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JOHDANTO. 

Ei pidettäne liiallisena vaateliaisuutena, että otan 
itselleni oikeuden lyhyesti tehdä selkoa siitä, miten se 
teos on syntynyt, joka nyt lasketaan julkisuuteen ja 
millaiseksi haluaisin sen yleisluonteen käsitettävän. 

En ole tätä teosta koskaan päättänyt kirjoittaa, 
vaan se on syntynyt ikäänkuin itsestään ajatuksista, 
jotka ensin olivat toisistaan eristettyjä ja hajallisia, 
mutta joiden vähitellen havaitsin muodostavan suurempia 
yhteyksiä. Vihdoin pääsin eräitten ydinajatusten perille, 
jotka olivat ohjanneet ajattelutoimintaani, itseni oikeas
taan olematta siitä täysin tietoinen. Tajunnassa uisken
nelleet erilliset aines-osaset olivat nyt kokoontuneet 
Jiiinteämmäksi ja · selväpiirteisemmäksi elimistöksi. 

Kun siis .teokseni ei ole syntynyt minkään ennakolta 
laaditun suunnitelman mukaan, ei siltä pidä vaatia mitään 
systemaattista täydellisyyttä toisessa tai toisessa suh- · 
teessa. Olen käsitellyt semmoisia asioita, jotka ovat · 

· herättäneet mielenkiintoani ja askarruttaneet ajatuksiani 
ja jättänyt syrjään kysymykset, jotka kenties ovat 
läheisessäkin yhteydessä edellisten kanssa, mutta eivät 
samassa määrin ole· kiinnittäneet harrastustani. Alku
peräisen suunnitelman puutteen johdosta myös on kir
jastani epäilemättä löydettävissä kohtia, jotka · ovat 
näennäisessä ristiriidassa keskenään. Nämä ristiriidat 
johtuvat siitä, että eri kohdissa asiaa on katsottu eri 
näkökulmista. En ole tahtonut esittää mitään lopullista 
viimeisteltyä maailmankatsomusta, vaan on teostani pi-
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dettävä vain ilmauksena pyrkimyksestä päästä selvyy
teen asioista; vastaisuudessa ovat mielipiteeni mahdolli
sesti monestakin asiasta muuttuvat. En ole työssäni 
kulkenut puhtaasti loogillisen harkinnan, vaan yhtä 

• paljon intuition tietä ja kuten esityksestäni käy ilmi,
monasti en ole yrittänyt todistaa väitteitäni_ oikeiksi,
vaan olen tyytynyt vain· väittämään, tällöin oUen sitä
mieltä, että äärimmäisissä kysymyksissä merkitsee asian
·sisäinen intuitivisesti tajuttava evidenssi enemmän kuin
pitkät dialektiset todistelut. Useat kohdat on käsitettävä
aivan hypoteseiksi, joihin olen turvautunut saadakseni
itselleni asian jollakin tavoin selvitetyksi.

Teokseni ei ole ·eikä tahdokaan olla ankarassa mie
lessä tieteellinen; kumminkin olen yleensä koettanut
säilyttää tieteellisen peruskatsomuksen, mikä ennen kaik
kea ilmenee siinä, että esitys on koetettu saada objek
tiviseksi s. o; arvonäkökohdista riippumattomaksi, pel
kästään todentavaksi. Hieman toinen on kuitenkin
asenteeni viimeisessä luvussa. Tietysti ei subjektivistiutta
tämmöisessä teoksessa voi välttää sieUäkään, missä esitys
semmoisenaan on objektivinen: se· tulee esiin esim
siinä, että liiaksi kiinnittää huomiota toisiin puoliin
ilmiöistä toisteli kustannuksella, joita taas joku toinen
ehkä pitää paljoa oleellisempina, ja myös niiden ajatqs-
. välineitten (metodin, käsitteiden)· iaadussa, joita asian- .
omainen käyttää. En ole suinkaan sokea tällaisille rajoi
tuksille esiJlä olevassa teoksessa, mutta ajattelen, että
maailma siten kokonaisuudessaan tulee parhaiten valais
tuksi, että jokainen esittää ne puolet, jotka hän on sel
västi nähnyt ja sillä tåvalla kuin hän on ne nähnyt.

Epäilemättä teokseni on osuva sellaistenkin käsiin,
jotka ei�ät ollenkaan voi tajuta sen käsityksiä, pitäen
ehkä esitystäni pelkkänä utukuvien takaa-ajona, koska
heidän lähtökohtansa, heidän oma peruslaatunsa on toinen
kuin minun. · Se, joka ei koskaan ole tutustunut aisti-
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maaihnan takaisiin realiteetteihin, joka ei ole saanut 
päähänsä sitä aihakin minulle epäilemätöntä tosiasiaa, 
että jokainen meistä juuri .on tuollainen aistimaailman 
takainen realiteetti, se ei minua ole ymmärtävä. Sitä 
ei ole tekevä myöskään kukaan, joka alusta pitäen asettuu 
esittämiini ajatuksiin nähden kylmälle ja kielteiselle kan
nalle; sillä semmoinen ymmärtäminen, joka tässä tulee 
kysymykseen,· edellyttää ehdottomasti jonkinlaista alt
tiutta lukijan puolelta. _: 

En tahdo mitenkään väittää, että esiintuomani 
ajatukset olisivat itsessään uusia; päinvastoin olen ensi.: 
mäinen tunnustamaan, että ne ovat osaksi saatuja ajat
telijoilta, joiden teokset ovat niihin tutustuessani herät
täneet mielenkiintoani - nimenomaan mainitsen tässä 
suhteessa Schopenhauerin ja Bergsonin -, osaksi ovat 
nämä ajatukset elävinä nykyisessä ajanhengessä ja ajat
telussa. Mutta se, mitä uskallan väittää, on, että nuo 
eri tahoilta tulleet ajatukset, h�rätteet ja vaikutelmat ovat 
teoksessani saaneet omaperäisen luonteen, että niistä on 
syntynyt personallinen synteesi. Kirjan ajatukset tah- · 
tovat näin ollen samalla kertaa olla emanatio sekä ajan
hengestä että tekiiänsä persona:llisuudesta. 

Tässä voi olla syytä huomauttaa siitä, että myöskin 
viimeaikaiset maailmantapahtumat, maailmansota ja sen 
yhteydessä olevat moninaiset ilmiöt• kuin myös oman 
maamme ja kansamme viimeiset vaiheet ovat - tietysti 

•. puhtaasti henkilökohtaisten elämysten ohella -: olleet 
huotnattavalla tavalla vaikuttamassa teoksessani olevien 
ajatusten syntyyn ja kehittymiseen. Maailmansota ja 
sen tapaukset nostivat mielestäni selvästi nähtäviin ne 
perusvoimat, jotka ovat vallitsevina ihmiselämässä ja 
ihmistenvälisissä suhteissa ja yleensä elämässä. Tämä 
ihmiskunnan tuskainen prosessi paljasti elämän ydinher
rilot. Sairaus toisinaan tuo hypertrofisina tarkastelijan 
silmäin eteen normalitilassa tavattavat tendenssit ja 
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niin kävi mielestäni nytkin. Elämä näytti - jättiläis
mäisissä mittasuhteissa - eräät oleelliset puolet itsestään. 
Ainakin toisinaan tuntui minusta maailmansota niin 
suurisuuntaiselta, että tunsin tarvetta tulkita sitä suo
rastaan metafyysillisesti. Tulin kysyneeksi itseltäni: 
mitä merkitsee tämä . suunnaton ihmishenkien hukka,. 
aineellisten ja kulttuuriarvojen säälimätön tuhoaminen, 
nämä loppumattomat kärsimykset, nämä kansain ja 
yksityisten miltei yli-inhimilliset voimanponnistukset? 
Mikä on tämän kaiken perustana ja mihin ne, jotka tätä 
hävi_tysprosessia pitävät vireillä, perimmältään pyrkivät? 
Miksi se on välttämätpn? Ja edelleen, kun saatiin nähdä, 
miten jokainen sekä väitti että epäilemättä myös tunsi 
olevansa oikeassa ja taistelevansa oikean ja hyvän puo
lesta vääryyttä ja pahaa vastaan, pani se minut kysy
mään: mikä on lopulta hyvää ja oikeata, kun siitä ollaan 
noin perin eri mieltä ja jokainen panee kaikki voimansa 
vieläpä olemassaolonsa alttiiksi viedäkseen oman käsi
tyksensä voittoon? 

Eri tahoilta tulevien vaikutteitten varassa kasvoi 
minussa vähitellen esiin semmoinen vakaumus, että me 
ihmiset �lämme kahdessa maailmassa, nimittäin toisaalta 
v ä 1 i n e  i t t e  n, toisaalta a r.v o j e n  m a a  i 1 m a s s a, 
Se maailma, minkä me kaikki näemme ympärillämme, 
minkä aistimillamme havaitsemme, missä me käytän
nöllisesti toimimme, on välineitten maailma. Välttämät- .. 
tömyys on sen· luonut juuri välineitten maailmaksi; 
sillä välineet ovat tarkoituksenmukaisia ja välttämättö
myys sallii ainoastaan tarkoituksenmukaisen olla ole
massa. Välineitten maailmassa eivät elä vain ihmiset, 
vaan koko elollinen luonto; ja eloton luontokin esiintyy 
sille ainoastaan eräitten välineitten s. o. tajunnan eli
mien (aistimien y. m.) lävitse kulkeneena, niitten muo
vailemana. 
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Mahtavimmassa muodossaan esiintyy välineperiaate 
ihmisen sovelluttamana. Tieteen ja tekniikan hämmäs
tyttävät saavutukset ja jättiläismäiset yhteiskunnalliset 
järjestöt kuten suurvallat, miljoona-armeijat, industria
lismi, kapitalismi - kaikki ne ovat seurauksia väline
periaatteen johdonmukaisesta so;elluttamisesta eri aloille. 

Mutta ihmiset ja heidän kanssaan elolliset olennot 
elävät myös arvojen maailmassa, joka on näkymätön 
eikä aistimien, ei liioin järjen ulottuvilla. Se on tahdon 
ja tunteen, hyvän ja pahan, rakkauden ja vihan maailma. 
Se on eetillisen maailma. 

Nuo kaksi maailmaa ovat keskenään läheisissä kos
ketuksissa, mutta kumminkin aina kaksi eri maailmaa. 
Kumpikin niistä on kieltämättä tärkeä, mutta eri tavoin. 
Se ))tärkeä>>, mikä jokapäiväisessä elämässä meitä kohtaa, 
kuuluu yleensä välineitten maailmaan. Mutta tuontuos
takin sattuu tilanteita, jolloin arvojen maailman tärkeys 
astuu painavana eteemme, vieläpä niin painavana, että 
se ehdottomasti työntää syrjään välineelliset näkökohdat. 
Ja silloin selviää meille vaistomaisesti, että välineitten 
maailman perustuksena on arvojen maailma ja että sen 
tärkeydet perustuvat · tuon toisen maailman tärkeyteen. 

Tuskin nimittäin on montakaan ihmistä, ioilla ei aina
kin joinakin elämänsä hetkinä olisi ollut tunnetta siitä, 
että a i n o a  t o d e 11 a .t ä r k e ä  maailmassa lopulta on 
e e t i 11 i s t ä. Sisimpämme sanoo meille ehdottomalla var
muudella, että eetillinen on se, mikä muodostaa meidän 
syvimmän ytimemme ja että sen rinnalla kaikki muu 

· on mitätöntä - ajatus, jonka raamattu ilmaisee sanoilla
&mitä se ihmistä auttaisi, jos hän kaiken maailman:
voittaisi ja saisi sielullensa vahingon». Seisomme tässä
kieltämättömän psykologisen tosiasian edessä, jonka jokai
nen voi välittömästi kokea itsessään ja välillisesti havaita
muissa. Mikään puoli ihmisessä ei ole niin keskeinen
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kuin eetillinen. Myöskään 'ei mihinkään �uihin kysy
myksiin ole liittynyt samanlaista syvää vakavuutta ja 
paatosta kuin eetillisiin, joko niitä tutkistelemme yks_in 
oman itsem_me kanssa tai yhdessä muiden kanssa. Eräänä 
esimerkkinä siitä ka�mottavasta vakavuudesta, mikä 
on tällaisille asioille ominainen, tarvitsee vain viitata 
siihen, että moraliset ristiriidat ja omantunnon vaivat 
usein johtavat mielipuolisuuteen tai. itsemurhiin - sielu 
ei enää jaksa kantaa niiden painoa, vaan vapautuu 
niistä. tällaisin radikalisin keinoin. Sanottaneen, että 
nämä ovat sairaaloisuuden ilmauksia c..- myönnettäköön; 
mutta oli niiden fysiologinen pohja mikä hyvänsä, pääasia 
on vain, että voimme todeta, että tajunnan sisällys 
tällöin on ollut moralisten ristiriitain raastania. Yleensä 
voinee sanoa, että henkiset kärsimykset suurimmalta 
osaltaan, ettemme sanoisi kaikki, ovat pohjaltaan .mora
lisia. 

Tärkeimpiä niistä tekijöistä, jotka selittävät u s k o  n
n o  n ja eti · uskontojen suuren merkityksen kaikkien 
kansojen keskuudessa sekä sen seikan, että ne korkeim
mallakin sivistyskannalla yhäti elävät ja pysyvät voi
massa, huolimatta niistä hyökkäyksistä, joita tehdään 
niitä vastaan ja erittäink�n niiden dogmirakennuksia ja 
mytologisia · käsityksiä vastaan, ori epäilemättä se, että 
jokainen tuntee, että uskonnon perusydin itse åsiassa 
kumminkaan ei ole niiden dogmirakenteessa eikä ulko
naisissa muodoissa, vaan että se. on luonteeltaan e e t  i 1-
1 i n e  n. Näin on ainakin laita korkeammissa uskonto
muodoissa (kristinuskossa, buddhalaisuudessa, muha
mettilaisuudessa, konfusianismissa y. m.), mutta tuskin 
on epäilystä siitä, etteikö jo alimmallakin kehityskannalla 
uskontoon olisi liittynyt eetillisiä · tekijöitä. Useissa 
korkeammissa · uskonnöissa on poikkeuksetta se käsitys 
yleinen, että ,maailman syyin olemus on eetillinen, että 
kärsimys maailmassa johtuu synnistä tai mystillisessä 
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muodossa esitetystä transsendentista rikoksesta, kuten 
kristinusko asian esittää ja että koko ihmiselämällä on 
moralinen tarkotus. Mitä korkeampi uskonnollinen kanta 
on, sitä enemmän. astuu eetillinen puoli. etualalle tullen 
lopulta yksinva1litsevaksi. 

Siitä seikasta, että eetillinen uskonnossa on kes
keistä, saa epäilemättä myös selityksensä se palava 
innostus, hartaus ja antaumus, millä uskonto omaksutaan · 
ja millä yleensä uskonnollisia· asioita ajetaan. Kristittyjen 
marttyyrit ovat eräs todistus siitä; samasta kertovat pyhi
mysten elämäkerrat. 'Muistakaamme myös, mikä ääretön 
vaikutus kansojen elämään ja koko kulttuurikehitykseen 
on ollut uskontojen perustajilla, semmoisilla kuin esim. 
Kristus, Buddha, uudistajilla kuten Luthe:r: tai profee
toilla ja uskonnonjulistaiilla semmoisilla kuin Mooses, 
vanhan testamentin profeetat, Paavali y. m., sitä intoa, 
millä he ovat asialleen antautuneet ja saarnanneet oppiaan 
asettaen· koko persoonallisuutensa sen palvelukseen ja 
tällöin saaneet tuhansia sen om_aksumaan, vieläpä anta
maan henkensäkin sen puolesta. · Olkoon vain totta, 
mitä Nietzsche sanoo, että jos joku menee kuolemaan 
asia�sa puolesta, ei se vielä mitään todista asian oikeudesta: 
»Veri on huono todistajat>. Mutta se seikka, että ihmiset

· yleensä ovat antautuneet asiaansa puolustaakseen kär
simyksiin ja kuolemaan, osottaa, että eetilliset ihanteet
ja niiden vaatimukset joka· tapauksessa ovat jotakin
erinomaisen vakavaa ja tärkeätä ihmisessä Kun ajatte
lemme, että uskonto tämmöisissä tapauksissa ei tuota
yksilölle mitään personallisia etuja maallisessa elämässä,
vaan päinvastoin moninaisia kärsimyksiä, täytyy meidän
tunnustaa moralin suunnaton valta ihmishengen yli,
vaikkapa muutkin tekijät kuin puhtaasti eetilliset useim-.
miten ovat olleet vaikuttamassa.

Ylipäänsä voidaan todeta, että kaikki voimakas innos
tus - joka asiaa ulkopuolisesti katsoen voi kenties olla
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kohdistunut muuhunkin kuin moraliin tai uskontoon -
semmoinen innostus, johon koko personallisuus on sulau
tunut, aina sisältää enemmän tai . vähemmän moralisia 
aineksia, joskaan ne eivät aina ole- yhtä helposti havait
tavissa. Myös jokaisen kansan keskuudessa tavattavat 
ihaillut sankariteot, jotka maineen. sädekehän ympäröi
minä kauan säilyvät jälkimaailman muistissa, ovathan 
nekin aina lähteneet semmoisista vaikuttimista, joita 
täydellä syyllä voimme nimittää eetillisiksi, teot semmoi
set kuin Rooman varhaisemmassa historiassa mainitut 
Mucius Scaevolan tai Reguluksen urotyöt tai Leonidaan 
ja hänen miestensä Kreikan historiassa. 

