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I

VUODEN VAIHTEESSA
Mietteitä itsenäisyydestämme marraskuun

melskeiden valossa.





Vuosi 1917 oli Suomen kansalle suurten,
kipeiden toivojen ja vielä suuremman, kipeäm-
män pettymyksen vuosi. Kerran vuosituhan-
nessa vierähytti historiallisten tapahtumain vyöry
meidänkin kansamme tavoiteltavaksi ja mah-
dollisesti saavutettavaksi kansojen jaloimman
päämäärän: kansallisen itsenäisyyden. On kat-
keraa ja kovaa tunnustaa, että Suomen kansa
ei ollut etsikkohetkensä mittainen.

Se jalo aarre, kansan olemisen kruunu, va-
paus, joka jo kimalteli saavutettavissamme, jota
kätemme jo tapailivat, se jäi poimimatta, kansan
otsalle kohottamatta. Voima, kansan sisäinen
kunto petti ratkaisun hetkellä. Kansa horjahti,
raukeni ytimissään.

Kuriton kansa ei ansaitse vapautta, ei an-
saitse kansan nimeä. Kansa on järjestystä,
joukko järjestyksen polkemisia. Kansa luo lait,
joukko murtaa lait. Kansa tottelee lakia, lauma
mielihalujansa.

Liian kauan on Suomen kansaa painanut
vieras ies, liian kauan on vastuu sen omista
teoista ollut nostettu sen omilta hartioilta, jotta
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se horjahtamatta olisi kestänyt, kun kerta sen-
kin kannettavaksi laskettiin itsenäisen, edesvas-
tuullisen, tulevaisuutta rakentavan teon taakka.

Ja koko kansalla on osansa tässä horjahta-
misessa! Koko kansalla on edesvastuu siveellisestä
nöyryytyksestämme! Niin herra kuin talonpoika,
niin porvari kuin sosialisti, niin sivistyksemme
huiput kuin pimeä punakaartilainenkin saavat ja
ansaitsevat samalla oikeudella kantaa tätä kan-
sallisen häpeämme kirpeätä tahraa.

Kansamme oli epäkypsä astumaan vapaiden,
omaa kohtaloansa hallitsevien kansojen riviin!
Vapaus, yksilön niinhyvin kuin kansankin ei
ole mielivaltaa, vaan itsekuria. Vapaus ei mer-
kitse sitä, että on kurista vapaa, vaan sitä, että
kuri ulkopuoliselta käskijältä siirtyy omalle
vastuulle. Kansan tai yksilön vapaus on kyp-
syyttä kantamaan itse edesvastuu itsestänsä ja
teoistansa. Kansallisen vapauden tehtävänä on
luoda ja ylläpitää järjestetty yhteiskunta, ja
kansallinen vapaus asettaa jokaiselle yksityiselle
kansanjäsenelle velvoituksen: minkä suot toisten
sinulle tekevän, se tee sinä myös toisille!

Kansan elämä niinhyvin kuin yksilönkin on
kaaoksen mahtamista: elämän muodottomuuden
valloittamista ja pakoittamista ihmiselettäväksi.
Elämän pohjana on kaaos, ja kaiken elollisen
tehtävänä on tämän kaaoksen valtaaminen elä-
mälle, muodottomuuden luominen muodolliseksi,
ihmiskunnan yhteisen vihollisen, järjestymättö-
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anarkian, kuoleman estäminen mur-
tautumasta yhteiseen elämän rintamaan. Kansan
niinkuin yksilönkin on astuessaan vapaana tois-
ten vapaiden rinnalle oltava valmis ja kypsä
itse vallitsemaan itsensä, hillitsemään ja kah-
lehtimaan muodottomat vietit ja voimat itses-
sänsä, rajoittamaan halunsa saavutettavaan, tii-
vistämään toivonsa toteutettavaan, ottamaan
sijansa tarmolla ja päättäväisellä selkeydellä,
mutta yhtä rautaisella tarmolla ja raittiilla sel-
keydellä rajoittumaan tälle sijalle.

Kun Suomen kansa siis kohotti kätensä va-
pauden kruunua kohden nostaakseen sen ohi-
moilleen, julisti se sillä vaatimuksellaan ja teol-
laan toisille kansoille, muulle ihmiskunnalle,
että se pili itsensä kypsänä, että se valmiuden
oikeudella ja varmalla itsetunnolla vaati itselleen
oman, itsenäisen sijansa siinä kansojen yhtei-
sessä, jalossa taistelurintamassa, jonka ihmis-
kunnan historia ja vuosituhantinen kehitys on
muodostanut ja luonut elämän tuhoisaa muo-
dottomuutta vastaan.

Mitä teki nyt tämä kypsä kansa ensimmäi-
sinä kypsyyden tekoinaan, ensimmäisinä itse-
näisinä marraskuun päivinään? Repi liitoksis-
taan yhteiskunnan, huojutti yhteiselämän perus-
muureja! Samalla hetkellä kuin se julisti
itsensä itsenäiseksi, liittyi se veljesliittoon veri-
vihollisensa kanssa, lainasi sortajan pistimet
omia kansalaisia vastaan; samalla hetkellä kuin
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se julisti itsensä kansaksi, tekojensa herraksi, häi-
ritsi ja uhkasi se röyhkeästi itse valitsemansa
eduskunnan työrauhaa japäätösvapautta, loukkasi
rikollisella kädellä yksilön pyiiitetyn hengen-
ja oikeusturvan, mässäsi mielettömässä omai-
suuden ja ihmishengen hävittämisessä, telkesi
järjestyksen ylimmät valvojat tyrmään, teurasti
lapset äitinsä, puolison vaimonsa silmien edessä.

Sitä kunnon suomalaista ei ollut, joka ei
olisi hävennyt suomalaisuuttaan näinä synkkinä
marraskuun päivinä, kansamme vapauden ja
itsenäisyyden ensi hetkinä, sen ensimmäisten
vapauden ja itsenäisyyden tekojen punertavassa
loimossa.

Sitäkö varten Suomi oli vuosikymmenet ker-
jäillyt sivistyneen maailman myötätuntoa, sitäkö
varten voihkinut itäisen sorron jalona, säälittynä
veriuhrina, lännen panttina idän raakalaiskou-
rissa, että ensimmäisellä teollamme todistaisimme
ihmiskunnalle, miten ansaittu oli kahle, jota
olimme kantaneet!

Eikä surullisinta tässä Suomen kansan kan-
sallisessa nöyryyttymisessä ollut ilse tuo kansan
matalimpain ainesten raaka nousu ja mieletön
mellastelu — sillä millä kansalla ei olisi poh-
jasakkaansa, joka ei otollisessa tilaisuudessa
saattaisi murtautua pohjalta pinnalle ja hetkeksi
samentaa ja järkyttää yhteiskuntaa — vaan
surullisinta ja masentavinta tässä kansallisessa
häpeässämme oli se, että laajat yhteiskuntamme
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kerrokset omaksuivat nämä häpeän ja hävityk-
sen teot omiksi teoikseen.

Muutamain roistojen lai roislojoukkojen tur-
matöistä ei Suomen kansan kansana vielä
tarvinnut olla edesvastuussa, se kun täysin her-
vottomana ja avuttomana lepäsi Vieraiden, ku-
rittomien sotilaslaumojen jaloissa, sidottuna kuin
teuras teurasluspenkkiin. Mutta siitä on kan-
samme kansana edesvastuussa, millä siveellisellä
tasolla ovat kansamme laajat kerrokset, ne
yhteiskuntamme sankat massat, jotka viime
vuosikymmen ja erikoisesti viimeisen vuoden
tapaukset ovat vyöryttäneet yhteiskunnallisen
elämän etualalle ja jotka nykyhetken myller-
ryksessä erikoisesti ja yksinomaisesti tahtovat
edustaa »kansaa», vallaten oma- ja itsevaltai-
sesti kansan nimen ja oikeudet. Kansamme on
kansana edesvastuussa siitä, mikä siveellinen
ryhti on sen suurimmalla puolueella, puolueella,
joka kaiinattajikseen on tenhonnut lähes puolet
kansaamme. Ja kun tämä puolue, »kansa»
melkeinpä yksimielisellä hyväksyvällä vaikene-
misella, peittelevällä silittelyllä, jopa armahduk-
sen vaatimuksilla omaksuu nämä sen keskuudesta
kirvonneet väkivallan teot omikseen, niin silloin
siirtyy edesvastuu viimeksi kuluneiden kuukau-
sien tapahtumista yksinäisten roistojen ja edes-
vastuuttomien hurmahenkien niskoilta Suomen
kansan kannettavaksi. Sillä Suomen kansa
kokonaisuudessaan on edesvastuussa siitä, min-
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ka laatuinen on sisäiseltä olemuksellaan sen
suurin, valtaavin puolue. Mikä ryhti tai ryhdin
puute, mikä hengen ponsi tai ponnettomuus
tässä puolueessa vallitseekin, se ryhti ja ponsi on
Suomen kansan henkistä ainesta, siinä kuvastaa
paljaanaan ja pohjaa myöten Suomen kansan
henkinen laatu ja siveellinen taso. Elleivät laa-
jat kansan kerrokset välittömässä itsesäilydys-
vaistossa kuohahda oikeutettuun ja terveeseen
vihastukseen sellaisia yhteiskuntaa särkeviä
ilmiöitä ja tekoja vastaan ja niitä yksimielisesti
tuomitse, kuin viimekuukautiset tapahtumat
meillä, niin silloin on vika itse kansan luonteen
ytimissä, ja silloin on käytävä tilinteolle ja tuo-
miolle, ei yksinäisten roistojen, ei mielipuoliksi
riivautuneiden laumojen, ei edes sosialistisen puo-
lueenkaan, vaan koko Suomen kansan kanssa.

Eikä tätä edesvastuuta huojenna ja siirrä
kansan hartioilta edes viittaus siihen, etla tätä
kansaa on johdettu harhaan, että sitä vuosi-
kymmenet on siveellisen, henkisen ravinnon
sijasta myrkytetty sokealla, matalalla vihalla,
silmittömän ja halvan kateuden saastalla. Sillä
kansa, kansan luonne itse on edesvastuussa
siitä, minkälaisille johtajille se kallistaa kor-
vansa. Kansalla on semmoiset johtajat, jotka
sen kunto ja vaistot sille johtajiksi kutsuvat ja
tunnustavat.

Jos Suomen kansa tai Suomen kansan suuri
osa uskoo luottamuksensa henkisesti ja siveel-
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liscsli epäkelvoille ja mataloille henkilöille, on
Suomen kansakin henkisillä ja siveellisiltä vais-
toiltaan epäkelpoa ja matalaa. Jos valtaavin
puolueemme on sellainen, etfei sen johdossa
ole ainoatakaan siveellisesti ryhdikästä, velvolli-
suutensa tuntevaa miestä, joka yleisen kiihkon
ja sokaislumisen hetkenä uskaltaisi ja jaksaisi
irtautua joukosta ja siveellisen rohkeutensa ko-
hottamana, edesvastuullisen hetken terästämänä
ja kirkastamana viskautua hairahtaneita, rie-
hahtaneita laumoja hillitsemään, valaisemaan ja
hallitsemaan, jos sen johtajat ovat vain joko
joukkojen suosion Mellakoitsijoita, sen matalim-
pien pyyteiden laskevia mielislelijöitä, tunnotto-
mia kiipijöitä tai sitte löyhäpäisiä haaveksijoila,
odellisuuden pohjalta eksyneitä, hyvää tarkoit-

tavia, multa arvostelukykynsä riittämättömyyden
vuoksi ylen vaarallisia hurmahenkiä, niin syy
on kansassa, kansan luonteessa, sen siveellisten
ja yhteiskunnallisten vaistojen kehittymättömyy-
dessä tai kunnottomuudessa. Luottamusmiehis-
sään paljastaa kansa siveellisen ja henkisen
laatunsa, yhteiskunnallisen kypsyytensä. On
kansallinen, eikä yksinomaan henkilö- tai puo-
luekohtainen häpeä, että esimerkiksi eduskun-
nassamme saattaa kansalaisluottamuksen kun-
niasijalla, suurimman äänimäärän, runsaimpain
kansalaisten eduskuntaan kutsumana ja val-
tuuttamana istua kuka hyvänsä, kaltoin kasva-
nut, elämänsä ikäinen pojan vintiö, jolla ei ole



muuta edustavaa siveellisiä lai henkistä ansiota,
tuskinpa ominaisuuttakaan kuin hävytön suu
ja intikäs, pimeä sisu!*

Olemme kansana siis edesvastuussa sosialis-
tisesta puolueestamme, sen teoista ja sen lai-
minlyönneistä: se on suurisuuntaisimmassa mit-
takaavassa Suomen kansan sisäisen laadun pal-
jastus. Mitä kuritonta, villiä hillittömyyttä, mitä
halpaa, matalaa ja silmitöntä epäluuloisuutta,
mitä laumamaista ja päätöntä joukkohurmiota,
mitä löysää, pintapuolista ja herkkäuskoista
utopistisuutta ja onttojen, tyhjien iskusanojen
lumoissa kulkemista ja niiden typerää, mieliku-
vituksetonta, mutta intikästä palvomista, mitä
rohkeiden, voimakkaiden, siveellisesti edesvas-
tuullislen, tarmokkaiden ja hallitsevien yksilöiden
ja yksilöllisen, uskaltavan miehuuden puutetta
ja tätä puutetta vastaavaa vaistotonta alistumista
kaikenkarvaisten, henkisesti ja siveellisesti ala-
mittaisten, kade- ja luihumielien »johtajien»
vaikutuksen alaiseksi tässä puolueessa oli-

onkin esiintynyt, kaikki se on meidän kirve-
levin sydämin tunnustettava kansamme peit-
telemättömän laadun ilmaisuksi.

*Tämä sama mies on myöhemmin »kansanval-
tuuskunnan» puheenjohtajana ja punaisen vallanku-
mouksen lopullisena diktaattorina nostettu historialli-
siin asemiin, joissa hänen henkinen ja siveellinen
alamitlaisuutensa vielä raskaammin ja säälimättö-
mämniin syyttää Suonien kansan laajojen kerrosten
siveellistä kuntoisuutta ja vaistoisuutta.
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Tämä musertava tosiasia on meidän tunnus-
tettava ja omaksuttava kaikkine seurauksineen.
Jos luiskahtaa tavoittelevien käsiemme lomitse
jo haparoimamme vapauden ja kansallisen riip-
pumattomuuden jalo kruunu, niin miehisellä
selkeydellä tunnustakaamme, etfemme kansana
tala kruunua ole ansainneetkaan.

Se kansa ja yhteiskunta, jonka muodostavat
yksilöt ja puolueet, jotka eivät vielä näe, että
kunkin yksityisen menestys edellyttää kokonai-
suuden menestystä, että yksilön ja puolueen
yläpuolella, yhteisenä kokonaisuutena, yhteisenä
menestyksen ja elämän runkona ja mahdolli-
suutena on kansa, kansallinen ja yhteiskunnal-
linen kokonaisuus, se ei vielä ole kypsynyt
kansaksi. Siinä kansa-elimistössä, missä —

käyttääkseni tunnettua muinaisen roomalaisen
vertausta — kansan yksityiset elimet, sen eri
kerrokset alkavat kapinoida toisia elimiä vas-
taan, missä kädet, jalat ja suu alkavat kade-
mielin syyttää vatsaa, että se muka saa osakseen
elämän kaiken yltäkylläisyyden, imee itselleen
kaiken ravinnon, kun heidän toisten vain on
kannettava ja kärsittävä kaikki työn helle ja
vaiva ja senvuoksi kieltäytyvät palvelemasta
tätä yhteistä imijää, siinä kansaelimistössä saa-
vat nämä napisijat nopeasti kokea, että he kyllä
voivat näännyttää tämän yhteisen sekä kostet-
tavansa että kostuttajansa, mutta että he myös-
kin samalla itse vaipuvat yhdessä samaan hau-
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taan, jonka lälle olivat kaivaneet. Missä joku
kansan yksityinen ryhmä, puolue tai luokka
näkee menestyksensä kansan yhteisten elämän-
ehtojen polkemisessa tai hävittämisessä, siellä
on se nopeasti kokeva, eitä se yhteisiä elimis-
töä vammatessaan samalla myöskin on aukais-
sut oman elinvaltimonsa ja vuodattanut kuiville
oman elinmehunsa ja sydänverensä.

Kansa, joka ei vielä ole oppinut kansallisen
yhteiselämän elimellisesti arkaa ja elävää yh-
teenkuuluvaisuutta, sen eri ilmiöiden riippuvai-
suutta toisistaan, joka ei ole oppinut tajuamaan
kansallisen elämän solidaarisuutta ja tämän
solidaarisuuden vaatimuksia kultakin sen yksi-
tyisellä jäseneltä, se kansa ei ole vielä kypsy-
nyt itsenäiseen kansalliseen olemassaoloon, eikä
se kansana voi säilyä. Sen kansan, jolla ei ole
verissään ja vaistoissaan sitä miehuuden rautaa
ja hengen kypsyyttä ja kuria, että se vaaran ja
yhteisen teon hetkellä voisi hillitä ja hallita
sisäiset erimielisyytensä, että sen jäsenet hetkel-
lisistä yksityispyyteistään kieltäytyen voisivat
ratkaisevalla etsikkohetkellä keräytyä koottuun,
yksimieliseen, ratkaisevaan tekoon, sen kansan
on elämän ankarassa koulussa vielä koettava
monet syvät ja kovat pettymykset itsestänsä ja
kohtalostansa tullakseen purruksi kansallisen
yhteenkuuluvaisuuden ja itsetiedon tuntoon
kypsyäkseen kaikissa kerroksissaan ja jokaisessa
jäsenessään itsevaraiseksi, velvollisuutensa lun-
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tevaksi kansaksi. Elämän katkerat kokemukset
vasta ovat — ellei se sitä ennen kokemuksiinsa
sorru — takovat sen laumasta kansaksi, joka
tietää yhteenkuuluvaisuutensa ja tämän yhteen-
kuuluvaisuuden velvoitukset. Ja sama elämän
kova koulu on sille kansana samaten opettava
lekojen edesvastuun. Sen on opittava, omissa
kohtaloissaan koettava, että se itse on tulevai-
suutensa luoja, että sen teot ja tekemättä jättä-
miset luovat sen tulevaisuuden, että jokainen
teko, niin oikea kuin erehdyksen tekokin vää-
jäämättä kantaa laatunsa mukaisen sadon tule-
vaisuudessa.

Tällaisena kansallisen kouluutuksen, purevan,
kipeän itsekokemuksen vuotena saattaa hä-
peämme vuodella 1917 olla rakentavakin mer-
kityksensä kansallisessa tulevaisuudessamme.
Kerran vuosituhannessa asetti tapahtumain
kulku meidät itsemme varaan, saimme kerran-
kin välittömästi tuntea omien tekojemme vasta-
iskut, saimme omissa ytimissämme. kokea,
miten pitkälle voimamme riittävät ja missä ne
huojahtavat, saimme havainto-opetuksen siitä,
miten itse pystymme historiaamme luomaan:
saimme esimaun itsenäisyyden edesvastuusta.
Jos tämä kokemus on voinut horjuttaa itseluu-
lojamme, mutta syventää itsetuntemustamme,
jos se on voinut avata silmämme näkemään
joitakin oleellisia vajanaisuuksiamme ja valaissut
meille, mitä meidän on koetettava karsia itses-
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tämme ja mitä syvennettävä, kehitettävä ja vaa-
littava hereille todelliseksi kansaksi kypsyäk-
semme, niin saattaa kulunut katkeran pettymyk-
sen vuosi vaihtuakin kansallemme siunauksen
vuodeksi.

Itsenäisyyden kangastuskuva, joka häipyi,
koska kätemme olivat voimattomat sitä tavoitta-
maan, saattaa silloin muodostua siksi kokemuk-
seksi, joka todella kypsyttää kansamme itsenäi-
syyden arvoiseksi.

Ja jos sattuman tähti vielä — täysin ilman
omaa ansiotamme, se tunnustakaamme — kui-
tenkin ohjaisi valtiohaahtemme turvattuun,
tyveneeseen satamaan, niin jääköön umpeen
painuneen vuoden kokemus tulikirjaimin piirre-
tyksi kansalliseen tietoisuuteemme! Silloin on
kuluneen vapauden vuoden häpeä kansallemme
oleva tulikaste, jonka polttavista liekeistä se
kypsyneenä ja puhdistettuna astuu kansalliseen
itsetietoon ja -tuntemukseen. Kansalle kuten
yksilöllekin on terveellistä tuntea sekä voimansa
että varsinkin vajanaisuutensa. Ja jos todella
pysyväisesti vapauden lahjan saamme omak-
semme, niin silloin on omien puuttuvaisuuksien
tarkka ja peittelemätön tuntemus arvokkain
myötälahja kansamme edessä olevalla vaaralli-
sella ja vaikealla taipaleella.

Eritoten kansalle, jolle sen itsenäisyys ei ole
omalla elämänpanoksella taisteltu ja saavutettu
voiton kruunu, oman voimanponnen tulos ja
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hedelmä, jolle tämä sama oma voima takaa
tämän itsenäisyyden pysyväisyydenkin, vaan
jonka itsenäisyydestään on kokonaan oltava
kiitollinen ulkonaisille, suotuisille, mutta vaih-
tuville olosuhteille, eritoten sellaiselle kansalle
on raitis, harhaluuloton itsetuntemus elämänehto.
Jos olemme täysin lietoisal asemamme vaati-
mattomuudesta jaepävarmuudesta, ymmärrämme
ehkä aiheettomien ja perusteettomien kansallis-
ten itseluulottelujen häiritsemättä säilyttää sel-
vinä ja hämmentymättöminä kaikki kansalliset
kiitollisuuden velkamme ja tarttua turvaavaan
käteen siellä, missä pysyvä turva todella on
saatavissa. Kansamme asemassa on raskaampi
ja vaikeampi tehtävä kansallisen itsenäisyyden
säilyttäminen ja turvaaminen tulevaisuudessa
kuin sen nimellinen saavuttaminen nykyhetkellä.

1. I. 1918.





II

PUNAINEN KUMOUSLIIKE





Kun myrsky, joka tätä kirjoittaessani riehuu
ylitsemme, kerta on puskenut raivonsa loppuun
ja asettunut — ja kerta on sekin asettuva, ken
sen sitte elävin silmin nähneekin! — niin on
kansamme edessä raskain, mutta samalla suu-
rin työpäivä, mikä sillä olemassaolonsa aikana
on ollut. On pystytettävä pystyyn, ei yksin se,
minkä viime päivät ovat raastaneet hajalle, vaan
samalla rakennettava uusi terveempi, railliimpi,
todellisempi Suomi kuin se, missä nykyinen
taistelu riehuu.

Se myrsky, jota nyt elämme, oli kansallisen
tulevaisuutemme terveydelle välttämätön. Niin
paljon oli kasaantunut valheita ja pintapuolisten
lauseparsien näkökultaa yhteiselämäämme ja
yhteiskäsityksiimme, etla tarvittiin sisällisen kan-
salaissodan roihu polttamaan ja puhdistamaan
elämänkäsityksemme terveeksi niistä.

Jos sinä yhteiskuntana ja niine käsityksi-
nemme, jotkakeskuudessamme vallitsivat vuoden
1905 ja sen jälkeen kuluneen ajanjakson aikana,
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olisimme kansana ja yhteiskuntana astuneet
itsenäisyyteemme, olisimme kantaneet sellaista
harhakäsitysten, itsepetosten ja epäkypsyyden
taakkaa hartioillamme, että itsenäisyyden vai-
kea ja epävarma taival olisi käynyt vielä mo-
nin verroin petollisemmaksi javaarallisemmaksi
meille kuin se jo itsessään on.

Koko historiamme aikaisen epäitsenäisyyden
vuoksi olimme aivan valmistumattomat ja epä-
kypsät itsenäisyyden tuimalle taipaleelle, jossa
joka askel on vaarallinen ja edesvastuullinen,
jossa jokainen teko tai tämän teon laiminlyö-
minen muodostaa kansan kohtaloa ja muodostuu
kansan kohtaloksi.

Kovista ja masentavista kokemuksistamme
huolimatta olimme eläneet niin suojissa, että
olimme henkisesti aivan karaistumattomia teko-
jen ankaraan ilmakehään. Olimme eläneet
epätodellisuuden pilvilinnoissa, olimme hauto-
neet edesvastuuttomia aatteellisia tuulentupia,
jotka pilvilinnat ja tuulentuvat turmioksemme
olisimme siirtäneet mukanamme todellisuuden
maailmaan astuessammekin: olisimme perusta-
neet yhteiskuntarakennuksemme aatteiden häi-
lyville pilville ja kyhänneet sen seinät kansan-
vallan puuskuilevista tuulista.

— Koko viimeaikainen historiamme on ollut
yhtämittaista julkista valhetta ja kaunistelevaa
itsepetosta, aatteellista silmänlumetta itsemme
ja ympäristömme edessä. Valhetta olivat olleet
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aikaisemmat lojaliteettivakuuttelumme valtaa
kohtaan, jota jokainenkuitenkin sisimmässämme
tiesimme vain pelkäävämme, vihaavamme ja
kammoavamme; itsepettävää sanahumalaa oli
passiivinen vastarintamme, rakennettu pelkälle
pettävälle, mahtisanaiselle multa sentimentaalille
valhe-idealismille, pingoiletuille haaveellisille
»oikeus»fantoomeille ja Europan valistuneen
»yleiseh mielipiteen» löyhälle fraasi-pakinalle;
myöhempi, radikaalisuudessa mässäilevä »kan-
sanvaltaisuuden» rientomarssi tapahtui sekin
aivan irrallaan kaikesta todellisuuspohjasta
pelkkien doktrinääristen vapaamielisyyskaavojen
ja onttojen poliittisten iskusanojen, »edistysmie-
lisyyden« tyhjässä ilmakehässä; viime kuukau-
sien naivi ja lapsekas itsenäisyystohiseminen ja
-juhliminen keskellä ympäröivää venäläistä
pajunettimetsää jabolshevikien mustien panssari-
hirviöiden tykinsuiden edessä oli sekin vielä
viimeinen räiskäys tätä ehdontahtoista valhetta,
todellisuuden peittelemistä mieluisilla sanoilla.

Tarvitsimme nykyviikkojen ja -kuukausien
järkyttävät tapahtumat tullaksemme ravistetuiksi
hereille unistamme, saadaksemme silmämme
auki todellisuuden tuimalle merelle, niin rajuna,
kuiluisena ja salakarisena kuin se velloo ja
möyryää, kun sen yltä on pyyhkäisty lausepar-
sien ja aateluulojen sumu-esirippu. Ja niin totta
kuin merimiehen katseen pitää olla tiukan ja
terävän peittelemättömästi havaitakseen ja vält-
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taakseen riuhtautuneen meren vaanivat vaarat
ja kuoleman kidat, niin iotta pitää valliohaah-
denkin purjehtijain vääjäämättömin ja säikky-
mättömin silmin naulata katseensa todellisuuden
meren yhtä vaarallisiin, väkivoimaisiin ja yllät-
täviin hyrskyihin!

Nykyiset hetket ja tapahtumat ovat elämän
itsensä antama raju opetus meille sen omasta
laadusta. Kypsyttäköön tämä opetus kansamme
täysi-ikäiseksi nyt kun kaiken täysi-ikäisyytemme
tarvitsemme joka suunnalle perustaaksemme
olemisemme niin varmaksi kuin mahdollista on!
Ainakin on nyt edessämme välähtänyt salama,
joka meille on paljastanut, mitkä kuilut itses-
sämme ammottavat ja mitkä louhikot ympäril-
lämme uhkaavat. Vain itseämme saamme syyt-
tää, ellemme ponnista kaikkeamme näkemiemme
sisäisten vammojen parantamiseksi ja ulkonais-
ten vaarojen välttämiseksi.

Itsenäisyys ei ole mikään lapselle annettu
lahja, kimalteleva leikkikoru, jota saa kädes-
sään ihaillen käännellä ja ylpeillen näytellä,
vaan on se miehelle anneltu raskas lyö, elin-
ikäinen työvelvollisuus ja työoikeus, joka vain
sikäli pysyy voimassa ja elinomana, mikäli sen
kukin joka hetki uudistetulla voiman- ja olemi-
senponnistuksella omakseen valtaa. Itsenäisyys
on kansan sitoumus itsensä ja tulevaisuutensa
edessä kestävään, hellittämättömään työhön it-
sensä säilyttämiseksi ja voimiensa kehittämiseksi.
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Kun siis nyi itsenäisenä kansana saamme
käydä omaa kohtaloamme lakoinaan, on mei-
dän railtein, lahjomattomin katsein ja minkään
erehdyttäväni ja pettäväin harhatoivojen häm-
mentämättä selvitettävä itsellemme, mitä itse
olemme ja mitä emme ole, missä puutumme ja
missä voimamme piilevät, mitä meidän on hä-
vitettävä ja mitä rakenneltava itsessämme, mitä
tehtävä ulospäin tulevaisuuttamme turvatak-
semme ja mitä vältettävä tekemästä, mitkä
sisäiset ominaisuudet tai ulkopuoliset olosuh-
teet oval meille vaarana tai turvana. Meidän
on selviteltävä todellisuus sellaisena kuin se on
itsessämme ja ulkopuolellamme ja yksinomaan
tämän todellisuuden mukaan järjestettävä olomme
ja elämämme.

Kansan miehinen kypsyys ja kuntoisuus
osoittautuu — kuten yksilönkin — siinä, missä
määrin sillä on olennaisuutta ja hengen väke-
vää rehellisyyttä katsoa todellisuutta silmään,
nähdä todellisuus riisuttuna kaikkien unelmien
ja harhatoivojen kangastuksista ja halpahintai-
sista koruisla, ja missä määrin sillä on itsekiel-
täytymisen jäykkää ja tanakkaa mahtia perus-
tamaan kohtalonsa yksinomaan tämän todelli-
suuden niukalle ja karulle, mutta kovalle ja
kestävälle kalliolle.



HISTORIALLIS-POLIITTISET SYYT.

Laskiessamme kestävän tulevaisuuden perus-
tuksia on meidän ensi sijassa terästettävä kat-
seemme näkemään asemamme sellaisena kuin
se nykyhetkellä ja läheisimmässä tulevaisuu-
dessa on oleva ja selvitettävä itsellemme syyt,
mitkä ovat saattaneet johtaa meidät nykyiseen
epätoivoiseen asemaamme.

Kansamme on tällä hetkellä kahtena vihol-
lisleirinä, kansalainen kantaa aseita kansalaista,
kansanluokka kansanluokkaa vastaan, maata
raatelee verinen sisällinen sota, joka - miten
päättyneekin — jättää jälkeensä kamalat vihan
ja tuhon jäljet: sekä aineellisen että henkisen ja
siveellisen hävityksen käryävät rauniot ja kir-
velevät haavat.

Uskon kyllä varmasti yhteiskuntamme lopul-
lisesti selviytyvän tästäkin järkytyksestä voitta-
jana. En saata pakoittaa itseäni kuvittelemaan
mahdolliseksi, että se mieletön, varmaan niin
aineelliseen kuin sivistykselliseenkin, niin yhteis-
kunnalliseen kuin kansalliseenkin tuhoutumiseen
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vievä liike, jonka pyörteeseen eräät onnettoman
kansamme sokeat, teoistaan tiedottomat kerrok-
set ovat tempautuneet, eitä tämä mieletön liike
saattaisi olla yhteiskuntamme tervettä itsesäily-
tysvaistoa väkevämpi ja eitä nykyisen yhteis-
kunnallisen kuumekouristuksen puistatukset
lopullisesti kuitenkin saattaisivat liitoksistaan
hölliitää ja suistaa yhteiskunnallisen järjestyk-
semme kannaluspilarit ja kulmakivet.

Mutia sen näen varmasti, että vaikkapa
lopullisesti jaksaisimmekin maahan paiskata ja
siteisiin sitoa raivoavan punaisen mielipuolisuu-
den, niin on tällaisen, omat elonnesleemme
vuodattaneen voiton jälkeen uupuneen maamme,
järkytetyn yhteiskuntamme ja kuohutetun kan-
samme edessä yien vaikea, raskas ja pitkä-
aikaista ponnistusta kysyvä tehtävä. Sen on
uuvutetuin voimin, vihan lieskat vielä hykähte-
levinä veressään aineellisesti, siveellisesti ja
yhteiskunnallisesti rakentauduttava uudelleen.
Tyhjennetyin ailoin, teurastetuin karjoin, ryös-
telyin kodein, sekasortoon saatetuin teollisuus-
laitoksin, tuhotuin rahallisin asemin on meidän
luotava uudet aineellisen elämän ehdot kansal-
lemme. Lain ja järjestyksen kunnioitus järky-
tettynä, kolien lurvakehä särellynä,muistossamme
isiemme, poikiennne tai veljiemme raaat, peto-
maiset murhat, kaikki keskinäisen luottamuksen
siteet kansalaisien väliltä katkottuina, samaa
peltosarkaa astuva isäntä ja renki loisensa veri-



vihollisena on meidän uudestaan pystytettävä
lain siveellinen velvoittava mahti, pyhitettävä
kotien kehä, sammutettava^ kytevä viha ja
luotava kuilujen ylikin keskinäisen luottamuk-
sen välttämättömät sillat.

Jakautuneina kahteen, melkein yhtä vahvaan,
toisiamme synkeäsli vihaavaan leiriin, voiteltu-
jen ja voittajien, on meidän entisen yhteiskun-
nan pohjalle ja jätteistä rakennettava uusi,
entistä vankemmille ja terveemmille perustuk-
sille laskettu yhteiskunta, jonka suojissa sekä
nykyiset voittajat että voitetut — ajan vähitellen
lääkilsemin haavoin — taas voisivat alkaa uutta
kansallista yhteiselämää sellaisissa elämäneh-
doissa ja -edellytyksissä, jotka rajoitettu ja
puuttuva ihmisjärki ja ihmisvoima vain jaksaa
kansamme kaikille jäsenille vallata lylyn ja
vastahakoisen elämän helmoista.

Onko kansallamme oleva sisäistä elinvoimaa
ja elämänkunloa tällaisen suunnattoman tehtä-
vän suorittamiseen, sen ovat lähikuukaudet,
lähivuodet ja lähimmät ihmispolvet osoittavat!
Se vain on selvää, että viime päivien ja kuu-
kausien sisäistä ja ulkonaista hävitystä ei
rakenneta uudelleen ja ennalleen kuin ihmis-
polvien kestävällä yhteistyöllä ja että tämän
lyön suorittamiseen tarvitaan yhtäpaljon leppy-
mätöntä ankaruutta kuin kaukonäköistä lem-
peyttäkin, yhtäpaljon jyrkkää tinkimätöntä päät-
täväisyyttä kuin viisasta, itsekieltävää malttiakin
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ja että se on kysyvä kaiken mahdollisen kan-
sassamme piilevän sekä toimitarmon että pidät-
tyväisyyden voiman, sekä luonteen kunnon,
itsekurin . rautaisuuden eitä älyn taidon, jousta-
vuuden ja kirkkauden.

*

Mitenkä saattoi tämmöinen järkytys olla
mahdollinen yhteiskunnassamme, jonka perus-
muurit vielä kolmea vuosikymmentä sitte tun-
tuivat niin vaarumattomilta ja rakenne joka
liitoksessaan niin yhteenjuotetulta, että se
yhteiskunnallinen kuohuntalila, jonka oireisia
sanomalehdet jo silloin kantoivat viestejä siellä
täältä Europasta, tuntui meistä kuin toisella
taivaankappaleella mahdolliselta ilmiöltä? Koko
sosialismi oli 80- ja 90-luvun nykyhetkellä
idyllisiltä tuntuvissa olosuhteissa ja ajatuske-
hässä realiteettina melkein olematon käsite
meillä — vain jonkun kiihoittuneen ja henki-
sestä keskipisteestään hairahtuneen yläluokka-
lais-rabulistin haaveellinen ajatuskoe. Silloisessa
Suomessa ei kukaan olisi saattanut uneksiakaan,
että juuri meidän kansamme ensimmäisinä
suistuisi tämän liikkeen pyörteisiin ja että tämä
uhkaava maanalainen jyminä juuri meillä rat-
keaisi ilmi maala järisyttäväksi kumoukseksi.
— Eiväthän meidän olomme olleet pisimmälle
ehtineet siinä kehityksessä, joka teoriojen mu-
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kaan huippuunsa kehkeyneen kapitalismin kautta
oli johtava yhteiskunnalliseen vallankumoukseen!

— Tarkastaessa olojamme syvemmin huo-
maa kuitenkin sekä viimeisessä historiallisessa
kehityksessämme että aikaisemmissa yhteiskun-
nallisissa oloissamme ja kansamme luonteessa
syitä ja aiheita, jotka selittävät nykyhetken veri-
sen luokkataislelun mahdollisuudet. Näennäi-
sesti eheä ja terve yhteiskuntamme kätki itses-
sään kaikesta huolimalta vaarallisia railoja,
joihin myrkky voi tunkeutua ja pesiytyä ja lo-
pulta saattaa vaaraan koko yhteiskuntaraken-
teen. Omissa oloissamme oli edellytyksiä, iolka
tekivät mahdolliseksi sosialismin yhtäkkisen
virkoamisen ja sen kulkutaudin tapaisen leviä-
misen kansamme keskuuteen sekä heti alun-
pitäen antoivat sille sen räikeästi kumouksellisen
ja utopistisesti ja edesvasluultomasti haaveksivan
luonteen, joka on sen vaarallisena laatupiirteenä.

Viimeaikainen historiamme on välittömästi
johtanut tämän taudin äkilliseen leviämiseen
keskuudessamme. Kahdenkymmenen vuoden
aikana ovat olomme olleet yhtämittaisessa
järkytystilassa heitellen vaiheesta toiseen. Venäjä
on sen aikana yhtämittaisesti valanut anarki-
aansa uhteiskunlaamnie milloin missäkin muo-
dossa: milloin sortona, milloin »vapautena»,
milloin santarmien urkintana, milloin »lavarit-
shien» veljeilynä. Sekä Venäjän sortoteot eitä
omat turvakeinomme näitä tekoja vastaan, joihin
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itsesäilytyksemme vuoksi olimme pakoitetut
ryhtymään, ovat yhtä ripeästi ja tuhoisasti mu-
rentaneet ja uurtaneet sen yhteiskunnan pohja-
perusteita, jonka turvissa esi-isämme olivat
eläneet.

Bobrikoffin sortokausi maastakarkoituksi-
neen, passiivinen vastarintamme asevelvollisuus-
lakkoineen, suurlakkohumumme, epäkypsä edus-
kuntareformimme sitä seuraavine utopistisille
uudistusrynnistyksineen, mikä täydellisesti ty-
rehtyi venäläisen taantumuksen Stolypin-silmuk-
kaan, Seynin päivät Krestyineen, suuren sodan
tukahuttava ja kuohuttava kausi elintarvepuli-
neen ja gulashimiljoonineen, umpeenkulunul
»svaboda»-vuosi voikapinoineen, lakkoineen ja
miliiseineen edustavat jokainen uutta vaihetta
yhteiskuntamme vähittäisessä rappeutumisessa,
lain kunnioituksen horjuttumisessa, hallitusval-
lan siveellisen ja aineellisen auktoriteetin hävit-
tämisessä mielistä ja yleisestä tajunnasta.

*

Venäläisen hallintovallan aktiiviset toimen-
piteet lakimääräisen yhteiskuntamme murskaa-
miseksi horjuttivat välittömästi yhteiskuntaamme
ja olivat suoranaista hallintovallan itsensä sil-
pomista. Kansamme pohjakerroksia myöten
järkyttivät ne perittyä uskoa ja kunnioitusta
hallitusvaltaa ja esivaltaa, niiden vilpitöntä
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oikeudellisuutta ja hyvää tahtoa koillaan, hor-
juttivat sitä henkilökohtaisen lainlurvan ja yksi-
lövapauden varmuuden luomaa ja juurruttamaa
alamaisuus-uskollisuutta, joka on kaiken järjes-
telyn yhteiskuntaelämän liitevoimana ja perus-
edellytyksenä.

Myöskin suoranaisella kiihoiluslyöllä teki
tämä venäläinen sorto kaikkensa jäylääkseen
yhteiskuntamme koossapitäviä, sitovia liitoksia.
Viritelläkseen yhteiskunnan kehittymättömissä
kerroksissa epäluuloa ja vihaa sivistyneistöä
vastaan — niitä yhteiskunnallisesti ja kansallisesti
tietoisia luokkia vastaan, jotka olivat sortovaltaa
vastustavan passiivisen vastarinnan takana —

alkoi venäläinen hallintovalta tahallisesti val-
heellisilla ja pettävillä lupauksilla ja maanjako-
toiveilla liehakoida ja kiihoilella yhteiskuntamme
pimeimpiä kerroksia ja lietsoa niiden keskuu-
dessa hereille yhteiskuntaa mullistavia toiveita
ja odotuksia. Siten saikin Bobrikoffin aika sekä
sorrollaan että kiihoiluksellaan yhteiskuntamme
perinjuuriseen käymistilaan samalla kohennellen
kytevää luokkavihaa ja valmistellen maaperää
tulevalle sosialistiselle palokiihoitukselle.

Tätä käymistilaa kiihdytti yhtä menestyk-
sellisesti venäläistä sortoa vastaan noussut pas-
siivinen vastarintamme — luo sisällöltään jyr-
kästi lakipohjainen, tarkoitusperiltään ankaraan
lainnoudaltamiseen velvoittava, melkein utopis-
tisen ihanteellinen liike, jonka vaikutus ka n-
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saninie pohjakerrosten perinnäisiin käsityksiin
lain auktoriteetista ja hallintomahdin arvoval-
lasta kuitenkin lopullisesti oli etusijassa repivä
ja horjuttava. Venäläistä, sisimmältään anarkis-
tista sortqjärjestelmää vastaan kohdistettu, an-
karaan lain kunnioitukseen velvoittava liike
muodostui poliittiseen dialektiikkaan perehty-
mättömien ja pystymättömien joukkojen mieli-
kuvituksessa kaikkea lakipohjaistakin hallitus-
vallaa ja yhteiskuntajärjestystä vastaan käydyksi
taisteluksi. Kieltäytyminen noudattamasta sil-
loisen hallituksen perustuslakien vasta,isla ase-
velvollisuuskulsuntaa on joukkojen mielikuvi-
tuksessa nykyisen kapinoivan kansanmahdin
ensimäinen aktiivinen teko.

Teimme itse sortajiemme kanssa yiileislä
työlä kansamme perinnäisten lojaliteettikäsitys-
ten hävittämiseksi, sen perusmuurin murtami-
seksi, jolle yhteiskunta on rakennettu. Tiedot-
tomal kansankerrokset eivät voi tajuta eroa
laillisen ja laittoman esivallan välillä; kumpikin
asluu heidän näköpiiriinsä vain lain miekkaa
kantavana esivaltana. Ken esivallan auktori-
teettia horjuttaa, hän horjuttaa samalla sekä
laillisen että laittoman hallituksen arvovaltaa,
hölliltää sila taikakehää, jonka näkymätön
inahti sitoo mielikuvitukset ja tahdot vyöttäen
siten yhteiskuntaa ja pidättäen sen hajalleen
taistelevat voimat koossa.

*



36

Yhtä tuhoisa perinnäisten yhteiskunnallisien
käsitystemme elimelliselle, sisältäpäin kasvavalle
ja yhtenäiselle kehittymiselle oli se eduskunta-
reformi, johonka suistuimme vieraan sortovallan
hetkeksi lauetessa. Tämä eduskuntareformi oli
mullistus, johonka yhteiskunnallinen valistuk-
semme ei likimainkaan ollut kypsynyt.

Onnettoman kielellisen kahtiajaon vuoksi
yhteiselämässämme ja sen aiheuttaman val-
tataistelun johdosta erikielisten porvarillisten
ryhmien välillä oli vallinneen eduskuntajärjes-
tyksemme ja äänioikeusolojemme ajanmukainen
kehittäminen vuosikymmeniä laiminlyöty. Ruot-
sinkieliset yhteiskuntaluokkamme olivat säilyt-
tääkseen itselleen valta-aseman, joka ei enää
mitenkään vastannut heidän tehtäväänsä ja vai-
kutustaan suomalaiseksi virvonneessa yhteiskun-
nassamme, kynsin hampain vastustaneet kaikkia
luonnollisimpiakin muutoksia vallinneissa val-
tiollisissa ja kunnallisissa edustusoloissa. Tämän
kipeän ja välttämättömän uudistuksen laimin-
lyönti oli kylvänyt laajoihin, kekittyneempiinkin
yhteiskuntakerroksiin suurta tyytymättömyyttä
vallitsevia, väärää ja kohtuutonta valtasuhdetta
ylläpitäviä äänioikeusoloja vastaan. Tämä tyyty-
mättömyys kohdistui lopulta — olojen pysyessä
yhä yhtä sietämättöminä ja luonnollista kelli-
tystä sulkevina — koko vallitsevaa edustuslai-
tosta vastaan. Kun samaan aikaan valtiollinen
sorto ja tämän sorron vuoksi suoritettu poliitti-
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nen kiillotustyö vähitellen oli herättänyt näen-
näiseen poliittiseen tietoisuuteen kansan syvät
kerrokset, joille silloinen säätyeduskunta ei tar-
jonnut juuri mitään tilaisuutta poliittiseen vai-
kutusvaltaan, niin ei vallinneella eduslusmuo-
dolla ollut enää sanottavasti mitään lukea ylei-
sessä mielipiteessä. Niinpä pyyhkäisi vuoden 1905
vallankumous ja silloinen paisuva mielten kuohu
ensi työnään hämmästyttävän keveästi ja perin-
juurisesti juuri tämän edustusmuodon tieltään.

Luonnottoman pitkälle kiristetty vastahakoi-
suus ajan vaatimia uudistuksia ja kehittelyjä
vastaan oli siis saattanut kestämättömäksi ja
tuholle alttiiksi sen edustusmuodon, jonka vuo-
sisatainen kehitys meille oli rakentanut kan-
samme luonteen, yhteiskunnallisten olojen ja
historiallisten kokemusten perustalle. Ajoissa
valppaasti, kaukonäköisesti ja taipuisasti muo-
vaeltuna muuttuneiden olosuhteiden mukaan
olisi se saattanut pelastaa kansamme tulevaisuu-
delle menneiden polvien poliittisen kokemuspe-
rinnön valettuna vain uuden ajan vaatimusten
mukaiseksi ja taannut siten lainsäädännöllisen
ja yhteiskunnallisen kehityksemme elimellisen
yhtenäisyyden ja jatkuvaisuuden.

— Irtiriuhtaistunut yleinen mielipide, jolla ei
enää ollut mitään ohjetta ja sidettä historialli-
sista traditsiooneista ja perintökokemuksista
sepitsi nyt vapaalla kädellä hetken pintapuolis-
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ten ja lyhytnäköisten rationalististen mieliteko-
jen ja teorioissa mässäävän kansanvaltaisuuden
kaikkein puhdasoppisimpien periaatteiden mu-
kaan kyhätyn edustusmuodon. Ollakseen ihanne-
edustusmuoto ei tältä puuttunut muuta kuin
että se yhteiskunta, jota sen oli onnellistuletlava,
vain myöskin olisi ollut yhtä teoreettisesti ja
järkiperäisesti yksiviivainen ja ontto ihanneyh-
teiskunta.

Kansamme ei kuitenkaan ollut niin tyhjä,
kiiltokuvaisesti täydellinen ihannekansa, että se
ilman muuta olisi sopeutunut tähän sille val-
mistettuun onnellisuuskaavaan. Niinpä on »maa-
ilman kansanvaltaisin eduskuntamuoto» tulok-
siltaan ollut etupäässä turmiollinen meille ja
olojemme kehitykselle. Se ei ole antanut meille
melkein mitään siitä, mitä sen harrastajat unek-
suivat, mutta sen sijaan se on nostanut näkö-
säde kaiken sen epäkypsyyden, joka kansan
syventeissä luonnollisesti piilee. Se ei ole ra-
kentanut yhteiskuntaa, vaan ainoastaan saattanut
yhteiskunnan yhtämittaiseen kiihkotilaan. Sen
koko toiminta on ollut kyvytöntä, ikävää ja
harmaata »taktiikkaa»: pikkumaista, kiihkeätä
puoluekinailua. Milloin se on pystynyt valmis-
tamaan valmiiksi jonkun tärkeämmän lainkin,
on tämä laki säännöllisesti ollut epäkypsä, epä-
tasainen ja hätiköity teoreettinen raakilo, jonka
suhteen vain on ollut onni, ettei venäläinen
hallitusvalta sitä hyväksynyt.
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Eduskunnasta on tullut, ei rakentavan työn
paikka, yhteiskunnallisen lainlaadinnan liesi,
vaan taistelevien kiihkojen temmellyskenttä,
luokkapyyteiden ja luokkapuolueiden luontainen
taistelutanner. Sen kyky noutaa esille ja yhdis-
tää luovaan yhteistyöhön yhteiskunnassamme
piilevät rakennuskykyisel voimat on osoittautu-
nut ylen heikoksi, kun se sensijaan on valmis-
tanut erinomaisen tilaisuuden seestymättömien
joukkopyyleiden hillittömälle, heikentämätto-
mälle esiintymiselle. Eduskunnassa on löytänyt
välittömän ilmaisunsa joukkojen kypsymättö-
myys, niiden sokeat silmittömät pyyteet, niiden
onnenunelmien löyhä, edesvastuuton utopisti-
suus, joka tietämättömyytensä turvissa ei tajua
ihmisvoimien ja ihmisehtojen rautaista rajoi-
tusta, eroa mahdollisen ja mahdottoman välillä,
joukkojen pintapuolinen lyhytnäköisyys, joka
aavistukselta kouraisee elämän arkaan tuhat-
säikeiseen kudelmaan sääliltä ja karkeasti repien
sitä rikki.

Niinpä on eduskuntamme toisaalta lietsonut
yhteiskuntamme yhtämittaiseen käymis- ja kiih-
koillaan, ollen toisaalta melkein kykenemätön
sellaiseen käytännölliseen yhteiskunnalliseen
lainsäädäntään, joka olisi ottanut palvelukseensa
nämä herätetyt voimat ja terveen ja asianmu-
kaisen lainlaadinnan lujia uomia myöten ohjan-
nut niiden hurmehtivia kuohuja uutena, elvyt-
tävänä liikevoimana yhteiskuntamme koneistoon.
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Uusi eduskunta on ainoastaan pystynyt pitä-
mään vireillä jo vallinnutta kuohuntatilaa
yhteiskunnassamme ja edelleen virittelemään
sitä, mutta sillä ei ole ollut pätevyyttä, taitoa
ja voimaa vapauttamaan yhteiskuntaamme niisiä
aiheisia, joista tämä kuohuntatila syntyi, eikä
myöskään kääntämään tätä kuohuntatilaa yh-
teiskunnallemme hedelmälliseksi.

Niinpä kehittyi eduskunnan-muutoksestakin
vain yksi aines lisään siihen yleiseen, kansamme
pohjakerroksiin asti uurtautuvaan mielten kiih-
tymykseen ja tyytymättömyyteen, jonka lopul-
linen purkauma nykyinen raateleva sisällinen
taistelumme on.

Olipa tämä eduskuntajärjestyksen muutos
aivan suoranaisena aktiivisena tekijänäkin tä-
män mieltenkuohun muuttamisessa pysyväiseksi
ja sen juurruttamiseksi laajimpain kansanker-
rostemme tajuntaan ja tietoisuuteen. Uusi edus-
kunta oli uudistuvine vaalikiihotuksineen ja
vaaleineen, utopistisia toiveita kiihottaville, vain
demagoogisia näkökohtia ja vaikutustehoa sil-
mälläpitäville puolueohjelmineen, epäkypsine
lakiehdotuksilleen, vain yleisölle tarkoitettuine,
edesvastuuttomine palopuheilleen, enemmän
asianomaisten puolueiden hetkellistä etua kuin
maan menestystä tähtäävine taktillisine menet-
telytapoineen ja päätöksineen vahaisessa mitta-
kaavassa kyhätty kiihotuslaitos mielenkiihkon ja
epämääräisten odotusten virittämiseksi ja yllä-
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pitämiseksi laajoissa kansankerroksissa. Se vain
kypsytti näitä kansankerroksia odottamaan
suurta tulevaa sosialistista vallankumousta, uto-
pistista ihanneyhteiskuntaa, mutta ei ollut mi-
kään käyttökelpoinen ja otollinen elin jo olevan
yhteiskunnan asianmukaiselle, terveelle ja kyp-
sästi harkitulle kehittämiselle, sellaiselle hitaalle,
vaikealle ja vaatimattomalle yhteiskunnalliselle
muovaustyölle, joka käyttäen hyväkseen kaiken
säilymisen arvoisen ja entispolvien kokemukset
kätkevän vanhan kehittelee tätä arvokasta pe-
rintöä nykyhetken tarkasti havaittujen vaatimus-
ten ja tulevaisuuden huolellisesti punnittujen
mahdollisuuksien makaisesti.

*

Erikoista vaihetta yhteiskuntamme rappeu-
tumisessa edustaa suursota. Sen kiihottava,
verenlöyhkällä kyllästetty ilmakehä, sen alku-
vuosien mykistävä, lamaava venäläinen sorto ja
loppuaikojen riihaton vallankumouksellinen höl-
tyminen, sen yhfaikaa painoslunul ja kiihtynyt
taloudellinen kuohukausi, sen raharunsaus ja
elintarvepula, sen pakonalainen, kyyhöttävä,
pidätetty salaviha ja sen hämmentävä, samea
»veljeily» ovat kaikki yhdessä kypsyttäneet koko
yhteiskuntamme täydelliseen siveelliseen, talou-
delliseen ja yhteiskunnalliseen käymistilaan.

Kevyesti saatuja ja kevytmielisesti käsiteltyjä
omaisuuksia huuhtoutui yksiin, usein sangen
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arvottomiin käsiin; maatilat ja kiinteistöt siir-
tyivät kädestä toiseen silmää huimaavana vili-
nänä. Muodostui aivan uusia yhteiskuntaluokkia:
sotagulashien silkissä kahiseva, sampanjassa
kylpevä, ravintoloissa upeileva, rahoja kylvävä
nousukasluokka; »entisten talollisten» toimeton,
harmaan ikävä ja ikävystynyt luokka; vallityö-
läisten kiertelevä, raaka huligaani-joukko —

tulevan punaisen armeijan ydin; soitu- ja mal-
ruusimorsiamien remuavat parvet. Kaikkien
näiden 3'hteisenä laatupiirteenä oli, että kaikilla
oli rahaa, yllinkyllin rahaa, jota yhtä yllinkyllin
viljeltiin.

Multa rahatulvan ohella kasvoi ehkä vielä
kiihkeämmässä mitassa elintarvepula, joka kär-
jistyi päivä päivältä, kuukausi kuukaudelta.
Kun samaan aikaan vieraalta hallintovallalta
puuttui kaikki arvovalta ja luottamus kansan
silmissä sekä kaikki järjestävä kyky asioiden
hoidossa, rappeutui koko elintarvekauppa kai-
kesta muodollisesti ankarasta elinlarvelainsää-
dännäslä ja -säännöstelystä huolimalta huimaa-
vaksi salakaupaksi ja salakuljetukseksi. Elä-
mänsä pitimiksi polki koko kansa haikailemalta
näennäisesti voimassa olevia säännöksiä ja ase-
tuksia. Mitä yhteiskunnassamme vielä oli jäl-
jellä vaistoisaa lain ja esivallan kunnioitusta ja
järjestetyn yhteiselämän asettamien keskinäisten
velvoituksien tajuntaa, sen hämmensi ja huuh-
toi tämä yleinen sekasorto lopullisesti mielistä.
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Jokainen kansalainen tunsi elävänsä kuin haak-
sirikkoutuneessa laivassa, jossa ei enää ollut
mitään johtoa, järjestystä ja järjellistä kurin-
pitoa: jokaisen oli pelastuttava itse, omine kei-
noineen, miten parhaiten taisi. — Tässä suh-
teessa ei tapahtunut vähintäkään parannusta
senkään jälkeen kuin Venäjän vallankumouksen
kautta omat miehemme pääsivät asiaimme joh-
toon. Kotimainen hallituksemme jätettiin sosia-
listien painostuksesta ja porvarillisten puolueitten
epävarman heikkouden vuoksi heti alunpitäen
niin vaille kaikkia voimakeinoja, että luottamus
hallituksen mahtiin ja mahdollisuuksiin olojemme
järjestämiseksi täydelleen hävisi. Kukaan ei
luottanut hallituksen voimaan järjestää elintarve-
kysymystämme mahdollisimman jäntevällä ja
järkevällä lavalla, eikä kukaan myöskään tun-
tenut pelkoa ja kunnioitusta hallituksen olema-
tonta mahtia vastaan. Jokainen oli edelleen
viitattu vain itseensä, omaan haalivaan toimek-
kuuleensa. Niin yksityiset kansalaiset kuin
elintarvelautakunnat, lopulta senaatti itsekin
menettelivät aivan kuin ei mitään säännöksiä
olisi säädettykään ja yhteistoimintaa järjestetty.
Kotimaisen hallituksenkin aikana yhä vain sy-
veni ja juurtui yhteiskuntaamme hiipinyt ja sen
elimistöön syöpynyt anarkia, jonka tuhoisuutta
yhä kiihdytti tietoisasti ja tahallisesti vääriste-
levä ja katalasti valheellinen, sameassa vedessä
kalastava siltasaarelais-sosialistinen kiihoituslyö.
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Suursodan aikana joutui kansamme lopulli-
sesti alttiiksi sille itämaiselle vaikutukselle, jolta
yhteiskuntamme siihen asti joltisellakin menes-
tyksellä oli jaksanut varjella itseään. Venäläi-
sen virkavallan rynnistyksiä vastaan olimme
jotenkuten voineet pitää puoliamme, ne kun
etupäässä olivat kohdistuneet yhteiskuntamme
kehittyneimpiä ja vastustuskykyisimpiä kerrok-
sia vastaan. Nyt uhkasi vaara sen sijaan al-
haalta päin. Venäläisen sotaväen joiikkomajoi-
lus ja vuosikautinen oleskelu kaupungeissamme
ja tärkeimmissä liikekeskuksissamme saatti kan-
samme pohjakerrokset kosketukseen venäläisyy-
den kanssa; eikä näillä pohjakerroksilla ollut
sitä kansallisesti tietoista, siveellistä vastustus-
kykyä, että kansamme tällä kertaa olisi kestä-
nyt koetuksen. Vastustuskykymme venäläisyyttä
vastaan raukeni heti sodan alusta peloittavassa
määrässä, ja järkytti jokainen kuluva sotavuosi
yhä syvemmästi kansallisen olemassa-olomme
perustuksia.

