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T a ik a u sk o  J a  H en k in en  T e r v e y s
• Suom. J .  H. --------------------------------------------

X  V Ä IT E T T Y  että tiedottomuudes
ta johtunut pelko on niiden usko
jen, joita kutsumme taikauskoiksi, 

järkähtäm atoin perusvaikutin. Sam alla 
kertaa löytyy toisiakin tekijöitä, jotka 
elättäjänsä kasvattavat sekä ikuistuttavat.

Se on ilmeisen selvä että synnynnäinen 
ymmärryksen vajavaisuus ja  virheellinen 
henkinen kasvatus, niin pitkälle kuin ne 
ovat vastuunalaisia epätarkalle ja  horju
valle arvostelukyvylle, tulevat raivaam aan 
tietä taikauskon hyväksymiselle. Se täy
tyy  olla välttämätön seuraus, että niissä 
mielissä, jotka ovat sellaisen vajavaisuu
den ja  vaikutuksen kautta estetty kehitty
mästä, on varsin helppo saada epäjärjes
tystä aikaan.

Koska jotakin tapahtuu jälkeen vissin 
m äärätyn kohtauksen, niin läheinen yh
teys noiden kahden väliltä on välittömästi 
otaksuttu. Tulemme näkemään että. tämä 
mekanismi selittää osansa monessa lääke
tieteen taikauskojen alkuperissä, eikä ai
noastaan eilisissä, vaan tämänpäiväisissä- 
kin. Toiselta puolen sellaiset käsitykset 
ovat tiedonhaluttomuutta ja  herkkäuskoi
suutta, eielutiete eilisesti vaillinaisia, ne 
ovat ominaisia taipumaan ja  mieleensä pai
namaan sekä kasvattamaan taikauskoa. 
Tässä kohdassa minun täytyy huomauttaa 
että me kaikki olemme ehdottomasti herk
käuskoisia auktoriteettiin nähden, mutta 
ne meistä, jotka älyn ja  kasvatetun ym
märryksen kautta ovat arvostelukykyisiä 
meidän vaikutusvaltaisia henkilöitä valit
semaan, ovat aina pahan valtaam ana va
kuutettuna terveellisellä uskottomuudella 
ja  epäilyksellä. Järk e vä  uskottomuus on 
suurin taikauskon vihollinen. Lopullisesti, 
suuresti mielenliikutuksellinen ajatus on 
myös taipuvainen taikauskoon; voimak
kaalla herkkätuntoisuudella synnytetään 
harhauskoja, jotka eivät ole järjen  lakien 
alaisia.

Ne mielet, niiden ominaisuuksien kanssa,

joita olen juuri kuvannut, tekevät taikaus
kon mahdolliseksi. Sellaiset ajatuksien 
om aajat palaavat takaisin vaihtelevassa 
asteessa ihmissuvun lapsuuteen. He ovat 
alituisesti ihmeellisessä takaa-ajossa ja  yli
luonnollisissa harrastuksissa. He omaavat 
vaillinaisen ymmärryksen olemisen todel
lisuudesta ja  elävät unien maailmassa. 
Sellaiset mielet ovat väittä m ättömästi su
vaitsemattomia kaikkeen mikä on uutta. 
Heidän uskonsa lepää menneisyyden poh
ja lla  ja  ovat vihamielisiä edistykseen näh
den. He ovat sokeasti uskossaan ja  ovat 
valmiit halveksimaan, vieläpä vainoa
maankin niitä, jotka eivät ota osaa heidän 
uskoonsa.

Mutta nyt, koska näillä ominaisuuksilla, 
jotka minä pidän syvästi taikauskoisena 
mieleltään, on sairaaloinen vaikutus yh
teiskunnalliseen elämään, muodostuu niis
tä vaaraa mille elinvoimaiselle sivistykselle 
tahansa. Todellakin, ei voi tulla kysym yk
seenkään etteikö taikauskoinen jä rk i ole 
edeltäpäin valmistanut suuria ihmiskun
nan murhenäytelmiä. Sen järjettöm yys ei 
ole ollut enemmän ilmeinen kuin noituu
den julmuuksien liioitteluissa, koskien vuo
sisadoissa valistusta.

