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T IE T Ä M Ä T T Ö M Y Y S
r y n  IETÄMÄTTÖMYYTTÄ sanotaan ihmis-

8 kunnan suurimmaksi viholliseksi, ja sitä 
se epäilemättä onkin. Se on paikallaan 

pysyvä jättiläinen joka seisoo edistyksen tiel
lä, hitaasti ja varovaisesti ottaen lyhyen aske
leen eteenpäin ainoastaan silloin kun tietoi
suuden kasvattamat edistyksen voimat ovat 
tarpeeksi suuret sitä paikaltaan siirtämään.

Yhteiskunnallinen tietämättömyys on se 
erämaa jonka lävitse yhteiskunnallisen edis
tyksen täytyy tiensä raivata. Edistyksen täy
tyy tasoittaa ne kukkulat, täyttää ne rotkot 
ja silloittaa ne lätäköt joiden ylitse ihmiskunta 
tulee kulkemaan onnellisempaa tulevaisuutta 
kohti. Se työ on raskasta, työtä on paljon ja 
työntekijöitä väliän. Pieni, aivan liian pieni 
on se eteenpäin pyrkivien joukko joka joutuu 
vetämään perässään tietämättömyyden jätti
läistä.

Ainoastaan sikäli kuin tietämättömyys pa
kenee, voi edistys mennä eteenpäin.

Tietämättömyys on ihmiskunnan kirous. Se 
on painajainen joka raskaana taakkana pai
naa tieteisen, eteenpäin pyrkivän joukon har
tioilla. Uuden pelkoa on havaittavissa yhteis
kunnallisissa, valtiollisissa, uskonnollisissa, 
tieteellisissä, taiteellisissa, sanalla sanoen kai
kissa Inhimillisissä pyrkimyksissä. Tietämät
tömyys pitää lujasti kiinni kaikesta vanhasta, 
sillä kaikki uudistus kiihoittaa ajatteluun, 
harkintaan ja tutkintaan. Mikään ei ole tie
tämättömyydelle suurempi isku kuin tutkimi
nen. Mikään ei ole edistykselle vahingolli
sempaa kuin uskominen. Näiden kahden edut 
ovat vastakkaiset, aina ja  kaikkialla.

Tietämättömyys on ihmiskunnan korkein 
hallitsija. Se hallitsee äärettömän suurta 
enemmistöä nyt, oh aina hallinnut ja tulee 
vielä tulevaisuudessakin kauan aikaa hallitse
maan. Se hallitsee siihen asti kunnes tietoi
nen valistusta levittäjäin armeija kasvaa tar
peeksi suureksi voidakseen tietämättömyyden 
valtaistuimen kukistaa.

Tietoisuuden leveneminen on hidasta koska

sen eteenpäin vieminen edellyttää tarmokasta 
ja väsymätöntä toimintaa. Tietämättömyys, 
paikallaan pysyminen on helppoa koska sen 
eteen ei tarvitse tehdä mitään. Se on ole
massa ja hallitsemassa ja 'se  hallitsee ihmis
kuntaa rautaisella kädellä.

Työväenluokan luokkaetu vaatii tietämät
tömyyttä vastaan taistelemista kaikilla mah
dollisilla keinoilla. Mikään tehtävä ei ole liian

T ie to in e n , p ie n i v ä h e m m is tö  J o u tu u  v e tä m ä ä n  m u 
k a n a a n  t i e t ä m ä t tö m ie n  s u u r t a  e n e m ts tö ä .

paljon uhrauksia kysyvää jos sen avulla voi 
antaa vaikka heikonkin iskun tietämättömyy
delle.

Pyrkimys eteenpäin tietoisuuden vaivaloi
sella mutta kunniakkaalla tiellä, kuuluu työ- 
vännliikkeen ensimäisiin tehtäviiu. Se kuuliin 
työläismiehille ja se kuuluu työläisnaisille — 
se kuuluu koko työväenluokalle.

Ja  valta meidän silloin on!


