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P in tty n eet ennakkoluulot j a uusi m aailm an
katsom us
Kirj. Hilja Pärssinen
Tiedämme kuinka kautta kai
ken elollisen maailman taistele
vat elämä ja kuolema, edistys ja
taantumus keskenään. Elävässä
luonnossa soluista syntyy uutta
elämää, soluilla on siten edistyvä
ja taantuva aikansa, kunnes ne
kuolevat häviten uusien solu muo
dostuin ien tieltä. Siten mikään
elävä ei voi seistä liikahtamatta.
Olemuksessamme samoin tapah
tuu lakkaamaton käyminen, vaih
tuminen, uudistuminen.
H enk iolen töni mc, eläm äntaj untamme — käsitettäköön sitä tu
lokseksi runmiininie aineyhdistymista, tai muuten — on myös
kehityksen lakien alainen. Hen
kinen elämämme — kuten sitä
kutsutaan: sielumme — on sy
vempi tai pinnallisempi heijastus
sekä p e r i t y i s t ä että o p ituista
ominaisuuksista, ta
voista ja tottumuksista. Tästä
johtuu, että yksilön sielullinen
tila on lukemattomani tekijäin

synnyttämä. Siinä näyttelevät
osaa paitsi vanhempain ja esivanhempainkin taipumukset ja
erikoisuudet myös kasvatuksen,
ympäristön, y hte iskun ta -a sem an
ja seurapiirin luomat vaikutuk
set. Luontaiset eli synnynnäiset
ominaisuudet muuttavat jonkun
verran muotoaan ihmiselle omi
naisen mu k intiimi s- en so
peutumiskyvyn vuoksi väistyen
uusien hankittujen ja ympäris
tön
vaatimani ominaisuuksien
tieltä. Siten kukin tavallaan
kuvastaa paitsi alkuperäistä it
seään sitä ympäristöä ja niitä esi
kuvia. joilta hän tieten tai tietä
mättään ou imenyt ravinnon hen
kiselle minälleen.
Yhteiskunnan eläessä tavallista
jyrkempää murrosaikaa esiinty
vät kaikki vastakohdat räikeästi.
Rikkaus ja köyhyys, loisto ja
kurjuus, mielivalta ja orjuus re
hottavat kautta sivistyneen maa
ilman rinnatusten. Hyvin usein
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sopivat saman manttelin laskok- miset puolueisiin, mutta voimme
sien peittoon hurskaus sanoissa pohjaltaan
kumouk seliisi ssakin
ja salaiset paheet. Käsikädessä puolueissa
tavata
sovintoon,
käyvät ulkonaisen sovinnaisuu kompromissiin
alttiimpia
tai
den julistaminen ja tapojen hil päinvastoin mielenlaadultaan jyr
littömyys. armeliaisuuden ylistä kempiä yksilöjä. Tuohon siuinminen ja häikäilemätön saalista taeroon epäilemättä vaikuttaa
minen. Tuollaisten ristiriitojen paitsi asiain erilainen, teoreetti
pyörreaalInkoissa joutuvat yksi nen käsittäminen myös luon
löt heittelehtimään jääden epä teenlaatu.
määräisyyden sumuun tai ajalehMutta
yleensä
sorrettujen
tien katsomuksesta toiseen. Si kansanluokan jäsenten luokkaten tapaamme niin usein joko se
kavia, vaistoiltaan taantumuksel a sema synnyttää vereen tyyty
lisia yksilöjä tahi pendelin heilu mättömyyden henkeä, ioka periy
tyy ja puutteen rasittamassa ym
rin tapaan äärimmäisyydestä toi päristössä kasvaa. Siten juuri
seen heilahtelevia, vailla selvyyt
tä ja ajatussuunnan yhtenäi saavat alaluokan suuret joukot
sielullisia edellytyksiä kelvataksyyttä.