Nämä kaikki ovat tunnettuja asioita, joten voi 
näyttää aiheettomalta niistä tässä yhteydessä mainita. 
En teekään sitä minkään muun tähden kuin niihinkin 
viittaamalla tehostaakseni, .että tunne moralisen eri
koisesta arvosta tavataan elävänä kaikkialla, missä ihmi
siä asuu ja kaikkina aikoina. Jos asetumme esim. sille 
kannalle, että jokainen elollinen olento perusluonteensa 
mukaisesti - niinkuin - tiede yleensä olettaa - vain 
koettaa säilyttää itseään j_a hankkia itselleen mahdolli
simman edulliset elinehdot, niin pitäisi tuntua siltä, 
että mainitunlaiset henkilöt ovat käsittämättömiä -epä
normalisia ilmiöitä, monstrumeita, ja heidän tekonsa 
yhtä käsittämättömiä, koskapa ne yksilön edun kannalta 
katsoen ovat täysin järjen vastaisia; nyt voimme kuiten
kin todeta, että juuri tällaisia henkilöitä ja heidän teko
jaan yleisesti kaikkialla ihaillaan ja kunnioitetaan·, ei 
yksin heidän suorituksiensa hyödyllisten . vaikutusten 
vuoksi - jos kohta tämä seikka erittäinkin alemmalla 
sivistyskannalla epäilemättä tekee paljon asiaan - vaan 
siitä syystä,., että jokainen tuntee vaistomaisesti oman 
siveellisen tietoisuutensa perusteella, että ne jos mitkään 
ovat ihailun arvoisia. 

Jos sitten käännämme katseemme semmoisiin i n h i-
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m il Ii s e  n h e n g e n  t uo t t e i s i i n, joita on totuttu 
pitämään sen korkeimpina saavutuksina; teoksiin, joille on 
taattu pysyväinen elämä kautta vuosisatojen, huomaam
me, että kaikkien niiden sisällyksessä eetillinen puoli on 
esteettisen rinnalla ja läheisessä yhteydessä sen kanssa 
ennen muita etualalla - tällöin otan sanan >>eetillinem 
jonkunverran laajemmassa merkityksessä kuin se taval
lisesti otetaan. En tarkota mitenkään, että ne olisivat 
tendeussiteoksia, joissa s a a r n a t  t a isi i n moralia, 
sillä juuri siitä ne todellisina taiteentuotteina ovat vapaat, 
vaan siten, että niiden aiheena miltei aina ovat henkilöt, 
joiden sieluelämä ja toiminta on eetillisesti merkityksellistä, 
että niissä on kysymys suurista moralisista ristiriidoista, 
vakaumusten tai aatteitten yhteentörmäyksistä. Ainoas
taan tämän kautta nämä teokset niin syvästi ja järkyt
tävästi vaikuttavat ihmismieliin. Näytelmäkirjallisuu
dessa tämä tulee erikoisen selvästi näkyviin - tarvitsee 
vain palauttaa mieleen semmoiset teokset kuin Sofokleen 
Antigone, Shakespearen Hamlet ja . Macbeth, Goethen 
Faust, S�hillerin Wilhelm Tel1 ja Ibsenin näytelmät; 
myös mainiot huvinäytelmät, kuten Molieren ja Hol
bergin, imevät itse asiassa vaikuttavuutensa juuri eetil
lisistä lähteistä. Mutta myös esim. romanikirjallisuuden 
parhaissa tuotteissa on. selvästi havaittavana eetillisen 
puolen tärkeys; vieläpä se on, joskin sublimoidussa 
muodossa, myöskin lyyrillisessä runoudessa. Ei kuiten
kaan yksin kirjallisuus sisällä moralisia aineksia, vaan 
sen tekevät kaiken muunkin taiteen suurimmat teokset, 
oli sitten kysymys maalaus- ja kuvanveistotaiteesta tai 
musiikista. Tuonnempana palaan yksityiskohtaisemmin 
näihin kysymyksiin, tässä riittäköön vain lyhyet viit
taukset. 

Jos vihdoin tarkastamme f i 1 o s  o f i a a, näemme miten 
siinä eetillisellä on erinomaisen tärkeä sija. Useimmissa 
filosofisissa oppimuodostuksissa on määrätty eetillinen 
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katsomus se huippu, johon koko filosofia pyrkii, ja tark
kaan katsoen. se. usein muodostaakin itse maailmankat
somuksen· · ytimen, joskin se saattaa olla peittyneenä · 
laajari käsiteapparaatin alle. Useinkin voi havaita, miten · 
filosofi on ryhtynyt suurisuuntaisen ajatusrakennuksen 
luor'1,iseen perustellakseen määrättyä eetillistä katsanto
kantaa. . Etiikki tosin näyttää oleva11 loogillinen seuraus 
ajattelijan muusta filosofiasta, mutta itseasiassa onkin 
aivan päinvastoin: koko systeemi on psykologisesti 
johdettavissa hänen eetillisestä minästään. Tuskin voi-

. daan pyytää parempaa esimerkkiä etiikin keskeisestä 
merkityksestä ihmishengelle kuin on juuri se tosiasia, 
että filosofi vain objektivisesti tukeakseen. eetillistä 
vakaumustaan, ryhtyy luomaan käsiterakennelmaa, joka 
aineksiltaan on täysin vieras sille, mihin hän oikeastaan 
pyrkii. · Näin on laita esim. niin kokonaan käsitteelliseltä . 
näyttävässä Spinozan systeemissä. Kantin filosofian per• 
sonallinen painopiste on epäilemättä löydettävissä hänen 
praktiilisesta filosofiastaan, ennen muuta tietysti kategori• 
sesta imperativista. Schopenhauer piti itsekin Die Welt· 
als Wille und Vorstellungin neljännessä kirjassa esitettyä 
tahdonkieltämysoppiaan filosofiansa tärkeimpänä osana ja 
oli. muuten selvillä siitä, että moralinen ihmiselle on 
tärkein asia maailmassa. Vanhanajan filosofisissa opeissa 
- jollemme ota lukuun joonialaista luonnonfilosofiaa -
on eetillisellä puolella tärkeä asema, niin jo pytagorealai
suudessa; Sokrates omisti kaiken harrastuksensa siveys
opillisille kysymyksille ja Platon suurisuuntaisessa idea
opissa on, merkittävää kyllä, >>hyvän>> idea asetettu
ylimmäksi. Stoalaisuus ja epikurolaisuus olivat kuten
tunnettua pääasiassa eetillistä filosofiaa; . muut kysy
mykset jäivät varjoon eetillisten rinnalla. Uusplatoni
suuden ydin oli niinikään eetillinen. Jos ajattelemme,
millaiset filosofiset suunnat nykyajalla ovat enimmin.
herättäneet huomiota, tulleet tunnetuiksi, niin huomaam-
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me, että ne ovat sellaiset, jotka enimmin ovat kyllästetyt 
eetillisillä aineksilla kuten· Nietzchen filoso�ia ja Kierke
gaardin teokset pohjoismaissa. Viimemainittu on esi
merkkinä filosofista, joka oikeastaan· ei: ole puuttunut 
muihin kuin eetillisiin kysymyksiin. Yleensä voi havaita, 
että on ollut olemassa paljon ajattelijoita, joita yksin
omaisesti etiikki on harrastuttamit, mutta sitävastoin 
_ei ketään huomattavampaa, joka olisi käsitellyt ainoas
taan tietoteoriaa, ja aloja, joilla ei etiikin kanssa· ole 
mitään kosketusta. 

Ne sekä .filosofiset että muutkin kysymykset; jotka 
eniten herättävät yleisön mielenkiintoa, ovat kysymyksiä, 
jotka tavalla tai toisella välillisesti tai välittömästi ovat 
moralin kanssa yhteydessä, esim. semmoiset kuin· kysy
mys tahdonvapaudesta. · Suuren yleisön mielenkiinto 
yleensä alkaa siitä, tnistä eetillinenkin alkaa. Puhdas 
teoria ei koskaan voi tulla populäriks�. Ihmiskunnan 
suurimpina opettajina ei koskaan ole pidetty teoreettisten 
totuuksien ilmituojia, vaan miehiä, jotka ovat julistaneet 
siveellisiä imperativeja, ja tämmöisistä kysymyksistä on 
su,urimmat taistelut käyty, sekä sanoin että miekoin. -

Kun edellisessä olen puhunut eetillisestä, ei tarko
tukseni suinkaan ole ollut laulaa mitään moralin ylistys
hymniä. Sana eetilline11- on tässä kuten seuraavassa 
esityksessäni otettava kokonaan ilman mitään arvo
väritystä; en pyri saarnaamaan mitään eetillistä oppia, 
vaan . esittämään asioita teoreettisesti sine ira et studio. 
En . kuitenkaan ryhdy eetillisen käsitettä nyt määritte-

. lemään, vetoan ainoastaan siihen intuitiviseen tietoon 
sen olemuksesta, minkä jokaisella on omassa itsetajun
ilassaan. Tarkoitukseni edellisillä riveillä on ollut ainoas
taan tehostaa sitä suunnatonta keskeistä merkitystä, 
minkä jokainen tuntee moralin kysymyksillä olevan, 
kun hän syventyy omaan itseensä. Tämä kaikkialla ihmis
ten sydämissä tavattavissa oleva tunne panee nimittäin 
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kysymään, tokko eetillinen on mikään myöhäinen, sekun
därinen, pitkän kehityskulun synnyttämä kulttuuri
tuote, vaan eikö se ole pikemminkin jotain primäristä, 
kenties kaiken elollisen olemukseen alkuperäisesti kuulu
vaa. Samalla tavoin kuin eetillinen tietoisuutemme 
panee meidät ajattelemaan olevaisen perimmäisiä kysy
myksiä, samoin kenties juuri siinä voimme tavata jotakin 
ei ainoastaan oman itsemm�. vaan koko maailman perim
mäisestä, todellisimmasta olemuksesta. >>Viimeiset perus
salaisuudet on ihmisellä omassa sydämessääm, sanoo 
Schopenhauer. Goethe kysyy: ))Ist nicht der Kern der 
Natur Menschen im Herzen?>> 

Eetillisen tietoisuuden keskeisen aseman tähden sekä 
sen johdosta, että jokainen tuntee siinä olevan hänen 
oman minänsä omaperäisimpänä ja puhtaimpana, otan 
sen lähtökqhdaksi seuraaville ajatuskehittelyilleni. 
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2, - Arv9jen Ja viilineittel\ maailma 



TAHDOSTA. 

Eetillistä on, ainoastaan siellä, missä on _olemassa 
t a h  t o a. Tämä tosiasia on ilman muuta selvä. Mutta 
se herättää toisen ajatuksen: kaikki tahto on aina jotain 
eetillistä. Jos näin käsitämme asian, ymmärrämme pa
remmin sen · tunteen oikeaperäisyyden, jonka - kut�n 
oli puhe - tunnemme syvimmässä tietoisuudessamme, 
nimittäin, että elämän perusolemus on eetillinen ja 
että maailman, olevaisen merkitys on täältä löydet
tävissä. 

Mitä on tahto? Tahtominen on kyllä jokaiselle 
omasta kokemuksesta mitä tutuinta ja lähintä, mutta 
lopulta on se arvotuksellisinta mitä tunnemme. Aina 
me tahdomme, mutta miksi? Miksi tahdomme yleensä 
elää, miksi aina, lakkaamatta ja väsymättä pyrimme, 
haluamme, toivomme, milloin kiihkeämmin, milloin tyy
nemmin? Me tunnemme, että meillä tässä on kysymys jos
takin, joka menee niitten rajojen ulkopuolelle, joiden sisällä 
järkemme on tottunut liikkumaan, tämän kysymyksen 
ratkaisu on transsendentti. Me voimme yhtävähän sel
vittää tahtomisemme syvintä syytä kuin sen äärimmäisiä 
perusteitakaan. Ja kumminkin on, ainakin kaikissa 
elollisissa olennoissa, juuri tahtominen epäilemättä kes-

, keisintä, sen voimme päättää sekä omasta tajunnastamme 
että myös analogian perustuksella muista olennoista, 
joissa on elämää. Tästä on nykyinen tiede päässyt yhä 
enemmän selville ja kuten tunnettua, astuu tahtokäsite 
psykologiassa yhä enemmän etualalle. 
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Emme voi sanoa muuta kuin että Schopenhauer oli 
oikeana tolalla asettaessaan tahdon maailman olemukseksi, 
sen metafyysilliseksi perustaksi - sillä jos mikään meissä 
on metafyysillistä on se juuri tahto. Epäorganisen. 
luonnon perimmäisestä luonteesta tosin emme analogia
tietäkään ' voi mitään , varmaa sanoa, mutta ainakin 
mitä organiseen. tulee, pitää epäilemättä Schopenhauerin 
katsantokanta paikkansa. Hän ei kuitenkaan ollut 
ensimäin�n, joka oli selvillä tahdon keskeisestä merki
tyksestä. Pyhällä Augustinuksella tapaamme useita 
tähän suuntaan käypiä , lausuntoja. Tahtoelementin 
psykologisesti keskeisestä asemasta hän puhuu esim. 
De civitate Dei XIV, 6: >>Tahtoa on nimittäin kaikissa 
mielenliikkeissä; ne kaikki suorastaan .eivät ole muuta 
kuin tahtomuksia. Sillä mitä on nautinto ja ilo muuta 
kuin tahtoa sen ollessa sopusoinnussa sen kanssa mitä 
tahdomme? Ja mitä on pelko ja suru muuta kuin tahtoa, 
sen ollessa ristiriidassa sen kanssa mitä emme tahdo?• 
Tästä lausunnosta käy ilmi Augustinuksen mielipide siitä 
yhteydestä, joka tosiasiallisesti on olemassa t u n t e e  n ja 
tahdon välillä.• Tunne ei tosin ole sama kuin tahto, mutta 
tunteissa käy tahtomisen laatu ilmi. Tunteet ovat taval
laan seuraus tahdon olemassaolosta; mutta samalla on 
itse tahto myös suhtautumista omiin tunteisiinsa määrä
tyllä tavalla, josta on seurauksena uusia tunteita ja 
uudenlainen tahto. 

Sen tahdon, jonka otaksumme kaikessa olevaisessa 
löytyvän, tunnemme, kuten sanottu, välittömästi omassa 
itsessämme. Perimmältä" olemukseltaan se on käsittä
mätön, mutta jotakin voimme siitä kumminkin sanoa 
oman kokemuksemme nojaHa. Ensimäinen, minkä siitä 
voimme panna merkille, on se, että se tahtoo olla olemassa. 
Mutta ei tässä kyllin, . tahto tahtoo olla olemassa m ä ä
r ä t y n 1 a i s e  n a; kaikki tahto on toisin sanoen k v a-
1 i t a t i v i s t a, vieläpä voimme sanoa, että j u u r i 
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ta h t o  ennen kaikkea onkin kvalitatiivinen tekijä maail
massa. Tämä on erinomaisen tärkeä seikka, johon ei 
aina kylläksi kiinnitetä huomiota. Tahto on kaikkein 
vähimmin mikään homogeninen substanssi; jota voitai
siin mitata tai edes millään vähänkään kvantitativisilla 
määreillä määritellä. Tahto ei siis missään suhteessa ole 
verrattavissa esim. aineeseen tai voimaan, ja suurempaa 
virhettä kuin sen asettaminen näiden rinnalle tuskin 
voidaan tehdä, kun sen olemusta koetetaan ymmärtää. 
Mutta siitä seikasta, että meidän ajatuskoneistomme 
yleensä on tottunut käsittelemään vain etupäässä ulko
naisia, materialisia, käsitteellisiä suureita, pujahtaa hel
posti tahtokäsitteeseen jotain sille vierasta muodonomai
suutta ja kvantitativisuutta, yleensä semllloista, mil
laisen käsittelyyn käytämme järkeämme, intellektiämme, 
kun taas tahdon tajuaminen on n. s. intuition asia. Tah
don kvalitativisuus on itse asiassa jotenkin vaikeasti 

· tajuttavissa, se on raskasta, sen tajuamiseksi täytyy
ikäänkuin kiristää itsensä kokoon. Tuntuupa siltä,
että Schopenhauerkin, joka kuitenkin niin perinpohjai
sesti oli koettanut tunkeutua tahdon olemukseen, olisi
tuon käytännöllisen ja käsitteellisen, ihmiselle luonnolli
sen katsantokannan antanut toisinaan johtaa itseään
harhaan. Sitävastoin Bergson enemmän tehostaa tahdon
kvalitativisuutta, antaen tosin tahdolle toisen nimen,
nimittäen sitä e 1 ä m ä  k s  i, jota nimitystä tietysti myös
voitaisiin käyttää.· Jollemme ankarasti pidä kiinni tästä
tahdon perusominaisuudesta, sen kvalitativisuudesta, joh
dumme harhapoluilie, joilla ei ole mitään toivoa selittää
niitä 'monia ilmiöitä ja tahdon ominaisuuksia, jotka
juuri johtuvat tästä suorastaan kardinalisesta asiasta.
Tietysti on tahto täysin kvalitativisena empirisesti
jotain meille tuntematonta, se on aina liittynyt kvanti
tiviseen, käsitteelliseen ja ulkonaiseen, sillä mehän emme
koskaan tunne tahtoa semmoisenaan, vaan aina joihinkin
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sen ilmauksiin yhtyneenä, mutta me voimme kuitenkin 
kun syvennymme itseemme ja ajatellen ja alttiudella 
tutustumme elämään, nähdä sen takana tuon puhtaasti 
kvalitativisen tahdon. Jotta tahdon voisi tajuta, on 
välttämätöntä, että abstrahoidaan kaikista sen ilmene
myksistä, kaikesta ulkonaisesta, ulkonaiseen luettuna myös 
meidän tajuntamme maailma, mielikuvat ja käsitteet, 
tekemällä t. s. subjektin - joka juuri on tahtoa - ja ob
jektin maailma mahdollisimman sisäiseksi. 

Tahtominen on alinomaista tulemista (>>werden>>); 
oikeastaan ei tahdosta koskaan voi sanoa, että se on. 
Tahto on joka hetki erilainen, alinomaa muuttuvainen. 
Meille tunnettu tahto on pyrkimistä sieluntilasta toiseen. 
Jokainen sielun tila sisältää heikossa muodossa tahdotun 
sieluntilan. Suuremmalla syyllä kuin tahdosta voi sen 
alituisista seuralaisista, tunteista, sanoa.. että ne ovat 
edes jossain määrin pysyviä, mutta tahto rientää ikään
kuin niiden edelle sen kautta, että se suhtautuu nii
hin ja tällöin kvalitativisesti määrätyllä tavalla. 

