häpeällisimmällä tavalla surmattiin.
Hänet surmattiin, mutta hänen oppinsa oli valoa, jota
ei enää voitu sammuttaa. Tuli oli syttynyt ja liekki laajeni
kaikille tahoille. Se, minkä ihmiset siihen asti olivat vaan
vaistomaisesti tietäneet, tuli nyt elämän peruslaiksi.
Rakkaus se on joka rakentaa, eikä viha. Kaiken elä
män ja onnen perusta on sanoissa: »Tee muille, mitä toivot muitten itsellesi tekevän».
Attraktioni-voima pääsi jälleen vaikuttamaan tuossa
kaosmaisessa kansain sekoituksessa, minkä roomalainen väki
valta oli saanut aikaan, ja me näemme tuloksen. Uusi jär
jestö alkaa muodostua ja kehittyä elämän perusprinsiipille,
ja tätä kehitystä ei enää voida seisauttaa.
Mutta ihmiskunnan kehityksen kulussa on päivän ja
yön vaiheet siinäkin. Kristikunnan uusi järjestö, jossa kes
kinäinen rakkaus ja omaisuuden yhteisyys on huomattavimpana ilmiönä, paisuu pian niin suureksi perhekunnaksi, että
täytyy uskoa yhteiset asiat eräille valituille. Näitten asema
1) Se oli Jesus Natsarealaisen oikea nimi.
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alkaa tuottaa valtaa ja etuja ja jo — jo pääsee ahneuden
perkele pistäytymään kristikunnan keskuuteen ensin kun
nianhimon muodossa, josta loppumattomat keskinäiset riidat
ovat seurauksena, ja vihdoin vallan himona, joka päättyy
niin, että kristikunta eksytetään julman keisarin jumalatto
mia tarkoituksia palvelemaan. Silloin rakkaus lopullisesti
poistuu kristikunnan asiain johdosta. Sijalle astuu jälleen
vallanhimoisen papiston ahneus, joka pian ohjaa uuden kir
kon niihin samoihin noituuksiiin, mitkä suuri Issa juuri oli
jumalallisella voimallaan kukistanut. Varovasti ja vähitel
len tämä ammattityö suoritettiin ja tietämättömyys sekä
kansallinen ylpeys siinä lienee tehnyt oman osansa. Ja
mitä me siitä lähtien löydämme luovaa voimaa Euroopas
sa, se ei lähde kirkon virallisesta lähteestä.
Kii kko liittyy pian käsi kädessä feodaali-laitoksen kans
sa ahmimaan Euroopan kansain elinvoimia. Feodaali-laitos
anastaa itselleen ihmisten ruumiit, kirkko ottaa sielut. Mo
lemmilla on sama taktiikka. Kun feodaali-laitoksen valta
riippuu aateliston erinomaisista aseista ja niitten käytännöstä,
niin tietysti pitää feodaali-laitos huolta siitä, ettei kansa saa
harjaantua teräaseitten käytäntöön. Kun kirkon valta taa
sen riippuu papiston erityisistä tiedoista, niin pitää kirkko
huolta siitä, että kansa painuu täydelliseen tietämättömyy
teen ja raakuuteen. Feodaali-laitoksella ovat eri aatelisasteensa, kirkolla kirkolliset arvoasteensa; feodaali-laitoksella
aseelliset ritarinsa, kirkolla munkkikuntansa; feodaali-laitok
sella miekkansa ja keihäänsä, pantsarinsa ja kilpensä; kir
kolla sakramenttinsa ja uskontunnustuksensa.
Tällaisenä
me näemme Euroopan ensi vuosituhannen koskipaikoilla.
Kaikki valistus, kaikki tieto luonnon laeista oli hävitetty
ja kielletty. Kirkon vaikutus ylettyi ihmiselämän yksityis
kohtiin asti. Ihmiskunnan, jopa eläinten ja luontokappaltenkin uskottiin olevan täynnänsä perkeleitä, joita näky
mättömiä vihollisia vastaan papisto kävi uutterasti ammattisotaansa, nauttien siitä kaikkia niitä etuja, mitä vallanhimo
ja hekuma ikinä voi itselleen toivoa. Tutkiminen ja ajatte
leminen oli suurin rikos, jota ei rangaissut vähemmällä kuin
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kuolemalla, raaka taikausko, tekopyhyyden kuoreen piilou
tuva rikoksellisuus oli yhteiskuntaelämän pääohjeena. Pi
meys, eläimellinen raakuus vallitsi kaikkialla. Ahneus oli
jälleen ihmiskunnan korkeinna haltiana.
Mutta jumalalliset luonnon lait eivät salli kehityksen
seisattua. Se oli vaan talvista unta, jota siellä täällä pilvien
lomista esiintyvät profeetat keskeyttivät. Huolimatta kai
kista niistä mahtavista keinoista, joilla kirkko taisteli valoa
vastaan, näemme valon yhäti kytevän jossakin hiilloksessa
odottamassa uutta aamua.
Sillä aikaa kun vallaton aatelisto temmelsi Länsi-Euroopassa ja paavikunta tämän anarkiian vallitessa järjestyi
pysyväksi mahdiksi, näemme tiedon elämän oikeista laeista
vielä kauan pysyvän eleillä Itä-Rooman keisarikunnan pää
kaupungissa Constantinopolissa. Mutta uusi ihmiskunnan
kehityksen kevät on silloin jo alkanut Euroopan ulkopuo
lella muhamettilaisessa maailmassa. Kun Abdallah ai Mamum, erään kreikkalaisen kristityn kasvattama prinssi, tuli
Bagdadin kaliifiksi v. 813 ja voitti byzantilaisen keisari
Mikael III:n, niin vaati voittaja rauhanteossa voitetun toi
mittamaan hänelle jäljennökset kaikista kreikkalaisista teok
sista.
Tarvitseeko parempaa todistusta siitä, missä tänä
aikana tiedolle arvoa osattiin antaa, ja minne siis ihmiskun
nan sivistystyön jatkaminen on siirtynyt.
Keskinäistä oikeutta uhkuva muhamettilainen maailma
se nyt ottaa valistustyön haltuunsa, Euroopan painuessa
kirkolliseen pimeyteen. Ensin Bagdadissa ja sitten siirto
laistulvan mukana länteen siirtyneenä Cordovassa, Espan
jassa, sijaitsee nyt tieteitten ahjo, ollen korkeimmillaan vuo
den 1000 tienoilla. Kun muhamettilainen maailma nyt ylet
tyy Intiasta Espanjaan, sulavat kaikki entisajan tietojen
lähteillä säilyneet tietovarastot yhdeksi ainoaksi kulttuuriksi.
Sieltä kaukaa idästä saapuu paperi, sieltä kompassi,
sieltä avaruus-opin, matematiikan ja algebran ja muitten
tieteitten perusteet. Cordovassa näemme ihmiskunnan taa
sen pääsevän kauneimpaan kukkaansa. Kaikki tieteen haa
rat, taide ja kirjallisuus saavuttavat sellaisen kehityksen, että
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sen useat edustajat vielä nytkin ovat loistotähtiä ihmis
kunnan ensi rivin miesten keskellä.
Mutta selvää
olivat vimmoissaan.
keelle saamaan, se
seksi. Ja vihdoin
tuksensa. Cordova

on, että Eurooppalaisen kirkon vartijat
Ja kaikki mitä paavikuuta kykeni liik
tähtäsi tämän valon alttarin kukistami
viimein v. 1236 paavi saavutti tarkoi
hukutettiin vereen.

Mutta Maurilaisten työ olikin jo loppuun suoritettu.
Euroopassa oli saatu tiedon halu viriämään, eikä se enää
sammunut.
Yliopistoja aletaan perustaa.
Vuonna 1200
niitä on jo kymmenkunta.
Pelastuakseen tähän valon tulvaan hukkumasta, keksi
kirkko toki uuden juonen. Nähdessään millä ahneudella
sen luostarien omassa piirissäkin tutkimishalu oli kiintynyt
Rooman ja Kreikan entisyyteen, jonka kirjallisia aarteita
alkoi tulla näkyviin vanhojen kirkollisten pergamenttien
pohjakirjoituksista, käytti kirkko tätä taasen hyväkseen,
vieraannuttaakseen opinhaluiset pois maurilaisista tieteistä.
Aristoteleen kömpelö maailman käsitys huomattiin likeisesti
sopusointuisaksi raamatun opin kanssa. Ja pian oli kirkko
taasen vanhassa toimessaan. Aristoteleen maailman käsi
tys kanoniseerattiin ja Eurooppa olisi taasen sulettu ahtaasen maailma koppiin, jollei keväistä voimaa uhkuvat Turk
kilaiset muhamettilaisuuden herättäminä olisi tällä kertaa
tulleet avuksi.
He kukistivat v. 1453 Itä-Rooman raihnaantuneen keisarikunnan, valloittaen lopullisesti Konstan
tinopolin. Tämä tapaus pelasti taasen Euroopan hukku
masta pimeyteen.