Kansamme laajat, syvät kerrokset olivat vä-
littömän venäläisen kosketuksen ja tartunnan
alaisina: »veljeily» ja »siskoilu» värittivät ja
tartuttivat välittömästi ja huomaamatta laajojen
kansankerrostemme elämänkäsityksiä ja tottu-
muksiakin venäläisiksi. Koko yhteiselämämme
sai venäläistä leimaa ja ilmakehää. Kaupun-
keihimme tulvineet venäläiset siirtolaislaumat
muuttivat muutamassa vuodessa kaupunkiemme
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koko elinsävyn ja -piirteet vieraiksi. Varustau-
luivatpa nämä tulokkaat lopullisesti kotiutuak-
seenkin maahamme. — Liike-elämämme alkoi
noutaa tarpeensa ja liikemenettelynsäkin Pieta-
rista käsin. Sama venäläisyyden myrkky alkoi
lahjuksineen ja turmeltuneille menetelmineen
lopullisesti hakeutua ja saada jalansijaa virka-
koneistossammekin. — Joka taholta oli ylit-
semme nousemassa venäläisyyden tulva, olimme
yhteiskuntana, sivistyskansana jopa osaksi yk-
silöinäkin hukkumassa venäläisyyteen, venäläi-
seen ylilukuisuuteen, venäläiseen ruumiilliseen
ja henkiseen, hygieniseen ja siveelliseen, yhteis-
kunnalliseen ja yksilölliseen epäpuhtauteen ja
turmelukseen.

Kun nyt jälkeenpäin selvittää itselleen kan-
sallista asemaamme näinä kuluneina sotavuosina,
on kuin tuijottaisi huimaavaan, kaameaan kui-
luun, jonka kitaan jo olimme kansana liuku-
massa. Koko kansallinen olemassa-olomme oli
yhä kiihkenevällä vauhdilla suistumassa venä-
läiseksi ja venäläisyyteen. Venäjä oli vihdoin-
kin saamassa unnuteluksi, uuvutetuksi kauan
pyydystämänsä saaliin: nääntyvä Suomi oli vai-
pumaisillaan Venäjän helmoihin. Suuri, pyhä
Venäjä, Europan Messias ja boa constrictor,
anarkian ja koleran, itsevaltiaan-valtikan ja ka-
sakkapiiskan ikuinen tyyssija Europassa olisi
saanut alkaa tähystellä uutta lähintä nieltävää,
»pelastettavaa» saalista!
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Tämä vaara oli kammottava ja kammotta-
vimpaan voimaansa nousi se kuluneena »svabo-
dan», vapauden vuotena! Tänä »vapauden»
vuotena tenhosi venäläisyys lopullisesti kan-
samme laajat tiedottomat kerrokset. Kuin etikka
poltettuun kiveen lunki venäläisyys kansamme
syvimpien, synkimpien kerrosten siveellisiin ja
yhteiskunnallisiin käsityksiin rapauttaen ja lo-
hentaen ne murene murenelta. Etenkin kau-
punki- ja tehdasseulujen työväestöön, varsinkin
työläisnaisiin tunkeutui tämä venäläisyyden ja
venäläisen vapauden myrkky turmiollisen sy-
välle. Käsitystemme raaistumisen ja venäläisesti
kiihoittuneen fanatismin heloittavin ilmestys
onkin juuri punaisen kapinan viimeisinä hetkinä
veri-orgioissa — kuten aikaisemmin matruu-
sien tanssiorgioissa — mässännyt punainen
nais-armeijamme.

— Tämä venäläisyys juuri oli viimeisenä,
ratkaisevana tekijänä, joka lopullisesti kypsytti
kansamme laajat kerrokset valmiiksi ja alttiiksi
nykyiseen, mielettömään, järjettömään ja hur-
jaan yhteiskunnalliseen kumousyritykseen, jonka
ainoana tuloksena sen menestyessäkin olisi
saattanut olla vain venäläinen anarkia. Itse
koko kumousyrilys on suursodan aikana yh-
teiskuntamme elimistöön hiipineen ja pesiyty-
neen venäläisyyden peloittava yritys kansallisen
ja sivistyksellisen olemassa-olomme tuhoami-
seksi. Ainoa eroitus entisten venäläisyyden
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rynnistysten rinnalla kansallista olemassaolo-
amme vastaan on vain siinä, että tällä rynnis-
tyksellä oli tukikohtansa ja kannattajansa
omassa kansaelimistössämme ja että se juuri
senvuoksi oli tuhoisampi ja vaarallisempi kuin
mikään venäläisyyden rynnistys .asiaamme sitä
ennen.



TALOUDELLISET JA YHTEISKUNTA-
SIVEELLISET SYYT.

Uuden eduskuntalaitoksen aiheuttama py-
syvä mieltenkäynti, joka laajoissa kansanker-
roksissa järkytti vanhoja totunnaisia elämänkäsi-
tyksiä antamatta sijaan muuta positiivista kuin
sulattamatta ja pintapuolisesti omistettuja, kii-
hoitlavia poliittisia iskusanoja, tämä mielen-
käynti sattui muissakin suhteissa aikaan ja oloi-
hin, jolloin kansan laajojen kerrosten elämän-
ehdot joka taholla olivat kiivaassa inuodostu-
mistilassa ja jolloin joka taholta tulvimalla tulvi
ja murtautumalla murtui elämään ja käsitys-
tapoihin uusia sekä henkisiä että aineellisia ai-
neksia muodostaen ja mullistaen sekä valitsevia
oloja että huuhtoen tieltään vakiintuneita käsi-
tyksiä.

Edellisien vuosikymmenien valmistama
maamme taloudellinen elpyminen alkoi näyttäy-
tyä tuloksissaan ja mullistaa taloudellisia ja
niistä johtuvia yksityiselämällisiä ja yhteiskun-
nallisia olojamme ja käsityksiämme. Tämän
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taloudellisen mullistuksen aiheuttivat ja saattival
liikkeelle kehittyneempien kulkuneuvojen aiheut-
taman taloudellisen viriämisen ohella osaksi
meriliikkeemme, osaksi metsämme.

Meriliike elvytti rannikkokaupunkiemme ja
rannikkoseutujemme taloudellista elämää ja vi-
ritti niissä jo vuosikymmeniä sitte eloon vilkasta
yritteliäisyyttä ja monipuolista, alotetarmoista
toimekkuutta. Rajoitetummilla aloilla maatamme
on meriliike levittänyt runsaastikin henkisiä
vilkkautta ja aineellista vaurautta laajoihin kan-
sankerroksiin. Meriliikkeen merkitystä maamme
taloudelliselle elämälle osoittaa se, että useat
maamme huomattavimmista liikemiessuvuista
ovat laskeneet varallisuutensa perustuksen meri-
liikkeen avulla.

Mutta etenkin ja ennenkaikkea ovat metsät
vaikuttaneet murroksen taloudellisessa ja henki-
sessä elämässämme. Metsät ovat köyhään maa-
hamme loihtineet ne omaisuudet, jotka elvyttä-
vänä elinvoimana ovat virranneet yhteiskun-
tamme suonistoon ja virittäneet siinä sekä hen-
kistä että aineellista eloa. Metsät ovat tehneet
mahdolliseksi teollisuuselämän viriämisen ja ko-
tiutumisen keskuudessamme ja elvyttäneet siihen
asti melkein tyrehdystilassa olleen maanviljelyk-
semme. Suomalaiskansallisen herätyksenkin voi-
man ja valtaanpääsyn edellytyksenä ovat olleet
kaadetut ja rahoiksi vaihtuneet metsämme, jotka
ovat antaneet suomenkieliselle maataomistavalle
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luokalle sen liikkuvan varallisuuden, joka on
välttämätön kaiken niin henkisen kuin talou-
dellisenkin sivistyselämän viriämiselle. Metsien
muuttuminen raha-arvoiksi on yleensä tehnyt
mahdolliseksi kaiken sen henkisen ja taloudelli-
sen nousun, jonka maamme kahtena viime mies-
polvena on elänyt ja kokenut.

Täten yhteiselämäämme virrannut varallisuus
ja sitä seuraava aineellinen toimekkuus ja henki-
nen vireytyminen ovat sisältäkäsin perin juurin
muuttaneet ja mullistaneet koko yhteiskuntamme
taloudellisen ja henkisen rakeilleen.

Herännyt ja voimistuva teollisuus toi maa-
hamme aivan uusia elämänmuotoja ja pakotti
kansallemme uusia elämänehtoja. Se loi kes-
kuuteemme aivan uuden, ennen tuntemattoman
yhteiskuntaluokan, tehdaslyöväestön, joka no-
peasti kasvoi niin runsaslukuiseksi, eitä se nyky-
hetkellä tahtoo pakottaa tahtonsa koko yhteis-
kunnalle. Yhteiskuntamme on siten joutunut
nykyaikaisen teollisuusyhteiskunnan ylen vaikei-
den, monimutkaisien ja välitöntä ratkaisua vaati-
vien tehtävien eteen.

Lisääntyvä raharunsaus on antanut maan-
viljelyksen käytettäväksi ennen aavistamattomat
varalliset apukeinot ja on siten työntänyt koko
maataloutemme aivan uusille urille. Maatilat
ovat sen voimasta muuttuneet kädestä toiseen
vaihtuviksi kapitaaliarvoiksi, ja kohonnut maa-
arvo on pakottanut esiin täydellisen murroksen
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siihenastisissa, luontaistalouden pohjalla kehitty-
neissä patriarkaalisissa maanviljelystavoissa ja
ohjannut maataloutemme kiihdytettyihin tuo-
tantomuotoihin.

Ylfyleensä elpynyt taloudellinen elämä ai-
heutti rinnakkaisilmiönään perinjuurisen muu-
toksen ja mullistuksen kansamme kaikkien ker-
rosten elämäntavoissa. Vallinneen seisahtanei-
suuden sijasta joutui koko yhteiskuntamme to-
tunnainen ilmakehä liikkeelle. Jokaisen kansa-
laisen välittömään näkö- ja tavoituspiiriin tulivat
yhtäkkiä kaikki nykyaikaisen aineellisen kult-
tuurin suuremmat ja pienemmät saavutukset,
mitättömistä rihkamista ja vaatimattomista elin-
tarpeista kalliimpiin ylellisyystavaroihin jakoko
kansantalouttamme mullistaviin uuden elämän-
tason vaatimusten tyydykkeisiin asti.

Yhteiskuntamme liikahti kaikissa kerroksis-
saan ja olosuhteissaan, jokaisen yhteiskuntaker-
roksemme tavat jatottumukset vaihtuivat uusiksi.
Entiset suhteet ja käsitykset menettivät pysyväi-
syytensä, luokkarajat hämmentyivät ja särkyivät,
taloudelliset käsitykset ja tottumukset vaihtuivat,
muuttuneet aineelliset ja siveelliset arvot vaativat
uutta arvioimisia. Pohja oli liikahtanut, jääpeite
huojahtanut, ja yhfäkkiä oli kaikki muuttu-
massa, höltymässä, virtaamassa, etsimässä uusia
muotoja.
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Taloudellinen muodostumis- ja vaihtumis-
kausi johti suoranaisesti ja välittömästi yhtä
perinjuuriseen muutokseen kansan henkisissäkin
näköpiireissä ja katsantotavoissa. Luterilaisen
kirkonopin ja talonpoikaisen perinnäiskulttuurin
suletusta, umpinaisesta ja seisahtaneesta, mutta
siveellisesti vakaasta, perustetusta ja omaksi sula-
tetusta käsitysmaailmasta tuli kansamme yhf äk-
kiä temmaistuksi nykyaikaisen porvarillisen va-
listuskauden irrallisempiin, löyhempiin, sielulli-
sesti vakiintumattomiin henkisiin ilmapiireihin.

Kansamme keskuudessa alkoi levitä ja saada
jalansijaa nykyaikaisen porvarillisen sivistyksen
pintapuolisesti järkeisoppinen, mutta älyllisesti
virkeä valistuskulttuuri. Tämä valistus viljelee
ja askaroiduttaa kylläkin älyä, mutta ei siveel-
listä tietoisuutta ja kylvää runsaasti ulkonaisia,
pinnallisia tiedon sirpaleita älylliseen tietoisuu-
teen, mutta ei kasvata samalla siveellisesti sitä
luonnetta, jonka on omistettava ja elämänkatso-
muksekseen sulatettava nämä kirjavat, yhteydettö-
mät tiedonsiruset. Tämä enemmän älyllisesti
ja tiedollisesti extensiivinen kuin sielullisesti ja
siveellisesti intensiivinen valistustyö alkoi nyt
muodostaa ja muovata kansamme kaikkien ker-
rosten elämänkäsityksiä ja katsantotapoja.

Etenkin sanomalehdistössä tapasi tämä valis-
tusmuoto otollisen ja väkevän aseen. Jokaiseen
maamme mökkiin, jokaisen lukevan kansalai-
semme mielikuvitukseen on sanomalehdistömme



53

päivä päivältä, vuosi vuodelta takonut ja syytä-
nyt matalaa, tilapäistä sisältöään, sovinnaisia,
kuluneita ja kaavanomaisia lauseparsiaan, hen-
getöntä, mutta valmiiksi pureksittua puoluekäsi-
tystään, itsevarmaa, pintapuolista ja tylsyttävää
henkistä, siveellistä ja yhteiskunnallista rationa-
lismiaan, nalkuttavaa, lyhytnäköistä arvoste-
luaan ja karkeata, mutta ärsyttävää kiihoitus-
taan siten osaltaan tehden voitavansa hämmen-
tääkseen ja kiskoakseen kansamme irti sen enti-
sestä totutusta elämänkehästä.

Tämä valistustyö kalvoi ja kulutti pohjan
kansamme uskonnolliselta elämänkäsitykseltä.
Se riisti siltä uskonnollisuuden sisäisesti syventä-
vän, siveellisesti karaisevan ja yksilöllisesti ko-
hottavan pohjan ja antoi sijaan vain joitakin
irtonaisia, arvottomia, arkisia tiedon siruja, joita-
kin vaillinaisesti tai väärin tajuttuja, siveellisesti
ja yksilöllisesti yhdentekeviä luonnontieteellisiä
oppilauseita sekä karkeasti aineellisen järkeis-
oppisuuden, jonka likinäköisen, varman tietäväi-
syyden edessä kaikki kourin koskematon, silmin
tirkistämätön on olematonta.

Uskonnon lohduttava turva ja siveellinen tuki
riistettiin yksilöiltä, ilman että jokaisessa näissä
yksilöissä samalla olisi voitu virvoittaa hereille
se sisäisen elämän rikkaus ja omasta sisäisyy-
destä ammentava hedelmällisyys, joka olisi voi-
nut hänessä itsessään avata hänelle sen sisäisen
lohdutuksen ja valmistaa hänelle sen siveellisen
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tuen, jota ilman heikko, horjuva, yksinäinen
ihminen ei kestä elämän tylyä ja säälitöntä
ulkopuolista suuruutta. Yhteiskunnan sitova,
pidättävä ja pakottava mahti hellitettiin ja hölli-
tettiin yksilöiltä, joita ei samalla karaistu siihen
siveelliseen itsevaraisuuteen, joka horjahtaneiden
ulkopuolisten lakien, määräysten ja velvoitusten
tilalle olisi voinut asettaa oman miehisen kyp-
syyden itsekurin, sen selkeyden ja itsekieltäyrmi-
sen yli-inhimillisen mahdin, joka nähden ja tun-

nustaen sekä voimansa että puuttuvaisuutensa,
sekä velvoituksensa että oikeutensa, rautaisella
lahdonteolla rajoittaa pyydeensä siihen, missä ne
eivät loukkaa yksilön ulkopuolella olevan elä-
män suurempia oikeuksia.

Kunnioitus kirkkoa, kunnioitus hallitusvaltaa,
kunnioitus perhe-elämän velvoittavia siteitä vas-
taan, kunnioituksen liitteet ihmisten keskinäi-
sistä suhteista ja kunnioituksen pohja ihmisen
sisäisessä elämässä, kaikki tämä yhteiskuntaa
rakentava ja ylläpitävä, yksilöä kannattava ja
terästävä siveellinen itsekuri tuli pala palata
murennetuksi ja myrkytetyksi yhteiskunnalli-
sesta ja yksilöllisestä tietoisuudesta. On järky-
tetty ja horjutettu niitä perusteita, joille koko
inhimillinen yhteiskuntaelämä on rakennettu,
irroitettu yksilöt perinnäisestä elämänkatsomuk-
sesta ja yhteiselämän kehittämien lakien, tapojen
ja käsitysten sitovasta arvovallasta, auktoritee-
tista. Hävitettyjen elämänarvojen tilalle ei kui-
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tenkaan ole voitu täten »vapautetuille» yksilöille
antaa sitä siveellisen tajunnan syvällisyyttä ja
itsenäisesti luovaa alkuperäisyyttä, että kukin
oinasta yksilöllisestä elämäntunnostaan olisi voi-
nut entisen hävitetyn elämänkatsomuksen tilalle
noutaa ja ammentaa uuden, syvemmän ja puh-
taamman, siveellisesti sitovan ja velvoittavan,
sielullisesti lohduttavan ja enentävän elämän-
katsomuksen, jommoista ilman niin hyvin kaikki
inhimillinen yhteiselämä kuin yksilöllinen on-
nen- ja turvantuntokin on mahdoton.

On riistetty uskonnon väkevä tuki, hämmen-
netty siveelliset käsitteet ja horjutettu yhteiskun-
nan arvovalta kansan silmissä, jolle samalla on
saarnattu tulevaisen sosialistisen ihanneyhteis-
kunnan haavekuvaa, joka — jos se yleensä
on mahdollinen raihnaan ihmissuvun keskuu-
dessa — on mahdollinen vain yksilöiden kesken,
jotka jokainen kohdaltaan ovat koko ihmisyy-
dessään saman yli-inhimillisesti suuren uskon-
nollisen, yksilöllisen ja yhteiskunnallisen velvoi-
tuksen tajun ja siveellisen alistumuksen elähyt-
tämät, kirkastamat ja hallitsemat. Sosialistinen
yhteiskunta on ihanne-ihmisten yhteiskunta ja
raukeaa sisäisesti mahdottomana, ellei koko ih-
miskuntaa voi jokaisessa sen yksilössä kohottaa
ja kirkastaa tällaiseen siveelliseen yii-ihmisyy-
teen. Sosialistisen ihanneyhteiskunnan saarnaa-
minen yksilöille, joilta samalla revitään ja särje-
tään kaikki siveellisen elämän perustukset, on
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samaa kuin tulen virittelemistä ihmisasunnon
lämmittämiseksi, kun siitä ensin on tulisija pu-
rettu hajalleen: tuli kyllä saattaa syttyä, mutta
lämmittämisen sijasta se saattaa hävittää koko
ihmiskodin, yhteiskunnan parantamisen sijasta
saattaa puhjeta esiin loimo, johon koko yhteis-
kunta hukkuu.

Porvarillinen rationalistinen valistustyö val-
misti ja kypsytti siis henkisesti kansan syvät
kerrokset siirtymään kristinuskon sielullisesti
syventävästä ja ylentävästä, siveellisesti kurin-
alaisesta ja karaisevasta, yksilöllisesti rohkaise-
vasta ilmakehästä sosialismin karkeasti aineelli-
seen, materialistisesti matalaan ja kollektiivisesti
yksilöä tukahuttavaan elämänkatsomukseen.
Kansa sai uskonnokseen, sisäiseksi elämäntuek-
seen kristinuskon sijasta sosialismin, henkisen
leivän sijasta kiven.

Tämän saman sosialismin helmoihin ohjasi-
vat kansaamme niinikään eräät yhteiskuntara-
kennuksemme oleelliset vajanaisuudet ja epäkoh-
dat sekä niiden aiheuttama tyytymättömyyden
kuohu kansan laajoissa piireissä.

Yhteiskunnassamme oli nimittäin syvälle käy-
piä heikkouksia. Historialliset ja valtiolliset olo-
suhteemme, erinäisten kansanluokkien pyyteet
ja itsekkäät edut sekä kansamme luontainen van-
hoillisuus jayritteliäisyyden puute olivat pidättä-
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neet meitä ryhtymästä olojemme ajanmukaiseen
kehittämiseen ja korjaamiseen. Niinpä tarjosivat
nyt nämä olennaiset heikkoudet ja ilmeiset vaja-
naisuudet otollisia kiinnekohtia sille mielten ärty-
mykselle, johon kansan laajat kerrokset vähitel-
len kypsyivät. Ne muodostuivat niiksi todellisuu-
den kipunoiksi, joihin puhaltamalla ja joita ko-
hentamalla yhä voitiin syöttää jaroihuvammiksi
lietsoa kansan tyytymättömyyden liekkejä.

Tällaisia itsestään tarjoutuvia, kansan kaikille
kerroksille välittömästi tajuttavia tyytymättömyy-
den ja kiillotuksen aiheita oli jo huomauttamani
valtiollisten ja kunnallisten äänioikeusolojen koh-
tuuttomuus, jonka kohtuuttomuuden ajan- ja
kehittyneiden olosuhteiden mukaista lievittä-
mistä ja korjaamista häiritsi ja hidastutti —

jopa kokonaan ehkäisikin —- erikielisten porva-
rillisten ryhmiemme keskenään käymä valtatais-
telu. Kuvaavaa olojemme sairaalloiselle seisah-
tuneisuudelle ja pääsemättömyydelle on, että
vaikka mitä laajin valtiollinen äänioikeus oli
ollut voimassa jo yli vuosikymmenen, kunnalli-
set äänioikeusolot sittenkin jätettiin aivan ke-
hittämättä entiselleen, kunnes tässäkin suhteessa
viime syksynä oli edessä samallainen romah-
duksen laatuinen uusimiskatastroofi kuin aikai-
semman valtiollisen äänioikeuden myöntämises-
säkin. Omistavien, etupäässä ruotsinkielisten
yhteiskuntaluokkiemme harjoittama, niiden omia
taloudellisia etuja tukeva ja turvaava harvain-
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valta jännitettiin niin äärimmilleen, että välittö-
mänä, luonnollisena vastavaikutuksena oli suis-
tuminen yhtä yksipuolisesti äärimmäiseen rah-
vaanvaltaan.

Samallaisen pysyvän pesäkkeen kestävän ja
asiallisesti perustetun tyytymättömyyden muo-
dostumiselle ja kehittymiselle tarjosivat keskuu-
dessamme maanomistusolomme, etenkin vaa-
rallinen torpparikysymys, jonka tervettä ja no-
peata ratkaisua yrhtäpaljon ehkäisivät ja hidas-
tuttivat ristiriitaiset ja sovittamattomat aineelliset
edut eri luokkaryhmien välillä kuin valtiollinen
asemammekin, joka sitoi ja häiritsi toiminta-
mahdollisuuksiamme sisäisessä talouspolitiikas-
sammekin.

Juuri tämä valtiollisen riippuvaisuuden kahle,
joka sitoi kaiken elämämme meille vihamieli-
seen, kaikkia yhteiskunnallisia ilmiöitämme epäi-
levään ja niitä sortavaan ja tukahuttavaan vie-
raaseen pakkovaltaan, ehkäisi ja tyrehdytti vä-
littömästi ja ylivoimaisesti kaiken luonnollisen
yhteiskunnallisen kehityksen maassamme ja oli
senvuoksi — paitsi isänmaallisesti ja valtiolli-
sesti loukkaavaa ja kuohuttavaa luonnettaan —

myöskin yksinomaan kielteisen toimintansakin
vuoksi suoranaisena vaikuttimena sen yhteis-
kunnallisen kiihtymistiian luomisessa, jonka
kuumekouristukset nyt tempoavat yhteiskun-
taamme.
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— Näihin kaikkiin oloissamme piileviin palo-
ja tyytymättömyysaiheihin liittyy vielä se kie-
lellinen kahtiajako, joka erinäisillä tahoilla maa-
tamme yhä syventää ja jyrkentää jo olevaa juo-
paa eri yhteiskuntakerrosten välillä tehden yh-
teisymmärryksen tiehykkeet eri luokkien välillä
luonnollistaankin työläämmiksi ja niukemmiksi.
Tämän vaikutuksen seurauksen näkee siinä, että
esim. kuluneen »vapaus»vuoden levottomuudet
ovat olleet kestävimpiä ja kärjistyneimpiä juuri
Turussa, kaupungissa, jossa kielijuopa yhteis-
kuntakerrosten välillä juuri on selvin ja jyrkin
ja jossa toiskielinen porvarillinen raha-, virka-
ja säätyläisylimystö vielä sulkeutuneemmasti ja
yipeämmästi on eristäytynyt muusta yhteiskun-
nasta kuin muualla maassamme. Tästä samasta
asianhaarasta saa osaksi selityksensä se paljon-
puhuva seikka, että nykyisessä taistelussa pu-
naisten valta-alue yleensä käsittää ne osat maa-
tamme, joissa omistava yläluokka ja työnantaja-
piiri runsaammassa määrässä on eristetysti ruot-
sinkielistä, työtätekevä luokka suomenkielistä.

■— Myöskin se uusi taloudellinen kehitysvaihe,
josta jo olen huomauttanut ja jonka voimasta
yhteiskuntamme maanviljelysmaasta oli osittain
muodostumassa teollisuusmaaksi, oli lisävirik-
keenä sille yleiselle mielenkäynnille ja kuohu-
valle tyytymättömyydelle, jonka valtaan kan-
samme syvät kerrokset olivat joutuneet. Lv-



60

kuisat vastaperustetut teollisuuslaitokset kautta
maan imivät väestöä kaupunki- ja tehdaskes-
kuksiin ja aiheuttivat siten täydellisen mullis-
tuksen laajojen väestöpiirien kaikissa elämän-
ehdoissa. Sekä henkinen näköpiiri että talou-
delliset elämänehdot vaihtuivat yhfäkkiä aivan
uusiksi laajoille kansankerroksille, ja edisti ja
lisäsi tämäkin taholtaan kaikkien entisten näkö-
kantojen ja elämäntapojen höltymistä. Laajat,
entisestä elämänkehästä ja totutusta henkisestä
näköpiiristä irroitetut ja suistetut joukot joutui-
vat alttiiksi kaikellaisille uusille, irrallisille ja
seikkaileville aatevirtauksille ja katsantotavoille.
— Teollisuuden leviäminen maahamme valmisti
suoranaisesti sosialismin leviämistä kansamme
keskuudessa.

*

Itse tehdastyö, joka kyllä valmistaa suoritta-
jalleen laillaan helpommat ja kevyemmät ai-
neellisen elämän ehdot kuin maatyrö, merkitsee
itse asiassa suurta kurjistumista niiden kansan-
luokkien henkisessä elämäntunnossa, jotka sen
kehään joutuvat.

— Ihminen on mielikuvitusolento, jonka aja-
tusmaailma, siveellinen ryhti ja elämäntunto
ovat hänen mielikuvituksensa rakentamat. Tä-
män mielikuvituksen ainekset ja ravinnon saa
hän siitä elämästä, joka häntä ympäröi. Sen
ainekset eivät siltä ole eivätkä tarvitse olla tie-
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toisasti tajuttuja; ne ovat vain välittömästi vais-
tottuja ja omaksuttuja aistimuksia, joista ihmi-
sen sisällinen ja siveellinen elämäntunto itsetie-
dottomasti ja tajunnantakaisesti rakentuu.

Ihminen, joka aamusta iltaan, syksystä ke-
vääseen, päivät ja vuodet umpeensa näpertelee
samaa ruuvikiertoaan yhäti saman tehtaan .ko-
vien, mustuneitten seinien sisäpuolella, jonka
harmaaseen kolkkouteen luojan iloinen visertävä
taivaskin näkyy vain pölyttynen ikkunan läpi
umottavana harmaana siekaleena, tämä ihminen
— mitkä hänen palkka-etunsa ja toimeentulo-
mahdollisuutensa lienevätkin — on koko elä-
mäntunnossaan sanomattomasti köyhempi ja
orvompi kuin hänen ulkona vapaalla pellolla
— miten raskaasti hyvänsä — raatava toverinsa,
jonka silmien edessä luojan taivas kuitenkin
levittelee siniliinojaan, jonka ympärillä puut hu-
misevat ja taivaan tuulet soittelevat, linnut vi-
sertävät ja maan yrtit lemuavat, jonka aistimet
saavat täyttyä kesän väkevällä elolla ja talven
jäätävällä suuruudella, jonka kourat saavat kamp-
pailla kovan, mutta muodostuvan mullan kanssa
ja ajatukset suuren, suunnattoman, alati uudeksi
vivahtuvan, ijäti samana pysyvän elämän kanssa.
Ihmispoloiset, jotka lapsuutensa nurmilta ja
muhajavilta pelloilta, joita rajoittivat vain tai-
vaan pielet ja metsien siimeiset salit, loppu-
elämäkseen tulevat suljetuiksi pölyisten, nokis-
ten tehtaanmuurien ja kaupunkien jäykkien kivi-
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katujen kuolleeseen, hedelmättömään maailmaan,
ovat koko elinijäkseen elämänorpoja ja voivat
jokaisesta uudesta, ijäti samanmukaisesta päi-
västään juoda vain uudistuvaa, harmaata, nään-
tyvää tyytymättömyyttä mielikuvitukseensa.

Tämän harmaan elämän-näköalan toivotonta
alakuloisuutta lisää kussakin yksilössä vielä ki-
duttava tietoisuus siitä, että tähän samaan hen-
gen ja elämänonnen nääntymykseen, jonka pau-
loihin hän itse on takertunut, ovat elämänijäk-
seen sidotut ja kirotut hänen omat lapsensa ja
jälkeläisensä loputtomina, tulevaisina, orjailevina
polvina ja että ne vihannat elämän nurmet, jotka
kuitenkin vielä värittävät hänen omia lapsuuden
muistojaan, eivät koskaan ole vuodattavat ar-
mahtavaa siunaustaan hänen harmaiden kivi-
katujen valjuina, orpoina taimina ylenevien las-
tensa hedelmättömään mielikuvamaailmaan.

— Toisenkin yhtä kurjistuttavan riiston on
nykyaikainen tehdastyö tehnyt suorittajillaan.
Se on riistänyt heiltä työnilon.

Terveellä luonnollisella työllä on lohdutuk-
sensa itsessään. Ihminen haluaa toteuttaa it-
sensä ja elämänpontensa työssään. Raskaim-
mankin mieskohtaisen ponnistuksen hyvittää
ihmiselle tunto ja tietoisuus siitä, että hänen
vaivannäkönsä kantaa hedelmän, että hän voi-
mansa, taitonsa ja ponnistuksensa panoksella
kamppailee elämän muodottomuudesta esille
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jotakin näkyvää, valmista ja kokonaista, että
hänkin omalta mieskohtaiselta kohdaltaan luo
jotakin, pakottaa elämästä esille jotakin uutta,
ennen olematonta, näkyväistä, muodon haahmoa
kantavaa.

Tätä inhimillistä iloa ja vaivannäön luon-
nollista lohtua oman työn hedelmän näkemi-
sestä ei tehdastyö valmista tekijälleen. Se pai-
naa, polkee hänet ihmisestä, mielikuvitukselli-
sesta, elämää isoovasta, riemuitsevasta ja kärsi-
västä olennosta kuolleeksi kone-osaseksi, joka
pysyäkseen käynnissä öljyn sijasta vain vaatii
rahaa. Sidottuna iänikuisesti saman mekaanisen
menetelmän automaattiseksi suorittajaksi ja lop-
pumattomiin toistajaksi, on tehdastyöläisen työn-
teolta kuoletettu kaikki yksilöllisyys. Riemuk-
kaan itsetoteutuksen sijasta, joka kiihoittaa voi-
mien pontta ja ajatuksen ja huomion toimekasta
terävyyttä, on työ tehdastyöläiselle muuttunut
pimeäksi, tarkoituksettomaksi orjailuksi, joka
vain polkee ja tukahuttaa hänen ihmisyyttään,
riistää ja rajoittaa hänen elämänsisältöänsä.

Ihminen, jolle hänen työnsä ei ole itsetoteu-
tusta, jolla ei työhönsä ole muuta liitettä kuin
se kuollut, tyhjä palkka, jonka hän sen suoritta-
misesta saa kantaa, hänen elämältään on riis-
tetty elämän kannattavin siveellinen tuki: työ
muuttuu hänelle siunauksesta piinaksi, hyvittä-
västä lohduttavasta rohkaisusta ja paisuvan itse-
tunnon virittäjästä painavaksi kiroukseksi ja
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masentavaksi näännyttäjäksi, jonka ainoa vaiku-
tus hänen ihmistuntoonsa on se, että] hänen
mielensä jäähmettyy kolkkoon tyytymättömyy-
teen ja pimeään, jäytävään vihaan, yhtä autioon
kuin hänen lohduton, näännyttävä työnsä.

— Vielä kolmaskin syy on vaikuttamassa
sen kolkon proletaarisen elämäntunnon muodos-
tumiseen, jonka painavassa henkisessä ilmake-
hässä vahaiset joukot nykyään elävät. Nykyai-
kainen tehdastyö on eroiltanut työnteettäjät ja
työntekijät niin etäälle toisistaan, että he eivät
enää ole missään inhimillisessä kosketuksessa
toisiinsa, vaan seisovat kumpikin vastakkain
ristiriitaisten, järkkymättömien etujensa kiviko-
vina valvojina kuin kaksi armotonta luonnon-
voimaa, joiden ainoa mahdollinen suhde toi-
siinsa on toisensa musertaminen. Luokkajuopa
on kehittynyt niin yli-inhimillisen syväksi ja
jyrkäksi, että kuilun vastakkaisilla puolilla eläjät
ovat kadottaneet näkyvistään ihmisen vastus-
tajassaan ja että he sen vuoksi saattavat jäädyt-
tää mielensä toisaalta synkkään epäluuloon ja
leppymättömään, paatuneeseen vihaan, toisaalta
säälimättömään elämänehtojen polkemiseen ja
ihmisarvon kieltämiseen.

Yleensä on se synkkä proletaarinen luokka-
tunne ja luokkaviha, jonka lyijyisen painon ja
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uhkan alla aikakautemme elää, aiheutunut enem-
män sielullisesta kuin aineellisesta kurjuudesta.
Aineelliset elämänehdot ovat yleensä nykyään
kaikissa yhteiskuntakerroksissa paremmat ja elä-
mistaso korkeammalla kuin menneitten ihmis-
polvien aikana.

Proletaarisen elämänkatsomuksen levenemistä
ei selitä entistä suurempi aineellinen kurjuus,
vaan se sielullinen, tietoisaksi kehittynyt nään-
tymys, johon nykyaikainen tehdastyömuoto ki-
roo suorittajansa. Ihmiskunta on kehittänyt ja
paisuttanut aineellisen kulttuurinsa niin gigantti-
siin, mekaanisesti ylimahtisiin mittoihin ja muo-
toihin, että ihminen itse on vaarassa eksyä it-
seltään tämän jättiläisluomansa sokkeloihin, huk-
kua hupenevana, tyhjiin raukeavana atoomina
sen aineelliseen summattomuuteen: teko uhkaa
niellä tekijänsä.

Kapitalistinen elämänkehä suurtehtaineen,
miljoonakaupunkeineen, kuolleeseen suurenmoi-
suuteen paisuneine aineellisine kulttuureineen
on ylen epäotollinen yksilöllisen elämänonnen
virittymiselle ja heräämiselle.

Sen kuumeisessa kehässä on pörssistä pörs-
siin, loisto]unasta loistojunaan, maanosasta toi-
seen käsitetty miljonamies jotenkin yhtä osaton
todellisesta, inhimillisen lämpimästä elämänon-
nesta kuin pimeän tehtaan onkaloissa nääntyvä
kurjin proletaari. Ylellisyydessäänkin on tällai-
nen proletaarin kadehtima raharuhtinas yhtä
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suistettu elämänonnesta ja viihtyvästä tyytymyk-
sestä ja yhtä rautaisesti kapitaalin kaikkialla
läsnäolevien rautakäsivarsien kuristama ja kä-
sittämä kuin hänen nääntynein palkkaorjansa
hänen tehtaansa pimeimmässä sokkelossa. Ih-
misonnea ja elämäniloa eivät luo loistoautot, ei
muotikylpylöiden hyörinä, ei humuavan, säihky-
vän juhlasalin upein, välkkyvin ja notkuvin
pitopöytä, ei edes pörssin sähköisä jännitys tai
miljoonia lennätlelevien sähkösanomien yhtämit-
tainen, paperinen ritinä.

Jotta omientunnon ja elämänviihtymyksen
hiljaiset, arat lähteensuonet voisivat päästä kuu-
luville ja soida ja solista suloista rauhaansa ih-
mismielessä, on ihmisen saatava ja osattava
levähtää: ihmisen on keräydyttävä itseensä. Ih-
minen ei ole todellisesti onnellinen muuta kuin
oman tyyntyvän, tyytyvän sielunsa syvällisyy-
dessä. Ken ei tätä onnenkeidasta itsestään ta-
voita, hän on koko elämässään autio ja orpo
ja omasta onnestaan sulettu, kiirikööt hänen
hahmivien sormiensa lomitse sitte liukkaat, kiil-
tävät kultakolikot, tai hypiskelkööt hänen työssä
kuluneet kätensä iänikuisesti samaa ruosteista
ruuvin väännintä. Elämänonni on sielullinen
mielentila, joka kyllä edellytyksenään vaatii var-
moja alkeellisia ulkonaisia elämänviihtymyksen
ehtoja, mutta jota ei pelkkä karkea aineellinen
hyvinvointi sinään, ei edes ylellisyys voi ihmi-
selle valmistaa.



67

Kaikkea mieliin kertynyttä paloainesta ja kiih-
kotilaa kohentamaan ja ärsyttämään ryhtyi meillä
mitä räikein ja häikäilemättömin sosialistinen
kiihoitustyö. Matala sivistystaso, alkeellinen po-
liittinen käsityskyky ja kehittymätön siveellinen
taju ja edesvastuun tunto yhtyivät sosialistisessa
puolueessamme kansallisesti mitä turmiollisim-
paan yhteistoimintaan.

Sosialismilta — sellaisena kuin se meillä on
koteutunut — on heti alunpitäen riisuttu sen
aatteellinen ilmakehä. Se on vain syöttänyt
kansamme pohjakerroksia pimeällä fanatismilla,
sokealla luokka- ja puoluevihalla. Siltä on puut-
tunut se älyllisen kulttuurin pirteä tenho, joka
olisi saattanut suuremmassa määrässä kiehtoa
ja vetää sen kehään sivistyksellisesti valveutu-
nutta nuorisoa. Siltä on puuttunut se valoisa,
utopistisesti rakenteleva ja kyhäilevä toivokkuus,
se lämmin, haaveksiva intomieli ja ihmisrakkaus,
se älyllisen terävyyden kirkas ylemmyys, joka
leimaa ja värittää eräitä europalaisen sosialismin
ilmenemismuotoja ja antaa niille sen tenhon,
joka vetää lumokehäänsä eräitä sivistyneitä, sie-
lullisesti herkkiä, älyllisesti virkeitä, mutta luon-
teellisesti kevyitä, keskittymättömiä ja vakiintu-
mattomia henkiä.

Ne niukat sivistyneet tai puolisivistyneet voi-
mat, jotka meidän sosialismimme on kyennyt
vetämään kehäänsä, ovat säännöllisesti olleet
henkisesti tai siveellisesti alempiarvoista laatua.
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Parhaassa tapauksessa ovat ne hedelmättömiä,
rationalistisen kuivakiskoisia doktrinäärejä, jotka
ahtaasti älyämänsä ja likinäköisesti noudatta-
mansa radikaalisuuden ohutta säiettä myöten
ovat piintyneessä ja yksipäisessä johdonmukai-
suusintoilussaan päättyneet sosialismiin. Toiset
taas ovat jonkinlaisia henkisen elämän irrallisia
lentotähtisiä, jotka radoiltaan suistuneina, kiinto-
pisteensä kadottaneina seikkailevat ja harhailevat
hengen avaruuksissa ja eri henkiset harhavai-
heet vaelluttuaan ja muunnoskaudet elettyään
lopullisesti hekin päättyvät sosialismiin, joka
tarjoo heidän seikkailevalle mielikuvitukselleen
rajattomat temmellystarhat. Nämä kummatkin
ryhmät ovat käytännöllisessä sosialistisessa poli-
tiikassa kuitenkin juuri sosialistisen liikkeemme
laadun ja oman henkilökohtaisesti sentään ke-
hittyneemmän sielullisen puhtaudentuntonsa
vuoksi jääneet syrjäisempään asemaan kolman-
nen — jonkinvertaista opillista sivistystä saa-
neen — ryhmän rinnalla. Tähän sosialisti-johta-
jiemme lukuisimpaan ja vaarallisimpaan ryh-
mään kuuluvat nuo häikäilemättömät kiipijät,
demagogiset pyrkijät, kyynilliset »marraskuun-
sosialistit», joita ei sosialismiin ole ohjannut
aate, vaan vallan- ja vaikutuksenhimo. Nämä
ne muodostavat sosialistisen johtomme varsinai-
sen kantajoukon. Nämä, joita ei sido ja häi-
ritse mikään siveellisen edesvastuun tunto, mi-
kään todellisuuden ja mahdollisuuden taju, mi-
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kään suunnitteleva ja rakentava poliittinen tai
yhteiskunnallinen kaukonäköisyys — yleensä
mikään muu korkeampi näköala, kuin hetkelli-
nen, mieskohtainen menestys ja joukkojen suo-
sion sekä vaikutusvallan tavoitus — nämä ovat
olleet sosialistisen puoluetaktiikan ja kiihoitus-
lyön varsinaisina sieluina meillä.

Sosialismin johtajissa on ollut ainesta vain
joukkojen liehakoimiseen, ei niiden valaisemi-
seen. Heillä ei ole ollut siveellistä edesvastuun-
tuntoa, luonteellista mahtia eikä henkistä kapa-
siteettiä, näköpiiriä mihinkään rakentavaan työ-
hön. Koko heidän oveluutensa, taitonsa ja ta-
voituksensa on rajoittunut vain siihen, että he
kukin kohdaltaan ovat kunakin hetkenä osan-
neet pysytellä aallon ylimmällä harjalla, että he
ovat pysyneet ärtyisimmän mielenkuohun är-
jynä, syöksyvimmän hyrskyn sinkoavana kär-
kenä.

Sosialistisen sanomalehdistön ja sosialistisen
puoluepropagandan ainoana pyrkimyksenä on
ollut kiihotus, kiihotus millä hinnalla hyvänsä,
kansanjoukkojen lietsominen yhä sameampaan
vihaan, tyytymättömyyden puhaltaminen yhä
yltyväni pään loimoon. Tässä suhteessa on kel-
vannut keinoksi miten kierä ja luihu »taktiikka»
hyvänsä, miten hurja tosiasiain vääristely ja ta-
hallinen joukkojen pimittäminen, miten synkeä,
seurauksia harkitsematon vihan lietsonta tahansa.
Ken nykyisen punaisen vallan ahdistavina ja
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pimeinä päivinä on joutunut ammentamaan
kaikki tietonsa hetken tapahtumista vain sosia-
listisesta sanomalehdistöstä, hän on oman ha-
vaintonsa opettamana kokenut, miten hämärä,
samea ja syrjäpuolisesti vajanainen ja avuton

tämä lehdistö on niin kotimaisten kuin ulko-
maistenkin tapahtumien objektiivisena selosta-
jana ja tiedon lähteenä, mutta myöskin, miten
tahallisesti pimittävä ja kiihoittava on se yksi-
puolinen väritys, joka jokaiselle tapahtumalle ja
ajatukselle tässä lehdistössä annetaan.

Ja tällainen sielun pimitys on ollut laajojen
kansan kerrosten ainoana hengen ravintona päi-
västä päivään, vuodesta vuoteen! Vuosikymme-
net umpeensa on näitä kerroksia täydellisellä
moraalisella edesvastuuttomuudella johdonmu-
kaisesti ja yhtämittaisesti kasvatettu ja syötetty
vain pimeän vihan jakateellisen epäluulon synk-
kiin pakkokäsityksiin. — Koko se henkinen
näköpiiri, josta kansamme laajat kerrokset vuo-
sikymmenet ovat noutaneet kaikki yhteiskun-
nalliset käsityksensä ja rakentaneet elämänku-
vansa on ollut kuin syvän ja sulkevan onkalon
pohjalta nähty ahdas ja katkonainen taivaan
ratkelma, joka sekin on kajastanut silmään vain
sameiden vihan katkujen aaveenomaisesti ja fan-
tastisesti murtamana ja taittamana. — Ja tämä
sama, mielikuvitukset ja käsitykset myrkyttävä
kiihotus on ollut kaiken sosialistisen puoluetoi-
minnan ainoana hallitsevana silmämääränä! Ei
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edes sosialistisen eduskuntaryhmän toiminnan
määrääjänä ja pyrintöpäämääränä ole ollut yh-
teiskunnan positiivinen parantaminen ja raken-
taminen, vaan yhteiskunnallisen kiihkothan yl-
lyttäminen ja paisuttaminen.

Sosialistinen puolueemme on johtopiiriensä
sivistyksellisen ja etenkin siveellisen vajamittai-
suuden vuoksi ja myöskin sentähden, että kan-
sanjoukot ovat olleet kykenemättömiä ja vais-
tottomia näkemään ja tajuamaan tätä johtajiensa
täydellistä eetillistä puuttuvaisuutta ja tunnotto-
muutta, ollut kahden vuosikymmenen ajan yh-
teiskuntamme pysyvänä ja yhä kasvavana vaa-
rana. Sosialistinen puolueemme on ollut kaiken
yhteiskunnallisen tyytymättömyytemme ja kiih-
koilumme otollisena pesiytymispaikkana, keräy-
tymispisteenä ja väkevänä lietsomona kehräten
kansamme pohjakerrosten ylle sumean vihan ja
umpinaisen epäluulon ilmakehän, joka kuin
painajais-unena lepää tämän pohjakerroksen yllä
raviten, lietsoen ja hypnotisoiden sen mielialoja
ja mielikuvamaailmaa.



KANSANLUONTEESSA PIILEVÄT SYYT.

Näihin historiallisten olosuhteittemme, viime
vuosikymmenien valtiollisen ja yhteiskunnallisen
asemamme ja yhteiskunta-eetillisen kehityk-
semme aiheuttamiin syihin liittyy vielä eräitä
kansanluonteeseemme kätkettyjä ominaisuuksia
ja laatupiirteitä, jotka tekivät kansamme otolli-
seksi sille kylvölle, jonka aika ja olosuhteet oli-
vat tehneet.

Kansamme luonteessa on ominaisuuksia ja
heikkouksia, jotka ovat varsin vieraita ja vaa-
rallisia, jopa vihamielisiä kaikelle järjestetylle
yhteiskunta-elämälle ja jotka toisinaan saattavat
tätä kansaa rakastavan ja sen menestystä hala-
joivan mielen pelonalaisella ahdistuksella, mel-
keinpä epätoivolla tähyämään tulevaisuus-mah-
dollisuuksiamme kohden.

Kansaamme luonnehtivana laalupiirteenä on
pidetty jonkinmoista vankkaa, juurevaa, säilyttä-
vää vanhoillisuutta, totuttuihin oloihin ja käsi-
tyksiin jähmettynyttä patriarkaalisuutta. Näistä
ominaisuuksista ainakaan ei voi nykypolvea
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syyttää. Nykyinen »herännyt», »valveutunut»
polvi on ainakin paljoa lähempänä »lipilaareinta»
vapaamielisyyttä ja »edistysmielisyyttä» kuin en-
tistä, vakaata lautamies- ja rusthollari-vanhoilli-
suutta. Ehkäpä koko luultu vanhoillisuus onkin
vain ollut juroa saamattomuutta, joka kerta liik-
keelle jouduttuaan on yhtä saamaton pysähty-
miseen kuin liikkeelle lähtemiseenkin. Ainakin
on nykyhetkellä kansamme luonnehtivimpana
laatupiirteenä henkinen löyhyys ja herkkäuskoi-
nen pintapuolisuus.

Kansamme kehittyneemmissäkin kerroksissa,
niin kutsutussa sivistyneistössäkin tuntuu val-
litsevan sellainen henkinen epäkypsyys, tarkan,
asiallisen ja raittiin arvostelukyvyn puute, joka
jättää ne minkä hyvänsä seikkailevan utopisti-
sen unelman tai hataran aatevirtauksen uhriksi
hyvänsä. Poliittinen elämämme ja poliittiset
mielialavaiheemme antavat tässä suhteessa run-
saasti valaisevia esimerkkejä. Passiivisen vasta-
rintamme itsehuumailu kestämättömillä fraaseilla
jayliniskan pingoitetulla ihanteellisuudella, edus-
kuntareformimme viiroutunut radikaalisuushu-
mala, viime vuoden juureton, naivi itsenäisyys-
intoilu ovat kaikki tämän saman arvosteluky-
vyttömän herkkäuskoisuuden ilmauksia.

Olemme kehittyneimpiä kerroksiamme myö-
ten valmiit tavoittelemaan mitä helyjä tahansa,
jotka Väinämöisemme vain suvaitsevat loihtia
aurinkoina ja taivaan tähtinä kumottamaan
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naavakuuslemme oksille. Raskaasti todistaa
kansanluonteemme kypsää kuntoisuutta vastaan
se laumamainen löyhyys ja pintapuolinen kaa-
vauskoisuus, jolla yhteiskuntamme kaikki ker-
rokset — melkein itsehalpelua lähentelevässä
kansan perintöarvojen hylkimisessä ja hävittä-
misessä — ovat olleet valmiit muodinmukaisen,
halpahintaisen kansanvaltaisuuden ja varsin ky-
symyksenalaisen edistyksen valekuitaan vaihta-
maan terveetkin, koetukset kestäneet ja vakiin-
tuneet Yhteiskunnalliset elämismuotonsa.

Olemme ylen alttiita kokeilemaan kaikellai-
silla ennenaikaisilla ja epäkypsillä yhteiskun-
nallisilla uutuuksilla, naisten äänioikeuksilla,
suhteellisilla vaalitavoilla, absoluuttisen rajoitta-
mattomilla äänioikeuksilla, kielto- ja valtalaeilla
y. m. y. m., jotka vain lupailevat koot kultaa ja
hopeaa. Vain Norja saattaa tällaisena »edeltäkävi-
jäkansana» menestyksellä kilpailla kanssamme.
Yhteistä ja ominaista näille kahdelle pohjoismai-
selle »edeltäkävijäkansalle» on sekin poliittinen
lapsentauti, ettei niiden keskuudessa mikään puo-
lue, tuskinpa yksilökään surmikseen halua kan-
taa yhteiskuntaa säilyttävän konservatiivisuuden
häpeäkaapua, vaan että kaikki mitä vilpittömim-
min ja jaloimmin kamppailevat ja kilpailevat,
jopa kiistelevät radikaalisuuden helähtävästä ri-
tarikannuksesta ja uudistusintoilun kunniasijasta.

Yleensä olemme kehittyneimpiäkin kerrok-
siamme myöten vielä kypsymättömiä siihen vai-
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tiolliseen ja yhteiskunnalliseen itsekuriin, että
jaksaisimme kieltäytyä tavoittelemasta viekot-
televia, voimiemme, asemamme ja mahdollisuuk-
siemme sivutse käyviä unelmia ja että tyytyi-
simme rajoitettuun, mutta varmaan todellisuu-
teen. »Parempi pyy pivossa kuin kymmenen
oksalla» on ainakin poliittisesti ja yhteiskun-
nallisesti tuhlattu opetus meille, niin paljon kuin
tuntuisimmekin pakonalaisessa historiassamme
saaneemme tottua toivojemme rajoittamiseen ja
vaatimattomienkin unelmiemme kieltämiseen.
Mutta asianlaita on nähtävästi poliittisesti ja yh-
teiskunnallisesti sama kuin yksityistaloudelli-
sestikin: puuttuvissa ja niukoissa olosuhteissa
kasvanut ihminen on tavallisesti kykenemätön
järkevästi hoitamaan rajoitettuakin omaisuutta,
jonka onnen pyörä hänen omatta ansiottaan on
sattunut hänelle kieräyttämään. PM^hkä juuri pa-
konalainen rajoituksemme on kansana häirinnyt
ja estänyt meitä itsessämme kehittämästä ja
vaalimasta niitä vaistoja ja voimia, jotka ulko-
naisen pakon lauettua itsekurin teitä vetäisivät
seikkaileville toiveillemme ja unelmoiville pyrki -

myksillemme säilymisemme ja tulevaisuutemme
vuoksi välttämättömät rajat ja pidäkkeet?

Joka tapauksessa on tämä harhaileva herkkä-
toivoisuus ja arvostelukyrvytön, jopa yksinkertai-
nen alttius tavoittelemaan löyhimpiäkin kuvi-
telmia täytenä, kouraistavana todellisuutena, erit-
täin ilmenevä piirre kansanluonteessamme. Kuu-
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seen kapuava, aurinkoa tavoitteleva Ilmarinen
on tämän kansamme luonnepiirteen runokuvalli-
nen edustaja. Karkeimman ja mahdottomimman
sosialistisen kuvittelun kulkutaudin omainen leve-
neminen ja juurtuminen kansamme laajoissa
kerroksissa on tämän kansamme yksinkertaisen
Ilmaris-luonteen tuorein historiallinen näyte ja
ilmestymä.

*

Multa jos saattaa Ilmarisen käsittää kan-
samme erään luonnepiirteen symbooliseksi edus-
tajaksi, edustavat Kullervon villit vaistotkin yhtä
läheisesti kansallisia heikkouksiamme. Jos on
kansassamme Ilmaris-moisen erakkonuhjusteli-
jan herkkäuskoista typeryyttä, niin piilee siinä
myöskin runsas määrä järjestetylle yhteiskunta-
elämälle vieraita, vaarallisia ja vihamielisiä vais-
tojakin; muinaisten paon- ja pelonalaisten met-
sänkävijäin saamattomuuden ohella niiden kuri-
tonta, anarkistista hurjuuttakin: »Kullervon ve-
ren vikoja».

Kansamme pohjakerroksissa umottaa ja uh-
kaa sulamaton raakuuden jää kuin suopohjan
routa. Kansamme verissä näyttää uinuvan kuin
piilevänä petona villi, uskoton epäluuloisuus ja
katala, matala kostonhimo. Kansamme laajat
kerrokset tuntuvat vielä elävän melkein keski-
aikaisesti alkeellisella, ulkopuolisella siveellisellä
tasolla, jonka siteenä on vain ulkonaisen käsky-
vallan aineellinen mahti ja vain pelon- ja pakon-
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alainen alistuminen tämän mahdin alle. Laajo-
jen kansankerrosten siveelliset käsitteet ovat vielä
aivan luonnonomaisessa kehittymättömyystilassa;
niiden sisällön määrää vain ulkopuolinen käsky-
valta, vaan ei oman tietoisan valinnan omak-
suma ja sisäisesti velvoittava itsekuri.

Tästä johtuu poliittisessa yhteiselämässämme
se kaiken turvatun yhteiselämän hävittävä ja
pysyvälle sisäiselle järjestäytymisellemme vaa-
rallinen ja tuhoava ilmiö, että sosialistisia jouk-
kojamme niiden johtajia myöten ei heidän it-
sensä edessä siveellisesti sido mikään heidän
antamansa hetkellinen lupaus tai sitoumus, mi-
kään yhteiskunnallisen solidaarisuuden tai mies-
kohtaisen kunniantunnon velvoitus. Aivan nai-
villa, välittömällä, moraalittomalla vilpittömyy-
dellä katsovat he kaikki tekemänsä sopimukset
ja sovittelut yksipuolisesti vain vastapuoluetta
sitoviksi, käsittäen itsensä täysin esteettömiksi
heti ensimäisen otollisen tilaisuuden sattuessa
särkemään mitkä hyvänsä tehdyt välipuheet. —

Tällaisen käsityskannan räikeänä näytteenä on
juuri nykyinen, olevissa olosuhteissamme koh-
tuuton ja järjetön vallankaappausyritys, jossa
muka kansanvaltaisten ihanteiden puolesta tais-
televa vähemmistö käsiinsä sattunein mahtikei-
noin ja vieraan asevoiman tukemana koettaa
pakottaa kansan enemmistölle tahtonsa ja tämän
tarkoitusperän saavuttamiseksi mielivalloin kat-
soo itsensä oikeutetuksi polkemaan sellaista
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eduskuntamuotoa, jossa juuri välittömälle kan-
sanvallalle on valmistettu esteetön ilmitulotilai-
suus. Tämä vallankumousyritys on kunnia-
sitoumuksen rikkomus yhteiskuntaamme vas-
taan, joka nykyisen eduskuntamuodon puitteissa
oli kansan laajoille kerroksille uskonut ja luo-
vuttanut mahdollisimman tehokkaan vaikutuk-
sen yhteiskuntamme olojen järjestämisessä. Tällä
kunniavelkansa rikkomisella on sosialistinen puo-
lue vapauttanut yhteiskunnankin nykyisen edus-
kuntamuodon siteistä.