Tahdon perinjuuri$esta kvalitativisuudesta seuraa, 
että se on v a p a a t a  siinä merkityksessä, että sitä ei mi
kään voi kaussalisesti ulkoapäin määrätä. Kaussalista 
determinatiota voimme ajatella ainoastaan siellä, missä on 
jotakin kvantitativista . ja edelleen ainoastaan siellä,, 
missä vallitsee se laki, että s a m a  11 a s y y  11 ä o n 
s a m a t s e u r a u k s e t, mutta tahdon alalla e i o 1 e 
m i t ä ä,n s a m u u t t a t ä s s ä m i e 1 e s s ä o l e.:. 
m a s s a. Jotain aivan toista on, että tahdon i 1 m a u  kt 
s i i n nähden kaussaliteettilaki pitää paikkansa, mutta 
ne kuuluvatkin o b j e k t i e n maailmaan, kun taas 
tahto on jotain täysin s u b j e k t i v i s t a, oikeastaan 
ainoa todella subjektivinen, mikä on olemassa. Määrä
tynlaista tahtoa ei ole olemassa kenellekään muulle kuin 
minulle itselleni, ja mitä muuta suuremmalla syyllä 
voisi nimittää subjektiviseksi, kuin sitä, mitä ei ole 
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olemassa enemmän kuin yhtenä ainoana tapauksena, 
joka siis on täysin singularista, ainoalaatuista, sitäpaitsi 
ollen sitä juuri itselleen? Tämän tähden voimme nimit
tää tahtoa myös absöluuttiseksi, >>itsekseen ja itselleen 
. olevaksi>>. 

Tahto esiintyy meidän tajunnassamme aina a j a n 
muodossa, jatkuvaisena virtana, jonka jokainen faasi 
on kvalitativisesti erilainen kuin edellinen. Vaikea on 
nyt sanoa, kuka on oikeassa Schopenhauerko vai Bergson, 
edellinen, joka väittää, että aika, Kantin käsityksen 
mukaisesti olisi vain havainnon muoto, jossa me tulemme 
siitä tietoisiksi ja että tahdon alinomainen muuttuminen
kin olisi transsendentilta kannalta katsoen vain jotain 
sekundäristä, illusio, samoirikuin ovat paikka, kaussa
lisuus y. m., jotka - Schopenhauerin mukaan - ovat 
haarautumia >>perusteen laista>>, ja että näin ollen tahto 
itse asiassa aina on yksi ja muuttumaton, ajasta riippu
maton; vaiko jälkimäinen (Bergson), joka on sitä mieltä 
että aika todellisuudessa juuri onkin tuo tahdon alitui
nen tuleminen, tuo tajunnan vi'rta. Korkeimpia, trans
sendentteja kysymyksiä on meidän mahdoton ratkaista; 
omasta puolestani kuitenkin tahdon, pysyen luonnollisen 
järjen rajapyykkien sisäpuolella, pitää tahdon tulemista 
ja muuttumista semmoisena tosiasiana, joka minun täy
tyy ottaa huomioon _siinä ajatuskehittelyssä, jonka tässä 
esitän. 

Mikä on siis t3;hdon suunta siinä virrassa, joka se 
itse on? Tahto tahtoo ennen kaikkea itseään, tahtoo 
olla oma itsensä uudessa muodossa. Tahto toisin sanoen 
r a k a s t a a i t s e ä ä n yli kaiken muun rajattomasti, 
vieläpä yksinomaan itseään. Eräät seikat, jotka näen
näisesti tuntuvat olevan sanotun kanssa ristiriidassa, 
tulen tuonnempana selittämään sen vakaumuksen mu
kaisesti, minkä tahdon olemukseen syventyessäni olen 
siitä saanut. Tahto kasvaa organisesti esille itsestään. 
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Joskin .tahto joka hetki on erilainen kuin se oH edellisellä 
hetkellä, on se myös samallainen. Seuraava faasi sisäl
lyttää itseensä edelläkäyneet, jotka näin ollen determi
noivat sitä, mutta tämä determinatio on aivan toista 
kuin kaussalinen. Tahto on tavallaan sama kuin ennen
kin, mutta samalla myös uusi, se · uudistaa - niinkuin 
Fichten >>puhdas minä>> - itsensä alinomaa .. · Tahdon 
alalla on siis olemassa y h t ä 1 ä i s y y t t ä, mutta se on 
kvaliteettien yhtäläisyyttä, joka voidaan ainoastaan intui
tivisesti tajuta ja joka on kokonaan erotettava käsit
teellisestä yhtäläisyydestä, josta tulen myöhemmin teke
mään selkoa. Emme siis voi sanoa, että meillä olisi 
olemassa määrätynlainen konstantti minä, vaan meillä 
on tavallaan monta minää, jotka kuitenkin ovat laadul .. 
taan toistensa sukuisia. 

Jokainen tahdon faasi sisältää v i r t u a 1 i s e  s t i 
s. o. organisina mahdollisuuksina, siemeninä kaikki seu
raavat minät, samoinkuin se oli ikäänkuin . imennyt
itseensä kaikki edelliset minät Meissä on aina olemassa
latentteina joukko tahtotendenssejä, iotka pyrkivät aktua
lisiksi, ja tuonnempana saamme nähdä, miten tämä

· aktualisoituminen tapahtuu. Jokaisessa elollisessa olen
nossa on rajaton määrä mahdollisuuksia, virtualista
tahtoa, josta kuitenkin ainoastaan osa voi päästä oikeuk
siinsa. Tahto on- kvalitativisesti r a j a t o n, seikka,
jolla myös on oleva tärkeä merkitys vastaisessa esityk
sessämme. Jokainen virtualinen tahtotendenssi odottaa
alati sopivaa tilaisuutta päästäkseen aktualisoitumaan.
Tässä aktualisoitumisessa on eräänlainen kilpailu eri
tahtotendenssien välillä saman yksilön tahdossa; jokainen
tendenssi haluaa tulla yksinvallitsevaksi, universaliseksi,
mikä kuitenkin on mahdotonta syistä, joista pian puhum
me. Sitäpaitsi on olemassa tällainen universalisuuteen
pyrkimys myös yksilön tal1dossa semmoisenaan, käsi
tettynä yhtenäiseksi kvaliteetiks_i. Sekin haluaisi pysyä
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ijäti ja myös levitä, mikä pyrkimys empirisessä, objek
tivisessa maailmassa esiintyy eri tavoilla, joitten selos
taminen tässä yhteydessä on ennenaikaista. Mutta jo 
tässä on huomautettava, että tahdon universalisuuspyrki
mys voi saada toisen suunnan, niin että tahto niin sanoak
semme s o v i t t a a  itsensä itsensä kanssa havaitessaan 
sen sukulaisuuden, joka vallitsee kaiken tahdon kesken. 

Esityksestäni, vaikka se tähän asti lienee ollut vaikea
tajuinen, toivon vähitellen käyvän tajuttavaksi, millai
seksi käsitän tahdon olemuksen. Kuten näkyy olen kyllä
kin nojautunut ja yhtynyt tässä eräisiin tunnettuihin ajat
telijoihin, mutta olen samalla koettanut löytää jorikin
laisen omaperäisen selvityksen tähän vaikeaan problee
miin tällöin kiinnittäen huomiota ennen kaikkea tahdon 
perinjuuriseen ja täydelliseen kvalitativisuuteen. 

Jos koettaa mahduttaa tahdon olemuksen loogil
listen käsitteiden pakkopaitaan, havaitsee tämmöisen 
yrityksen mahdottomuuden. Täydellä syyllä esittää Scho
penhauer ja myös Bergson että tahdon - tai miksei 
elämän - olemus on i r r a t i o n a 1 i s t a. Tahdolle 
semmoisena kuin me, abstrahoimalla kaikesta epäoleel:. 
lisesta, sen tajunnassamme tunnemme, voidaan antaa 
aivan v a s t a k k a i s i a p r e d i k a a t t e j a. Tahto 
on samalla sekä yksi että moni, se on kauttaaltaan hcte
rogeninen, mutta · myös homogeninen, viimeksimainittu 
sana silloin otettuna aivan määrätyssä merkityksessä, 
nim. organisena samallaisuutensa, juuri ttahtosamallai
suutenat; se on vapaa eräässä mielessä, mutta myös 
determinoitu, ei vain siinä, että se määrää itseään, että 
se kehittyy oman olemuksensa mukaisesti, jommoista 
voi nimittää myös vapaudeksi, vaan myös siinä, että se 
on ilmiömaailman täysin rajoittama; se on singularinen, 
yksilöllinen, mutta myös. universalinen, ei ainoastaan 
tahtona yleensä, vaan oikeastaan juuri singularisena 
tahtona. Vieläpä, jos asetumme sille kannalle, että aika 
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on vain havainnon muoto, voi sanoa, että tahto on samalla 
. sekä muuttuvainen että muuttumaton. Tahdon irratio
nalisuudessa, sen ristiriitaisissa käsitteellisissä ominaisuuk
sissa tulee juuri ilmi sen t r a n s s e n d e n t t i .s u u s; 
sillä transsendentti on aina jotain niinsanoaksemme 
järjenvastaista. Ei ole ihme, että juuri tahdossa on 
tahdottu nähdä tollo sinänsä>>, se, mikä on kaiken ilmiö
maailman takana, mutta mihin ei järkemme ulotu

'. 

Astuessaan virtualisuudestaan esille, aktualisoitues-
. saan, tulee tahto tajuttavaksi, se i 1 m e n e e. Ainoastaan 
tahdon ilmenemyksestä meillä on tietoa. Me voimme 
sanoa, että jo puhdas tunne on aktualisoitunutta tahtoa. 
Mutta käsitteellistä tietoa meillä on siitä ainoastaan 
sikäli, kuin tunne jollakin tavalla ilmenee, esim. ruumiin
liikuntoina tai vaikkapa vain mielikuvina meidän tajun
nassamme. Ainoastaan ilmetessään on tahto ja sen mukai
sesti myös tunne järjellä tajuttavissa, sillä meidän tie
doitsemistoimintamme on aijottu ainoastaan kohdistu-. 
maan ilmenemyksiin. Ainoastaan ilmenemykset kuulu- · 
vat objektiviseen maailmaan. 

Kun erotan tahdon a k t u a 1 i s o  i t u m i s e  n ja 
i 1 m e n e m i s e n, manifestoitumisen, teen sen ainoas
taan tehostaakseni kahta eri puolta asiassa, tarkottamatta 
sitä, että ne esiintyisivät todellisuudessa erikseen. Aktuali
soitunut tahto on virtualisen vastakohta. Manifestoitunut 
tahto taas on tahtoa, joka on ilmaissut itsensä, tullut 
järjellä tajuttavaksi jollekin subjektille. Tahto, sikäli 
kuin se ori aktualisoitunutta, voidaan tajuta intuitivisesti, 
kun taas järjellä itse asiassa ei tajuta muuta kuin tahdon 
iimenemismuodot. Näin ollen on aktuaiisoitumisessa 
loogillisesti enemmän kuin manifestoitumisessa. Kun 
kuitenkin vastedes puhun tahdon ilmenemisestä, tarkotan 
sillä molempia, sekä aktualisoimis- että manifestoitumis
ilmiöitä (ilmenemistä) ja käytän näitä sanoja synony
meinä. 
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Tahto manifestoituu kahdella päätavalla: joko 
a i n o a s t a a n i t s e 11 e e n tai s e k ä i t s e 11 e e n 
e t t ä m u i 11 e. Edellisessä tapauksessa tahto ilmenee 
aistihavainfoina, mielikuvina, ajatuksina, aikomuksina 
j. n. e. Niiden· kautta subjekti tulee itsel\een tietoiseksi.
Ihminen oppii ajatuksistansa tietämään, millainen hän
on, sillä ne ovat jotakin sekundäristä, niistä hän saa
tietää, mitä hän tahtoo. Ne lähteet, mistä hänen tahtonsa
virtaa esiin, ovat ihmiselle aina jäävät salaan, ei kukaan
voi sanoa, mitä hänen olemuksensa syvyyksissään kätkee.
Tämä seikka · kenties tekee sen, että ihminen toisinaan
kauhistuu omia ajatuksiaan, hän huomaa tahtovansa
semmoista, mitä hän tuskin itsekään haluaisi uskoa tai
edes siitä tietää.

Eräs tapa, millä tahto ilmaisee itsensä yksinomaan 
subjektille, ovat unet. Ne näyttävät meille ne latentit 
tahto- ja tunnekompleksit, jotka vallitsevat kulloinkin 
tajutonta sieluelämäämme, useinkin syniboolisesti ja 
kiertotietä, toiveemme, halumme, pelkomme, siveelliset 
ristiriitamme. (Nimenomaan tulee niissä usein näkyviin 
suhtautumisemme kanssaihmisiimme, jotka kuten tun
nettua, unessa esiintyvät tavalla, joka sattuvasti, jopa 
suorastaan yllättävän hyvin eräitten vähäpätöisten piir
teitten avulla kuvaa sitä yleiskäsitystä, mikä meillä on 
heidän luonteestaan ja personallisuudestaan. Mitä unen
näkijän omaan luonteeseen tulee,· osottaa se myöskin 
unen maailmassa oikean karvansa. On melkein kuin 
unien tehtävänä osaksi olisi juuri tiedottoman itsearvioin
nin suorittaminen, joka yksilölle voi olla arvokaskin, 
jos hän siitä ottaa vaarin. Onhan unien varottava mer
kitys aikoja sitten tunnettu, joskin siihen on sekotettu 
kaikenlaista yliluonnollista, uskotaan esim niiden ennus� 
tavaan voimaan j. n. e., mikä aikaansaa, että toiset tästä 
syystä heittävät lapsen pesuveden kanssa pois· arvellen, 
ettei unilla ole mitään merkitystä.) 
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Ne tahdon ilmenemykset, jotka tulevat tietoisiksi ei 
ainoastaan subjektille itselleen vaan myöskin muille subjek
teille, tapahtuvat materiassa, siinä maailmassa :mitä sanom
me ulko- tai aistimaailmaksi. Sauon, että tahto ilmenee 
ulkomaailmassa, mutta en ehdottomasti väitä, että se ilme
nee ulkomaailmana, että siis ilmiömaailma olisi objektivoi
tunutta tahtoa, että se olisi tahdon toinen puoli. Voihan 
tämä olla mahdollista, mutta varmaa se ei ole. Mutta se on 
varmaa, että tahto. i 1 m e n e e  objektivisessa maailmassa 
ja tällöin yhtyneenä siihen, mikä muodostaa sen perustan 
substanssin, nimittäin materiaan. Onpa mahdollista, 
että myöskin ne ilmenemykset, jotka tunnemme puh
taasti subjektiivisesta maailmasta, oikeastaan ovat nekin 
eräs materian muoto tai, toisin lausuttuna: subjektivis
tenkin ilmenemysten maailma on materian maailman 
tuote. Tavallaan kuuluvat subjektivisetkin tahto
i 1 m e n e m y k s  e t  objektiviseen maailmaan, ne kantavat 
ilmeisesti sen leimaa. Ero niitten ja aistimaailman välillä 
ei ole kovinkaan suuri. Ero unen ja todellisuuden välillä 
ei näet lopulta ole erikoisen selvä Unta nähdessähän 
tuntuu siltä kuin se olisi yhtä todellista kuin todellisuus 
konsanaan, ja ihminen voi kärsiä siellä suuria tuskia; 
todellisuus taas voi toisinaan olla siinä määrin samallainen 
kuin uni, että voi tapahtua, että ikäänkuin pelkää herää
vänsä unesta ankaraan todellisuuteen taikka, mikä joskus 
tapahtuu, todellisuus· on niin hirvittävä ja asettaa ihmi
sen eteen semmoisia tulevaisuudenperspektiveJä, että 
hän toivoo sen sittenkin olevan unta, josta hän on heräävä 
lempeämpään todellisuuteen. - Uni säilyttää eräitä 
aisiimaailman ominaisuuksia, mitkä tekevät ne toistensa 
kaltaisiksi, mutta suurimmasta osasta sen ankaria lakeja 
se on luopunut. 

Tahdon aktualisoituminen tietää sen astumista mate
rian maailmaan, joka samalla on muotojt!n, ulottuvaisuu
den, kvan�iteetin, pysyväisyyden, lainmukaisuuden ja 



Tahdosta fa sen ilmenemyksistä 29 

ennen kaikkea v ä l t t ä m ä t t ö m y y d e n maailma. 
Tahdon oleminen mutina kuin pelkkänä mahdollisuutena 
on olemista materiassa ja sen rajottamana. Voimme 
ajatella tahtoa myös yirtualisena, aktualisoimattomana 
itsessään lepäävänä olemisena, josta tapahtuminen koko
naan puuttuu, eräänlaisena elealaisena ykseytenä ja liik
kumattomuutena. Mutta se tapa, joka on meille tuttu, 
se, jolla tahto ilmenee ja ilmaisee itsensä ja ainoa tapa, 
jolla se voi olla olemassa tässä mielessä, on yhtyminen 
materiaan ja antautuminen välttämättömyyden lain alle. 

Tahto haluaa aktualisoituneena olla olemassa, olla 
ajassa, jatkuvaisuudessa ja toiseksi se haluaa ilmaista 
itsensä, ilmaista oman erikoislaatunsa. Sikäli kuin tahto 
tahtoo pysyä, elää, sikäli on sen taistelu taistelua olemassa
olosta, jota tarkotusta varten se käyttää v ä 1 i n e  i t ä, 
joiden olemuksen tarkasteleminen tuonnempana on oleva 
tehtävänämme. Ja koska välinetoiminta kohdistuu 
juuri materian, välttämättömyyden maailmaan, on meidän 
myös tarkastettava sen luonnetta ja tahdon ja välineitten 
suhdetta siihen. Välineet kuuluvat tahdon ilmenemyk
siin, mutta sitäpaitsi niihin kuuluvat i l m a u k s e  t, 
J 01ssa t a h d o n ' e r i k o i s 1 a a t u tulee näkyviin. 
Ilmaukset tajutaan aina ja ainoastaan i n t u i  t i v i s e  s t i, 
minkä johdosta meidän on tarkastettava i n t u i t i o  n 
luonnetta. Minun on kenties huomautettava, että sama 
ilmiökompleksi tavallisesti on yhtaikaa sekä väline että 
ilmaus: nämä molemm�t puolet tahdon ilmenerpyksistä 
ovat mitä läheisimmin kietoutuneet toisiinsa. Molemmat 
johtuvat ne tahdon pyrkimyksestä säilyttää ja levittää 
oma kvaliteettinsa, sanalla sanoen tahdon immanentti
sesta universalisuuspyrkimyksestä. 