Noituus pim eällä aikakaudella oli ereh
dys —  eikä taikauskoa, se oli yleism aail
mallisesti uskottu ja ei kumminkaan, tiede 
enempää kuin filosofiakaan eivät tähän 
aikaan voineet kumota sen näennäisiä to
dellisuuksia. Meidän sääliväisyyttämme 
lienee mahdollisesti nostettu noiden inhi
millisien erehdyksien uhrien kärsim yksillä, 
toiseltapuolen olemme varmasti saaneet 
sen johdosta m ielikarvautta, minkä tun
nemme silloin kuin harkitsemme sitä villiä 
ja  julm aa kohtelua joka oli m äärätty noil
le viimeisten vuosisatain taikauskoisen noi
tuuden uhreille. Yliluonnollisten kuvitte
lujen vainot ja  hävitykset seitsemännellä
toista, kahdeksannellatoista ja  vieläpä yh- 
deksännellätoistakin vuosisadalla, oli suo



ranaista suvaitsemattomuuden ja  taikaus
koisen järjen  tulosta.

Nyt tulen teidän huomiotanne kiinnittä
mään siihen taikauskoiseen asemaan, joka 
meidän aikanamme ilmenee jokapäiväises
sä elämässä. Taikauskon elementit ihmis
ten ajatuksissa tänään eivät mahdollisesti 
ole niin kiihkeitä je väkivaltaisia ilmaise- 
misessaan, kuten noituuden päivinä, mutta 
sen olemassaolo on surullinen heijastus 
kahdennenkymmenen vuosisadan sivistyk
sessä ja  kasvatuksessa. Olemme mahdolli
sesti ajatelleet että tieteellinen henki tä llä  
aikakaudella olisi jo  perinpohjaisesti hä
vittänyt taikauskon, mutta olemme jo edel
lä ilmoittaneet kuinka mielenliikutukselli- 
sesti käsittävä uskonto on omituisesti viha
mielinen järjen  vaikutukseen, ja  kuinka 
pelko on vieläkin vaikuttava tekijä ihmis
ten mielissä. Meidän esi-isäimme järjettö 
myydet ovat todellisuudessa vaikeasti eris
tettävät meidän mielenliikutuksellisesta si
teestä, joka menneisyydessä oli niin voima
kas ja  pysyväisyyttä, joka oli yläpuolella 
voimien, pidettiin mittana. J a  niin se kyl
läkin on, että vieläpä nytkin kansan enem
mistö viettää aikansa sen lumoissa, jos
kaan ei todellisuudessa antaudu harjoitta
maan taikauskoa ja  on pelkurimainen vas
tustamaan sitä, taikka kokonaan kykene- 
mätöin ym märtämään sitä.

Taikauskoisen luotto onneensa on juuri 
yhtä rajaton tänään kuin se on koskaan en
nenkään ollut. Me kannamme onnen tai
kakalu ja päällämm e, käytämme valkoisen 
kanervan vesoja, asetamme hevoskengän 
ulkopuolelle huoneemme oven (ja  kengäs
tä avonainen puoli ylöspäin, myöskin, jot
tei hyvä onni tulisi virtaam aan ulos!) ja  
samoin meillä on onnentuojia kääröissäm
me. Teatteripiireissä, varma tie joka joh
dattaa onnettomuuteen, on tapa toistaa sa
nat “ Macbethista” , sam alla kun jotakin ol
laan koskettelemassa riikinkukkoon, näyt
tämön n o itä keinot tuovat epäonnistumista 
tai tapaturm aa. Rotat jättävät turmioon 
tuomitun laivan ja  alkaakseen vesimatkan 
perjantaina, on vieläkin katsottu useam
man taholta sallimuksen houkuttelemisek
si. Menemme kilpa-ajoihin ja  arpajaisiin 
toivossa ollaksemme onnellisia, vieläpä
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vaikka käsitämmekin että vastassamme 
olevat matemaattiset numerot meidän voit
tamisessa voivat olla hyvinkin suunnatto
mat. Todellisuudessa, m onta' ihmistä ku
luttaa koko elämänsä hyvän onnen takaa- 
ajamisessa ja  jä ä  näihin harhaluuloihin 
kuolemaansa asti.

Se on todennäköisesti parantavan tai
teen valtakunnan suurin saavutus kun 
olemme asettaneet vastakkain suurilukui
sen taikauskon moninaisuuden ja  täm ä on 
aivan luonnollista silloin kun muistelem
me, että sairaus alkuperäisesti oli aiheutu
nut ulkonaisista vaikutuksista —  paha- 
henki, raivo, kuun ja  tähtien kulkuratain 
vaiheet niihin luettuina. Alkuperäisten ih
misten loihtija manasi taudin, pahanhen- 
gen, tai sovitti ne lumoamisen, todistus
kappaleiden osoituksella tai rukouksien 
kautta.