Oppineet pakolaiset siirtyivät nyt län
teen, etenkin Rahaan. Heidän perusteelliset tietonsa tule
vat täällä tiedon janoon heränneessä lännessä avosylin vas
taan otetuiksi.
Ja siten saa paavikunta taasen peruutta
mattoman iskun ulkoapäin.
Uusi aika nj^t alkaa. Regiomontanus tutustuu Georg
Jrapezundilaiseen ja johtaa tutkimuksillaan vihdoin (oppi
laansa Martin Behaiminin kautta) tieteen pois teoriian alalta
käytäntöön.
Kolum bo katkasi historiallisella työllään lo
pullisesti kaiken väittelyn maailman rakennuksesta. Orjuu
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tettu ajatus pääsi vapauteen kirkollisista kahleistaan. Ih
mishenki hengitti jälleen uutta elämän mahdollisuutta. Eu
roopan kansat näkivät maailman rajattomana edessään.
*

Aika oli jälleen täytetty. Vanha valheellinen yhteis
kunta-järjestys aatelistoineen ja muine syöpäläisineen oli
musertumassa oman painonsa alla onttouteensa. Uudet ke
väistä elämää uhkuvat ainekset pyrkivät kaikilta tahoilta
virtailemaan Euroopan kansain heränneisiin riveihin. Tar
vitsi vaan löytyä se sinapin siemen, jossa oli kaikki kor
keimman elämän perus-ainekset ja tämä uusi kansain seos
oli valmiina organisoitumaan uuden elämän-olion ympärille.
Ja se löytyi. Pohjois-Itaaliassa A ccicin itsenäisessä kaup
pakaupungissa heräsi ajoissa mies virittämään tätä elämän
suurta sytykettä. Francisco oli hänen nimensä. Hän näki
koko luonnon suuren totuuden, näki sen suuren luonnon
tulen, jota tulta hän itsekin oli, vaikka rajallisessa ja ajal
lisena oliona esiintyen. Ja hän lähti tulta ihmiskunnalle
jakamaan. Minne hän- meni, siellä hän pian rovion sytytti.
Sillä pimeys ei voi valoa vastustaa. Pimeys menestyy
vaan siellä, mistä valo on poistunut. Ja mitä oli Fran
ciscon sytyttämä tuli?
Puhdasta keskinäisyyden oppia,
sitä samaista, minkä takia pimeyden vartiat Issan olivat
hirsipuuhun naulinneet. Kauhistuen he riensivät leimuavaa
liekkiä sammuttamaan, mutta turhaan. Rakkauden opin
virittäjää ei voitu enää väkivallalla kukistaa. Mutta viek
kaus siinä onnistui. Francisco kuoli kirkon vankina ja hä
nen koulunsa muovattiin varovasti kirkon nöyräin kätyrien
kasvatuslaitokseksi.
Matta sytytettyä valoa ei nytkään voitu sammuttaa.
Cordovasta päin leviävälle tiedolle oli Franciscon rakkauden
oppi tulta tappuroihin. Kauppiaitten mukana levisi se nii
hin paikkakuntiin, joissa etevämpi ammatti-taito teki riip
pumattoman toimeentulon mahdolliseksi. Ensin Etelä-Rans
kaan ja sitten yhä laajemmalle alkaa nyt syntyä uusia yh-
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teiskuntia, jotka ovat yhtä erillään kirkosta kuin feodaaliaateluudesta.
Muuan taru kertoo, mitenkä yksi tällaisen aikakauden
kodittomia saapui Alankomaitten rannikolle ja kiinnitti va
pautta ja rauhaa kaipaavan katseensa majesteettisen valta
meren äärettömälle selälle.
»Eikö löydy mitään muuta
tietä pois tasta kammottavasta maailmasta, kuin kuolema?«
rukoili mies. Tuossa valtava meri vuoroin vyöryi kauas
mantereelle, vuoroin pakeni silmin näkymättömiin, jättäen
jälkeensä tasaisen viljamultaa uhkuvan kuivan maakunnan
jon a ei kukaan ritari eikä pappi voinut omakseen sanoa.’
Ja hänelle välähti kirkas ajatus, kuni jumalainen ilmestys
Hän lahti säihkyvin silmin jälleen maita vaeltamaan, mutta
pa asi takaisin mukanaan suuri joukko miehiä. Meriveden
pakosalla ollessa ryhtyivät miehet tarmokkaasti rakentamaan
ujaa vallia jonka sisään paras paikka meren pohjaa piiri
tettiin. Kun vallirengas oli valmiina, väisti valtameri kun
nioittavasti näitten uuden uran avaajain »isänmaata». En
simmäinen hollantilainen kaupunki syntyi. Esimerkki oli
tarjolla. Sitä oli helppo muitten seurata. Keskinäisyvden
prinsiippi oli näitten kaupunkien peruslakina. Niillä oli
uonnon kehityskin ja historian valtuutus olemassaoloon.
eskmaisyys-aatteen mukaisesti järjestyy nyt ammatti
taitoisia ihmisia yhä useammiksi kaupunki-kunniksi, jotka
osaavat varallisuudellaan tehdä itsensä yhtä tarpeelliseksi
umnkaille ja paaville kuin aatelistolle ja papistolle. Por
varisto se täten alkaa versoa. K oko kaupunki-kunta järjes
tyy ammatti-kunnittain eheäksi kokonaisuudeksi, jossa taa
sen jumalallinen oikeus pääsee kaikkien yhteisen oikeudenunnon mukaisesti sovintoa, tyytyväisyyttä ja siunausta jä
ämään.
a näissä keskinäisissä yhteiskunnissa luonnolli
sesti vallitsee min suuri vapaus sekä henkisesti että ruu
miillisesti kuin aikakauden olosuhteet vaativat.
Mutta kirkko-aatelisto pitää varansa ja sopivan ajan tullessa
näemme sen Käyvän armotonta sotaa näitä renessansin ke
väisiä y teiskuntia vastaan. Me tunnemme historiasta mi
ten hugenotit vihdoin Hanskasta karkoitettiin levitäkseen
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Englantiin, Alankomaihin ja jopa Amerikaankin uutta aika
kautta alkamaan.
Teollisuuden, kaupan, aikakausi nyt rupeaa kevät tulvain tavalla tärisyttämään feodaali-aateliston keskiaikaisia
rakennuksia. Alankomailla tämä uuden ajan mahtava jär
jestö ensiksi näyttää voimansa. Veristen taistelujen jälkeen
sieltä geusit karkottavat niin hyvin feodaali-kuninkaan kuin
paavin, ja järjestyvät vapaaksi porvarilliseksi kansaksi, joka
pienuudestaan huolimatta pian levittää vaikutuksensa kaik
kiin maan ääriin. Sen naapuri Englanti seuraa pian esi
merkkiä ja porvaristo ottaa ihmiskunnan ohjat käsiinsä.
Helppo on nähdä missä on porvarillisen yhteiskunta
muodon varsinainen voima. Järjestynyt perhe se taasen
syntyy puhtaan keskinäisyyden perustalle. Mestari on kyllä
johtajana talossaan, mutta sällit ja oppipojat ovat hänen per
heensä jäseniä ja hän on persoonallisesti vastuunalainen
siitä, ettei hän heille vääryyttä tee. Riidat ratkaisee taa
sen oma tuomari yhteisen oikeudentunnon mukaisesti ja
yhteiskunnan kehittyessä syntyy kirjoitettu laki yhdenmu
kaisuutta tuomarien kesken ylläpitämään. Ja jälleen oikeuk
siinsa kohotettuna laki ottaa muutkin sorretut suojaansa.
Maaseutujenkin väestö, joka ei ole ottanut osaa porvarilli
sen yhteiskunnan muodostamiseen, saa porvaristolta kanna
tusta vapautumis-pyrkimyksissään ja heittää päältään aate
liston kahleet. Se muodostuu tuomariensa turvissa pitäjittäin
järjestyneiksi perhekunniksi, jotka pitävät yhteisesti huolta
vaimoistaan ja turvattomistaan, ja nauttii edelleen yhteisesti
niitä luonnon antimia (kalat, metsänriista, polttopuut y. m.)
joitten runsaus ei jakamisessa tuota erimielisyyttä.
Kaikkialla näemme nyt kehityksen salpojen kukistuvan.
Uuden ajan mahtava riemukulku lähtee rientämään uutta
kehitystä kohti, vapaan ajattelemisen suuri aikakausi alkaa,
vapaan ajattelemisen ja suurien keksintöjen aikakausi sa
malla kuiu sorretut kansat puistelevat pois päältään viimei
setkin sortajain kahleet.
Mutta miksikä on ihmiskunta taasen nykyaikana pai
nunut orjuuteen ja epätoivoon? Missä on se perheellinen
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sopusointu, joka ensin johti porvarilliset kaupungit ja sitten
vapautuneet maanviljelijätkin onnen aikakautta viettämään.
Tälle uudellekin päivälle tuli iltansa.