Mistä tahdon pyrkimys olla ja levitä materiassa sekä 
sen pyrkimys alistaa muut tahdot allensa ja kääntää ne 
itsensä mukaisiksi tai saattaa ne itseään palvelemaan, 
johtuu, on transsendentti kysymys, johon emme kykene 
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vastaamaan. Me voimme ainoastaan todeta sen sekä 
hava;ita, miten voimakas tämä pyrkimys on. Tämän 
pyrkimyksen valossa tulevat monet ilmiöt maailmassa 
tajuttaviksi. Se aktiviteetti, mikä elollisissa olennoissa . 
ja nimenomaan ihmisessä on, saa tästä selityksensä. 
Siitä johtuu esimerkiksi ihmisen halu ilmaista tunteensa 
silloinkin, kun se biologisesti näyttää tarkotuksettomalta. 
Virtualinen tahto on alinomaisessa jännitystilassa, se 
hakee aina purkautumistaan, mikä voi ilmetä sekä käy
tännöllisenä välinetoimintona taikka, sikäli kuin se koskee 
tahdon laadun ilmaisemista, taiteellisena luomisena. Esim. 
suurissa taiteellisissa neroissa voi tahdon ilmaisupakko 
St:/Orastaan kehittyä tuskantunteeksi, joka lepää heidän 
päällään kuin painajainen, josta asianomainen koettaa 
vapautua taiteellisen luomisen kautta. Tämä on niitä 
kohtia, missä ihmishengen korkeimmat ilmaukset ovat 
välittömässä kosketuksessa itse tahdon perustendenssien 
kanssa. 

Näin ollen on olemassa t a h d o  n m a a  i 1 m a, Joka 
on ainoastaan subjekteissa ja joka oikeastaan on itse 
subjektit. Ihmisissä· se ilmenee eetillisenä tietoisuutena 
ja arvoina, jota sanaa tuonnempana tulemme käyttä
mään, mutta meidän täytyy otaksua, että sitä on kaikkialla 
missä on elämää. Tahto ainoastaan eletään, koetaan 
välittömästi. Sen olemassaoloa ei voida todistaa, vaikka 
se on tärkein, oikeastaan ainoa tärkeä realiteetti. Toi
saalta on olemassa i l m e n e m y s t e n m a a i l m a, joka 
aistimilla voidaan havaita. Tässä voimme erottaa kaksi 
puolta, nimittäin i l m a u s t e n  ja v ä l i  n e i  t t e  n maail
man. Ilmauksissa tahto ilmaisee oman laatunsa subjektille · 
ja muille subjekteille. Ilmaukset ovat tavallaan aisti
mien tajuaman maailman osa, mutta aistimet eivät, 
paremmin kuin myöskään järki, voi niitä yksinään tajuta 
ilmauksiksi, vaan si.ihen tarvitaan sitä, mitä sanomme 
intuitioksi. Vain intuitivisesti voidaan t a h d o  n l a a t u· 
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tajuta. Ilmausten maailmaan kuuluu n. s. esteettinen 
suhtautuminen ilmiöihin. Mutta ·myös eetillirien suhtau-
tuminen tapahtuu ilmauksien perusteella. Vihdoin on 
olemassa välineitten maailma, joka syntyy siitä, että 
tahto ajassa pyrkii olemaan ja pysymään ja sitä varten 
iuo eräitä muotoja, jotka turvaavat ja edistävät tahdon 
olemista ja leviämistä materiassa. Tämä maailma on 
luonteeltaan käytännöllinen. Siihen suhtaudutaan jär
jen, intellektin avulla, joka itse on välineitten maailman 
tuote. 

.. 

>>I n t u i  t i 0>> on nykyään muodostunut muotisanaksi,
jota näkee käytettävän kaikkialla, missä on puhetta 
henkisestä elämästä, sen ilmaisemisesta ja sen ilmauk
sista. Filosofiassahan se oli vanhastaan tuttu, mutta 
nimenomaan Bergsonin filosofian vaikutuksesta se on 
nyt taas tullut yleiseksi. Kuitenkin voi kysyä, onko 
intuitiokäsite tullut tajutuksi kaikissa niissä piireissä, 
joihin sen käytäntö on levinnyt. Monet nimittäin epäile
mättä pitävät sitä huulillaan ymmärtämättä, mitä he 
tällä käsitteellä itse asiassa ymmärtävät. Tätä sanaa 
o_nkin helppo väärinkäyttää, koskapa itse käsitteen pää
ominaisuus on siinä, että se sisältää jotakin, joka ei ole 
käsitteellisesti tajuttavissa eikä. ilmaistavissa. Toiset 
taas ovat juuri tästä syystä sillä kannalla, että koko 
intuition olemassaolo on hyvin kysymyksenalainen, -
ne ovat henkilöitä, jotka eivät tahdo myöntää minkään 
muun. olemassaoloa kuin sen, mikä on järjdlä selvästi 
käsitettävissä. Usein kai ne myöskin ov;i.t semmoisia, 
jotka itse ovat intuitioita vailla, joilla t. s. diskursivinen 
ajattelu on hallitsevana. Itse asiassa ei intuitio kuiten
kaan ole varsin harvinainen; ainoastaan suuri, luova 
intuitio on »rara avis>>, joka ei ole jokaisen tavotettavissa. 
Tavalliset ihmisetkin joka päivä käyttävät intuitivista 
kykyään hyväkseen käytännöllisessä elämässä 
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Intuitio· ei suinkaan kuten esim. Bergson tuntuu 
pääasiassa ajattelevan· ole mikään pettämätön keino 
päästä todellisuuden perille. ·Myös Schopenhauer näkyy 
toisinaan uskovan, että intuition avulla saavutettu tieto 
maailman sisäisestä olemuksesta olisi ehdottoman varma. 
Yleensä on turhaa antaa intuitiolle mitään mystillistä 
luonnetta, vaan tulee katsoa sitä raittiisti ja asialli
sesti. Kuitenkin on myönnettävä, että intnitiokäsitteen 
luominen on tietänyt suurta edistysaskelta filosofiassa 
ja että tosiasiallisesti intuition avulla saatu tieto antaa 
meille syvemmän kuvan elämän sisimmästä olemuksesta 
kuin yksinomaan käsitteellinen. 

Intuition olemusta on vaikea selittää ja mielipiteet 
siitä menevät kuten tunnettua erilleen: ajatelkaamme 
vaan, miten esjm. Bergson, Höffding ja Larsson kukin 
määrittelevät tämän käsitteen ja selittävät intuition ole
muksen ja synnyn. Tarkotukseni ei ole tässä puuttua 
näihin erilaisiin käsityksiin tästä nykyisessä filosofiassa 
niin tärkeästä kysymyksestä, vaan esitän sen käsityksen, 
minkä itse olen muodostanut puheenaolevasta sielullisesta 
ilmiöstä. 

Intuitiona pidetään lausuakseni nyt ensin asian yksin
kertaisesti, ylipäänsä jonkin asiantilan kaikkien eri puo
lien yhtaikaista käsittämis(ä, yhtenä yhtenäisenä näke
myksenä. · &lntuitivinem> sanaa käytetään aivan alkeelli
sesta vaistomaisesta. toiminnasta puhuttaessa esim. eläi
missä; paikallisaistia voi tässä mielessä nimittää intuiti
viseksi sieluntoiminnoksi. Toisaalta käytetään tätä sanaa 
ilmaisemaan ihmishengen korkeimpia toimintoja, sitä 
sieluntilaa, joka on synnyttänyt suurimmat hengen
tuotteet tieteen ja taiteen kuin myös uskonnollisen 
elämän alalla. Välillä on tietysti laaja asteikko mitä 
moninaisimpia sielullisia ilmiöitä, jotka voidaan lukea 
intuitivisen tietämisen alaan kuuluviksi. Niin esim. 
yleisesti tunnustetaan, että moraliset ratkaisut tapahtuvat 
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intuitivisesti. Yhteistä kaikille näille niin erilaisille 
ilmiöille on se, että tässä ei ole käsitteellistä, diskursivista 

· ajattelua, jossa päätelmäketju liittyy toiseen ja vihdoin
antaa määrätyn tuloksen, vaan sieluntila, jossa asian
omaiselle yhdellä iskulla on selvänä asiaintila ja usein
samalla ne käytännölliset seuraukset, joihin sen tulee
johtaa tai - jos on kysymys esim. taiteellisesta luomi-

, sesta - se ilmaisumuoto, mikä sisäiselle elämykselle on 
annettava. Usein on intuitiolla aavistuksentapainen 
luonne. 

Nähtävästi itse asiassa kaikkeen tietämiseen ja kaik
keen toimintaan sisältyy tntuitivinen momentti. Kantin 
>>Urteilskrafh> on juuri eräs muoto intuitiota. Mutta
seuraavassa tulen puhumaan ainoastaan semmoisesta
intuitiosta, joka suuntautuu elolliseen tai elämän ilmauk
siin ja jätän sikseen semmoisen intuition, joka kohdistuu
paikallisiin suhteisiin y. m. s., yleensä materiaan ja sen
ominaisuuksiin.

Intuitio on elämistä ja eläytymistä. Kaikki elämä 
on pohjaltaan intuitiota ja intuitio elämää. Intuitio, 
siinä mielessä kuin tätä sanaa tavallisesti käytetään, 
on aina voimakkaiden tahto- ja tunne-elämysten kylläs
tyttämää; siinä suhteessa se eroaa diskursivisesta ajatte
lusta, joka voi tapahtua miltei ilman tällaisia momentteja. 
Intuitio on niinsanoaksemme tahdon ja tunteen avulla 
saatua tietoa. 

Me eläydymme toisen yksilön sieluelämään, hänen 
tunteisiinsa ja tahtomuksiinsa niiden ilmausten perus
teella. Nämä ilmaukset, jotka me ensin tajuamme aisti
millamme ja myös käsitämme järjellämme, herättävät 
meidän omassa sielussamme vastaavanlaisia tunteita ja 
suggeroivat meissä vastaavanlaisen tahdonsuunnan, jos 
mt-1ssa on mahdollisuuksia tällaisten elämysten synty
miseen ja me antaudumme ilmausten vaikutuksen alai
siksi. Me elämme omalla tavallamme saman, minkä 

l - Arvojen ja välineitten maailma 
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havaitsemme toisessa yksilössä. Me lähdemme aistiha
vainnoista ja menemme niitten taa, siihen mitä ne 
ilmaisevat, mitä ne merkitsevät, syvennymme siihen 
elämään, siihen tahto- ja tunnekvaliteettiin, josta ne 
johtavat alkuperänsä, löydämme omasta itsestämme jotain 
vastaavaa. Intuitio on siis siinä merkityksessä, missä 
minä käytän tätä sapaa, elämän tajuamista sisältä.:. 
päin, tunkeutumista elämän olemukseen, lähtemällä sen 
ilmauksista ja palaten siihen tahtoon, josta se johtuu, 
samalla tuntien, mitenkä ilmaukset kasvavat esille siitä 
tahto- ja tunnepohjasta, jota ne edustavat. Intuitio 
on asettumista elämän suuntaan, ei elämän yleensä, 
in abstracto, vaan määrätyn individualisen elämän. Se 
on tavallaan uudestaan luomista omassa minässään. 
Intuitioissa käy selville, miten ilmaukset johtuvat toisen 
olemuksesta, miten ne elimellisesti ovat siitä kehittyneet. 
Se tieto, mi11kä 1ntuition avulla saavutamme, ei itse 
ilmauksien ulkonaiseksi käsittämiseksi ole tarpeellinen, 
vaan niiden >>ymmärtämiseksi» (vrt. suom. sanaa >>ymmär
tämys>>). Intuitio vie meidät tajuama3:n sitä, mikä järjen 
avulla ei ole ollenkaan tajuttavissa. Ainoastaan tätä· 
tietä voimme psykologisesti kä,sittää toista individiä. 
Mehän emme ainoastaan toimi, ajattele ja ilmaise aja
tuksiamme, vaan tahdomme ja tunnemme yksilöllisesti 
määrätyllä tavallamme, rakastamme ja vihaamme, kun
nioitamme ja halveksimme,' pelkäämme ja toivomme 
tai haluamme, ihailemme ja kadehdimme, kärsimme ja 
nautimme, olemme iloiset ja surulliset, onnelliset ja onnet
tomat, ja lopulta tämä juuri onkin tärkeä elämässämme, 
kun taas ne ulkonaiset olosuhteet, joiden vallitessa tämä. 
tapahtuu ja missä ulkonaisissa muodoissa mielenliik
keemme ilmenevät, ovat itsellemme toisarvoinen asia 
tai oikeammin kokonaan merkityksetön, jos asian pohjaan 
asti mennään; ne ovat nimittäin tärkeitä ainoastaan 
sikäli kuin ne ovat suhteessa meidän tahtomuksiimme. 
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Sisäinen, tahdon ja tunteen maailmahan on se, m1ssa 
me elämme; ainoastaan subjektivinen, se, mikä on vain 
meidän, on meille todella tärkeätä ja arvokasta. Mutta 
tämän tärkeän me voimme tuntea yksin in�uitivisesti. 

Sillävälin kuin elämän yleinen kulku on se, että 
tahto muuttuessaan virtualisesta aktualiseksi manifestoi 
itsensä ilmauksina ja toimintana ja n_äinollen eksyy 
yhä enemmän materian maailmaan, sillävälin kun sillä 
normalisessa elämässä on tällainen alaspäinmenevä suunta, 
uusplatonilaisten � kai:w �doc;, suunta yhtenäisestä tah-'
tomuksesta aistimaailman moninaisuuteen, noudattaa in
tuitio päinvastaista suuntaa, kohoten ilmiömaailmasta 
sen takana olevaan subjektiin, jonka se löytää omasta 
itsestään, nimittäin ilmausten takana olevaan, kvalita
tivisesti määrättyyn tahtoon - uusplatonilainen � av'1> 
ZrJo�: Edellinen suunta oli intensivisestä ekstensiviseen. 
kvalitativisesta kvantitativiseen, jälkimäisessä tapauksessa 
päinvastoin. Tåvallaan tapahtuu intuitiossa myös 
liike tahdosta ilmenemykseen, sillä mehän sanoimme, 
että intuitiossa asianomainen ilmiö luodaan uudestaan, 
kuitertkin on tämä prosessi ainoastaan virtualista laatua 
ja voi tämmöisenä olla· tiivistettynä yhteen ainoaan 
näkemykseen. Pääasiana intuitiossa on se, että siinä 
palataan tahtoon, joka on kaiken ulkonaisen pohjana. 
Sielulla on alinomaineri pyrkimys ulkonaiseen; aistiha
vainnolliseen, yleensä ilmenemyksiin ja sen vuoksi on 
erinomaisen raskasta pitempää aikaa pidättää puhdasta. 
intuitiota. Siitä on eliminoitava pois kaikki ulkonainen, 
tähän luettuna myöskin koko mielikuvitusmaailma, ja 
ikäänkuin koottava itseensä - silloin jää jälelle minä
virta (ransk. duree), joka juuri on olemukseltaan kvali
tativista tahtoa. Tavallaan koko elämä on tajutonta 

. intuitiota, sanoimme. Nimenomaan ovat voimakkaat 
tunne-·elämykset, intohimot ja tunteenpurkaukset intui
tiota. Toiseen henkilöön kohdistuva intuitio on juuri 
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sitä, että ilmausten perusteella päästään vastaavanlaiseen 
kokonaistunteeseen ilman sen objektivisia syitä tai oikeam
min tunnetaan itsessä tuo tunne tai elämys elävänä 
mahdollisuutena. Intuitio varsinaisessa mielessä on elä
män elämistä toiseen kertaan, sillä kertaa vain virtualisenå.. 
Me saamme voimakkaimman intuition omåsta minäs
tämme, kun syvennymme oman itsemme personallisim
piin ilmauksiin; me tunnemme silloin, mitenkä meidän 
mielikuvamme, ajatuksemme, mielenpurkauksemme ja 
tekomme kasvavat esiin olem�ksestamme, jonka tajua
minen tällöin on helpompaa kuin muiden, koska se on 
juuri meidän oma minämme. Muistoihin intuitivisesti 
syventymällä voimme tehdä tuttavuutta oman entisen 
minämme kanssa vuosia sitten, vieläpä joutua voimak
kaankin mielenliikutuksen valtaan, sillä meillähän on 
mainiot joskaan ei rajattomat edellytykset tajuta ilmaus
ten takana olevaa subjektia. Tulevan, toistaiseksi vir
tualisena olevan minämme taas opimme tuntemaan sikäli 
kuin tahtomme manifestoi itseään ajatuksina, sanoina 
ja tekoina, joten elämän voisi myös selittää tiedottomaksi 
pyrkimykseksi oppia tuntemaan oma itsensä. Kuitenkin 
voimme itse myös seurata elämän s. o. tahdon ponnistelua 
nykyisyydessä löytää itselleen asian ja tarkotuksen mu
kainen ilmaisu. Suuret taiteelliset ja filosofiset intuitiot 
ovat juuri tuota tahdon tulemista, personallisuuden 
ekspansiota. Intuitio itsessään on yhtenäinen ja yksin
kertainen, sillä se ei oikeastaan syvimmältään sisästä päin· 
katsottuna ole muuta kuin asianomainen personallisuus, 
mutta se ei ole yhtä yksinkertaisesti ilmaistavissa. Se 
hakee itselleen muotoa rikkaissa mielikuvitelmissa ja 
sitten ulkonaisesti komplisoiduissa taiteellisissa tuotteissa, 
oli sitten kysymys kirjallisesta, musikalisesta tai kuvaa
mataiteellisesta luomisesta. Näin on laita myös filosofisen 
ajattelun. Usein - ja näin on ollut laita juuri kaikkein 
suurimpien filosofien - on filosofilla yksi ainoa ajatus, 
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jolle hän tahtoo antaa ilmauksen ja se on yhtä hänen 
personallisuutensa kanssa; se sisältää implicite koko hänen 
filosofisen systeeminsä useinkin monimutkaisen rakennuk
sen. Elämä ilman ilmauksia, siis alituisessa virtualisuu
den tilassa, mutta kuitenkin tajuisena, olisi puhdasta, 
sekottamatonta intuitiota. Se lankeaisi näinollen yhteen 
tahdon kanssa. Intuitio on palaamista elämän lähteille. 