Sitä täytyy pitää suuresti valitettavana, 
että tätä taudin hoitoa koskevaa henkeä oli 
levinnyt kaikkialle koko parannustaidon 
historiaan, tällä a ja lla  täydellisesti saatet
tiin varjoon todellinen tieteellinen tarkoi
tusperä ja  vieläpä tänäänkin on pysynyt 
käytännössä monta kummallista paranta
vaa palvelusta, joihin sisältyy runsaasti 
taikauskoa. V aikka alkuperäiset kreikka
laiset koettivatkin tieteellisesti lähestyä 
lääkeoppia, niin vasta verrattain äskettäin 
on lääketiede ottanut sen tilan tieteelle 
niin, että nyt löytyy jokin puolustus niille 
eriskummallisille uskojen ja  käytöksien it
sepintaisuudelle, jotka me nykyjään mer
kitsemme häpeäm erkillä taikauskoisiksi.

Luonnollisesti, meidän täytyy myöntää 
että useat taikauskoisuuden parannustavat 
ovat olleet hyödyllisiä hävittämässä taudin- 
oireita ja  vieläpä parantamassakin niitä, 
mutta sallikaa minun painostaa sitä seik
kaa ettei se ollut parannuskeino, vaan se 
oli uskon innostus josta oli apua tullut. 
Meidän täytyy tunnustaa että luonto on 
suurin parantaja ja  että usko paranemi
seen tuottaa suurta apua luonnollisen suun
nan parannustapaan. Siis, vähemmästä 
merkityksestä on se, lieneekö usko innos- 
tutettu uskonnollisen pyhimysarkussa o le
van kuninkaan kosketuksella tai kuivatun 
lampaan silmä riippumassa kaulassa, se
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voi kuitenkin uskon kautta tapahtua ja  pa
rannusta on saavutettavissa. Kaikki nämä 
hartaat uskomiset tuottavat itsehypnotis- 
min, joka voi tehdä melkein vaikka minkä 
mahdolliseksi.

Lääkärien  määräyksien kautta tänään 
yhteiskunnan kaikissa osissa nousee tämä 
samainen taikauskoinen luotto. Ei kovin 
pitkä aika sitten kuin ilmoitettiin että poti
las oli nielaissut sen paperin, johon lääkä
rin m ääräys oli kirjoitettu, niin suuri oli 
hänen uskonsa sanojen ja  symboolin taika- 
peräisyyteen! Kansa on yleisesti halua
massa “ pullon lääkettä” ja  on välittämä- 
töin sairauden luonnollisuudelle, se myös 
todistaa uskosta lääkkeisiin.

Vielä enemmän vahingoittamassa, kuin 
tämä, on kansan luottamuksensa antami
sella “ patenttilääkkeille”  ja  puoskareihin 
juonten punojina. Mitä haaveellisempi pa
rannus- tai hoitojärjestelm ä, sitä suurempi 
sen puoleen kääntyminen näkyy olevan. 
Taikauskoinen luottaa sekoitetuissa lääke- 
tavaroissa viisastelijaan, joka ei suinkaan 
ole korkeam malla asteella kuin sivistymä- 
töin taikauskon harjoittajakaan, joka kan
taa varastetun perunan parantaakseen reu
matisminsa, tai joka voitelee syylänsä mus
talla  etanalla ja  sitten pistää etanan orjan
tappurapensaaseen. Kummassakin ta
pauksessa löytyi epäsuora herkkäuskoi
suus, arvostelukykyä vailla, lapsi main en 
toivomus ihmeellisyyksien ilmestymisestä, 
mitkä luonteenomaiset ominaisuudet ta ika
uskoisen mielissä on.