Kommersialismi rupesi orastamaan. Vapaa ajatus, se
vapaus, joka kirkon kahleista irtaannuttuaan avasi uuden
ajan kehityskauden, kasvoi vallattomuudeksi.
Yhdessä kehittyneen ammatti-taidon kanssa tuotti se uu
sia suuria keksintöjä, joitten luonnonvoimainen vaikutus mul
listi lyhyessä aikaa täydellisesti porvarillisen yhteiskunta
muodon. Ennenkuin menneitten asiain kaavamaiseen ulko
lukuun painuneet kansain johtajat huomasivatkaan, oli se
jäijestö hajonnut, jolle koko uuden ajan kehitys oli nojan
nut, Porvarillinen pitäjä-perhe on kukistunut. Miksi? Siksi,
että keskinäisyyden kallis laki uusien keksintöjen tuottamain
hedelmäin jahdissa unohdettiin.
Ennen ei riittänyt niin paljon ammatti-taitoa kuin olisi
tuotteita tarvittu, mutta nyt alkoi uusien koneitten tuotanto
kyky Pjan vaatia tuottajia etsimään itselleen uusia laajempia
markkinoita, Vapaakilpailun lipun suojassa kehittyi nyt uusi
taistelu, jossa väkevämmän oikeus heikomman kukistami
seen taasen julistettiin kaikin puolin luvalliseksi ja oikeaksi.
Koneitten kalleuden pak ottaessa mestareita liittymään yhä
enemmän yhteen, kehittyi uusi kommersialistinen järjestö
osake-yhtiöitten nimellä, jonka vallassa olevat mestarit hel
posti saivat laillistetuksi, ja persoonallisen työnantajan sijalle
astui persoonattoman pääoman tunnoton edustaja, joka ke
hityssuunta ei kyllä vielä ole maanviljelys-alalla päässyt
täyteen voimaansa, mutta varmasti kulkee samaan suuntaan,
pannen maalaisväestön kaikissa sivistysmaissa tulvailemaan
pois kotoisilta konnuiltaan. Ja vapaa kilpailu jatkoi yhä
johdonmukaisesti vaikutustaan. Yhdellä puolen se, väkevämmälle aina suurempia etuja tuottaessaan, pakottamalla
pakotti työnostajia kokoamaan yhä suurempiin leireihin
voimiansa heikompien kilpailijainsa kukistamiseksi, toiselta
puolen se pian opetti työnostajat käsittämään, että voiton
suuruus riippuu yhtä paljon tavaran hinnan korkeudesta
kuin sen tuotantokustannusten alhaisuudesta. Missä kilpailu
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esti saamasta tavaralle kylliksi korkeata hintaa, siellä oli
saatava työn hinnat alenemaan. Työhuoneitten muuttuessa
verstaista laajoiksi tehtaiksi loppui mestarien ja sällien *)
perheellinen suhde.
Ennen saattoi sälli astua itsetietoisena mestarin eteen,
vaatien itselleen oikeudenmukaista kohtelua palkan maksussa
niin hyvin kuin muussa. Ja hänen vaimonsa saattoi mennä
kyyneleillä liikuttamaan hänen omaa tuntoansa. Mutta nyt
on toista. Työn ostaja, voiton ahnas haalija piileksii osake
yhtiö lain turvissa näkymättömänä. Työn johtaja saattaa
rauhallisesti sanoa pahintakin vääryyttä nähdessään: »En
minä sille mitään mahda!»
Sen sijaan, että ihmisnerojen keksimät uudet keksinnöt
olisivat vapauttaneet ihmiskunnan työn orjuudesta tietoa
kohti pyrkimään, henkisiä voimiansa kehittämään, korkeam
malle ihmis-polvelle sopivaa yhteiskunta-muotoa valmista
maan, tulivat ne välikappaleiksi pienen pienelle vähemmis
tölle ennen kuulumattomain rikkauksien keräämiseen ja ih
miskunnan uuteen orjuuttamiseen. Sen sijaan, että keski
ajan ritari miekallaan anasti talonpojalta oikeuden, oppi
uuden ajan kapitalistinen ritari pian rahallaan tekemään sa
maa. Entisten julkisten aatelispaheitten paettua näkymät
tömiin, astuvat nyt uudet porvarilliset paheet, jotka tähän
asti oli pysytetty salassa, julkisuuteen kaikessa loistossaan.
Liikkeen pito muuttuu yhä rohkeammin petollisuudeeksi.
Väkivaltainen aatelissorto muuttuu tapainturmelukseksi, mie
kan sijaan astuu kulta. Ensi yön makaamisoikeus siirtyy
feodaali herralta porvarilliselle rahapohatalle.
Kirkko on tietysti kiirehtinyt puoltamaan tätä uutta
pimennysmahtia. Vielä vallassa istuvain kuninkaitten ja
keisarien kanuunoille siunausta rukoillessaan, se opettaa
työväestöä tyytymään kurjuuteensa, lupaamalla kuoleman
perästä sille korvausta paratiisin yrttitarhoissa. Ja vakuuttaessaan entiseen tapaansa, että ihminen muka on vaivai
nen syntinen, joka ei omin voimin mitään mahda, kauppai*) Maalla isäntien ja renkien.
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lee kirkko teurastamansa Issan veripisaroita aivan samalla
tavalla niinkuin kapitalismin palvelukseen antautunut tiede
mies patentti-lääke pillereitään.
Ja tässä sitä nyt ollaan. Kokonaiset kansat ovat hajaannustilassa. Vankilat ovat täynnä ihmisiä, yleistä tur
vallisuutta ei ole enää hallitusmiesten lähimmässä ympäris
tössäkään, veronmaksajat nääntyvät yhä lisääntyväin sotavarustusten alle, rakkauden kauppa on tullut nuorten nei
tosten luvalliseksi elinkeinoksi, siunattuun tilaan joutumi
nen on naiselle häpeäksi ja suuri lapsijoukko on muuttunut
kiroukseksi ja kirkko yhäti täyttää hulluinhuoneita helvettiopillaan ja muilla järkeä hämmentävillä hullutuksillaan. Ja
kansain oppineimmat, lahjakkaimmat ja mahtavimmat aja
vat pois luotaan omantunnon varoitusääniä alkohoolihuumeessa, paeten suurkaupunkien palatseihin ja huolellisesti
vartioituihin linnoihin sorrettujen veljiensä ja sisariensa hätähuutoja.
*

Mutta miksi ei kansain suuret enemmistöt tätä vääryyttä
nähdessään ole noussut sitä lopettaamaan ja järjestämään
vieläkerran keskuuteensa perheellistä oikeuttaja sopusointua?
Se on koettanut parastaan, mutta ollen riittävää johtoa
vailla ja vastassa kaikki nuo erilaiset sortomahdit, kunin
kuus, kirkko ja kapitalismi, se ei ole vielä kypsynyt tah
toansa toimeen panemaan.
Niinpian kun kommersialistinen vallattomuus rupesi
hämmentämään entistä porvarillista perhe-elämää ja työväki
huomasi joutuneensa pelkäksi turvattomaksi tavaraksi työ
voimain markkinoilla, johti heidän luonnollinen vaistonsa
taasen turvautumaan samaan keinoon, mikä aina ennenkin
oli ollut viimeisenä ja taatuimpana ajan vääryyttä vastusta
maan. Kapitalismin kätyrit kyllä koettivat eksyttää työ
väkeä uskomaan, että työvoimain hinnan ehdottomasti täy
tyy riippua »etsinnän ja tarjonnan rautalaista» aivan niin
kuin muukin tavara. Jotkut sosialisti-johtajatkin ovat eksy
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neet tuohon väärään oppiin.
Mutta työväestön terve järki
ei ollut niin himmennyt, että ero tavaran ja ihmistyövoiman
välillä ei olisi pysynyt selvänä.
Ihmistyövoimalla on toki vartiana järki, joka opetti
työväestölle jälleen tuon ikivanhan keskinäisyvden lain.
Tee muille mitä toivot muitten itsellesi tekevän. Jos tah
dot työvoimistasi riittävää hintaa, niin turvaudu muihin vertaisiisi äläkä kulje yksin. Älköön kukaan myykö työvoi
maansa alle yhteisesti sovitun hinnan, niin työn-ostajan on
pakko maksaa riittävästi.
Näin saivat »trade unionit» alkunsa. Vaikka historia
kyllä tietää kertoa työlakoista jo faraoitten ajoilta asti set
visi vasta trade-unionismin kautta varsinaisesti lakkojen
suuri merkitys. Jos joukko pojan poikia ja pojan pojan
poikia tekevät työtä patriarkaatisena perheenä harmaahapsi
sen vanhuksen yksinvaltiaassa mutta rakkautta ja oikeutta
noudattavassa johdossa, niin turhaan menisi vaiva, jos heille
rupeaisi selvittelemään, että nuo työmiehet ovat työvoimainsa,
kauppaajia. He tietävät tekevänsä koperatiivisesti omaa
työtänsä.