Tällaisen moraalittoman siveellisen käsitys-
kannan määräämät ihmisten ja kansaryhmien
väliset suhteet tekevät mahdottomaksi kaiken
inhimillisen yhteiskunnan. Yhteiskunta on ra-
kennettu sitoville ja velvoittaville siveellisille
käsityksille ja missä nämä käsitykset puuttu-
vat tai ovat menettäneet yhtä ehdottoman sito-
vaisuutensa kaikille tahoille, sieltä puuttuvat
ainekset kaikkeen järjestettyyn inhimilliseen yh-
teiselämään. Yhtävähän kuin nykyinen porva-
rillinen yhteiskunta saattaa seistä sellaisten hor-
jahtaneiden siveellisten käsitysten varassa, yhtä
vähillä — tai vielä vähemmillä! — edellytyk-
sillä saattaa unelmoitu sosialistinen yhteiskunta-
kaan rakentua niille, koska se erikoisesti perus-
tuu — JOPa utopistiseen yli-ihmisyyteen asti
pingoitettuun — yhteiskunnallisen velvoituksen
tajuun ja tietoisuuteen ja vapaaehtoiseen itse-
kuriin. — Vain anarkia on ainoa yhteiskunnalli-
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sen elämän muoto — tai oikeammin muodotto-
muus! — johonka tällaiset yhteiskuntasiveelliset
käsitykset saattavat johtaa.

Kansamme ei ole kokonaisuudessaan vielä
kohonnut metsäläisen välittömältä, vaistojen hal-
litsemalta villiasteelta sivistysihmisen siveellisesti
sidottuihin ja itsekurin velvoittamiin katsanto-
tapoihin, ja kätkee yhteiskuntamme senvuoksi
puitteissaan aineksia, jotka eivät vielä ole kypsy-
neet vapaaseen, järjestyksenalaiseen yhteiskunta-
elämään. Kansamme pohjana on vielä aines,
jonka yhteiskunnallisia käsityksiä ei hallitse va-
paaehtoiseen itsekuriin alistuva kansalaistietoi-
suus, vaan jota yhteiskunnan säilyäkseen on
ulkonaisin inahtikeinoin pidettävä lain ja jär-
jestyksen kurissa ja tietoisuudessa.

Multa tämä sama tiedoton jakaoottinen, tuhoa
ja kuolemaa vyörähtelevä vulkaaninen pohja-
massa on vaanimassa kaiken ihmiselämän ja
ihmisteon alla. Kaikki inhimilliset yhteiskunnat,
kaikki kansat ja sivistykset, kaikki ihmistaidon
ja -kokemuksen saavutukset ovat vain ohutta
jäähmettymää tämän tilapäisesti vangitun muo-
dottomuuden yllä. Kysymys on vain siitä, mi-
ten lujaksi ja kiinteäksi kukin ihminen, kansa
tai ihmispolvi kohdaltaan jaksaa kutoa ja tii-
vistää sen pohjan, joka sitä kannattaa ja varje-
lee uhkaavalta muodottomuudelta,
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Niin kansoihin kuin ihmisyksilöihin nähden
ei ole kysymys siitä, miten suuret ovat heidän
luonteensa heikkoudet ja vaarat — ne ovat jo-
kaisen kohdalta suunnattomat! — vaan siitä,
miten lujiksi ja kestäviksi kukin kansa ja ih-
misyksilö kohdaltaan on takonut oman laatunsa,
jotta se murtumatta kestäisi kaiken sen alla
piilevän muodottomuuden painon ja liikahtelevat
rynnistykset; miten karaistuun, miehekkääseen
ja kieltäymismahtiseen itsekuriin se on voinut
itsensä tiivistää pidättääkseen onkaloissaan ja
masentaakseen voimattomiksi kaikki itseensä
kätketyt muodottomuuden voimat ja vietit.

Kansallisten ja inhimillisten heikkouksiemme
tiedon ei siis tarvitse lannistaa ja saattaa epä-
toivoon itsetuntoamme kansana tai ihmisyksi-
lönä, vaan on sen vain kannustettava meitä
entistä tietoisempaan, tiukempaan itsekuriin, en-
tistä säälimättömämpään heikkouksiemme näke-
miseen ja telkeämiseen horjumatta kestääksemme
ja kantaaksemme nämä heikkoutemmekin.

Ja tässä työläässä hellittämättömässä itsepuh-
distustaistelussa on meillä oleva lohdutuksena
ja rohkaisuna tieto siitä, että tätä samaa taistelua
taistelee kanssamme jokainen elävä ihminen ja
jokainen toimiva kansa. Jokaisen elävän olen-
non ja elimistön on joka hetki uudistetulla elä-
män kamppauksella itsessään masennettava ja
tehottomaksi tehtävä ne kaoottiset voimat ja
taipumukset, jotka kuolemana ja hajaannuksena
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joka hetki ovat nousemassa niiden omasta si-
simmästä olemuksesta ja nielemässä niitä.

Kaiken elävän on joka hetki uudelleen tais-
teltava itselleen elämisen kallis oikeus. Niinpä
emme kansanakaan saa menettää rohkeuttamme
ja itseuskallustamme heikkouksiemme nöyryyt-
tävästä kokemuksesta, vaan on tämän kokemuk-
sen vain viitoitettava meille tulevan itsepuhdis-
tuksen ankara ja työläs taival.



KUMOUSLIIKKEEN SISÄINEN LAATU.

Jos nyt ottaa lukuun kaikki ne rinnakkaiset,
toistensa tehoa kukkuroivat ja kiihdyttävät vai-
heet ja elämykset, jotka kansamme viime
vuosikymmeninä on kokenut — venäläinen sor-
tokausi vaihteleville vaiheineen, passiivisen vas-
tarintamme kuohukausi, suurlakko kumouksel-
lisille eduskuntareformeineen ja demagoogisine
uudistusohjelmilleen, taloudellisten olosuhteit-
temme ja siveellisten elämänkäsitystemme täy-
dellinen mullistuminen, häikäilemätön sosialis-
tinen palokiihoitus ja eräät kansanluonteemme
paljastuneet vajanaisuudet ja heikkoudet — niin
selviää, että yhteiskuntamme viime aikoina on
ollut jokaisessa liitoksessaan järkytetty, jokaista
solviaan myöten kiihkeässä seestymättömässä käy-
mistilassa. Yhteiskuntamme oli — kuten mikä
hyvänsä ärtynyttä muodostumis- ja sairauskautta
elävä elimistö — hetkellisesti vastustuskyvytön
minkälaisille ulkopuolisille vaikutuksille ja tar-
tunnoille hyvänsä. Sen itsesäilytysvoimat olivat
hetkellisesti ylen heikot pidättämään sitä suis-
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tumasta miten äkkiarvaamattomien ja villien
yhteiskunnallisten pyörteiden ryöppyyn hyvänsä
— jos vain otollinen tilaisuus sattui.

Ja tällainen tilaisuus sattui!
Jouduimme välittömästi elämään mukana

sen suistumisprosessin, jossa siihen asti ulko-
naisesti huimaavan mahtava Venäjä atomisee-
rautui anarkistiseksi, itseään raatelevaksi kaaok-
seksi ja jonka hirmumyrskyn laatuinen pyörre
yhä vielä on peloittavassa käynnissä täyden-
täen ja levittäen sitä sekasortoa, johon tämä
onneton kansa on itsensä syösnyt.

Lähes vuoden kesti yhteiskuntamme vastus-
tuskyky — vaikkakin hetkittäin väkevästi huo-
juen — ennenkuin vihurin lieve hahmaisi mei-
dätkin helmoihinsa ja suisti kansamme kohta-
lon pyörteisiin.

Pyhä Venäjä, joka niin monta kertaa on le-
vittänyt kuolemansylinsä meitä kohden sulkeak-
seen meidät kaameaan helmaansa, kouristi
taaskin käsivartensa yrmpärillemme vetääkseen
meidät mukanaan omaan hautaansa.

Sairas, kuohuva, keskipisteensä ja tasapai-
nonsa menettänyt yhteiskuntamme ei jaksanut
horjumatta tuijottaa suunnattoman noitapadan
kiehuviin, pyörryttäviin nieluihin: liika sakeana
tunkeutui sortuvan yhteiskunnan, vuodatetun
veren, hourivien suunnitelmien pauhu, käry ja
huuma aivoihimme ja aistimiimme! Yhteiskun-
taa ja itseään raateleva punainen mielipuoli-
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suus tarttui meidänkin kansamme tartunnalle
otollisiin kerroksiin. Vuosikymmenien kohen-
tama paloaines roihahti tuleen — ja yhteiskun-
tamme oli joko suistuttava perikatoon tai ryh-
dyttävä epätoivoiseen sammutustaisteluun.

Eikä yksin heräämistään, vaan myöskin
kaikki toimintamuotonsa jopa voimakeinonsa
on punainen kumouksemme noutanut Venäjän
vallankumouksesta. Joukkojen kuohtunut, mutta
hyytynyt mielikuvitus oli siinä määrin Venäjän
vallankumoustekojen ja -esikuvien hypnotisoima,
että koko kumoustoiminta meillä yksityiskoh-
dittain vuolahti samoihin uomiin kuin siellä.
Murhia, komissarioita, neuvostoja, kansantuo-
mioistuimia myöten on koko vallankumouk-
semme ollut Venäjän vallankumouksen tylsää
matkimista. Ellei Venäjällä esim. juur'ikään
olisi hajoitettu vastavalittua kansalliskokousta,
en usko, että rohkeimmankaan sosialistin mie-
likuvitukseen meillä olisi juolahtanut eduskun-
tamme syrjäyttäminen. Kotimaisten toiminta-
kaavojen mukaan olisi eduskunta vain joukkojen
voimakeinoilla, väkisaarroksella ja nälkäpiiri-
tyksellä pakoitettu polvilleen. Olihan tämän
menetelmän tepsivyrydestä runsaita kotimaisia,
aikaisempia ja tuoreempia kokemuksia entisen
säätyeduskunnan viime päiviltä marraskuun
kunnallis- ja valtalakien käsittelyyn sekä val-
tuustojen piirityksiin asti viimeisinä »vapaus«-
aikoina!
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Samalla tavalla sai vallankumous kaikki
voimakeinonsa Venäjältä. Kaikesta sisäisestä
säröisyydestämme ja kaikesta valtiovaltamme
heikkoudesta huolimatta ei punainen kumous
kuitenkaan olisi keskuudessamme ikinä päässyt
nykyiseen valta-asemaan ja niinkauan jaksanut
ylläpitää järjestettyä vastarintaa, elleivät Venäjän
vallankumouksen sotilaalliset voimakeinot ja
apulähteet välittömästi olisi olleet sen käytettä-
vissä. Paitsi maassa jo olevia, runsaita ja sota-
toimiin suoranaisesti käytettäviä ja käytettyjä
venäläisiä sotavoimia ja asevarastoja sai vallan-
kumous jatkuvasti yltäkyllin ja ehtymättömästi
käytettäväkseen yhä uusia apuvoimia sekä eten-
kin aseita, sotatarpeita ja rahallista kannatusta
idästä.

Yhtä tärkeä, ellei tärkeämpi vallankumouk-
sen hetkelliselle menestykselle ja valtaanpääsölle
oli, että sillä täkäläisessä venäläisessä sotajär-
jestössä oli käytettävinään välittömästi valmiit
muodot ja toimintakaavat. Vain siten on selitet-
tävissä punaisen armeijan nopea ja suhteellisesti
kelvollinen sotilaallinen järjestäytyminen, että se
välittömästi omisti käytettäväkseen täkäläisen
venäläisen sotalaitoksen valmiit muodot ja toi-
minta-elimet, sotilaalliset varustukset sekä puolus-
tusasemat ja -suunnitelmat. Koko sotilaallinen
koneisto kasarmeja, muonituslaitosta ja kuor-
mastoa myöten oli yksityiskohtiin asti valmiina
sen käytettävissä ja sinään omistettavissa.
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Juuri näissä suhteissa oli punaisen armeijan
asema verrattomasti ja ratkaisevasti edullisempi
kuin valkoisen armeijan, jonka mitä vaikeim-
missa olosuhteissa täysin tyhjästä ja peräti
vajanaisin jopa puuttuvin apuneuvoin oli alusta
pitäen uudesti luotava kaikki sotilaalliselle toi-
mikykyisyydelle välttämättömät muodot ja eli-
met: koko sotilaallinen järjestäytymisensä. Juuri
näistä epätasaisista olosuhteista johtui, että val-
koisen armeijan verrattomasti suuremmasta
moraalisesta kelpoisuudesta huolimatta kuiten-
kin kesti niin kauan ennenkuin järjestynyt
yhteiskunta sai kootuksi riittävästi voimia sei-
sauttaakseen kumouksen etenemisen ja alkaak-
seen työntää sitä takaisin.

— Kaikesta huolimatta olisi yhteiskunnal-
lamme kuitenkin ollut vielä niin paljon itsesäi-
lytysvaistoa ja -mahtia, että punainen vallan-
kumous ilman venäläistä apua olisi tukahtunut
alkuunsa — jos sitä sellaisissa olosuhteissa
yleensä olisi yritettykään! — Oikein käsitettynä
oli punainen vallankumous venäläisyyden vii-
meinen ja vaarallisin yritys hahmaista kansam-
me helmoihinsa: kumous tapahtui venäläisessä
hengessä ja oli mahdollinen vain tehokkaan
venäläisen avustuksen tukemana.
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Mikä kansa tahansa olisi vastaavan laatuisissa
olosuhteissa sortunut samaan onnettomuuteen
kuin mekin.

Se kova kohtalo, jonka käsissä nyt kamp-
pailemme, ei ole etusijassa kansallisen epäkun-
toisuuden aiheuttama, vaan yhteiskunnallinen
ja historiallinen onnettomuus, johon ylivoimai-
set olosuhteet ovat meidät suistaneet. Missä
kansassa hyvänsä on pimeä, epäkypsä pohja-
kerros, jonka sankat, sameat, muodottomat
massat voisivat nousta ja tietämättömyytensä
viattomalla sokeudella ja edesvastuuttomuudella
tuhota ja pyyhkäistä raunioiksi sen yhteiskun-
nan, jonka pohjan ne muodostavat ja jonka
turvissa nekin kuitenkin itse sitä tajuamatta
elävät. Mitä kansaa hyvänsä uhkaisi si-
sältäkäsin yhteiskunnallinen perikato, jos
otolliset olosuhteet särkisivät tätä kansaa pi-
dättämästä kaikki totutut siveelliset käsitteet,
hävittäisivät sen silmissä hallituksen arvovallan
ja siveellisen oikeutuksen lumokehän, riisuisi-
vat tältä hallintovallalta kaiketi ulkonaisenkin
järjestysmahdin voimakeinot sekä jättäisivät tä-
ten riistetyt aseet sen tiedottomimpien ja edes-
vastuuttomimpien kerrosten käsiin samalla
levittäen sen välittömästi nähtäväksi ja koetta-
vaksi kaiken orgiastisen vallankumouksen huu-
man ja joukkojen mielihaluja ja pyyteitä lietso-
van loimuavan näytelmän.

Löytyneeköhän kansaa, joka jokaisessa ker-
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roksessaan olisi sellaisen selkeän tietoisuuden ja
miehisen, siveellisen itsekurin, yhteiskunnallisen
kypsyyden asteella ja siinä määrin tämän kyp-
syyden läpitunkema, että se samoissa olosuh-
teissa pohjakerroksiaan myöten horjahtamatta
olisi jaksanut säilyttää arvostelunsa raittiin ja
kylmäverisen selkeyden.

Ainakaan ei mitään kansaa saa kansana lo-
pullisesti tuomita, jos sen yhteiskunnallinen
kuntoisuus hetkeksi on horjahtanut tällaisen
ylivoimaisen koetuksen edessä! Mahtavat, vuo-
sisataisessa loistokkaassa historiassaan kuntoi-
suutensa osoittaneet kansatkaan eivät ole voi-
neet välttää suistumasta joukkoliikuntojen
sokeaan pyörteeseen, milloin olosuhteet ovat
sellaisen murtaneet esiin niiden keskuudesta.
Ranska keinuu vielä toista vuosisataa sitte sitä
järkyttäneen suuren vallankumouksen vaaralli-
sissa, petollisissa mainingeissa.

Niinpä ei saa Suomen kansankaan itseluot-
tamusta ja itseuskoa masentaa tämä roihu,
joka on loimahtanut esiin sen uumenista, jonka
valloilleen päässeet, nuoleksivat liekit nyt hä-
vittävät yhteiskuntaamme ja jonka raaat ilmene-
mismuodot tyrmistyttävät siveellistä tuntoamme.
— Se raaka väkivaltaisuus ja pimeä hurjuus,
jolla se on ratkennut ilmoille, ei ole yksino-
maisesti meidän kansanluonteemme erikoisomi-
naisuutta.

Pimeiden, tietämättömien joukkojen liikkeet
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ovat aina mielettömiä, rajuja ja sokeasti hävit-
täviä. Uskonpuhdistuksen aikaiset talonpoikais-
levottomuudet Saksassa, Ranskan vallankumouk-
sen hirmut ja Pariisin kommuunin päivät,
Venäjän vallankumouksen veriteot ja Suomen
punaisten päivien mielettömät raaat murhat —

miten eri, erilaisten ja erikehityksisten kansojen
keskuudessa tapahtuneetkin — kantavat kaikki
samaa laatuleimaa, ja ovat ilmauksia, ei kansan
luonteesta, vaan kansanjoukot hetkellisesti val-
lanneesta tarttuvasta joukkomielipuolisuudesta,
joka pimeisiin pyörteisiinsä sammuttaa kaiken
yksilöllisen arvostelukyvyn ja inhimillisen tajun-
nan ja alentaa riehuvat joukot vain alkeellisen,
verestävän raivon juopumuksessa mässääviksi
laumoiksi.

Myöskään se herkkäuskoisuus, jolla tällaiset
liikkeelle riehahtaneet joukot tavoittelevat mitä
mahdottomia pilvilinnoja ja haavekuvitelmia
hyvänsä, ei ole sekään erikoisesti kansallinen
ilmiö, vaan yleensä kumouksellisten joukko-
liikkeiden yleinen laatupiirre. Yhteiskunnallisen
kumouksen punainen haave ja sen lupaama
tuhatvuotinen ihmetila, joka nyt on tenhonnut
laajat, itseänsä pettävät kansamme kerrokset, ei
ole mikään suomalaisen kansanluonteen tai sen
haihattelevan arvostelukyvyn erikoistuote, vaan
on se ollut kaikkien kumouksellisten kansan-
liikkeiden yhteisenä, tenhoavana, pettävänä
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kangastuskuvana uskonpuhdistuksen uudestikas-
tajista Pariisin kommunisteihin ja Pietarin
bolshevikeihin asti.

Ihmiskunta on oman puuttuvan ja vajanai-
sen, mutta kehittyvän laatunsa ja luonteensa
heikoilla voimilla ja vaillinaisilla, vaikka täy-
dellistyvillä aseilla vähitellen ja vaivanalaisesti,
polvelta polvelle perityssä, samaan suuntaan
tapahtuneessa, saavutuksen saavutuksen päälle
kukkuroivassa ponnistuksessa ihmiselettäväksi
taivutellut, sulatellut ja lievitellyt ulkopuolisen
elämän kovia, jäykkiä, ihmisonnesta tietämät-
tömiä ja ihmisonnesta välittämättömiä puitteita
ja on siten vuosituhantisen, vuosimiljoonaisen
kehityksen tuloksena vähitellen vastahakoisesta
elämästä itselleen vallannut ne niukat ja tuiki
rajoitetut elämän- ja olemisen ehdot, joihin se
on kohonnut.

Usko, että yhden ainoan kumousteon taika
voisi vapauttaa ihmiskunnan tästä, itse olevai-
suuden lakien säätämästä ikuisesta taistelusta
elämän taipumattoman rautaisen tylyyden ja
heikon ihmisvoiman ja onnenkaipuun välillä ja
että elämän ankara, vaivan ja ahdistuksen
alainen työtaival tällaisen kumousteon voimasta
voisi muuttua ja vaihtua kangastelevaksi onnen-
valtakunnaksi ihmiskunnalle, tämä usko on
vain sellaisten yksilöiden ja sellaisten yhteis-
kuntakerrosten ainaista ja alati uudistuvaa, hau-
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rasta unelmaa, joiden henkinen tietoisuus ei
vielä ole kypsynyt näkemään ja itselleen tun-
nustamaan elämää sellaisena kuin se alasto-
muudessaan on ja joiden siveellinen tajunta ei
vielä ole terästynyt rajoittamaan toivojaan, suun-
nitelmiaan ja tunnelmiaan elämän- ja ihmis-
mahdollisuuksien rautaisten rajojen sisäpuolelle.

Kaikkien kehittymättömien, siveelliseen ja
älylliseen tietoisuuteen ja miehiseen itsehillintään
kohoamattomien ja kypsymättömien kansan-
joukkojen yhteisenä lyhytnäköisenä unelmana
kaikkina aikoina ja kaikkien kansojen keskuu-
dessa on ollut se vain optilliseen näköerehdyk-
seen perustuva, pinnaltaan kauniisti kangasteleva,
mutta elämän olennaisuuteen armahtamatta mu-
sertuva ja vain ihmiskunnan jo saavuttamien
elämänarvojen ja korkeampien elämänehtojen
tuhoamiseen johtava harhausko, että yhden
ainoan kumousteon ihmeellinen taika voisi
uusiksi muuttaa ihmiskunnan elinehdot ja on-
nellisemmiksi vaihtaa sen elämänmahdollisuudet.
Sellainen vaihtaminen ja muuttaminen on yhtä
lapsekas ja toivoton yritys kuin jos ihmiskunta
heikoilla, tyhjillä käsillään alkaisi kaukaloida
valtamerien vesiä kohottaakseen niiden pintaa
millimetrilläkään.

Ihmiskunnan onnen- ja elämänehtoja ja
mahdollisuuksia ei muuteta ja vaihdeta uusiksi,
ellei sitä ennen vaihdeta ja muuteta sitä luon-
nonpohjaa, jolla ihmiskunnan elämä nykyhet-
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kellä toteutuu ja vuosimiljaardit on toteutunut,
ellei olemattomiksi vaihdeta sitä tuhansien ih-
mispolvien aikana tapahtunutta fysiologista, sie-
lullista ja yhteiskunnallista kehitystä, josta
nykyinen ihminen, nykyinen yhteiskunta jokai-
sessa elinilmauksessaan on tulos, ellei vaihdeta
toiseksi ja uudeksi itse ihmistä, ihmisluonnetta
jokaisessa solukudoksessaan, jokaisessa tiedotto-
massa vietissään ja vaistossaan, jokaisessa kirk-
kaassa, tahtovassa ajatuksessaan.

Nykyinen yhteiskunta ja nykyinen ih-
misluonto on ammoisimman menneisyyden
geolooginen kivettymä, menneisyyden läsnäolo
nykyhetkessä, joka yhäti, vaikka silminnäky-
mättömän ja ajatuksenkantamattoman hitaasti
kehittyy ja rakentuu edelleen, eikä mikään ih-
mismahti saata niitä kumota ja loihtia uusiksi,
ennen olemattomiksi. Ihmiskunnan onnen mitta
on pisaralleen yhtä tarkasti määrätty kuin val-
tamerien vesimassat, eikä väkivaltaisinkaan,
turha ihmisponnistus voi hiventäkään muuttaa
tai lisätä siinä, voi vain nostaa voimattoman
hyrskähdyksen siellä täällä, joka silmänräpäyk-
sessä uupuu ja kuolee kokonaisuuden suun-
nattomuuteen kuin loiskahteleva aallonkärki
valtameren liikahtamattomana lepäilevään ää-
rettömyyteen.

Yhteiskunnallisen kumouksen harhaunelma
on tiedottomien sokeiden joukkojen itsepettävää
houretta aina ja kaikkialla ja on yhtä kansain-
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ja rotujenvälinen ilmiö kuin on ihmisonnen ja
elinehtojen rajoitus ja rautainen tylyys, eikä sen
unelman vaaroilta ja levottomuudelta voi sääs-
tyä ainoakaan kansa, jolla on keskuudessaan
osattomia, onnettomia, elämän kolkon yöpuolen
varjoissa väilyviä ja nääntyviä yksilöitä ja yrh-
teiskuntakerroksia.

Erikoisesti sosialismin autio ja kolkko tule-
vaisuuden unelma, unelma niin eloton, jäykkä
ja kaamean epätodellinen kuin voi syntyä ja
kehittyä vain kuolettavan tehdastyön näännyt-
tämässä ja jäykistyttämässä mielikuvituksessa,
elämänkuva niin henkisesti iloton, matalasti
aineellinen, psykoloogisesti mahdoton, utopisti-
sesti tyhjä ja kaavanomaisesti koneellinen kuin
voi virittyä ja juurtua vain alkeellisimpaan aja-
tustyöskentelyyn kykenevissä ja ilmeisimpien
ajatusharhojen hallitsemissa aivoissa, erikoisesti
tämä sosialistinen kumousunelma on nykyhet-
ken kansainvälinen joukkoilmiö.

Tämä sosialismin lumo vetää kehäänsä, ei
erikoisia kansoja, vaan määrättyjä yhteiskunta-
luokkia kaikkien kansojen keskuudessa. Edes-
vastuu sen henkisestä laadusta, sen haihattele-
vasta herkkätoivoisuudesta, sen suunnitelmien
seikkailevasta utopistisuudesta, sen löyhästä
todellisuuspohjasta ja sen näköalojen tukahut-
tavasta henkisestä ahtaudesta ei mitenkään
lankea minkään yksityisen, erikoisen kansan
tai kansanluonteen kannettavaksi. — Tämä
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edesvastuu ei siinäkään tapauksessa lankea
minkään yksityisen kansan kannettavaksi,
vaikkapa erikoiset, tästä kansasta ja sen voi-
mista aivan riippumattomat olosuhteet vaikut-
taisivatkin, että tämä sosialistinen kumousliike
juuri sen keskuudessa pääsee loimahtamaan
irti ja satunnaisesti juuri tässä erikoistapauk-
sessa saa käytettäväkseen aseellisia voimakei-
noja, joita vastaan juuri tällä kansallisella
yhteiskunnalla ei ole vastaavia ja riittäviä tur-
vakeinoja käytettävinään.
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SISÄPOLITIIKKA.

Kun nykyinen myrsky kerta sekin on roihu-
nut ohitse raivonsa ja yhteiskuntamme taas pa-
lannut säännöllisiin elämän uomiinsa — ja tämä
myrsky on voitettava ja säännölliset olot palau-
tettava, jos mieli kansamme elää sivistyksen ke-
hässä toimivana ja kehittyvänä yhteiskuntana
— kun siis nykyinen myrsky sekin kerta on
raivonnut ja kansamme taas joskus pääsee kor-
jaamaan niitä henkisiä ja aineellisia raunioita,
jotka ovat ainoa varma tulos nykyisestä sisälli-
sestä raatelusta, niin on tervehtyvällä, toipuvalla
yhteiskunnallamme edessään melkein ylivoimai-
sen raskas ja vaikea tehtävä, työläämpi, arka-
luontoisempi, monimutkaisempi ja ratkaisevampi
koko sen tulevaisuudelle kuin ehkä milloinkaan
ennen koko sen historiallisen kehityksen aikana.

Ensi kerran historiallisissa vaiheissaan saa
kansamme toimia, ja on sen toimittava täysin
omavaraisesti: sen tulevaisuus riippuu suoranai-
sesti ja välittömästt vain sen omista teoista tai
tekemättä jättämisistä. Sen onni on vain sen
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miehisesti viisaassa, toiveet ja suunnitelmat mah-
dollisuuksien tarkkoihin ja tarkalleen määrättyi-
hin rajoihin lujittavassa käsitys- ja toimintakyp-
syydessä eikä missään vain lapsekkaassa, yh-
teiskunnallisia haavekuvitelmia tavoittelevassa
mielikuvituksessa, joka vaatimattoman, mutta
varmasti saavutettavan ja oleellisen todellisuu-
den sijasta näkee ja hahmii vain niitä ilmavia,
häipyviä pilvilinnoja, sitä halpaa rihkamaa ja
kimaltavaa näkökorua, mitä joutilas, todellisuu-
desta irrallinen ja todellisuuden edessä edesvas-
tuuton, haaveksiva yhteiskunnallinen kuvittelu
vain milloinkin on keksinyt kehrätä ja kirjailla
laajojen joukkojen silmänlumeeksi ja henkiseksi
valeravinnoksi.

Ensi kerran on kansamme siinä asemassa,
että sen omat teot välittömästi rakentavat sen
tulevaisen kohtalon ja että jokainen nykyinen
harha-askel sen tulevaisuudelle merkitsee pitkää
harhakierrosta, ehkäpä lopullista suistumista,
jota tulevaiset sukupolvet — tämän harha-aske-
leen seurauksien, sen vaivojen ja kipujen, ehkäpä
perikadonkin kantajat — ovat kiroavat.

Samalla kuin kansamme täten on lujitettava
olemassaolo-ehtojensa ulkonaiset mahdollisuudet
kaukonäköisellä viisaudella ja kaiken sisäisen
mahtinsa keskittämisellä, yhfaikaa sekä horju-
mattomalla uskaliaisuudella ja toivorikkaudella
että rautaisella itsekurilla ja malttavaisuuden
mahdilla, samalla on sen sisäisesti lääkittävä
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ne vuotavat haavat, jotka sisällinen sota on
iskenyt sen jaloimpiin elimiin, vaimennettava
viritetyn kansalaisvihan kuumeisa särky japolte,
yhdistettävä kahtena vihollisleirinä, vihan aseita
toisiaan vastaan kantanut kansa yhteiseen, luot-
tavaan, luovaan kansalliseen työhön. Sen on
kohotettava tuhasta poltetut ihmisasunnot ja
pystytettävä lain kunnioitus ja mahti vimmoit-
tuneitten, villiydyneitten joukkojen edessä; sen
on tuhotuin aineellisin ja pirstotuin siveellisin
voimin rakennettava uusittu yhteiskunta, joka
asettaa melkein rajattomat vaatimukset sen ai-
neellisille mahdollisuuksille ja sen siveelliselle
kuntoisuudelle.

— Etupäässä kahteen valtasuuntaan on tä-
män sisäisen uudesti rakentamis- ja kehittämis-
työn tapahduttava, jotta yhteiskuntamme taaskin
kasvaisi eheäksi ja kansamme terveeksi. Yh-
teiskuntamme järkytetty järjestys on taaskin
saatava lujaksi ja ehdottomaksi ja palautuneen
järjestyksen pohjalla on jokaiselle yhteiskunnan
jäsenelle avattava ja valmistettava niin vapaat
ja edulliset elämänehdot kuin yhteiskunnan ra-
joitetuissa voimissa ja mahdollisuuksissa on.
Hallitusvalta on lujitettava, mutta samalla ovat
kaikki voimamme ponnistettavat yhteiskunnal-
listen olojemme korjaamiseksi japarantamiseksi.
Sisäinen järjestyksemme on saatava niin lujaksi,
että ne voimat keskuudessamme, jotkayhteiseksi
turmioksemme uhkaavat yhteiskunnallisia jäi-



100

jestystämme, kansallista olemassaoloamme ja
sivistystämme, ehdottomasti tulevat sidotuiksi
ja kaikissa ilmauksissaan ehkäistyiksi; mutta
samalla ja yhtä rinnan tämän sitovan toiminnan
kanssa on kaikki luova toimitarmomme koh-
distettava sellaiseen sisäiseen, yhteiskunnalliseen
uudistustyöhön, joka mahdollisimmassa mää-
rässä hävittää tai ainakin rajoittaa niitä aiheita
ja syitä, joista nykyhetken sokea ja tuhoisa kan-
sanliike on noutanut virikkeensä ja synkeän
voimansa. Lujan arvovaltaisen hallitusvallan ja
lakimääräisen järjestyksen palauttaminen sekä
yhteiskunnallisten olojemme tarmokas paranta-
minen ja kehittäminen ovat uuden itsenäisen,
kansalaissodan kammoista vapahtuneen Suomen
ensimäiset, välitöntä ratkaisua vaativat elinteh-
tävät.

Miten on palautettava lainmukaisen yhteis-
kunta-elämän kuri ja sitova arvovalta kansamme
keskuuteen, jonka silmissä ja käsityksissä tätä
kuria ja arvovaltaa viimeksi kuluneiden kahden
vuosikymmenen aikana yhtämittaisesti ja jär-
jestelmällisesti on järkytetty ja horjutettu sekä
hallintovallan toimenpiteitten että näitä toimen-
piteitä vastustavan yhteiskunnallisen ja valtiolli-
sen toiminnan ja kiihoitustyön kautta? Kan-
samme perinnäistä ja veriin elettyä alamaisuus-
lojaliteettia ja välitöntä lainkunnioitusta ovat
yhtä hyvällä menestyksellä uurtaneet passiivisen
vastarintamme ankarasti ihanteellisista vaikut-
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teista lähtenyt kiihoitustyö ja suurlakon jälkei-
nen suinpäinen eduskuntareformimme sairau-
denotnaisine puoluekiihkoineen ja kypsymättö-
mine uudistuskuohuineen kuin venäläisen sorto-
vallan painokin ja Bobrikoffin ja Seynin anar-
kistiset hallintometoodit. Yhteiskunnallisen jär-
jestyksemme lopullisen luhistumisen ja romah-
tamisen on yhtä välittömästi aiheuttanut porva-
rillisen elämänkatsomuksen ja valistustyön ma-
tala ja pintapuolinen järkeisoppisuus ja vapaa-
mielisyys, mikä yleisessä tajunnassa ja mieli-
piteessä vähitellen jäyti ja kuivi juuret kaikilta
syvemmiltä siveellisiltä käsityksiltä ja tietoisuu-
delta, kuin sosialistinen häikäilemätön yhteis-
kunnallinen palokiihoituskin ja bolshevismin
tartuttava joukkomielipuolisuus.

Yhteiskuntamme elämismuodot ovat siis saa-
tavat taaskin vakiintumaan ja järjestykseen.
Vuoden 1899 tsaristisen vallankumouksen mur-
rokseen suistama ja sen jälkeen yhä uudistuviin
murroksiin suistunut yhteiskuntamme on saa-
tettava takaisin omille luonnollisille raiteilleen,
entisen vuosisataisen kehityksensä luomille te-
loille, joita myöten vain sen kehitys voi tapahtua
vaurioitta ja järkytyksittä.

Historia ei ole mielikuvitelmaa, vaan on se
jäykkää todellisuutta: menneisyydestä nykyhet-
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keen kasvanut yhteiskunta kaikkine elävine,
vaikuttavine voimineen. Kuten maanpinta, jota
jalkamme turvattuna tallaa ja jolle olemme pe-
rustaneet kotimme kulmakiven, on menneiden
geoloogisten ajanjaksojen läsnäolo nykyhetkessä,
kuten sen jokaiseen tomuhiukkaseen ja jokai-
seen kiven kileymään on sidottu maapallon koko
menneisyys, samaten on yhteiskunta koko edel-
läkäyneen historiallisen kehityksen nykyhetkessä
läsnäoleva kerrostuma, jonka elämänmuodot,
tavat ja käsitykset ovat joka vivahduksessaan
edelläkäyneen menneisyyden asettamat ja mää-
räämät.

Kansa ei ehdoin tahdoin voi irtautua enti-
syydestään ja valinnanvaraisesti vaihtaa entisiä
elämänmuotojaan mielivaltaisesti sepitettyihin ja
hetken lyhytnäköisten mielioikkujen mukaan
kyhättyihin uusiin, ellei se samalla tahdo alis-
taa koko yhteiskunnallista rakennettaan vaaran-
alaiseksi. Yhteiskunnalliset elämismuodot ovat
orgaanisia: ne ovat kasvaneet kansan menneistä
kohtaloista. Kuten ei elävältä ihmiseltä voi lei-
kata ja viskata syrjään mitään vaatimatontakaan
elintä ja sovittaa sijalle kuinka täydellistä hy-
vänsä, mutta elimistölle vierasta ja siihen sula-
matonta konelaitetta, ilman että ihminen tällai-
sesta leikkauksesta tulee rammaksi, samaten ei
yhteiskunnankaan elinmuotoja voida mielivalloin
ja keinotekoisesti vaihtaa uusiksi ilman että koko
yhteiskunta-organismi siitä kärsii. Kuten elävän
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organismin jäsenet ja elimet kehittyvät tämän
organismin sisäisestä kasvumahdista, eivätkä ole
ulkonaisen valinnan ja taidon kyhäilemiä ja yh-
teen sommittelemia, samaten ei kansakaan mieli-
valloin ja vapaasti sommittele ja suunnittele,
valitse tai hylkää käsityksiään, laitoksiaan, yh-
teiskunnallisia elämänmuotojaan, siveellistä ja
hengistä ilmakehäänsä, vaan kasvaa niihin, saa-
puu niihin oman elimellisen kehittymisensä teitä.
Senpävuoksi ei kansa kostamatta voi viskata
luotaan historiansa luomia yhteiskunnallisia elä-
mänmuotoja. — Jos siis kansa kevytmielisesti
ja lyhytnäköisesti riistää itseltään ja kuolettaa
olemuksessaan jotakin, joka elimellisesti oli kas-
vanut sen elämisenehdoista ja jonka olemassa-
olo kohdaltaan oli osa sen omaa henkistä, si-
veellistä ja yhteiskunnallista olemassa-oloa, niin
riistää ja kuolettaa tämä kansa samalla osan
itseään, eikä se millään keinotekoisella sepitel-
mällä voi korvata tämän riiston vauriota omassa
organismissaan.

— Tällaisia riistoja, jotka ovat hävittäneet
sen eläviä, toimivia yhteiskuntamuotoja, horjut-
taneet sen perittyjä käsityksiä, särkeneet sen
henkisen ja siveellisen ilmakehän, on Suomen
kansa parina viime vuosikymmenenä osaksi saa-
nut kokea, osaksi itse ehdoin tahdoin tehnyt
itseltään. Meihin ja meidän oloihimme on väki-
valloin yritetty istuttaa ja juurruttaa venäläinen
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itsevaltius kaikkine sivuilmiöineen ja seurauksi-
neen niin valtiollisissa ja yhteiskunnallisissa elä-
män muodoissa kuin siveellisissä käsityksissäkin.
Tätä uhkaavaa idän rynnistystä vastaan olemme
itse hätäytyneinä hakeneet turvaa ja tukea äärim-
mäisen, radikaalisen kansanvallan helmoissa,
kansanvallan, joka meillä oli täysin ja yksin-
omaan teoreettinen kyhäelmä, pintapuolisen po-
liittisen doktrinärismin mielivaltainen vapaan-
käden piirrelmä: yhtä ventovieras istutelma yh-
teiskunnalliseen maaperäämme, yhtä irrallinen
ilmiö totunnaisten elämänmuotojemme kehässä,
yhtä räikeässä ristiriidassa henkisen sekä siveel-
lisen että sivistyksellisen kehitystasomme kanssa
kuin konsaan idän kammottava, kasakkapiiskai-
nen itsevaltius. Viimeksi on ylitsemme huuhto-
nut Venäjän vallankumouksen hyökylaine, joka
sekin vieraine, eriskummaisine yhteiskunnalli-
sine, siveellisine ja sivistyksellisine käsityksineen
on reutonut ja temmeltänyt yhteiskuntamme
perusmuureja vastaan tavoitellen sekin sekä si-
säisen että ulkonaisen yhteiskuntaelämämme
suistamista aivan vieraille teloille ja oudoille
vesille.

Näiden vieraiden voimien vaarallisesta tem-
mellyksestä on meidän nyt yritettävä pelastaa
peritty yhteiskuntamme. On palattava entisen
kehityksen laduille, solmittava katkenneet siteet
menneisyyteemme, johdettava menneisyyden elä-
vät voimat suoraan ja murtamattomina rakenta-
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maan tulevaisuuttamme: rakennettava entisen
kehityksen vankalle, kiinteälle ja kestävälle poh-
jalle tulevaisuuden ehompi Suomi. Mutta tämä
tehtävä on suoritettava siten, ettemme ole men-
meisyyden orjat, vaan tulevaisuuden luojat. Mei-
dän ei ole matkittava menneisyyttä, vaan perus-
tuttava menneisyyteen. Entisyyden saavutuksia
ei ole hyljättävä, sillä ne edustavat ihmispolvien
ja vuosisatojen yhteisen ponnistuksen esillekamp-
pailemia, korvaamattomia perintö-arvoja. Näihin
saavutuksiin ja perintöarvoihin ei elävä kansa
kuitenkaan saa tyrehtyneesti pysähtyä, vaan on
sen palavalla, uuraalla työllä edelleen kehitet-
tävä, muodostettava ja lisättävä niitä siten kuin
uudet kehittyneet, muodostuneet ja mullistuneet-
kin olosuhteet vaativat. Terveen yhteiskunnan
elintehtävänä — ja tehtävänä, josta riittää työtä
yltäkyllin kullekin ihmispolvelle — on entisyy-
den elävän sisällön valaminen, muovaaminen ja
takominen olevan nykyhetken vaatimiin muo-
toihin.



EDUSKUNTA-JÄRJESTYS.

Viimeisten kahdenkymmenen vuoden histo-
riamme kohtalokkain, ulkonainen, yhä vaiku-
tuksessa oleva perintö meillä on 1905-vuoden
uusi eduskuntamuoto.

Ensimäinen perusteko, jolla meidän on
lujitettava ja vakiinnutettava itsenäistymeen yh-
teiskuntamme sisäinen elämä ja rauhallinen
kehkeneminen, on tämän eduskuntamuodon pe-
rinpohjainen uusiminen ja muodostelu. Jos
tämä eduskuntamuoto nykyisellään jää voimaan,
on yhteiskuntamme pysyvästi huojuvilla perus-
tuksilla, ja siltä on sulettu mahdollisuus kaik-
keen tasaiseen, elimellisesti kehkenevään edis-
tykseen.

Jo alunpitäen oli tämä eduskuntamuoto mah-
dollinen vain yhteiskunnassa, jossa sen vasta-
painona oli ylimahtinen hallintovalta, joka jossa-
kin määrässä takasi, ettei yhteiskunta aivan kä-
sistään ja jaloistaan sidottuna ollut jätetty täl-
laisen lainsäädäntöelimen yllättävien päätösten
ja lakikokeilujen uhriksi. Eduskunta-uudistuk-
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semme radikaalisuus lienee paitsi hetken riuh-
tautuneista mielialoista myöskin osaksi johtunut
yleisen mielipiteen vaistomaisesta pyrkimyksestä
luoda juuri tämän vieraan hallintovallan yli-
mahdin vastapainoksi edustuslaitos, jolla mah-
dollisimman laajoja yhteiskuntakerroksia edus-
taen olisi ollut mahdollisimman suuri siveellinen
auktoriteetti tämän vieraan hallintovallan sortoa
vastaan.

— Nyt kun nämä molemmat asianhaarat
ovat rauenneet, kun vieraan hallintovallan suo-
ranainen sorto on lauennut, mutta samalla myös-
kin hävinnyt kaikenlainen muukin hallintovalta,
jolla olisi mahtia varjella yhteiskuntaamme miltä
hyvänsä satunnaisen eduskunta-enemmistön kyp-
symättömimmiltäkin päähänpistoilta ja puolue-
oikuilta, niin nyt astuvat nykyisen eduskunta-
muotomme vajanaisuudet suorastaan pelottavina
etualalle.

f

Itsenäinen maa ja kansa, jonka teot suoras-
taan ja välittömästi rakentavat sen oman kohta-
lon, jonka teot muodostuvat sen kohtaloksi,
ei tule toimeen sellaisella eduskunnalla kuin
meidän.

Kuten teoreettisesti itsessään heti alunpitäen
oli selvää jokaiselle, joka vähänkin jaksaa aja-
tella realiteeteissa, ja kuten yli kymmen vuotinen
käytäntö ja kokemus on osoittanut, on nykyi-
sellä eduskunnallamme hyvin heikot edellytykset
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pätevään ja kypsästi harkittuun, johdonmukai-
seen lainsäädäntätyöhön. Eduskuntamme on
kansassamme risteilevien ja kansaamme raate-
levien eri puolue-intohimojen matemaattisesti
tarkka jäljennöskuva, mutta ei suinkaan kan-
samme poliittisen kypsyyden ja luovan järjes-
tyskyvyn täyspätöinen edustaja.

Eduskuntajärjestyksemme tavoittaa luoda
eduskunnan, joka pienoiskoossa on aivan tarkka
ja väärentämätön kuvastus kansan kaikkien
kerrosten valtiollisista ja yhteiskunnallisista pyr-
kimyksistä. Eduskuntamme antama kuva kan-
samme poliittisesta kehityskannasta on kuiten-
kin kauttaaltaan perspektiivisesti väärä ja har-
haanjohtava: se antaa saman vaikutusvallan tie-
dottomille kuin yhteiskunnallisesti ja poliittisesti
kypsemmille ja tietoisammillekin kerroksille.
Nykyinen vaalijärjestyksemme seuloo kaikessa
rigoristisessa tasapuolisuudessaan kansastamme
esiin eduskunnan, joka yhteiskunnalliselta ja
poliittiselta kypsyydeltään on verrattomasti ala-
puolella yhteiskunnallisen tietoisuutemme tasa-
pintaa. Eduskuntamme on rakennettu yhteis-
kuntamme massalle, ei sen eläville ja henkisesti
virvonneille ja toimiville voimille. Senpävuoksi
ei sen puitteisiin mahdukaan kuin mitätön murto-
osa kansamme yhteiskunnallista kypsyyttä ja
sen tietoisia rakentavia voimia, kun sensijaan
yhteiskunnan kehittymättömät kerrokset ja ai-
nekset lukumääränsä hallitsevan suuremmuuden



109

vuoksi aivan ylivoimaisesti pääsevät määrää-
mään eduskunnan henkisen tason, sen katsanto-
tapojen kypsyyden ja sen työkyvyn.

Täten onkin eduskunta lyhyenä vaikutus-
kautenaan jotenkin täydellisesti riisunut ja hä-
vittänyt itseltään sen välittömän, vaistoisen ar-
vonannon ja kunnioituksen sädekehän, joka enti-
sen säätyeduskunnan aikana vielä ehdottomasti
ympäröitsi eduskunnan tekoja ja toimenpiteitä.
Tämä kunnioituksen sädekehä antoi säätyedus-
kunnan päätöksille siveellistä pontta ja painoa
ja kohotti välittömässä yleisessä tajunnassa jo-
kaisen sen yksityisen jäsenenkin kansalaisarvoa
tehden valtiopäivämiehisyydestä kansallisen kun-
nia-arvon. Tämä eduskunnan arvovallan hä-
vittäminen yleistajunnasta on sinään eräs uusi
vaihe siinä kehityksessä, joka yleensä viime vuosi-
kymmeninä on höllittänyt yhteiskuntamme si-
veellisiä liitoksia. Sekin on osaltaan horjuttanut
kaiken lainsäädännän sitovaa auktoriteettia ja
siveellistä velvoittavaisuutta.

Mutta vielä suoranaisemmin ja asiallisesti
hävittävämmin vaikuttaa eduskunnan epäpäte-
vyys sen välittömään lainsääntätyöhön. Kokoon-
panonsa vuoksi on eduskunta kypsymätön pun-
nitsemaan ja arvioimaan päätöstensä ja toimen-
piteittensä asiallista kantavuutta ja seurauksia
siinäkään inhimillisesti rajoitetussa ja vajanai-
sessa mitassa, mikä olisi mahdollista, jos se
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likimainkaan edustaisi kansamme poliittisen tie-
toisuuden parhaimmistoa.

Eduskuntajärjestyksemme on sellainen, että
se eduskunnaksi kiteyttää edustajiston, joka jo-
tenkin herkästi ja tarkasti, mutta samanarvoi-
sesi kuvastaa laajojen joukkojen ja tiedottomien
kerrosten sekä kipeitä, polttavia elintarpeita ja
oikeutettuja vaatimuksia että kaikkia sen kypsy-
mättömiä, harhailevia toiveita ja sokeita, silmit-
tömiä pyyteitä. Multa se ei samalla valvo ja
huolehdi siitä, että näiden oikeutettujen vaati-
musten ja epäoikeutettujen pyyteiden, näiden
mahdottomien unelmien ja korjausta huutavien
epäkohtien sekasortoisen patouman selvittäjäksi,
seulojaksi ja vapahtaville uomille ohjaajaksi tu-
lisi valituksi eduskunta, jossa olisi läsnä kansan
todella selvänäköisin arvostelukyky, tehokkain
toimitarmo ja valppain, neuvokkain taito. Niinpä
kerää eduskunta huolellisesti kehäänsä kaiken
kansassamme kytevän tyytymättömyyden polt-
teen, kaiken sen kiihkotilan ja sairauden ilmiöt,
jota yhteiskuntamme potee, kaikki niin oikeute-
tut kuin hourivatkin tulevaisuuden unelmat,
mutta ei huolehdi samalla valppaudella ja me-
nestyksellä siitä, eitä tämä polte, sairaus ja hou-
rinla sen kehässä myöskin löytäisi otollisimmat
lääkitsijänsä ja taidokkaimmat lievittäjänsä.
Eduskunnasta kehittyy varsin väkevä ja keski-
tetty yhteiskunnallisen tyytymättömyyden liesi
ja käymispiste, ensiluokan agilalsioniväline ja
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julkikoroke, mutta varsin heikko tämän yhteis-
kunnallisen tyytymättömyyden syiden paljastaja
ja hävittäjä: kykenemätön lainlaadintaelin.

Eduskunnan asiallisesti heikon pätevyyden
tuhoisuutta lisää vielä sen suhteellisesta vaali-
tavasta johtuva kokoonpanon kirjavuus. Edus-
kunta on hajautunut sekanaiseen mylläkkään
suurempia ja pienempiä puolueita ristiriitaisille,
taistelevine pyyteineen ja pyrintöineen, joista ke-
nenkään on vaikeata ainakaan pysyväisemmästi
saada valta-asemaa ja joiden tilapäinenkin yh-
distäminen yhteisiä pyrintöperiä ajamaan näyttää
kovin vaikealta, ellei täysin mahdottomalta.

Tämä puoluekirjavuus ja näiden puolueiden
lakkaamatta edestakaisin aaltoileva suhteilu te-
kee eduskunnan kaiken vakavimmankin lainsää-
däntätyön peräti oikukkaaksi, sattumanvaraiseksi
ja epäjohdonmukaiseksi. Eri puolueiden itsek-
käät sovittamattomat edut ja pyyteet — jopa
aivan tilapäisetkin, pikkumaiset sisuttelut ja
kostopartioretket — saattavat syylää säädettyi-
hin lakeihin aivan ristiriitaisia, yhteensulamat-
tomia aineksia. Tärkeimmät lainsäädäntötoi-
menpiteet, joissa juuri edut ja periaatteet jyr-
kimmin törmäävät vastakkain ja joiden yksityis-
kohdissa eri pienoispuolueiden käsitykset käyrvät
milloin mitenkin keskenään ristiin, suoritetaan
melkein sääntönä mitä yllättävimpien ja toisiaan
vastaan sotivien sovittelujen muodossa. Lain-
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säädäntötyö on ominaisen epätasaista, kulmi-
kasta ja syöksähtelevää: laki- ja uudistusehdo-
tukset suistuvat ja riuhtautuvat ikäänkuin joka
hetki irti aloitteentekijäin käsistä, omaksuvat
vieraan aines-osasen sieltä toisen täältä, muuttu-
vat useasti tuntemattomiksi alkuperäisestä muo-
dostaan: lopullisessa, valmistuneessa muodos-
saan ovat ne kokonaisuutena katsottuina tavalli-
sesti jokaisen hyväksyjänsäkin yksimielisesti vie-
romia ja kieltämiä.

— Tämä eduskunnan rikkinäisyys ja kurit-
tomuus on vastaisuudessa tekevä mahdottomaksi
kiihkeästi vaaditun parlamentaarisesti vastuun-
alaisen hallituksenkin maassamme. Mitenkä voi
nimittäin nykyisenlaatuinen eduskunta, jonka
puolueiden ry7hmitys tämänpäiväisessä istun-
nossa on toinen kuin eilisessä ja jossa puolueet
äänestävät eri leireissä, kun on kysymys saman
lain eri pykälistä ja jossa ei millään puolueella
ole sitä poliittista itsekuria ja kypsyyttä, että se
yhteisen päämäärän vuoksi vastustaisi minkä
tahansa äänestystilaisuuden tarjoamaa kiusausta
viedä missä hyvänsä mitättömässä sivuseikassa
perille omaa erikoispyydettään ilmeisen ristirii-
dan uhallakin omien liittolaispuolueidensa kanssa,
mitenkä voi sellainen eduskunta muodostaa mi-
tään luotettavaa pohjaa siihen nojautuvan halli-
tuksen vaatimattomillekaan toimenpiteille? Mi-
tättömintä hökkeliäkään ei perusteta vierivälle
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hiekalle, sitä vähemmän kokonaisen yhteis-
kunnan tulevaisuutta ja menestystä.

Itsenäinen Suomi, jonka tulevaisuus on sen
omien tekojen varassa, ei voi tulla toimeen
nykyisellä eduskunnallaan. Meidän aineelliset
elämänehtomme ovat niin niukat ja meidän
ulkopoliittiset olosuhteemme niin vaaranalaiset,
ettei meillä ole mahdollisuuksia ja varoja sel-
laiseen muodikkaaseen ylellisyystavaraan kuin
on »maailman kansanvaltaisin eduskuntamuoto».
Joko on meidän uhrattava jotakin »kansanval-
taisuudestamme» tai on meidän kieltäydyttävä
kaikista unelmista säästyä itsenäisenä, omat
kohtalomme kehittelevänä kansakuntana.

Nykyisen eduskuntamuodon huomissa on
kansallamme edessä aivan näennäinen, kuukau-
desta toiseen vaihtuva hallintovalta ilman mi-
tään järjestyksen mahtia; sillä on edessä
kokeileva, epäkyrpsä ja epäjohdonmukainen,
äärimmäisyydestä toiseen heittelevä, milloin pää-
semättömiin takertuva, milloin suinpäin eteen-
päin suistuva yhteiskunnallinen lainsäädäntö;
sillä on edessä mahdottomien kokeilujen ja
pilventakaisia tavoittelevien haavekuvitelmien
tuhoama taloudellinen elämä; sillä on edessä
pettävimmän näennäisyyden ja tyhjien, kansan-
omaisten iskusanojen määräämä, fantastisesti
populäärinen ulkopolitiikka, jonka menenelmiä
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eivät määrää jäykät ja taipumattomat tosiasiat,
vaan varsin ilmavat »aatteet».

Miten nyt löydämme turvan niitä vaaroja
vastaan, jotka koko kansallista tulevaisuuttamme
uhkaavina kätkeytyvät nykyiseen eduskunta-
muotoomme?

Nykyistä eduskuntamuotoa sinään ei enää
voida muuttaa, siksi kiinteästi ovat laajat kan-
sankerrokset sen omaksuneet. Eikä sitä tarvit-
sekaan muuttaa, jos yhteiskuntamme voi jollain
tapaa varautua sen aiheuttamia vaaroja vastaan.
Päinvastoin, jos nykyisen eduskunnan rinnalle
voidaan luoda joku toinen yhtä täysivaltainen
mahti, joka täydentää nykyisen eduskunnan
vajanaista pätevyyttä ja samalla suojelee yhteis-
kuntaa tämän eduskunnan kypsymättömiltä
kokeiluilta ja sen kehittymättömyyden aiheut-
tamilta vaaroilta, niin on yhteiskunnallemme
vain onneksi, että sillä myöskin on nykyisen
eduskuntamme laatuinen valtioelin, joka mah-
dollisimman puhtaasti ja väärentämättä tuo julki
ja kuuluville kansan laajimpien kerrosten vä-
littömät mielialat ja pyrkimykset. Jos tällaisen
elimen rinnalla on toimimassa toinen, yhtä ar-
vovaltainen ja yhteiskunnallisesti edustava val-
tiomahti, jolla on sekä pätevyyttä että voimaa
muodostamaan riittävän vastapainon ja korrek-
tiivin sille, niin on nykyisen eduskunnan laa-
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tuinen edustuselin vain yhteiskunnalle siunauk-
seksi ja terveydeksi. Se muodostaa silloin
ikäänkuin käymisaineen yhteiskunnallisessa ke-
hityksessä, tuo julki sen pakotuksen ja pyrki-
myksen, joka piilee ja potee yhteiskunnan poh-
jissa, ja estää siten yhteiskunnallisen kehityksen
jähmettymisen. Kypsään ja lopulliseen lainlaa-
dintaan se ei sinään ole itsessään otollinen elin,
mutta se on sensijaan varsin terveellinen ja
tehokas pakotin saamaan yhteiskunnan älylli-
seen ja harkittuun luomistyöhön kykenevät voi-
mat ryhtymään tällaiseen lainsäädäntätyöhön.

Nykyisen eduskunnan rinnalle, joka nykyisine
vaaliperusteineen — käytännöllisistä syistä kui-
tenkin jonkun verran rajoitetuin jäsenmäärin —

on säilytettävä eduskuntalaitoksemme alahuo-
neena, on meidän edustuslaitoksemme vakaan-
nuttamiseksi luotava ylähuone. Ja tämä ylä-
huone on luotava sellaiseksi, että se edustaa
todellisia eläviä ja vaikuttavia voimia yhteis-
kunnassamme ja että sillä senvuoksi yleisessä
tajunnassakin tulee olemaan täyden edustavai-
suuden arvovalta ja mahti.

Tämä uusi eduskuntamuoto ei saa olla mi-
kään nykyisen edustusmuodon joillakin vaali-
oikeus-muutoksilla ja -rajoituksilla aikaansaatu
tautologia, heikonnettu toisinto, joka yleisessä
käsityksessä jo senvuoksi jäisi alahuoneen var-
joon samalla kuitenkaan oleellisesti täydentä-
mättä ja syventämättä nykyisen eduskunnan
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laatua ja lainsäädännöllistä pätevyyttä. Sen on
oltava'^kokonaan toisille, vaikka yhtä oikeute-
tuille perustuksille rakennettu edustusmuoto,
joka nykyisen eduskunnan laajan, massojen
lukuun perustuvan kansanvaltaisuuden ohelle
vetää yhteiskunnalliseen lainsäädäntään osalli-
siksi niin tarkoin kuin mahdollista yhteiskun-
tamme elävät, rakentavat, tietoisasti työskente-
levät voimat. Eikä uusi eduskuntamuoto
myöskään saa olla mikään pelkästään teoreetti-
nen, ilmava sepitelmä, vaan yhteiskuntamme
todellisten, vaikuttavien olosuhteitten perusteella
kiteytetty voimakeskus, mieluimmin sellainen,
jolle entinen historiamme jo on löytänyt ja
luonut vakaantuneet muodot ja joka senvuoksi
orgaanisesti kasvaa esiin oloistamme ja käsi-
tyksistämme.