seen sille luokkataistelulle, jo
Tästä onkin seurauksena tuo hon historiallinen kehitys heitä
ihmisten keskuudessa niin ylei kutsun. Niin ovat sorronalaisct
sesti ilmenevä kyvyttömyys an kansanluokat mahdolliset taiste
tautua tulevaisuuden aatteelle lemaan uuden tulevaisuuden puo
töin ja toimin — todellisella kes lesta, samalla kun valtaluokkia
tävyydellä. Heiltä puuttuu sii johtavat sekä perinnäistavat ja
hen sielullisia edellytyksiä ja nuo tottumukset että persoonaedut
edellytykset syntyvät hyvin hi puoltamaan olojen ennallaan säi
taasti vasta kovien taloudellisten lyttämistä.
järkytysten jälkeen — henkilö
Mutta katsellessamme sorre
kohtaisen ahdingon ja kokemuk tun luokan vapaustaistelua —
sen tuloksena. Kuu vielä ote jonka menestys koskee sydän
taan lukuun paitsi henkistä häm täni me — näemme, ettei kaikkia
minkiä synnyttäväin olojen vai kÖyhälistöryhiniä saada käymään
kutus myös ihmisten herkkyys käsikädessä saman luokan val
suggestiooniile — jota lahkolais- veutuneen aineksen kanssa. Kan
saarnaajat hyväkseen käyttävät, sanluokan henkinen uudesta syn
niin voidaan hyvin selittää, miksi tyminen tapahtuu hitaasti. Näem
kaikenlaiset henkiset hoihottelut me siinäkin tuon historian ja ke
ja yhteiskunnalliset puuskaroimi- hitysopin todentaman lain, että
set keräävät tunnustajia puolel osa lajin yksilöjä on “aikaansa
leen.
edellä” — osa sen tasalla — osa
Sitäpaitsi ovat toiset perityiltä kulkee perässä. Rintamajoukko
ominaisuuksiltaan enemmän alo- — esitaistelijaväki näkee henki
tevoimaisia. uutta luovia ja toi sesti pitemmälle, ohitse nykyajan,
set ennallaan olijoita. Synnyn se raivaa tietä tulevaisuuden pää
näisen luonteensa puolesta kuu määrälle. Sen sijaan takalisto
luvat toiset jo paremmin opposit- tulee jäle&ä monilla typerien ja
siooniin, vastarintaan ja toiset sekavien etu- eli ennakkoluulojen
vanhan säilyttäjiin. Taloudelli härnäämällä. Sääty-eron, suku
nen asema sitten kyllä jakaa ih puoli-eron luomat ennakkoluulot
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kummittelevät niin monien ai
voissa. Uskonnolliset peloitukset, individualistisen kirjallisuu
den luomat unihoureet hämmen
tävät mieliä niin, että monasti
yksinkertaista totuutta ei ym
märretä.
Vietit ja taipumukset, jotka
ovat alkeellisella asteella olevain
ihmisten — raakalaisten ominai
suuksia — ilmenevät vielä aivan
selvinä ja esiinpistävinä sivistyskauden ihmisissä. Ihmekö siis,
että kohoaminen valoon on niin
hidasta
Tarvitaan tosiaankin rintamataistelijain puolelta rohkeata tie
don soihdun kohottamista. Valon
ja tiedon kaikkivoipa valta sitten
kin kaataa taannuttavia ennakko
luuloja ja avaa väylät tulevaisuu
delle.
Mutta samoin kuin ei ole niin
enä------- ---

kään kahden vastakohdan välillä
selvää rajaviivaa, ei myös ole
mahdollisuutta ryhmitellä ihmi
siä ilman muuta ennakkoluuloi
siin ja ennakkoluulottomiin. Vii
memainituissakin
voi jossain
kohdin ilmetä ahdasnäköisyyttä.
Ennakkoluulottomuutta — sanan
ehdottomassa merkityksessä —
ei ihminen saavuta. — Mutta sitä
kohti on pyrittävä.
Olkaamme senvuoksi aina val
miit moukaroimaan suuremmaksi
henkisen näköpiirimme ikkunaaukkoa. Kammokaamme kaik
kea mikä on suppeaa, rajoitet
tua, ahdasta. Monipuolinen, ava
ra asioihin suhtautuminen, avoin
tosiasia; n näkemys auttakoon
meitä kompastuksilta rohkeassa
vaelluksessamme uutta maailmaa
kohti.