Sama tunne yhteisistä eduista oli läpikäyvänä, koossa
pitävänä käsityksenä porvarillisessa perheessä, isännän edut
olivat sällien ja oppilaitten etuja ja kaupungin etuoikeudet
olivat kaikkien sen asukkaiden etuoikeuksia. Mutta vasta
kommersialistinen tehdas, poistettuaan kaikki perhe-suhteet
työnantajan ja työntekijäin välillä, alkoi opettaa työväkeä
ymmärtämään, että he olivatkin vaan työvoimainsa kaup
paajia, niinkuin elukat ovat — ei kasvattajan, vaan markkina-miehen käsissä.
Harva tämän totuuden ensi alussa käsitti, mutta siellä
täällä me jo alamme nähdä työväen ammattikunnittani jär
jestyvän ja näitten laajetessa kaupungista toiseen uusien
kulkuneuvojen mukana myöskin eri ammattikunnittainkin jo
rupeavan toinen toisiaan lähenemään. Kun kerran järjes
tymisen arvo oli opittu, silloin tietysti opittiin työlakkojakin
jo tekemään tyynellä mielellä ja hyvässä järjestyksessä, ja
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lakkopetturien merkitys toverikuntansa kavaltajina selvisi
itsestään. Johan eläinkunta osaa rangaista toverikunnan
kavaltajaa, ja kuinka ankarat ovatkaan lait niitten suhteen,
jotka aseellisessa taistelussa omaisensa kavaltavat.
Mutta ennenkuin työväki ehti uutta voimaansa käyttä
mään vanhentuneen yhteiskuntamuodon kehittämiseksi lail
lista tietä, ehti yläluokka korkeamman oppinsa avulla estä
mään vaaran.
Jotta työväki sellaisissa maissa, missä sillä itse-asiassa
on äänestys-oikeudella valta käsissään, ei olisi ruvennut tavottelemaankaan ainoata laillista keinoa oikeuksiensa tur
vaamiseen, lainsäädäntöön, osattiin tradeunionien keväinen
tulva sulkea patojen sisälle aivan yksinkertaisella »uskon
tunnustuksella». Työväkeen saatiin juurrutetuksi se opin
kappale, että muka tradeunioneilla ei ole mitään tekemistä
politiikan kanssa.
Vanha kirkollinen tnmppu: eihän samaten uskonnolla
muka ole mitään tekemistä tieteitten kanssa. Itsestään oli
tämä väite alkujaan kyllä oikea, sillä semmoisenaan ei am
mattijärjestöt olleet puolueagitatsiooneja varten. Mutta uusi
uskontunnustus tuli sangen pian sellaiseksi nukutusopiksi,
että fradeunionisteilla muka ei ole mitään tekemistä politii
kan katissa, s. o. työväestön luokkapyrkimyksiä ei saanut
yrittääk än lainsäädännöllä toteuttaa.
Tällä tavalla lamautui tradeunionein suuri merkitys.
Lakia laativa yläluokka sääti naistensa hermojen rau
hoittane seksi lain, että jos hevosen työvoimain käyttäjä pu
ristaa siitä enemmän voimia pois^ kuin se antaa ravintona
ja hoitona takaisin, niin häntä rangaistaan eläinrääkkäyk
sestä. Mutta työväki politiikkaa pelätessään ei huomannut,
millä huolella sama yläluokka kaikin mokomin koetti säilyt
tää itselleen oikeuden pusertaa omilta kansalaisiltaan työ
voimia kuinka paljon hyvänsä ilman vastuunalaisuutta. Orjain omistaja ennen toki suojeli orjiansa vilua, nälkää,
tautia vastaan, sillä hänen etunsa vaati häntä pitä
mään heidän työvoimiaan hyvässä kunnossa. Mutta nyt
eivät palkka-orjuuteen painetut kansalaiset saisi turvata edes
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toinen toisensa työvoimia. Laillistutettuaan omat unioninsa
osakeyhtiö-lailla, kupongien leikkaajain korkea-arvoinen am
mattikunta julistaa ylpeästi, että he eivät millään tavalla
tunnusta työväen unioneja. Ostajien edut on turvattu lailla,
mutta myyjäin etuja ei saa millään tavalla turvata.
Niin syvälle tietämättömyyteen on osattu ihmiskunta
eksyttää, että tällainen rosvo-peli rohkenee julkeasti esiin
tyä kaikkialla: sanomalehdissä, julkisissa puheissa, eduskun
nissa ja tietysti kirkoissa. Viimeksi mainitussa juuri etu
päässä pidetään huolta siitä, että työväestön kesken vallit
see edelleen epäluottamus ja keskinäinen riitaisuus, jotta
kehitys tuota vääryyden julkista herrastelua vastaan ei pääse
liian nopeasti edistymään.
Koettaessaan estää työväkeä järjestymästä ja keskinäisyyden aatteen voimalla oikeutta itselleen hankkimasta, ka
pitalismi yhäti edelleen järjestyy ja valmistuu lopulliseen
kamppailuun. Se on nyt jo siksi järjestynyt, että unionismi,
joka kapitalistien ollessa vapaakilpailun pyörteessä, oli niin
suurenarvoinen ilmiö, nyt jo on auttamattomasti menettänyt
merkityksensä. Ei ole enää pysyvää hyötyä palkan suuruu
desta eikä työpäivän lyhyydestä, kun sama trusti, joka ty ö
voimia ostaa, myöskin omistaa kulkuneuvot ja on elanto
han peitten ainoa myyjä. Se nostaa tavarain ja kulkuneuvo
jen hintaa sen mukaan kuin työväen onnistuu palkkojansa
kohottaa.
Tämän sosialistit*) ymmärsivät ja siitä syystä lakkasi
vat turvautumasta unionismin vanhentuneeseen järjestöön.
*) Mitä on alkujaan sosialismi, jo ta nykyaikana jokainen aakkosensa oppinut henkilö on valmis ratkasevasti määrittelemään. „Ter
veessä m uodossaan“ , sanoo etevä saksalainen sosialisti kirjailija,
„esiintyy nykyaikainen sosialismi ilmeisesti johdonm ukaisena laajen
nuksena niistä periaatteista, jotka Ranskan suuret ajattelijat esittivät
kahdeksannellatoista vuosisadalla. Niinkuin jokaisen uuden teoriian,
täytyi uudenaikaisen sosialismin ensi alussa yhtyä tarjolla olevaan
ajatustapaan, niin syvällä kuin sen juuret olivatkin aineellisissa talous
asioissa.'
Ne suuret ajattelijat, jotk a Ranskassa valmistivat ihmisten ajatus
tapaa tulevaa vallankumousta varten, olivat itse äärimmäisiä kumouk-
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Kun taistelulla ei enää voi työvoimistaan saada oikeata hin
taa yksityiseltä kapitalisti-trustilta, sanoivat sosialistit, on
lakattava myymästä työvoimia yksityiselle sekä ostamasta
heiltä elantotarpeita. Työväestön on vallattava huostaansa
valtion mahtikeinot ja saatettava valtio astumaan sijalle sekä
työnantajaksi että kaupan välittäjäksi. Siihen kyetäkseen
on valtion tietysti ensin otettava huostaansa kaikki kiinteimistöt niinkuin useat ajattelijat enemmän tahi vähemmän
tarkalleen jo ehdottivat, ennenkuin uudet keksinnöt oli
vat ehtineet uusiin oloihin tarpeellisten lakien puutteessa
koota niitä äärettömiä rikkauksia harvojen käsiin, jotka nyt
jakavat kirousta ympärilleen.
Mutta olemmehan jo riittävän useasti nähneet, että yö
on tarpeen päivän työlle. Niinpä menee kehitys yhäti tasasesti menojaan. Uudet keksinnöt ovat uusien kulkuneu
vojen ja uusien tuotanto-välikappalten muodossa kukistaneet
porvarillisen ja pitäjäperheen. Mutta ne ovat myöskin tie
teille uusia näköaloja avatessaan opettaneet ihmiskunnan
ymmärtämään luontoa ja itseänsä. Ne ovat antaneet meille
sen miehiä. He eivät tunnustaneet minkäänlaisia ulkonaisia auktori
teettejä.