— Tarkastaessamme enlisen säätyeduskun-
tamme rakentavia prinsiippejä, huomaamme, että
sen kehässä olivat yhteiskunnalliseen lainsäädän-
tään vedetyt tai oman vaikutustehonsa vuoksi
siihen pakoittautuneet kaikki ne yhteiskuntaker-
rokset, jotka muodossa tai toisessa tosiasiallisesti
silloisissa oloissa rakensivat yhteiskuntaa.

Jos nykyinen eduskunta on laajojen kansan-
kerrosten lukumääräisten voimasuhteiden mate-
maattisesti tarkka kuvastus, oli säätyeduskun-
tamme yhteiskunnan aktiivisten, elävien ja vai-
kuttavien voimien muodostuma, ei lukumäärän,
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vaan rakentavan yhteiskunlamahdin edustaja.
Säätyeduskunta oli vaikuttavien historiallisten
olosuhteitten ja toimintamuotonsa tavottaneiden
yhteiskunnallisten voimien luomaa todellisuutta.
Sen puitteisiin olivat vuosisatojen kuluessa tul-
leet vedetyiksi ja sen kehässä löytäneet toimi-
tilaisuuden ne yhteiskuntaluokat, joilla etupäässä
oli tietoisaa tahtoa, elävää kokemusta ja luovaa
taitoa yhteiskunnallisessa rakennustyössä. Se
edusti senvuoksi ahtaammasta pohjastaan ja
näennäisesti avuttomasta ja kankeasta raken-
teestaan huolimatta monipuolisemmin, rikkaam-
min ja monisärmäisemmin yhteiskuntamme elä-
viä, toimivia ja luovia voimia kuin nykyinen
keinotekoisesti sepitetty eduskuntajärjestys. Teo-
reettisesti kyllä pingoittaa uusi eduskuntajärjes-
tys kehänsä mahdollisimman tasaisesti yli kaiken
kansan ja vetää mahdollisimman täydellisesti ja
tasasuhtaisesti yhteiskunnan kaikki kerrokset
osallisiksi yhteiskunnalliseen ja valtiolliseen toi-
mintaan, multa kansan eri kerrosten aivan eri-
laisen ja eriarvoisen valtiollisen ja yhteiskun-
nallisen kypsyyden ja valveutumisen vuoksi
antaa se lopulliseksi tulokseksi kuitenkin edus-
kunnan, jossa kansan luova lainsäädännöllinen
kyky ja yhteiskunnallinen tietoisuus sekä itse-
järjestäytymisen vaisto ovat edustettuina ylen
vajanaisesti ja aivan väärissä mittasuhteissa.

Jos siis haluamme nyrkyisen kvantitatiivisesti
edustavan eduskunnan ohelle ja täydentäjäksi
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edustusmuodon, joka myöskin kvalitatiivisesti
edustaa yhteiskuntaamme, niin tarjoo entinen
sääty-eduskunta valmiin, oloihimme ja käsityk-
siimme vakiintuneen pohjan sellaiselle.

Tietysti on entisen säätyeduskunnan muotoja
hyvinkin radikaalisesti kehitettävä, jotta ne voi-
sivat kuvastaa nykyisen, muutamassa vuosi-
kymmenessä perinjuurin uudeksi kehittyneen
yhteiskuntamme nykyisiä eläviä ja vaikuttavia
voimia, mutta itse muodostava prinsiippi on
noudettavissa tästä eduskuntamuodosta ja luul-
tavasti myöskin varsin paljon sen vakiintuneita
muotoja. Yhteiskuntamme on tosin muutamana
vuosikymmenenä muuttunut ja kehittynyt
enemmän kuin ennen vuosisatoina, mutta ra-
kentavilta laatuominaisuuksiltaan se ei kuiten-
kaan ole vaihtunut uudeksi, se on vain —

kuten kehitysijässä oleva ihminen — ensi sil-
mäykseltä kyllä muuttunut melkein entisestään
tuntemattomaksi, mutta tarkemmin katsoen löy-
tää ja tuntee kuitenkin entiset tutut piirteet ja
rakenneominaisuudet.

Niinpä uskon, että — miten yhteiskuntamme
näköjään onkin muuttunut — entisen eduskun-
tamme nelijakoinen luokkaryhmitys vieläkin
jotenkin vastaa luovien voimien todellisia suh-
teita yhteiskunnassamme. Vielä muodostavat
pää-asiassa samat yhteiskuntaluokat kuin ennen-
kin keskuudessamme tietoisan ja toimivan yh-
teiskuntaelämän kannattavat peruspylväät. On
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vain siten kehitettävä säätyedustusmuotomme
rakentavaa periaatetta, että yhteiskuntamme tulee
ryhmitetyksi nykyisten elävien ja vaikuttavien
voimien mukaan.

Aateli yhteiskunnallisena säätynä on hävin-
nyt, eikä sillä enää ole mitään erillistä asemaa
ja tehtävää yhteiskunnassamme: sen entiset
jäsenet ovat hajautuneet virkamiehistöön, oppi-
sivistyneistöön, liike-elämän aloille ja maanomis-
tajain luokkaan. — Entistä pappissäätyä vastaa

nykyään luonnollisimmasti oppisivistyneistö ja
virkamiehistö kokonaisuudessaan, käsitettynä
mahdollisimman laajasti, myöskin kansakoulu-
opettajisto, rautatie-, posti- ja sähkövirkamiehistö
y. m. mukaan luettuina. — Entistä porvarissää-
tyä vastaa nykyoloissa liike-elämän ja teolli-
suuden harjoittajain luokka, tämäkin vaikutus-
ala käsitettynä mahdollisimman laajasti, sulkien
piiriinsä kaikki liike-alat kaupungeissa ja maa-
seudulla, teollisuuden, kaupan, merenkulun
y. m. haarat mukaan luettuina. — Entistä talon-
poikaissäätyä vastaa edelleen nykyinen maan-
omistajaluokka. Yhä edelleen edustaa maan-
viljelys liike-elämän rinnalla kansamme pää-
elinkeinoa, ja sitäpaitsi muodostaa maata-omistava
väestö kansan säilyttävimmän, koossapitävimmän
ja todellisuustajuisimman aineksen, jonka juur-
tuneen elämänkäsityksen pohjapaino on välttä-
mätön pysyvälle yhteiskunnalle. ElFei yh-
teiskuntamme esim. olisi ollut se vankka
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talonpoikaisyhteiskunta, jota se pohjaperuster-
taan onneksi kuitenkin edelleen on, olisi
nykyinen myrsky auttamattomasti ja vastusta-
mattomasti huuhtonut mukaansa koko yhteis-
kuntamme nykyisen kumousliikkeen temmel-
lykseen ja lopulliseen varmaan tuhoon. —

Näiden entisten yhteiskuntaluokkien lisäksi jarin-
nalle on viimeaikainen yhteiskunnallinen kehitys
muodostanut aivan uuden, poliittiseen tietoisuu-
teen valveutuneen yhteiskuntaluokan, työväes-
tön, joka myöskin vaatii itselleen jaon oikeutettu
km vaatimaan yhteiskunnallista vaikutusvaltaa.

Tämän yhteiskuntaryhmityksen perustuksella
voisi ajatella sensuuntaista uuden, yhteiskunnal-
lisia voimia edustavan ylähuoneen kokoonpanoa,
että neljännen osan edustajamäärästä valit-
sisivat eri virkakunnat, oppisivistyneistö ja vir-
kamiehet, neljännen liikkeen- ja teollisuuden-
harjoittajat, neljännen maanomistajat, neljännen
työväen ammattijärjestöt kaupungeissa ja maa-
seuduilla.

— Teknillisesti ehkä helpommin toteutetta-
vissa ja todennäköisesti notkeammin ja luonte-
vammin yhteiskunnan eläviin voimasuhteisiin
sopeutuva olisi kuitenkin luultavasti semmoinen
edustusmuoto, joka tavoittelematta entisen sää-
tyeduskunnan nelijakoista luokkaryhmitystä,
noutaisi tästä edustusmuodosta vain rakentavan
prinsiipin, toimivien yhteiskuntaluokkien edus-
tuksen ja sovittaisi tämän prinsiipin yksityiskoti-
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dissaan aivan vapaasti nykyisen monisärmäisen
yhteiskunnan elinmuotojen mukaan.

Ei olisi tavoitettava varsinaista luokkaedus-
tusta, vaan yhteiskunnallisten toimialojen edus-
tusta. Olisi ryhmitettävä yhteiskunta eri
toimialojen ja etupiirien, intressiryhmien mukaan,
joille jokaiselle säädettäisiin niiden harkittua
yhteiskunnallista vaikutusarvoa ja tärkeyttä
vastaava edustajamäärä.

Siten valitsisivat varman säädetyn edustaja-
määränsä eri virkakunnat, yliopisto, papisto,
oppi- ja kansakoulujen opettajat, teollisuuden
harjoittajat, itsenäiset liikemiehet, teollisuuden
ja liikkeiden palveluksessa olevat konttoorihen-
kilöt, maanomistajat, erilaiset työväenammatti-
yhdistykset kaupungeissa ja maaseuduilla y. m.
Jos ryhmitys osataan suorittaa siten, että se
sekä monipuolisesti että tarkasti mukautuu ja
sopeutuu tosioloihin ja jos eri ryhmien edustus
lähennellenkin osataan sopeuttaa kunkin etu-
ryhmän yhteiskunnallisen toimitehon mukaan,
tulisi täten muodostettu edustus jotenkin her-
kästi kuvastamaan yhteiskunnan toimivia ja
rakentavia voimia.

Vaalit olisivat harvalukuisemmissa ja kehit-
tyneemmissä toimiluokissa järjestettävät välittö-
miksi, koko maa yhtenä vaalipiirinä. Mieslu-
kuisemmissa ja epätasaisemmin kehittyneissä
toimiluokissa taas olisi vaalien tapahduttava
nykyisten eduskunta-vaalipiirien kehyksissä
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valitsijamiesten kautta, jotka erikoisalojen mu-
kaan ovat valitut joko kunnittain tai ammatti-
kunnittani. Rajoitetumpi vaalialue laajemmilla
yhteiskunnallisilla toimialoilla vaikuttaisi sen,
että juuri näillä, paikkakunnallisesti tähdelli-
semmillä toimialoilla maan eri puolet saisivat
tasaisemman edustuksen. Vaalien tapahtuminen
valitsijamiesten kautta taas vaikuttaisi sen, että
puoluenäkökohdat näissä vaaleissa eivät pääsisi
aivan välittömään, hallitsevaan vaikutukseen ja
hämmentäisi koko tämän edustusmuodon sisäistä
tarkotusta, joka tavoittelee eri aloilla saavutetun
elämänkokemuksen ja asiallisen pätevyyden eikä
ylimalkaisen mielipidekannan edustusta.

Tällaisille perustuksille rakennettu ylähuone
vetäisi lainsäädäntään osallisiksi jotenkin moni-
puolisesti kaikki yhteiskuntamme kehittyneet ja
toimikykyiset ainekset ja edustaisi se monisär-
mäisesti kaikkia yhteiskunnallisen toimiky-
kymme ja tietoisuutemme eri puolia. Tällainen
ylähuone antaisi tarkan läpileikkauskuvan yh-
teiskuntamme tehoisista, aktiivisista voi-
mista, kuten nykyinen eduskunta, tuleva alahuone
antaa matemaattisesti tarkan taso- ja pintakuvan
yhteiskuntamme passiivisten voimien tar-
peista ja pyyteistä.

Yhdessä ja rinnakkain toimien, toistaan hil-
liten ja kiihoittaen, pidättäen ja pakoittaen nämä
molemmat edustusmuodot antaisivat jotenkin
täsmällisen ja punnitun kuvan, yhdistetyn pinta-
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ja läpileikkauskuvan sekä kansamme haluista ja
pyrkimyksistä että sen kyvystä ja taidosta to-
teuttaa nämä pyrkimykset. Alahuone edustaisi
ja toisi julki joukkojen voimakkaan, murtavan
tahdon; ylähuoneen monipuolisempi taito, kypsä
kokemus ja pidättyvämpi malttavaisuus ohjaisi
tämän tahdon terveen lainlaadinnan lujiin, kes-
täviin uomiin. Alahuonetta hallitsisivat puoluei-
den joukkovoimat: siellä olisi väljä ja vapaa
liikkuma-ala elähyttävälle, herättävälle, kiihoit-
tavalle, mutta asiallisesti summittaiselle ja väki-
valtaisesti yksipuoliselle puolue-elämälle; ylä-
huone taas toisi yhteiskunnallisen lainsäädännän
palvelukseen mahdollisimman määrän yksityistä
tiivistä ammattitaitoa, asiallista sivistystä ja mo-
nipuolista elämänkokemusta ollen samalla luok-
kaedustuksensa laadun vuoksi paljoa vähem-
män altis muodostumaan paljaan ja räikeän
puolue-kaikkivallan ilmesty maksi.

Alahuoneen radikaalisen uudistuspyrkimyk-
sen ohella olisi yhteiskunnallisessa rakennus-
työssä toimimassa tämän uudistuspyrkimyksen
välttämätön korrektiivi ja täydennys, ylähuoneen
pidättyvämpi maltti ja kylmä asiantuntemus.

Kumpikin lainsäädäntäelin edustaisi lisäksi
toisensa rinnalla siksi tehoisia ja eläviä voimia
ja mahteja yhteiskunnassa, olisi perustettu niin
olennaisille voimatekijöille yhteiselämässämme,
että kummankin teoilla ja päätöksillä olisi toi-
sensa rinnalla yhteistajunnassakin täysi arvo-
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valta ja että kummankaan ei tarvitsisi säikkyä
vaatimasta täyttä arvonantoa käsityksilleen siinä,
missä ne käyvät ristiin toisen lainlaadinta-elimen
käsitysten kanssa. — Tässä suhteessa eroaisi
esitetyillä perusteilla muodostettu ylähuone
edukseen tavallisista ylähuone- tai ensikamari-
muodoista parlamentaarisesti hallituissa maissa.
Ylähuone edustaa tavallisesti vain jotakin perin
harvalukuista yhteiskuntaluokkaa tai on raken-
nettu vain alahuoneen heikonnetuksi tautolo-
giaksi ja joutuu siten kummassakin tapauksessa
yleisessä tajunnassa lakiasäätävänä auktoriteet-
tina ja valtiomahtina kokonaan alahuoneen
varjoon.

— Miten valtasuhteet näiden kahden lain-
säädäntäelimen välillä ovat järjestettävät ja
miten valtasuhde koko eduskuntalaitoksen ja
hallituksen välillä, se on tästä eduskuntalaitok-
sen muutoksesta riippumaton järjestämiskysy'mys.

Eduskunnan ylä- ja alahuoneen valta-ase-
maan nähden on luonnollisinta, että ne kumpikin
ovat täysin tasa-arvoisia valtamahteja. Jotta
kuitenkin vältettäisiin sellainen mahdollisuus,
että kestävän ja sovittamattoman ristiriidan sat-
tuessa ylä- ja alahuoneen välillä koko lainsää-
däntätyö joutuisi pysyvään seisahdustilaan ja
juoksevien hallinto-asiain hoitoa vaikeutettaisiin,
on luotava tämmöisten tapausten varalle joita-
kin toimintamuotoja. Jos hallituksen käsiin
luovutetaan tehokas ratkaisuvalta, on säädet-
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tävä, että määrätyissä, vähemmän tärkeissä
lainsäädäntätoimenpiteissä hallitus on oikeutettu
vahvistamaan vain jommankummankin edustaja-
huoneen hyväksymän lain, että hallituksen tuke-
miseksi on riittävä vain jomman kummankin
edustajahuoneen kannatus ja että valtion vuo-
tuisen tulo- ja menosäännön — ellei se edellytä
entiseen menosääntöön nähden uusia korotettuja
veroja tai uusia, suurempia tulolähteitä — voi-
maanastumiseen vaaditaan vain jomman kum-
mankin edustajahuoneen hyväksyminen.

Ellei hallitukselle luovuteta näin avointa
ratkaisuvaltaa, on lainsäädännöllisen toiminnan
ja käytännöllisen hallitustoimen seisahtumisen
välttämiseksi säädettävä, että määrätyissä ta-
pauksissa, jolloin yksimielisyyttä ei ole voitu
saavuttaa edustajahuoneitten välillä, hallitus on
oikeutettu kutsumaan ne yhteisistuntoon, jonka
päätös ratkaistaan tavallisella äänestyksellä.
Samaten olisi tässä tapauksessa hallitukselle
annettava luottamus- tai epäluottamuslause aina
ratkaistava eduskunnan huoneitten yhteis-istun-
nossa, jonka olisi oikeutettu kutsumaan koolle
joko hallitus tai jomman kumman edustajahuo-
neen enemmistöpäätös. — Tällaisten mahdollis-
ten yhteisistuntojen vuoksi olisi kummankin
edustajahuoneen jäsenluku määrättävä samaksi:
esim. 150 jäsentä kummassakin.



HALLITUSMUOTO.

Hallitusmuoto ja hallintovallan mahti olisi
yhteiskunnallisten käsitysten ja tottumusten ter-
veen jatkuvaisuuden ja eheän yhtenäisyyden
vuoksi säilytettävä niin muuttumattomana ja
entisellään kuin suinkin mahdollista, vain
muuttuneiden olosuhteiden mukaisesti edelleen
kehitettynä.

Entisellä kuninkaallisella ja sitä seuranneella
suuriruhtinaallisella valtamahdilla on niin lujat,
vuosisataiset juurensa tavoissamme, käsityksis-
sämme ja lainsäädännöllisissä muodoissamme,
että sen perusteita ei voi siirtää uusiksi samalla
vakavasti järkyttämättä koko yhteiskunnallista
valtiorakennettanime ja saattamatta vaaralliseen,
väkivaltaiseen liikuntaan sitä totunnaisen yh-
teistajunnan ilmakehää, joka muodostaa koko
yhteiskunnallisen elämän henkisen liite-elemen-
tin. Olisi senvuoksi yhteiskuntamme terveen
säilymisen vuoksi niin tarkkaan kuin mahdol-
lista pysytettävä entisessä tehossaan ja vaiku-
tuksessaan kaikki käsityksiin syöpyneet ja pe-
rittyjen tottumusten vakiinnuttamat japyhittämät
valtioelämän muodot ja säilytettävä mahdolli-
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simman koskemattomana ja liorjuttamattomana
valtiomahdin entinen arvovalta ja toimiteho.

Hallitusmuotoamme ei ole sepitettävä uudel-
leen joidenkin tilapäisen poliittisen ajattelun
teoreettisten periaatteiden ja kepeiden suuntai-
lujen mukaan, vaan on jätettävä pääperusteis-
saan voimaan jo olevat, vuosisatojen kehittämät,
olojemme, tarpeittemme ja käsitystemme varassa
muodostuneet ja senvuoksi kiinteästi ja elimel-
lisesti niiden mukaiset yhteiskunnallisen ja val-
tiollisen elämän muodot. Kuten rakennus on
perustettava maahan, kulmakivet upotettavat
maaperään eikä kyhättävä vierivälle hiekalle
samaten ovat yhteiskunnallisen elämän perus-
tukset kiinteimmästi juurrutettavat oleviin olo-
suhteisiin, yhteiskunnan ihmisälyin muuttamatto-
maan kehitystasoon, tarpeisiin ja käsityksiin, ei-
vätkä ajatuskuvitelmiin, miten teoreettisesti joh-
donmukaisiin ja järkiperäisiinhyvänsä. On vain
kehitettävä oloja, ei niitä mullistettava. Kansan
yhteiskunnallinen hygienia ei vaadi revolutsionia,
vallankumousta, ei edes paperilla suoritettua, vaan
vain yhtämittaista evolutsionia, kehittämistä.

Sitenpä säilyy meidänkin yhteiskuntamme
sitä terveempänä, pätevämpänä ja elämänar-
voista rikkaampana, mitä eheämmin, runsaam-
min ja murlamattomammin voimme siirtää ja
johtaa uuteen olotilaamme kaikki entisen kehi-
tyksemme todelliset saavutukset ja vakiintuneet
arvokkaat muodot — vain sikäli kehitettyinä,
mikäli muuttuneet olosuhteet sitä ehdottomasti
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vaativat. Emme siis saa vain muuttamisen
viattoman ilon vuoksi ryhtyä perinpohjin mul-
listamaan yhteiskuntaamme. Siten vain mah-
dollisesti hävitämme sellaisia arvokkaita, oleelli-
sia ja olosuhteiden vaatimia elämänmuotoja
yhteiselämästämme, joita ei yksilöllisesti ja inhi-
millisesti rajoitettu ja ennakkoluuloinen käsitys-
kykymme jaksa sulattaa ja tajuta, eikä heikko
taitomme korvata. Meidän on rajoituttava tark-
kaamaan, missä uudet elämänehdot vaativat
uusia muotoja ja vain niissä tapauksissa luotava
tarpeitten mukaista uutta. Uudistuksien autuus
ei ole niiden radikaalisuudessa, vaan niiden
asianmukaisuudessa. On uskallettava olla —

sanojen tenhokahleiden sitomatta — milloin
konservatiivi, milloin radikaali, miten yhteiskun-
nan terve kehitys vain kussakin erikoistapauk-
sessa tuntuu vaativan, vaatikoon se sitte elämän-
muotojen säilyttämistä vai edelleen kehittämistä.

Niinpä on meidän täysi syy varsin varovai-
sesti käsitellä hallitusmuotoammekin, joka kai-
kessa näennäisessä monimutkaisuudessaan kui-
tenkin on historiallinen luoma, historiallisten
vaiheittemme, yhteiskunnallisten olojemme, tun-

netottumustemme ja siveellisten käsitystemme
muodostama orgaaninen rakenne, joka vain
sikäli voi terveesti ja siunauksellisesti vaihtua
uudeksi, mikäli ne voimat, joiden muodostuma
ja ilmestymä se on, hitaassa vuosisataisessa
kehkenemisessään vaihtuvat jakehittyvät uusiksi.

*
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Kuluneena vallankumousvuotena ja etenkin
viime kuukausina on paljon humuttu tasaval-
taisesta hallitusmuodosta. Ja tiedän kyllä, että
eräissä sivistyneissä ja etenkin puolisivistyneissä
sekä porvarillisissa että sosialistisissa kansalais-
piireissä on vallalla ilmeikäs pintavirtaus käsit-
tämään tasavaltaista hallitusmuotoa ainoaksi
ihmisarvoiseksi ja järkiperäiseksi hallitusmuo-
doksi. Siitä huolimatta uskon, että kansamme
pohja-mieliala kuitenkin vaistomaisesti ja itse-
tiedottomasti sittenkin on monarkinen ja että
vain monarkisen hallitusmuodon puitteissa vä-
litön yhteiskunnallinen alamaisuuslojaliteettimme
pääsee täyteen voimaansa ja täysiin oikeuksiinsa.
Sanon tahallani yhteiskunnallinen ala-
maisuuslojaliteetti, sillä kunnioitus hallitsijan
persoonaa kohtaan ei ole toista ihmisyksilöä
alentavaa nöyryyttä toisen ihmisyksilön edessä,
vaan yhteiskunnan jäsenen välitöntä kunnioi-
tusta yhteiskunnan omaa persoonallista ilmes-
tymää kohtaan. Alamainen kunnioittaa hal-
litsijan persoonassa itseään yhteiskunnan jä-
senenä.

Varma uskoni on, että kansamme verissä on
välitön monarkinen vaisto. Vuosisatainen yhteis-
kunnallinen turva, joka tajutussa muodossaan
on keskittynyt ikäänkuin hallitsijan henkilöön,
säteillyt ikäänkuin hänen persoonastaan, on
polvi polvelta ravinnut ja täyttänyt kansan
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mielikuvituksen ja kiteyttänyt hallitsija-käsit-
teen ympärille sädekehän, jota en usko edes
viimeisen kahden vuosikymmenen kokemuk-
sien ja mielialojen voineen hämmentää ja
tyystin huuhtoa mielistä. — Ken elävässä
muistossaan vielä kantaa kuvan siitä ten-
houtuneesta kiintymyksestä, siitä melkein lap-
sen suhteesta isäänsä, joka hallitsi kansan
syvien kerrosten käsityksiä hallitsijan henkilöstä
vielä miespolvea sitte; siitä rakastavasta, mel-
kein legendoja luovasta mielikuvituksesta, jolla
hallitsijan vähäpätöisimpiä ominaisuuksia ja
tekoja kerrottiin ja kertoiltiin, siitä naivista
ilosta, jolla matalimmankin majan seinä oli
koristettu ainakin hallitsijaparin kuvilla, ken
itse esimerkiksi on lapsuuden muistonaan kan-
sapohjan tiedottomissa, viileissä siimeksissä
elänyt sen välittömän kansalaissurun, jonka
tieto Aleksanteri II:n väkivaltaisesta kuolemasta
kantoi kautta Suomen maan, pusertaen, kuten
läheisimmän omaisen kuolema, katkeran henki-
lökohtaisen kaipauksen kyynelet kansalaisten
silmistä, hän tietää, mikä elävä voima monarki-
sella tunteella on kansamme keskuudessa ollut
ja ehdottomasti vielä siinä on, kun tilapäisten
mielialojen hämmentävät vaikutelmat vain ovat
ennättäneet haihtua.* Yhden ihmispolven ko-

* Tiedän erään viime kevännä noin kolmea kuu-
kautta Venäjän vallankumouksen jälkeen mullan
poveen kätketyn 75-vuotiaan vanhuksen, joka koko
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kemukset eivät voi pysyväisesti vaihtaa kansan
peruskäsityksiä uusiksi, voivat vain tilapäisesti
muuttaa niiden näköä. Mitkä vireet pinnalla
hetkellisesti päivän tuulen kareina tai vaikkapa
myrskyn vyöryinäkin liikkunevatkin, ne asettu-
vat kuitenkin, ja ennemmin tai myöhemmin on
pohjavirtailun hallitseva suunta hakeva itsensä
pinnalle taaskin.

Nykyhetkiset näkövoimakkaat tasavaltaiset
mieliteot ovat vain viimeisinten kokemusten ja
tapausten aiheuttamia luulemuksia, vapaushuu-
man satunnaista mielipide-tartuntaa ja joukko-
mielialojen pakko-suggestionia tai ovat ne vain
pintapuolisen älyn haihattelevaa kuvittelua ja
hedelmättömän järkeilyn kuivakiskoista, mata-
laa rakennelmaa. Ennenpitkää ovat ne monar-
kiset vaistot, jotka historiamme meihin on

toimivan elämänsä oli tarkkaavalla huomiolla ja elä-
vällä harrastuksella seurannut julkista elämäämme ja
joka viime hetkeensä asti säilytti henkensä pirteän,
kärjekkään, kylmän terävyyden. Tämä vanhus, jonka
viimeisten, sairasvuoteeseen kytkettyjen elinvuosien
viihtyisin ajanviete oli ollut sanomalehtien välityk-
sellä maailman tapahtumien seuraaminen, ei elämänsä
viime kuukausina enää rohjennut ottaa sanomalehteä
käteensä: hänen veriin elettyä alamaisuuslojaliteet-
tiaan solvaisi se, mitä hän näistä lehdistä joutui
lukemaan entisestä hallitsijastaan. Tunsin hyvin
tämän vanhuksen, ja tiedän, että hän koko elämän-
katsomuksessaan harvinaisen täyspätöisesti ja vaisto-
varmasti edusti niitä mielialoja ja käsityksiä, jotka
vielä elähyttivät isiemme aikuista talonpoikapolvea.
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juurruttanut ja jotka ovat eräänä yhteiskun-
tamme tehokkaimpana henkisenä ja siveellisenä
liitevoimana, osoittautuvat hetken harhailevia
mielialoja voimakkaammiksi. Hetken haihtuvien
kuplien ja vierivien vireiden peitosta on taaskin
paljastuva todellisten olennaisempien käsitys-
temme luonnollinen, syvä ja väkevä pohjavuo.

Olemme tässäkin suhteessa erikoisesti ger-
maanisen yhteiskuntahengen läpitunkemat, joka
tarmokkaasti ja lujasti turvaten yksilön lain-
alaisen vapauden ja ehdottoman oikeusturvan,
yhtä ilmeisesti keskittää lain rajoissa hallitsevan
yhteiskuntamahdin kuninkaan edustavaan hen-
kilöön. — Ruotsilta ja Ruotsin kautta germaa-
niselta yhteiskuntatajulta olemme saaneet yhteis-
kuntarakennuksemme kolme vankinta perustetta:
vapaan talonpoikaluokan, kansan suolan ja
selkärangan, protestanttisen uskontomuodon, joka
karkaisee ja tiivistää uskonnollisen tunteen rait-
tiiksi ja tietoisaksi, siveelliseksi elämänkatso-
mukseksi, sekä kuningasvallan, jonka edustaja
on lakiin sidottu yhtä lujasti kuin kuka kansa-
lainen hyvänsä, mutta varustettu myöskin kai-
kella lain mahdilla ja arvovallalla. Näistä
kolmesta kulmakivestä ei saa kevytmielisesti
horjuttaa ainoatakaan ilman että koko valtio-
rakennuksemme huojahtelee liitoksissaan ja
tulee suistetuksi mitä arvaamattomimpiin, seik-
kaileviin kohtaloihin.
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Puhumatta siitä, että koko yhteiskuntara-
kennuksemme on orgaanisesti muodostunut
monarkisen hallitusmuodon kehyksissä ja että
koko yhteiskuntatajumme ja yhteiskunnallinen
mielikuvituksemme on kauttaaltaan monarkisten
käsitysten, mielteiden ja tenhojen värjäämä ja
vallitsema ja että tasavaltainen hallitusmuoto
sinään siis olisi aivan ventovieras istuke sekä
yhteiskuntamme muotoihin että välittömiin tot-
tumuksiimme, käsityksiimme ja tunteisiimme,
niin rasittavat tasavaltaista hallitusmuotoa jo
itsessään sangen räikeät, objektiivisesti ilmeiset
vajanaisuudet.

Johdonmukaisesti kansanvaltaisessa tasaval-
lassa on suurilukuinenkin vähemmistö paljoa
ehdottomammin ja täydellisemmin riippuvainen
tilapäisen enemmistön määräyksistä ja päätök-
sistä kuin yksinäinen henkilö lain-alaisessa mo-
narkiassa, jossa peritty oikeuskäsitys ja lain
vakiintuneet muodot ovat solmeutuneet sellai-
seksi velvoituksien kudelmaksi, joka yhtä lujasti
sitoo alamaisen kuin kuninkaan toistensa oi-
keuksien ehdottomaan kunnioittamiseen. Mitkä
hallintomuodolliset puitteet tasavalta lieneekin
asettanut itselleen, kuuluu sen luonteeseen kui-
tenkin — missä se on kehittynyt teoriojensa
puhtaisiin johtopäätöksiin — että se päätöksis-
sään on täysin suverääni, ettei sitä perimmäi-
sesti sido ja velvoita muu kuin sen oma
enemmistöpäätös, josta sen omat hallintomuo-
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dolliset muutoksetkin ja säännökset ovat täy-
dellisesti riippuvaiset. Tätä asetta, enem-
mistöpäätöksen rajoittamatonta itsevaltiutta voi
kulloinenkin enemmistö mielinmäärin käyttää
mitä hyvänsä vähemmistöä vastaan siinä mi-
tassa kuin sen oma mielivalta vain suvaitsee
määrätä.

Enemmistön minkälaatuista sortoa vastaan
tahansa — siveellistä tai taloudellista — ei joh-
donmukaisessa tasavallassa suurilukuisellakaan
vähemmistöllä ole perimmiltään muuta turvaa
kuin tämän enemmistön oma mielivaltainen
tahto. Tasavallassa ei lain suojallakaan ole
samaa sidottua pysyväisyyttä kuin lain-alaisessa
monarkiassa. Monarkki, hallintovallan käyttäjä,
on sidottu lakiin, jota hän ei omin voimin voi
tilapäisen etunsa tai mielitekonsa vuoksi muut-
taa; tasavallan enemmistö taasen, samallaisen
hallintovallan perimmäinen käyttäjä, voi itse
omasta tahdostaan milloin hyvänsä muuttaa
lakinsa, ja riippuu senvuoksi aivan sen omasta
mielivallasta, milloin se haluaa riistää laintur-
van keneltä yksityiseltä kansalaiselta tai miltä
kansalaisryhmältä hyvänsä.

Enemmistösorto on sitäpaitsi vielä kammot-
tavampi ja perinjuurisempi kuin mikään itseval-
tiuden sorto, koska sillä on takanaan joukkojen
naivi, fanaattinen itseluottamus, se tietämättö-
myyden viattomuus ja »pyhän yksinkertaisuuden»
luja panssari, joka täydellisesti turvaa sen kai-
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kelta siekailevalta itse-epäilyltä ja antaa sille
sen itsensä edessä rajattomat valtuudet miten
pitkälle menevään sortoon hyvänsä, miten räi-
keään yksityisten tai kansalaisryhmien yksilöl-
listen, siveellisten, uskonnollisten, taloudellisten
tai yhteiskunnallisten oikeuksien polkemiseen
hyvänsä, kunhan tämä vain tapahtuu »pyhän
enemmistön» luultujen etujen ja oikeuksien hy-
väksi. Tasavallan tiedoton enemmistö rohkenee
lyhytnäköisen ja sokean itseuskonsa voimasta
vielä paljoa tukahuttavampaan ja pimeämpään
sortoon, kuin räikeinkään yksinvalta, koska yk-
sinvalta sen rinnalla kuitenkin on skeptillisempi ja
kaikesta vallantäydellisyydestään huolimatta si-
säisesti kuitenkin epäilee valta-oikeuksiensa rajat-
tomuutta. — Johdonmukaisesti kansanvaltaisessa
tasavallassa on vähemmistö henkeensä jaruumii-
seensa nähden yksilöllisesti, taloudellisesti ja yh-
teiskunnallisesti täydelleen hetkellisen enemmis-
tön armoilla ilman muita oikeuksia, joihin vedota
kuin tämän saman enemmistön oma mielivalta, ja
saattaa tällainen enemmistö päätöksissään jateois-
saan olla oikukkaampi, sokeampi jahillittömämpi
kuin peloittavin itämainen hirmuvaltias. —

Tuoreen ja elävän, kouriin- jopa kurkkuunkin-
tuntuvan käsityksen rajattoman kansanvallan
ja rajattoman itsevaltiuden verrattaisista edelly-
tyksistä ja mahdollisuuksista kansalaissortoon
ja alkeellisimmankin yksityisvapauden ja hen-
genturvan polkemiseen saa vertaamalla nykyi-
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sen punaisen vallan menetelmiä ja saavutuksia
Venäjällä ja omassa maassamme mustimpienkin
tsarismin päivien hirmu-menetelmiin ja hirmu-
saavutuksiin.

Myöskin itselleen ja omille elineduilleen on
johdonmukaisesti tasavaltainen yhteiskunta vaa-
rallinen. Joukkojen käsityksiä hallitsevat kar-
keimmat näköharhat. Vain lattein pintapuoli-
suus, rajoitetuin arkinen näköpiiri voi kaikille
olla yhteistä. Vain se, mikä on jokaisen kehit-
tymättömimmänkin yhteisesti aistittavissa ja
tajuttavissa elämän monimutkaisesta, kirjavasta,
salaperäisestä ja irrationellista kudelmasta, voi
muodostaa yleisen mielipiteen tietoisan sisällön.
Jos tieteen tulokset tullakseen tunnustetuiksi
vaatisivat kansanäänestyksen vahvistuksen, olisi
maanpinta ympärillämme yhä edelleen käsitet-
tävä laajaksi lakeudeksi ja aurinko ja tähdet
palaviksi kynttilöiksi taivaankannella, joka jän-
nittyy kouriintuntuvan aineellisena ja silmin-
nähtävänä kaarena tämän maanpinnan yllä.
Jos yhteiskunnan kehitys alunpitäen olisi ollut
joukkoäänestysten ja enemmistöpäätösten va-
rassa, eläisi onnellinen ihmiskunta vielä tänä-
päivänä Australian neekerien kadehdittavasti
kansantajuisissa olosuhteissa. —- Yhteiskunta on
yhtä monimutkainen ja terveydestään arka eli-
mistö kuin ihmisruumis, ja yhtä epäpätevä kuin
yleinen kansanäänestys olisi sairaudentapauksen
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sattuessa määrittelemään ihmisruumiin sairau-
den todellisen laadun ja määräämään sille
oikean ja asianomaisen hoidon ja lääkitystavan,
yditä epäpätevä ja kykenemätön on yleinen kan-
sanäänestys oleellisuudessaan näkemään ja
määrittelemään yhteiskuntaruumistakin rasitta-
vat vajanaisuudet ja vammat, huomaamaan
niiden pintapuoliselta silmäykseltä kätketyt syyt
ja todelliset aiheuttajat ja löytämään oikean
käsittelytavan näiden vajanaisuuksien heikonta-
miseksi, mahdollisesti hävittämiseksikin.

Joukot ovat yhteiskunnallisissa käsityksis-
säänkin vain mitä pettävimmän näennäisyyden
hallitsemat. Joukoilta joukkoina puuttuu men-
neisyyden syvä tieto, puuttuu nykyhetken todel-
lisuuden kypsä taju, puuttuu kaukonäköisen
suunnittelemisen rakentava kyky; joukolta puut-
tuvat ne sekä menneisyyden että nykyhetken
ja tulevaisuuden näköalat ja henkiset ainekset,
joille, joista ja joiksi yhteiskunta on rakennettu
ja rakennetaan. Yhteiskunnallisessakin järjes-
täytymisessä ohjaavat joukkoja vain hetken
harhailevat mieliteot ja lähimmät, jokaiselle
ihmisolennolle yhteiset ruumiilliset pyyteet, vaan
ei siveellisen tahdon ankaruus ja aavisteleva
syvällisyys, ei hengen tutkiva terävyys eikä jär-
jen suunnitteleva kaukonäköisyys, jotka ovat
vain valittujen yksilöiden omaisuutta.

Ihmiskuntaa eivät johda eteenpäin sen pi-
meällä, työläällä ja vaarallisella elämäntaipa-
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leella joukkojen silmittömät, sokeasti suistuvat
pyyteet ja välittömät tavoitteet, vaan ne niukat
valontuikkeet, jotka sieltä täältä elämän yöstä
sarastelevat yksinäisten taistelijoiden sieluun ja
joiden valonheijeen nämä yksinäiset taistelijat
vasta vaivoin ja hitaasti voivat levittää valaise-
maan muunkin ihmiskunnan pimeätä tajuntaa.

Minkä yhtaiskuntakin on kehittynyt, on tä-
mäkin kehitys aina tapahtunut joukkojen tajun-
nan ja mielihalujen ulkopuolella, tapahtunut
yksinäisten, väkevien ja valaistujen yksilöiden
voiman, tahdon tai henkisen näkemyksen suur-
tekoina, jotka ovat muovanneet joukkojen vas-
tahakoiset tahdot ja käsitykset ja kehittäneet
niiden elämänolosuhteet uusiksi. Yhteiskunnal-
lisessa järjestäytymisessäkään ei joukoilla saata
olla sitä kaukonäköisyyden selkeydtä, että ne
voisivat raittiisti nähdä yhteiskunnan olennaiset
vajanaisuudet, ehdoin tahdoin alistua niihin
uhrauksiin ja siihen itsekieltoon, jota näiden
puuttuvaisuuksien korjaaminen niiltä kysyisi,
että ne voisivat kohota sellaiseen, hetken näkö-
eduista vapautuvaan ja irtautuvaan kaukonäköi-
syyteen, joka tajuaisi, että tulevaisuuden siunaus
elämässä tavallisesti on saavutettavissa vain
nykyhetken äärimmäisen ponnistuksen ja itse-
uhrin hinnalla.

Johdonmukaisesti joukkovaltainen tasavalta
ei voi sisäisessä yhteiskunnallisessa järjestäyty-
misessään eikä ulkonaisen asemansa turvaami-
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sessa ja lujittamisessa nähdä ja tavoitella muita
kuin aivan lähimpiä, kaikille hämmentävien nä-
köharhojen vaaroille alttiita hetken etuja ja
mielitekoja. Sillä ei ole henkisiä näköaloja
latteinta nykyhetkeä pitemmälle, ja saattaa se
senvuoksi hetkellisen onnenkangastelun harhaut-
tamana tai tilapäisen vaaran välttämiseksi ny-
kyhetken mukavuudelle tai näkösaavutukselle
uhrata koko tulevaisuutensa onnen ja terveyden.
— Rajattomasti kansanvaltaisen tasavallan sekä
sisä- että ulkopolitiikka on sokeata ja umpimäh-
käistä onnen peliä kansan kaikilla elämänarvoilla.

Vielä on tasavaltaisella hallitusmuodolla eräs
olennainen heikkous monarkisen hallitusmuo-
don rinnalla. Se on sen ylimmän valtahuipun
vaihtelevaisuus ja inhimillinen mahdottomuus
löytää tämän vallan kärjeksi se kansallisesti
ansioitetuin ja arvokkain henkilö, jonka teo-
reettisesti aina pitäisi olla tasavaltaisen yhteis-
kunnan ylimpänä johtajana. Aina määräajoin
toistuvat presidenttivaalit, jotka kohottavat yh-
teiskunnan ylimmän valta-arvon kantajaksi
henkilön, jota tavallisesti lähes toinen puoli
yhteiskuntaa kiihkeimmästi on vastustanut tä-
hän asemaan pääsemästä, kuohuttavat kroonil-
lisesti yhteiskuntaa ja jättävät aina valtaavan
yhteiskuntaosan mielialan kalseaksi ja penseäksi
valittua vallanpitäjää vastaan.
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Tasavalta on hallitusmuoto, jossa säännöl-
lisesti vallanhaltijana on henkilö, jota välittö-
mästi ennen hänen valtaanastumistaan lähes
toinen puoli kansasta oli säälimättömästi ar-
vostellut, jopa parjannut ja kiihkeästi vastusta-
nut. Tasavallassa näkee häviölle joutunut
kansanpuolisko säännöllisesti hallitsijassaan
puoluevlhollisen. Tasavalta on hallitusmuoto,
jonka puitteissa lähes toinen puoli kansasta
tuntee itsensä kodittomaksi ja jossa valtiomah-
din ylimpään edustajaan ei kuin harvinaisissa
poikkeustapauksissa kohdistu ja keskity kaik-
kien kansalaisryhmien välitön myrötätunto ja
vakuutettu, kunnioittava luottamus. Tasaval-
lassa ei hallitsija ole kansan valtiollisen yhteis-
tunnon ilmetty symbooli, vaan vain tilapäisesti
hallitsevan puoluevallan edustaja; eikä tasa-
vallan presidenttiin senvuoksi kuin poikkeusta-
pauksissa kohdistu ja keskity kaikkien kansa-
laisryhmien välitön myötätunto ja vakuutettu,
kunnioittava luottamus. Tasavallassa ei hallitsija
ole kansan valtiollisen yhteistunnon ilmetty
symbooli, vaan vain tilapäisesti hallitsevan puo-
luevallan edustaja; eikä presidentti tasavallassa
senvuoksi kuin poikkeustapauksissa voi muo-
dostua sellaisen kansallisen itsetunnon yhdistä-
väksi keskipisteeksi, kohottavaksi, tunnusku-
valliseksi ilmestymäksi kuin hallitsijan henkilö
monarkisessa yhteiskunnassa.

Hallintovallan ylimmältä edustajalta puuttuu
tasavallassa kansan kaikkien kerrosten elävän,
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välittömän myötätunnon aiheuttama ja luoma,
mielikuvitukset lumoava sädekehä. Jo itse se
tapa, kansanäänestys, joka nostaa presidentin
hänen valta-asemaansa, vaikuttaa ettei hän voi
muodostua eläväksi keskipisteeksi kansan kaik-
kien kerrosten kansalliselle itse- ja yhteistun-
nolle, sen keskuudessa vaikuttaville välittömille
alamaisuus-lojaliteettivaistoille, ja niinpä jää ta-
savaltainen yhteiskuntamuoto vaille erästä yh-
teiskuntaa lujimmin ja elähyttävimmin rakenta-
vaa liite-elementtiä.

— Elävän kuvan tasavaltaisen hallitusmuo-
don vaikutuksista kansan sisäisiin valtiollisiin
käsityksiin ja mielialoihin saa, kuvittelemalla
tämän valtiomuodon toteutetuksi omissa olo-
suhteissamme. Mitä puolueintohimoja ja pimeitä
taistelun vaistoja ajaisikaan tämä aika ajoittain
toistuva presidenttivaali hereille mielissä ja
yhteiskunnan eri kerroksissa! Mikä pettymiys
ja kylmäkiskoinen vihamielisyys olisikaan hä-
vinneen puolueen vallitsevana tunteena täten
valittua yhteiskuntamme ylimpää edustajaa koh-
taan meidän luokka- ja kansallisuusintohimojen
raatelemassa yhteiskunnassamme! Ja millainen
olisi itse vaalin objektiivinen tulos valitun presi-
dentin henkilökohtaiseen arvoon ja laatuun näh-
den? — Eduskuntamme puhemiehen merkityksel-
tään suhteellisen vaatimattomat vaalit antanevat
pienoiskoossajotenkin tarkan ennakkokäsityksen
sellaisen vaalin mieskohtaisista tuloksista ja anta-
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nevat myöskin jonkin esimaun siitä, miten vilpi-
tön olisi se kunnioitus, jota kansamme eri kerrok-
set tuntisivat täten valittua »ansiokkainta» mies-
tään kohtaan, ja miten ehyt ja kansallisesti yh-
distävä ja kohottava olisi kansamme eri kerros-
ten tuntoisuus siitä, että kansan ylin ja edusta-
vin arvovalta nyt todella on kansan arvokkaim-
missa käsissä.*)

Yleensä on tasavaltaisessa hallitusmuodossa
jotakin pintapuolisesti järkiperäistä ja arkisille
käsityksille selviönomaista. Se puhuu joka päi-
väiselle arvostelukyvylle yhtä selvää ja vakuut-
tavaa kieltä, kuin puhuu joka päiväinen koke-
muksemme selvää kieltä siitä, että maanpinta
jalkaimme alla on vaarumaton ja että ilmava
aurinko vain kiertää kevyttä kehäänsä tämän
ikuisen keskipisteensä ympärillä. Onhan sellai-
nen »totuus» jokaiseen kehittymättömimpäänkin
käsitykseen menevä, että jokaisella yhteiskunnan
jäsenellä — hänen yhteiskunnallisten käsitys-
tensä kypsyyteen ja syvällisyyteen katsomatta —

pitää olla sama oikeus määrätä sen yhteiskun-
nan oloista, jonka turvissa hän elää — käyttä-

*) Tällaisen kohotetun yhteistunnon esimerkkinä
viitattakoon, että jopa porvaritkin ovat katsoneet ar-
vonsa mukaiseksi kunnioittaa eduskunnan vastavali-
tun sosialistisen puhemiehen tervehdyspuhetta — is-
tumalla. Tämä ei muuten liene ainoa tapaus, jolloin
eduskuntamme porvarillisetkin jäsenet ovat nouta-
neet itselleen esikuvat sosialistiemme käytöstavoista!
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köön hän tätä oikeuttaan sitte tämän yhteiskunnan
ja samalla itsensä turmioksi tai siunaukseksi — ja
että on luonnotonta, että saman yhteiskunnan jä-
senistä jokuon hallitsija, muut alamaisia. — Vasta
syvemmälle, lähimmän todennäköisyyden har-
hasta vapautuvalle tarkastelulle osoittautuu au-
rinko kiinteäksi, maa kiertäväksi, monarkinen
hallitusmuoto yksilön lain-alaisen vapauden te-
hokkaaksi turvaksi, rajaton kansanvaltainen ta-
savalta suurimmaksi vaaraksi kaikelle yksilö-
vapaudelle, perinnöllinen hallitsija yhteiskunnan
luonnolliseksi edustajaksi ja yhdistäväksi, ko-
koovaksi ja kohottavaksi kansalliseksi symboo-
liksi, valittu presidentti vain puolueryhmän edus-
tajaksi ja kansallista yhteistuntoa hämmentä-
väksi ja hajoittavaksi valtiovallan edustajaksi.

Nykyaikainen demokratinen tasavaltainen
hallitusmuoto on saanut erikoissävynsä Ameri-
kasta. Ja kuten kaikkea muutakin amerikalaista
yrmpäröi tätäkin elämän-ilmiötä ominainen ske-
maattisen suuremmoisuuden japuisevasti kuiva-
kiskoisen järkiperäisyyden autio ilmakehä.

Amerikalaisuudessa on samalla sekä jotakin
mekaanisesti suurpiirteistä, giganttista että inhi-
millisesti, psykologisesti köyrhää ja kuollutta.
Amerikalaisuus näkee asiat ja ilmiöt konstruoi-
van, kuivan järjen puitteissa, mutta unohtaa ja
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lyö laimin elämän ilmiöiden sisäisen elähyttävän
elementin, ihmistunnon.

Jo Amerikan kartta geometrisille rajaviivoi-
neen, jotka ovat linjoitetut maantieteellisten as-
telaskujen perusteella, näyttää kyllä paperilla
suurenmoisen selkeäpiirtoiselta, rajanvedon jär-
kiperäiseltä ihanteelta, mutta tekee itse asiassa
mitä räikeintä väkivaltaa elävälle luonnolle ja
tosiasiallisille olosuhteille: se silpoo toisistaan
luonnollisesti yhteenkuuluvat alueet ja survoo
mielivalloin samojen rajapyyLkien sisäpuolelle
ylipääsemättömien luonnonesteiden toisistaan
eroittamat seudut. Samaten menettelee ameri-
kalaisuus kaikkiin elämänilmiöihin nähden: se
survoo ulkoisen, mekaanisen yhdenmukaisuuden
saavuttamiseksi elämän elävät, irrationellit ilmiöt
koneellisesti linjoitettujen rationellisten kaavojen
jäykkiin ja armottomiin Procrustes-puitteisiin.
Kuten karttansa piirtäjänä on amerikalainen niin
lakiensa säätäjänä kuin taloudellisen elämänsä
järjestäjänä, politiikkansa suunnittelijana, jopa
elämänmuotojensa ja yksityiselämänsä säännös-
telijänäkin erinomainen geometriko, mutta huono
psykologi. Amerikalaisuus uhraa ulkopuolisen
mekaanisen selkeäpiirtoisuuden alttarille elävän
elämän.

Eräs aito amerikalainen ajatuskonstruktioni
on nykyaikainen demokratinen tasavaltainen
hallitusmuotokin. Siinäkin on niin paljo me-
kaanisesti selviönomaista järkiperäisyyttä, että
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se puhuu vastustamatonta kieltään laajojen jouk-
kojen karkeasyiselle ja kehittymättömälle käsi-
tyskyvylle, mutta samalla on sen rakenne niin
ulkopuolinen ja keinotekoinen, että se varsin
vajanaisesti ja hankalasti sopeutuu ja mukautuu
inhimillisen yhteiskunnan todelliseen sisäiseen
rakenteeseen ja että tämän yhteiskunnan elävät
luomiskykyiset voimat ja elämänilmiöt sen väki-
ja mielivaltaisissa puitteissa tulevat vakavasti
häirityiksi, jopa kokonaan tukahutetuiksikin.

Kuten itsevaltainen despotismi on erikoisesti
aasialainen hallitusmuoto ja perustuslaillinen
monarkia erikoisesti europalainen, on demokra-
tinen tasavalta erikoisesti amerikalainen valtio-
muoto ja kantaa kaikessaan amerikalaista hen-
genleimaa. Ja niin tarmokkaasti kuin meidän
europalaista sivistysmuotoamme varjellaksemme
on turvauduttava aasialaista despotismia vastaan,
yhtä tarmokkaasti on meidän varauduttava ame-
rikalaisen demokratiankin henkisiä valtauspyrki-
myksiä vastaan ja suojeltava herkempää, sielul-
lisesti rikkaampaa ja hienompaa, yksilöllisesti
vapaampaa, inhimillisesti todempaa europalaista
sivistys- ja viljelysmuotoamme ja elämänkäsitys-
kehäämme läntisen demokratian henkisesti kar-
keilta ja barbaarisesti mekaanisilta vaikutuksilta
ja elämänmuodoilta.



KANSALLINEN ITSEVARJELU.

Paitsi toimikykyistä eduskuntaa ja arvoval-
taista hallitusta on yhteiskuntamme kolmantena
terveysehtonaan järjestettävä itselleen luja itse-
varjelu niin sisäisiä kuin ulkonaisia vaaroja ja
vihollisia vastaan.

Sisäinen järjestys ja lain kuri ovat ehdotto-
masti palautettavat kaikille elämän aloille! Ja
luottamusta nauttivalle hallitukselle on annet-
tava täysi mahtivalta ja mahtikeinot tämän si-
säisen järjestyksen palauttamiseksi ja ylläpitä-
miseksi. Yhteiskunta ei tule toimeen mahtikei-
noitta. Lain turvana täytyy aina olla miekka.

Sekin sosialistiemme tuhatvnotisvaltakunnan
utopistinen unelma, että yhteiskunnan järjestys
olisi ylläpidettävissä mahtikeinoitta, että kansa-
laiset olisivat sellaisia turmeltumattomia enke-
leitä tai kesytettyjä lampaita, jotka vain tähys-
televät ja odottelevat toverillisen, tupakoivan ja
pakisevan, aseettoman kansalaismiliisin hyvän-
tahtoisia neuvoja ja viittauksia kulkeakseen ku-
kin kiltisti teitään, sekin on vain eräs sosialisti-
sen pintapuolisuuden vaarallisia itseuskotteluja.
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— Koko sosialistinen tulevainen ihanneyh-
teiskuntahan on rakenneltu tällaisille haaveelli-
sille olettamuksille ja uskotteluille. Koko tämän
yhteiskunnan mahdollisuus perustuu siihen luu-
loon, että raihnas, petollinen ja itsekäs ihmis-
luonto »vallankumouksen» taikateon avulla
yhtäkkiä riisuisi yltään kaikki entiset ominai-
suutensa ja yhfäkkisenä, ehona ihanne-ilmes-
tyksenä järjestäisi kansalaisten keskinäiset olo-
suhteet vain ylevimpien, puhtaimpien ja anka-
rimpien eetillisten periaatteiden mukaan, että
»vallankumouksellinen», sosialistisen aate-uskon-
non omistanut kansalainen sekä yksilönä että
yhteiskunnan jäsenenä kirkastuisi ehdottoman
eetillisen tunnon ja tietoisuuden valaisemaksi ja
hallitsemaksi ihmeolennoksi, yli-ihmiseksi. —

Vain yksinäinen yksilö saattaa harvinaisissa ta-
pauksissa kohota eetilliseen elämännäkemykseen
ja elämänsuhteissaan taistella itsensä tämän nä-
kemyksen ohjaamaksi. Joukko-olentona on ih-
minen paljoa lähempänä pelkuria, mutta vaa-
rallista petoa kuin sosialistisen olettamuksen
kirkastunutta, yliluonnollista enkeliä, ja yhteis-
kunta, joka rakentaa järjestyksenpitonsa tälle
kyynilliselle, porvarilliselle olettamukselle, on
aina varmemmassa turvassa kuin sosialististen
unelmien pohjalle viivoitettu yhteiskunta.

Laki on rakennettu eetillisille perustuksille,
sikäli kuin nämä perustukset ovat ennättäneet
sarastaa ja kypsyä tietoisiksi joukkojen tajun-
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nalle. Laki on yhteiskunnan jäsenten eetillisen
yhteiskuntatajun kiteymä, ja osoittaa se sitä
tasapintaa, jolle yleinen tietoisuus yhteisistä si-
tovista velvoituksista yhteiskuntaa ja toisia ih-
misyksilöitä kohtaan on kehittynyt yhteiskun-
nan jäsenten keskuudessa. Mutta se ei suin-
kaan tiedä sitä, että tämä tietoisuus jokaisessa
yksityisessä yhteiskunnan jäsenessä samalla olisi
kehittynyt sellaiseksi voimaksi, joka pelkästään
omalla siveellisellä mahdillaan pidättäisi aisoissa
yksilön muita tälle tietoisuudelle vastakkaisia
ja sitä vastaan taistelevia viettejä ja itsekkäitä
pyyteitä.

Laki tarvitsee tuekseen kurin, joka helpottaa
heikkoa ja horjuvaa yksilöä siinä vaikeassa vaa-
lissa, joka hänen on tehtävä oman itsekkään
pyyteensä ja yhteiskunnan yleisetujen välillä,
milloin nämä sattuvat ristiriitaan. Yhteiskun-
nan on kurin voimalla helpotettava heikompia
jäseniään pysymään yleisen yhteishyvän vaati-
milla kaidoilla ja yksilön vapaata itsemäärää-
mistä rajoittavilla ja ahdistavilla raiteilla.

Niinpä ei mikään yhteiskunta, jonka velvol-
lisuus on huolehtia sekä omasta säilymisestään,
että jokaisen yksityisen jäsenensä yhteiskunnal-
lisesta turvallisuudesta, saa hellittää ulkonaisen
kurin mahtikeinoja käsistään, ellei se samalla
luovu koko tehtävästään ja jätä sekä itseään
että jokaista jäsentään suojatta alttiiksi sen sil-
mittömän, hillittömän itsekkyyden tuhoisille
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purkauksille, joka vangittuna — vaan ei lopul-
lisesti kahlehdittuna ja masennettuna — on vaa-
nimassa jokaisen ihmisluonteen ja jokaisen ih-
missuhteen pohjalla.