Vaikkakin on otaksuttu tuollaisten omi
naisuuksien levinneen laa ja lle  vaihtelevan 
erilaisten rotujen keskuudessa, niin ne ovat 
yleisempiä niiden keskuudessa, jotka asu
vat lähempänä luontoa —  niiden, joita ali
tuisesti luonnon voimat ja  säälimättömyys 
ovat muistuttamassa, siellä taikauskon voi
ma on suurin. Sellaiset ihmiset pitävät ele
tyn elämän voimasta itsepintaisesti kiinni 
ja  taikausko hallitsee heidän elämäänsä 
samoin kuin teki pimeyden aikakaudella. 
Voimmeko epäillä sitten että taikausko oli
si, noin kuvaannollisesti puhuen, virtaa
masta seisahtunut voima missä sivistykses
sä tahansa ja  vaara sen vanhanaikaisen ta

van mukaan jatkum isesta sivuutettu nyky
jään ?

Onneksi, taikauskon rasitusta on suures
ti vähennetty nykyisen vuosisadan kulues
sa, mutta taikauskon ajatuksia on vieläkin 
vastaan taisteltava. Sen olemassaolon ju 
listukset selittävät henkisesti huonoa ter
veyttä. Meidän tarvitsee ainoastaan joh
dattaa mieleen noituuden kauhuja käsit
tääkseen kuinka taikauskoinen ajatus oli 
saatu. Taikausko on sidottu ihmissuvun 
lapsuuden kanssa; se ilmaisee ihmisen 
heikkouden järjen  voimasta ja  hänen jä r 
jettömät mielikuvitukset. Se omaa itses
sään sen salakavalan sairauden elementit.

Varmasti taikauskon murhenäytelmä on 
vähenemässä ja  paranemisen kautta ihmis
ten älykkyyden mallikelpoisuus, joka ar
vossa tulee nostamaan luonnon lait, koska 
vastassa olevat voimat ovat yliluonnolli
suuksiensa takia ristiriitaisia.

Vielä löytyy varmat tekijät vaikutta
massa, jotka kieltämättömästi ovat liikku
massa siihen suuntaan, missä niitä pyritään 
ikiiistuttamaan ihmisten mielien tyyppinä, 
jonka kerran taikausko on heille antanut.

Minä viittaan erityisesti meidän kasva
tusjärjestelm ään. Useammassa tapaukses
sa se näyttää synnyttävän mielen, joka on 
tiedonhaluton, vailla arvostelukykyä ja  
vaatim atoin; toisin sanoen, mielen tyypin 
joka on helposti taipuisa hyväksym ään tai
kauskon ja  toimimaan sen mukaisesti. Mie
li opetettuna tällä tavalla, mikä alkaa omi
tuisesti herkällä vastaanottavaisuudella, on 
alistettu kaikenlaiseen lauman raivonpuus- 
kauksiin. Se voi muodostaa joitakin oikei
takin mielipiteitä itsekin, mutta on sam al
la valmis hyväksym ään ne, jotka ovat tul
leet minkä puoskarin kautta tahansa ja  
äänekkäämm in huudettuna, ja  jotka sat
tuu olemaan muodissa.

Sellainen mieli helposti tulee joukko- 
hysterian uhriksi ja  historia on hankkinut 
meille lukemattomia esimerkkiä järjettö
mästä säälimättömyydestä, ja  väkivallan 
teoista ihmisiä kohtaan, jotka ovat kuole
maan asti uuvutettu hysteerillisesti pyy
täen apua tuskissaan. Herkästä luonnon 
vastaanottavaisuudesta on jo puhuttu, eikä 
ole epäilystäkään etteikö se olisi näytel
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lyt hyödyllistä osaa turvaam assa ihmisen 
yhteiskunnallista järjestöä, mutta tähän 
aikaan järjestö itsessään kantoi niitä ele
menttiä, jotka olivat suurena vaarana. 
Meidän täytyy muistaa että mielenliikutus 
niin hyvin kuin uskokin voi johdattaa 
mieliin ja  ymmärtämättömästi johtaa 
joukkolevottomuuteen, josta voi muodos
tua hirveä hävityksen voima. Meidän ny
kyisen kasvatusjärjestelm än suuntana on 
estää lasten enimmistön ymmärryksen ke
hittymästä yläpuolelle lapsen tasoa. To
dellisuudessa, täysi-ikäisten ym märrystä
omaa via henkilöitä on suhteellisesti vain■
muutamia sivistyneessä yhteiskunnassa tä
nään.