Uskonto, luonnontiede, yhteiskunta, valtiolliset laitokset,
kaikki tyyni alistettiin armottomimmalle kritiikille: kaiken oli tod is
tettava oikeutensa olem assa-oloon järjen oikeusistuimen edessä tai
lakattava olemasta. Järki tuli kaiken ainoaksi mitaksi. Siihen aikaan,
niinkuin saksalainen ajattelija H egel sanoo, maailma eli päällään, en
siksi siinä merkityksessä, että ihmispään ja ajattelemalla saavutettujen
periaatteitten väitettiin olevan kaiken ihmistoiminnan ja elämänsuhteitten perustana; mutta vähitellen myöskin siinä laajemmassa mer
kityksessä, että ne laitokset, jotka olivat ristiriidassa näitten peri
aatteitten kanssa, itse asiassa oli kumottava. Yhteiskunta ja hallitus
kaikissa eri muodoissaan, mitä siiloin oli olemassa, kaikki perinnäiset
käsitteet viskattiin silloin tunkiolle järjettöm yyten ä; maailmaa oli sii
hen asti johdettu ennakkoluuloilla, kaikki mikä oli entisyyttä ansaitsi
nyt vaan sääliä ja halveksumista. N yt muka ensi kerran tuli ihmi
sille päivän valo, järjen valtakunta, siitä lähtien oli taikausko, vää
ryys, etuoikeudet ja sorto poistettavat ja sijalle kohotettava ikuinen
totuus, ikuinen oikeus, luontoon nojaava yhdenvertaisuus ja ihmisen
kumoamattomat oikeudet“ .
Sosialismin suuret uranavaajat Saint Simon, Fourier ja Owen p y 
syvät vielä kaikki kolm e sillä kannalla, että uusissa taloudellisissa
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• tiedon oman ruumiimme oikeasta laadusta ja ajattelevan,
keksivän itsemme ijankaikkisesta syntyperästä. Ne ovat
poistaessaan taivaan kannen, hävittäneet Jehovan tyrannivallan ja opettaneet meidät ymmärtämään luonnon rajatonta
jumaluutta.
Mutta ne ovat myöskin kehityksen voimakkaan virran
mukana vanhoja aitoja hajottaessaan, alkaneet rakentaa uutta
yhteiskunta-muotoa koko ihmiskuntaa varten.
Kaikista kuninkuuden, papiston, porvariston, ja järjes
tyneen työväestönkin vastarinnasta huolimatta ovat entiset
kansain rajat hajoamaisillaan. Sijaan on jo todellisuudessa
tullut koko ihmiskunnan kirjavat markkinat ilman rajoja,
ilman järjestystä, ilman oikeutta.
Voidaanko tähän enää järjestystä ja oikeutta saada? Jos
tahdomme entisyydestä oppia ottaa, niin se ei ole niinkään
vaikeata kuin se näyttää. Ihmiskunta on vaan johdettava
kommersialistisesta anarkiiasta takaisin laillisen järjestyksen
turviin, ja kaikki on pelastettu.

oloissa on kysym ys koko ihmiskunnan pelastamisesta eikä minkään
erityisen kansanluokan. Mutta myöhempi saksalainen sosialismi aset
tuu yksinomaisesti työnm yyjäin luokkatietoisuuden kannalle, sille vaa
timaan niitä oikeuksia, jotka kapitalistit ehtivät anastaa. Tämän so
sialistisen koulun varsinainen perustaja on Karl Marx. Ollen täydel
linen materialisti, hän ei tunnustanut muita totuuksia kuin mitä hän
itse käsitti, hänen käsityksensä mukaan ihmiskunnan kehitys riip
punut kokonaan ulkonaisista taloudellisista laeista. „Materialistinen
käsitys historiasta“, sanoo Marxin oppilas Engels, „lähtee siitä oletuk
sesta, että kaiken yhteiskuntalaitoksen pohjana on ihmisen elantotarpeitten tuotanto ja lähinnä sitä näitten tuotteitten vaihto; että jok a
yhteiskunta-muodossa, mikä on astunut esille historiassa, on se, mitenkä
varallisuus on ollut jakautuneena ja yhteiskunta lohottuna kansan
luokkiin el? säätyihin, riippuu siitä, mitä on voitu tuottaa, miten se
on tuotettu ja miten tuotteet on jaettu. Tältä kannalta katsoen kaik
kien yhteiskunnallisten valheitten ja poliittisten vallankumousten syyt
eivät ole löydettävinä ihmisten aivoista, ei ihmisen sisäisestä tiedosta,
mikä on ijankaikkista totuutta ja oikeutta, vaan tuotantokeinojen ja
vaihtovälikappalten muutoksista. Ne eivät ole löydettävinä kunkin
aikakauden filosofiasta vaan talous-asioista“ .
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Yhteiskunta on johdettava pois uhkapelin alalta laillisuu
den alalle.
Mitenkä?
Koettakaamme vaan ajatuksissamme supistaa kapitalis
tinen liikemaailma niin ahtaaseen piiriin, että voimme y k 
sissä sitä reunasta reunaan tarkastaa. Ja samaten piirusta
kaamme sosialistinen yhteiskunta siksi pieneen miniatyyrimuotoon, että voisimme sen asettaa edellisen rinnalle. Si
ten voimme saada tulevaisuuden sointulan pääpiirteet mie
leemme selvenemään.
*

Jos me ryhdymme etsimään kapitalistisen liike-yhteis
kunnan tärkeimpiä ulkopiirteitä, niin me voimme jakaa sen
viiteen pääryhmään:
Tehtailija-ryhmä A.
Tukkukauppias-ryhmä B.
Pankki-ryhmä C.
Yähittäis-kauppiaat D.
Tehtaantyömies-ryhmä E.
Elanto-tarpeitten tuottajat E-ryhmä.
Missä suhteessa ovat nyt nämä ryhmät toisiinsa?
Olettakaamme, että ryhmä on henkilöitä, joilla on sel
laista omaisuutta, mitä he eivät tarvitse itse, eivätkä voi tal
lettaa, sen arvon alenematta. He päättävät muodostaa siitä
omaisuudesta pääoman. Mikä on nyt omaisuuden ja pää
oman ero? Omaisuus on sellaista tavarata, jota me voimme
käyttää ja nauttia, mutta joka vähenee, kuluu, vanhenee.
Pääoma on sellaista omaisuutta, joka, meidän siitä nautties
samme pysyy vähenemättä tahi vielä lisääntyy.
Millä tavalla voidaan omaisuus muuttaa pääomaksi?
Esimerkiksi seuraavalla tavalla: Pyhinä omaisuuden omista
jia vaihtavat omaisuutensa esim. pieneen maapalaan, jonka
läpi virtaa joki ja jossa joessa on koski, ja vielä lisäksi tar
koituksen mukaisesti rakennettuun tehdasrakennukseen, ko
neistoon ja muuhun sisustukseen.
Onko tuollainen täydessä käyntikunnossa oleva tehdas
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pääomaa? Ei ole, sillä jos sen annetaan siinä joutilaana
seistä, niin se vanhenee ja alenee arvossaan.
Mitenkä muuttuu se pääomaksi? Siten, että tehtaano
mistajat, A-ryhmä, paikkaavat työmiehiä E-ryhmän (insinööri,
konttoori-väki, työnjohtajat ja koko työväestö) palvelukseensa.
Jos A-ryhm ä itse kykenisi koko tehdasta käyttämään, niin
muuttuisi tehdas jo pääomaksi siten, että A-ryhmä tuottaisi
tehtaan avulla kaiken, mitä he toimeentullakseen tarvitsevat
ja sitäpaitsi sen verran, kuin tehtaan ja koneitten arvo ale
nee kulumisen ja vanhenemisen kautta. Nyt muodostaa työmiesryhmän E-ryhmä, joka vaatii luomakykyisestä, tehtaan
eläväksi tekemiseen tarvittavasta työvoimastaan ja taidos
taan palkan. Jotta tehtaaseen sijoitettu omaisuus siis p y 
syisi pääomana, pitää tehtaan kyetä kasvattamaan niin pal
jon hedelmiä, että ne riittävät työväestön vaatimaksi pal
kaksi sekä pitämään omaisuutta täydessä »nimellis-arvossaan».
Mutta sanotun omaisuuden omistajilla on aina edessään
sellainen mahdollisuus, että voipi tulla odottamattomia tap
pioita. Silloin menettää omaisuus pääoma-arvonsa. Odottamattomain tappioitten varalta tulee tehtaan siis myöskin
kyetä tuottamaan hedelmiä, jotka voidaan muuttaa vara
rahastoksi mahdollisten tappioitten varalle.
Saattaa kuitenkin käydä niin, että tehtaan omistajat voi
vat vaihtaa tämän omaisuuden toiseen varmempaan omai
suuteen, sellaiseen, joka, eheänä pääomana säilyen, myöskin
sallisi heidän nauttia sen hedelmistä. Pysyäkseen siis tä
män tehtaan omistajina edelleen, he vaativat itselleen koh
tuulliseksi katsotun osan sen tuottamista hedelmistä, jota he
nimittävät dividendiksi. Tätä osakkaille siirtyvää osaa teh
taan hedelmistä yleensä sanotaan pääoman koroksi. Sään
nöllisissä kapitalistisessa oloissa siis tehtaan on kyettävä
tuottamaan työväestön palkat, omaisuuden kulumisen, vara
rahastoon menevän säästön ja lisäksi laillisen koron omai
suuden nimellis-arvolle.
Mutta tähän ei kapitalistinen järjestelmä pääty. Jos me
emme oleta olevan mitään vaikeutta tehtaassa kuluvan raakaaineen saannissa, niin on ainakin vaikeutta, muutettaessa
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tehtaan tuottamia hedelmiä sellaiseksi omaisuudeksi, mikä
kelpaa noille eri asemassa olevien hedelmäin jakajille.
lähän tarjoaa apuaan kauppiasryhmä.
