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Jospa jaksaisimme joutavat ajatella
Tyh litistyttävän yksitoikkoise
na
ryömii pikkuporvarillisilla
vaistoilla varustetun ihmisen elä
mä eteenpäin. Ahtaasti rajotetut elämän mahdollisuudet eivät
jätä tilaa juuri muulle kuin joka
päivä uudistuvalle kiertokululle:
määrätyllä ajalla työhön, määrä
tyllä ajalla sieltä pois, hieman ra
vintoa ja kuhertelua kodissa ja
sitten lepo, joka saattaa olemuk
sen työkuntoiseksi jälleen. Poik
keustapauksissa tarjoutuu tilai
suus pieneen huvitukseen ja vaih
telua elämälle saattavat antaa
pienet onnettomuustapaukset ja
vastoinkäymiset; mutta mitään
sellaista joka herättäisi ajatuksia
ei juuri tapahdu — eikä saakaan
tapahtua : sillä tiettyähän on, että
itsenäinen ajattelu synnyttää tyy
tymättömyyttä ja pyrkimyksiä
poistaa tyytymättömyyden svyr,
ja sellaisista varjelkoon pikku
porvarien voimakkain liittolai
nen — jumala.
Pääkalloon sijoitetun harmaan
aineksen käyttämisestä vapautta
vat todellista pikknporvarisielua
vielä porvarilliset sanomalehdet,
jotka tarjoilevat valmiita ajatuk
sia halvasta hinnasta. YltiÖpää
sitä pitääkin olla joka tämänta
paisten olojen vallitessa viitsii
vaivautua ajattelemaan
Jokapäiväisen elämän yksitoik
koisessa ryöminnässä ei tuota it

setietoista ajattelemista näytä
suuresti tarvitse vatikaan. Mutta
sattuupa joskus tapauksia, jolloin
sivulta katsoen näyttäisi ikään
kuin edullisemmalta jos asian
omaiset olisivat opetelleet ajatte
lemaan, Mainitsen esimerkeiksi
tässä joitakin sellaisia,
*
Olin Suomessa armon vuonna
1914. Satuin olemaan pienessä
historiallisessa Porvoon kaupun
gissa kun sota julistettiin. Kau
punki sijaitsee vajaan tykinkan
taman matkan päässä Helsingis
tä ja on sen lisäksi rantatien pää
teasema, mutta rauhallinen paik
ka se on rauhan aikana.
Kun sota julistettiin alkoi Hel
singistä tulvia pakolaisia Porvoo
seen. Niitä tuli junalla, mootto
riveneillä,
autoilla, hevosilla.
Kaikki näyttivät olevan mielis
sään sen johdosta, että olivat eh
jin nahoin päässeet Helsingistä.
Sivumennen olkoon mainittu,
että miehestä mieheen kulkevat
huhut siihen aikaan kertoivat
saksalaisten olevan aikeissa hyö
kätä Suomeen,
Näiden pakolaisten joukossa
tapasin muun muassa henkilön,
jonka aikaisemmin olin tullut
tuntemaan.
Lyöt täysi n hänen
katissaan juttusille.
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— Taidatpa kuvitella oi eväsi
oikein hyvässä turvassa saksa
laisilta kun tänne pääsit, aiot in
keskustelun.
— Eiköhän! vastaili puhuteltu.
— Mutta etkö luule saksa
laisten pääsevän tännekin, jos ne
kerran Helsinkiin tulevat?
— En ti-e-eedä.
—- En minäkään satu tietä
mään, mutta arvelen, että eivät
ne jätä tätä kulmaa katsomatta.
Jos heitä pakoilla haluaa, niin
paras kai olisi muuttaa Kuolon
niemimaalle.
— Mutta milläpä siellä elää.
— Milläpä sitä täälläkään...
Seuraa vana päivänä saikin tut
tavani havaita, että ei sitä kauan
Porvoossakaan eletä.