N ykyjään, sielutiede tieteenä on tehnyt 
suurta edistymistä uudessa ajassa, erikoi
sesti niissä osissa mitkä m äärää lasten mie
liä ja  olemmekin nyt tekemiessä sellaisen 
tietoisuuden kanssa, jonka tulisi tehdä mei
dät kykeneviksi uudelleen rakentamaan 
kasvatusjärjestelm äm m e, jotta voitaisiin 
todistaa vääräksi nuo peräti vahingolliset 
taipumukset, joita olemme edellä kuvan
neet. Se voi näyttää melkein uskaliaalta 
ollakseen dogmaattisen kasvatuksen alai
suudessa, mutta minä ajattelen että kasva
tuksen alkuperäisen toiminnan tulisi näyt
tää toteen, todistaa ja  kasvattaa ym päris
töä missä lapsen ajatuskyky tulisi, saamaan 
tilaisuuden kasvaa —  ympäristön, jossa 
kaikki lapsen sälässäkin olevat kyvyt voi
taisiin tehdä kykeneväksi kehittymään 
täydellisesti.

Opettajien täytyy omaksua uusi suhde 
lapsen ymmärrykseen nähden. Heidän ei 
tulisi a jatella  lapsesta, kuten säiliöstä, sil
lä tosiasiassa sen täytyy antaa ulos varmat 
m äärät ja  palauttaa opettajaan sam ankal
taisen aine joukon. Lasta täytyisi rohkaista 
löytämään tiedon itselleen. Tavallisemmin 
opettajan tulisi olla oppaana. Sallikaam 
me opettajien koettaa löytää lapsen luon
nollisia henkisiä lahjakkuuksia ja  edistää 
niitä —  ei ole väliä jos he ovat ulkopuolel
la ahtaan koulupiirin asiaa ; lopullisesti ei 
hän tule menettämään todellista näköään 
että lapsi on yksilöllinen eikä yksikkö jou 
kossa.

Minä uskon että pitkin näitä suuntia tu
lisi kasvatustyö todistamaan kannattavai- 
suutensa, ja  pitkin näitä sam oja teitä va
pautuisi myöskin, jotta edistyisimme niissä 
ominaisuuksissa mitkä ovat niin harvinai
sia vielä tänään —  alkuunpaneva ominai
suus, keinot, itsenäisyys ja  itseluottamus. 
Lapset, joiden ajatuskyvyn on sallittu ke
hittyä näiden periaatteiden mukaan, on 
varustettu edeltäpäin aseilla taikauskoa ja  
kaikkia sen järjettöm yyttä vastaan. He 
tulevat itsenäisiksi mielipiteiltään ja  jä rk i
peräisiksi arvosteluissaan. Heitä ei tule 
koskaan kohtaamaan pakokauhuiset aiheet 
mielenliikutuksellisesti liiaksi, mitkä ovat 
aina olleet estämässä ja  vaikeuttamassa ih
miskunnan älyperäiseen kehitykseen, ja  
mitkä todistaa suuria ihmiselämän murhe
näytelmiä. Varm asti, sillä ei voi tulla kysy
mykseenkään etteikö kasvatus totuuden
mukaisesti tulkittuna olisi pääavain taika
uskon valloittamisessa ja  henkisen tervey
den tehdä osalliseksi, se on valttämätöintä 
että katkaisemme juuret ihmisen mielestä, 
nuo puutteellisuudet, joiden kautta teh
dään taikausko mahdolliseksi.

-------------- o--------------

—  Korkeimpaan eläimeen, ihmiseen, 
vaikuttavat vissit tapahtumat paljon voi
makkaammin kuin alemmilla asteilla ole
viin. Hän tuntee iloa, mutta myöskin ki
pua paljon voimakkaammin, elävämmin; 
häneen vaikuttaa hyvä ja  kaunis, mutta 
myöskin nurinkurisuus ja  ruma paljon voi
makkaammin kuin alemmalla kehityskan- 
nalla oleviin, hänestä moni seikka on pa
haa, mikä noista vielä näyttää hyvältä ja  
oikealta. J a  niin täytyy ollakin, sillä vain 
oppimalla tietämään, että vahingollinen 
tuottaa tuskantunteen seurauksenaan, op
pii eläin harjoittamaan aistimiaan ja  ruu
miinsa voimia ja  ajoissa välttämään häntä 
uhkaavan vaaran ; ja  niin ovat ihmiselläkin 
tuskaiset kokemukset parhaita opettajir 
Oleva paha ei siis ole pahan vihollisen kyi- 
väm ää rikkaruohoa, vaan hyvän välttäm ä
tön lisäke. —  Ben Vetter, Kehitysoppi jn 
Ihminen.