Laki on yhteiskunnassa kuin eläinkesyttäjä
leijonan häkissä: sen silmistä ei saa kadota käs-
kijän mahti eikä kädestä hellitä rankaisijan
ruoska, ellei se tahdo laskea pedon vaistoja irti
ja ensimäisenä itse joutua sen silpomaksi.

*

Myöskin ulospäin on yhteiskunnalla sama
velvollisuus kuin sisällepäinkin.

Homo hornini, lupus — ihminen on ihmi-
selle susi — on elämän säälitön julma laki.
Elämä 'on sellainen, että vain omat hampaat
suojelevat eläintä vieraan hampaan raatetulta,
sitä varmemmin, mitä lujemmat ne ovat. Heikko
kutsuu itse hyökkääjät päälleen. Tämä on la-
kina kautta kaiken elämän, niin kuolleessa kuin
elävässä luonnossa, niin ihmisolossa kuin eläin-
maailmassa.

Yhteiskuntakaan ei ole vapautettu tämän lain
rautaisesta kehästä. Vain se yditeiskunta pysyy
voimassa, joka itse jaksaa suojella itseään.

On vain hemmotellun, tilapäisten olosuhteit-
ten unnuttaman sukupolven haurasta, kestämä-
töntä unelmaa, että tulivuori, jonka ohuelle, pet-
tävälle kamaralle kaikki ihmisolo ja -onni on
rakennettu, ijäksi olisi sammunut, maanalainen
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tuli nukahtanut onkaloihinsa ja että ihmiskunta
nyt tälle turvatulle pohjalle saisi pystytellä tule-
vaisen onnensa ja suloisen sopunsa temppeleitä.
— Maanalainen tuli elää yhä, yhä on ohut se
pinnankamara, joka eroittaa ihmiskunnan tästä
tulesta, ja — miten luulimmekin sen nukahta-
neen — tuolloin tällöin muistuttaa tämä1 tuli
kuitenkin olemassa olostaan särkien ja kuin lei-
killä pyyhkien olemasta ihmisvaivojen ja ihmis-
polvien vuosisataisen työn rakennelmat ja he-
delmät ja niellen hetkeksi avautuviin kuiluihinsa
unelmoidut temppelit.

Unelma ikuisesta ihmiskunnan rauhastakin,
onnen ja sovun kultaisista päivistä, jolloin kes-
kinäinen kunnioitus ja oikeuden tunto takaa jo-
kaiselle yksilölle, jokaiselle kansalle olemassa-
olon turvan ja koskemattomuuden, on kuin is-
tutettu vihannoiva viinitarha Vesuviuksen kyl-
jellä, jonka huomispäivän huuhtoava laavavirta
nielee vuosituhantiseen pimentoonsa.

Mitä on rajoitettu ihmissielu, haihtuva ihmis-
polvi mittaamaan, mikä on oikeata ja väärää,
määräämään ihmiskunnan tulevan onnen tai
onnettomuuden, sitomaan heikoilla, haurailla,
haihtuvilla käsityksillään elämän ikuiset lait!
Mitä unelmoimillekin kaunista, hyvää ja viih-
tyisän onnekasta, se kaunis, hyvä ja onnekas
on rajoitetun yksilöllisyytemme lyhytnäköistä
erhettä, ja halki unelmiemme hataran verkon ja
sen silmukoista välittämättä kulkee elämän suuri
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vuo omia ikuisia uomiaan silmämäärinään ja
pyrintöperinään ei meidän -— hetken häipyvien
lapsien, haihtuvien kuplien — onni tai onnetto-
muus, vaan ikuisuuden meren rajaton syli. Me
emme säädä lakeja elämälle, vaan elämän lait
ovat meidän lakejamme, joiden mukaan meidän
on taivuttava tai — tuhouduttava.

Emme mekään kansana, miten intikkään ja
itsepintaisen ihanteellisia tahtonemmekin olla,
voi tehdä olemattomaksi sitä lakia, että meidän
kaiken olevaisen lailla on kaikella voimiemme
keskittämisellä ja ponnistamisella turvattava ole-
massaolomme ja säilytettävä sijamme elämän
yhtämittaisessa päälle tunkevassa puserruksessa.
Esine ottaa avaruudessa täsmälleen sen tilan,
jonka sen oma kiinteysjännitys sille valtaa ja
jonka se vastapainollaan voi puolustaa ja säi-
lyttää itselleen ulkonaista painetta vastaan. Sa-
maten riippuu kansallinen ja yhteiskunnallinen
olemassa olommekin vain oman olemuksemme
sisäisestä ponnesta ja siitä tehosta, millä se voi
painaa ja pakoittaa itselleen tarvitsemansa vält-
tämättömän elämäntilan kaiken muun elontun-
goksen ja elämään pakkaumisen keskellä, ja
siitä sitkeästä vastustuskyvystä, jolla se voi säi-
lyttää omanaan tämän valtaamansa elämisen
tilan.

Kansaelämääkin hallitsee sama horror vacui,
tyhjyyden kammo kuin kaikkia muitakin elä-
mänilmiöitä, ja ken ei itseään ja tilaansa var-
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jele päälle tunkeutuvalta vieraalta, hänen sijansa
täyttää välittömästi tämä vieras. Kansana tois-
ten kansojen keskellä, niiden lakkaamattoman
paineen alaisena on kansan velvollisuus omaa
olemistaan kohtaan pusertaa ja jännittää itsensä
niin tiiviiseen vastustus- ja itsesäilytysponteen
kuin sen elinmahdille on mahdollista. Sen on
ladattava olemuksensa kaikella mahdollisella
henkisellä ja aineellisella voimalla, viritettävä
toimivaksi kaikki siihen kätketty siveellinen
ponsi ja herätettävä vaikutukseen kaikki mah-
dollinen taloudellinen elokkuus, jotta se kestäisi
ja valtaisi sijansa kansojen kilpailussa, mutta
sen on samalla myöskin oltava valmiin toimek-
kaassa teossa varjelemaan tätä olemistaan tois-
ten kansojen väkivaltaiseen hyökkäykseenkin
yltyvältä voimapaisumukselta.

Kansan on oltava luomistarmoinen, mutta
kansan on oltava — tarpeen sattuessa — ase-
tarmoinenkin. Sen velvollisuus omaa itseään
kohtaan ja — sikäli kuin se tuntee edustavansa
ominaista, sen ohella tuhoutuvaa elämänarvoa
— koko ihmiskuntaa kohtaan on ase kädessä,
oman olemisen panoksella turvata olemassa-
oloansa. — Muurinlasta ja miekka ovat kan-
salle yhtä välttämättömät ja aina kirkkaina ja
käyttövalmiina säilytettävät aseet.
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Meidänkin kansamme — mikäli se kansalli-
sen olemassaolonsa tahtoo ansaita ja säilyttää —

on oltava valmiin ja alttiin ase kädessä turvaa-
maan saavutettua vapauttaan. Ellemme itse sitä
tee, ei sitä kukaan muu puolestamme tee, em-
mekä sellaisessa tapauksessa olisi sen arvoiset,
että ansaitsisimme vieraan verenpisarankaan vuo-
tavan maahan meidän vuoksemme. Vain mi-
käli oma voimamme asemamme turvaa, olemme
pysyvästi turvatut. Kaikki nykyiset olosuhteet,
jotka ovat nydtyisen asemamme luoneet, saatta-
vat vuosikymmenessä vaihtua aivan uusiksi,
kaikki lujimmatkin sopimuskirjat saattavat tuh-
kautua tyhjiksi papereiksi, joiden siekaleet len-
tävät maailman tuulissa, vain oma voimamme
on meissä itsessämme ja takaa turvallisuutem-
me niin pitkälle kuin miekkamme kärki sinkoo
ja taitomme elokkuus tehoo.

Vielä toisestakin syystä on meidän alistut-
tava asevelvollisuuden raskaan taakan alle. Ase
velvollisuus on kansan väkevä kasvattaja kuriin
ja järjestykseen. Olisi meillä ollut voimassa
asevelvollisuus, joka olisi opettanut jokaiselle
miehelle hänen asemansa rivissä, joka olisi is-
tuttanut veriin tottumuksen sekä totella että
käskeä, joka olisi samaan riviin, samaan askel-
ten ja ajatusten tahtiin vuosikausiksi sulattanut
niin talonpojan kuin päivätyöläisen, niin yliop-
pilaan kuin tehtaantyömiehen, niin porvarin
kuin sosialistin, niin tuskinpa olisi mieliin pääs-
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syt syöpymään nykyinen synkeä epäluulon juo-
pa, eikä luultavasti olisi ratkennut ilmoille ny-
kyinen kurittomien laumojen palo. Erehtynyt,
onneton, enemmän säälin osanottoa kuin vihan
mieltä virittävä punainen armeijamme ei taiste-
lisi tällä hetkellä harmaafakkisten verivihollis-
temme rinnalla valkoista veljesarmeijaa vastaan,
vaan — jos taistelisivat — niin taistelisivat nämä
kansamme omat, nykyisessä kansalaissodassa
uljuutta osoittaneet armeijat tällä hetkellä rin-
nakkain, yhteenjuotettuina riveinä Nevan ran-
noilla ja Aunuksen järvillä pystytellen kohotta-
vassa yhteistyössä uuden avaramman' Suomen
suurpirttiä — rakennusta, jonka mahdollisuu-
detkin nykyinen veljessota ikipäiviksi ehkä on
tuhonnut.

Yleinen asevelvollisuus on kansan yhteistun-
non väkevä, tehokas elvyttäjä ja kansan miehi-
sen kunnon herättäjä. Asevelvollisuus on kuin
ahjo, joka karkaisee kansan miehisiä vaistoja.
Tottumus kurinalaisesti sidottuun ja järjestettyyn
elämään on siveellisesti karkaiseva ja terveelli-
nen valmistus myöhempään elämäntyöhön, sa-
malla kuin asevelvollisuusajan monipuolinen
ruumiillinen kasvatus ja hygieniset tottumukset
välittömästi kehittävät ja kohottavat kansan ruu-
miillista terveystasoa. Asevelvollisuus on suur-
suuntainen kansallinen kasvatuslaitos.

— Jos sitäpaitsi asevelvollisuuden ruumiilli-
seen ja puhtaasti sotilaalliseen kasvatukseen en-
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tistä suuremmassa määrässä voitaisiin yhdistää
suoranaista kansalais-opetustakin, voisivat ase-
velvollisuusvuodet muodostua sivistyksellisesti
ja kasvatuksellisesti varsin tärkeiksi oppivuo-
siksi koko terveelle miehiselle nuorisollemme.

Jos jokaisen kasarmin rinnalle ja yhteyteen
perustettaisiin monipuolinen kansalaisopisto, jossa
— paitsi järjestelmällistä, teoreettista opetusta
tärkeimmissä kansalaistiedoissa — nuoret ase-
velvolliset valintansa ja taipumustensa mukaan
saisivat ohjetta ja harjautumistilaisuutta erilai-
sissa tärkeimmissä ja tavallisimmissa käsityö-
ammateissa — mikseipä maataloudellisissakin
aineissa, niin muodostuisi jokaisesta kasarmista
todellinen kansalaiskorkeakoulu, jonka huomista
miehinen nuorisomme monipuolisesti valmistet-
tuna, älyllisesti, taidollisesti, siveellisesti ja ruu-
miillisesti harjoitettuna ja kehitettynä saisi ha-
jautua eri elämän- ja kansalaistehtäviinsä.

Täten käytettyinä eivät asevelvollisuuspalve-
lukseen kuluneet vuodet suinkaan olisi hukkaan
heitettyä aikaa kenenkään kansalaisen elämässä,
vaan muodostuisivat ne hänelle ratkaisevana
kehityskautena — elämännäköalojen vielä ol-
lessa avoimia — eletyiksi tärkeiksi oppivuosiksi,
jotka ovat antaneet hänelle elämässä tarpeellisen
ja siunauksellisen kansalaiskasvatuksen. — Yh-
teiskunnalle taas tulisivat asevelvollisuuden yllä-
pitämiseen käytetyt varat varsin satoisasti käy-
tetyiksi, ne kun — paitsi kansan kehittämistä
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asekuntoiseksi ja puolustuskykyiseksi — ajan
mittaan myöskin tuntuvasti tulisivat kehittämään
ja kohottamaan kansamme ruumiillista, siveel-
listä ja älyllistä tasoa, kansan miehisen nuori-
son yhteiskunnallista kypsyyttä ja siten elähyt-
täen ja kirvottaen kansamme' kyrkyjä ja avuja
henkiseen ja aineelliseen vireyteen helpottaisivat
ja kevittäisivät sen asemaa rauhankin kansain-
välisellä taisto- ja kilpatanterella.

KIELIKYSYMYKSEN JÄRJESTÄMINEN.

Myöskin palonarka kielikysymyksemme on
meidän voimiemme säästämiseksi saatava pois
päiväjärjestyksestä. Meillä ei ole henkisiä va-
roja kaiken muun rikkinäisyyden lisäksi vielä
ylläpitää ja yllytellä keskuudessamme hedelmä-
töntä kielikiistelyä, joka vain heikontaa yhteis-
kuntaa säilyttävien kansalaisryhmiemme yhteistä
rintamaa. Nyt jos koskaan kysytään kaikkien
yhteiskuntaa säilyttävien voimiemme luottavaista,
myötämielistä yhteistyrötä, yhteistyötä, jokayhtei-
sen menestyksen vuoksi on altis uhrauksiinkin.

Meidän on käytännöllisillä jakerta kaikkiaan
ratkaisevilla toimenpiteillä saatava kieliolomme
lopullisesti järjestetyiksi, toimenpiteillä, joissa
kumpikin taisteleva puoli yhteisen hyrvän vuoksi
osaksi luopuu ja uhraa entisiä vaatimuksiaan,
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tyytyen kumpikin vain elinehdoilleen välttämät-
tömiin saavutuksiin. Kummankin kielipuolueen
on kansallisen yhteisonnen vuoksi tajuttava ja
tunnustettava vastapuolen elinehdot ja -edut.
Meidän suomenkielisten on sallittava ja valmis-
tettava ruotsinkielisillemme häiritsemätön ole-
misen rauha, mutta ruotsinkielistemme on vuo-
rostaan sallittava suomenkieliselle kansallemme
täysi kansallisen kehittymisen tila ja vapaus.
Ruotsinkieliset kansalaispiirit pääskööt tilaisuu-
teen järjestämään omat erikoisasiansa ja-olonsa
täysin omassa vapaudessaan ja suomenkielisten
häiritsemättä, mutta yhtä ehdoton on toiselta
puolen vaatimus, että yhteiskuntamme on e d v s-
tava st i oltava sekä suomenkielinen että suo-
malainen ja että sen pyrintöpäämääränä on ole-
va suomalaisen henkisen ja aineellisen voiman
kaikinpuolinen kehittäminen. Itsenäisessä Suo-
messa ei ruotsinkielinen kansalainen saa tuntea
itseään sorretuksi, mutta itsenäisessä Suomessa
eivät myöskään ruotsinkielisen kansalaisen etu-
oikeudet saa estää ja ehkäistä suomalaisen, kan-
sallisen sivistyksen vapaata, täyttä kehittymistä!

On varattava ratkaiseva valta-asema kan-
samme suuren enemmistön kielelle, mutta sa-
malla mahdollisimman pysyväisesti turvattava
toisellekin kotimaiselle kielelle sille tuleva asema
hallinnossamme ja yhteiselämässämme. Samalla
on pyrittävä siihen, että kosketus- ja kahnaus-
tilaisuudet erikielisten kansalaisryhmiemme kie-
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lellisten oikeuksien välillä tulevat rajoitetuiksi
vähimpään mahdolliseen. Olemme kummalla-
kin puolella sitä onnellisemmat ja tyytyväisem-
mät, mitä vähemmän on aihetta kiistoihin ja
ärtymisiin.

Yleisenä periaatteena on oleva, että kaikissa
yhteisissä yleisissä laitoksissa kansan varsinai-
nen kansallinen pääkieli, suomenkieli on
oleva valta-asemassa, mutta että samalla huo-
lehditaan vähemmistön kielellisten oikeuksien
täydellisestä loukkaamattomuudesta. Jokaista
maamme kansalaista on maan keskuslaitoksissa
palveltava hänen omalla kielellään.

Jotta ruotsinkieliselle väestöllemme hallin-
nollisesti varattaisiin täysi kielellinen loukkaa-
mattomuus ja jotta muutenkin vähennettäisiin
kielivastakohtien ilmenemistilaisuuksia, olisi
maamme kieliperusteiden mukaan jaettava eri
hallinto- ja oikeudenhoitopiireihin. Olisi ehkä
perustettava esim. kaksi ruotsinkielistä maaher-
rakuntaa vastaavine hallinnollisine ja oikeuden-
hoidollisine elimineen. Sitäpaitsi olisi perustet-
tava erikoinen hovioikeus ruotsinkielellä tapah-
tuvien oikeusjuttujen käsittelyä varten. Myös-
kin kirkollisessa suhteessa olisivat ruotsinkieli-
set seurakunnat eroitetlavat itsenäiseksi hiippa-
kunnaksi. Ruotsinkieliset oppi- ja kansakoulut
olisivat niinikään eroitettavat nykyisen koulu-
ylihallituksen valvonnan alaisuudesta ja niitä
varten asetettava erikoinen ruotsinkielinen koulu-
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ylihallitus. Edusmiesvaalejakin varten olisivat
ruotsinkieliset alueet eroitettavat yhdeksi tai
useammaksi vaalipiiriksi, joihin kuuluviksi
muuallakin maassa asuvat ruotsinkielisiksi lu-
keutuvat kansalaiset saisivat ilmoittautua asian-
omaiselle henkikirjoittajalle.

Suuria vaikeuksia tulisi kyllä olemaan kaksi-
kielisten kuntien sopeuttamisesta tähän järjeste-
lyym. Suuremmissa, varsinkin kaupunkikun-
nissa voisi tässä suhteessa ehkä suoriutua sillä,
että jakaisi ne kielen perusteella kahtia, jotka
kumpikin kuuluisivat asianomaiseen hallinto-
y. m. piiriinsä. Mutta tätäkään keinoa ei voi
ulotuttaa rajattomiin. On sen vuoksi vain lain-
säädäntätoimenpiteillä koetettava turvata sellais-
ten vähemmistöjen kielellisiä oikeuksia, jotka
ovat joutuneet niille vieraskielisiin hallinto- y.
m. piireihin.

Tällaisella järjestelyllä vähennettäisiin han-
kausta erikielisten ryhmien välillä, ja pääsisivät
ruotsinkieliset alueemme hoitamaan omat sisäi-
set juoksevat asiansa tarvitsematta pelätä suo-
menkielisen enemmistön häiritsevää tai sortavaa
sekautumista niihin. Tämä kyllä tukisi ruotsin-
kielisten kansalaisryhmiemme eristäytymispyrki-
myksiä, mutta tulisi luultavasti kuitenkin lopul-
lisesti edistämään erikielisten kansalaisryhmiem-
me yhteisymmärrystä, koska tällä keinoin väl-
tettäisiin monta turhanpäiväistä ja katkeroitta-
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vaa riidan- ja epäluulönaihetta eri kieliainesten
välillä.

Koulu- ja oppilaitospolitiikkamme olisi myös-
kin saatava kielellisesti jonkinmoiseen lopulli-
seen järjestykseen. Kansakoulusivistyksen tulee
tietysti jokaisen kansalaisen saada omalla äidin-
kielellään. Siinä suhteessa on heikoillekin vä-
hemmistöille — niillä kielialueella elänevätkin
— turvattava tehokkaat oikeudet, jotka tekevät
asianomaisten kuntien puolelta mahdottomiksi
kaikenmoiset verukkeiset estelyt ja viivyttelyt
toiskielisten koulujen perustamisessa. Myöskin
ovat erikieliset koulut asetettavat omakielisensä
kouluylihallituksen ja kansakouluntarkastajan
valvonta- ja tarkastuspiiriin, jotta niiden edut
asianomaisiin kuntiin nähden tulevat tarpeelli-
sella huolella valvotuiksi.

Korkeampi ruotsinkielinen oppikouluopetus
on niinikään taatusti turvattava. Yleisin varoin
on ylläpidettävä riittävä määrä sopivasti sijoi-
tettuja korkeampia oppilaitoksia ruotsinkielisillä
asutusseuduilla sijaitsevissa kaupungeissa ja li-
säksi Turussa. Muualla Suomessa ei ole syytä
ja velvollisuutta ylläpitää valtion kannattamia
ruotsinkielisiä oppikouluja, koska ruotsinkieli-
nen asutus niillä seuduin on niin harvalukuista
ja suomenkielen taito niin yleinen, että yleisillä
varoilla ylläpidetyt ruotsinkieliset oppilaitokset
siellä eivät ole oikeutettuja eivätkä välttämättömiä.

Vaikeampi on kielikysymyksen järjestäminen
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yliopistossa ja muissa korkeimmissa keskusop-
pilaitoksissa. Perusvaatimuksena on, että kan-
san vallitsevan enemmistön kielellä niissä on
oleva ehdoton valta-asema. Etenkin yliopistossa
on kaikkia aineita opetettava suomenkie-
lellä, maan kansallisella pääkielellä. Sitä vaa-
tii sekä kansallinen tieteellinen sivistyksemme
että opiskelijain suunnattoman enemmistön oi-
keudet. Yliopistomme on ainoa suomenkielinen
korkeimman sivistyksen edustaja ja tyyssija
maailmassa, ja senvuoksi on suomenkielen tie-
teellisen viljelyksen tähdenkin vaadittava, että
jokaista tieteen haaraa siellä opetetaan tällä kie-
lellä. Ruotsinkielisten opiskelijain kohtuul-
lisia vaatimuksia voidaan tyydyttää vain siten,
että vakinaisten opettajavirkojen ohelle yliopis-
toon perustetaan tärkeimmissä, varsinkin hu-
maanisissa oppiaineissa rinnakkaisia ruotsinkie-
lisiä opettajavirkoja. — Jotenkin sama kuin Yli-
opistossa on laita muissakin ylimmissä oppilai-
toksissa. Niissäkin täytyy suomenkielisen ope-
tuksen olla etusijalla ja ruotsinkielisen opetuk-
sen vain välttämättömänä täydennyksenä. —

Maamme on määräävästi ja edustavasti suomen-
kielinen, ja missä meillä vain on yksi sija täy-
tettävänä, on tämä sija luonnollisesti suomen-
kielen. Sitä vaatii kohtuus ja kansallinen tule-
vaisuus.

Miten kieliolomme järjestänemmekin, ovat
ne järjestettävät lopullisesti. Ja jotta ruotsin-
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kieliset kansalaispiirimme tuntisivat vastaisen
kielellisen asemansa turvatuksi maassamme
niissä puitteissa, jotka uusi järjestely asettaa,
olisi säädettävä, että — miten kieliolot järjestet-
täneenkin — tätä järjestelyä ei vastaisuudessa
saa sen rakentavissa peruspiirteissä muuttaa,
ellei ruotsinkielisiä kansalaispiirejä edustavani
eduskunnan jäsenten enemmistö sellaista muu-
tosta hyväksy. Yksityiskohdissa on tälle kieli-
olojen säännöstelylle kuitenkin heti alunpitäen
annettava se elastisuus, että se itsestään, auto-
maattisesti sopeutuu mahdollisesti muuttuvien
010- ja kielisuhteiden mukaan. Siten on esim.
toiskieliseksi kehittynyt kunta ilman muuta siir-
rettävä toiskieliseen hallinto- y. m. piiriin ja
omakielisen asutusympäristönsä menettänytkoulu
kadottava valtioapunsa.

Kansamme on lopullisilla toimenpiteillä saa-
tava vapautetuksi kiihoittavan ja kiduttavan
kielikiistan kahleista ja ruotsinkieliset kansalais-
ryhmämme vapautetuiksi mahdollisen tulevaisen
kielellisen enemmistösorron kroonillisesta pe-
losta. — Olkoon, että ruotsinkieliset piirit täten
kyllä menettävät paljon tähänastisesta kohtuut-
toman suuresta ja kansan suomenkielistä enem-
mistöä rasittaneesta vaikutuksestaan, mutta sa-
malla he saavuttaisivat varmuuden siitä, että
heiltä ei enää pitemmälle meneviä myönnytyk-
siä vaadita ja että heidän ei tarvitse pelätä jou-
tuvansa sortajista sorretuiksi. Nykyisten liika
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suurien oikeuksiensa hinnalla lunastaisivat he
itselleen turvatun ja kaikesta sorron pelosta va-
pautetun kieliaseman tulevaisuudessa.

Sitäpaitsi tulisivat ruotsinkieliset kansalais-
piirit katkeroittavan ja myrkyttävän kielitaiste-
lun vaimennuttua taaskin läheisemmästi vede-
tyiksi yhteiskunnallisten harrastustemme kehään.

Kielikiistojen aiheiden hävittyä heräisi suo-
menkielisessä yhteiskuntamme osassakin taas
luottamus ruotsinkielisten kansalaistemme vil-
pittömään kansalaistahtoon, ja avautuisi koko
suomalainen yhteiskunta taas entisessä laajuu-
dessaan ruotsinkielisten kansalaisten työlle ja
toiminnalle.

Kansakokonaisuutemme voisi taaskin ennak-
koluulottomasti käyttää hyväkseen ruotsinkielis-
ten kansalaistemme yhteiskunnallista kokemusta,
taitoa ja kykyä tarvitsematta kuten nykyään ka-
vahtaa heidän ruotsalaisuuttaan. Minkä ruotsin-
kieliset kansalaiset kieliryhmänä menettäi-
sivät ja juuri viime vuosina ovat menettäneet
vaikutuksessa, sen voittaisivat yksityiset ruot-
sinkieliset kansalaiset henkilökohtaisessa yhteis-
kunnallisessa vaikutuksessa.

Uusi itsenäinen Suomi, josta kieliriita olisi
poistettu, olisi ruotsinkielisillekin kansalaisillem-
me yhteinen isänmaa, jonka kehässä he rak-
kaudella ja harrastuksella, luottamusta tuntien
ja luottamusta virittäen suorittavat elämäntyönsä.
Kestävässä rauhan työssä on silloin syväksi
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kansalaistietoisuudeksi lujittuva ja juurtuva se
isänmaan rakkauden tunto, jonka nykyisen kan-
salaissodan ja vapaustaistelun katkerat, mutta
puhdistavatkin ja kohottavat päivät ovat ruot-
sinkielistenkin kansalaisryhmiemme keskuudessa
herättäneet eloon.

Tämä taistelu, jossa ruotsinkieliset kansa-
laisemme rinnan suomenkielisten kansalaistensa
kanssa empimättä ja miehuudella ovat vuodat-
taneet sydänvertaan suomalaisen yhteiskunnan
ja kansallisen vapauden puolesta, alttiisti alis-
tuneet uhrikuolemaantämän yhteiskunnan edestä,
tämä taistelu on heidänkin keskuudessaan taas
verestänyt tunnon, että tämä maa jayhteiskunta
kaikesta huolimatta on heidänkin palavasti ra-
kastettu isänmaansa, eikä vain mieto ja laimeasti
tunnettu synnyinseutu. Tämä taistelu on veri-
kasteellaan vihkinyt heidätkin taas suomenmaa-
laisista ja itäruotsalaisista suomalaisiksi,
jotka näkevät oman ja lastensa ainoan kansa-
laisonnen tämän suomalaisen maan ja yhteis-
kunnan suojissa ja kehässä.



ULKOPOLITIIKKA.

ULKOPOLIITTINEN ASEMAMME.

Suunnitellessamme nuoren itsenäisen val-
tiomme tulevaista ulkopoliittista suhtautumista
on meidän ilman ennakkoluuloja ja herkkiä toi-
veita raittiisti ja hurmautuneiden unelmien lah-
jomatta punnittava voimiemme rajat ja ulkonai-
sen asemamme vaarat.

Meidän on ennen kaikkea pidettävä mieles-
sämme, että olemme heikko, vain kolme-neli-
miljoonainen kansa luhistumisensa jälkeenkin
lähes satamiljoonaisen, suuren Venäjän tiellä.
Olemme aineellisesti voimaton ja köyhä ja hen-
kisesti valmistumaton kansa maantieteellisesti
ylen uhatussa ja vaaranalaisessa asemassa. Sitä-
paitsi on itsellemme terveellistä pitää elävässä
muistossamme, että odottamattomasta vapautu-
misestamme saamme kiittää, emme omien sisältä-
kirvonneiden voimiemme paisuvaa, siteet katko-
vaa ja esteet murtavaa tehoa, vaan yksinomaan
ulkonaisten, meistä täydelleen riippumattomien,
suurten historiallisten tapahtumain kulkua.
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Emme ole vapahtuneet varmasta tuhosta, jonka
tukahuttavat kalman siivet jo melkein olivat sul-
keutuneet kansallisen olemassaolomme ylitse, suo-
malaisen kansallisen voimamme viimeisen, kuo-
leman hädässä kirvonneen voimanponnistuksen
kautta, vaan on vapahduksemme saapunut meille
germaanisen rodun paisuvan voimanponnen tu-
loksena. Olemme saaneet vapautuksemme, emme
suomalaisina — pelkästään suomalaisina oli-
simme jo aikoja sitte asemamme painostuksessa
jauhaantuneet samallaisiksi slaavilaisessa kansa-
meressä uiskenteleviksi kansapirstaleiksi kuin
heimolaisemme Pohjois-Venäjällä — vaan on va-
pautuksemme tullut meille germaanisen, protes-
tanttisen, länsimais-roomalaisen sivistyksen, elä-
mänkäsityksen ja yhteiskuntajärjestyksen äärim-
mäisinä edustajina ja etuvartioina Itää vastaan:
idän slaavilaista höllyyttä ja anarkiaa, sen aasia-
laista muodottomuutta, sen bysantinilaista kaa-
vamaisuutta ja kuolettavaa, suvaitsematonta oi-
keaoppisuutta, sen tatarilaista hirmuvaltaisuutta
vastaan.

Kun asetamme itsenäisyytemme kulmakiviä,
on meidän tarkasti muistettava tämä asemamme!
Vain sikäli, mikäli olemme kiinteässä yhteydessä
länteen, on meillä selkänojaa itää vastaan. Län-
nestä on meihin virrannut se voima, joka meistä
on luonut kansan ja joka edelleen meitä kan-
sana varjelee idän tuhoisalta rynnistykseltä.

Asuttumisemme Itämeren rantamille on jo
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ennen tietoisaa historiallista aikaamme asettanut
meidät kosketuksiin länsi-europalaisen elämän
kanssa. Tähän Länsi-Europaan liitti meidät lo-
pullisesti roomalais-katoolisena meille saapunut
kristinuskon muoto. Mitkä suuret historialliset
tapahtumat ja muodostusvaiheet ovatkin järkyt-
täneet ja muovanneet Länsi-Europaa, ne olemme
ristiretkien ja ritarikauden päiviltä Hansan aiko-
jen, uskonpuhdistuksen ja sitä myöhempien
päivien kautta eläneet yhdessä Länsi-Europan
kanssa, ja ovat ne joka vaiheessaan elimellisesti
ja välittömästi meidän omaa historiaamme, meidän
oman nykyisyytemme rakentanutta menneisyyttä.

Erikoisesti germaaniselta Länsi-Europalta
olemme saaneet uskonpuhdistuksen ja vapaa-
seen talonpoikaisluokkaan jayksilölliseen oikeus-
turvaan perustuvan yhteiskuntamuotomme: nuo
ulkonaisen ja sisäisen elämänkäsityksemme mää-
räävät perustekijät, ne kiteymispisteet, joiden va-
raan yhteiskuntamme sisäinen, ja ulkonainen ra-
kenne on muodostunut.

Länsi-Europaan liittää meidät siis koko men-
neisyytemme; Länsi-Europaan, erikoisesti tämän
Länsi-Europan germaanisiin kansaryhmiin pe-
rustuu meidän historiallinen, yhteiskunnallinen
ja sivistyksellinen olemassaolomme. Olemme ger-
maaneja hengeltämme, osaksi — luultavasti suu-
reksikin — vereltämmekin, ja yksin tässä ger-
maanisuudessa on kansallisen olemassaolomme
turva ja tae. Vain sikäli, mikäli tietoisasti ja
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kiinteästi liitämme kohtalomme Länsi-Europaan,
mikäli vaalimme länsi-europalaista, erikoisesti
germaanista perintöä yhteiskuntarakennukses-
samme, sivistyksessämme ja elämäntajunnas-
samme, mikäli pysymme länsi-europalaisen, ger-
maanisen hengen ja elämänkäynnin läpitunke-
mina, on meillä taustaa ja selkänojaa ja sisäistä
ydintä idän ylivoimaista ja kammottavaa painoa
vastaan. Vain lännestä voi meihin virrata se
sekä sisäinen että ulkonainen mahti, että voimme
varjella itseämme muodottoman idän kuolinsy-
leilyltä: hahmikoon tämä kuolema meitä sitte
kalpean tsaarin kuristavana itsevaltiutena tai pu-
naisten, hourivien laumojen hukuttavana ja hä-
vittävänä, järjettömänä kaaoksena tai parhaassa
tapauksessa yhteiskunnallisesti järjestyneenä,
mutta kansallisen olemassaolomme ehdottomasti
tuhoavana ja nielevänä panslavismina. Olemme
lännen etuvartio idässä, ja vain sikäli, mikäli
voimme säilyttää yhteytemme länteen selvänä ja
välittömänä, on meillä jotain mahdollisuuksia
uhatun ja vaaranalaisen asemamme ja kansalli-
sen olemassaolomme säilyttämiseksi.

Tulevaisuutemme tärkein kulmakivi on se,
että tämän asemamme täysin tajuamme ja
sen mukaan suunnittelemme ulkopoliittiset suh-
teemme. Meidän miehuutemme tulee olla siinä,
että selkeästi ja itseämme pettämättä näemme
omien voimiemme riittämättömyyden siinä, missä
ne inhimillisesti katsoen eivät saata riittää. Yk-
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sinomaan omat voimamme eivät saata ajan pit-
kään kestää luhistumisensa jälkeenkin meille yli-
voimaisen kansan painoa, joka jokaiselle tahol-
leen on sulettu merestä ja jonka suorin ja helpoin
tie vapaalle merelle ja Europan välittömään yh-
teyteen kulkee meidän ylitsemme. On fyysilli-
sesti mahdotonta, että nelisen miljoonainen Suomi
yksin ja omin voimin jaksaisi läheisessäkään tu-
levaisuudessa säilyttää itsenäisyyttään satamil-
joonaisen Venäjän ylivoimaista painostusta vas-
taan. Olisimme kuin matala, kapea maa-kaista
suletun, päivä päivältä nousevan ja paisuvan
tulvaveden tiellä, joka ellei tänään niin huo-
menna on murtavana ja hävittävänä ratkeava
maillemme ja halmeillemme. Koko itsenäisyys-
elämämme jäisi tämän yhtämittaisen, uhkaavan,
yhä yltyvän vaaran halpaamaksi, samalla kuin
heikkoutemme yhä jouduttaisi tämän tuhotul-
van murtautumista ylitsemme.

Tällaisissa olosuhteissa ei ole mitään kansal-
lisesti nöyryyttävää ja itsetuntoamme halventa-
vaa siinä, että tähyämme ympärillemme, olisiko
mistään tavoitettavissa avustava, turvaava käsi,
joka voisi tukea meitä epätoivoisessa asemas-
samme. Tällöin kääntyy katseemme luonnolli-
simmasti joko nykyiseen vapauttajaamme Sak-
saan tai entiseen veljesmaahamme Ruotsiin ja
Ruotsin kautta Skandinaviaan. Juuri Venäjän
taholta uhkaavaa vaaraa vastaan emme jo pel-
kästään maantieteellisistä syistä voi odottaa te-
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hokasta apua miltään muilta tahoilta, emme ai-
nakaan rakentaa sellaisen avun tehokkuuteen.

SKANDINAVIAN LIITTO.

Etusijassa on maantieteellisistä syistä tällöin
Skandinavia. Jos skandinaviset pohjoisvallat,
etukädessä Ruotsi, joiden maantieteellinen asema
— meidän mahdollisesti sorruttuamme — aset-
taa ne aivan saman uhan alaisiksi, jossa me
olemme eläneet ja edelleen elämme, jos nämä
vallat tämän yhteisen tulevaisuusvaaran torju-
miseksi olisivat taipuvaiset jo nyt varautumaan
tätä mahdollisuutta vastaan ja olisivat halukkaat
liittämään voimansa meidän voimiimme yhtei-
sen turmion torjumiseksi, niin mikään pikkumai-
nen kansallinen turhamaisuus ja nuoresta itse-
näisyydestämme huolehtiminen ja arkailu ei saa
estää meitä hartaalla kiitollisuudella ja luotta-
valla uskolla ja vakuutuksella tarttumasta tähän
turvaavaan veljeskäteen.

Yhtyneet pohjoismaat ehkä riittäisivät tur-
vaamaan asemansa ja muodostamaan vallin, jonka
juurelle heikontuneen idän hyöky saisi murskat-
tuna pauhata ja raueta samalla kuin nämä neljä
skandinavista valtaa muissakin kansainvälisissä
suhteissa ja etujensa valvomisissa voisivat edus-
taa kokonaan toisessa mitassa kunnioitettavaa ja
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huomioonotettavaa mahtia kuin kukin erikseen.
Varsinkin siinä tapauksessa, että pohjoismaat
etujensa ja elinehtojensa turvaamisen vuoksi ha-
luavat päästä osallisiksi ja saada äänensä kuu-
luville yleis-europalaisten poliittisten voimasuh-
teiden ja suuntaviivojen määräämisessä, olisi täl-
lainen kiinteämpi pohjoismainen valtioyhtymä
välitön voiman ja vaikutustehon lisäys jokaiselle
sen jäsenelle erikseenkin.

Nykyisessä valtaryhmityksessä olisi tällä poh-
joismaisella valtayhtymällä maantieteellisen ase-
mansa, ulkonaisen turvallisuutensa (Skandina-
vian maiden valtiollisen itsenäisyyden ainoa py-
syvä uhka on Venäjä!), monarkisten hallitus-
muotojensa, germaanis-luterilaisen elämänsävyn
määräämien yhteiskunnallisten, sivistyksellisten
ja poliittisten tottumusten ja traditsioonien vuoksi
luonnollinen sijansa Keski-Europan valtojen lii-
tossa. Keski-Europan liitossa edustaisi tämä poh-
joismainen valtioyhtymä tärkeän ja yhtenäisen,
mutta silti eristetyn asemansa vuoksi siksi huo-
mioonotettavaa mahtia, että yhtyrmä tämänkin
mahtavan yleisliiton puitteissa voisi tarpeellisella
ponnella ja teholla turvata ja valvoa jäsentensä
erikoisia taloudellisia ja poliittisia etuja ja elin-
ehtoja muiden liiton jäsenten rinnalla. Ainakin
voisi se suorittaa tämän tehtävän paljoa suurem-
milla menestyksen mahdollisuuksilla kuin kukin
sen jäsen erikseen — joko liitossa keskusvalto-
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jen kanssa tai ulkopuolella tätä liittoa. Tässä
liitossa olisi yhtynyt Skandinavia maantieteelli-
sen asemansa vuoksi jotenkin samassa etuoikeu-
tetussa asemassa kuin Italia entisessä kolmilii-
tossa, vaikka toivotenkin uskollisempi liittolais-
velvollisuuksilleen kuin tämä maa.

Jotta tällainen skandinavisten valtojen liitto
kuitenkin täyttäisi tehtävänsä ja olisi todella sekä
tuloksellinen että pysävä, on sen — säilyttä-
mällä mahdollisimman suuren sisäpoliittisen elas-
tisuuden — oltava ulkopoliittisesti hyvinkin kiin-
teä ja luja. Samalla kuin kukin liiton jäsen
sisäänpäin on saava mahdollisimman vapaan ja
toisista liittovalloista riippumattoman kehitys-
vapauden ja toimitilaisuuden, on yhtymään kuu-
luvien valtojen ulkonainen mahtiteho ja voiman-
ponsi koottava ja keskitettävä mahdollisimman
yhtenäiseksi. Sisäisessä järjestäytymisessään täy-
sin vapaina on yhtymään kuuluvien valtojen
ulkosuhteissaan luovuttava erinäisistä itsenäiselle
suveräänille valtiolle kuuluvista etuoikeuksista,
kuten ulkopolitiikan, sotavoimasuhteiden jatulli-
asioiden omavaltaisesta määräämisoikeudesta,
jotka tietysti kiinteässä ja toimitehoisessa liitto-
valtiossa ovat yhteisen menestyksen vuoksi kes-
kitettävät yhteisen hallinto- ja valtaelimen rat-
kaistaviksi ja hoidettaviksi.

Tällainen ulkopoliittisesti lujasti liittynyt skan-
dinavisten valtojen yhtymä on ainoa mahdolli-
nen muoto, jossa skandinaviset vallat voisivat
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saada jotain yleispoliittista merkitystä ja tehoa
ja voisivat joltisellakin ponnella ja menestyksen
mahdollisuuksilla valvoa ja tehostaa valtiollisia
ja taloudellisia elinetujaan. Erikseen nämä val-
lat sekä valtiollisessa suhtaumisessaan että talous-
politiikassaan ovat aivan riippuvaiset eri suur-
valtojen tai vielä enemmän suurvaltaryhmien
painostuksesta ja tulisivat ne tässä painostuk-
sessa käytetyiksi toistensa puristiminakin.

Yleensä on pikkuvaltojen sekä taloudellinen
että ulkopoliittinen jopa osittain sisäpoliittinen-
kin itsenäisyys nykyään varsin suhteellista, jopa
osittain puhtaasti illusooristakin, vain näennäistä.
Nykyinen suursota on siinä suhteessa, kuten mo-
nessa muussakin asiassa valaissut varsin räi-
keästi todellista asemaa. Mitä on merkinnyt esim.
Portugalin, Kreikan tai Norjan »itsenäisyys»?
Ovatpa niinkin suhteellisesti voimakkaat vallat
kuin Ruotsi ja Hollanti saaneet mukautua usko-
mattomiin riippumattomuutensa ja vapaan itse-
määräyksensä rajoittamisiin. Onko esim. sellai-
nen puolueettomaksi lukeutuva valtio enää sisä-
poliittisestikaan itsenäinen, jonka elintarpeiden
saannin ja käytön vieras valta määrää ja tosi-
asiallisesti ottaa valvontansa alaiseksi? Miten
»itsenäiseksi» tuntee asemansa valtio, jota mil-
loin hyvänsä saattaa vieraan vallan puolelta koh-
data uhkavaatimus, että sen on tämän vieraan
vallan etujen vuoksi ja sen tarkoituksiin luovu-
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tettava koko kauppalaivastonsa jotenkinvarmaan
tuhoon?

Nykyisessä suursodassa jatodennäköisesti ai-
van yhtä suuressa mitassa siinä ulkopoliittisessa
tilanteessa, joka on seuraava tätä sotaa, ovat eris-
tetyt pikkuvallat olevat aivan hervottomasti suur-
valtaryhmien jaloissa. Eristetyn pikkuvallan itse-
näisyys on tulevaisessa valtaryhmityksessä oleva
aivan iJlusoorinen käsite. Erillisen pikkuvaltion
on kavahdettava yhtä paljon kaikkia suurval-
toja, jotka kaikki yhtä brutaalisti ovat polkevat
sen etuja. Niin uiko- kuin sisäpolitiikassaankin
on se yhtäläisesti kaikissa teoissaan vierasten,
mahtavampien lähivaltojen ristiriitaisten etujen
sitoma, ja kahlehtii sen kaikkia tekoja joka ta-
holle pälyilevä ja suunnattu varovaisuuden ja
arkuuden pakko. Voidakseen yleensä säilyttää
elinmahdollisuutensa on tällaisen pikkuvaltion
tehtävä vaalinsa ja ratkaisevasti liityttävä jonkin
valtaryhmän sekä etu- että turvapiiriin. Tule-
vaisessa valtiollisessa tilanteessa ovat heikot
pikkuvallat olevat samassa asemassa kuin pie-
net itsenäiset lääniherrat Keski-aikana. Elleivät ne
liittymällä kiinteään poliittiseen yhteistoimintaan
muiden kanssaan samassa asemassa olevien pikku-
valtojen kanssa voi muodostaa huomioonotetta-
vaa ja kunnioitettavaa valtioyhtymää, on niiden
haettava välttämätön olemisen turva väkeväm-
män valtaherran vasallina, joka kyllä käyttää
hyväkseen niiden voimia, mutta samalla ulotut-
taa voimakehänsä niitä suojaamaan.
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Juuri skandinaviset vallat olisivat voineet
muodostaa lujan luonnollisen pikkuvaltojen liit-
tymän, joiden yhtyneet voimat olisivat voineet
jokaiselle sen jäsenelle turvata ainakin jonkin-
vertaisen itsevaraisuuden vierasten valtaryhmien
liika tungettelevia vaatimuksia vastaan, samalla
kuin niillä yhtyneinä olisi ollut jokin sananvalta
kansainvälisissä asioissa.

Tämä mahdollisuus, jonka toteutuminen jo
oli aivan ilmassa ja johon luuli enää vain tar-
vittavan tarttua, sen on Ruotsin nykyisen vapaa-
mielisen hallituksen heikko ja päätön politiikka
ehkä ainaiseksi tuhonnut. Ruotsin Ahvenanmaan
retki on melkein loistonäyte taitamattomasta po-
litiikasta. Kevytmielisesti ryhdytty ja nolosti kes-
keytynyt retki vain tärveli kaikki mahdollisuu-
det keskinäiseltä poliittiselta myötäymmärryk-
seltä Ruotsin ja Suomen välillä tuomatta silti
mitään tulosta Ruotsille itselleen.

Ruotsin hallituksen luonnollinen tehtävä, sen
velvollisuus sekä Ruotsin menneisyyden että tu-

levaisuuden edessä olisi ollut päättäväisesti ja
tehokkaasti käydä tukemaan Suomen järjesty-
neen yhteiskunnan kamppailua venäläistä anar-
kiaa vastaan, jonka valtaanpääsy välittömästi
olisi ensimäisenä uhannut Ruotsia itseään. Tämä
teko olisi välittömästi perustanut Ruotsin ja Suo-
men välisen kiinteän poliittisen liiton, johon to-
dennäköisesti nykyisen suursodan kokemusten
ja poliittisen tilanteen ohjaamina olisivat etu-
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jensa vuoksi ja asemansa turvaamiseksi hakeu-
tuneet myöskin Norja ja Tanska.

Skandinavian valtojen yhtymä Ruotsin po-
liittisen johdon alaisena olisi ollut tämän valtio-
miesteon jotenkin varmana seurauksena. Sitte
Roskilden päivien ei Ruotsi ja Ruotsin kautta
Skandinavia ole ollut suurempien ja onnellisem-
pien poliittisten mahdollisuuksien edessä. Mutta
Ruotsin vapaamielinen hallitus ei tahtonut Skan-
dinaviaa, vaan — Ahvenanmaata! Ken kuuseen
kurottaa, se katajaan kapsahtaa! Mutta saattaapa
käydä niinkin, että ken tirkistää nuppineulaa
maasta, huomaamattaan astuu kuningaskruunun
ohitse! Sellaisen teon on tehnyt Ruotsin vapaa-
mielinen hallitus Suomen nykyisen punaisen ka-
pinan aikana. Nolon teon oikea ja kohtuullinen
rangaistus oli sen nolo loppu! Mutta tämä on
laiha lohdutus Ruotsille ja koko Skandinavialle,
jonka etsikkohetken Ruotsin hallitus teollaan
petti ja joka tulevaisuudessa saa kantaa tämän
teon karvaat hedelmät. Koko menettelyn selittää
se, että Ruotsin johtavat valtiomiehet ovat juos-
seet Englannin eikä Ruotsin asioissa. — Mah-
toikohan Ahvenanmaan retki edes opettaa »va-
paamielistä» käsityskantaa siitä, että politiikkaa
enempää kuin muutakaan elämää eivät hallitse
fraasit, vaan teot ja tosiasiat? — Toivotenkaan
ei Ruotsi — enempää kuin muutkaan pohjois-
maat — koskaan ole sytyttävä Suomea niistä
liittosuhteista, joihin Suomi juuri heidän poliit-
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tisen lyhytnäköisyytensä vuoksi oli olemassa-
olonsa turvaamiseksi velvoitettu astumaan!

LIITTO SAKSAN KANSSA.

Kun skandinavisen liittovallan mahdollisuus
siis ainakin nykyhetkellä on rauennut ja koska
emme siis voi kanssamme saman vaaran ja uhan
alla elävistä naapurivalloista ja sivistyksellisistä
veljeskansoista saada luonnollisia liittolaisia, on
meidän uhanalaisessa asemassamme kohdistet-
tava kaikki toivomme Saksaan ja ratkaisevalla
päättäväisyydellä etsittävä tulevaisuutemme ainoa
mahdollinen turva sen vallan voimakehän sisä-
puolella, joka yksinomaan on tehnyt vapautu-
misemmekin mahdolliseksi.

Mikäli siis Saksakin katsoo etujensa mukai-
seksi sulkea meidät turvapiiriinsä, on meidän
nykyinen asemamme sellainen, että meidän kii-
tollisuudella on astuttava tämän turvalinnan suo-
jaan. Tosin on ulkopoliittinen liikuntapiirimme
silloin oleva suletumpi ja taloudellinen itsenäi-
syytemme rajoitetumpi kuin Skandinavisen liitto-
valtion jäsenenä, mutta sivistys- ja yhteiskunta-
muotomme olisi silloin kuitenkin turvattu ja
kansallinen säilymisemme jakehittymisemme nii-
den pohjalla taattu.
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Jos on valittavana vain joko lopullinen up-
poaminen ja kansallinen kuoleminen muodotto-
maan venäläiseen kaaokseen, jonkapohjattomaan
nevaan vain itsevaltiuden mielivaltainen mahti
näyttää voivan tiivistää japohjata joitakin keino-
tekoisia alkeellisia elämän mahdollisuuksia, tai
kuuluminen järjestettyyn länsi-europalaiseen yh-
teiskuntaan, jossa vallitsee yksilön taattu oikeus-
turva ja lakimääräinen yhteiskuntaelämä, niin
silloin ei ole varaa kavahtaa vakaviakaan itse-
näisyyden ja itsemääräämisen rajoituksia. Edes-
sämme on vain kaksi mahdollisuutta: toinen
meidät nielee, itä tai länsi. Vaalissa idän raa-
kalaisuuden ja lännen sivistyksen välillä ei ku-
kaan suomalainen horju — ei ainakaan saisi
horjua!

Emmekä vieraaseen puuhun ymppäydy, jos
Saksaan kohtalomme liitämme ja jos kiinteässä,
elävässä yhteydessä saksalaisen yhteiskunnan ja
saksalaisen sivistysmuodon kanssa kehitämme
omaa yhteiskuntaamme ja kansallista sivistys-
elämäämme!

Kautta koko historiallisen ajanjaksomme on
meidän, kuten muidenkin pohjoismaisten kanso-
jen sivistyksellinen kehitys ratkaisevassa mitassa
tapahtunut Saksasta käsin saapuneitten vaiku-
tusten varassa. Pitkät ajanjaksot on koko hen-
kinen elämänkäsityksemme välittömästi ollut sak-
salaisten hengensuuntien määräämä ja ravit-
sema.
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Keski-ajalla oli Hansan suoranainen vaikutus
etenkin porvarillisten olojemme, tottumustemme
ja käsitystemme kehittymisessä ja muodostumi-
sessa ylen suuri ja monen vuosisataisen jatku-
vaisuutensa vuoksi ratkaiseva. Silloiset kaupun-
kimmehan ovat melkein käsitettävät hansalai-
siksi kauppasiirtokunniksi, joista alkeellisen por-
varillisen kulttuurin muodot, tavat ja elämän-
henki hiljalleen levisivät ja kotiutuivat maa-
hamme, virittäen totunnaiselämämme ja koti-
henkemme pohjan samaksi kuin saksalaisen.

Uskonpuhdistus on kristinuskon saapumisen
rinnalla maahamme kansamme historian ratkai-
sevin tapahtuma, joka vuosisadoiksi on määrän-
nyt kansamme henkisen kehityksen suunnan ja
sisällön ja jonka leima lähtemättömästi on lyöty
koko henkisen elämämme rakenteeseen. Kan-
samme pohjakerroksia myöten on uskonpuhdis-
tus, erikoisesti sen luterilaisessa muodossa ra-
kentanut ja luonut elämänkäsityksemme, anta-
nut pohjan, suunnan ja puitteet katsomustavoil-
lemme ja elämäntunnollemme: luterilaisuus muo-
dostaa ikäänkuin henkisten kasvonpiirteidemme
luuston. Ilman luterilaisuutta emme olisi sama
kansa, mikä olemme. — Ja tämäkin liike, joka
lopullisesti on määrännyt sivistyksellisen ja hen-
kisen asemamme, henkisen rotuisuutemme euro-
palaisessa kansa- ja sivistysrintamassa, on alul-
taan jakautta vuosisataisen kehityksensä ja muo-
dostumisensa puhdasta ja jatkuvaa saksalaisen
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hengen virtausta sivistyselämäämme. Pietari
Särkilahdesta ja Mikael Agricolasta alkaen kautta
jyrkän teologisen oikeaoppisuusajan aina yhdek-
sännentoista vuosisadan herännäiseen kansan-
liikkeeseen asti on uskonnollinen elämämme saa-
nut herätteensä ja ammentanut liikkeelle saat-
tavat vaikutteensa Saksasta.

Henkisen elämämme nuoremmatkin vaiheet
ovat meillä ratkaisevissa käännekohdissaan kaut-
taaltaan saksalaisuuden hedelmöittämät. Koko
kansallinen ja sivistyksellinen virkoamisemme
yhdeksännellätoista vuosisadalla on aivan sa-
massa suhteessa aikakauden saksalaiseen hengen-
elämään kuin uskonpuhdistuskautemme oman
aikansa saksalaisiin uskonnollisiin liikkeihin.
Saksalaisiin ajattelijoihin perustuu Snellmanin
kansallinen herätystyö. Saksalaiset herätteet ja
esikuvat ovat joko välillisesti tai välittömästi joh-
taneet Lönnrotin hänen elämäntyöhönsä. Vain
saksalaisen runouden kukoistuskauden taustaa
vastaan saa selityksensä Runebergin mahtava il-
mestys meillä. Koko kansallinen heräyskau-
temme on uskonpuhdistuksen jälkeen uusi suuri
saksalaisuuden laine, joka hedelmöittävänä ja
siunaavana tulvi henkisen viljelyksemme ylle vi-
rittäen sen rikkaaseen, runsaaseen eloon.

Jos vielä huomautan siitä, mitenkä koko ny-
kyinen tieteellinen viljelyksemme on mitä kiin-
teinimässä yhteydessä ja eläviinmässä kosketuk-
sessa ja vuorovaikutuksessa saksalaisen tieteen
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kanssa; mitenkä koko korkeampi ja alempi ope-
tuksemme sekä kansanopetuksemme ovat saksa-
laisten herätteiden ja vaikutteiden läpitunkemat;
mitenkä sosiaaliset uudistuspyrintömme kauttaal-
taan rakentavat saksalaisille teorioille ja käytän-
nöllisille alotteille; mitenkä itse sosialismimme-
kin on saanut teoriansa ja oppilauseensa — vaik-
kei aivan viimeisiä menettelytapojansa — Sak-
sasta; mitenkä teknillinen työskentelymme ja
liike-elämämmekin viime aikoina yhä enenevässä
määrässä on alkanut noutaa esikuvansa ja toi-
mintamuotonsa Saksasta, niin selkenee, mitenkä
läheisesti ja luonnollisesti kuulumme saksalaisen
sivistyselämän kehään ja mitenkä meillä on kaikki
edellytykset sisäisesti tajuta ja omiksemme liit-
tää saksalaiset elämänkäsitykset. — »Berlin on
nyt kerta kaikkiaan eräs Helsingin suurimpia
etukaupimkeja»! sutkautti aikoinaan Gust. Matts-
son.

Jos siis näiden sekä menneisten että nykyis-
ten sivistys-siteiden lisäksi vielä tulisimme lä-
hempään poliittiseen yhteyteen tämän sivistyk-
sellisen emämaamme ja nykyisen vapauttajamme
kanssa, niin tapahtuisi tämä liittyminen yhden-
suuntaisesti jo yli puolen vuosituhatta tapahtu-
neen sivistyksellisen ja henkisen kehityssuun-
tamme kanssa, eikä tämä liittymiinen merkitsisi
kansalliselle sivistyksellemme mitään murrosta,
vaan vain niiden uomien lujittumista, syvene-
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mistä ja vakiintumista, joiden puitteissa tähän-
astinen kehityksemmekin on kulkenut.

Ne vaarat, joilla tämä liittyminen Saksaan
uhkaisi kansallista itsenäisyyttämme, sivistyksel-
listä erikoisuuttamme ja taloudellisia kehitys-
mahdollisuuksiamme, ovat useassa suhteessa ensi
silmäykseltä pelottavampia kuin mitä ne toden-
näköisesti asiallisesti tulisivat olemaan.

Kansallisessa suhteessa olemme Saksan kan-
sasta maantieteellisesti siksi etäällä ja eristetyt,
että meillä ei Saksan yhteydessä ole mitään kan-
sallisen sulautumisen vaaraa. Meidät eroittaa
Itämeri siitä kehästä, johon Saksan kansalla on
aihetta, viekotusta tai edes mahdollisuutta-
kaan ulotuttaa nationalistista sulatuspyrintöään.
Olemme Saksaan nähden samassa asemassa kuin
Kanada Englantiin, kun taas Irlannin asema
Englannin valtiokehässä vastaa Posenin, Schles-
vvigin ja Lothringin asemaa Saksassa. Posen,
Schleswig ja Lothring ovat siten elimillisesti sak-
salais-kansallisen elämänkebän kiintopisteissä,
että niiden sulattaminen saksalaisiksi saattanee
tuntua Saksan kansan itsesäilytysvaistoille kan-
salliselta elämänehdolta: vain senvuoksi on niitä
kohdannut samallainen kansallinen sorto ja yh-
teensulattamisen uhka kuin Irlantia Englannin
taholta. — Juuri maantieteellisen aseman vuoksi
on ratkaiseva ero Suomen suhteessa Venäjään
ja Saksaan. Asemamme vuoksi olemme Venäjän
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kansallisen sulatuskehän piirissä, mutta yhtä il-
meisesti Saksan kansallisten expansiooni-pyrki-
mysten puitteiden ulkopuolella. Suomen ei siis
koskaan tarvitse Saksan taholta — mutta aina
Venäjän taholta! — pelätä Posenin tai Irlannin
kansallista kohtaloa.