Kaiken
lainen ravintoaine kohosi keski
määrin 200 prosenttia yhdessä
päivässä ja useat tavaralajit lop
puivat kesken: varakkaita oli
saapunut
kaupunkiin
suuret
määrät ja halusivat varustautua
“ sodan varalle” .
Asiani vaativat minut lähte
mään Helsinkiin.
Olin siellä
muutaman päivän ja sain nähdä
pakolaisen! tallustelevan sen ka
duilla, kuten minäkin. Hän oli
varmaankin Porvoossa oppinut
ajattelemaan. Sanomalehdet kun
olivat joutuneet sota sensuurin
alaiseksi, niin ei auttanut muuta
kuin käyttää omassa päässään
löytyvää harmaata materiaa...
*

Maissa, joissa pakollinen ase
velvollisuus pitemmän aikaa on
ollut käytännössä, näyttää sel
lainen isänmaallinen innostus,
jota täällä Amerikassa
tapaa,
olevan sangen harvinaista. Mie
het, jotka tietävät voivansa jou
tua päivänä minä tahansa tais
telukentälle, eivät näy lähes

kään niin helposti riemastuvan
kuin .ne, jotka ikäänkuin matkan
päästä, katselevat verileikkiä, ku
vaannollisesti
sanoen, ikään
kuin osakkeenomistajina arvioi
den sen voitto- ja tappiotiliä.
Erästä toisenlaista isänmaalli
suutta niissä sen sijaan tapaa.
Se on kansallis viha, jota omis
tavan luokan kätyröitsijät lietso
vat. Sitä naytään sopivilla kei
noilla voitavan käyttää keinote
koisen sota innostu k se nk in lnomiseenkin.
Venäjällä
käytettiin sodan
alussa ahkeraan jälkimäistä kei
noa.
Tietämättömiä joukkoja
usutettiin saksalaisia ja itäval
talaisia vastaan ja saatiinpa se
joukko
innostuneesti hurraa
maan sotaan lähteville. Miksi?
Hurrattiin miehille jotka lähtivät
noita vihattuja saksalaisia pöyhimään.
Ensi alussa menestyikin sak
salaisten peittoa ininen kohtalai
sesti. Kaksi armeijakuntaa tunkeusi Itä-Preussiin, vallaten siel
lä melkoisen alueen. Mutta sit
ten tuli takapotku. Yhdessä ry
täkässä hävisi noista ai otteen
tekijöistä parisataatuhatta mies
tä. Se vaikutti
lamaannutta
va st i.
Kun apujoukkoja ahdistetuille
venäläisille Preussin rajalle lä
hetettiin, saattoi Pietarin rauta
tieasemalla nähdä näkyjä, jotka
jättivät karmivan jälkitunteen
mieleen. Santarmien valppau
desta huolimatta olivat tavaraasemat, joiden luota sotilasjunat
lähtivät, täpösen täynnä sotilai
den vaimoja ja sukulaisia. Ju
nan lähtiessä liikkeelle roikkui
vat poloiset viimeistä kertaa
rakkaimpansa kädessä, laahautuivat junan mukana ja tuon
tuostakin putosi joku heistä
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junan pyörien alle.
Katkera
jäähyväisnäyte miehelle, jonka
oli lähdettävä kohti varmaa kuo
lemaa.
Hyvästijätöllä kävijöiden jou
kossa oli useita, jotka vielä kol
me kuukautta aikaisemmin oli
vat hurrailleet sotaan menijöille.
Silloin ei vielä olleet sairaalat
täynnä haavotettnja, ei ollut ke
tään sotarintamalta palannutta,
joka olisi tietänyt kertoa haavottuneista, jotka päiväkausia sai
vat maata hoidotta, taide n rääpiessa sitomatta olevia haavoja.
Kaikkea tuota ei ollut vielä sil
loin ja kukapa sitä olisi voinut
ajatellakaan. . .