Intuitivisesti voidaan edellisen mukaisesti tajuta 
ainoastaan semmoista, joka johtaa alkuperänsä yhdestä 
yhtenäisestä tahdosta tai oikeammin tahtokvaliteetista. 
Jos luen perätysten useampia teoksia eri aloilta, esim 
fysiikan oppikirjan, apulannotusaineprospektin, osote
kalenterin, runokokoelman ja pilalehden, on minun mah- · 
dotonta saada mitään yhtenäistä intuitiota näiden >>hen
gentuotteidem perustuksella. Mutta sitävastoin, jos 
luen jonkun kirjailijan eri teokset, voin - vaikkapa ne 
koskettelisivat eri aiheita tai alojakin - saada yleis
intuition hänen sisäisestä olemuksestaan ja personallisuu
destaan. Perustumalla siihen, mikä on saman tahdon · 
ilmausta, voi saada intuition, joka osuu enemmän tai 
vähemmän oikeaan, riippuen sekä ilmauksien riittävyy
desta ja adekvaattisuudesta että myös asianomaisen suh
tautujan intuitivisestä kyvystä, tietysti myös havain'." 

tokyvystä. 
Toisiin henkilöihin kohdistuva intuitio on kuten sanot

tu toisen subjektin tahdon esiinherättäminen itsestään 
nojautumalla niihin iimauksiin, joissa tuo toinen tahto 
näkyy. Tästä johtuu, että minun, ymmärtääkseni toista, 
täytyy myös o 11 a t u o t o i n e n, asettua. ikäänkuin 
hänen asemaansa. Mutta kuinka on tuollainen eläyti 
minen toisen sielunelämään mahdollinen? Miten se yksi
tyiskohdissaan tapahtuu, se on kysymys, jonka käsittelyn 
sivuutan, mutta vakaumukseni on se, että minussa 
v i r t u a 1 i s e n a m a h d o 11 i s u u t e n a tulee olla 
tuon toisen minä. 



Arvojen ja välineitten maailma 

Tässä johdumme kohtaan, jolla on tärkeä merkitys 
tässä teoksessa. Aijon sentähden tässä yhteydessä tehdä 
lähemmin selkoa eri tahtojen suhteesta toisiinsa, sem
moisena, miksi sen olen käsittänyt. 

Biologian tutkimus tekee todennäköiseksi, että kaikki 
elämä, mitä tunnemme, on lähtenyt samasta alkuläh
teestä ja haaraantunut, satatuhatvuotisen kehityksen 
aikana, niiksi lukemattomiksi elollisten olentojen lajeiksi 
ja yksilöiksi, joita eläin- ja kasvitiede tuntevat. Koko 
eläin- ja kasvimaailma, kaikkine kuolleine yksilöineen ja 
sukupuuttoon hävinneine lajeineen muodostaa kuin yhden 
ainoan, äärettömän suuren puun, jossa on lukemattomia 
haaroja ja oksia. Kaikki elämä tuntuu siis biologisesti 
olevan sukua keskenään. Tämä näkyy pienempien 
kokonaisuuksien piirissä ulkonaisista muodoista ihme
teltävän selvästi, kun sitä tarkemmin tutkii; elämä 
näyttää saavuttavan päämääränsä yhäti toistamalla ja 
muuntelemalla samoja perusmotiveja, aivan kuin suu
ressa sinfoniassa saattaa havaita saman perusaiheen tois
tuvan erilaisissa muodoissa. 

Mutta nyt ovat kuten otaksun kaikki elolliset olennot 
käsitettävät tahdon manifestatioiksi; ne ovat syntyneet 
siten, että virtualinen tahto on aktualisoitunut ja sitä 
mukaa pukeutunut materiaJiseen muotoon. Oli ylempänä 
kysymys siitä, että jokainen meistä tahdossaan omaa 
kaikki ne tahtotendenssit virtualisina, jotka hänen vas
tainen minänsä on aktualisoiva ja että meissä joka hetki 
on monta minää, jotka jokainen kiihkeästi odottavat 
aktualisoitumistaan. Mutta tässä ei vielä kyllin. Tätä
paitsi on meissä nähtävästi virtualisena, latenttina 
k a i k k i  m a h  d o 11 i n e  n t a h t o, mitä maailmassa 
on, on ollut, ja vastaisuudessa tulee olemaan. Virtuali
sesti me olemme kaikkea samoinkuin jokainen elollinen 
olento implicite sisältää kaiken tahdon. Tämä ei ollenkaan 
ole niin käsittämätöntä, kun muistamme, että tahto on 
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kauttaaltan kvaliteettia ja myös virtualiteettia. Materia 
ja sen maailmassa vallitsevat lait vaikuttavat, että 
kulloinkin vain yksi tahtotendenssi pääsee aktualisoitu
maan. Tästä asiasta tulee uudestaan tuonnempana 
lähemmin puhe. Tässä on vain tehostettava sitä suku
laisuutta, mikä sisältäpäin katsoen vallitsee kaikkien 

' tahdonilmausten kesken. Tuo sukulaisuus, tahtokvali
teetin yhtäläisyys saattaa olla suurempi tai pienempi. 
Juuri tuo tahdon samallaisuus tekee esim. y k s i  1 ö n ole
massaolon mahdolliseksi. Yksilö on nimittäin sisältäpäin 
katsoen virta, joka on kokoonpantu elimellisesti toisiaan 
seuraavista tahtofaasei5.ta, joiden kvaliteetti on san{an
lainen, joskaan ei sama. Jos tarkastelemme saman 
yksilön persoonallisuuden ilmauksia sisältäpäin, siis koe
tamme saada selville, m i t ä  ne perimmältään ilmaisevat, 

· havaitsemme yhtäläisyyttä mitä erilaisimpien ilmiöitten
välillä. Kaikkialta meille puhuu sama personallisuus,
joka sisältyy m yös kaikkiin niihin personallisuuksiin,
joita se on itsestään kehittänyt. Voimme nimittäin
sanoa, että personallisuus on aina yhtaikaa sekä yksi
että moni. Tuo lukematon joukko tahtotendenssejä,
m ikä jokaisessa on, on tavallaan yhtä suuri lukumäärä
personallisuuksia, hänen omia personallisuuksiaan, jotka
ka ntavat samaa leimaa. On kyllä totta; että toisissa
henkilöissä näkyy selvemmin personallisuuden ykseys
puoli; he ovat selvästi oma itsensä kaikissa elämän oloissa,
toisissa taas saatamme havaita useampia, toisistaan
sangen jyrkästi eroavia personallisuuksia, joiden sisäisen
yhteyden perille on vaikea päästä. Parhaiten me itses
sämme, omassa tajunnassamme koemme nuo tahtoten
denssien, eri personallisuuksiemme vaihtelut. Samana,
päivänä me voimme olla monta eri personallisuutta,
joista jokaisella on omat ihanteensa ja arviointiperiaat
teensa, tavallaan oma maailmankatsomuksensa. Voi
hyvällä syyllä vem;1.ta ihmiselämää sinfoniaan, joka alkaa
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hänen syntymästään ja jatkuu kuolinhetkeen asti perus
motivin vaihdellessa yhä uusiin muotoihin, mutta kui
tenkin myös pysyen samanlaisena. Jos · voisimme tämän 
sävellyksen kuulla, niin havaitsisimme epäilemättä jo 
alussa ne samat soinnut, jotka myöhemmin yhä täyteläi
sempinä . ja mahtavampina tulevat kuuluville, alussa 
hentoina ja toisiinsa kietoutuneina, sittemmin instrumen
tation täydellistyessä selvinä ja itsenäisinä - siinä tule-:

vat tällä tavoin esiin halut ja pyrkimykset, moninaiset 
tunteet, intohimot, hyveet ja paheet, harrastukset ja 
kär_simykset, sanalla sanoen koko personallisuus sen 
yksilöllisesti määrätyssä muodossa. 

Tiedämme, miten lapsi useinkin toimissaan ja tun
n.elmissaan ihmeellisen sattuvasti kuvastaa itseään täysi
kasvuisena. Useinkin leikkii poika leikkejä, joitten siså.1-: 
lys- �yö�emmin, tosielämässä 6n muodostuva hänen 
ikimuistettavaksi elämäntyökseen. 

Sitä käsitystä, että meidän tahtomme, sisin olemuk
semme sisältää latenttina kaiken elämän pyrkimykset, 
kaiken tahdon, tukevat myöskin embryologian tosiasiat 
ja edelleen atavistiset ilmiöt, jotka tahtoisin selittää 
siten, että latenttina olevalle tahdolle, joka semmoisenaan 
edustaa alemmalla kehityskannalla voimassa ollutta tah
toa, tarjoutuu tilaisuus purkautumiseen vissfen suotuisten 
ulkonaisten olosuhteitten johdosta; sisältäpäin katsoen on 
taas sanottava, että siinä tai siinä henkilössä atavistinen 
tahdonsuunta oli etualalla jossakin ·suhteessa. 

Maailman, elollisten olentojen muotojen moninaisuus, 
koko kulttuuri ja historian monikirjavat tapaukset, hen
kisine liikkeineen, sotineen ja vallankumouksineen, kan
sojen ja ihmisten vaihtelevat kohtalot, sanalla sanoen 
koko se rikas maailma, joka kertoo elämästä, saa par
haimman selityksensä kvalitativisen tahdon rajattomasta 
rikkaudesta. Elämä on puhtaassa muodossaan, vapautu
neena ilmenemyksistään runsautta . ja_ täyteläisyyttä.
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Voimme sanoa, että elämä joka hetki virttialisena on läsnä 
koko rikkaudessaaan, jos kohta vain pieni murto-osa 
siitä saa ilmaukseJ?.sa. Tunne tuollaisesta potentioidusta 
elämästä on meissä toisina hetkinä voimakkaampi kuin 
toisina, toisil)aan tunnemme, ettemme ole muuta kuin 
sitä, mikä on havaittavissa, silmäin nähtävissä ja käsin 
pideltävissä, toisin kerroin taas tunnemme yhteyden 
kaiken elollisen kanssa jå elämän täyteläisyyden ja rik
kauden itsessämme. Tässä suhteessa sitäpaitsi ovat 
eri ihmiset erilaisia. Suurimmilla hengillä, neroilla on 
tuo tunne siitä, että he ovat kaikki ja että kaikki on yhtä, 
erikoisen voimakas; he kok0avat kaiken yhdeksi val
tavaksi intuitioksi, tuntevat olevansa mikrokosmos, joka 
sisältää makrokosmoksen. >>ln jedem Mikrokosmos liegt 
der ganze Makrokosmos und dieser enthält nichts mehr. 
als jene>>, sanoo Schopenhauer. Me voimme tuntea koko 
maailman siksi, että me mahdollisuuksina olemme koko 
maailma, ainakin elollinen. Mitä elottomaan luontoon 
tulee, tuntuu, että Schopenhauer on liioitellut väittäes
sään, et'tä me intuitivisesti voisimme tunkeutua epäorga
nisen luonnon olemukseen, tuntea itsessämme esim. sen 
tahdon, joka panee kiven putoamaan maata kohti, tähdet 
kiertämään ratojaan, veden jättiläisaaltoina hyrskyämään 
meressä tai heittäytymään alkeellisella voimalla alas 
valtavista putouksista. On tuskin ajateltavissa, että 
tunne, jonka me itsessämme koemme nähdessämme 

· mainitunlaisia ilmiöitä, itse asiassa vastaisi olemukseltaan
niiden perustana olevaa alkeellista tahtoa, jos sitä yleensä
on tahdoksi nimitettävä.

On luonnollista, että meidän henkemme parhaiten
ymmärtää semmoista, mikä on sille lähinnä sukua; >>saman
lainen ymmärtää samanlaista>>, sanoi myös jo aikoinaan
Empedokles. >>Du gleichst dem Geist, den du begreifsb>,
sanoo niinikään Goethe. Me ymmärrämme parhaiten
ihmishengen ilmauksia, ja mitä suurempi yhtäläisyys
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vallitsee kahden henkilön välillä, mitä personallisuuksien · 
laatuun tulee, sitä suuremmat ovat ymmärtämismahdol
lisuudet. Yhtäl�isyys voi siis ·olla suurempi tai pienempi. 
Ihmisten kesken vallitsee sisältäpäin katsoen määrätty 
tahtokvaliteetin samallaisuus. Jokainen inhimillisen hen
gen ilmaus, tapa, teko j. n. e. missä hyvänsä sen tavan
nemmekin, ilmaisee ensinnäkin jotakin sen pienemmän pii
rin, suvun, heimon, kansan, henkisen organismin sisim-

. mästä luonteesta, mutta myös i h m i s e n olemuksesta. 
Se mitä itse joka päivä koemme, haluamme ja tunnemme, 
ilomme ja surumme, epätoivomme ja kaihomme tai minkä 
toisten näemme koskevan, on aina eräs haarautuma 
suuresta i h m i stahdosta, siitä, joka kaikissa aina on 
läsnä ja jota epäilemättä tullaan kokemaan niinkauvan 
kuin ihmisiä on oleva olemassa, aina tosin hiukan eri• 
tavalla. Tästä johtuu myös, että tuskin on · olemassa 
niin mieletöntä tai merkillistä tunteen ja tahdon purkausta, 
oli se sitten alhainen ja rikollinen, inhottava ja julma 
tai jalo, ylevä ja sankarillinen, jonka joskus mielikuvi
tuksemme on loihtinut sisäisen silmämme eteen, , ettei 
joku jossakin olisi myös toteuttanut sentapaista, joku 
sellainen, jossa se tahto, mikä meissä vielä on ainakin 
suhteellisen virtualisuuden asteella, on saavuttanut sel
laisen voimakkuuden, että se on ajanut asianomaisen 
yksilön sen toteuttamaan. 

Kuitenkaan ei meidän intuitivisen kykymme tarvitse 
olla raj ottunut ainoastaan ihmishengen erilaisten ilmausten 
tajuamiseen, vaan voi se ulottua eläimiin ja ehkä kas
veihinkin, joskaan se tietysti ei ole täällä läheskään 
yhtä pettämätön kuin se voi olla ihmisiä intuitivisesti 
tajutessamme. Eläinten järjen ja tunteen ilmauksia, 
siis tajuntapuolen, voimme tosin käsittää jotenkuten, 
nimenomaan semmoiset, jotka ovat lähemmin tutustu
neet eläimiin. Sitä vastoin on kysymyksenalaista, missä 
määrin meillä on edellytyksiä ymmärtää kasveja, joissa 



Tahdosta fa sen ilmenemyksistä 43 

vegetativinen puoli on vallitsevana, oman vegetativisen 
elämämme perusteella. Mahdottomaksi tätä ei sentään 
voi väittää. Intuitiokyky tosin ei ole täydellinen edes 
siellä, missä se esiintyy korkeimmassa muodossaan, mutta 
on vaikea vetää mitään rajoja, joita pitemmälle se ei 
voisi mennä, -

Intuitio ei ole mikään intellektin toiminnoista erillään 
oleva ky'l<:y, vaan usein ne kulkevat käsi kädessä, ja tekee 
tällöin edellinen suuria palveluksia jälkimäiselle. Intuition 
avulla voidaan harjoittaa deduktiota, joka tosin toto 
genere eroaa loogillisesta deduktiosta, semmoisena kuin 
se tavataan esim. matematiikassa. Me elämme omassa 
tajunnassamme mahdollisuuksina ne konsekvenssit, joihin 
määrätty tahdonsuunta voi johtaa. Intuitivisen deduk
tion avulla voimme esim. päätellä, miten jokin m':!ille 
tunnettu henkilö on voinut menetellä tai on menettelevä 
määrätyssä tilanteessa. Intuitiolla on tämmöisissä tapauk
sissa ja muutenkin käytännöllinen merkitys. Tässä 
mainittu deduktiokyky on myös taiteellisella alalla eri
koisen produktivinen; sen kautta käy mahdolliseksi hen
kilöille, jotka itse eivät ole paljo mitään eläneet todelli
sessa elämässä, kirj?ttaa teoksia, jotka hämmästyttävät 
sillä, että ne tuntuvat niin tuoreilta ja tosilta. Koska 
meillä tuonnempana vielä tulee puhe tästä mieltäkiin
nittävästä seikasta, en ota sitä nyt sen pitemmälti pu
heiksi. 