Saksalla ei ole mitään voittoa Suonien kan-
sallisesta saksalaistuttamisesta, kun taas luon-
nollisin poliittinen viisaus viittaa sitä kohtele-
maan Suomea kansallisesti mahdollisimman hellä-
varoen, jotteivät maantieteellisesti siksi erillisessä
alueessa valtiollisen myötätunnon siteet johtavaa
valtaa kohtaan syyttä suotta kiristyisi ja joutuisi
katkeamisen vaaroille alttiiksi. Kansallinen sorto
olisi suorin keino sysäämään Suomen Saksan
etupiiristä Venäjän syliin. Ja mikäli Saksa ha-
luaa mahdollisimman luotettavaksi turvata Itä-
merivaltansa, on suorin tie siihen Suomen va-
paaehtoinen ja myötämielinen liittyminen tätä
valtaa kannattamaan.

Sama on asianlaita sivistykselliseen erikoi-
suuteemme nähden. Tahalliset pakkotoimenpi-
teet ja painostus voimakkaan liittolaisemme ta-
holta sivistyselämämme keinotekoiseksi saksa-
laistuttamiseksi vain särkisivät ja järkyttäisivät
jo vaikuttavia, ylen tehokkaita ja sivistyselä-
mämme juuriin punoutuneita suhteitamme sak-
salaiseen kulttuuriin. Sivistyselämämme keino-
tekoinen saksalaistuttaminen vain virittäisi epä-
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luuloa ja pelonalaisen vierautumisen tunteita kan-
samme mielialoissa, enkä usko mahdolliseksi,
että saksalainen politiikka olisi niin lyhytnäköi-
nen, että se ryhtyisi turmelemaan ja saattamaan
vaaraan saksalaisen sivistyksen vakiintunutta ase-
maa sivistyselämässämme. Olemme tähänkin asti
vapaaehtoisesti ja vain eduksemme mitä laajim-
massa määrässä opiskelleet saksan kieltä ja am-
mentaneet rikkaimmat ja elähyttävimmät kult-
tuurivaikutuksemme Saksasta. Mikäli suhteemme
Saksaan muuttuvat entistäkin välittömämmiksi,
on tämä luonnollinen kehityssuunta yhä voimis-
tuva. Molemminpuolisten myötätuntoisten sivis-
tyssuhteiden väkevin elvyttäjä on näiden suhtei-
den hämmentämätön vapaa-ehtoisuus.

Tämä saksalainen sivistysvaikutus ei — oi-
kein käsitettynä! — sisällä mitään vaaraa kan-
salliselle suomalaiselle sivistyksellemme. Yleensä
on vapaaehtoisesti omistettu ja omaksi sulatettu
sivistysvaikutus vain omien henkisten voimien
kirvoittamista ja kiihoittamista, ei niiden tuka-
huttamista. Kansallinen sivistyselämämme saat-
taa vain voimistua ja elpyä saksalaisen sivistyk-
sen herättävästä esimerkistä ja ravitsevasta vai-
kutuksesta. Suomalaistakin sivistystä vain
elähyttää ja hedelmöittää välitön läheinen kos-
ketus rikkaan, hartaan ja syvällisen saksalaisen
hengenelämän kanssa.

— Taloudellinen omavaraisuutemme taas olisi
kaikissa tapauksissa itsenäisenäkin aivan illusoo-
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rinen. Itsenäisenä ja yksinomaan omin varoin
seisten olisivat voimamme ehdottomasti riittä-
mättömät tarvittavalla tehokkuudella puolusta-
maan taloudellisia etujamme, ja joutuisimmekaik-
kien ympärillämme ja lähistöllämme olevien suu-
rien kauppa- ja tuotantomaitten ylivoimaisen
puserruksen alaisiksi näiden jokaisen säälittä
käyttäessään hyväkseen valtiollista ja taloudel-
lista heikommuuttamme ja epävarmuuttamme.
Ulottuisipa tämä taloudellinen painostus sisäi-
seen lainsäädäntäämmekin. Mitähän sanonee esim.
viiniä viljelevä Ranska itsenäisen Suomen kielto-
laista? — On yhtä kevyttä ja kevyempää elää
rajoitetummasti Saksan taloudellisen painostuk-
sen alaisena kuin kamppailla tämän saman sak-
salaisen painostuksen alaisena samalla kuin Eng-
lanti, Ranska ja Venäjä kilistävät itselleen meiltä
taloudellisia etuoikeuksia. Olemme siinä heikom-
man ainaisessa asemassa, että on viisaampaa
alistua yhden väkevän riiston alaiseksi, joka vä-
kevä kuitenkin oman tarpeensa tyydytettyään
jaksaa suojella meitä muiden pyyteiltä, kuin olla
kaikkien väkevien yhteisenä, turvattomana riis-
tettävänä.

Sitäpaitsi on taloudellista tulevaisuuttamme
arvioitaessa otettava huomioon se, että jos eräissä
kohdin saammekin alistua Saksan taloudellisen
mahdin ja etujen astinlaudaksi, niin samalla avau-
tuu vuorostaan meille ja meidän taloudellisille
mahdollisuuksillemme Saksan valtapiirin rajat ja
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pääsemme osallisiksi Saksan mahdin takaamasta
turvallisuudesta, suojasta ja toimiehdoista. Suur-
sodan jälkeisessä Europassa, jossa ei mikään
pieni eristetty kansa voi tulla omin taloudellisin
voimin toimeen, on tällä seikalla oleva suuri
merkityksensä.

*

Miten lieneekin näiden asianhaarain, meillä
ei ole valinnan vapautta. Koska skandinavisen
valtioliiton mahdollisuus on rauennut, on mei-
dän valittavinamme vain joko liitto Saksan kanssa
tai lyhytaikainen itsenäisyys, joka jotenkin no-
peasti ja lopullisesti on päättyvä suuren Venäjän
helmaan. Muunlaisen mahdollisuuden kuvitte-
leminenkin on olosuhteissamme niin lapsellisen
herkkäuskoista, että se on rikoksellista täysi-
ikäisiltä miehiltä, joiden on maan ja kansan tu-

levaisuuden edessä oltava edesvastuussa ajatuk-
sistaan ja suunnitelmistaan.

Kansan tulevaisuusmahdollisuudet ovat suun-
niteltavat todellisuuden eikä löyhien, uneksittu-
jen toivojen perustalle. Me suomalaiset näy-
tämme viime vuosikymimenen, etenkin viimeisen
vallankumousvuoden tapahtumien ja mielialojen
valaistuksessa onnettomuudeksemme ja itsepet-
tymyitseksemme kuuluvan niihin siveellisesti ja
sivistyksellisesti vähempiarvoisiin kansoihin, jotka
etusijassa näemme hauraat, paisutetut ja pingoi-
tetut toiveemme, haihattelevat, löyhät ja aiheet-
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tomat unelmamme ja hatarat, perusteettomat ja
summittaiset tulevaisuudensuunnitelmamme, em-
mekä sitä jäykkää ja karua todellisuuden poh-
jaa, jolla näiden toiveiden, unelmien ja suunni-
telmien on toteuduttava. Kypsän, teoistaan ja
tulevaisuudestaan edesvastuullisen kansan on ra-
joitettava toiveensa, hillittävä unelmansa, tiivis-
tettävä suunnitelmansa, järjestettävä ja sovitet-
tava koko itsemuodostamistyönsä yksinomaan
todellisuuden pohjalle. Ankara todellisuudentaju
on niin kansan kuin yrksilönkin elämäntehtävän
ja elämänmahdollisuuksien ainoa, kestävä pohja.
Niin kansan kuin yksilönkin henkinen, luova
hedelmällisyys ja terve rakentava elintarmo osoit-
tautuu ei kestämättömien, vaikkapa kuinka kan-
gastelevien ilmalinnojen ja tuulentupien kevyessä
sepitsemisessä, vaan rautaisen ja kovan olevai-
sen hitaassa ja vaivanalaisessa taivuttamisessa ja
muodostamisessa ihmistarpeiden ja -elinehtojen
mukaiseksi. — Mielikuvitus, niin lainsäätäjän
kuin runoilijankin, niin yhteiskunnan rakentajan
kuin maailmankaikkeuden tulkitsijankin on ra-
vittava todellisuudella ja yksinomaan todellisuu-
della, sisäisellä tai ulkonaisella, jotta sana tai
teko olisi elämänpitoinen ja uurtaisi itsensä py-
syväiseksi!

Todellisuudelle ja todellisuuksista on meidän-
kin rakennettava tuleva itsenäinen Suomemme.
Jos tämän unohdamme ja kätkemme epämuka-
van todellisuuden silmistämme toivojen ja unel-
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mien siniseen utuun, niin hairahdulamme sillä
vain itsemme, mutta emme muuta olevaisissa
olosuhteissa hiventäkään: peitämme ainoastaan
omat silmämme näkemästä sitä kuilua, joka am-
mottaa jalkaimme edessä, kuilua, jonka avoimin
silmin kulkien vielä voisimme nähdä ja välttää,
mutta johon tahallisesti itsemme sokaisseina suis-
tumme.

Ja eräs tällainen, vääjäämätön todellisuus,
jota emme voi tehdä olemattomaksi miten in-
tikkäällä ja silmät ummistavalla toisin uskomi-
sella hyvänsä, on se, että Suomi ei omin vo i-
min jaksa säilyttää sitä itsenäisyyttä, joka lah-
jana on pudonnut sen syliin. Meidän on, el-
lemme itse ehdoin tahdoin tahdo itseämme tu-
hota pidettävä tämä totuus peittelemättömänä
silmiemme edessä ja annettava tämän auttamat-
toman, meistä riippumattoman tosiasian määrätä
menettelymme. Mitkään toisarvoiset kansalliset
turhamaisuusnäkökohdat — kaikkein vähimmän
minkään vain nimellisen itsenäisyyden tyhjät,
koristeelliset fraasit — eivät saa pidättää meitä
suuristakaan uhrauksista ja kieltäymyksistä, jos
niiden hinnalla vain voimme pelastaa ratkaise-
vat kansalliset elämisenmahdollisuutemme ase-
massa, joka muuten uhkaa meitä varmalla kan-
sallisella perikadolla.

Kansallisen itsesäilymisemme ja olemassa-
olomme vuoksi on meidän siis kohdistettava
kaikki toivomme Saksaan. Tämä on tehtävä sit-
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tenkin, vaikkapa liitto tämän mahtavan vallan
kanssa olisi ostettava suurillakin vapaan itse-
määräämisoikeuksiemme rajoituksilla ja supis-
tuksilla. Asemamme on nimittäin selvästi ja yk-
sinkertaisesti se, että edessämme ei ole muuta
vaihtoehtoa kuin joko todennäköisesti aivan lä-
heisessä tulevaisuudessa tulla joko bolshevistisen
tai tsaristisen Venäjän uudelleen ja lopullisesti
nielemäksi tai sitte niin taatussa ja takaavassa
muodossa kuin mahdollista sitoa itsemme ja kohta-
lomme Saksan Itämeri-vallan mahtikehän turviin.

Jos siis olemme pakoitetut joko kansalliseen
hukuttumiseen suureen venäläiseen kansamereen,
joka on huuhtova ylitsemme sekä laumojensa
lentävät, peittävät arohiekat että kammottavan
sisäisen anarkiansa — piilköön tämä anarkia
sitte itsevaltiuden tai katuneuvostojen mahtielin-
ten muodoissa — tai niiden vaarojen välillä,
jotka saattavat uhata kansamme sivistyksellistä
ja kansallista itsenäisyyttä ylivoimaisen Saksan
taholta, niin vaali näiden vaihtoehtojen välillä
ei ole vaikea. Toisaalla varma kansallinen tuho
sekä yhä syvempi uppoaminen siihen yhteiskun-
nalliseen sekasortoon, johon viimeisten kahden
vuosikymmenen venäläinen sorto ja vaikutus
meidät on suistanut, toisaalla palautuminen sille
henkiselle ja yhteiskunnalliselle sivistysladulle,
jota kansamme jo puolen vuosituhatta on kul-
kenut ja joka takaa meille pysyvän yhteenkuu-
luvaisuuden järjestettyyn länsi-europalaiseen yh-
teiskuntaelämään.
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Onhan jälkimmäiselläkin vaihtoehdolla tosin
suuretkin kansalliset vaaransa, mutta sen valit-
seminen ei kuitenkaan merkitse elämämme sekä
kansallista että sivistyksellistä tuhoa, vaan ai-
noastaan sivistyselämämme ohjaamista korkeam-
mille tasoille. Vain omasta sisäisestä kelpoisuu-
destamme ja tiiveydestämme riippuu, jaksam-
meko sulattaa nämä vieraat vaikutukset kansal-
lisesti omiksemme ja siten säilyttää kansallisen
sivistyksemme erikoisuuden ja itsenäisyyden.

Venäjä lähettää meille anarkiansa ja loputto-
mat santarmi- ja tavaristshiparvensa, Saksa jär-
jestyksensä ja kirjansa; venäläisyys voi ainoas-
taan haudata meidät kuin lentävä, tukahuttava
aron hiekka, saksalaisuus voi taas asettua sivis-
tysvainiollemme kuin hedelmällinen multakerros,
joka kiihdyttää tämän vainion vanhaakin kasvu-
voimaa.

VIENAN KARJALA JA KUOLA.

Eräs ulkopoliittinen unelma, jota jokainen
suomalainen aina on hautonut ja joka aina he-
rää mielessä, kun katsastaa Pohjois-Europan sekä
maantieteellistä että kansatieteellistä jopa geolo-
gistakin karttaa, on tulevaisuuden Suur-Suomi,
jonka itärajat kulkevat Suomenlahden pohjasta
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Laatokan ja Äänisjärven yli Kantalahteen ja joka
paitsi Suomea sulkee piiriinsä Vienan Karjalan
ja Kuolan niemimaan. Täten lavennettu Suomi
olisi maantieteellisesti, kansallisesti, taloudelli-
sesti ja puolustusstrateegisesti verrattomasti luon-
nollisempi ja edullisempi kokonaisuus kuin ny-
kyinen historiallinen Suomi ja muodostaisi ver-
rattomasti tehokkaamman poliittisen voimakes-
kuksen.

Maantieteellisestä rajasta puhumatta olisi tä-
ten vedetty kansallisuusrajakin aivan luonnolli-
nen. Suomea puhuva kansaheimo tulisi silloin
niin täydellisesti kuin koskaan on mahdollista
yhdistetyksi ja pelastetuksi Suomen valtiollisten
rajojen sisäpuolelle. Karjalainenkin kansahei-
momme pääsisi silloin kokonaisuudessaan saman
suomalaisen sivistyskehän piiriin kuin muukin
Suomen kansa. Karjalainen heimomme, joka ta-
loudellisesti voimattomana ja suhteellisesti harva-
lukuisena on elänyt vieraskielisen valtakunnan
helmoissa täysin eristettyä ja kaikilta sivistys-
vaikutteilta suljettua elämää, tulisi Suomeen lii-
tettynä osalliseksi kaikesta siitä sivistyksestä ja
yhteiskunnallisesta järjestyksestä, minkä suomen-
kieli ja suomalainen yiiteiskunta voi käyttäjil-
leen ja jäsenilleen jakaa, ja tulisi siten alkupe-
räisestä kehittymättömyydestään kohotetuksi si-
vistysilmakehään. Lahjakas, sivistyksen ulko-
puolella elänyt ja nykyisessä asemassaan ikui-
sesti sivistyselämän ulkopuolelle tuomittu kansa-



192

heimo tulisi täten vallatuksi europalaiselle sivis-
tykselle, samalla kuin Suomen kansallinen si-
vistys voimistuisi henkisesti elokkaan heimohaa-
ran vereksillä voimilla. Venäjän Karjalan liittä-
minen muun Suomen yhteyteen olisi sivistys-
voitto sekä Karjalalle että muulle Suomelle, ja
samalla merkitsisi muutaman sadantuhannen
asukkaan voimanlisäys sekä alueellinen pyörey-
tyminen erittäin suurta aineellista voimien li-
säystä Suomen valtiolle.

Yhtä tähdellinen olisi Venäjän Karjalan ja
Kuolan liittäminen Suomeen kummankin näiden
maiden vastaiselle taloudelliselle kehitykselle.
Vain yhteydessä Suomen kanssa, suomalaisen
yhteiskuntajärjestyksen turvissa ja ajanmukais-
ten liikeneuvojen liittämällä muun Suomen ta-
loudelliseen yhteyteen, voi Karjalakin taloudelli-
sesti täysin elpyä, sen luonnonrikkaudet päästä
eloon ja tämä maakunta muutamassa vuosi-
kymmenessä muodostua elokkaaksi, vauraaksi
alueeksi, joka voi elättää nykyistä monikertais-
tuneen asukasmäärän ja joka taloudelliselta vi-
reydeltään olisi maamme muiden osien tasalla.
Koko Suomen taloudellisessa elämässä merkit-
sisi näin laajan alueen valtaaminen viljelykselle
sekin koko maan taloudellisten voimien ja mah-
dollisuuksien monikertaistuttamista varsinkin, jos
osoittautuu todeksi tieto Venäjän Karjalan suu-
rista kivihiilirikkauksista. — On huomattava,
että sekä taloudellisten että valtiollisten voimien
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lisäys ei tapahdu suorana yksinkertaisena lisäy-
tymisenä, vaan progressiivisesti kasvavassa sar-
jassa: kansallisesti käytettävä valtiollinen tai va-
rallinen voimateho kukkuroituu nopeammassa ja
yltyvämmässä tahdissa kuin yksityisten voima-
tekijöiden matemaattinen lukumäärä, valtion
voima kasvaa nopeammin kuin sen asukasmäärä
ja aluelaajuus. — Erittäin suuri merkitys koko
maamme taloudelliselle tulevaisuudelle olisi Kuo-
lan rannikolla jäämeri-kalastuksineen. Kun tätä
kalastusta tuettaisiin hyvillä kulkuneuvoilla ete-
lään, muodostuisi siitä sangen tärkeä kansallisen
varallisuuden lähde. Itse Kuolan rannikon omis-
taminen sinään avaisi maallemme suuret talou-
delliset mahdollisuudet, me kun avaroiden ran-
nikkoalueiden omistajina Jäämeren ja Itämeren
rannoilla pääsisimme tilaisuuteen ohjaamaan
alueemme ylitse Jäämeren riistat Europaan.

Mutta vieläkin tärkeämpi kuin tämä kan-
samme sekä sivistyksellinen että taloudellinen
voimistuminen, joka olisi seurauksena tästä luon-
nollisesta ja kansallisesti oikeutetusta aluelisäyrk-
sestä, olisi se helpotus strateegisessa asemas-
samme, jonka tämä rajan muutos aiheuttaisi.
Venäjän Muurmannin radan valmistuttua on koko
pitkä itäinen rajamme Utsjoelta Siestarjokeen
asti välittömästi Venäjän miljoona-armeijojen uh-
kaama. Tällaista ylivoimaista painoa on mei-
dän ajanpitkään melkein mahdoton jatkuvasti
kestää, ja senpävuoksi olisi valtiollisen ja kan-
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Sallisen olemassaolomme elinehtoja saada itäinen
rajamme kulkemaan Äänisjärveä ja Kantalahtea
myöten. Silloin rajoittuisi kosketuksemme idän
jättiläisen kanssa puoleen nykyisestään, samalla
kuin Laatokan ja Äänisjärven katkaisema raja
yhfaikaa vaikeuttaisi hyökkäystä ja helpottaisi
puolustusta — edellytettyinä, että rautatieverkko
puolustavan armeijan selän takana on riittävän
toimikykyinen.

Kansamme sekä kansallisia ja sivistyksellisiä
että taloudellisia ja strateegisia elinehtoja olisi
siis ollut Vienan Karjalan ja Kuolan niemimaan
liittäminen Suomeen. Maamme poliittinen mahti,
taloudelliset mahdollisuudet ja sotilaallinen puo-
lustusteho olisivat tällä ainoalla teolla ehkäpä
monikertaistuneet, ja kansallisen sivistyksen tu-
levaisuus olisi häämöttänyt paljoa rikkaampana
ja lupaavampana. Ja tämä liittäminen olisi pa-
ria kuukautta sitten vallinneissa olosuhteissa
vielä ollut mahdollinen! Sinä hetkenä kuin sak-
salaiset armeijat uhkaavasti lähenivät Pietaria,
olisi suomalaisten — niin punaisten kuin val-
koistenkin — ollut edettävä Pietarin, Aunuksen
ja Kantalahden teitä sensijaan, että vuodattivat
veljesveriä Vilppulan virroilla ja Antrean tante-
rilla. Sama rauha-asiakirja, joka pystytti Ukrai-
nan, Puolan, Liettuan ja Viron itsenäisyyden,
olisi pystyttänyt kansallisesti kokonaisen Suo-
menkin! — Punaisen vallankumouksen suurim-
pia ja kirvelevimpiä rikoksia kansamme tulevai-
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suutta kohtaan oli, että se teki mahdottomaksi
tämän historiassamme ainoanlaatuisen mahdol-
lisuuden.

Sellainen kuin asema nykyisen sisäisen so-
tamme vuoksi on, on meidän ainaiseksi kieltäy-
dyttävä tästä unelmasta, ja iloittava, kun saamme
edes omat entiset rajamme pelastetuiksi venäläi-
syydeltä. Voimamme eivät nimittäin saata riit-
tää valloitussotaan nykyistäkään Venäjää vastaan.
On senvuoksi sekä oman mielenrauhamme että
ulkomaisten suhteittemmekin vuoksi sitä pa-
rempi, mitä tyystemmin voimme pyyhkiä mie-
lestämme tämän saavuttamattoman unelman.

*

Vain yksi ainoa mahdollisuus on, joka vielä
voisi saattaa näköpiiriimme koko Suomen kan-
sallisen heimon yhdistämisen saman valtion pii-
riin. Tämä mahdollisuus on se, että Saksa ulo-
tuttaa valtiollisen vaikutuspiirinsä Jäämeren ran-
noille ja tätä varten mahtavilla voimillaan tukee
Suomen kansallisia pyrkimyksiä.

Tämä mahdollisuus ei ole niinkään epätoden-
näköinen siinä tapauksessa, että nykyinen suur-
sota päättyy Saksalle edullisesti ja että se lopul-
lisiin rauhanehtoihinsa voi sanella tämänkin vaa-
timuksen. Keski-Europan eräänä pyrintöpäämää-
ränä on ulotuttaa valtakiilansa halki Europan ja
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Etu-Aasian, ja siinä kiilassa muodostaa Suomi
ja Kuolan niemimaa yhtä luonnollisen pääte-
kohdan pohjoisessa kuin Bagdad ja Persian lahti
etelässä. Siinä tapauksessa, etla Saksa ei Eng-
lannin kanaalin rannoilla saavuta valtamerta,
olisi Kuolan niemimaa ainoa kohta, jossa Keski-
Europan valtapiirin rantoja Europassa vapaasti
huuhtelisi valtameri.

Joka tapauksessa olisi Muurmannin rannikon
omistaminen Keski-Europan valtojen liitolle tär-
keä, koska siltäkin kohdalta siten tulisi katkais-
tuksi se sulkukehä, johon Englanti on aikonut
keskusvallat saartaa. Jos Saksalla olisi Pohjois-
Jäämeren rannikolla käytettävinään manner-
maalla käsin tuettava ja luja laivastoasema, voisi
Saksa tuntuvasti lievittää Englannin painostusta
sen omaa Pohjanmeren rannikkoa vastaan ja sa-
malla itse uhata eräitä Englannin omia liike-
yhteyksiä ja siten siis vakavasti järkyttää Eng-
lannin ehdotonta, sodan kestäessä yhä lujittu-
nutta merien herruutta.

Huomaamme siis, että Saksan edut Muur-
mannin rannikollakin käyvät suoranaisesti yh-
teen Suomen tärkeimpien elinetujen kanssa. Ku-
ten Suomen itsenäistyminen ja tuleva kansallinen
ja valtiollinen säilyminen on mahdollinen vain
Saksan avulla, mutta kerta aikaansaatuna on
erittäin tärkeä tuki Saksan Itämeri-vallan pysy-
väisyydelle, samaten on koko Suomen kansa-
heimon täydellinen valtiollinen yhdistyminen
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mahdollinen vain Saksan avulla, mutta aikaan-
saatuna on sekin taas vuorostaan mitä tehok-
kaimmin turvaava ja lujittava Saksan mitä täh-
dellisimpiä etuja Pohjois-Jäämerellä. Kuolan
niemimaan omistaminen lujittaisi vastaisuudessa
Suomen asemaa senkin vuoksi, että Saksa siinä
tapauksessa olisi aiheutettu ei vain Itämeri-val-
tansa, vaan myöskin maailmanvalta-asemansa
intressien vuoksi mitä toimekkaimmin tukemaan
maamme itsenäisyyttä kaikkia idästäpäin uhkaa-
via vaaroja vastaan.

Tämäkin vain viittaa siihen, miten luonnol-
linen on liitto Saksan ja Suomen välillä. Suo-
melle se on elinehto, Saksalle sangen tähdellis-
ten etujen turva.

Yhtäpaljon kuin kiitollisuus vapauttajaamme
kohtaan velvoittaa meitä siis poliittinen selvä-
näköisyys ja omien elinetujemme valvominen
ratkaisevasti ja päättäväisyydellä astumaan sii-
hen kansojen rintamaan, jonka johtajana on mah-
tava Saksa. Vain sitä tietä olemme saavuttaneet
vapautemme, vain sitä tietä on tulevaisen, unel-
missamme siintäneen Suur-Suomenkin luominen
mahdollinen — jos se yieensä mahdollinen on!
Vain sitä tietä on taattavissa ja turvattavissa
sekä nykyinen valtiollinen ja kansallinen ole-
massaolomme, että tulevaisuuden suurempi, luon-
nollisempi ja elinmahlisempi, kokonainen Suomi!





IV.

YHTEISKUNTA-TALOUDELLISIA
UUDISTUKSIA





MYÖTÄYMMÄRRYKSEN VIRITTÄMINEN
KANSANLUOKKIEN VÄLILLÄ.

Palautettuna täten entisyytensä vakaantu-
neille, koetuille perustuksille, uudistettuaan mo-
narkisen valtiomuodon sekä sitä rajoittavan ja
määrittelevän eduskuntalaitoksen, uudelleen juur-
rutettuaan keskuuteensa järjestyksen kurin sekä
ehdottoman yksilöllisen oikeus- ja kansalaistur-
van, luotuaan itselleen lujan itsevarjelun ulko-
puolisia vaaroja vastaan sekä mahdollisimman
raittiilla selvänäköisyydellä järjestettyään ulko-
maiset suhteensa, on yhteiskuntamme sisäisesti
lujitettuna ja ulkonaisesti turvattuna ryhdyttävä
sisäisen elämänsä tarmokkaaseen kehittelemiseen.

On uudelleen rakennettava sisällisen sodan
hävittämä yhteiskuntamme, vaimennettava jalää-
kittävä sisäisen verivihan iskemät syvät, palavat
haavat, kohotettava raunioistaan melkein tuhottu
yhteiskunnallis-taloudellinen rakennuksemme ja
luotava se entistä väljemmäksi ja vakaammaksi,
sellaiseksi, että se seisoo nykyistä varmemmilla
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perustuksilla ja samalla valmistaa suojissaan
kansan kaikille kerroksille viihtymyksen.

Jos valtiomuodollisten toimenpiteiden oli yh-
teiskuntamme terveyden vuoksi pääasiallisesti
oltava konservatiivisesti säilyttävää, entiselleen
palauttavaa laatua, niin on yhteiskunnallis-talou-
dellisessa kehittelytyössä sensijaan tavoitettava
niin radikaalista uudistelua kuin rajoitetut ai-
neelliset elinehtomme suinkin sallivat ja hävite-
tyt varamme kestävät. Sekä yhteiskunnan oma
terveys ja pysyvä turvallisuus että inhimillinen
kohtuus vähempiosaisia kohtaan vaativat, että
yhteiskuntamme kaikille kerroksille on luotava
niin edulliset elämänehdot kuin on mahdollista
tosin suuresti rajoitetuin ihmiskeinoin ja sitäkin
vielä rajoitetumpine omine taloudellisine edelly-
tyksinemme.

Jos siis järjestetty yhteiskunta nykyisessä
kamppailussa lopullisesti saavuttaa voiton ereh-
tyneistä, omaakin yhteiskunnallista tuhoaan val-
mistavista laumoista — ja sen voiton mahdol-
lisuuteen on uskottava, jos mieli säilyttää itses-
sään elävänä uskon Suonien kansan sivistyksel-
liseen ja yhteiskunnalliseen tulevaisuuteen — jos
siis yhteiskunnallinen järjestys taas voittaa, niin
on järjestyvälläyhteiskunnallamme edessään mitä
syvällisimpien japerinjuurisimpien yhteiskunnal-
listen uudistusten kausi. Järjestys on palautet-
tava ja lujat lainsäädännölliset muodot luotava
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kansalle — ilman näitä aseita ei yhteiskunnalla
ole elintä, millä suorittaa mitään tehtävää, vaa-
timattomintakaan! Mutta kohta kun yhteiskun-
tamme on saanut käsiinsä nämä järjestyksen
voimakeinot, kun se on luonut itselleen nämä
otolliset, työkykyiset elimet terveen ja harkitun
yhteiskunnallisen uudistustyön toteuttamiseksi,
on sen viipymättä ryhdyttävä käyttämään näitä
saamiaan voimakeinoja sellaisella tavalla, joka
kantaa suurimman sadon ja siunauksen koko
kansalle.

Nykyisen taistelun sisältönä ei olekkaan yh-
teiskuntaa säilyttävien voimien puolelta yhteis-
kunnallisen järjestyksen ja~lujien, terveitten yh-
teiskunnallisen elämän muotojen palauttaminen
vain sinään tämän palauttamisen ja näiden muo-
tojen vuoksi, vaan kamppailee yhteiskuntamme
senvuoksi, että se näkee tässä järjestyksen pa-
lauttamisessa ja voimakkaiden muotojen luomi-
sessa ainoan mahdollisen keinon kestävän ja
todellisen yhteiskunnallisen onnen hankkimiseksi
ja rakentamiseksi koko kansalle. Järjestys ja
muodot eivät ole päämäärä, vaan välttämätön
keino, kaiken järkevän ja kestävän yhteiskun-
nallisen rakennustyön edellytys, ehto ja ase.

*

Niinpä on yhteiskuntamme siis saatuaan kä-
siinsä otolliset työaseet ja taisteltuaan itselleen
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työrauhan ryhdyttävä teoissa toteuttamaan työ-
tarmoaan. Ja tähän tehtävään sen on ryhdyt-
tävä viipymättä ja kaikella sille mahdollisella
hengen ja ruumiin ponnella, sillä asemamme
hätä on huutava ja yditeiskuntamme perikadon
partaalla!

Kun kerta rauha on palautettu, on jokaisen
meidän pöytävieraanamme nälkä ja jokaisenkan-
salaisen vierustoverina toisella puolella kaatu-
neen lähimmän omaisen tyhjä sija, toisella puo-
lella verivihollinen, joka tuokio sitte vielä vaani
hänen sydänvertaan. Omia kansalaisiamme ovat
omat kansalaisemme kolkosti ja kavalasti mur-
hanneet, kansan elävin työtarmo on vuotanut
kuiville taistelutanterilla, kodit ovat raastetut,
asunnot poltetut, aitat ovat tyhjät ja karjat teu-
rastetut: jälellä ovat vain liekkuvat rauniot ja
synkeä kytevä viha. Maan aineelliset varat ovat
hävitetyt, ja kaikki siveelliset liitteet pirstotut.

Miten riittävät voimamme ja varamme kai-
ken tämän ulkonaisen ja sisäisen hävityksen kor-
jaamiseksi, raunioiden nostamiseksi tuhastaan?
Ja mistä noudamme ainekset ja mahdin palaut-
taakseni me kaiken, ei vain entiselleen, vaan en-
tistään paremmaksi, jotfemme uudelleen suis-
tuisi samaan turmaan, jonka kuiluista juuri pe-
lastuimme?

Jos nykyisen roihun sammuttaminen kysyy
lujaa, kylmäveristä ja ankaraa päättäväisyyttä
yhteiskuntamme terveiltä aineksilta, niin vielä
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kovemmalle koetukselle asettaa sen kuntoisuu-
den ja itsekurin se epätoivoisesti ylivoimainen
tehtävä, joka kansallamme on edessä, jotta ny-
kyisistä käryävistä raunioista nousisi tulevaisuu-
den onnellisempi, eheä Suomi.

Sekä ankaruudella että lempeydellä, sekä hel-
littämättömällä kurilla että auliilla anteeksian-
nolla, sekä päättävällä järkähtämättömyydellä
että pidättyvällä itsehillinnällä, sekä lujuudella
että kaukonäköisyydellä on tuleva yhteiskun-
tamme puhdistettava ja suunniteltava, jotta sen
siveellinen perusta taas lujittuisi ja jotta sen käyn-
tiin kiihoittuneet voimat taas vähitellen tyveni-
sivät ja asettuisivat. — Kaikkien kansalaisten ja
kansakerrosten on yhteisen yhteiskunnallisen ter-
veytemme ja tulevaisuutemme vuoksi oltava val-
miit ja alttiit todellisiin sekä siveellisiin että ai-
neellisiin suurtekoihin. Sekä siveellinen itsekiel-
täymiskykymme että aineellinen uhrautuvaisuu-
temme tulevat asetettaviksi ylivoimaisille koe-
tuksille ennenkuin voimine ajatella yhteiskun-
tamme terveytymistä.

Jotta yleensä voimme luoda yhteiskuntaamme
sellaisen siveellisen ilmakehän, joka on välttä-
mätön kaikelle ihmisololle, jota voi hengittää ja
jossa voi elää, on meidän ensimäisenä itsevoitto-
namme tukahutettava tunnoistamme viha ja näh-
tävä äskeisissä rintamavihollisissamme vain omia
erehtyneitä, pimittyneitä kansalaisiamme, joiden
synkeä tietämättömyys ja kolkko siveellinen ke-
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hittymättömyys huutavammin kutsuu valaistus-
tamme kuin kostoamme. Meidän on selkeäm-
min nähtävä tietämättömyyden sisällinen, säälit-
tävä, avuton hätä kuin sen ulkonainen, villi-
tekoihin eksyvä ja yltyvä, hurja raakuus. Mei-
dän on vastustajissammekin etusijassa nähtävä
ihminen, oma kansalainen, joka rajoitetuin, eh-
käpä erehtyvin käsityksin, mutta vilpittömin mie-
lin ja tahdoin on kamppaillut asiansa, luulotte-
lemansa vapauden puolesta ja jonka käsitykset
vain vaativat valaistusta, jotta tahdon vilpittö-
myys tulisi ohjatuksi oikealle, yhteistä menes-
tystä rakentavalle uralle.

Kansallinen ja yhteiskunnallinen yhteiselämä
vaatii elinehtonaan sisäistä, välitöntä luottamusta.
Yhteiskuntamme ei saata ajan pitkään kestää,
että se on jakautunut kahteen leiriin, joita yli-
pääsemättömästi eroittaa toisistaan synkeän vi-
han ja epäluulon juopa. Yhteiskuntamme hajoo
ja kaikki sen tarmo ja elinvoima vuotaa kui-
ville, ellei tätä juopaa voida lääkitä umpeen,
ellei kaikista vihan kuiluista huolimatta voida
keskuudessamme virittää sisäisen, kansallisen ja
yhteiskunnallisen yhteenkuuluvaisuuden tuntoa.
Tällaisen yhteenkuuluvaisuuden ja luottamuksen
luomiseksi kansamme yksityisten jäsenten jakan-
sanluokkien välille vaaditaan vain laajoissa kan-
salaispiireissä sitä siveellistä itsevoittoa, että ih-
minen kussakin voittaa ja on suurempi kuin
viha ja luokkatunto. Etenkin voittajilta on hei-
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dän korkeamman siveellisen ja sivistyksellisen
tasonsa vuoksi vaadittava tällaista syvää, inhi-
millistä humaanisuutta.

*

Tällainen inhimillinen myötäyrmmärrys ei
suinkaan edellytä sitä, että jokainen kuriton, ri-
koksellinen teko saisi jäädä rangaistuksetta. Päin-
vastoin vaalii yhteiskunnan pysyvä turvallisuus
sen, että jokainen yhteiskunnan jäsen ehdotto-
masti tietää olevansa sen edessä edesvastuussa
jokaisesta teostansa ja että — missä olosuhteissa
teko onkin tehty — tekijän on siitä vastattava,
milloin yiiteiskunta vain taaskin on tilaisuudessa
ja voimissa hänet siitä vaatimaan tilille. Tästä
tietoisuudesta ei edes vallankumous saa vapaut-
taa yhteiskunnan jäsentä, ellei koko yhteiskuntaa
vaaran hetkenä tahdota jättää saaliiksi alhaisim-
mille ihmiseläimen vaistoille,

Mutta sama yhteiskunnan turvallisuus, joka
aina ja kaikissa olosuhteissa vaatii rikoksenteki-
jän rankaisemista, vaatii niinikään, että tämän
rangaistuksen tulee olla kylmän. Kuten lääkärin
raudan tulee olla taudin siemenistä vapaan, tulee
lain rankaisevan miekankin olla vihan myrkyistä
puhtaan, jotfei se yhteiskunnan puhdistamisen
sijasta istuttaisi siihen veren vihoja.

Yhteiskunnan on siis kyllä rangaistava, mutta
ei kostettava! Niinpä ei nytkään — miten anka-
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rasti tapahtuneet kurittomuudet itse yhteiskun-
nan tulevaisen rauhan ja turvallisuuden vuoksi
ovatkin sovitettavat — tämä sovitus etäisimmäs-
tikään saa kantaa koston leimaa, vaan on sen
oltava vain tehdyn ja todistetun teon vääjäämä-
tön rangaistus. Eikä tällainen lain viileydellä
suoritettu puhdistusteko mitenkään voi häiritä ja
vaikeuttaa kansalaisten ja kansanluokkien välille
rakennettavaa myötäymmärrystä, koska se ei ole
eikä saa muodostua rangaistukseksi siitä, mihinkä
taisteluryhmään rangaistu kuuluu, vaan siitä, että
hänen tekonsa kaikissa olosuhteissa on ollut oma-
valtainen, kaikkien kansalaisten turvallisuutta
uhkaava villiteko ja sellaisena kuuluu itseänsä
varjelevan yhteiskunnan tuomio- ja rankaisuval-
lan alle.



YHTEISKUNTA-TALOUDELLISET
UUDISTUKSET.

Mutta jos kysytään kansaltamme ja kansalais-
ryhmiltämme siveellistä suuruutta, jotta ne voi-
sivat unohtaa tapahtuneen raatelevan taistelun
ja jotta ne voisivat tuntea itsensä kuuluviksi sa-
maan, yhteisesti rakennettavaan yhteiskuntaan
äskeisten verivihollistensa kanssa, niin yhtä suu-
ret ja yhtä ylimahtiset ovat ne aineellisetkin vaa-
timukset, jotka tuleva asemamme asettaa kan-
sallemme, ja ne uhraukset ja kieltäymykset, joi-
hin sen on oltava alttiin, jotta yhteiskuntamme
taaskin voisi toipua terveyteen ja elinvoimiin.
Se asema, jossa kansamme sisällisen sodan pää-
tyttyä on oleva, asettaa yhteiskuntamme omista-
ville luokille ja koko yhteiskuntamme taloudel-
liselle elinponnelle suunnattomat vaatimukset.

Ja nämä vaatimukset ovat täytettävät, jos
mieli yhteiskuntamme elää! Hetken hätä on au-
tettava, ellemme halua kuolla nälkään; elämä
on saatettava raiteilleen jälleen, ellemme halua
nääntyä lopulliseen sekasortoon; entistä parem-
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Mat tulevaisuuden mahdollisuudet ja elinehdot
ovat luotavat kansamme kaikille kerroksille, el-
lemme aivan läheisessä tulevaisuudessa uudel-
leen tahdo kokea kaikkia nykyisiä hirveyksiä ja
kaikkea nykyisen hetken hyytävää, menehdyttä-
vää ruumiin ja hengen hätää. Meidän on va-
rattava maattomillemme maata, työttömillemme
työtä, osattomillemme elämän osa, ilottomillemme
iloa!

Yhteiskuntamme on oman olemisensa lunas-
tukseksi oltava alttiin ja valmiin epätoivoon asti
suunnattomaan taloudellisten voimiensa ja apu-
lähteitteusä ponnistamiseen, jännitettävävoimansa
ja mahdollisuutensa niin kireälle kuin ne kat-
keamatta suinkin voidaan jännittää. Tässä suh-
teessa ei ole muuta rajaa kuin omien voimiemme
viimeinen raja.

Ensimäisenä polttavana, korjausta vaati-
vana tehtävänä on maanomistusolojemme järki-
peräinen, vuosikymmenet myöhästynyt ja lyk-
käytynyt korjaaminen ja uusiminen.

— Itsevarainen, maataviljelevä väestö on yh-
teiskunnan suola ja selkäranka: se luo maasta
sen leivän, josta lopullisesti jokainenravintomme
saamme, se perustaa oloihin ja tapoihin sen jäy-
kän pysyväisyyden, jonka pohjalla yhteiskunta
lopullisesti vaarumattomimmin seisoo. Pylväs ei
voi seista ilman jalustaa, sitä vankempaa, mitä
jalommin ja korkeammalle ilmojen seesteisiin se
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ylenee, eikä inhimillinen yhteiskunta ylväimpine
ilmestyksineenkään ilman sitä luokkaa, joka juu-
revasti perustaa sen olemassaolon ainoaan ehdot-
tomasti kannattavaan mahtiin maapallollamme,
maankamaraan ja joka noutaa sille elämän me-
hut siltä ainoalta taholta, mistä ihmisolento elin-
voimansa lopullisesti imee, maan mullasta.

Maa on ihmisen ravitsija, ihmiskodin perusta,
järjestetyn, pysyTvän inhimillisen yhteiselämän
pohja. Sinä hetkenä, jolloin ihminen ensi ker-
ran työaseellaan viilsi auki maankamaran rin-
nan ja kätki sen poveen siemenen, jonka taimi-
mista, hedelmöitymistä, valmistumista hän jäi
odottamaan, sinä hetkenä oli ihmisellä pysyvä
koti maanpinnalla ja nykyisen inhimillisen yh-
teiskunnan peruspaalu isketty maahan: kiertävä
metsänkävijä ja vaeltava karjankaitsija oli muut-
tunut asuvaksi maanviljelijäksi. Maahan si-
dottu, maasta riippuva ihmiskunta on luonut
pysyvän ihmiskodin, ihmiskodit ovat turvak-
sensa rakentuneet yhteiskunnaksi, jayhteiskunta
on kehittänyt sen sivistyksen, jonka suojissa,
varassa ja voimilla vain kaikki henkinen ja ai-
neellinen elämämme on mahdollinen.

Yhä edelleen on maa kaiken yhteiselämän
vankka, vaarumalon pohja jahedelmällinen, luova
helma. Vielä tänä päivänä kuten yhteiskunnal-
lisen elämän ensi päivänä on maa pellon, kodin
ja yhteiskunnan ainoana perustana. Maasta on
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ihmisen taisteltava leipänsä, maahan tuettava
niin kotinsa kuin temppelinsä kulmakivi, maan
multaan on hänen kaivettava hautansakin. Vain
maa on opettanut ikmiselle hänen jaloimman
taitonsakin: jatkuvan, päämääriä tavoittelevan,
nykyhetken ponnistuksen hinnalla tulevaisen sa-
don niittävän työnteon taidon. Leipä ja työ,
ihmis-elon aineelliset ja siveelliset kannattajat
ovat maanpoven suuret — jos velvoittavan an-
karat niin siunaavatkin — lahjat ihmiskunnalle.
Leipä elättää ihmiskunnan, työ on rakentanut
ja rakentaa inhimillisen yhteiskunnan.

Maan eloton, mutta eloon herätettävä, kuol-
lut, mutta hedelmöityvä ja hedelmällinen syli on
ihmisen ja ihmiskunnan ylläpitäjä ja kasvattaja.
Maa ravitsee sekä ihmishengen että ihmisruu-
miin. Ruumiille se antaa leivän, hengelle todel-
lisuuden. Maan multa antaa viljelijälleen leivän,
mutia se antaa hänelle myöskin välittömän, ta-
junnasta lähtemättömän opetuksen elämän vaa-
rumattomasta olennaisuudesta: omissa uupumuk-
seen asti ponnistavissa käsivarsissaan, omissa
suunnittelevissa ajatuksissaan, kylvöstä niittoon
johtavassa työnsä kehässä hän kokee, että elämä
on kovaa, olevaa todellisuutta, että vain uuras,
uhrautuva työ, kärsivällinen, malttava odotus voi
hiljalleen ja vaivoin pakottaa ja taivuttaa tämän
jäykän todellisuuden ihmistahdon ja ihmistaidon
tarpeitten ja vaatimusten mukaiseksi. Luodes-
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saan leipänsä elää maamies aistimiinsa ja aja-
tuksiinsa todellisuuden.

Talonpoika on yhteiskunnan luoja, mutta ta-
lonpoika on yhteiskunnan säilyttäjäkin. Kuten
entisajan talonpoika opetti lapsensa anteeksipyy-
tävällä ja kiitollisella hartaudella suutelemaan
leivänkannikkaa, elämän-antajaa, jonka tämä va-
hingosta oli pudottanut maahan, samaten kun-
nioittaa talonpoika kaikkea, mitä raskas, työläs
ihmisvaiva ja ihmisponnistus vain onkin tais-
tellut esiin ja saavuttanut elämässä. Maa opet-
taa viljelijälleen, että ihmistyön ja -vaivan he-
delmiä ei ole kevein mielin uhrattava ja tuhlat-
tava, vaan että niitä hartaudella on vaalittava,
lisättävä ja kartutettava perinnöksi tuleville pol-
ville, työn vaivan ja työn hedelmien perijöille.
Maa antaa viljelijälleen pysyväisyyden tajun ja
säilyttämisen vaiston; maa antaa ihmisen elä-
mänkäsitykselle vankan, tanakan juurevuuden;
maa antaa ihmiselle olennaisuuden.

Maa on pohja, jota ihmisjalka turvattuna tal-
laa ja jolle ihmisajatus vaarumattomana perus-
tuu: jos se onkin työläs jalkojen astua ja jos se
sitookin ajatuksen ilmavaa, liihoittavaa lentoa,
niin on se samalla kuitenkin vankka, pettämä-
tön pohja ponnistajalle ja vahvuuden perustus
sille, jonka ajatuksella on voimaa todellisuuden
pohjalta ponnahtaa hengen korkeuksiin. Kuten
aittansa antimet on ihminen maanpovesta vil-
jellyt, noutanut ja taistellut kaikki henkensä py-



214

syvät teotkin ja ikuisuuden näyt: maan pohjalle
on hän yhtä kiinteästi perustanut siveellisten kä-
sitystensä ankaran, järkkymättömän rakenteen
kuin kotinsa kulmakivenkin.

Mitään muuta kestävää perustusta ei ole maa-
pallolla kuin maanpinta, mitään muuta elämän
ehtymätöntä kehtoa kuin maan ikuisesti hedel-
möivä povi. Vain maan pintaan ja maan po-
veen on kaiken ihmisteon ja ihmistaidon, ihmis-
tahdon ja ihmisunelmankin perustuttava ja niistä
ravittava itsensä, jotta niillä olisi elämän väki
ja voima ja jotta niihin hurmehtisi elämän oleva
olennaisuus.

— Yhteiskuntakin noutaa voimansa ja ole-
misensa vain maasta ja maan povesta. Kansan
leipä ja kansan kunto, kansan voima ja kansan
henki kasvavat kansalle maasta. Maasta on nou-
dettava se aines ja ponsi, josta yhteiskunta puh-
kee kukoistukseensa, maahan pohjattava se ta-
nakka, juureva pysyväisyyrs, joka takaa, että yh-
teiskunta säilyy liitoksissaan ja säilyttää saavu-
tuksensa kaikista hetken puuskista ja temmel-
lyksistä huolimatta. Maasta on noudettava se
elinmehu, mikä elämässä noudettavissa on,
maahan perustettava, mitä elämässä perustetta-
vissa on.

Yhteiskunta on kuin sadun jättiläinen, joka
imi voimansa maan pinnasta: mitä kiinteämpi on
yhteiskunnan yhteys maan pinnan kanssa, sitä
runsaampi, elokkaampi, pysyväisempi ja olen-
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naisempi on tämä yhteiskunta. Maa tykkii yh-
teiskuntaan kaiken sen aineellisen, siveellisen ja
henkisen hedelmällisyyden, mahdin ja rikkau-
den, mikä yhteiskunnan kehässä vain elääkin ja
kukoistaa. Mikäli yhteiskunta huolehtii jatku-
vasta terveydestään ja elinvoimaisuudestaan, si-
käli kamppailee se pysyäkseen kiinteimmässä ja
välittömimmässä kosketuksessa tämän alkupe-
ränsä ja joka hetkisen elähyttäjänsä kanssa, nou-
taakseen niin monilla ja runsailla elinsuonilla
ja huokosilla kuin sille mahdollista on sen het-
teistä itseensä aineellisen ja henkisen elämänsä
mehut ja ainekset.

Yhteiskunnan on oman terveytensä, pysyväi-
syytensä ja lopullisen kukoistuksensa vuoksi pon-
nistettava kaikki neuvokkuutensa ja toimikei-
nonsa ylläpitääkseen ja kehittääkseen keskuu-
dessaan niin lukuisaa ja niin otollisissa, ihmis-
arvoisissa olosuhteissa kuin mahdollista elävää
maataviljelevää luokkaa. Saavutukset siinä suh-
teessa eivät ole ostetut liika kalliista hinnasta
suurimmillakaan taloudellisilla uhrauksilla.

Mitä uhrauksia siis kysyneekin yhteiskunnal-
tamme maanomistusolojemme ajanmukainen kor-
jaaminen, yhteiskuntamme on tulevaisuutensa ai-
neellisen ja henkisen terveyden ja elinvoimaisuu-
den vuoksi niihin alistuttava!
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Ensi sijassa on kauan kytenyi ja mieliä myr-
kyttänyt torpparikysymys päättäväisillä toimen-
piteillä saatava lopullisesti ja kaikkien asian-
osaisten — torpparien, maanomistajien ja yhteis-
kunnan itsensä — elinetuja ja -oikeuksia vas-
taavalla tavalla järjestetyksi. Itse torpparilaitos,
nykyisissä työoloissa ja maataloussuhteissa van-
hentunut maanomistusmuoto on hävitettävä, ja
nostettava itsenäisten tilallisten ryhmään tämä
lukuisa maataviljelevän väestön osa. Täten tein-
maistaan yhdellä ainoalla teolla sosialistisen vil-
lityksen lumoista suuri kansalaisryhmä, joka
olojen tasauduttua ja mielipiteiden seestyttyä jon-
kun ajan kuluttua omavaraisuutensa pohjalla on
liittyvä yhteiskuntaa säilyttävien luokkiemme
joukkoon ja ratkaisevasti lisäävä näiden luku-
määräistä voimaa ja yhteiskunnallista tehoa.

— Jotfei maakysymyksemme kuitenkaan
muita teitä taaskin pääsisi kiristymään, on yh-
teiskunnan myöskin hankittava itselleen keinoja,
joilla se voi luovuttaa kullekin maata haluavalle
työkykyiselle kansalaiselle määrätyn, mahdolli-
seksi ja tarpeelliseksi harkitun alan viljelyskel-
poista maata, jota hän itsevaraisesti on oikeu-
tettu viljelemään.

Onko tähän tarkoitusperään päästävä maa-
alueiden vapaa-ehtoisella lunastuksella vai lain-
säädännöllisillä toimenpiteillä ja pakkoluovutuk-
sella ja onko luovutetusta maa-alueesta vaadit-
tava korvaus tai vuokra vai jätettävä se käyttä-
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jälleen ilmaiseksi vain lavallista, kaikille kansa-
laisille yhteistä tuloveroa vastaan, ne ovat käy-
tännöllisiä kysymyksiä, joiden ratkaisu riippuu
yksinomaan yhteiskuntamme taloudellisista mah-
dollisuuksista ja edellytyksistä. Kysymyksen peri-
aatteellisena ratkaisijana on vain se, että yhteis-
kunnan on kaikin mahdollisin ja käytettävis-
sään olevin keinoin valvottava sitä, että sen
maataviljelevä väestöluokka on mahdollisimman
lukuisa ja taloudellisesti omavarainen. Siten se
huolehtii sekä taloudellisesta että yhteiskunnal-
lisesta hyvinvoinnistaan, kehittää maa-alueensa
elintuoteproduktiviteetin mahdollisimman kor-
keaksi ja edistää ja tukee säilyttävien voimien
kehkenemistä keskuudessaan.

Mutta nykyaikainen yhteiskunta ei enää ole
pelkkä maanviljelysyiiteiskunta. Nykyaikaiset si-
vistys-yhteiskunnat eivät hallitsevalta rakenteel-
taan enää ole maataviljeleviä, vaan teollisuus-
yhteiskuntia.

Inhimillisen yhteiskunnan yhä hienompiin
erikoisuuksiin haarautuva kehittyminen ja tai-
dollinen edistyminen on johtanut sen — joskin
ylen ehdonalaiseen niin kuitenkin tosiasialliseen
— irtautumiseen maakamaran välittömästä kos-
ketuksesta. Taidon vivuilla ja telineillä, jopa tai-
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Don suvillakin on ihmiskunta kohottanut itsensä,
ellei kokonaan riippumattomaksi, niin kuitenkin
tavallaan irralliseksi maanpinnasta. Ihmiskun-
nan saavuttama ja kehittämä aineellinen kult-
tuuri ja teollinen taitavuus on jossakin määrin
eroittanut ja vapauttanut ihmisen välittömästä
elävästä luonnosta.

Tämä kehitys on ollut sekä siunaukseksi että
kiroukseksi ihmiskunnalle. Koko sivistyneen ih-
miskunnan aineelliset elämänehdot ovat suuresti
parantuneet ja kohonneet muutaman ihmispol-
ven aikana. Mutta ihmiskunnan yleinen viihty-
myksen ja onnen tunto on samalla aikaa yhtä-
mittaisesti alentunut. Me elämme aineellisesti pa-
remmin ja mukavammin kuin esi-isämme, mutta
tunnemme itsemme kurjemmiksi ja onnettomam-
miksi kuin he. Täten on laita jok'ainoassa yh-
teiskuntaluokassa.

Ihmisen luoma aineellinen kulttuuri on alka-
nut kasvaa ihmistä suuremmaksi. Ihmiskuntaa
on alkanut kammottaa sen oman keinotekoisen
luoman aaveellinen, hengetön suurpiirteisyys.
Sensijaan että työskentelevän ihmisen yllä ennen
kaareutui Jumalan vapaa taivas sinisine pieli-
neen, jonka tuoksuvia ilmoja hän riemukseen
hengitti, että hänen askeltensa alla muhajoi vil-
jaa ja kukkasia luova multa, jonka sihahtavaan
syliin hän upotti lapionsa terän, että todellisuus
välittömällä läsnäolollaan ravitsi hänen mieli-
kuvituksensa ja jännitti hänen lihaksensa, sen-
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sijaan elää nykyajan kulttuuri-ihminen kauttaal-
taan epätodellisuuksien irrallisessa kuin lasiku-
vun eristämässä ilmakehässä. Hänen elämänsä
kuluu joko tehtaitten rautakaarien sumennossa
tai maan uumenia luikertavien kaivoskäytävien
tunkkoisessa pimeydessä, joko sähköhermoisen
hotellin ja liukuvan, liitävän loistojunan irralli-
sessa mukavuuskehässä tai kirjastojen, konttoo-
rien, pankkien eliminoiduissa, paperitaikaisissa
maailmoissa; hänen mielikuvitustaan ravitsee ja
hermojansa jännittääkatujen kuollut kivimaailma
hengettömine hyörinöilleen, kiirehtivine sähkö-
vilinöineen, hedelmättömine asfalttilöyhkineen,
joko iänikuisesti sama autio ratasten hyörinä ja
hihnojen kitkunta tai yhtä iänikuinen, kuolet-
tava ja ajatukset jäykistävä paperilehtien ritinä.

Ihminen on luonut itsensä ja elämän todel-
lisuuden välille aineellisen kulttuurin, on taitonsa
saavutuksilla koettanut eristää itsensä elämän
välittömältä, säälittömältä kovuudelta. Ja ihmis-
kunta onkin osaksi pystynyt irroittamaan itsensä
elämän välittömästä riippuvaisuudesta, osaksi li-
säämään aineellista elämänmukavuuttaan.

Ihmiskunta on teollisen kehityksensä vipusi-
mella viimeisten ihmispolvien aikana kohottanut
aineellisen elämäntasonsa ennen aavistamatto-
man korkealle. Ja tämä aineellisen elämäntason
kohoaminen on tullut kaikkien yhteiskuntaluok-
kien osaksi. Nykyajan tehdastyöläinen nauttii
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monessa suhteessa suurempia aineellisia muka-
vuuksia kuin entisajan vaurain ylimys.