*
Entis-aikoina niurhailivat kan
sat toisiaan uskonnollisista syis
tä. Jumalan pyhän nimen kun
niaksi
kulotettiin
armeijoita
maanosista toiseen ja käsi kapu
laa vallasta vedettiin siinä hurs
kaassa käsityksessä, että kaikki
tuo murhaaminen, kärsimykset,
kidutukset ja kiusaukset tapah
tuivat jumalan kunniaksi. Kun
jumalan
nimen
käyttäminen
joukkomurhaamisen innostuksen
lietsomisessa alkoi käydä van
haksi, keksittiin uusia taikasa
noja: kansallinen oikeus, villien
sivistvttäminen ja vihdoin vii
mein kansallinen kunnia. Kun
nian tähden ovat yhdysvaltalai
set näköjään kaikkien valmiim
pia ryhtymään sotaan.
Minkälainen
melu kävikään
silloin kun sotalaiva Maine upo
tettiin. Kunnia oli silloin pai
kattava ja heti paikalla. Y h
dysvaltain
silloinen lähettiläs
Espanjan hovissa on vakuutta
nut, että jos Yhdysvalloissa olisi
jouduttu odottamaan pari, kor
keintaan kolme, vuorokautta,
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niin olisi Mainen tapahtuman
johdosta annettu Espanjan tahol
ta mikä ikinä hyvitys joka tä
mäntapaisessa asiassa on mah
dollinen. Mutta täällä raivosi
kunnianpaikkausktmme ja sota
Espanjaa vastaan alettiin. Se ei
ollut erittäin verinen.
Mutta
hyötyä siitä ei liioin niittänyt
muut kuin sokeri trusti.
Se nähtävästi osasi ajatella,
silloin kuin jokapäiväinen kansa
raivosi kunnian puolesta...
*
Varus te Inintoili jäi n palveluk
sessa oleva sanomalehdistö on
ihmetel tä vä n inenesty k sei li se sti
toiminut, valmistaessaan tämän
maan ostetuilla ajatuksilla elä
vän aineksen mielipidettä “ kaik
kien mahdollisuuksien varalta” .
Isänmaallisuuden
nimessä on
yleisö saatu vaieten hyväksy
mään ennenkuulumattoman ras
kaat uhraukset sotavarustelujen
hyväksi. Ajatteleva vähemmistö
kylläkään ei ole varusteluvouhottelua
vaieten hyväksynyt,
mutta isänmaallisen “kehityk
sen” pyörää se ei ole voinut seisauttaa.
Mutta siltä näyttää, että isän
maallisuus ei riitä tälläkään ker
taa edemmäksi kuin erityisen
mielialan aikaansaamiseen. Kun
tulee kysymys tosiasioista, niin
täytynee vedota vihon viimei
seen taikasanaan, kunniaan, ja
vedota päättävästi vielä sitten
kin.
Tapasin tässä äskettäin mie
hen jonka vanhemmat olivat tul
leet siirtolaisina tähän maahan ja
kunnialla kuolleet. Hän on jo
amerikalainen,
tämäntapainen
siirtolainen toisessa polvessa, ja
tuntee täsmälleen kunniasanan
tehon. Vielä vuosi takaperin oli
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hän sotilasvastainen siinä mää
rin. että puhui halveksuen milii
sistä, joka muka toimii kapita
listien avustajana työriitaisuuksissa. Nyt on hän jo alkanut
havaita, että miliisi on tarpeelli
nen meidän kunniamme puolus
tamiseksi ja kun aika ehtii, niin
luulenpa hänen voivan kannat
taa pakollista asevelvollisuutta
kin: Hän on muuten niin vanha
mies, että hän ei itse asevelvolli
seksi joudu, mutta kun oli puhe
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maanpuolustuksesta, virkkoi uk
ko päättävästi, että hän on val
mis “ uhraamaan sydän verensä”,
jos kansamme kunnia joutuu ky
symykseen.
— On kaunista ja runollista
puhua sydän verestään : kaunista
se on kun liittää tuon sanan so
pivalla tavalla sanaan isänmaa
ja runollista se on eri tavalla sil
loin kun sen vuodattamista ei
tarvitse — ajatella...
Aatto.