Intuitiota voidaan kuten yllä mainitsin sovelluttaa 
käytännöllisiin tarkotuksiin ja joka päivähän sitä käytel
lään ihmisten keskeisissä suhteissa, jotta voitaisiin päästä 
heidän tahdonsuuntansa ja tunteittensa perille. Kuiten
kin lienee useimmissa vaistqmainen vastenmielisyys intui
tion käyttämistä vastaan pelkkänä välineenä itsekkäitä 
tarkotuksia varten; sellaiset henkilöt, jotka niin tekevät, 
tuntuvat meistä alhaisilta ja inhottavilta. Meidän tun
teemme tuomitsee ankarasti intuition väärinkäyttämisen 
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Tämän vuoksi pidämme petosta ja viekkautta, jotka 
tavallisesti perustuvat intuitioon, häpeällisempänä ja 
alhaisempana kuin väkivallan harjoittamista toista vas
taan. · Meidän täytyy osottaa kunnioitusta personallisuutta 
kohtaan, se on ihmisessä vaistomainen vaatimus, jonka 
äänelle toiset ovat herkempiä kuin toiset. Toisen omai
suutta ja µlkonaista asemaakin saa mieluummin väärin
käyttää omaksi edukseen, vieläpä häntä vahingoittaakseen 
loukata hänen ruumistaankin, mutta toisen persoonalli-

, suu teen ei saa koskea, sitä ei saa käyttää välikappaleena. 
On muistettava seuraava tärkeä seikka: intuitio on aina 
luonteeltaan e e t  i 11 i n e n  p r o  s e  s s i. Me tunnemme, 
että eläytymisessä toisen persoonallisuuteen, hänen tah
toonsa ja tunteisiinsa, hänen sieluelämäänsä, niin tajuiseen 
kuin tajuttomaankin. yleensä kaikessa intuitiossa, · on 
jotakin moralista, se on meidän oman, syvimmän minämme 
elämää, eroten siinä suhteessa suuresti puhtaasti intel-. 
lektualisesta toiminnasta. Kaikki intuitio edellyttää 
s y m pat i a a  toista subjektia kohtaan, antaumusta ja 
hartautta. Siihen liittyneenä on tunn�, joka ei ole kau
kana siitä, mitä sanomme rakkaudeksi. Nyt ymmärrämme 
myös miksi sanotaan, että rakkaus ymmärtää kaiken: 
sentähden, että se on aina intuitiota. Se siis joka väärin
käyttää, käyttää välineenä itsekkäisiin• tarkotuksiinsa 
omaa intuitiotaan, käyttää välikappaleena jonkin itsek
kään tarkotusperän saavuttamiseksi omaa kykyänsä tun- · 
tea sympatiaa, rakkautta. Sen kautta hän ikäänkuin 
saastuttaa oman minänsä. Intuitio on prosessi meidän 
keskeisimmässä minässämme tai, - jos tahdomme erottaa 
toisistaan kaksi käsitettä: sielun ja hengen, jolloin sielu 
edustaa meidän tahtovaa, moralista minäämme, henki 
taas intellektualista puolta, - meidän sielussamme. 

Kuten ylempänä olen sanonut en tahdo kokonaan 
torjua pois sitä käsitystä, että materia on eräs muoto 
tahtoa. Päinvastoin olen ta�puvainen uskomaan, että 
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materia on aistimilla havaittua, v ä 1 t t ä m ä t t ö m y y
d en muodostamaa tahtoa. Tuntuu siltä, että materia 
on läheisessä yhteydessä välttämättömyyden kanssa; 
välttämättömyys on koko materian maailmaa vallitseva 
suuri prinsiippi. Joskaan siis materian ei tarvitse alkuperin 
olla niin vierasta tahdolle, esiintyy se kumminkin meidän 
havaitsemassamme todellisuudessa muodossa, joka vaatii 
meitä näkemään siinä, tahdon rinnalla, olevaisen toisen 
prinsiipin edustajan. 

Ainoastaan sellainen, mikä on ilmenneenä, on objek
tivisessa mielessä olemassa. Mitä pitemmälle tahto on 
ehtinyt materian maailmaan, sitä suuremmalla syyllä 
siitä sanotaan, että se >>Om>, se on yhä enemmän objek
tivisessa mielessä. Teot· ovat enemmän olemassa kuin 
kuvitelmat. Todellisuus on korkeamman asteista olemista 
kuin up.i. 

Me voimme muodostaa fiktion tahdon olemisesta 
ilmenemättömänä, siis puhtaana tahtona. Kaikki tahdon 
tendenssit olisivat siinä yhdessä, mitä läheisimmin toi
siinsa kietoutuneina. Tällainen tahto tajuaisi itsensä 
välittömästi, yhdellä ainoalla suurellå intuitiolla, tuntisi 
toisin sanoen sukulaisuutensa. itsensä kanssa. Tämä 
tahdon oleminen olisi alinomaista virtualisuutta, se olisi 
todellinen elealainen fv xai n:iiv; aikakäsite menettäisi 
myöskin siihen nähden kokonaan merkityksensä. Täl
lainen tahto olisi itselleen kylläksi, se olisi täydellinen, 
se saavuttaisi heti, mitä se tahtoisi, sillä tahtoessaan 
se jo olisi tahtomaansa. Se olisi sanalla sanoen jumala. 
Meidän on vaikeata muodostaa mitään kuvaa tämmöi
sestä asiaintilasta, koska se on täysin sen vastainen, 
mihin olemme tottuneet siinä maailmassa, jonka näemme 
ympärillämme ja jonka mukaiseksi ajatuskoneistomme on 
muodostunut - ja joka toisaalta on itse muodostunut 
ajatuskoneistomme mukaiseksi. 



A rvofen 
. 
fa välineitten maailma 

Tuosta ajatuksesta, johon viittaan, lankee säteitä 
monelle taholle. Joskin se on vain ihmishengen fiktio, 

on se hedelmällinen. Se valaisee meille paitsi jumala
ajatusta, myös kysymystä rakkauden ja sympatian sekä 
etiikin olemuksesta. Myöskin esim. kysymys ykseydestä 
ja moneudesta tulevat toiseen valoon ja me havaitsemme, 
että ne ovat vain meidän ajatuksemme kategorioja, 
sillä kumpikaan niistä ei sovellu primäriseen tahtöon, 
joka on yhtaikaa sekä yksi että moni; ja samoin on laita 
muidenkin käsitteiden ja kategoriojen. Ne ovat sovellu
tettavissa ainoastaan materian maailmaan ja tahdon 
manifestatioihin. Tahto haluaisi ilmetä koko rajattomuu
dessaan ja täydellisyydessään, kaikenlainen tahto ha
luaisi toteutua. Mutta tämä on materian olemuksen 
tähden mahdotonta. Ensinnäkin tulee tahdon ilmenemi
sen tapahtua yksilöissä, jotka näin ollen yksilöllisyydes
tään saavat kiittää materiaa, joka ilmenevälle tahdolle 
asettaa ulkonaiset rajat. Jokaisella yksilöllä on oma 
määrätynlainen tahtonsa, joka on arvokkainta, · mitä se 
tuntee tai mikä sille on olemassa. Tämä tahto manifes
toituu ulkonaisissa muodoissa, moninaisella tavalla, 
ruumiina ja sen toimintoina, elintapoina, haluina, pyrki
myksinä, harrastuksina, alhaisimmista elimistoistä inhi
millisen kulttuurin suurimpiin edustajiin asti. Jokainen 
yksilö tosit1, kuten ylempänä on ollut puhe, sisältää taval
laan kaikki tahtotendenssit, mitä on, mutta siinä ovat 
muutamat tendenssit etualalla, se on valinnut monista 
mahdollisista yhden, joka siis on sen tahto, ja tämä 
pysyy suhteellisesti konstanttina, jos kohta se jatkuvasti, 

kautta koko elämänsä valitsee uusia ja uusia tahtoten
denssejä, sikäli kuin se käy välttämättömäksi materian, 
välttämättömyyden asettaessa sen valinnan eteen. Tästä 
johtuu, että tahtominen on niin raskasta. On tehtävä 
valinta, kun on realisoitava jotakin. Mahdollisuudet ovat 
näet todellisuudessa rajotetut, mutta tahdossa ovat ne 
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rajattomat. Eläminen materian maailmassa on siis alin
omaista mahdollisuuksien tukahuttamista yhden ainoan 
hyväksi, tavallaan siis itsensä tappamista, sillä nämä 
kaikki pyrkimyksethän ovat minun mahdollisia minujani, 
joista yksi ainoa pääsee aktualiseksi, se näet, joka on 
enimmin olemukseni mukainen ja jonka toteutumista 
materian tarjoamat mahdollisuudet enimmin helpottavat. 
Tässä alinomaisessa valitsemistoiminnassa on kieltämättä 
semmoista, jota voi sanoa eetilliseksi tämän käsitettä 
laajentamalla ja eetillistä on näin ollen jo kaikkein alhai
simmilla asteilla. · Se eetillinen elämä, jota ihminen elää 
ja ne siveelliset ristiriidat, jotka hän saa taistella, ovat 
yain eräs muoto sitä eetillistä elämää, mikä elollisessa 
luonnossa aina on tapahtunut ja tapahtuu. Omatunto -
tämä suomalainen sana ilmaisee sattuvasti, mikä siveelli
sessä tietoisuudessa on keskeistä: tunne siitä, mikä enim
min on oman perusolemuksen mukaista, mikä on paraiten 

. sopusoinnussa oman minän kanssa tai mikä sen kanssa 
ristiriidassa. 

On ilmeistä, että tahto, jota tässä voi myös sanoa 
hengeksi, ja materia ovat yhteydessä keskenään. Mehän 
tunnemme itse, miten se, mitä tahdomme, saa ilmauksensa 
ulkonaisessa todellisuudessa; jos esim. päätän nostaa käteni, 
näen ja tunnen, miten se todella nousee. Mutta me emme 
tunne, millaista tuo yhteys lähemmin sanoen on, me 
voimme ainoastaan todeta, että on olemassa vastaavaisuus 
sisäisen ja ulkomaailman välillä. Tahdollamme on, kuten 
itse tunnemme, määrätty laatu, ja se saa ilmauksensa, 
mutta miten, se on arvoitus. Meid_än tahtomme ja jokai
sen tahdon tai personallisen subjektivisen elämän ilma.1k
set ovat ikäänkuin f u n k t i o itse tahdosta (Funktio
käsitteestä myös edempänä). Tarkotan, että jos meillä on 
kvalitativinen, alati mu�ttuva tahto A, niin manifestoituu 
se a:na, b:nä, c:nä j. n. e., jotka voivat ilmaista sekä ajassa 
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perättäin seuraavia että paikassa . samaan aikaan olevia 
ilmauksia. Me voimme käsittää esim. ruumiin tällaiseksi 
funktioksi, sen liikkeet samaten. Ihmisen koko toiminta, 
ulkoinen ja sisäinen elämä, hänen puheensa ja ilmeensä 
tekonsa ja toimensa, koko hänen elämänjuoksunsa, 
voidaan käsittää hänen tahtonsa funktioksi. Oikeastaan 
on sitä myös koko ulkomaailma, sikäli nimittäin, että se 
voidaan käsittää hänen oman tajuntansa tuotteeksi, 
kun nim. tämä tajunta joutuu yhteyteen objektivisen 
maailman kanssa. Tähän kysymykseen palaan tuon
nempana. Tällä kohdin on erikoisesti tehostettava erästä 
seikkaa. Se, mitä me havaitsemme, on tosin aina funktio 
ihmisen luonteesta, mutta se voi olla enemmän tai vähem
män adekvaatti. Ei ole ollenkaan sanottu, että A:ssa 
tapahtuvaa muutosta vastaa muutos ilmauksissa, nimit
täin niiisä ilmauksissa, jotka ovat meidän nähtävissämme. 
Mahdollisuudet ulkomaailmassa ovat rajoitetut. Eräs 
esimerkki. Otaksukaamme, että personallisuus' määrä
tyssä konkreettisessa tilanteessa tulee sellaiseen asemaan, 
että ainoastaan kaksi toimintamahdqllisuutta hänelle on 
avoinna. Sen tien valitseminen, minkä personallisuus 
valitsee, on kieltämättä ilmaus siitä, siis tavallaan per- · 
sonallisuudea funktio, mutta miten epätäydellisen kuvan 
antaakaan se personallisuudesta! Tämä saattoi tosin 
kokonaan olla läsnä itse valinnassa, mutta semmöisenaan, 
yksinäisenä ulkonaisena tosiasiana se selvittää hyvin 
vähän. Ainoastaan panemalla tuon valinnan personalli
sutlden muiden ilmausten yhteyteen voimme inti.titivi
sesti asettumalla sen kannalle käsittää, millä tavalla 
tuo valinta oli kehittynyt esiin personallisuudesta. Ulko
naiset teot ilmaisevat usein erinomaisen vähän, ylipäänsä 
ilmaukset varsin helposti voivat viedä meidät harhaan. 
Aina me »näemme puolittain, niinkuin peilistä, arvotuksen 
tavoin>>, silloinkin, kun meissä on todellista halua ymmär
tää, mikä kuitenkaan ei läheskään aina ole asian laita. 
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Jos toisaalta voimme sanoa, että tahdon ulkonaiset 
ilmaukset materiassa ovat funktiosuhteessa tahtoon, niin 
on toisaalta myönnettävä, että aktualisoitunut tahto 
itse on eräänlainen funktio materiasta tai välttämättö
myydestä. Sillä ei mikään tahto voi aktualisoitua, pukeu
tua materialiseen muotoon muuten kuin noudattamalla 
niitä mahdollisuuksia, joita materia tarjoo. Tahto voi 
siis vaikuttaa ainoastaan materian luvalla. Jollei tahto 
mukaudu materian ja välttämättömyyden lakeihin, se 

. kuolee (aktualisena tahtona) jo syntyessään ja taas: 
· mitä paremmin se niitä noudattaa, sitä suuremmat

elämisen, pysymisen mahdollis1;1udet sillä on. Välttämät
tömyyden maailma on kuin ääretön tieverkko. Sen, joka .

· siinä haluaa liikkua, on kuljettava määrättyjä teitä.
Tosin ei tämä tieverkko pysy samallaisena vaan muuttuu
alati, se tulee esim. ihmiselle, kehityksen mehnessä
·eteenpäin, yhä tiheämmäksi, useampiteiseksi, mutta se
on kuitenkin aina olemassa. Puhdasta tahtoa taas vapau
tuneena materian, välttämättömyyden maailmasta voi- ·
simme verrata liitelemiseen ilmojen avaruudessa, jossa
joka suuntaan voi liikkua mielin määrin. Meille ei ole
aivan mahdotonta muodostaa itsellemme jonkunlaista
kuvaa välttämättömyyden laista vapautuneesta maail
masta; tarvitsee vain viitata mielikuvitukseen, jonka
lennolle eivät todellisuuden ankarat lait pane rajoja,

· sillä sen siipiä ei materia hallitse eikä paina; mutta ainek
sensa mielikuvitus kuitenkin lainaa objektivisen, konk
reettisen, aistihavainnollisen todellisuuden maailmasta.
Olotila, jossa todellisuuden lait ehkä vielä suuremmassa
määrässä ovat kumotut, on uni; luonnonlakien merkitys
ei sieµä kuten tunnettua ole ehdoton, samoin on laita
esim. paikan ja ajan kategoriojen, yksinpä logiikan
tärkein ajatuslaki, identtiteettilaki .on unten ma-ailmassa
merkityksetön; A siis voi samaan aikaan olla sekä A
�- - Arvojen ja välineitten maailma 
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että myöskin B, ei-A. Aistimaailmasta on unessa niin� 
sanoakseni ainoastaan pirstaleita jälellä. -

Että maailma ulkoapäin katsoen on välttämättö
myyden, mekaanisen kaussaliteettilain alainen ja että 
tämä Jaki hallitsee myös elämän ilmauksia, on tosiasia, 
jota on vaikea sovittaa yhteen sen tunteen kanssa, mikä 
jokaisella on omassa tajunnassaan, että hänen tahtonsa 
on vapaa ja näin ollen myös hänen ulkomaailmaa, objek
tivista todellisuutta kohtaava toimintansa pitäisi olla 
vapaata. Emme voi kieltää, etteivätkö ne muutokset 
jotka aikaansaamme materiassa, olisi meidän tahtomisem
me tuloksia, mutta missä tahtomista on, siellä on meidän 
sisimpämme todistuksen mukaisesti myös · >>vapautta•>; 
meitä ei fyysillisesti pakoteta sitä tai sitä suorittamaan, 
vaan me teemme sen tai sen tahtomisemme perusteella. 
Käsitettäköön sana vapaus miten hyvänsä; missä tahto
misesta on puhe, on sille mielestäni aina annettava tämä 
predikaatti .. On kysymyksenalaista, onko tahdolla oikeas
taan syynsä; luulisin, että suuremmalla oikeutuksella 
voimme sanoa, että jokaisella tahtomisella pitää olla 
e d e 11 y ty k s  e n  s ä. Ellei niitä tai niitä ulkonaisia 
olosuhteita olisi olhit, en olisi tahtonut niin ja niin. Mutta 
tahtominen itse, se oli minun omani, jos mikään, se oli 
>>causa sui». Tahto ei ole itseensä nähden passivinen,
päinvastoin se on kauttaaltaan aktiviteettia, kaikki,
minkä tahto on tahtonut, se on itse tahtonut.

Meidän elämän vaiheemme kuvac;tavat kieltämättä 
meidän luonnettamme, tekojemme ja töidemme tulokset 
ovat epäilemättä asetettavat yhteyteen meidän sielun
toimintamme kanssa; ne ovat tahtomme ilmauksia. Tä
män mukaisesti on mahdollista ajatella, että ruumiimme
kin ja yleensä koko ulkonainen ihmisemme on tahdon 
tuote. Me olemme ihmisiä sen vuoksi, että tahdomme 
olla sitä. Samoinkuin hevonen on hevonen, koska siinä 
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on hevosenaolemistahto. Että se taas on juuri sellainen 
ja sellainen hevonen, johtuu siitä, että se tahtoo olla 
semmoinen ja semmoinen hevonen. En tarkota, että 
se ulkonaisesti olisi saavuttanut ihannettaan, että se 
olisi adekvaatti ja tarkotuksenmukainen ilmenemys tahto
laadustaan, sillä sehän riippuu materian tilapäisistä 
suhteista ja myös sen yleisistä laeista, vaan että sen 
perustahto on tuollainen. Hevosena oleminen on sille 
ainoa arvokas, toteuttamisen arvoinen olemistapa. Toi
saalta on myönnettävä, että tämä halu olla hevonen, 
johtuu myös· siitä, että se fo on sitä henkisesti ja ruumiil
lisesti. Eläin on siis toiselta puolen semmoinen kuin se 
tahtoo olla, toiselta puolen se tahtoo olla sitä, mitä se 
on. Ruumiillinen puoli epäilemättä edistää määrätynlai
sen tahdon olemassaoloa, mutta toisaalta on muistettava, 
että ruumis on syntynyt sen kautta, että on tahdottu 
määrätyllä tavalla. Tahtoisin siis sanoa, että esim. 