Mutta tämän aineellisen onnen kasvamisen
rinnalla on käynyt aivan yhtä suuri ja yleinen
henkinen ja sielullinen kurjistuminen. Paha, joka
on ajettu ovesta ulos, pujahtaa ikkunasta takai-
sin. Sulkiessaan elämän vaaroja ja hankaluuk-
sia itseltään on ihmiskunta samassa mitassa sul-
kenut itse elämää itseltään. Saavuttamansa ai-
neellisen mukavuuden keskellä huomaa ihmis-
kunta yhfäkkiä värjöttävänsä henkisesti entistä
köyhempänä. Teollisuuden kehitys on samassa
mitassa lisännyt yhteiskunnan henkistä kurjuutta
ja sielullisen onnen puutetta kuin kohottanut
sen aineellista vaurauttakin ja hyvinvointia. Elä-
män vaikeuksien ohella on ihmiskunta niuken-
tanut elämän onneansakin.

Tämä kehityksen ratas, joka on suistanut si-
vistyneen ihmiskunnan teollisuus-yhteiskunnan
sekä voittoihin että vaaroihin, ei ole pyörrettä-
vissä takaisin ilman, että samalla saatetaan vaa-
raan koko nykyinen sivistys-yhteiskuntamme.
Ellei yhteiskunta halua uhrata sitä aineellista ja
sivistyksellistä elämäntasoa, johonka teollisuuden
kehitys sen on kohottanut, ei yhteiskunta voi
luopua nykyiseltä teolliselta elämänladultaan.
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Luodakseen elämän- ja omientuntonsa taas-
kin eheäksi ei ihmiskunnan ole tuhottava sitä
aineellisen edistyksen rakennetta, jonka kulunut
vuosisata on pystyttänyt ja jonka sokkeloihin
ihminen on ollut vaarassa eksyä itseltään! Jos
ihmiskunta sen tekisi, hävittäisi ihmiskunta it-
seltään sellaista, jota ilman se ei enää voi tulla
toimeen elämässä. Se menettäisi saavutuksensa,
mutta ei tavoittaisi enää eilisen tiedottoman,
iäksi jättämänsä onnen lepoa. Ihmisen ja ihmis-
kunnan saavutettava onni on aina edessä kuten
huominen päivä, ja edestä on se tavoitettava,
jos se tavoitettavissa on! Ihmiskunta ei tavoita
onneansa tuhoamalla teollisen kehityksensä luo-
mia elämänehtoja ja elämänmuotoja, vaan val-
taamalla nämä elämänehdot ja -muodot ihmi-
selle ja ihmisyydelle, elähyttämällä hengellä ai-
neellisen kulttuurin raskaat massat.

Nykyisen ihmiskunnan elintehtävänä on in-
himillistyttää teollisen kehityskauden aiheutta-
mat ja luomat uudet elämänmuodot. Ne elämi-
sen ehdot, joihin teollisuuden kehitys ulkonai-
sesti on pakottanut ihmiskunnan, on ihmiskun-
nan vuorostaan sisäisillä voimillaan vallattava,
taivutettava ja sulatettava ihmisvajanaisuuksien,
ihmistarpeiden ja ihmiskaipuun mukaisiksi, sel-
laisiksi, että ihminen niidenkin puitteissa tavoit-
taa, ellei elämänonneaan, niin kuitenkin elämän-
viihtymyksen. Ulkonainen pakko on sisäisellä
omistamisella kehitettävä vapaudeksi.
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Teollisen kehityksen ja aineellisen kulttuu-
rimme luoma aaveellinen peikkomaailma on
vallattava ihmiselämälle ja ihmisonnelle: sen
Grottemyilyssä tallaavat ja nääntyvät ihmispo-
loiset, tallaava ja nääntyvä ihmiskunta on taaskin
vapahdettava ja pelastettava elämän vihannam-
mille niityille. On taaskin avattava ihmiskunnalle
ne sekä maallisen että henkisen näköpiirin siin-
televät taivaanrannat, jotka aikamme aineellinen
kulttuuri on ihmisten näkyviltä riistänyt ja ra-
joittanut. On taaskin ihmiskunta saatava ohja-
tuksi elämän vapaille nurmikoille, jossa maan
sylin armahtava vihanta ja ilmojen riemukas
sini taaskin viihdyttää ja vilvoittaa ihmissilmää
ja ravitsee ihmismieltä. On taaskin ihmisten
sieluissa saatava hereille ja eloon ne elämänus-
kon ja uskonnollisen mielialan lähdesuonet, jotka
elämän pimeän ja tylyn kovuuden keskellä vuo-
dattavat lempeätä lohdutustaan, ylentävää roh-
kaisuaan, liittyvää, autuasta turvantuntoaan or-
poon ihmismieleen.

Vaikea ja työläs, ylivoimaisella tuntuva on
tämä tehtävä, tämä riutuvien lunastaminen,
nääntyvien vapahtaminen aineenppimeydestä,
tämä ihmiselämän inhimillistyttäminen. Mutta
onhan ihmiskunta ennenkin sulattanut tylyim-
mätkin, kovimmatkin elämänehdot omikseen,
on pakottanut omat onnentahtonsa lait julmalle
elämälle: kesyttänyt villin luonnon voimat, su-
lattanut maan kovan kamaran leiväksensä, luo-
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nut lämpimät ihmiskodit jäätikköjen keskelle,
muurannut niittysarkansa ja pellonmurenensa
turviin valtamerien murtavilta hyökyiltä. Eh-
käpä on ihmiskunta siis vielä elävä senkin päi-
vän, jolloin teollisuuden ja aineellisen kulttuu-
rimme peloittava jättiläisluoma on vallattu ihmi-
syydelle ja kirkastettu inhimilliseksi!

Etenkin europalainen ihmiskunta on kulke-
nut teollisen kehityksen etunenässä. Aineellisen
kulttuurinsa ylivoimalla ja apukeinoilla on Eu-
ropa vallannut itselleen koko maapallon talou-
dellisen ylivallan, vaihtanut keinotekoiset teolli-
suusluotteensa toisten ilmanalojen ja vierasten
ihmisrotujen maan kamarasta taistelemiin ja
viljelemiin luonnon hedelmiin ja siten vähitellen
alistanut palvelukseensa ikäänkuin koko maa-
pallon irrallisen, siirrettävän tuottokyvyn. Tä-
ten on maanosamme vapautunut pakosta kohot-
taa ja kiihottaa asuinansa ja jaloin tallaamansa
maan kamaran tuotantokykyä väkilukunsa lisäy-
tymistä vastaavassa määrässä, ja on europalai-
nen ihmiskunta siten siis kasvanut ja lisäytynyt
omien luonnollisten elinehtojensa sivutse.

Suuri, suurin osa nykyajan europalaista ih-
miskuntaa ei ikäänkuin mahdu enää asumalleen
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maakamaralle, on vivutlu siitä irralleen. Eu-
ropalainen ihmiskunta on teollisen maailman-
valtansa suojissa kasvanut niin yiilukuiseksi,
että maanosamme niukat luontaiset tulolähteet
ja ihmistaidon riittämättömyys keinotekoisilla
tuotteilla korvaamaan puuttuvia luonnollisia elin-
tarpeita eivät voi taata sille sitä aineellista ja
sivistyksellistä elämäntasoa, jolle se on kohon-
nut. Niinpä on tämän europalaisen ihmiskun-
nan olemassaolonsa turvaamiseksi yhä ratkaise-
vammin kohdistettava voimansa teollisuustuo-
tantonsa kohottamiseen ja kiihdyttämiseen, teol-
lisen maailmanvaltansa ja -herruutensa säilyttä-
miseen.

Suomikin on viimeisinä vuosikymmeninä
joutunut tähän samaan yleismaailmalliseen ja
erikoisesti yieis-europalaiseen kehityksen uo-
maan, vaikkei se sillä tiellä vielä ole joutunut
yhtä pitkälle kuin eräät muut vauraammat ja
kehittyneemmät kansat. Meidänkin kansamme
on maataviljelevästä yhteiskunnasta vähitellen
kehittynyt ja kehittymässä teollisuusyhteiskun-
naksi.

Miten kukin ajatelleekin tämän kehityksen
suotavuudesta tai epäsuotavuudesta, itse tämä
kehitys on tapahtunut tosiasia, eikä sen muut-
tamiseksi enää riitä mikään keinotekoinen toi-
menpide. Yhteiskuntamme on kyllä voimiensa
mukaan kehitettävä maataloudellista tuotanto-



225

kykyään ja valmistettava kehyksissään tilaa niin
runsaalle ja hyvinvoivalle maataviljelevälle luo-
kalle kuin sen mahdollisuuksissa on, mutta itse
tapahtuneessa ja tapahtuvassa luonnollisessa ke-
hityksessä se ei voi mitään muuttaa. Se ei voi
väki-keinoin palautua entisiin oloihin saattamatta
samalla vaaraan koko aineellista ja siitä riippu-
vaa henkistä kulttuuriaan ja saavuttamaansa
sivistyksellistä ja taloudellista elämäntasoa. Yh-
teiskuntamme on siis alistuttava siihen, että se-
kin muiden Europan sivistysmaiden mukana
yhä ehdottomammin on maanviljelys-yhteiskun-
nasta kehittymässä teollisuus-yhteiskunnaksi
joutuen samalla kaikkien teollisuus-yhteiskun-
nan vaarojen ja vaikeuksien alaiseksi.

Meidänkin yhteiskunnallamme on senvuoksi
edessään sama vaikea tehtävä kuin toisillakin
nykyisillä, eritoten europalaisilla sivistyskan-
soilla. Meidänkin on kohdaltamme sulatettava
inhimillisiksi ja ihmiselettäviksi sen teollisen yh-
teiselämän muodot, jonka piiriin mekin olemme
joutuneet.

Jokainen tiedämme, että oma onni riippuu
kanssaihmisten viihtyrmyksestä, että vain onni,
jota jakaa toisten kanssa on sielullisesti eheätä
ja aineellisesti pysyväistä. Ellemme ennen olisi
sitä tietäneet, ovat ainakin nykyhetket ja nyky-
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päivät opettaneet jokaiselle, että laajojen yhteis-
kuntakerrosten osattomuus ja tyytymättömyys
saattaa suistaa vaaraan yhteiskunnan ja jokai-
sen sen jäsenen ei ainoastaan onnen vaan koko
aineellisen olemassaolon.

Senpävuoksi on jokaisen ihmiskunnan jäse-
nen katse pingoitetusti tähdätty elämän hämä-
rälle merelle, etsien sen pimeydestä valon tui-
ketta, joka lupaisi selkeyttä ja johtoa. Ja onkin
kuin jo aavistelisimme uusia teitä, jotka ohjaa-
vat nykyhetken korvesta siunatummille keitaille.
Raskaita, louhikkoisia, vaikeita teitä, joita vielä
vain vajanaisesti on raivattu ihmisjaloin tallat-
taviksi! Etsivälle katseellemme sarastaa jo jokin
lupaava valon heije, joka rohkaisee meitä me-
nehtymättä kestämään taipaleen vaivat, joka
karaisee meitä ponnistaen ja taistellen koettele-
musten teitä jatkamaan ankaraa korpivaellus-
tamme luvattua maata kohden.

Hitaasti ja pala palalta, uhrauksin ja kiel-
täymyksin, kompastuksin ja kiertotein on ihmis-
kunnan työllä ja vaivalla luotava elämäänsä ne
onnen huojuvat palmulehdot ja viihtymyksen
leppoisat, tuoksuvat yrtit, joiden pettävää, ole-
matonta kangastuskuvaa onnettomat, eksyneet
kansalaisveljemme nyt tavoittetevat ase kädessä.
Ihmiskunnan onnea ei luoda kumouksella, vaan
hitaalla, vaikealla ja kärsivällisellä luomistyöllä.
Ja tässä luomistyössä on pienikin saavutus koko
ihmiskunnan yhteinen voitto.
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Yhteiskunnan on tehtävä kaikkensa voittaak-
seen ja sulattaakseen teollisuuden kummitus-
maailma ihmisyydelle. Oman terveytensä ja
tulevaisuutensa, oman olemassaolonsa vuoksi
on yhteiskunnan alistuttava kaikkiin sellaisiin
sen voimissa oleviin, suurimpiinkin uhrauksiin,
jotka vain voivat kohottaa sen eri kerrosten ai-
neellisia elämänehtoja ja lisätä yhteiskunnan
henkistä, inhimillistä viihtymistä. Olkoot täl-
laisen uudistustyön yksityisille kansalaisille ja
kansalaisryhmille asettamat velvoitukset ja uh-
raus-vaatimukset kuinka suuret hyvänsä ja näyt-
täkööt kuinka raskailta tahansa, niihin on alis-
tuttava! Jos jollakin yhteiskuntamme käytettä-
vissä olevilla keinoilla on helpotettavissa ja huo-
jennettavissa jännittynyttä yhteiskunnallista ti-
lannettamme, on yhteiskunnan käyiettävä niitä
keinoja.

*

Yhteiskuntamme on kehitettävä ja elähytet-
tävä taloudellisia mahdollisuuksiaan, yhteiskun-
tamme on lainsäädännöllisesti huolehdittava eri
yhteiskuntaluokkiensa inhimillisistä elämisen
ehdoista ja yhteiskuntamme on suoranaisilla
tatoudellisilla toimenpiteilläkin varattava ja tur-
vattava jäsentensä aineellista ja henkistä hyvin-
vointia.

Yhteiskunnan on sälytettävä hartioilleen
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maamme eri osien tasainen, voimaperäinen ta-

loudellinen kehittäminen. On luotava sellainen,
jokaiseen maamme kolkkaan ulottuva liikenne-
verkko, että maamme kaikki uinuvat taloudelli-
set voimat ja apulähteet pääsevät liikkeeseen ja
eloon. On päästettävä siteistään Lapin malmit,
valjastettava koskiemme mahti ja vallattava au-
ralle suomme! On elähytettävä, monikertaistu-
tettava ja jalostettava peltojemme sato, vesiemme
vilja ja metsiemme humiseva rikkaus! On auot-
tava seinämät vesistöjemme väliltä ja saatava
Suomen lippu leijaamaan valtamerien _vesillä 1
On avattava maassamme valtaväylät lännen ja
idän väliselle liikenteelle ja ohjattava Pohjoisen
Jäämeren riistat liukumaan meidän ratojamme
myöten Europaan. On aineellisesti tehtävä mah-
dolliseksi kaikkien taloudellisten apuneuvojemme
ja voimanlähteittemme elpyminen ja viriävä va-
pautuminen.

— Täten viriävälle taloudelliselle elämäl-
lemme on yhteiskuntamme säädettävä lakien
puitteet, jotka turvaavat inhimilliset elämäneh-
dot sen kehässä työskenteleville kansalaisille.
On lainsäädännöllisesti turvattava työväestön
taloudellinen toimeentulo ja elämänviihtymys.
On säädettävä mahdollisiksi harkitut määräyk-
set pisimmästä työajasta, minimipalkasta^y. m.
työolojen järjestelystä. Näiden kehittelyjen ja
korjausten ainoana rajana — mutta myöskin
rajana, joka työväenkin omien elämänmahdolli-
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suuksien vuoksi on ehdottomasti otettava huo-
mioon! — on vain oleva se, että teollisuuselä-
mämme nämä kehittelyt kestää ja että sen toi-
mikykyisyys niistä huolimatta pysyy vaurioitu-
mattomana.

Jotta osaksikin voitaisiin tehdastyöläiselle
korvata se valmistamisen ja luomisen ilo, joka
on kaiken ihmistyön ja ihmisvaivan selitys ja
sovitus ja jonka koneellinen tehdastyö on teki-
jältään riistänyt, jotta heikossakin muodossa voi-
taisiin aikaansaada se, että tehdastyöläinen edes
etäisestikin tuntisi työnsä omaksi työkseen, että
tehtaan vieras kolkko pakkotyö, jonka kuoletta-
vaan ja henkilökohtaisesti hänelle aivan tarkoi-
tuksettomaan orjailuun hän alistuu vain nos-
taakseen kunakin lauantai-iltana viikon palk-
kansa, että se jollakin tapaa muuttuisi hänelle-
kin omakohtaiseksi työksi, johon häntä liittävät
vaikkapa heikotkin inhimillisen harrastuksen,
mielenkiinnon ja oman edun siteet, olisi lailla
säädettävä, että tehtaiden ja liikkeiden on vuosi-
voitostaan jaettava määrätty — vaikkapa pie-
nempikin — osa niille työvoimilleen, jotka ovat
työskennelleet niiden palveluksessa koko työ-
vuoden.

Jotta taaskin voisimme tehtaiden sokkeloihin
eksyneille ihmis- ja osaveljillemme avata hitu-
senkin taivasta ja maansyiiä, on ainakin erinäi-
sissä tapauksissa lainsäädännöllisesti velvoitet-
tava tehtaita järjestämään siten, että jokaisella
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niiden vakinaisella työntekijällä on oma, mää-
rättyjä viihtymyksen ja terveyden vaatimuksia
tyydyttävä koti omine vaatimattomimpinekin
pellon- tai puutarhantilkkuineen, jonka rajaki-
vien sisäpuolella työläinen on tayrsin oma her-
ransa halliten ja valliten, luoden ja nauttien,
askaroiden ja leväten tehdastyrön sallimin loma-
hetkin, jonka mullanmurenesta hän viljelee koti-
perunansa, jonka pientareella kukkii hänen vai-
monsa vaalima kukkatarha ja jonka nurmikolla
hänen lapsensa leikkivät elämänsä kevätpäivät.
— Tällaisen järjestelyntekevät nykyaikaiset liike-
neuvot mahdolliseksi, varsinkin jos lainsäädän-
nöllisesti velvoitetaan kaupungit ja taajaväkiset
yhdyskunnat järjestämään alueellisen laajentu-
mispolitiikkansa ja kulkuneuvojensa kehittämi-
sen siten, että etäisyyksistä huolimatta niiden
alueilla kullakin niiden jäsenellä on mahdolli-
suus oman kodin perustamiseen omalle tai tur-
vatuilla oikeuksilla kunnalta vuokratulle maa-
pohjalle. Suoranaisestikin voidaan ja on kuntia
velvoitettava perustamaan ja rakentamaan koh-
tuullisia viihtymysvaatimuksia ja terveysnäkö-
kohtia tyydyttäviä ja pienellä puutarhapalstalla
varustettuja, vuokrattavia kunnallisia työväen
asumuksia.

— Vielä on yhteiskunnan suoranaisestikin
avustettava ja tuettava yksityisiä kansalaisia ja
kansalaisryhmiä. Niin pitkälle kuin yhteiskun-
nan aineelliset apuneuvot ja keinot suinkin riit-



231

tavat, on sen kehitettävä humanitääriset ja ter-
veydenhoidolliset olonsa täysin tyydyttävälle,
jokaisen kansanluokan tarpeita vastaavalle kan-
nalle. Jokaiselle kansalaiselle — yhteiskunta-
luokkaan katsomatta — on turvattava työtilai-
suus sekä tätä työtä vastaava, ihmisvaatimuksien
mukainen aineellinen toimeentulo. Työkyvyttö-
myyden varalta on jokaiselle kansalaiselle taat-
tava varma ja riittävä sairauden- ja vanhuuden-
turva.

Etenkin on yhteiskunnan huolehdittava kas-
vavan polven elinehdoista jakasvatuksesta. Var-
sin tähdellinen ja yhteiskunnan välitöntä apua
vaativa on oleva venäläisen sotaväen jälkisadon
sekä sisällisen sodan johdosta turvattomiksi jää-
neiden — niin punaisten kuin valkoistenkin —

orpojen huoltaminen, niiden kasvattaminen kun-
non kansalaisiksi ja terveen yhteiskunnan jäse-
niksi. Tämän arkaluontoisen ja kipeän päivän-
kysymyksen oikea ja kaukonäköinen ratkaisemi-
nen on tulevaisen yhteiskunnallisen terveytemme
elintehtäviä.

— Jotta kansan henkisetkin voimanlähteet
tulisivat yhtä tarkoin käytetyiksi yhteiskunnan
hyväksi kuin maan aineelliset apuneuvotkin ja
jotta kansan kaikille kerroksille valmistettaisiin
mahdollisimman vapaat ja avoimet tiet kaikille
tiedon lähteille ja edistyksen portaille, on yh-
teiskunnan varsin suuressa mitassa huolehdit-
tava nousevan polven tiedollista kasvatusta. Pv-
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humatta yleisestä koulupakosta ja asevelvolli-
suuden yhteydessä annettavasta yleisestä kansa-
laiskasvatuksesta, on yhteiskunnan — joko itse
tai kuntia velvoittamalla —• suoraan aineellisesti-
kin tuettava vähävaraisten lasten alkeisopetusta
sekä siinä määrin kuin mahdollista on — nämä
mahdollisuudet ovat kuitenkin tuiki rajoitetut!
— valmistettava jokaiselle esteetön ja vapaa tilai-
suus kohoamaan sille yhteiskunnallisen toimi-
alan asteelle sekä saada se ammatillinen taito,
mihin kullakin on pyrkimys ja sisäiset edelly-
tykset ja lahjat.

— Muitakin suuria yhteiskunnallisia kehit-
telytoimenpiteitä on yhteiskuntamme otettava
hartioilleen, toimenpiteitä, joiden edes ääripiir-
teittäinen haahmottelu — yksityiskohtaisemmasta
esittelystä puhumattakaan — ei kuulu tällaisen
vain periaatteellisen selvittelyn puitteisiin. Niinpä
ovat esim. ammattikasvatus, koululaitos, ylempi
tieteellinen ja teknillinen opetus, taide-elämän
ja kirjallisuuden ennen aavistamaton aineellinen
tukeminen kukin kohdaltaan suurimmassa mää-
rässä kysyvät yhteiskuntamme taloudellisia
voimia.



AINEELLISTEN UHRAUKSIEN VÄLTTÄ-
MÄTTÖMYYS JA RAJAT.

Nämä yhteiskunnalliset uudistussuunnittelut
ovat tietysti asettavat hävitetyn yhteiskuntamme
aineelliset apulähteet äärimmäiselle koetukselle.
Yhteiskunnan on kuitenkin otettava tämä taakka
hartioilleen mikäli sen voimissa suinkin on.

Miten taloudellisesti ylivoimaiselta näiden
uudistustarpeitten ja -vaatimusten osittainenkin
tyydyttäminen lieneekin, tulee niiden tyydyttä-
minen kuitenkin lopullisesti yhteiskunnan omis-
tavillekin luokille aineellisesti huokeammaksi
kuin nykyisen tilanteen jatkuminen. Jos nimit-
täin säilyisivät yhteiskunnassa edelleen vaikutta-
massa kaikki nykyisen mielenkuohun aiheet ja
ainekset, olisi yhteiskunta milloin tahansa taas
valmis suistumaan samaan mielettömään pyör-
teeseen, missä se nykyään raatelee itseään sekä
henkisesti että taloudellisesti. Yhteiskunnan
omistavat luokat tulisivat silloin joka tapauk-
sessa kuitenkin taloudellisesti täydellisesti tuho-
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tuiksi ja olemaan vailla kaikkea omaisuuden ja
hengen turvaa — puhumattakaan muusta kan-
sallisesta, yhteiskunnallisesta ja sivistyksellisestä
hävityksestä. Niiden yhteiskuntakerrosten, jotka
säikkyvät yhteiskunnallisen uudistustyön kysy-
miä suuria henkilökohtaisia taloudellisia uhrauk-
sia, on säilytettävä silmiensä edessä valaisevana,
varoittavana esimerkkinä nykyisen vallanku-
mouspalon peloittava ja hävittävä, punainen
loimo.

Yhteiskunnan henkiset ja aineelliset apuneu-
vot ja voimalähteet tuntuvat sitäpaitsi melkein
ehtymättömiltä, kun se kerta on pakotettu pu-
sertamaan ne hereille ja toimintaan. Mihin
suunnattomiin aineellisiin voimannäydteihin ja
varallisten mahdollisuuksiensa äärimpään, vuosi
vuodelta yhä kiristetympään jännittämiseen ovat-
kaan nykyaikaiset yhteiskunnat osoittautuneet
kykenevänsä nykyisessä suursodassa! Jos yh-
teiskunnat voivat siirtää tämän ponnahtavan —

painon ja puserruksen kasvaessa yhä yltyvän —

voimatehon, nämä virinneet ja liikkeelle joutu-
neet voimat rauhan tekoihinkin ja ohjata ne
pusertamaan niiden sisäisen kehityksen ratasta
liikkeelle, niin ovat yhteiskunnat njTkyisen sodan
ponnistusten jälkeen yllättävät ihmiskuntaa yhtä
suuremmoisilla ja uskomattomilla teoilla ja saa-
vutuksilla omien sisäisten olojensakin kehittämi-
sessä.



235

Yhteiskunnan on vain kerättävä voimansa
käsiinsä, ja sillä on käytettävinään vipusin mel-
keinpä ihmeitten tekoon. Suurvaltasodan esi-
merkki edessään on yhteiskunnilla oleva uskal-
lusta huimimpiinkin ja mahdottomimmilta näyt-
täviin voimanponnistuksiin. Tuleva ihmiskunta
on ehkä joskus siunaavakin nykyistä maailman-
paloa ihmiskunnan herättäjänä ennen uskomat-
tomiin henkisiin ja aineellisiin suurtekoihin: se on
siunaava tätä sotaa siitä, että se on virittänyt ih-
miskunnassa täyden tunnon sen omista voimista.

Tällaiseen voimien ponnistukseen on mei-
dänkin yhteiskuntamme rohjettava pysyäkseen
elinvoimissa, ja rohjettava, ei entisyyden mi-
toissa, vaan niissä mittakaavoissa ja puitteissa,
jotka nykyinen suurvaltasota on ihmiskunnalle
viitoittanut! Missä entisyys säikähti miljooneja,
käsittelee nykyhetki kylmäverisyydellä miljar-
deja.

Kansat ovat aineellisten apuneuvojensa ja
mahdollisuuksiensa käyttämisessä samassa ase-
massa kuin nykyaikainen maanviljelijä. Nyky-
aikainen maanviljelijä ei maanarvon suunnatto-
man kohoamisen, työpalkkojen monikertaisen
nousun ja kaikkien apuneuvojen suhdattoman
kallistumisen vuoksi yksinkertaisesti sanoen voi
tulla taloudellisesti toimeen entisillä viljelysta-
voilla, vaan on hänen joko jätettävä koko maan-
viljelys sikseen, heitettävä peltonsa kasvamaan
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metsää tai sitte hetkellisiä menoja, kustannuksia
jopa velkataakkojakaan säikkymättä siirryttävä
aivan uusiin, voimaperäisempiin, tehokkaampiin
tuotantomuotoihin japerustettava koko tulevainen
taloudellinen olemassaolonsa sille laskelmalle, että
— miten menopuoli lieneekin kohonnut — hän
uusilla järkiperäisemmillä menettelytavoilla ja
moninkerroin intensiivisemmällä viljelyksellä on
pusertava pelloistaan sellaisen monikertaistuvan
sadon, että lopulta kuitenkin kaikki lisäänty-
neetkin menot ja mahdottomilta tuntuneet uh-
raukset tulevat peitetyiksi, jopa korvatuiksikin.

Nykyaikaisen yhteiskunnan on kuten yksi-
lönkin keskinäisessä kilpailussa rohjettava ole-
massaolonsa ja säilymisensä vuoksi astua uusille
uskaliaille urille. Paikallaan pysyminen on taan-
tumista, kun kaikki ympärillä rientää eteenpäin!
Ken seisoo pyörivän rattaan huipulla, hänen on
joka silmänräpäys siirryttävä eteenpäin uhalla,
että hän muuten tulee suistetuksi maahan.
Kansa enempää kuin yksilökään ei nykyhetken
kiihtyneessä elämäntykinnässä tule toimeen enti-
sillä elämänehdoilla ja -menetelmillä. Sen on
millä ponnistuksilla ja uhrauksilla hyvänsä val-
lattava itselleen elämästä uudet rikkaammat
elinehdot. Ja tässä valtaustaistelussa ei ole las-
kettava menoja, vaan sitä, minkä sadon nämä
menot kantavat. Kitsaus voi väliin olla suu-
rinta tuhlausta. Ken ei rohkene kylvää, hänellä
ei myöskään ole, mistä niittää.
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Niinpä ei yhteiskuntamme tulevaisuutensa
edessä saa harkita ja laskea, mitä uudistukset
sille tulevat maksamaan, vaan vain sitä, kor-
vaavatko nämä uudistukset itsensä, kantaako
niihin laskettu uhraus sen hedelmän, että kan-
sallinen voima ja hyvinvointi siitä uhrauksesta
vain paisuu ja kasvaa. Kansa ja yhteiskunta
ei voi otollisemmin käyttää nykyhetken aineel-
lisia varoja ja voimia kuin kylvämällä ne tule-
vaisuuden peltoon, kantamaan tulevaisen kan-
sallisen vaurauden ja onnen satoa. Mikäli siis
voimme pingoittamalla ja jännittämällä aineelli-
sia apulähteitämme ja voimakeinojamme raken-
taa yhteiskuntaamme terveemmäksi ja elinkun-
toisemmaksi tulevaisuudessa, sikäli hedelmälli-
semmin ja satoisammin käytämme varamme.

Ainoana rajana tässä suhteessa on oleva se,
ettemme pingoita itseämme yli voimiemme. —

Kuten yksityistaloutta on yhteiskunnankin ta-
loutta hoidettava päättävällä alotekyvyllä ja säik-
kymättömällä rohkeudella, mutta myöskin kyl-
mällä varovaisuudella ja tarkalla taidolla. On
uskallettava olematta uhkarohkeita!

Yhteiskunnallinen uudistustyö ei saa tukkia
omia lähteitään, sen omissa hetteissä kehittyvää
aineellista vaurautta. Yhteiskunta ei saa tuka-
huttaa, häiritä eikä vaikeuttaa niiden ihmis-
luonteeseen kätkettyjen luontaisten taipumusten
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ja viettien toimintaa, jotka saattavat kunkin
yksityisen ponnistamaan voimansa kerätäkseen,
säästääkseen itselleen ja jälkeläisilleen, varatak-
seen omaa ja lastensa tulevaisuutta. Nämä juu-
reltaan itsekkäät, tuloksiltaan yhteiskuntaa ra-
kentavat vietit ja taipumukset juuri imevät ja
kokoavat elämästä sen säästetyn, kertyvän va-
rallisuuden, joka kansallisomaisuudeksi kukku-
roituvana muodostaa kaiken yhteiskunnallisen
kehityksen liikevoiman. Nämä yksilöiden itsek-
käät vaistot muodostavat yhteiskuntaruumiissa
ne rauhaset, joiden kätkettyjä tiehykkeitä myö-
ten yhteiskuntaan hersyy varallisuuden elähyt-
tävä voima.

Yhteiskunnan on siis kehässään sallittava ja
valmistettava yksityiselle yritteliäisyydelle ja toi-
mitarmolle kaikki se liikunta- ja toimivapaus,
jotka tämä tarmo tarvitsee päästäkseen tehoon
ja toteutumiseen. Yhteiskunnan on vain ohjat-
tava tämän yritteliäisyyden valmistuneet tulokset
edistämään sen omia korkeampia, yleisempiä
päämääriä. Yhteiskunta ei saa olla taitamaton
ryöstäjä, joka kaataa puun saadakseen hedelmän
käsiinsä, vaan taitava hedelmän kasvattaja, joka
syksystä syksyyn korjaa uuden sadon hoido-
keistaan antaen sateen ja auringon tehdä vuo-
tuista ilmaista lyötä hyväkseen.

Yhteiskunnalla on oikeus ja velvollisuuskin
yhteiselämän etujen vuoksi ottaa osansa siitä
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taloudellisesta hyvinvoinnista, joka sen suojissa
ja turvissa on kehittynyt. Sillä on oikeus aset-
taa omistaville luokille raskaita verotaakkoja,
suhteellisesti kohoavia tulo-, omaisuus-, perintö-
jä etenkin ylellisyyrsveroja; sillä on oikeus lain-
säädännön avulla yhteishyvän vuoksi sangen
pitkällekin rajoitella ja määritellä yksityistä omai-
suuden käyttöä, velvoittaa yksityisiä jäseniään
tähdellisestikin supistamaan yiellisyysvaatimuk-
siaan ja kohtuuttomia yksityismenojaan. Mutta
miten pitkälle nämä oikeudet yiettynevätkin, sen
omat elinedut kieltävät sitä ulotuttamasta näitä
oikeuksia niin pitkälle, että itse taloudellisen
hyvinvoinnin lähteet joutuvat vaaraan. Yhteis-
kunnan on saatava palvelukseensa kaikki sen
kehässä elävä ja vaikuttava taloudellinen mahti
ja vauraus, mutta se ei saa rasittaa ja häiritä
tämän taloudellisen elokkuuden elinehtoja ja
toimimuotoja. Yhteiskunnan on edistymisensä
vaatimien taloudellisten varojen hankkimiseksi
veroitettava, vaan ei tuhottava taloudellista elä-
määnsä.

Taloudellisia uhrauksia kysyvän yhteiskun-
nallisen edistystyön rajana ovat siis yhteiskun-
nan omat taloudelliset mahdollisuudet ja rajat.
Yhteiskunta ei takaa edistyksensä taloudellisia
perustuksia sillä, että se yksinkertaisesti riistää
sen keskuudessa kertyneen taloudellisen vaurau-
den itselleen, vaan sillä, että se valmistaa tälle
vauraudelle otolliset elin- ja kehittymisehdot,
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antaa sen voimille ja ja eloisalle tarmolle täydet
toimitilaisuudet — ja niittää vasta valmiista tu-
loksista niin runsaan sadon kuin yhteiskunnan
taloudellinen vireys vaurioitumatta ja menehty-
mättä jaksaa antaa. Tämän sivutse ei yhteis-
kunta saa pingoittaa vaatimuksiaan uhalla, että
koko taloudellisen vaurauden pohja yhteiskun-
nassa murtuu ja samalla kaiken yhteiskunnalli-
sen edistystyönkin taloudellinen perusta ja mah-
dollisuus.

— Sosialismin suuri ydinerehdys on juuri
siinä, että se ei rakenna yhteiskuntaansa niille
yksilöllisen alotteen, yksilöllisen uurastuksen,
yleensä niille yksilöllisen itsekkyyden ja itse-
säilytysvaiston voimille, joille koko inhimillinen
yhteiselämä perustuu ja jotka elämän helmoista
vähitellen ovat ihmiskunnalle ponnistaneet, nou-
taneet, säästäneet ja kamppaillen muodostelleet
kaiken sen, mikä ihmiskunnalla tällä hetkellä
on olevaista sekä henkistä että aineellista omai-
suutta, vaan rakentaa sosialismi yhteiskuntansa
juuri näiden voimien syrjäyttämiselle ja tuka-
huttamiselle. Sosialismi näkee yhteiskunnassa
vain valmiin kuolleen varaston, joka mekaani-
sesti on käytettävissä, riistettävissä ja jaettavissa,
vaan ei elävää organismia, joka elontoiminnal-
laan päivä päivältä ja päivä päiväksi itsestään
luo ja kehittää ja joka hetki yhä uudelleen luo
ja kehittää ihmiskunnan elämisen ehdot ja jonka
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arkaa elintoimintaa ei siis väkivalloin ja keino-
tekoisesti saa häiritä ja hämmentää, saati tuka-
huttaa, vaan vain kehitellä ja vaalia, viritellä ja
kiihdytellä, jotta se kantaisi yhä rikkaammat ja
runsaammat hedelmät isoavalle ihmiskunnalle.
Sosialismi teurastaa sen lehmän, jonka maidosta
on elettävä, surmaa kultamunia munivan kanan.

Karkeasti näkyvässä, tajuttavimmassa muo-
dossa on nykyinen punainen vallankumousyri-
tys meillä symbolisoinut sosialistisen yhteiskun-
takäsityksen laadun ja kaukonäköisyyden jaka-
malla ja syömällä lähestyvän toukovuoden sie-
menviljat ja teurastamalla haltuunsa joutuneet
karjat — saaden siten kyllä hetken lihapadat
kiehumaan, mutta samalla tuhoten lähivuosiksi
koko ymteiskuntamme tärkeimmät elinmahdolli-
suuksien luojat. Tällaisten vallanpitäjien näkö-
piiri on kaikissa heidän yhteiskunnallisissa käsi-
tyksissään yhtä rajoitettu ja hetkellinen. Heidän
kaukonäköisyytensä ja suunnittelukykynsä ei
ulotu niin pitkälle, että he näkisivät tämän päi-
vän humeita »vapaus»-juhlia seuraavan huomi-
sen ja sen jälkeisten päivien tylyn arki-ajankin,
jolloin myöskin on elettävä ja jolloin kestien
ylläpitämiseksi on jälellä vain eilisen päivän
tyhjä lihapata ja koko yhteiskunnan yhteisenä
kestivieraana yieinen nälkä ja hätä: kaikkien
henkisten ja aineellisten elämänmahdollisuuk-
sien täydellinen puuttuminen. Täyttääkseen het-
ken lihapadat, ovat tällaiset yiiteiskunnan pa-
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rantajat kevein mielin valmiit teuraspenkille ta-
luttamaan koko yhteiskunnan kalliine, korvaa-
mattomine saavutuksineen jatulevaisuuden mah-
dollisuuksineen ja vuodattamaan kuiville yhteis-
kunnan elävät luovat voimat. He avaavat sen
yhteiskunnan valtimot, jonka turvissa heidänkin
vastaisuudessa olisi elettävä ja jota hekin luule-
vat rakentavansa, ja juovat tämän yhteiskunnan
sydänveret hetkellisen humalajanonsa tyydyttä-
miseksi.

— Kun yhteiskuntamme edessä nyt siis ovat
yhteiskunnalliset uudistukset, jotka asettavat sen
aineelliset apuneuvot kovalle koetukselle, on sen
tulevaisuutensa vuoksi päättävällä rohkeudella
ryhdyttävä näihin uudistuksiin säikkymättä nii-
den aiheuttamia suuriakaan taloudellisia uhrauk-
sia, mutta samalla yhtä päättävällä kylmäveri-
syydellä rajoitettava nämä uudistukset taloudel-
listen elinvoimiensa ja mahdollisuuksiensa rajo-
jen mukaan.

Varaten käsiinsä kaiken liikenevän varalli-
suuden, joka maasta voidaan noutaa taloudelli-
sesti tukemaan yhteiskunnallista ja sivistyksel-
listä edistystyötä, on yhteiskuntamme samalla
mitä huolehtivimmalla tarkkuudella varottava,
että se ei toimenpiteillään vahingoita ja vam-
moita itse taloudellisen elämänsä elinjuuria.
Pusertaen kyllä kaikki varalliset apukeinonsa
käytettävikseen on yhteiskuntamme samalla va-
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rottava, ettei se tuki ja hämmennä niitä liehyk-
keitä, joita myöten tämä varallisuus kehittyy ja
kertyy sen käytettäväksi, ettei se vaikeuta ja
lannista sitä liike- ja teollisuuselämän elokasta,
alotetarmoista yritteliäisyyttä, joka yksin voi
virittää ja elvyttää varallisuuden voimat liik-
keelle sen suonistossa.

Asemamme on sellainen, että yhteiskuntamme
on oman tulevaisuutensa vuoksi oltava valmiin
niin suuriin aineellisiin uhrauksiin kuin sen
taloudellisten voimien rajoissa suinkin on, mutta
saman tulevaisuuden vuoksi on sillä itsensä
edessä myöskin velvollisuus kypsällä, kieltäyty-
vällä miehuudella pysähtyä juuri tälle rajalle.
On jännitettävä kaikki taloudelliset voimamme,
mutta voimamme jänteitä ei ole pingoitettava
niin kireälle, että ne katkeavat! Yhteiskunnalli-
sen onnen sijasta jättäisimme silloin tulevaisuu-
delle perinnöksi taloudellisesti vararikkoisen ja
samalla kaikissa elämänilmiöissään rammatun
yhteiskunnan.

22. II — 12. IV. 1918.





V.

KIITOLLISUUTEMME ja VELVOI-
TUKSEMME





Suomen kansa on vapaa! Sen on vapautta-
nut siinä sittenkin piillyt oma kunto ja uhrimieli
ja Saksan kansan jalo ja mahtava apu.

Olemme eläneet suuria hetkiä ja suuria päi-
viä. Mieleen virtaa yhfaikaa sanomaton, rie-
mullinen kiitollisuuden ja sanomaton, ankara
velvoituksen tunto. Olemme kuin kuoleman
varjoista palannut, tervehtyvä sairas, jonka kul-
milla odottamatta taaskin leyhyrvät elämän ar-
maat, leppoisat tuulet ja jolle jokainen uusi,
hengittävä hetki on uusi, kallis ja velvoittava
elämän lahja. Koko olemuksemme tulvii kii-
tollisuutta. Huoahtuvin, vapahtuvin rinnoin,
täysin, paisuvin sydämin, hartain, herkkyvin
mielin tunnemme ja tunnustamme tämän suu-
ren kiitollisuutemme.

Olemme kiitolliset kohtalollemme, tapahtu-
mien kaitselmukselle! Tiedämme, että omat
suunnitelmamme, omat tekomme, omat voi-
mamme, omat ansiomme eivät meille ole va-
pautta valloittaneet. Jos kansana näemme
tulevaiset onnellisemmat päivät, niin ovat nämä
päivät koittaneet meille suurten historiallisten
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tapahtumain ja kansakohtalojen yii-inhimilli-
sessa kiertokulussa. Nöyrällä, alttiilla, joskin
riemuitsevalla kiitollisuudella on meidän otettava
vastaan kohtalon kallis, suuri lahja. Ja tämän
kiitollisuutemme osoitamme arvokkaimmin sillä,
että terästämme ja tiivistämme, kirkastamme ja
jalostamme itsemme kansaksi, joka osaa ja ky-
kenee säilyttämään saavuttamansa vapauden ja
siten osoittaa itsensä saamansa lahjan arvoiseksi.
Kaitselmuksen edessä on kiitollisuutemme siinä,
että rukoillen ja taistellen ponnistamme ja
kirkastamme itsemme onnemme ja kohtalomme
mittaisiksi.

— Mutta kaitselmuksen käsivartena, siteit-
temme kirvoittajana, vapautemme tuojana oli
meille jalo, suuri Saksa. Saksaan kohdistuukin
vilpittömin, hartain kiitollisuutemme. Tiedämme
kyllä, että Saksan omatkin oleelliset edut kut-
suivat sitä lopettamaan vapautustyötä, jonka
vain sen voitokas taistelu Venäjää vastaan oli
tehnyt mahdolliseksi. Ilman tällaisia etuja ei
olemassa-olonsa ja tulevaisuutensa puolesta koko
maailman yhdistyneitä voimia vastaan sanka-
rillisesti taisteleva Saksan kansa olisi itsensä
edessä ollut oikeutettukaan tämän elintaistelunsa
kukaties ratkaisevassa käännekohdassa uhraa-
maan hiventäkään saksalaista voimaa ja vuo-
dattamaan pisaraakaan saksalaista verta meidän
hyväksemme.
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Mutta kiitollisuus on sittenkin ainoa luon-
nollinen, välitön ja asemamme mukainen tunne
auttajaamme kohtaan, sillä apu, joka meille
saapui, saapui meille henkemme hädässä. Ku-
katies olisimme lopullisesti vapahtuneet ominkin
voimin. Tämä omin voimin vapahtuminen oli
kuitenkin mitä suurimmassa määrässä epävar-
maa, koska kapinallisemme ehtymättä saivat
elävää ja aseellista apua idästäpäin. Onnelli-
sessa tapauksessakin olisi tämä omin voimin
vapahtuminen kuitenkin vienyt kallista aikaa,
jolla välin Suomen haavoitettu ja raastettu yh-
teiskuntaruumis jokaisesta valtimostaan olisi
vuodattanut jaloimmat elinnesteensä maahan.
Ilman pikaista, voimakasta apua olisivat niin
henkiset kuin aineellisetkin voimamme sisällisen
taistelun raatelussa ehkä juosseet kuiville. Voit-
tajanakin olisi yhteiskuntamme ollut hävitetty,
ratkaiseviksi vuosikymmeniksi rammattu ja
uupunut yhteiskunta. Ne vuosikymmenet, joina
sen olisi pitänyt voimistua, lujittua ja vaurastua
kestääkseen tulevaisuuden suuret ja varmat
vaarat, olisivat kuluneet henkihieverissään ole-
van yditeiskunnan vähävähäiseen elämään pa-
lauttamiseen ja toivuttamiseen. Kun tuleva
myrsky kerta — ehkä läheisessäkin tulevaisuu-
dessa — olisi ratkennut ylitsemme, olisimme
olleet täysin voimattomia sitä kohtaamaan ja
torjumaan: olisimme säilyttäneet elonhivenemme
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vain silloin sitä varmemmin saadaksemme kan-
sallisen kuoliniskun.

Olemme siis kiitolliset Saksalle nykyhetken
avusta ja koko kansallisen tulevaisuutemme
mahdollisuudesta. Meidän edestämme vuoda-
tettu, meidän tulevaisuutemme pelastanut sak-
salainen veri hetkenä, jolloin Saksan kansa
oman elämänsä ja tulevaisuutensa turvaamiseksi
kipeimmästi kaipasi jokaisen poikansa taistele-
vaa käsivartta, on meidän tulevaisuutemme vel-
voittaja. On aina säilytettävä mielessämme,
minä itsellemme kohtalokkaana hetkenä avun
saimme ja missä itselleen kohtalokkaassa tilan-
teessa Saksa apunsa antoi! Tämä kansallinen
kiitollisuuden velka on oleva meille kansallinen
kunniavelka, joka ei saa hävitä tunnostamme
ja tietoisuudestamme! Meidän kansallinen kun-
niamme, oman arvon tuntomme on panttina
siitä, että henkeen ja vereen olemme vilpittö-
mästi uskolliset jalolle ja väkevälle auttajal-
lemme ja kohtalon tarjoamalle aseveljelle ja
liittolaiselle. Meidän kunniamme on vasallin
kunnia: meidän on oltava uskollisen herran
uskollinen aseveikko. Vain siten osoitamme ei
vain ensi innostuksen auliissa sanoissa, vaan
miehisessä, kestävässä teossa kiitollisuutemme
vapauttajaamme, kansallisen olemassa-olomme
pelastajaa ja tulevaista turvaa kohtaan, vain
siten maksamme hengen hädän hetkenä puo-
lestamme vuodatetun kalliin saksalaisen veren.
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— Saksan ohella olemme kiitollisuuden ve-
lassa niille jaloille Ruotsin miehille, jotka hä-
tämme hetkenä ovat taitoineen ja sankarimieli-
neen rientäneet avuksemme. Sinä hetkenä, jol-
loin Ruotsin valtio valtiona unohti ja laiminlöi
historiallisen tehtävänsä oman ja koko pohjois-
maiden tulevaisuuden edessä, sinä hetkenä
kamppaili ja vuodatti vertaan Suomen armeijan
riveissä ylväs parvi Ruotsin jaloimpia poikia.
Sitä katkeruutta, jonka kansalaistemme mielissä
viritti Ruotsin hallituksen ynseä, nurja teko, sitä
lievitti ja lauhdutti tietoisuus siitä, että tämän
teon takana ei kuitenkaan seisonut Ruotsin
kansan miehisin ydin ja uljain velvoituksen
tunto.

Ne Ruotsin miehet, jotka uhraten ovat tar-
jonneet sydänverensä edestämme, ovat tällä
teollaan pesseet ja puhdistaneet Ruotsin kansan
kansana edesvastuusta siitä heikkoudesta, jota
Ruotsin valtio valtiona ratkaisevana hetkenä
osoitti. Heidän tekonsa on pelastanut Ruotsin
kunnian, voimatta silti kuitenkaan korjata ja
kääntää toisiksi Ruotsin hallituksen erehdyksen
aiheuttamia valtiollisia seurauksia. — Meille
suomalaisille taas on heidän uhritekonsa ollut
sekä oman uskalluksemme väkevänä kohotta-
jana ja kannustajana että arvaamattoman te-

hokkaana suoranaisena apuna vapaustaistelus-
samme. Ruotsalaisten avustajiemme uhrautuva
apu, etenkin heidän upseeriensa ammatillinen
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asiantuntemus ja toimekas järjestyskyky ovat
tehokkaasti jouduttaneet kapinaliikkeen kukista-
mista keskuudessamme.

Olkoon, että Ruotsin hallituksen lyhytnäköi-
sen politiikan aiheuttama pettymys kansallemme
oli suuri, suuri on myös se sekä siveellisen että
aineellisen kiitollisuuden velka, jossa kansamme
on niille Ruotsin miehille, jotka ovat rientäneet
taistelemaan kanssamme rinnan. Heidän tekonsa
on viimeisistä tapahtumista huolimatta tulevis-
sakin kohtaloissamme ylläpitävä keskuudes-
samme niitä liitynnän ja myötätunnon siteitä,
jotka ammoisista ajoista yhdistävät kansaamme
Ruotsin historialliseen ja sivistykselliseen vel-
jeskansaan.

*

Mutta miten kiitollisia olemmekin vieraille
auttajillemme, ei vapahdettu, kiitollinen isän-
maa ole unohtava omien jaloimpien miestensä-
kään, oman intomielisen nuorisonsa uhrautuvaa,
ratkaisevaa osuutta vapaustaistelussamme. Itse-
luottamustamme ja tulevaisuuden uskallustamme
rohkaisee se kohottava tietoisuus, että koettele-
muksen kovimpana hetkenä kuitenkin kirposi
meidänkin keskuudessamme ratkaisevan teon
kunto ja uljas, ylevä uhrimieli ja että kansalli-
sen elämämme suurimpana hetkenä sittekin
kaikesta raihnaudestamme ja rikkinäisyydes-
tämme huolimatta rohkenemme ja olemme
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oikeutetut viittaamaan itseemmekin: vapaus on
lunastettu oman veremme hinnalla ja panoksella.
Olkoon, että vapautuksemme olikin mahdollinen
vain suurten, historiallisten tapahtumain kautta
ja vieraan, otollisena hetkenä saadun väkevän
avun turvissa, itsellemme ja nuorisollemme
olemme kuitenkin velkaa sen tunnustuksen,
etfemme kansana ollut arvoton tätä apua vas-
taan ottamaan, että itse omin tahdoin ja teoin
olimme alttiit olemisemme panoksella astumaan
taisteluun kansan jaloimman omaisuuden, va-
pauden puolesta, että itse verikastein olemme
vihkineet vapautemme omaksemme.

On ollut kansallisesti rohkaisevaa ja kohot-
tavaa se kansamme sisäinen nousu ja voima-
tietoisuuteen paisuminen, joka yleensä on teh-
nyt mahdolliseksi itsenäisyyden uskalluksen
viriämisen keskuudessamme ja joka viime ku-
luneina kuukausina on antanut meille itseuskal-
lusta ja tarmoa nykyisen kansallisen kumous-
liikkeenkin ja vieraan anarkian murtamiseen.

— Ensi sijassa on isänmaa ikuisessa kiitol-
lisuuden velassa niille jaloille nuorukaisille, jotka
mitä epätoivoisimmissakin olosuhteissa ovat
sankarillisen tulevaisuuden uskon elähyttäminä
rohjenneet isänmaan alttarille asettaa nuoren
elämänsä ja lupaavan tulevaisuutensa ja lähteä
vieraaseen maahan epämääräisiä kohtaloita koh-
den valmistautuakseen kansansa ja maansa tv-
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levaisen vapautumisen esitaistelijoiksi. Tämä teko
oli sitä suurempi ja jalompi, mitä pimeämpi ja
toivottomampi oli juuri sinä hetkenä kansamme
tulevaisuus. Suuri usko osoittaa suurta mieltä.

Tämä uljas uhriteko on ollut sytyttävänä
esimerkkinä koko tietoisalle kansallemme. Ilman
nuorten Saksan-jääkäriemme sytyttävää esimerk-
kiä ei kansassamme olisi virinnyt isänmaallisen
vapaustaistelun uskoa ja uskallusta. Heidän te-
konsa on lietsonut kansaamme isänmaallisen
uhrimielen hengen ja uskaltavan tulevaisuuden
uskon.

Toinenkin yhtä kauaskantoinen tulos on
heidän rohkealla teollaan ollut. Heidän tekonsa
on antanut perustan sille aseveljeydelle jalon,
mahtavan Saksan kanssa, joka lopullisesti on
vapauttanut maamme.

Jääkäreillemme olemme kiitolliset siitä, että
olemme saaneet uskon omiin voimiimme ja
rohjenneet ase kädessä ryhtyä taistelemaan va-
pautemme ja olemassa olomme puolesta, heille
olemme kiitolliset siitä, etfemme aivan ansiotto-
mina tartu vapauttajamme ja aseveljemme vä-
kevään käteen ja että vapautuksemme on omi-
enkin uhrauksiemme tulos ja hedelmä.

— Kiitollisena ja rohkaistuna kuulee myös-
kin viestit siitä syttyneestä isänmaallisuudesta,
joka kuluneina kuukausina on viilaillut kan-
sassamme ja elähyttänyt siinä hereille uhraavan,
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uskaltavan sankarimielen. On kohottavaa kuulla
siitä alttiudesta, jolla äärimpäänsä ahdistettu
kansa nousi aseihin vierasta sortajaa ja omia
villiytyneitä kansalaisia vastaan ja siitä lujuu-
desta ja järjestyskyvystä, jolla tyhjästä luotiin
asekuntoinen, hyökkäystarmoinen armeija.

Yhteisessä vaarassa ja yhteisessä teossa ovat
löytäneet toisensa suomenkielinen ja ruotsinkie-
linen kansalainen, rinnan ovat kamppailleet
herra ja talonpoika, koululainen ja harmaa-
hapsi vanhus, rinnan nousivat Pohjanmaa ja
Karjala, yhtä alttiisti riensivät kaikki yhteiselle
isänmaalle uhraamaan verensä ja voimansa,
taitonsa ja toimekkuutensa. Kansamme lävitse
on käynyt väkevä kansallinen nousu, joka yh-
distävänä, kohottavana hetkenä on liittänyt koko
kansan yiiteiseen, suureen tekoon.

Tämä kansan välitön nousu on suuri kan-
sallisen kuntoisuuden näyde, ja antaa se takeen
siitä, että miten kansallisesti nöyryytettyinä
saammekin viime kuukausien tapahtumia aja-
tella, kansassamme kuitenkin piilee terveitäkin,
jaloja voimia, jotka äärimmän hädän hetkenä
saattavat kirvota tehoon ja toimintaan. Ken
syyttää ja tuomitsee suomalaisia kansaamme
sen holteettomasta suistumisesta bolshevismin
hurmaan, hän muistakoon, että sama suomalai-
nen kansa on muodostanut sen talonpoika-
armeijankin pääainekset, joka mursi tämän
bolshevismin hyökym Pohjanmaan, Karjalan,
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Savon ja Hämeen taistelutanterilla. Se rintama,
jonka Suomen kansa omin rinnoin, omin voi-
min ja omin neuvoin loi Laatokasta Pohjan-
lahteen ja jonka lujuuteen murtui omien
pimittyneiden laumojen ja venäläisten hurma-
henkien yhtynyt mahti, se rintama on taistellut
Suomelle paitsi vapauden myöskin kansallisen
itseuskon. Meissä on heikkouksia, mutta olemme
osoittaneet, että meissä on kuntoa ja ainestakin.
Talonpoika-armeijan teot silmiemme edessä tie-
dämme, että joskin meillä on syytä syvään,
juurien myötäiseen itsepuhdistustyöhön, niin ei
meillä kuitenkaan ole syydä kansalliseen epätoi-
voon. Kuten Ruotsin ylpeän kansallisen histo-
rian jaloimpia, kohottavimpia muistoja on Taa-
lain miesten ja Kustaa Vaasan vapaustaistelu,
samaten on meilläkin oikeus perustaa kansalli-
nen itse- ja tulevaisuudenuskomme talonpoika-
armeijamme ja Mannerheimin sankarilliseen,
epätoivoisissa olosuhteissa voitokkaasti loppuun
suoritettuun vapauskamppaukseen.

— Kiitollisuuden velkoja tilittäessämme emme
saa unohtaa niitäkään onnettomia kansalai-
siamme, jotka ovat kärsineet karvaan, katkeran
kuoleman salamurhaajien pistimistä ja joiden
viimeisen, hädänalaisen hengenvedon todistajina
ovat olleet vain mykät, talviset hanget ja inhi-
millisesti ymtä tyly ja tunnoton, petomaisten
rääkkääjien kolkko ivanauru.
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Miten lohduton, sovittamaton onkin heidän
kuolemansa ollut ja miten mykistävässä hä-
dässä he ovatkin henkensä heittäneet, heidänkin
marttyyrikuolemansa on kantava isänmaalle
hedelmän. Heidän kärsimyksilleen olemme vel-
kaa kansamme puhdistamisen. Heidän kolkko,
kaamea kuolemansa velvoittaa ja kolkuttaa yh-
teiskuntamme omaatuntoa. Koteihinsa, julkisille
teille ja vankiloiden soppiin murhattujen kan-
salaisten veri huutaa yhteiskunnallamme, että
sen on toimittava siten, etfeivät ikinä enää
saata toistua sellaiset kauhunäytelmät keskuu-
dessamme. Mitä eivät marraskuun uhrit vielä
jaksaneet opettaa koko kansallemme, sen ovat
punaisten pyövelien viimeiset kaameat hirmu-
teot vihdoinkin saavat poltetuksi jokaisen kan-
salaisen tietoisuuteen. Nyt vihdoinkin on kan-
samme jokaisessa jäsenessään oppinut, että
yhteiskunnan on lujitettava kurinsa niin armah-
tamattomaksi, juurrutettava sivistyksensä niin
syväksi ja inhimillisyytensä niin velvoittavaksi,
ettei sen keskuudessa missään oloissa ja min-
kään puolueen vallassa ollessa saata päästä
valloilleen ihmispedon villit vietit ja raaka
hurjuus.

Onnettomien, murhattujen ja kidutettujen
kansalaisten syytön veri on vihdoinkin herättävä
kaikkien kansankerrostemme puoluevihan hyy-
lämät omattunnot. Heidän kova kuolemansa
on lunastava kansamme syvempään ja anka-
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rampaan ihmisyyden ja ihmisvelvollisuuden
tuntoon. Miten pimeä ja lohduton heidän kuo-
lemansa onkin ollut, heidän kuolemansa ei ole
ollut tarkoitukseton ja turha, vaan on se ollut
satoa kantava uhrikuolema rakastetun isänmaan
hyväksi. Kiitollinen, siveelliseen tietoisuuteen
kirkastunut isänmaa on velkaa marttyyriseppe-
len näillekin vakaumuksensa uhreina sortuneille
jaloille pojilleen.