Mitä ovat nyt kauppiaat? He ovat ammattilaisia, jotka
ovat ottaneet elinkeinokseen eri paikkakuntain välisen ta
varain vaihdon.
Kun tavaran kulotus etenkin maitse entisaikoina oli pe
rin vaikeata, täytyi kauppiaitten tyytyä kulettamaan ainoas
taan sellaista tavaraa, mitä oli helpompi kulottaa. Etenkin
ovat turkikset olleet tällaista, arvoonsa verraten, keveätä ja
samalla helpommin säilyvää tavaraa. Siitä syystä onkin
Suomen kansalle selvennyt käsitys vaihtokappalten tarpeel
lisuudesta nahkain kautta; raha merkitsee alkuaan samaa
kuin nahka.
Mutta ihmisellä on jälellä kaikki eläimen ominaisuudet,
\aikkakin korkeamman järjen ohjauksen alaisina. Niinkuin
hauki nielee kiiltävän uistinkoukun, niin on eurooppalainen
ihmiskunta Bysanziumin kulttuurikauden vaikutuksesta saatu
kohottamaan kiiltävän metallin varsinaiseksi vaihtovälikappaleeksi. Kuitenkin säästyi vielä siltäkin yksi ihmiskunnan
suurimmista erehdyksistä 19:n vuosisadan kapitalismin osalle.
Pyrkiessään hallitsemaan ei ainoastaan yksityisiä ihmi
siä, vaan kokonaisia kansoja hallussaan olevan metallin kautta
sai näet kapitalismi, ostetut tai eksytetyt lainsäätäjät kohot
tamaan keltasen metallin vaihtovälikappaleen arvosta arvonmäärääjäksi.
Mutta palatkaamme nyt tehtaaseemme kosken partaalla.
Siellä on valmista tavarata, jota sep valmistajat eivät voi
luonnon kannalla olevan tuottajan — maanviljelijän — ta
valla itse käyttää toimeen tulokseen. Se on tuotettu nimen
omaan luottaen kauppiasryhmän välitystyöhön. Mutta kaup
piaat tahtovat korvauksen tästä välitystyöstä. Siis ryhmä
B. myöskin vaatii osansa yhteisessä hedelmäin jaossa.
Mutta kauppiaat eivät tule toimeen ilman vaihtovälikappaleita välitystyössään. Näitä arvonmittoja eivät kaup
piaat omista. Heillä on vaan yritteliäisyyttä, tietoja, koke
musta, työkykyä, mutta kultaa ei heillä ole. Kulta on har-
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vain suurkapitalistien omaisuutta. (Rockefeller voisi ottaa
haltuunsa kaiken Amerikassa liikkuvan kullan, jos hän voisi
muuttaa omaisuutensa kultakallioksi.) Tätä suurkapitalistien
omaisuutta, nyt jo kansainvälisiksi arvonmitoiksi tunnustet
tua kultametallia, kaupitsevat pankkilaitokset. Mutta kehi
tyksen kulku on kuitenkin jo aikoja sitten näyttänyt kaiken
metallin sopimattomaksi olemaan vaihtovälikappaleena. Siksi
se on liian hankalaa ja sitä on aivan liian vähän. Kulta on
kin nyt jäänyt suurimmaksi osaksi pois käytännöstä. Sitä
ei tarvitse enää siihen toimeen, missä siitä aikoinaan on ol
lut hyötyä, vaihtovälikappaleena; se on nyt vaan edelleen
siinä asemassa, johon se on petoksella päässyt, arvonmäärääjanä.
Tehtaan tuottaman tavaran arvo ei näet riipu siitä, minkä
arvon sille antavat ne, jotka tavarata tarvitsevat, vaan siitä,
minkä verran kultaa siitä kulloinkin maksetaan matkallaan
tehtaasta nauttijalle.
Kullanomistajat, joista kauppiaat nyt kokonaan pankkien
kautta riippuvat, saavat jotenkin mielivaltaisesti — riippuen
kullanomistajain yksituumaisuudesta — määrätä, kuinka suu
ren osan he itselleen anastavat muka korvaukseksi siitä, että
he sallivat muitten mitata tavaroitaan heidän omistamillaan
laillisilla mitoilla.
Ja mitat täytyy olla lailliset.
Yksinkertaisissa maalaisoloissa saapi myydä potaatteja
hatuttain, mutta suuren kaupungin torilla voisi sellaisilla mi
toilla helposti harj ottaa petosta. Siitä syystähän väärinym
märrysten ja petosten välttämiseksi on otettu lailliset mitat
ja myöhimpänä aikana kansainväliset metrimitat käytäntöön.
Samasta syystä on rahakin tarpeen laillisena mittana, kunpa
ne mitat vaan omistaisi valtio itse.
Mutta tehtaan tavara menee joka tapauksessa maailman
markkinoille. Sitä tavarata vastaava arvo elantotarpeita y.
m. saapuu tehtaan työväestölle maanviljelijöiltä y. m. elantotarpeitten tuottajilta. Nämä elantotarpeet kulkevat taasen
ensin kapitalistisen pelihyrrän ja sitten lisäksi vähittäiskauppiaitten käsien kautta, ennenkuin ne niille saapuvat, jotka
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niitä nauttivat teiltään työssä kulutettujen työvoimiansa kor
vaukseksi.
Kutka kaikki siis ovat saaneet olla mukana niitten he
delmäin jaossa, jotka tehtaan työväestö on, elottoman laitok
sen eläväksi tekemällä, luonut.
l:o Tehdasomaisuuden omistajat,
a) kulumisen varalta
b) vararahastoon
c) korkoa pääomalle.
2:o Tukkukauppiaat
3:o Pankkiosakkeet ja
4:o Vähittäiskauppiaat.
Näitten neljän ryhmän kummallakin puolella ovat nyt
yhdellä puolen palkan nauttijat ja toisella maanviljelijät, ka
lastajat, käsityöläiset y. m. elantotarpeitten tuottajat.
Mikä on tästä nyt seurauksena? Se, että ennenkuin
palkan nauttija saapi maanviljelijän tuotteen nautittavakseen,
sen arvo on välikäsien kautta noussut kymmenkertaiseksi,
ja ennenkuin maanviljelijä saapi käsiinsä tehdastuotteen, on
sen arvo samaten noussut kymmenkertaiseksi. Että tämä
kämmenkertaisuus vaihtelee suuressa määrin, se toki heti
myönnettäköön. Esimerkkejä löytyy kuitenkin riittävästi to
distamaan, että esim. viljabusheli Amerikassa maksaa naut
tijalle lähes satakertaisesti sen, mitä sen varsinainen tuot
taja useissa viljaseuduissa siitä saa. Eräässä kutomatehtaassa,
jossa työmies saa 1 V2 dollaria päiväpalkkaa ja siinä ajassa
kutoo 50 kyynärää kangasta, tapahtui joku aika sitten, että
kun kutoja meni konttooriin kysymään, voisiko hän saada
ostaa joitakuita kyynäriä kutomaansa kangasta morsiamelleen
häälahjaksi, niin ilmotettiin hänelle, että hän saisi ostaa koko
pakan, maksamalla 1 V2 dollaria kyynärältä.
Onko siis vaikea käsittää, mistä syystä kutoja saa nvkyisin tehdä yhtä kovaa työtä kuin ennenkin eläen kurjem
massa tilassa kuin puolivuosisataa sitten, jolloin ei vielä ol
lut kutomakoneita? Onko vaikea selittää, mistä ovat tänä
aikana kasaantuneet melkein käsittämättömät Kockefellerin,

Carnegien, Yanderbiltien, Gouldicn, Sagen, Morganin, Rotshildien y. m. omaisuudet1?
Uudenajan keksintöjen tuottamat hedelmät ovat kaikki
eksyneet A . B. C. D. ryhmäin kukkaroihin, E. ja F. ryh
mäin joko pysyen entisellään tahi vaipuen entistä paljon
hupnompaan asemaan.
Siinä ne nyt ovat pääpiirteet nykyisestä kapitalistisesta
tuotannosta.
Jos me kerran syyksi työväestön — sekä teollisuus-työ
väestön että ruumiillista työtä tekevän maalaisväestön — sie
tämättömään tilaan näemme ja tunnustamme sen, että väli
kädet anastavat suurimman osan tuottajille kuuluvista työn
hedelmistä, ja että yhteiskuntaa yhä edelleen hallitaan väli
käsien etua silmällä pitäen ja heitä varten, niin onko mei
dän silloin vaikea nähdä, missä on suuren aikamme k ysy
myksen ydin? Ei ole pääkysymys ylä- ja alaluokasta, vaan
on kysym ys laillistutettua vääryyttä harjoittavain välikäsien
poistamisesta. Yhteiskuntaa ei saa enää johtaa ja hallita
välikäsien eduksi ja varsinaisten tuottajain tappioksi, vaan
päinvastoin on ensi asiaksi tunnustettava inhimillinen työ
kaiken taloudellisen lainsäädännön päätekijäksi. Kaikki ne,
jotka sen tunnustavat, ovat sosialisteja. Kaikki ne, jotka
aseman tajutessaan, sen kieltävät, ovat vääryyden puoltajia
ja siis yhteiskunnan vihollisia. Helppo on sitten, tuota
päätekijää silmällä pitäen, ottaa ensimmäiset askeleet oikeu
denmukaista lainsäädäntöä kohti.