· jäniksellä on pitkät koivet ja suuret tarkat korvat, koska
se luonteeltaan on pelkuri ja haluaa voida paeta mahdol
lisimman nopeasti. Mutta sen ruumiin rakenne on omiaan
edistämään tällaista luonnetta ja sen nykyisiä elintapoja.
Jalopeura on rohkea, koska se tahtoo sitä olla, se rakastaa
tämän mukaisia elintapoja ja se on tehnyt sen jalopeu
raksi. Toisaalta on muistettava, että sen jalopeuruus
tekee, että se on luonteeltaan rohkea. Vastaavalla tavalla
on selitettävä esim. koiran, lampaan, ketun sielulliset
ja ruumiilliset ominaisuudet. - Se seikka, ettei esim.
hevonen hevosena omaa samoja kehitys-, sivistys- y. m.
mahdollisuuksia kuin sanokaamme ihminen, ei luulta
vru:ti vaikuttaisi sen arvosteluun hevosolotilan paraim
muudesta. Eivät ihmisetkään todenteolla valita sita,
että heidän personallisuutensa on sellainen kuin se on,
vaan pikemmin sitä, että olosuhteet estävät . tai ovat
estäneet heitä joka suhteessa kehittymästä olemuksensa·
mukaisesti, olosuhteisiin luettuna kaikki, mitä voi pitää
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tahdon suhteen sekundärisenä kuten ulkomt;oto, terveys, 
henkiset lahjat j. n. e. Tuskin on olemassa ketään, joka 
haluaisi vaihtaa oman minäusä toisen minään ja jos mei
dän kannalta katsoen viheliäisimmiltäkin eläimiltä tai 
kasveilta voitaisiin kysyä, haluaisivatko ne jättää oman 
olemuksensa ja muuttua muuksi, tulla. rikkaampaan ja 
onnellisernpaan olotilaa11, olisi_ vastaus epäilemättä kaik
kialla samci: ei, tuhannesti ei, mieluummin näin kuin 
muuttua olemukseltaan toiseksi, luopua itsestään. -

Tähän liitän pari huomautusta Platon n. s .. i d e a
o p i  n johdosta. Schopenhauer on oikealla tolalla, kun 
hän asettaa ideat >>olioiden sinänsä>> rinnalle ja pitää niitä 
identtisinä. Kuitenkin on hänen kannassaan jotakin 
hämärää. Minun selitykseni on seuraava. Ideaniaailma on 
lukemattomien tahtokvaliteettien ääretön maailma, kuvi
teltuna saaneeksi adekvaattisen ilmaisunsa. Ideat ovat 
.tahtotendenssien kuviteltuja, täydellisiä ilmauksia. Antiik
kinen ajattelu tahtoi nimittäin saada kaiken konkreetti
seksi, jommoista silloisen ajattelun luonne yleensä par- . 
haasta päästä oli; myös oli luonnollista, että silloin kiin
nitettiin huomiota �nemmän esteettiseen puoleen antiikin 
yleisluonteen ja maailmankatsomuksen mukaisesti, siitä 
myös nirqitys idea, kuva. Kaikessa tahdossa on pyrkimys 
manifestoitua täydellisenä, .kauniina, ilmaisten koko ole
muksensa. Mutta kova aineellinen todellisuus tekee, 
ettei tämä koskaan ole täysin mahdollista. Yksityisolio 
ainoastaan >>on osallinem> ideasta. On selvää, että plato
nisia ideoita ainoastaan intuitivisesti voidaan tajuta; 
tämä tapahtuu ennenkaikkea juuri esteettisessä tajua
misessa, josta tuonnempana tulemme puhumaan. Myös 
se seikka, että Eros näyttelee vissiä osaa ideain tajua
misessa, johtuu juuri intuition tärkeydestä ja on saava 
myöskin tuonnempana lisävalaistusta. 

Platon ideat voidaan helposti eräiden yhtäläisyyk
sien johdosta sekottaa k ä s i  t t e  i s i i n,. joiden kanssa 
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niillä kuitenkaan ei ole vähintäkään tekemistä. Tuntuu 
siltä kuin Plato itsekin olisi langennut osittain tähän' 
erehdykseen, kun hän esim. mainitsee, että pöydällä ja 
tuolilla on ideansa. Suuremmalla· syyllä voidaan erottaa 
elollisten olentojen ideoita; semmoisetkin ideat kuin 
veden y. m., joiden olemassaoloa Schopenhauer kannattaa, 
ovat jossain määrin hämäriä. Käsitteistä ideat eroavat 
suunnattomasti siinä, että edelliset ovat ajatuksen luo
mia v ä 1 i n e  i t ä, joista ei voi ottaa ulos enempää kuin 
niihin on pantu, kun sitävastoin ideat ovat realiteetteja, 
j.otka lopulta ovat löydettävissä meistä itsestämme. Ne
siis eivät ole · missään transsendenteissa avaruuksissa
liikkumattomina entiteetteinä, vaan ovat eläviä. Muuttu
mattomiksi ja pysyviksi voi ideoita nimittää ainoastaan
siinä merkityksessä kuin tahdon kvaliteetti on sellainen.
Kuolemattomia, ikuisia ideat ovat sikäli kuin tahdon
kvaliteetit ovat ikuisia, ne ovat näet olemassa kaikkialla,
missä elämää on, joskaan eivät aktualisina. Ne ovat
tämmöisinä ajattomia ja paikattomia, pelkkiä tahdon
yhtäläisyyksiä kun ovat. Se, mitä minä käsitän a r
v o i 11 a, ei kovin paljon eroa platonisista ideoista,
ainoastaan, että ide.at ovat enemmän esteettisen maail
mankatsomuksen mukaisia käsitteitä, kun taas arvo
käsite lähinnä kuuluu eetilliselle alalle. -

Materian maailmassa vallitsevat järkkymättömät 
luonnonlait; ainakin on totuttu asia niin käsittämään. 
Kaikki on sellaisessa riippuvaisuuden suhteessa toisiinsa, 
että jos tuntisimme maailmankaikkeuden tilan perin
pohjaisesti kaikissa yksityiskohdissaan jonakin mää
rättynä hetkenä, niin voisimme, ainakin teoriassa, laskea, 
miltä maailma on näyttävä silloin ja silloin tulevaisuudessa. 
Materian maailmassa käy juuri sen kaussalisen tapahtu
misen vuoksi ennustaminen, kuitenkin etu.päässä vain 
semmoisissa tapauksissa, joissa vaikuttavat tekijät ovat 
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harvalukuiset kut�n tähtitieteessä, taikka tapauksissa, 
jolloin itse edeltäkäsin valmistetaan ne olosuhteet, joiden · 
vallitessa materialinen prosessi tulee suoritettavaksi, joten 
siis asiaan vaikuttavat tekijät ovat tunnetut. Näin on 
laita esim. fysiikassa ja kemiassa ja tähän yksinkertais
tamiseen perustuvat eksaktisten tieteiden suuret tulokset 
tekniikan alalla. Itse asiassa eivät eksaktisten tieteiden 
tulokset ole mitään lopullista ja varmaa tietoa nekään. 
Onpa mahdollista, että n. s. luonnonlait ovat vain >>suu
rien lukujen lakeja>>, että siis aineen viimeisten ele
menttien olemus myös on jonkinlaista vapautta, joskin 
rajoitetussa määrässä, mutta tämä ei niiden paljouden 
vuoksi tule näkyviin. 

Oikeastaan ei ennustaminen, tuloksen määrääminen 
edeltäpäin psyykilliselläkään alall� ole mahdotonta. Mei
dän pitää vain itse valmistaa ne . edellytykset, joiden 
vallitessa jotakin tulee tapahtumaan. Fyysikko voi 
ennustaa, kuten äsken oli puhe, ainoastaan silloin, kun 
hän tarkoin tuntee ne olosuhteet, jotka tapahtumiseen 
tulevat vaikuttamaan. Luonnonlaithan eivät sano muuta 
kuin yleisesti: jos muut seikat eivät vaikuta käy niin 
ja niin. Niiden menestyksellinen käytäntt>ön sovellutta
minen riippuu siitä, että edeltäkäsin on määrätty val
miiksi tapahtumisen u r a. Tällainen ura voidaan. psyy
killiselläkin alalla määrätä. Asetetaan niin, että toiminta, 
jos yleensä semmoinen tulee kysymykseen, ei voi suun
tautua muuanne kuin sinne, minne sen tahdomme suun
tautuvan. Esimerkiksi sotajoukko toimii tarkotuksen
mukaisesti, noudattaen päällikön käskyjä, sen johdosta, 
että edeltäkäsin on asia jä'rjestetty siten, että sen täytyy 
toimia tarkotuksenmukaisesti. Tähän perustuu myös 
koko kasvatusoppi. Yleensä on jokainen k ä s k y jo 
eräänlaista ennustamista. Jokaisessa ihmisessä on eräitä 
tahtotendenssejä, jotka ennen muita vaativat toteutu
mista, kuten esim. itsesäilytysvietti. Ulkonaisten jär-
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jestelyjen kautta voidaan olosuhteet asettaa niin, että 
se voi toteutua yhdellä ainoalla tavalla. Tällä tavoin 
voimme vallita toisia ihmisiä, >>ennustaa>>, miten he tule
vat toimimaan. Ulkonaiset suhteet määräävät aina 
enemmän tai vähemmäIJ. toimintamme · suunnan. Jos 
huone, jossa joku henkilö on, syttyy palamaan, pyrkii 
hän ehdottomasti sieltä ulos, ja jos on olemassa yksi 
ainoa ovi, jonka kautta voi pelastua, voi varmasti sanoa, 
että hän on tuleva ulos sitä tietä. Sen voi sanoa edeltä
päin. -

Tahdon kannaita katsoen ovat ulkomaailman suh
teet tilapäisiä ja satunnaisia, huolimatta siitä, että ne 
ovat välttämättömiä ja kaussalisesti determinoituja. 
Ulkonainen, materialinen välttämättömyys on tilapäi
syyttä, vapaus taas on sisäistä välttämättömyyttä. Tässä 
on pidettävä mielessä,· että tilapäisyys ja satunnaisuus 
ovat olemassa , ainoastaan määrätyn tahdon kannalta, 
siitä riippumatta asiaa katsellessa vallitsee ankara välttä
mättömyys. Kun sotilaaseen kuulasateessa osuu luoti, 
on se epäilemättä välttämättömyyden tulos, nim. meka
msen välttämättömyyden, voimme näet osottaa, että 
syyn ja seurauksen lain mukaisesti ei voinut toisin käydä. 
Mutta toisaalta on luodin osuminen >>sattuma>>, ei vain 
alkuperäisessä, vaan myös johdetussa merkityksessä. Sat
tumaa, tilapäistä on se, mikä ei ole minkäänlaisessa 
yhteydessä tahtomiseni kanssa, mikä t. s. kuuluu ikään
kuin toiseen maailmaan, joka umpimähkäisesti on yhtey
dessä minun personallisen maailmani kanssa. Vaikka 
miten hyvin tiedämmekin, että ulkomaailma, objektivinen 
todellisuus on kaikenpuolisesti täysin determinoitu, on 
meillä sittenkin joka kerta se tunne, että meitä koskevat 
tapaukset voisivat olla toisin kuin ne ovat, niin kauvan 
nimittäin, kun pysymme yksinomaan mekanisen välttä-
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mättömyyden kannalla. Kun syventyy enemmän aja
tukseen, tulee silmien eteen yhä selvempänä inhimillisen 
olemassaolon tilapäisyys, huomaa, että on vain sokeain 
voimain leikkikalu, !aineitten sinne tänne heittelemä lastu 
todellisuuden meren äärettömällä ulapalla. 

Onhan jo ihm_isen olemassaolo hänen yksilötahtonsa 
kannalta tavallaan tilapäisyys. Voisi olla mahdollista, 
että häntä individinä ei olisi ollenkaan. Samoin on hänen 
elämänjuoksunsa monien satunnaisuuksien määräämä, 
sattumastahan - ainakin korkeammassa mielessä -
riippuu hänen yhteiskunnallinen asemansa, hänen elin
ehtonsa, hänen onnensa ja menestymisensä, ne ihmiset, 

· jotka osuvat hänen tielleen elämän retkellä, ja vihdoin
hänen kuolemansa, sanalla sanoen: kaikki. Tältä kan
nalta katsoen on ihmisen elämä kaikkea pernstusta vailla,
siitä puuttuu kaikki syvempi järki. Hän on kuin saippua
kupla, joka syntyy yksinomaan siitä oikusta että
·puhallamme pilliin. Se syntyy ja häviää taas, ja välillä
olevana aikana se kuvastaa ympärillään olevaa maailmaa.
Tällainen tunne oman elämän satunnaisuudesta ja koko
maailmanprosessin sokeudesta ei kuitenkaan kenties ole
lopullisin eikä syvin; monessa asuu vakaumus, jota tosin ei
järjellä voi perustella, mutta joka heissä elää järkkymät
tömänä, nimittäin vakaumus transsendentista maailman
järjestyksestä, jonka mukaan on olemassa sisäinen yhteys
ulkomaailman -tapahtumien ja ihmisen siveellisen vael
luksen välillä. Koetetaan sovittaa mystillisellä tavalla
yhteen sattuma ja sisäinen välttämättömyys. Tämä voi
esiintyä kohtalo-, sallimauskona, jommoista oli antiik
kinen usko fatumiin, joka hallitsi jumaliakin, sekä itämai
nen sallimausko. Näyttää siltä, että nimenomaan
passiviset luonteet tarvitsevat tämmöistä uskoa, jottei
vät menettäisi kaikkea pohjaa jalkainsa alta. Mutta
sitä esiintyy myös aktivisissa luonteissa, joissa se vie
usein rohkeuteen ja merkittäviin tekoihin. Monet nimit-
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täin tuntevat, että heidän toimintansa ja maailman 
tapahtumisen välillä vallitsee jonkinlainen mystillinen 
ennakolta määrätty yhdenmukaisuus. Ei ole harvinaista, 
että suuret sotapäälliköt ja vallottajat ovat olleet salli
mauskojia, niin esim. Napoleon luotti tähteensä. Valtio
miehillä tavataan myös usein tämäntapainen käsitys. 
Uskomatta korkeampaan johdatukseen he eivät jaksaisi 
kantaa sitä edesvastuun suunnatonta painoa, joka heidän 
harteillaan lepää, Tällainen usko käsittämättömään 
maailman tapahtumia ja ihmisten toimia vallitsevaan 
suunnitelmanmukaisuuteen esiintyy usein uskonnollisesti 
väritettynä, kaitselmususkona. Sangen tyypillinen on 
presidentti Wilsonin lausunto: >>Luulen, että .ihminen 
kadottaisi järkensä, jollei hän uskoisi kaitselmukseen. 
Maailma olisi kuin johtolangaton labyrintti. Jollei olisi 
mitään korkeampaa johdatusta, olisimme inhimillisine 
neuvoinemme hukassa.>>· Vakaumus korkeamman johda
tuksen olemassaolosta antaa uskonnolliselle ihmiselle 
voimaa kestää kohtalon kovimpiakin kolauksia alistu
vaisella tyyneydellä ja mielenmaltilla: hän näkee kaikessa 

. Jumalan ohjaavan käden. Hän on varma siitä, että 
kaikella, mitä hyvänsä hän saaneekin kokea, on kor
keampi, häneltä salattu tarkotus ja että kaikki lopulta 
on koituva hänen parhaaksensa. 

Filosofit tuntevat erikoisen elävästi objektiviselle 
maailmalle ominaisen satunnaisuuden ja tilapäisyyden, 
koska se on niin täysin heidän luonteensa vastaista. 
He koettavat vapautua tästä heille sietämättömäksi 
käyvästä tunteesta toisella tavoin, nimittäin julistamalla 
koko aistimaailman epätodelliseksi. Jo muinaiset Intian 
viisaat puhuvat petollisesta Majan harsosta, joka or� 
levitetty olevaisen yli, harsosta, joka on aistimaailman 
harhan alkulähde. Platon sanoo myös materiasta ja 
yleensä aistimilla havaittavasta todellisuudesta, että 
se on ei-olevaista vastakohtana ideamaailmalle, joka 
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edustaa todellisuutta. Platon käsityskanta on sangen 
kuvaavaa juuri filosofille. Filosofin täytyy, voidakseen 
löytää jotain pysyväisesti arvokasta keskellä maailman 
irrationalista tapahtumista, sen syntymistä, häviämistä, 
pahuutta, epäoikeudenmukaisuutta, onnettomuutta ja 
kärsimyksiä, josta ei voi löytää mitään varmaa suunni
telmaa, turvautua viimeiseen keinoonsa, ultima ratioon,

ja sanoa, että kaikki tämä, mikä silmäin edessä on, itse
asiassa, syvemmin katsoen on harhaa, eräänlainen vää
ristelty, epätäydellinen kuva korkeammasta, ikuisesta ja 
todella arvokkaasta, transsendentista maailmasta. Tämä 
on tuo Platon ideain maailma, Kantin >>olion sinänsät 
maailma, intelligibeli maailma; ja miltei jokaisella filo
soofilla voimme havaita tällaisen paon aistimaailmasta 
sen takaiseen todellisuuteen. Ei ole ihme, jos muutamat, 
joita maailman kurjuus sen irrationalisuuden · rinnalla 
on erikoisesti järkyttänyt, ovat taipuvaisia pitämään 
koko olemassaoloa pahana painajaisunena. Todella, 
mitä jyrkemmin erotamme oman subjektimme, jonne 
me aina lopulta tavalla tai toisella sijotamme sen, mitä 
pidämme arvokkaana, objektivisesta todellisuudesta, sitä 
enemmän se on meistä unen kaltainen, tosin ei leppeän, 
suloisen ja keveän unen, vaan rautaisen, kovan, ankaran 
ja johdonmukaisen. 