*

Mutta kiitollisuuden ohella on näinä itse-
näisyytemme ensimäisinä hartaina, suurina
päivinä toisena hallitsevana tuntonamme ankara
velvoituksen tunto. Olemme velvoitetut itsemme
ja kohtalomme edessä, olemme velvoitetut ih-
miskunnan edessä, olemme velkaa edestämme
vuodatetulle vieraalle ja omalle jalolle verelle
kamppailemaan itsemme uudeksi, eheämmäksi
kansaksi ja yhteiskunnaksi, josta kärsimysten
kiirastuli on polttanut räikeimmät raihnaudet
ja joka itsepuhdistuksen kovaa tietä taistelee
itsensä onnensa arvoiseksi.

Hartioillemme on laskettu itsenäisyyden vel-
voittava, ankara kuorma. Olemme itsellemme
ja tulevaisuudellemme, olemme kohtalollemme
velkaa horjumatta ja huojumatta kantamaan ja
kannattamaan tämän saavuttamamme itsenäi-
syyden raskaan, kalliin taakan. Meidän on
kansana puhdistettava ja karaistava itsemme
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kestämään uudessa asemassamme, meidän on
taottava itsessämme joka jänne teräkseksi, joka
tunnon sykäys kirkkaaksi tahdon voimaksi, jotta
jaksaisimme säilyttää kaitselmuksen meille sal-
liman jalon aarteen.

Me tiedämme, että olemme heikko ja vaja-
nainen kansa, joka on vaeltanut suurissa har-
hoissa itsestänsä ja elämän todellisuudesta ym-
pärillään. Toivomme on vain, että kestetyt,
kovat kohtalot vihdoinkin ovat kypsyttäneet
meidät heikkouksiemme täyteen tuntoon ja ase-
mamme vaarallisuuden peittelemättömään tajuun
ja että meissä viime kuukausien koettelemuk-
sessa on virinnyt vilpitön, palava tahto karsia
itsestämme nämä heikkoudet sikäli kuin inhi-
millisen itsekurin voimissa on, ja koota ja
tiivistää voimamme niin kireälle kuin rajoite-
tuissa mahdollisuuksissamme on ja asemamme
äärimmäinen vaarallisuus meitä velvoittaa.

Olemme kokeneet suuret ja vaaralliset heik-
koutemme, tiedämme luonteemme sisäiset risti-
riidat ja kuiluiset vastakohdat. Tunnemme
turtuneen saamattomuutemme ja sitä vastaavan
epätoivoisesti taipumattoman itsepintaisuutemme;
tiedämme sulkeuneen, kalsean innottomuutemme
ja sitä vastaavan pikkumaisen intikkään ja ka-
teellisen kiihkoilumme; tiedämme päättömät,
silmittömät joukkovaistomme ja niitä vastaavan
kammottavan, revityn ja katkeran rikkinäisyy-
temme: tiedämme, että olemme itsepintaisuuden
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ja silmittömän puolue-hurmion kansa. Voimme
turtua kasakkapiiskan vinkunaan ja Krestyn
rautaovien narahteluun, mutta olemme aina
yhtä valppaat kiristävin hampain kiistelemään
jokaisesta ruotsinkieliseltä omistajalta suomen-
kieliselle siirtyvästä maapalasta Uudellamaalla
ja vihasta verestävin silmin tirkistämään jo-
kaista verokuittia, millä kielellä se on kirjoi-
tettu. Me voimme taipua suuressa, mutta emme
ikinä kieltäytyä ja sopeutua pienimmässäkään.
Ennemmin annamme palttua vaikka koko itse-
näisyydellemme kuin että sisumme mukautuisi
kohottamaan katollemme leijaamaan äskeisen
lippuvastustajamme sinivalkoisia tai punakeltai-
sia kansallisvärejä. Olemmeko sosialisteja vai
porvareita, ruotsinmielisiä tai suomenmielisiä,
tässä suhteessa olemme aivan samankaltaisia.

Nykyisenäkin kohottavana kansallisen vapau-
tuksen hetkenä, jolloin on sarastamassa kansal-
lisen tulevaisuuden suuri, vuosisatainen aamu
ja jolloin rintamalla erikieliset nuorukaisemme
jaloin sankari-innoin rinnatusten vuodattavat
sydänverensä yhteisen, kalliin isänmaan puo-
lesta, nykyisenä hetkenäkin kivahtaa onnen
kaupalla säästyneen pääkaupungin sanomaleh-
tien palstoilla mitä pikkumaisin, entisiä puolue-
intohimoja repivä ja ärsyttävä kielikina, iänikui-
nen puolue-kiista ja -juonittelu johto-asemista!
Minne tahansa katseensa luokin keskuudes-
samme, näkee kansassamme rikkinäisyyttä, so-



261

vittamatonta, leppymätöntä rikkinäisyyttä niin
pienessä kuin suuressa. Lippukinasta kielikiih-
koon ja luokkavihaan asti ovat vastakohdat
yhtä sovittamattomat, katkerat ja kiihkeät ja
kyyhöttävät aina yhtä loimuvalmiina tuhan
allakin.

Meidän kansallisena perisyntinämme on juuri
pikkumainen, härkäpäinen sisuttelu ja kateus.
Meiltä puuttuu se kansallisen solidaarisuuden
taju, se kansalaisvelvoituksen miehinen itsekuri,
joka saisi jokaisen kansalaisen vapaa-ehtoisesti
alistumaan kokonaisuuden vaatimusten mukaan,
joka saisi yksityisen kansalaisen unohtamaan
yhteisten kansallisten elinetujen rinnalla toisar-
voiset tilapäiset erikoispyyteet. Tämän sisutte-
levan, aseman toivottomuudesta yiiä hurjistuvan
härkäpäisyyden tuoreimpana, tyrmistyttävänä
näytteenä keskuudessamme ovat nykyisen kapi-
nan kaameat loppunäytökset. Se epätoivon
hurjuus, jolla hajanaiset, pedoiksi vimmoittu-
neet punaiset laumamme vielä jatkavat toivo-
tonta, turhaa vastarintaansa, se sokea raivo,
jolla he hävittävät kaiken, mikä vielä sattuu
näiden onnettomien kurottuville, se mieletön ja
tarkoitukseton ihmisteurastus, jota he itse har-
joittavat ja johon he teoillaan pakoittavat yh-
teiskunnan itseään vastaan, se on tämän
kansallisen heikkoutemme tuorein, synkein ja
räikein purkauma. Tällainen itsepintaisuus ei
ole enää miehuutta ja uljuutta, vaan miehuuden
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täydellistä vastakohtaa, yhteiskunnallista kesyt-
tömyyttä, järjen hukkumista vaistojen hyste-
riaan.

Tämä heikkous piilee meissä jokaisessa
vaarallisen lähellä, piilee suurissa ja piilee pie-
nissä kysymyksissä. Kansalainen, joka nykyi-
sinä hetkinä, jolloinkipeimmin tarvitsemme kai-
ken kansallisen yhteenkuuluvaisuuden tuntomme
ja kaiken vilpittömän, välittömän keskinäisen
kansalaisluottamuksemme, alkaa pikkumaisessa
pikaistuksessa kohennella keskuudessamme kie-
likiihkon vaarallista tulipesää, on kokonaisuu-
den kannalta kansalaisena yhtä silmittömästi
itsepintaisuutensa pimittämä kuin pakeneva,
mielettömän vimmansa ja pettymyksensä val-
lassa kylät ja kirkot polttava, viljat paloöljyllä
valeleva, papit ristiinnaulitseva punakaartilai-
nenkin. Se kansalainen, joka senkin jälkeen,
kun kansa kokonaisuudessaan on verellään lu-
nastanut ja historiansa suurimmalla teolla veri-
omakseen pyhittänyt kansallisvärinsä, vielä
senkin jälkeen vannoo omaa erikoista puolue-
lippuaan, on yhtä kykenemätön alistumaan
yhteiskunnalliseen ja kansalliseen yhteiselämään
kuin kaikesta yhteistoiminnasta porvarien kanssa
härkäpäisesti kieltäytyvä sosialisti. Se sanoma-
lehti, joka pohdittaessa sellaisesta koko yhteis-
kuntarakennuksemme peruskysymyksestä ja
kansallisen säilymisemme elinehdosta, ovatko
olomme järjestettävät monarkian perustuksille,
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noutaa tätäkin koko valtiollisen ja kansallisen
tulevaisuutemme määräävää elinkysymystä rat-
kaisemaan sen rinnalla toisarvoisen kielikiistan
pikkumaiset ja verrannollisesti hetkelliset näkö-
kohdat,* se sanomalehti menettelee kokonai-
suuden kannalta kansallisesti ja yhteiskunnalli-
sesti yhtä edesvastuuttomasti kuin aikoinaan
siltasaarelaislehti, joka sekin ratkaisi kantansa
kansan elinkysymyksissä vain tilapäisten, tak-
tillisten puoluenäkökohtien ja laskeiltujen luu-
loetujen mukaan.

Yhteisen hyvän nimessä on jokaisen itsenäi-
sen Suomen kansalaisen ensimäisenä tähdelli-
senä tehtävänä musertaa itsessään tämä tun-
nettu ja vaarallinen suomalainen sisu ja kateus.
Meidän on saatava kitkotuksi itsestämme pikku-
maisuus, kyettävä alistamaan yksityistahtomme

* Laskelmat monarkian mahdollisista eduista tai
epäeduista nykyisille kielipuolueille ovat — puhumatta
niiden toisarvoisuudesta ja hetkellisyydestä — itses-
säänkin ylen epävarmat ja sattumista riippuvaiset.
Onhan sillä seikalla todennäköisyytensä, että ruotsin-
kieliset kansalaispiirimme suuremman muodollisen
valmiutensa, käytöstottumuksensa ja aristokraattisem-
man edustavaisuutensa vuoksi saattaisivat saavuttaa
hallitsevan vaikutusvallan hovissa ja kuninkaan lä-
himmässä ympäristössä. Mutta aivan yhtä todennä-
köinen on sellainenkin mahdollisuus, että tuleva
kuningas on huomaava koko monarkisen hallitus-
muodon ja dynastiansa tulevaisuuden lujittumiselle
välttämättömäksi perustaa ne mahdollisimman laajo-
jen yhteiskuntakerrosten luonnolliselle, välittömälle
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kokonaisuuden alle. On viritettävä kansallisen
solidaarisuuden yhdistävä taju ja tietoisuus vä-
kevämmäksi kuin erikoispyyteiden pirstoavat ja
hajoittavat mieliteot. Kansallisen säilyrmisemme
ja valtiollisen itsenäisyytemme nimessä on mei-
dän osattava rajoittaa ja hillitä pienemmät ja
suuremmat, mutta kokonaisuuden rinnalla kui-
tenkin toisarvoiset erimielisyydet ja eriseurai-
suudet niiden todellisen arvon ja merkityksen
mukaisiksi. Jokaisen meidän on kohdaltamme
muistettava, että yli porvarin ja sosialistin, suo-
menmielisen ja ruotsinmielisen, monarkistin ja
tasavaltalaisen, sinivalkoisen ja punakeltaisen
olemme jokainen kuitenkin suomalaisia,
maamme ja kansamme tulevaisuudesta huoleh-
tivia ja sen vastaisesta menestyksestä itsemme
ja jälkeläistemme edessä edesvastuullisia Suomen
kansalaisia.

myötätunnolle, ja perusehto tällaisen kansallisen
myötätunnon voittamiseksi keskuudessamme on ensi
sijassa hovin ja kuninkaan tehostettu suomenkie-
lisyys ja suomenmielisyys. Kenen kannan siis
tässäkin kysymyksessä ratkaisee vain ahdas ja tilapäi-
nen puoluetaktillinen laskelma, ken määrittelee
suhteensa tähän kansallisen olemassa-olomme elin-
kys3'mykseen vain nykyisten kielipuolue-vastakohtien
perustuksella, vastakohtien, jotka tulevassa kehityk-
sessämme kukaties vuosikymmenen parin kuluttua
ovat kadottavat kaiken kärjekkyytensä, hänelläkin on
siis edessään vain todennäköisyys todennäköisyyttä
vastaan: hallitsijan mahdollinen turhamaisuus hänen
aivan yhtä mahdollista tervettä järkevyyttään vastaan.



265

Yksityisen ei ole kieltäydyttävä omista va-
kaumuksista kansakunnan elinkysymyksissä,
vaan päinvastoin avoimella, päättävällä miehuu-
della tuotava ne julki ja taisteltava niiden puo-
lesta. Mutta missä tämä vakaumus on joutu-
nut tappiolle ja kansan kohtalot saaneet toisen
uran kuin mille itse puolestaan olisi suonut nii-
den ohjautuvan, niin siellä on tappiolle joutu-
neen kansalaisen kansallisen solidaarisuuden
vuoksi voitettava itsessään tappion kirvely, muis-
tettava, että enemmän kuin erikoispyyde mer-
kitsee hänelle kansan tulevaisuuden kokonai-
suus. Hänen on senvuoksi pitemmittä sisutte-
luitta entisellä, murtumattomalla tarmolla edel-
leenkin otettava osaa isänmaansa muuttuneiden-
kin kohtaloiden rakentamiseen niin onnellisiksi
ja turvatuiksi kuin mahdollista on. — Ken esi-
merkiksi elämänsä iän on haaveksinut tasaval-
taista hallitusmuotoa kaiken hallitusmuodon
ihanteena ja uneksinut omalle kansalleenkin
puhdasoppisimman vapaamielisyyden kaikessa
aatteellisessa sateenkaari-kimalluksessa säteilevää
tasavaltaista onnea, hän ei mahdollisesti tap-
piolle joutuneena ja toivojensa tässä suhteessa
raunioituessa saa pureutua tähän tappioonsa,
vaan on hänen kansallisen tulevaisuuden ni-
messä kylmällä, kieltäytyvällä miehuudella pyy-
hittävä tämä kallis ja rakas, mutia mahdotto-
maksi käynyt unelma mielestään ja ripeällä
päättäväisyydellä käytävä omien yhteiskunnallis-
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ten käsitystensä ja vakaumuksensa mukaiseksi
muovaamaan sitä mahdollista monarkista halli-
tusmuotoa, jonka kehyksissä hänen kansansa
siis on käyvä tulevaisuuttaan kohti. Hänen on
muistettava, että tasavalta ei ollut hänelle pää-
määrä, vaan keino, jolla oli turvattava kansan
menestys ja tulevaisuus, ja että missä yksi keino
pettää, siellä on neuvokkaan, toimekkaan mie-
hen päämäärän saavuttamiseksi välittömästi tur-
vauduttava uusiin, uusien olosuhteiden mukai-
siin keinoihin.

Itsenäisen kansallisen tulevaisuutemme vuoksi
on meidän terästettävä itsemme miehiseksi kan-
saksi. Meidän on jokaisen kohdaltamme kuri-
tettava hereille itsessämme kokonaisuuden taju
ja lujalla itsehillinnällä alistuttava kokonaisuu-
den kehyksiin. Tämä on jokaisen itsenäisen
Suomen valtion jäsenen kansalaisvelvollisuus
Suomen tulevaisuuden edessä. Kenelle hänen
suomenmielisyytensä tai ruotsinmielisyytensä,
hänen tasavaltaisuutensa tai kuningasmielisyy-
tensä, hänen punakeltaisuutensa tai sinivalkoi-
suutensa merkitsee enemmän kuin hänen suo-
malaisuutensa, Suomen kansan tulevaisuus,
hän saattaa sivuasian inttämisellä vaaraan ja
uhraa sivuseikalle sen kokonaisuuden, jonka
edestä hänkin kuitenkin kuvittelee taistelevansa.
Sellainen henkilö on kypsymätön itsenäisen,
omaa tulevaisuuttaan rakentavan yhteiskunnan
päätösvaltaiseksi jäseneksi.
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Yhteiskunta, jonka toiminnan määräävät täl-
laiset, yhteiskunnalliseen itsekuriin kykenemät-
tömät ja kehittymättömät yksilöt, on kypsymä-
tön kansalliseen ja valtiolliseen itsenäisyyteen.
Ellemme kansana jaksa kahlehtia jatukahuttaa
tätä pikkumaista eripuraisuutta itsessämme, el-
lemme jaksa taistella itseämme vapaiksi tästä
yhteiskunnallisesta kehittymättömyydestä ja ke-
syttömyydestä, olemme kansana tuomittu kansa,
kykenemätön itse järjestämään olomme ja en-
nemmin tai myöhemmin varman kansallisen tu-
hon omat. Turhaan on silloin vuodatettu edes-
tämme juossut kallis oma ja vieras veri, sillä
saavuttamamme hetkellinen itsenäisyys on sil-
loin nopeasti murskautuva omissa taitamatto-
missa, kyvyttömissä käsissämme. Unelmoitu
itsenäinen Suomi on silloin oleva vain haihtu-
nut haave-kuva, oman heikkoutemme kirvelevä
todistus ja nöyryyttävä muisto.

*

Eräs toinenkin edellisen laatu-ominaisuuden
yhteydessä oleva hallitseva heikkous on kan-
sanluonteessamme, joka meidän yhteisonnemme
nimessä niinikään on karsittava ja kuritettava
itsestämme. Tämä heikkous on meidän taipu-
muksemme joukkohurmioon ja kiihkoilevaan
suvaitsemattomuuteen. Historiamme viimeiset
vaiheet osoittavat meidät kaikkia kerroksiamme
myöten erittäin alttiiksi joukkomielialoihin, nai-
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Den mielialojen niin hyvässä kuin huonossa
merkityksessä.

Missä ristiriitaisissa, äkkijyrkästi vaihtuvissa
mieliala-vaiheissa olemmekaan heittelehtineet kah-
den viimeisen vuosikymmenen aikana! Passii-
visen vastarinnan jalo, ihanteellisesti hyrskäilevä
intoilu, »suuren adressin» silmänräpäyksellinen
syntyminen puolimiljoonine nimikirjoituksineen,
asevelvollisuuskieltäymisen siveellisesti pingoi-
tettu ponsi ovat yhtä ilmeisiä tämän joukko-
hurmion näytteitä kuin se tympäisevästi ahdas,
pimeä ja pikkumainen kansalaisvainokin ja syn-
keä kansalaisviha ruumiskirstu-lähetyksineen ja
sylky-isänmaallisuuksineen, johon sorto-ajan
passiivinen vastarinta poikamaisimmissa ilmiöis-
sään rappeutui.

Toisen hyökyitauden eli kansamme suur-
lakon päivinä, jolloin valtiollisen sorron helpoit-
tuessa koko kansamme silmänräpäyksessä suin-
päin ja tartunnanomaisesti suistui vuosisatai-
sesta tyrehdyksestään ja seisahtaneesta van-
hoillisuudestaan radikaalisimpaan edistysintoi-
luun, mitä maa päällään kantaa. Ilma tämän
»edeltäkävijä»-kansan yllä aivan surisi niinä
hetkinä toisiaan huimaavampia ja päättömäm-
piä uudistussuunnitelmia. Koko kansa oli vii-
meistä miestään myöten tämän yieisen huu-
man lumoissa. Tämäkin koko kansan tulis-
tanut ja virittänyt, ihanteellisesti haaveellinen
kuohukausi johti mitä räikeimpään ja pimeim-



269

pään, melkein uskonkiihkoisesi hillittömään ja
suvaitsemattomaan puoluetaisteluun,; -kiihkoon
ja vainoon.

Melkein apaattisesti tyrehtyneen vuosikym-
menen jälkeen ovat joukkomielialamme Venäjän
vallankumouksen puhkeamisesta lähtien taaskin
alkaneet reutoilla hyökyillen hämmästydtävällä
mahdilla ja äkillisyydellä äärimmäisyydestä toi-
seen. Ensi hetken vapauden huumassa heittäy-
tyy kansa yksimielisesti vallankumoukselliseksi,
suggeroi itsensä »tasavallaksi» ja juhlii »itsenäi-
syyttään» bolshevikien pistinten painostaessa it-
sepä eduskunnan päätöksiäkin. Kansan pohjai-
simmissa kerroksissa paisuu tämä mieliala lo-
pullisesti punaisen kumouksen tyrskyksi, ja tyh-
jentävät nämä kerrokset sakkaan asti »vapau-
den» maljan. Tämän irrallisen väestön ja teh-
dastyöväen tenhonneen mieliala-aallon hukuttaa
ja tukahuttaa sitä vastaan noussut vakiintuneen
talonpoikais-väestön ja omistavien luokkien kes-
kuudessa kasvava, paisuva kansallisen innostuk-
sen aalto, joka nyi vuorostaan riuhtaisee valtoi-
hinsa kansan mielet ja muutamassa kuukau-
dessa huuhtoo eiliset »tasavaltaiset» kansalaiset
vakuutetuiksi, vilpittömiksi Suomen kuningas-
kunnan harrastajiksi ja vaihtaa politikoivat haa-
veksijat ja kannunvalajat teräksisen teon ja san-
karillisen uhrimielen miehiksi.

Tällä kansallisella suggeroitumiskyvyilä on
suuret vaaransa jos voimansakin. Se saattaa



270

suurina, kohtalokkaina hetkinä kohottaa kan-
san tämän hetken tasalle, saattaa passiivisen
vastarinnan, suurlakon, kansallisen vapautumi-
sen hetkistä tehdä kansallisen olemisemme huip-
pukohdat, joissa säihkyy keskitettynä kaikki ja-
lous, ihanteellisuus ja uljas uhrimieli, mikä kan-
sassamme elää ja piilee. Mutta toiset, yhtä mer-
kitsevät ilmiöt kansamme viimeaikaisessa histo-
riassa, esimerkiksi kielikiihkoilun äärimmäiset
ilmiöt, routavuosien silmitön kansalaisviha, suur-
lakon jälkeinen raateleva puoluetaistelu ja kan-
salaisvaino, punaisen vallankumouksen huumau-
tunut joukkomielipuolisuus osoittavat, että tämä
sama suggeroitumiskyky saattaa käydä koko kan-
san kohtaloille vaaralliseksikin, saattaa tuhota
ja turmella kohotetun hetken saavutukset, saat-

taapa johtaa kansan aivan perikadon partaal-
lekin.

Miten hedelmällinen tällainen naisellisesti
hysteerinen laatu-ominaisuus hetkittäin siis saat-
taakin kansalle olla, on meidän kuitenkin lo-
pullisen kansallisen terveyden ja turvatun kan-
sallisen tulevaisuuden vuoksi voimiemme mukaan
pyrittävä hillitsemään ja hallitsemaan sen ilmauk-
sia itsessämme. Meidän on sen vastapainoksi
kehitettävä ja karaistava miehisiä vaistojamme:
harkitsevaa, mutta uskaltavaa ja päättävää ar-
vostelukykyä, kylmää, jäntevää, varuillaan ole-
vaa valppautta, malttavaa, mutta tarmokasta pi-
dättyväisyyttä, iskuvalmista, mutta sidottua voi-
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maa. Meidän on viljeltävä ja paisutettava voi-
mamme, mutta valjastettava tämä taistovalmis
ja iskumahtinen voima pidättyväisyyden ja hil-
linnän ohjaksiin; meidän on viritettävä ja yllä-
pidettävä jaloa uhrimieltä ja syttykää sankari-
henkeä, mutta tämä uhrimieli ja sankarihenki
ei ole tuhlattava hyödyttömään hyrskäilyyn ja
tuloksettomiin mielenosoituksiin ja kiihkoiluun,
vaan on se ohjattava ja johdettava elävänä ja
ajavana elinvoimana yhteiskuntamme koneis-
toon. Koko yhteiskuntarakennuksemme on vaa-
rassa, jos me — kuten ratkaisevina heräämisen
hetkinämme aina on tapahtunut — hillinnättä
heittäydymme ja jättäydymme kuohtuneiden
yleis- ja joukkomielialojen kantamiksi ja suista-
miksi. Mutta jos meissä on miehistä voimaa
tarmokkaalla tahdonteolla sitomaan ja telkeä-
mään nämä riuhtautuneet voimat ja johtamaan
ne harkittuun, hallittuun, suunniteltuja päämää-
riä tavoittelevaan työhön, niin silloin saattaa
tämä kansamme suggestionikykyisyys kääntyä
rakentavaksikin mahdiksi tulevaisuudellemme.
Vartoohan koskenkin reutova, vaarallinen, hyö-
dytön ärjy vain vangitsijaansa, tullakseen suun-
nittelevan ihmistahdon nöyräksi, väkeväksi, hyö-
dylliseksi palvelijaksi.

Nykyhetkikin on tällainen kohotettu kausi
kansamme elämässä. Kansassamme on liik-
keellä jaloja, yleviä voimia, jotka kuitenkin —

ellemme niitä jaksa vangita järkemme ja arvos-
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telukykymme siteisiin — saattavat kääntyä tur-
mioksemme. Tällä kertaa — itsenäisenä, omista
teoistamme vastuunalaisena kansana — on vel-
voituksemme vielä suurempi kuin ennen ohjata
vapaustaistelun virittämä ja vapahtama kansal-
linen innostus sekä, itseluottamuksen ja itseus-
kon mahti rakentamaan ja hedelmöittämään va-
paata yhteiskuntaamme.

Nykyhetkellä, itsenäisen olemassaolomme
kynnyksellä eivät tulevaisuutemme nimessä saa
toistua passiivisen vastarinnan aikuiset erhetyk-
set, jolloin jalo, kohotettu, uhrialtis kansallinen
innostus rappeutui ja tyrehtyi pikkumaiseksi,
pimeäksi ja fanaattiseksi kansalaisvainoksi ja
jolloin sokaistuneessa kiihkossa kansalaisvakau-
musta kohdeltiin kansalaisrikoksena. Silloinen
erehdys mursi ja myrkytti kielitaistelun ohella
porvariston ja säilyttävien yhteiskuntakerrosten
luonnollisen yhteistoiminnan seuraaviksi, tule-
vaisen yhteiskuntapolitiikkamme ratkaiseviksi
vuosiksi ja kylvi vuosikymmenen katkerat vihat
yhteiselämäämme. — Eivät saa toistua suurla-
kon jälkeiset ilmiöt ja kokemukset, jolloin niin-
ikään — kuten nykyhetkellä — ensimäisen
syvän ja kiitollisen vapahtumuksen huoahduk-
sen jälkeen koloistaan hiipivät esille kaikenkar-
vaiset maltittomat pahan ilman linnut alkaen
pimeässä kiihkomielessä sanomalehtien ylä- ja
alakerroissa, yleisön osastoissa ja pääartikke-
leissa kärkkyä kostoa, »yhteiskunnan loukatun
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oikeustunnon hyvitystä». Suurten odotusten,
rikkaitten mahdollisuuksien ja patouneen, tulvi-
van rakennustahdon hetki tuhlattiin menneisyy-
den hedelmättömään, mutta repivään ja puolue-
kiihkoja kuohuttavaan tilittämiseen. Kohotetuin
mielin ja jännittynein toivein tervehditty Meche-
linin senaatti kulutti yleisen mielipiteen painos-
tuksessa otollisen ulkonaisen tilanteen ja koho-
letun kansa-elämämme luovat, hedelmälliset het-
ket sekä oman suuren työkykyisyytensä aivan
toisarvoisiin tehtäviin, virkamiesten tutkimisiin
ja eroitlelemisiin, eikä sen vuoksi voinut jättää
juuri muuta pysyvää jälkeä yhteiselämäämme
kuin nykyään kaikkien yhteisesti ynsimärnme
eduskunnan, joukon arkistoissa tomuttuvia,
rauenneita lakiehdotuksia sekä hurjan, raatele-
van puoluekiihkon. — Itse tämä uusi eduskunta
on edustava näyte kansallisten mielialojemme
äkillisestä hyrskäilevästä noususta ja siitä, mitä
tämä nousu kiihkojemme temmellyksessä jaris-
teilyssä jaksaa rakentaa ja jättää asiallista tu-
losta. Innostuksella tervehditty, yleisen yhtäläi-
sen äänioikeuden taialla valittu, mitä hurmau-
tuneimman uudistushengen elähyttämä ja »ja-
loimpien» kilpailevien puolueohjelmien kannus-
tama uusi eduskunta rajoittui tosiasiallisessa toi-
minnassaan pelkäksi liekkuvaksi puolueintohi-
mojen pätsiksi, jossa voimat, kiihkot ja riidat
siten sitoivat ja pitivät tasapainossa toisiaan,
että vimmatusta »työstä», hyörimisestä ja istu-
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misesta ja anomusehdotus-hekatombeista huoli-
matta maan kaksisataa »parasta miestä ja nais-
ta» kaiken uudistushumunsa ja — tohinansa
hedelmänä jättivät ihmeitä odottavalle kansalle
työesikoisinaan vain — asetuksen sonnien lai-
tumelle laskemisesta ja viikkokausia kestäneen,
puolueintohimoja väkevästi lietsoneen, klassilli-
sen keskustelun karviaismarjahomeesta, joka kes-
kustelu sekin — kuvaavasti ja edustavaisesti
kyllä — raukesi tyhjään. »Parturiunt montes,
nascetur ridiculus mus.» Vuoret järkähtelevät:
ilmoille pujahtaa piskuinen hiiri.

— Nykyhetkelläkin on vaarallisia oireita sii-
hen suuntaan, että isänmaallinen innostus olisi
pimittymässä isänmaan rakkauden nimessä kul-
kevaksi kolkoksi ja mielettömäksi kansalaisvi-
haksi. Yleinen mieliala, sanomalehdistö etune-
nässä, näyttää unohtavan, että — miten venä-
läisessä hengessä ja venäläisten aseiden avusta-
mina kumouksellisemme taistelivatkin — tais-
telu kuitenkin oli etusijassa ja pääasiassa kan-
salaissota, iossa lähes toinen puoli kansaamme
joko asein tai ainakin sisimmin, hartaimmin toi-
vein seisoi kansan toista puoliskoa vastaan. Täl-
laisessa taistelussa ei voittoa saavuteta vastusta-
jan tuhoamisella — sellaisella tuhoamisella tu-
hoaisi kansa suoranaisesti ja välittömästi itsen-
sä — vaan vastustajan voittamisella takaisin yh-
teiseen kansa-elämään. Sisällisessä kansalaisso-
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dassa ei ulkonainen voitto vielä riitä, vaan on
tämä voitto kaukonäköisellä viisaudella syven-
nettävä sisälliseksikin voitoksi ja sillä osotettava
se oikeutetuksi ja oikeaksi.

On turmiollinen kansallinen erehdys viritellä
ja kohennella keskuudessamme sitä käsitystä,
että kansalaissodassamme oli kysymyksessä vain
taistelu venäläisyyttä ja venäläisyyden huumaa-
mia roskajoukkoja vastaan. Tukahutettu liike
nouti kyllä esikuvansa Venäjältä; Venäjän val-
lankumouksellisen armeijan läsnäolo maassam-
me yksinomaan teki kapinan puhkeamisen mah-
dolliseksi; jatkuessaan sai kapina ehtymättä niin
elävää apuvoimaa kuin varsinkin aseita Venä-
jältä, lisäksi aiheuttivat tämän avunannon Ve-
näjältä käsin osaksi tietoisasti imperialistisetkin
näkökohdat. Varmaa on niinikään, että jos lii-
ke olisi päässyt voitolle, kansallinen tulevaisuu-
temme olisi ollut mitä vakavimmin uhattu ja
että kansamme sivistyskansana jotenkin toden-
näköisesti olisi aivan läheisessä tulevaisuudessa
lopullisesti huvennut venäläisyyden helmoihin.
Uloskäsin oli siis taistelu ehdottomasti ja ilmei-
sesti kansallinen vapaustaistelu.

Itsemme edessä tekisimme kuitenkin kohta-
lokkaan kansallisen erehdyksen, japeittelisimme
omaksi turmioksemme tosi-oloja itseltämme, jos
käsittäisimme tapahtuneen taistelun edes etu-
päässäkään vain venäläisyyden purkaumaksi kes-
kuudessamme. Jos asema olisi niin selvä ja
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yksinkertainen, niin riittäisi taistelun lopettami-
seksi, kun kiskoisimme vain vastustajat keskuu-
destamme ja syytäisimme tuolle puolen rajan.

Mutta asemamme onkin moninverroin moni-
mutkaisempi ja loppuselvitys vaikeampi. Liik-
keen juuret ovat sittenkin punoutuneet niin sy-
välle kansallisen olemassa-olomme ytimiin, et-
temme selviydy siitä niin mutkattomalla menet-
telyllä. Taistelu taisteltiin kyllä venäläisin asein,
mutta näiden aseiden vimmatut käyttäjät olivat
kuitenkin etupäässä omia kansalaisiamme. Omista
hetteistämme on kapinaliike imenyt sisäiset voi-
mansa, omissa oloissamme ja kansanluontees-
samme ovat olleet edellytykset liikkeen irtipää-
sylle ja sen kammottavalle leviämiselle sekä sitä
hallinneelle kiihkolle. Koko suhteemme tähän
liikkeeseen ja sen loppuselvitlelyyn, suhteemme
koko kansalliseen tulevaisuuteemme tulee alun-
pitäen ohjatuksi väärälle tolalle, ellemme näe
tätä liikkeen välitöntä, suoraa kansallista poh-
jaa. — »Punaryssä» nimitys — yhtä arvoton
vastustajan nimitykseksi kuin »lahtari» — joh-
taa etupäässä harhaan vain yleisen mielipiteem-
me, ohjaa huomiomme kansallisen tehtävämme
tutkaimesta toisarvoisempaan sivuseikkaan ja
hämmentää tajunnassamme tietoisuuden nykyi-
sen kansallisen asemamme kaikesta velvoitta-
vasta vaarallisuudesta.

Jos tällainen käsitys pääsee määräämään
tunteemme ja tekomme, kansalaissuhtaumisem-
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me, silloin olemme onnettomalla tolalla. Jokai-
nen kumousliikkeen hurmaama kansalainen —

toinen puoli kansaamme — on silloin näyttävä
kansan toiselle puoliskolle vain synkältä, ki-
rouksen, leppymättömän tuomion ansainneelta
isänmaan kavaltajalta. Syvän, rakentavan ja
hedelmällisen itsepuhdistustyön sijasta on kan-
sallamme silloin oleva edessään kolkon, leppy-
mättömän kansalaisvihan ja kansalaisvainon
kausi, joka yhä syvenevänä ja synkistyvänä on
miespolviksi myrkyttävä ja rampaava koko yh-
teiskunnan. Alamme vihata kansalaisiamme,
mutta emme korjata ja parantaa yhteiskuntaam-
me. Emme ala parantaa yhteiskuntamme vam-
moja, vaan vain purkaa hedelmätöntä sisuamme
näiden vammojen tilapäisiä ilmestymiä vastaan.
Katkoamme raivoavina pahan vesoja, mutta
emme puhdista yhteispeltoamme tämän pahan
juurista. Olemme samoilla hedelmättömillä,vain
katkeroittavilla kansalaisvihan teillä, joille edel-
lisetkin kansalliset nousuhetkemme ovat hairah-
tuneet!

On jo niitä, jotka hetken sokaisussa maltit-
tomasti vaativat koko punaisen liikkeen anka-
raa, säälitöntä rangaistusta. Hurmehtivassa oi
keustunnossaan he näkevät liikkeessä vain ka-
pinan ja joidenkin villiytyneiden roistojen eläi-
mellisen mellastelun, mutta eivät sitä yhteis-
kunnallista joukkoliikuntoa, jossa kuitenkin kai-
kista näkyvimmistä pintailmiöistä huolimatta
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piili liikkeen todellinen voima ja tulevainenkin
vaarallisuus. Nämä kiihkoilevat »oikeus»-fana-
tiikot unohtavat, että rangaistus, jota he vaati-
vat, on ollakseen perinjuurinen ja tasapuolinen,
kohtaava toista puolta Suomen kansaa,
puolta, jota ilman emme kansana tule toimeen.
Jotta yhteiskuntamme pelkän rangaistuksen tietä
vapautuisi taudistaan, olisi meidän tuhottava
toinen puoli yhteiskuntaamme. Sellainen leik-
kaus taas olisi yhteiskunnallinen itsemurha.
Toinen puoli kansaa vankeina, toinen vangin-
vartijoina: kuka sellaisessa kansassa luo leipää,
kuka tekee tuottavaa työtä, mikä mahti pitää
yllä ja elättää sellaisen kansan?

Toisia teitä kuin tuomion ja rangaistuksen
teitä on meidän pelastettava kansamme ja yh-
teiskuntamme! Punainen liike ei kokonaisuu-
tenaan ole ollut kansallinen rikos, vaan kansal-
linen onnettomuus, yhteiskunnallinen sairaus,
eikä sitä kokonaisuutena ole rangaistava, vaan
lääkittävä. Kansamme elimistöä ei yiiteisen me-
nestyksen ja elinmahdollisuuksien vuoksi ole
tuhottava, vaan vapautettava tämä elimistö sai-
rauden aiheista. Rangaistus rajoitettakoon vain
välttämättömimpään. Liikkeen johtajat ja rois-
totekojen suorittajat saakoot yhteiskunnalle vaa-
rallisina henkilöinä ansaitun palkkansa. Mutta
vakaumuksensa johtamat ja tämän — joskin
erehtyneen — vakaumuksen puolesta taistelleet
joukot, missä ne ovat viattomat suoranaisiin
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hirmutekoihin, olkoot edesvastuusta vapaat. Kan-
salaisrikoksia on rangaistava, vaan ei kansalais-
vakaumusta, ei erehtynyttäkään. Jos sellaiseen
rankaisemiseen ryhdytään, kannetaan puhdistuk-
sen sijasta tulta yhteiskuntarakennukseen, tulta,
joka lopulta on tuhoava tämän yhteiskunnan.
Me emme saa rankaisun orjamerkillä leimata
toista puolta kansaamme. Sellaisella teolla pa-
kottaisimme suoranaisesti suuren kansamme
osan ulkopuolelle ykteiskunnan, ajaisimme sen
välittömästi anarkian helmoihin hautomaan kos-
toa ja nykyisen yhteiskunnan veristä kumoa-
mista. Koko kansallinen ja yhteiskunnallinen
tulevaisuutemme saisi silloin rakentua sille mah-
dollisuudelle, että minä hetkenä hyvänsä yhteis-
kuntamme taaskin olisi kypsä syöksymään sa-
mallaisiin, mutta vielä vain tuhoisampiin ja ka-
malampiin hirmuihin kuin ne, joiden kourista
juuri olemme vapahtuneet. Vanha totuus on,
että yhteiskuntaa ei voida rakentaa pakolle ja
pistimien kärjelle, vaan koko kansan kaikkien
kerrosten vapaaehtoisen, keskinäisen, luottavan
ja samaan suuntaan tähtäävän yhteistyön jayh-
teismenestyksen toisiaan hakeville ja toisiaan
tukeville mahdeille.

Yhteiskuntamme tulevaisuuden jakansamme
menestyksen nimessä on meidän vallattava ereh-
tynyt, sokaistunut kansamme osa takaisin yh-
teiskunnalle. Meidän on nähtävä ja tunnustet-
tava, että — miten pimeässä hengessä kumouk-
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sellisemme taistelivatkin ja miten symkeitä hei-
dän tekonsa olivatkin — he kuitenkin taisteli-
vat harhäuneen vakaumuksensa puolesta uljaalla
sitkeydellä ja uhmaavalla, hämmästyttävällä kes-
tävyydellä. Meidän on nähtävä tässä liikkeessä
kansallinen, vaikka väärille urille hairahtunut
mahti, joka oikealle tolalle ohjattuna voi muo-
dostuarakentavaksi yhteiskunnalliseksi voimaksi.
Punaisen armeijan osoittamaa innostuksen ja
uhrautumisen kykyä emme väärällä oikeusintoi-
lulla ja -inttäilyilä saa kirota ja tuomita yhteis-
kuntamme pysyväksi viholliseksi, uuden ku-
mouksen paloaineeksi, vaan on tämä mahti vii-
saalla lempeydellä, syvällisellä valistustyöllä ja
suurisuuntaisilla, kaukonäköisillä yhteiskunnal-
lisilla uudistuksilla vallattava ja pelastettava ra-
kentamaan kansamme ja yhteiskuntamme tule-
vaisuutta.

Asein voitettu, sokaistunut punainen armeija
on meidän voitettava toistamiseen mielen suu-
ruudella isänmaalle! Pettävän, kumouksellisen
haavekuvitelman sijasta on kansamme syville
kerroksille annettava oma, omaksi tunnettu isän-
maa, jonka kehyksissä vain nekin ovat näkevät
oman onnensa ja menestyksensä ja jonka on-
nellisemmalle tulevaisuudelle nekin valaistuin
mielin voivat vastaisuudessa uhrata sen palavan
intomielen, johon ne ovat osoittaneet kykene-
vänsä harhaan johdetun, erehtyneen vakaumuk-
sensa puolesta taistellessaan.
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Myöskin poliittiset katsantokantansa ja tä-
hänastiset puolueryhmityksensä on kansamme
tulevaisen terveytensä vuoksi perinjuurin tarkis-
tettava. Se poliittinen kehitysvaihe historias-
samme, joka 1905-vuoden eduskuntareformin
kautta lopullisesti ja luonnollisesti johti 1918-
-vuoden punaiseen vallankumoukseen, on tämän
vallankumouksen kautta kärsinyt ehdottoman
vararikon. Kansallisen tulevaisuuden tilejä ava-
tessamme on meidän pyyhittävä tämän kehitys-
vaiheen hallitsevat aatteet ja valtiolliset katso-
mukset maksukyvyttöminä kirjoistamme.

Uusi, perinjuurin muuttunut asemamme,
uudet, ennen aavistamattomat uiko- ja sisäpo-
liittiset näkö-alamme, uusien, entiseltään aivan
mullistuneiden sisäisten ja ulkonaisten olosuh-
teiden asettamat vaatimukset ja velvoitukset pa-
koittavat meitä yhtä perinjuurisesti muuttamaan
vallinneet poliittiset käsityksemme tämän uuden
asemamme, näitten uusien olosuhteitten ja val-
tiollisten näköalojen mukaisiksi. Olisi kansam-
me tulevaisuudelle mitä tuhoisin ja kohtalok-
kain vaistoharha, jos puolueryhmityksemme ja
valtiolliset näkökantamme viime kuukausien jär-
kyttävien tapausten jälkeenkin pysyisivät pää-
piirteissään entisellään. Kansamme osoittaisi
toivotonta valtiollista kypsymättömyyttä, kyke-
nemättömyyttä ja lyhytnäköisyyttä, jos se ei vii-
meisistäkään kovista kokemuksistaan olisi voi-
nut noutaa mitään opetusta, jos se mitään oppi-
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matta, mitään unohtamatta suoraan entisyyden
puitteissa jatkaisi oloaan ja eloaan tämän vuo-
den tammikuun 28 päivästä eteenpäin sivuut-
taen ja tahallisesti ummistaen silmänsä sitä päi-
vää seuranneilta kansa-elämämme kohtalokkaim-
milta, järkyttäviltä ja ratkaisevilta tapahtumilta,
jos se ehdointahdoin pyyiikisi tietoisuudestaan
tätä tammikuun päivää seuranneet kuukaudet,
jotka kansalaistemme verin lähtemättömästi ovat
kirjoitetut kansamme historiaan.

Olisi rikos kansaltamme itseään vastaan ny-
kyhetkellä kallistaa korvansa sellaisten valtiol-
listen toimihenkilöiden puoleen, joiden vapaa-
mielinen kaava- ja puolue-uskoisuus on suu-
rempi kuin tosi-asiain musertava todistus ja ta-
pahtumien järkkymätön logiikka. Tulevaisuu-
den suuntaviivoja eivät meille saa määrätä hen-
kilöt, joiden poliittiset elämänkäsitykset ovat
muodostuneet ja rakentuneet entisten, palautu-
mattomasti menneiden valtiollisten ja sisäisten
olosuhteittemme ja mahdollisuuksiemme mukaan
ja joilla ei näy olevan sitä hengen hedelmälli-
syyttä ja luovaa mahtia, että he uusien avautu-
vien ja avartuvien kansallisten elämäntehtävien
edessä jaksaisivat sulattaa ja uusiksi valaa en-
tiset jähmettyneet valtiolliset uskonkappaleensa
ja puoluekatsomuksensa.

Kovan koulun kokeneen, mutta siintävien,
huimaavien, velvoittavien tulevaisuuden mahdol-
lisuuksien eteen astuneen kansamme on ensi
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työnään murskattava tähänastinen puolueryhmi-
tyksensä, jonka puitteissa saattaisivat säilyttää
ansiottoman vaikutusvallan ne valtiolliset toimi-
ja johtohenkilöt ja johtohenkilöpiirit, joiden edes-
vastuulle suureksi osaksi tulee viime vuosikym-
menen toivottomasti keskinkertainen, heikko ja
haparoiva, harmaa ja hedelmätön, pakiseva ja
sovitteleva, tulokseton poliittinen elämämme.
Kansamme on tulevaisuutensa vuoksi evättävä
kannatuksensa niiltä miehiltä, joiden kuivakis-
koinen puoluepiintyneisyys japintapuolinen, he-
delmätön kaavauskoisuus, lyhytnäköinen, tai-
puva ja haparoiva kompromissailu jamyönnyt-
teleminen, heikkouksia hemmoitteleva ja luoviva
»kansanvaltaisuus», koko poliittinen suunta ja
luonnesävy7 perimmiltään on vuosikymmenen
kuluessa rappeuttanut yhteiskuntamme kypsäksi
punaisen vallankumouksen temmellykseen. Kan-
samme terveen vaiston on työnnettävä puoleen
ja vaikutuksesta sellaiset poliittiset johtohenki-
löt, joille heidän oman kylvönsä välitön hedel-
mäkään ei ole voinut mitään opettaa. — Näem-
me Ruotsin nykyisessä ulkopolitiikassa tuoreen
ja selvän esimerkin, miten pintapuolisten doktri-
nääristen uskonkappaleiden ohjaama poliittinen
elämänkatsomus saattaa ratkaisevassa historial-
lisessa käännekohdassa tehdä tyhjäksi kokonai-
sen kansan suuret valtiolliset mahdollisuudet.
Meidän on vielä kohtalokkaammassa asemas-
samme varottava, etteivät meidän saman kuiva-
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kiskoisen, kaavoihin jäykistyneen ja ontoksi ku-
luneen »vapaamielisyyden» elähyttämät valtio-
miehemme pääse hedelmättömine ja näköalatta-
mme katsomuksineen turmelemaan meidän sisä-
ja ulkopoliittista tulevaisuuttamme.

Velvoittavan tulevaisuutensa edessä on kan-
samme uudelleen arvioitava puolueryhmityksensä
ja entisten johtomiesten horjahtaessa ja paljas-
taessa paperisen tyhjyytensä vaistottava itselleen
uudet verekkäämmät, todellisemmat valaisijat,
joiden katse terävämmin ja asiallisemmin osaa
tunkeutua kansamme uusiin elämänehtoihin ja
jotka sen vuoksi erehtymättömämmin ja var-
memmin osaavat tähytä uuden elinväylämme
vaaralliset, vaanivat salakarit ja syvät, väljät
maailmantiet.

— Eritoten on meidän kavahdettava sitä, et-
teivät tulevaisuutemme peruskiviä pääse laske-
maan miehet, jotka eivät vapaasti ja entisyyden
hämmentämättä seiso nykyhetken uusien, ava-
rien näköalojen edessä. On vaara tarjolla, että
tulevaisuutemme kohtalot ottaa järjestääkseen
nykyään koolla oleva eduskunta. Tämä edus-
kunta, josta tapahtumien vuoksi enää on jäl-
jellä vain rippeet, on kuitenkin valittu aivan toi-
sissa oloissa ja toisten sisä- ja ulkopoliittisten
näköalojen edessä kuin nykyhetken ja tulevai-
suuden. Nykyisen eduskunnan jäsenistä eivät
useimmat enää ole nykyhetken tasalla, he eivät
ole ammentaneet valtiollisia elämänkäsityksiään



285

niistä hetteistä, jotka viimeiset tapaukset jakoh-
talon käänteet ovat pusertaneet ilmi ja toimin-
taan kansassamme, vaan ovat he entisen julki-
sen poliittisen toimintansa sitomia, puoluekaa-
voihinsa vannoutuneita ja piintyneitä, puolue-
ennakkoluulojensa kahlehtimia. Tapahtumat
ovat kehittyneet nopeammin kuin mielipiteiden
kehitys poliittisissa toimihenkilöpiireissämme.
Henkilö, joka vielä muutamaa kuukautta sitten
saattoi tuntea olevansa kosketuksessa ja edusta-
vansa vallitsevia yleisiä valtiollisia mielialoja
kansamme keskuudessa, saattaa nykyhetkenä
olla kadottanut kaiken pohjan altaan. Olisi
suuri onnettomuus kansallemme, jos nykyinen
eduskunta katsoisi itsensä oikeutetuksi voitettu-
jen, itse tapahtumain musertamien, vanhentu-
neiden poliittisten ihanteidensa mukaan järjestä-
mään tulevaisen Suonien, Suomen, jonka kan-
sallemme kuitenkin on verellään taistellut uusi,
nuorempi, verekkäämpi, todellisempien ja elin-
voimaisempien poliittisten ihanteiden elähyttämä
polvi kuin nykyisten poliittisten toimihenkilöit-
temme verenvähyyttä sairastava, »parlamentaris-
min ja liberalismin englannin-tautia poteva» *)

poliittinen ikäkausi.
On ehdottomasti varmaa, että se nuoriso,

joka nykyhetkellä vuodattaa vertaan isänmaan
hyväksi, on verrattomasti lähempänä kansamme

*) H. C. Chamberlain, »Freiheit und Demokratie».
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todellisen, nykyhetkisen elinvaltimon tykintää
kuin puoluekoneistoista kristalliseerautunut, puoli
vuotta sitten aivan toisten mielialojen ja toisten
näköalojen vallitessa valittu eduskunta. Nuo-
ruutensa näkemyksellisellä intuitsioonilla vaistoo
ja aavistaa tämä taisteleva, vertansa vuodat-
tava nuoriso verrattomasti herkemmin ja todel-
lisemmin nykyisen ja huomisen Suomen sisäi-
set, osaksi vielä itsetiedottomat mielialat ja elin-
toivomukset kuin vanhentuneiden puoluekäsi-
tysten hallitsema ja vangitsema eduskunta.

Olisi suuri onnettomuus kansamme tulevai-
suudelle ja suuri vääryys tämän tulevaisuuden
luojia ja lähimpiä eläjiä vastaan, jos ne poliitti-
set käsitystavat, jotka juuri ovat johtaneet kan-
samme viimeisiin verisiin kohtaloihin, yhä edel-
leen pyrkisivät ja tunkeutuisivat] määräämään
kansamme tulevaisenkin kehityssuunnan, jos
olomme ja poliittinen elämämme veltosti ja epä-
joustavasti luiskahtaisi takaisin aivan entisille,
toivottomille laduilleen. Sitävarten ei kansam-
me ole verivirroin pessyt politiikkojemme ereh-
dyksiä, että nämä samat politiikot touhulla ja
tohinalla uudelleen aivan kuin sillä välin ei olisi
mitään tapahtunut saisivat ryhtyä pystyttelemään
itse historian tuhoamaa rakennetta. »Taantu-
mus» on pelotin ja tyhjä poliittinen iskusana,
jota ei kansan tarvitse säikähtyä silloin kun tämä
taantumus on yhteiskunnan palautumista niille
koetuille ja kestäville perustuksille, joilta sen on
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sen turmioksi suistanut erään poliittisen ikäkau-
den lyhytnäköinen ja todellisuudelle vieras doktri-
närismi ja ideologinen »kansan tahdon» epäju-
maloiminen. Vuodatettu sankari- ja marttyyri-
veri velvoittaa meitä rakentamaan yhteiskun-
tamme kestävälle pohjalle. Se on tällä hetkellä
kansamme välitön, oikeasti vaistottu ja oikeu-
tettu vaatimus. Ken tätä vaatimusta ryhtyy en-
tisen vaikutusvaltansa turvin vastustamaan, hän
hämmentää koko vapaustaistelun tarkoituksen
ja tuloksen, hän rikkoo isänmaan puolesta sy-
dänverensä vuodattaneiden nuorukaisten muis-
toa vastaan ja koettaa teollaan saada tehotto-
maksi heidän veriuhrinsa hedelmän.

Nykyisellä eduskunnalla ei ole kansamme
tulevaisuuden edessä siveellistä oikeutta pakoit-
taa tälle kansamme tulevaisuudelle omia, van-
hentuneita ja viime kuukausien myrskyssä haak-
sirikkoutuneita valtiollisia käsityksiään, vaan te-
kee se kansallemme siunauksellisimman teon,
jos se omista mieliteoistaan kieltäytyen muodol-
lisella lainsäädäntöoikeudellaan lakivoimaiseksi
vahvistaa ne kansallisen tulevaisuuden perustuk-
set, jotka taisteleva, isänmaansa edestä uhrikuo-
lemaan altis ja verellään isänmaansa vapauden
lunastanut nuoriso kohotetun, näkemyksellisen
innostuksensa puhtaassa ja pyhässä tulessa kan-
sallisen olemassaolomme ja onnellisuutemme
elinehdoiksi vaistoaa. Ellei eduskunta siten me-
nettele, ottaa se kansamme tulevaisuuden edessä



288

kantaakseen peloittavan, musertavan edesvas-
tuun. On muistettava, että suurissa elinkysy-
myksissä on nuoriso aina oikeassa, sillä se kan-
taa elämän lippua pitemmälle kuin me toiset.

Näitä rivejä kirjoitettaessa näyttää kuin ku-
mousliike olisi kukistumaisillaan. Viesti Viipu-
rin valloittamisesta, itäisen vartiopaikkamme jou-
tumisesta Suomen omiin käsiin on juuri saapu-
nut. On vihdoinkin väistymässä kansamme yltä
kolmikuukautinen, synkeä yö. Olemme olleet
kuin painajais-unen menehdyltäminä. Harras
kiitollisuus ja ankara velvoituksen tunto kirpoa-
vat mielessä tämän sekä ansaitsemattoman että
ansaitun, sekä odottamattoman että odotetun
pelastuksen ja vapahduksen edessä.

Emme herää punaisesta unestamme samana
kansana kuin siilien vaivuimme. Olemme muu-
tamassa kuukaudessa kokeneet itsestämme enem-
män kuin ennen vuosisatana. Paljon on itses-
sämme luhistunut, mutta vielä väljemmät tilat
ovat avautuneet tulevaisuutemme eteen. Kipeitä
menetyksiä, korvaamattomia uhreja, katkeraa
tuhoa ovat viime kuukaudet kansallemme tuo-
neet, mutta kansamme nousee tuhostaan kuiten-
kin ehkä terveempänä ja suuremmalla tulevai-
suuden luottamuksella kuin pitkiin aikoihin.
Olemme kestäneet kovan, mutta puhdistavan sai-
rauden. Kun tulevaisuus tekee tiliänsä nyky-
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hetken kanssa, on yhteiskuntamme ehkä vielä
oleva kiitollinenkin siitä taistelusta, jonka nyt
olemme kestäneet ja jonka haavat vielä poltta-
vat ja vuosikausia ovat polttavat yhteiskuntam-
me elimistössä.

Nykyisen kamppauksen tuhasta on nouseva
terveempi, karaistumpi, todellisempi Suomi. Sel-
lainen kuin yhteiskuntamme oli ennen punaista
vallankumousyritystä, oli se niin monen julkisen
valheen myrkyttämä ja niin monen harhakäsi-
tyksen vangitsema, olivat sen kannattavat pe-
rustukset rakennetut niin hauraille kuvitteluille
ja luulemuksille, että yhteiskuntamme olisi si-
säisesti ja ulkonaisesti ollut aivan kestämätön
vaaranalaiseen, ankaraan itsenäisyyteen. Kulu-
nut kolmen kuukauden aika on monessa suh-
teessa kiskonut suomukset silmiltämme, näyttä-
nyt meille itsemme ja ympäristömme sellaisina
kuin ne ovat todellisuuden räikeässä ja raittiissa
ilmakehässä, tunkenut elämän realiteetit käsitys-
piiriimme. Kestetty kriisi on kurittanut meistä
pois monta hemmoteltua, valtiollista lapsentau-
tia ja opettanut meitä asialliseen valtiolliseen
ajatteluun. Olemme nykyhetkellä sisäisesti ja
ulkonaisesti verrattomasti miehisempi ja kyp-
sempi kansa kuin kolmea kuukautta sitten. Mi-
ten kalliilta tuntuneekin nykyhetkellä saadun
opetuksen hinta, saattaa kuitenkin olla, että suo-
riuduimme huokeammalla kuin jos olisimme
lähteneet itsenäisyyden vaaralliselle ja edesvas-
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tuulliselle taipaleelle mukanamme koko se suun-
naton harhakäsitysten ja luulottelujen valhe-
taakka, jota ennen kumousta kannoimme har-
tioillamme. Elämän kovakourainen koulu olisi
kuitenkin armotta riisunut meiltä nämä harhat
ja luulottelut, mutta sitä ennen olisimme ehkä
jo niiden eksyttäminä ja rasittamina suistuneet
lopulliseen turmioomme.

Milloin leikkaus on välttämätön, on onneksi
elimistölle, että tämä leikkaus suoritetaan mah-
dollisimman aikaiseen. Ainakin on leikkaus
tehtävä niin aikaiseen, etfei paha vielä ole eh-
tinyt syöpyä koko elimistöön. Elimistö saattaa
aikanaan suoritetun onnistuneen leikkauksen
pelastamana vielä toipua vammastaan ja palata
luonnolliseen, hämmentämättömään elintoimin-
taansa. — Tulevaisuus on punaisessa vallan-
kumousyrityksessä kukaties näkevä tällaisen hen-
genvaarallisen, mutta välttämättömän leikkauk-
sen, joka vielä yhdennellätoista hetkellä pelasti
Suomen kansan elämälle.

6. V. 1918.
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