On tunnustettava oikeaksi se periaate, minkä Englan
nissa raha-asiain ministeri Asquith on tunnustanut: Yhteis
kunnan on taattava jokaiselle jäsenelleen hänen työnsä hedel
mät. Kun tämä on tehty, seuraa tietysti se, ettei yhteiskunta
järjestys saa pakottaa kansalaisia turvattomina myyskenteletätä kalliinta omaisuuttaan yksityiskapitalistisilla markkinoil
la. Ensi asiaksi on toki tuo turvattomuus poistettava siten,
että otetaan työvoimain kaupassa käytäntöön lailliset mitat,
s. o. normaali-työpäivä ja minimi-palkka. Ja kun rahan ar
vo riippuu kokonaan siitä, mitä sillä saa, on samalla taat
tava työvoimain myyjille, että he raha-palkallaan tosiaan
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saavat sen, mitä heidän on oikeus saada, voidakseen elää
normaalia ihmiselämää.
Sitten seuraa työttömyysruton poistamiseksi pakko yh
teiskunnan ottaa vastuulleen se, että jollei työhön haluava
kansalainen voi m yydä työvoimaansa yksityiselle ostajalle,
niin on kunnan, tahi jollei silläkään ole siihen tilaisuus,
valtion ostettava tarjolla oleva työvoima, s. o. tarjottava
kansalaiselle keinot työllänsä itseään kunniallisesti elättä
mään.
Ettei tämä vaatimus ole kohtuuton ihan tavalliselta kannattavaisuus-käsityskannaltakaan katsottuna, on selvää, sillä
eihän toki kukaan väitä, ettei miehen työ oikein käytettynä
nykyaikana riitä hänen toimeentuloonsa. Ensi alussa, tä
män periaatteen käytäntöön astuessa, ei tarvitsisikaan muuta
taata kuin täysi toimeentulo. Mutta itse asiassa on kehi
tys tässäkin kohden jo valmistanut keinon, jota ei tarvitse
kaukaa etsiä. Niinpian kuin Suomen kansan eduskunta tun
nustaa edellä olevan kumoamattoman periaatteen jokaisen
oikeudesta hänen työnsä hedelmiin, tarjoaa osuustoimintalaki valmiin ohjelman tämän suuren periaatteen toteuttami
seen. Jokaisen kunnan on valtion tarjoomalla lainalla jär
jestettävä sellainen osuustila täyteen käyntiin, jossa voidaan
ostaa kaikkia kunnan piirissä kaupan olevia työvoimia h yö
dylliseen työhön s. o. maan perkaamiseen j. n. e. käytettä
viksi. Puhdas voitto tämmöisen tilan työstä lankeaa luonollisesti niille, joitten työvoimalla ja älyllä työt suoritetaan.
Mutta jos me tarkastamme mallikelpoista talonpoikaistilaa Suomessa siltä ajalta, jolloin niitä viellä ei oltu järjes
tetty suurkapitalistisen maailman vaatimusten mukaan, niin
me näemme, ettei se ole mikään maanviljelijä, jonka pitää
mennä hevostaan maksua vastaan muualle kengittämään,
yhtä vähän kuin se, joka ei kotona osaa uutta vartta kir
veeseen panna. (Kapitalistisessa maassa, niinkuin Ameri
kassa, sen sijaan sellainen mainari on kumma mies, joka ko
tonaan takoo teräväksi tylsyneen rautaporansa tahi lyöpi
itse pohjat saappaisiinsa. Harvoin näkee edes amerikka
laisen työmiehen osaavan ajella omaa partaansakaan. Niin
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on siellä työmies muovattu suurkapitalistisen työnjaon mu
kaiseksi.) Itsestään selväähän on, että tuollaisilla kuntain
järjestämillä osuustiloilla, joilla on riittävästi työvoimaa, —
kukin työhön tuleva jäsen suorittaa melkoisen osuuden työl
lään, ennenkuin hän pääsee sanottavaa raha-palkkaa naut
timaan — tullaan tekemään kaikki työt, mihin vaan pysty
tään, kotona, liäätäli saa heti paikkaustyötä, samaten suu
tari ja seppä. Ja niinpian kuin talous on kunnossa ja am
mattitaitoa on tarjolla, vie luonnollinen kehitys huimaa k yy
tiä, — helposti liiankin huimaa kyytiä kuten Sointulassa B.
C. — laajaan kotituotantoon.
Olettakaamme, että meillä jo on tällainen »sointula»,
jossa kunta takaa jokaiselle työntekijälle kaikki hänen työnsä
hedelmät, ja jossa työväki tietää tekevänsä omaa työtään,
omain valitsemiensa työnjohtajain määräysten mukaan, vaik
kapa kunta olisikin ylijohtajan asettanut. Missä suhteessa
tulee nyt tämä osuustila olemaan edellä kuvailtuun kapita
listi-tehtaaseen?
Osuustilalla on myytävänä viljaa, lihaa, kaloja, halkoja,
voita, maitoa, villaa, raavaan nahkoja, tervaa j. n. e. edellä
esitettyyn tehtaaseen; tehdas tarjoaa puolestaan kaupan kan
gasta, kenkiä, työ-aseita, koneita, pianoja, j. n. e.?
Ensimmäinen luonnollinen seuraus tulee olemaan, että
D-ryhmä välikäsiä katoaa pois. Osuustilan väestö osaa os
taa suoraan tehtaalta ja jakaa ostokset ostohinnasta jäsenil
leen. Tehtaan työväestö on puolestaan — jo niin kehittyneissä
oloissa, että heillä on normaali-työpäivä ja minimi-palkka —
järjestynyt osuusosto-renkaaksi ja hankkii elantotarpeensa
suoraan osuustilalta. Silloin tulee ryhmä B. tarpeettomaksi,
Onko nyt vaikea seurata luonnollista kehityksen kul
kua? Tietysti tulee tehtaan työväestölle nyt olemaan ali
tuinen tilaisuus liittymään maa-osuuskuntaan. Ainoastaan
erikoiset edut: kenties kosken etevyys, johtajain ammatti
taito, keksinnön salaisuus tahi muu sellainen syy tekee teh
taan omistajille mahdolliseksi kilpailla osuuskunnan kanssa,
joka sekin jo , osaa hankkimillaan koneilla kangasta ja ko
neita valmistaa. Mutta luonnollista on, että silloin se työ
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väestö, joka edelleen pysyy tehtaan työssä, ei tyydy ole
maan pelkkiä palkan nauttijoita. Heille täytyy osakeyhtiön
tarjota yhä suurempaa osuutta tehtaan netto-voitosta palkan
lisäksi. Vihdoin siirtyy tehdas osuuskunnaksi, joka mak
saa osakkaille korkeintaan laillisen koron pää-oman nimellis
arvolle; muu voito kuuluu tästä lähtien työntekijöille. 0 suuskunta saa kuitenkin pian valtiolainan alhaisella korolla
ja maksaa pois koko yksityis-pääoman. Silloin ovat tehdas
ja osuustila samalla kehitys-asteella. Ne sulavat yhdeksi
osuuskunnaksi, jonka keskuudessa tavarain arvoa ei mitata
sen mukaan, mitä siitä rahahuijarit milloinkin katsovat hy
väksi kullassa tarjota, vaan he antavat luonnollisen järjen
tälläkin alalla päästä oikeuksiinsa. Jos osuuskunnan räätälivexstaassa takki valmistuu keskimäärin kahdessa päivässä
ja kengät samaten kahdessa päivässä tavallisen normaalityömiehen kädestä, ja takkiin menevät aineet ovat ihan sa
masta arvosta kuin kenkiin kuluva aine, niin kenenkä pää
hän pälkähtäisi sanoa, ettei takki ja kengät ole parahiksi
saman arvoiset osuuskunnan omille jäsenille. Kun suutari
on saappaistaan saanut konttoorissa tilitetyksi hyväkseen
kaksi normaali-työpäivää niin hän sitä suoritettua työtä vas
taan ostaa takin, joka on saman työn arvoinen. Tavaran
arvon osuuskunnan piirissä siis määrää siihen kulutettu työ.
Työ on tullut arvon-mitaksi ja määrääjäksi.
Tulee siis pankki-ryhmäkin osuuskunnan piirissä tar
peettomaksi.
Silloin kun koho Suomi on tällaisena osuuskuntana, sen
keskuudessa ei mitata tavarain aivoa millään metalilla vaan
sillä työllä, mikä kuluu sen valmistamiseen.
Kaikki tuotanto Suomessa on silloin kansan omaa tuo
tantoa kansaa itseään varten.
Suomen kansa on silloin vapautunut kapitalismista ja
kaikesta siitä rikkauden sekä köyhyyden kirouksesta, jonka
alla se nyt epätoivoisena voihkaa hampaitaan kiristäen.
Suomen kansan tarvitsee vaan herätä tahtomaan päästä
vapaaksi kapitalismin kirouksesta, niin sen tahtoa ei ole
vaikea toteuttaa.
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Keksintö on jo olemassa valmiina ja kumoamattomana.
Kun Suomen kansa vaan tahtoo teettää näytteen tästä kek
sinnöstä, niin sen ei tarvitse enää vaivata itseään tutki
maan sen enemmän Marxin kuin Lutherinkaan erehdyksiä.
Sen tarvitsee vaan ottaa sointula-aate avukseen ja ryh
tyä sitä toteuttamaan.
Lukijalla on oikeus nyt sanoa: »Jos kaikki tuo on totta,
mitä edellä on koetettu todistaa, niinkuin se tosiaan tuntuu
ihan ehdottomalta totuudelta, niin miksi ei kiiruhdeta sitä
toteuttamaan?»
Niin, miksi ei kiiruhdeta? Jos ihmiset on saatu ihaile
maan markkinamiesten kirouksia ja kauppiaitten kilpahuutoja, niin meneppä heidän luokseen ja sano: »Yaietkaapa
hetkiseksi. Me tahdomme esittää teille ihanaa musiikkia!»
Kun valkeus on tullut pimeydeksi, niin onko ihme, että
pimeys on niin suuri!
Tietämättömyyden pimeys estää ihmisiä näkemästä to
tuuden selvää valoa. Se totuus, jolle perhe rakentuu, on
kadonnut ihmisten tiedosta kapitalistisen pelihelvetin kiih
kossa. Ihmiset on saatu uskomaan, että ainoastaan voitonhimo kelpaa ylläpitämään ihmisten toiminta-halua. Jos ah
neus estetään vapaakilpailun nimellä harjoittamasta väkevämmän-oikeutta, sanovat he, niin ihmisiltä ryöstetään per
soonallinen vapaus. Siis korkein muoto ihmisrakkautta, joka
kehottaa kilpailemaan antamisessa eikä ottamisessa, mikä
on oikea perhe-elämän perusta, olisi tämän vallalla olevan
opin mukaan persoonallisen vapauden kanssa ristiriidassa.
He eivät ymmärrä, nuo vapaakilpailun nimellä esiintyvät
anarkistit, että luonnon elämä on järjestystä, sopusointua,
jota yhteiskunta-elämän perustana nimitetään oikeudeksi.
Yoipiko nyt tällaisten ihmisten keskuuteen yhtäkkiä
rakentaa sellaista sopusointuista perhettä, jossa jälleen
keskinäisyyden aate saadaan elämän peruslaiksi: Tee
muille, mitä toivot muitten itsellesi tekevän. Anna, äläkä
ota, niin sinulta ei oteta, vaan sinulle annetaan. Yoipiko
toivoa, että miljooniin nouseva kansa voi siirtyä veljeyden
ja sovinnon ja ehdottoman rehellisyyden kannalle, kun
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suuri enemmistö vielä jumaloi kirkkoa, sallii yhteiskunnal
lista myrkytys-järjestelmää ja on pakoitettu kuluttamaan ai
kansa ja huomionsa yksinomaan ruumiilliseen työhön? Ei,
ei voi!
Vapautettakoon ensiksi sellaiset ihmiset pois työn orjuu
desta, jotka jo ovat halukkaita kehittymään kansalaistensa
yhteiskunnallisiksi palvelijoiksi, saatakoon ensin peruste
tuksi se henkinen veljeskunta, joka elämällään antaa esi
merkin siitä, millaisten ihanteitten palvelijoille voidaan jä l
leen uskoa kansan yhteiset asiat. Sanomalehdet ja puheet
ja kirjat eivät jaksa yht’äkkiä kasvattaa suurta enemmistöä
uusiksi ihmisiksi. Mutta valiovähemmistön voi saada kai
killa hengen voimillaan tähän jumalalliseen työhön antau
tumaan. Turhaan me uuden uran avaajat kuluttaisimme
aikaamme ja voimiamme vanhan yhteiskunta-linnan valloit
tamiseen yhfäkkiä, sillä sen nykyisillä hallitsijoilla on kaikki
tarjona olevat aseet puolellaan; oppi, kirkko, virastot,
alkohooli, raha. Turvautukaamme parempaan valttiin, ve
täytykäämme pois työmarkkinoilta.
Unionistit turvautuivat järjestöön työvoimainsa hintoja
korkealla pitääkseen. Valtio-sosialistit koittavat luokkatais
telun turvissa enemmisö-äänestyksellä valloittaa omaisuuden
yksityisiltä valtiolle.
Kiiruhtakoot ne, jotka asemaa ym 
märtävät enemmistön edelle. Lakatkoot heti myyskentelemästä työvoimiansa niitten ostelij oille, lakatkoot ottelemasta
yksityis-omaisuutensa lisäämiseksi. Muodostakoon kukin
veljes-ryhmä oman keskinäisen osuuskunnan, jonka menes
tys tulee olemaan kaikkien yhteisenä ja omana huolena.
Antakoon se heille työtä ja taatkoon heille kaikki työnsä
hedelmät. Mutta älkööt laskeko keskuuteensa kelvottomia ja
puolikelpoisia aineksia. Puhtaita niitten tulee olla, sellaisia
puhtaita, joita eläimellisyydet (ahneus, viha, kateus, juoppous,
huoruus) eivät estä kehittymästä puhtaasen toveruuteen.
Jos nykyisen polven esi-isät ilman suuriä keksintöjä
saattoivat tuottaa kotona kaiken mitä he toimeentulokseen
tarvitsivat niin olisipa kumma, että nykyisen polven valio
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joukot eivät kykenisi tekemään samaa ajanmukaisten ko
neitten avulla.
Luonto tulee koneitten avulla antamaan heille sen,
mitä se nykyisen yhteiskunnallisen järjestelmän vallitessa
kokoaa muutamille harvoille.
Pitäessään silmällä siirtymistä varovasti pois kommersialistisesta järjestelmästä sosialistiseen, noudattakoot edellä
saavutettua ohjetta. Pelaaminen voitosta ja tappiosta on
lopetettava. Työmiehen alin palkka ja työpäivän pituus on
lailla määrättävä ja korkein korko osuuspääomalle on rajoi
tettava. Mitä voitosta yli jää, se kuuluu osaksi työpalkan
korotukseksi, osaksi yhteiskunnan perheellisiin tarkoituksiin.
Näin saadaan mallitiloja, jotka ilman pitkiä teoreettisia se
lityksiä saavat enemmistönkin silmät aukenemaan. Silloin
on kaikki voitettu. Kun kaikki tuotanto on shatu kauppa-ja
teollisuusministeristön tarkastuksen alle, tulee sosialistisen
eduskunnan helppo tehdä tuo luonnollinen rajoitus, jolloin
nykyinen kapitalistinen anarkiia lopullisesti lakkaa ja tuo
tanto johdetaan kaikkien asianomaisten onneksi, epätoivoi
sen kamppailun alalta rauhallisen järjestetyn työn alalle.
Kansa voi sittemmin oikeudentuntonsa mukaan kohot
taa alinta palkkaa ja normaalityöpäivää ja alentaa dividendiä. Silloin kun dividendi lakkaa, lakkaa myöskin yksityis
omaisuus ja sen ylläpitämä ahneus, sillä valtion itsensä ol
lessa sekä palkan maksajana työmiehille että tavaran m yy
jänä, se lakkaa mittaamasta tavaran arvoa kullassa, ruveten
käyttämään mitattua työtä arvon mittana.
Kansa taasen, päästyään hoitamaan yhteisiä asioitansa
kaikkien eikä eräitten harvain onneksi, siirtyy pois n ykyi
sen kapitalistisen maailman hirvittävistä kaupunkipesistä
luonnon äidilliseen helmaan ja sen neitseellinen vaikutus
tulee pian vuodattamaan nousevaan sukupolveen henke
vyyttä ja kykyä vastaanottamaan sitä suurta elämän totuutta,
että me olemmekin kaikki yhtä ainoata olentoa yhtä paljon
kuin meidän ruumiimme hiukkaset yhtä olentoa ovat, että
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me olemmekin kaikki yhden ainoan itsetietoisuusliekin ajatus-säkeniä, vaikka emme ole vielä ehtineet perille matkal
lamme aineellisen itsetietoisuuden pimeydestä rajallisen ta
junnan kautta takaisin rajattomuuden ymmärtämiseen ja ju 
malallisen kaikkitietoisuuden yhteyteen.
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