Se, mikä tekee meidän olemassaolomme unen niin 
raskaaksi, on välttämättömyys. Jo vanhastaan on ha
vaittu, että materia on kurjuuden alkulähde. Puhdas 
tahto toteutumattomana on vielä >>autuas>>, jos niin 
saamme sanoa. Vasta tullessaan materian kanssa koske
tuksiin, alkaa kurjuus. Saamme tuonnempana nähdä, 
miten sekä fyysillinen että moralinen kurjuus ja paha 
syntyy juuri materiasta. Schopenhauerin puhe siitä, 
että tahto olisi olemukseltaan paha, ei pidä paikkaansa; 
se ei ole hyvä eikä paha ja täytyy ihmetellä, että siksi 
kriitillinen filosoofi kuin Schopenhauer on antanut filo-
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sofiansa peruskäsitteelle tällaisen aksiologisen predikaatin. 
Mutta yhtä suuressa määrin täytyy asettua teoreettisesti 
vastustamaan sitä mielijohdetta, jota muutamat elämän
entusiastit, Bergsonin filosofian vaikutuksen alaisina ollen, 
saarnaavat, nimittäin että tahto tai kuten he mieluummin 
sanovat elämä olisi jotakin itsessään ja semmoisenaai::i, 
absoluuttisesti hyvää. Tämä on myöskin kritiikitöntä 
ja liiallista intoilua. Mutta se on varma, mitä minä äsken 
mainitsin materian vaikutuksesta: se aikaansaa, että tahto 
ei voi toteutua täydellisyydessään, että se ei voi koskaan 
saavuttaa sitä harmoniaa, mihin se alati pyrkii ja joka 
on elämän peruspyrkimys, vaan tapahtuu tämä ainoastaan 
sikäli kuin kankea materia sen myöntää. Myös on muis
tettava, että materia on paljoudeltaan samassa paikassa 
rajotettu, josta johtuu taistelu eri tahtojen kesken mate
rian omistamisesta .. Tahdon täytyy edelleen luonteeltaan 
muuttua mahdollisimmin materian ominaisuuksien mu
kaiseksi voidakseen pysyä elossa, vastaisessa tapauksessa 

· se joko kituu tai kuolee.
Toinen kysymys on, eikö tässä tahdon äärimmäisen 

vakavassa taistelussa välttämättömyyttä vastaan ole 
joku syvempi tarkotus; elämän kenties pitää olla pelas
tuksen ja parannuksen tie. Tosin näin joudumme u s k o  n 
alalle. 

Tahdossa on nuo kaksi pääpyrkimystä, jotka ylem
pänä olen maininnut, nimittäin pyrkimykset ilmaista 
itsensä ja pysyä elossa. On mahdotonta sanoa, kumpi 
niistä on katsottava alkuperäisimmäksi. Ne ovat usein 
ristiriidassa toistensa kanssa: silloin kun elämä keskittyy 
itsensä säilyttämiseen, elinehtojensa turvaamiseen, voi. 
se ainoastaan vähäisessä määrässä ilmaista omaa erikois
laatuaan ja toisaalta ei elämä kykene harjottamaan 
säilyttävää toimintaansa silloin, kun sen pääpyrkimyksenä 
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on itsensä ·ilmaiseminen. Mutta täytyy myöntää, että 
nämä kaksi pyrkimystä myös edistävät toisiaan: olemassa
olopyrkimys muodostaa sen pohjan, miltä ilmauspyrkimys 
nousee, elämä kokoo varoja voidakseen ne sitten tuhlata 
taas pois ilmauksien muodossa; tämän havainnon me voim
me tehdä, jos tarkastelemme elämää sen alinimilta asteilta 
inhimillisen kulttuurin ylimpiin huippuihin asti. Toi
saalta ilmaukset, kuten tulemme osqttamaan, useinkin 
lisäävät elämän taisteluvälineitä sen ponnisteluissa itsensä 
säilyttämiseksi Ilmauksilla on luova ja löytävä voima. 
Niistä on elämälle käytännöllistä hyötyä joskin usein 
kiertoteitse. 

Tämä kuitenkin sanottuna vain yleisesti. Yksityis
tapauksissa on miten milloinkin. Elämä tarjoaa luke
mattomia esimerkkejä siitä, että ilmaukset ovat täyrlelli
sessä ristiriidassa yksilön edun kanssa. Vieläpä voidaan 
sanoa, että juuri niissä tapauksissa, jotka meistä eetilli
sessä suhteessa ovat kaikkein merkittävimpiä, näin on 
asianlaita; samoin kulttuurin korkeimmissa saavutuk
sissa. Biologinen katsantokanta, jonka mukaan yksilön 
toiminnan määrää itsesäilytysvietti muodossa tai toisessa, 
e i  ilman muuta kaikista tapauksista saa tukea. Miten 
ovat biologiselta kannalta selitettävät sellaiset tapaukset, 
jolloin jokin tunne on niinpaljon itsesäilytysviettiä voi
makkaampi, että se vie yksilön perikatoon, tunteet 
semmoiset kuin esim. rakkaus, viha, suru, häpeä, itse
tunto? Ankarasti biologiselta kannalta ne kai täytyisi 
leimata sairaaloisiksi tapauksiksi - mutta mitä on sil
loin enää sairaaloisuus? .Erikoisesti kai on sairaaloisuu
deksi sanottava säälintunnetta kuten muuten tekeekin 
Nietzsche, joka osaksi koetti sovelluttaa filosofiaansa bio
logista katsantotapaa. Korkealle kehittynyt säälintunne 
ei todellakaall ole yksilölle edullinen, ei se liioin ole omiaan 
tekemään häntä onnelliseksi, sillä säälihän oman luon
teensa mukaisesti tuottaa kärsimystä. Ei ole ihwe, 
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että Nietzsche pitää sitä sairaaloisuutena. abnormiteet
tina, jota ei mitenkään ole suosittava. Tästä johdutaan 

. seuraavaan konsekvensiin: säälimättömyys, kykenemät
tömyys tuntea sääliä on henkisen terveyden merkki, 
arvokas ominaisuus, koska se on biologisesti edullinen. 
Nyt on kuitenkin tosiasia, että sääliä pidetään yleisesti 
siveellisesti kiitettävänä ominaisuutena, ja eläimissäkin 
voidaan havaita tämän tunteen ilmauksia. Emme siis 
voi muuta kuin pitää tätä tunnetta elämän olemukseen 
kuuluvana ja sen ilmaisemista itsesäilytysvietistä riip
pumattomana pyrkimyksenä. 

Jos pitäisimme kiinni yksinomaan biologisesta kat
santotavasta ja koettaisimme sen nojalla selittää kult
tuurin erilaisia saavutuksia, joutuisimme ennen pitkää 
umpikujaan, taikka olisi meidän pakko käyttää aivan 
mahdottomia seli tyskeinoj a. Ja vaikkapa biologinenkin 
selitys pitäisi paikkansa, ei asian olemus vielä sillä ole 
tyhjennetty. Biologinen selitys näyttää vain ne edelly
tykset, jotka ovat tehneet mahdolliseksi jonkun ilmiön 
synnyn, mutta se ei osota, miten tuo ilmiö oikeastaan on 
syntynyt ja kehittynyt, mikä onkin mahdollista ainoas
taan intuitivisesti käsittää. Esim askesi lienee biologi
sesti vaikeasti selitettävissä, ja onko asia sillä valmis, 
että voitaisiin osottaa se jollakin tavalla. asianomaiselle 
edulliseksi tai vaikkapa vain kyettäisiin osottamaan sen 
fysiologinen perusta? Ei suinkaan. Kaikista vaikein ja 
oikeastaan pääasia on vielä jäljellä: syventyä siihen 
tahdonlaatuun, jonka ilmaus askeesi on. Se, mitä sano
taan sairaudeksi on hyvin relativinen käsite. Se, mikä 
yhdessä suhteessa on sairautta, on toisessa suhteessa ter
veyttä. Monet henkiset taipumukset tulevat esille ainoas
taan tai etupäässä fyysiITinen sairaloisuus tai epänormali
suus edellytyksenään. Onhan tunnettua, �iten monet 
nerot ovat olleet abnormeja yksilöitä, ja esim. monen 
runoilijan ja kirjailijan elämä on päättynyt mielipuoli-
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suuteen. Ylipäänsä voi kaikesta korkeammasta hen
kisestä elämästä sanoa, että se ollen yksilölle epä�dul
lista on sairaaloista. - Sitäpaitsi on >>edullisuus>> hyvin 
hämärä käsite; onko sellainen vain edullista, joka mahdol
lisimman pitkäksi aikaa turvaa elämän pysymisen; vai 
onko mielihyvän tunne kriteriona? Itse asiassa emme 
paljoakaan saa elämässä mielihyvää tuntea; pahantunne 
on paljoa tavallisempi; ja näin johtuisimme lopulta siihen, 
että koko elämä on oikeastaan sairautta, ja niin sanottu ter:-; 
veys vain tarkotuksenmukaista sairautta. Termit terveys · 
ja sairaus eivät ole mitään puhtaita objektivisia käsitteitä, 
vaan ovat arvoväritettyjä; ne kuuluvat siihen käsitteiden 
lajiin, josta erikoisesti puhun tämän teoksen loppuosassa. -

Se, mitä nimitämme terveydeksi ja sairaudeksi, on 
objektivisesti katsoen elämän tendenssejä. Sairaudessa 
pääsevät semmoiset tendenssit aktualisiksi, jotka muuten 
olisivat jääneet ainiaaksi latenttiin tilaan. Meissä itse 
kussakin on virtualisena myös kaikki >>abnormi>> elämä. 
Eräät henkilöt ovat varustetut erikoisilla edellytyksillä 
näiden tendenssien intuitiviselle tajuamiselle, henkilöt, 
joiden sielunelämä on alinomaisessa labilisuuden tilassa. 
Näitä useinkin nimitetään neroiksi, jos nim. he voivat 
antaa muille käsitettävän ilmauksen kokemastansa. -

. Kaikki muodot, missä elämä esiintyy, ovat elämää. 
Tämä tuntuu hyvin selvältä, mutta sittenkään emme 
aina sitä muista. Kaikki elämä on haarautumia siitä 
elämän syvällä juoksevasta virrasta, jonka itsessämmekin 
tunnemme. Siksi voimme myös sisäisesti tajuta, miten ne 
moninaiset elämän muodot, joita tapaamme maailmassa, 
ovat mahdolliset, miten kaikkien nurinkurisimmillakin 
ihmishengen ilmauksilla on syvät juurensa siinä. Nuo 
monet merkilliset sekä villi- edä sivistyskansoilla esiin
tyvät tavat, uskonnolliset menot ja kulttitoimitukset, 
mytologiset ja maagilliset käsitykset perustuvat meissä 
itsessämme tavattaviin tunteisiin ja tahtomuksiin, jotka 
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näissä ilmiöissä esiintyvät hypertrofisina, ylimittaisina. 
Näin voimme ainoastaan käsittää esim. kannibalismin, ih
misuhrit tai leskien polttamisen Intiassa tai phalloksen 
palvonnan, tai erakkoelämän, selibaatin, itsekidutuksen 
y. m. Myös esim. seksualisilla perversiteeteillä on juurensa
itse elämässä ja niiden idut ovat olemassa kaikkialla,
kuten tarkka havaitsija kyllä voi huomata; samaa on
sanottava mielenvikaisuuden eri lajeista. Mielenvikaisuus
ei eroa normalisesta sieluntoiminnasta muussa kuin
siinä, että personallisuus ilmaisee itsensä tavalla, joka
ei sovellu käytännölliseen elämään. Itse tahto semmoise
naan ei ole mitenkään viallinen - ylipäänsä ei tahto
voi mitenkään vahingoittua - vaan vika on sen ilmene
mysten luonteessa. Hullut voisivat usein olla suorastaan
neroja, jos heidän hulluutensa olisi niinsanoaksemme
yhdensuuntainen todellisuuden kanssa, mutta nyt he
kaikeksi onnettomuudekseen sattuvat olemaan hulluja
>>hullulla>> tavalla. Mielenvikaisuudessa usein ihmisen 
todellinen olemus, hänen tahtonsa peruslaatu tulee pa- _ 
remmin, selvemmin näkyviin kuin normalitilassa, sen
tähden, että tahto ei enää noudata käytännöllisten 
näkökohtien vaatimuksia, vaan ilmaisee laatunsa välit
tömämmin. Samasta syystä voi ihmisen oikean karvan, 
hänen todellisen moraalinsa useinkin nähdä hänen olles
saan humalassa, kuten sanookin yleisesti tunnettu sanan
lasku: in vino veritas - >>viinissä on totuus>>. Esim. ne 
huonot tahtotendenssit, jotka esiintyvät humalassa, ovat 
olemassa asianomaisessa myöskin normalitilassa, joskin 
hän viisaasti ymmärtää niitä joko hillitä tai viekkaasti 
peittää.. Toisaalta ovat tällöin ilmenevät jalot ominai
suudet personallisuuden todellista omaisuutta; ne kuu
luvat siihen oleellisesti j:l lähtemättömästi. -

Paraiten osoittaa elämä olemuksensa vapautuessaan 
taistelusta olemassaolon puolesta, mikä voi tapahtua 
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eri tavoin. Taiteellinen luominen on niinikään etupäässä 
käytännöllisestä, tarkotusperäisestä toiµiinnasta vapau
tuneen tahdon ilmaus. Alimmilta tasoilta asti ilmaisevat 
taiteellisen toiminnan alkeet ihmisten - ja vielä suurem
massa määrin kansain - erikoislaatua. Me suomalaiset 
esim. voimme Kalevalassa nähdä henkisen peruslaatumme, 
Edda antaa kuvan vikingiluonteesta j. n. e. Yleisesti
hän tunnustettu asia on, että kansanhenki saa syvimmän 
ilmauksensa runoilijain tuotteissa, he ilmaisevat kan
sansa sisimmät pyrkimykset, toiveet, ihanteet, koko 
maailmankatsomuksen. He ovat ikäänkuin tarkimmin 
kuunnelleet kansan sydämen sykintää. Mitä lujempi 
pohja luodaan aineelliselle olemassaololle ja käytännölli
sistä huolista vapaalle elämälle, sitä suuremmat ovat 
edellytykset siihen, että ka.nsanhenki on saava itselleen 

_ käytännöllisistä tarkoitusperistä vapaita ilmauksia. Nämä 
maukset voivat esiintyä joko taiteellisena luomisena, 
tai tieteellisenä tutkimuksena tai filosofisena, eetilli
senä tai, uskonnollisena mietiskelynä, oppisuuntina ja 
kulttimuotoina tai tapoina ja moralina. Korkeampaa 
kulttuuria tapaamme ainoastaan siellä, missä ihmisten 
koko tarmo ei mene jokapäiväisen ravinnon ja muiden 
tarpeiden hankkimiseen. Siksipä syntyi vanhin kulttuuri 
viljavissa virtain laaksoissa, joissa vähällä työllä saadut 
runsaat sadot tekivät suurelle osalle ihmisiä mahdolliseksi 
vetäytyä pois käytännöllisestä työstä ja suunnata muuanne 
harrastuksensa, kuten Egyptissä, Assyriassa ja Intiassa. 
Suotuisat olemassaolon ehdot ja nimenomaan orjalaitos 
tekivät kreikkalaisille mahdolliseksi luoda korkean kult
tuurinsa, joka säilyneillä tuotteillaan vielä tänäpäivän� 
vaikuttaa meidän keskellämme sekä välillisesti että välit
tömästi. He saivat tilaisuuden tuoda ilmoille olemuksensa 
ja samalla inhimillisen olemuksen, sen monissa eri muo
doissa ja vivahduksissa, taiteessaan, kirjallisuudessaan, 
tieteessään, uskonnossaan ja filosofiassaan. Taide, tiede, 
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uskonto ja filosofia, joita on totuttu pitämään kulttuurin 
korkeimpina tuotteina, sen kukkana, ovat ennenkaikkea 
ilmauksia määrätyistä inhimillisistä harrastuksista, tah
don tendensseistä, arvoista; ne ovat tarkotuksettomia 
kuin kukan kauneus ja yhtä hyödyttömiä. Ne eivät 
olemukseltaan ole välineitä, joskin voivat toimia väli
neinä. Niitten olemassaolo riippuu �iitä, että on olemassa 
mahdollisuus vapautua käytännöllisistä tarkotusperistä. 
Menneinä aikoina oli tieteen ja taiteen viljely ruhtinaitten 
ja yksityisten mahtajain kannatuksen varassa (esim. 
rapsoodit muinaisessa Kreikassa, taiteilijat Italiassa rene
sanssin aikoina) ja näin on osaksi laita vieläkin (esim. 
Amerikassa). Mutta yhä enemmän siirtyy niiden kanna
tus valtion huostaan, mikä onkin luonnollista, koska 
tämä kulttuuri on mahdollinen kansassa kokonaisuudes
saan tapahtuvan energiasäästön avulla. Myös on tässä 
sanottava, että korkeamman kulttuurin saavutukset eivät 
ole vain yksityishenkilöiden personallisuuden ilmauksia, 
vaan samalla koko sen henkisen kokonaisuuden kollek
tivipersonallisuuden laadun ilmauksia, johon nama 
yksityishenkilöt kuuluvat, vihdoin koko ihmiskunnan. 
Harrastus taiteeseen ja tieteeseen on, moralin ja uskonnon 
pyrkimysten rinnalla, esimerkki harrastuksesta, joka 
samalla on yksilöllistä, egoistista ja >>yli-yksilöllistä>>, 
idealista. 

Mitä enemmän elämä vapautuu olemassaolon taistelun 
painon alta sitä täydellisempiä ja vaihtelevampia ilmauk
sia se löytää itselleen. Tämä näkyy jo eläin- ja kasvi
kunnassakin. Kotieläimet tulevat kirjaviksi ja moni
muotoisiksi (esim. koirat, kyyhkyset), kasvit kehittävät 
esille rikkaita, vaihtelevia muotoja (esim. ruusut, kry
santemit). Elintason kohotessa villikansoillakin voi 
havaita, miten mielikuvitus rupeaa leikkimään m. m. 
tarve-esineiden, työaseiden korisfelun alalla. Tätä tietä 
on esim. alkukannalla käytetystä nuijasta kehittynyt 
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valtikka, näin syntyy hyödyttömiä koristeita, joissa tai
, devietti voi purkautua. On paradoksalista, mutta totta, 
että paheilla ja korkeammalla kulttuurilla on yhteinen 
äiti: j o u t i 1 a i s u u  s. -

Ilmaukset voivat sisäisesti kuulua yhteen, vaikkakin 
ne ulkonaisesti eroavat suuresti toisistaan. Ajatelkaam
mepa vain ihmistä: hänen erikoislaatunsa ilmenee hänen 
ulkomuodossaan, liikkeissään, käytöksessään ja tavois
saan, hänen äänensä sävyssä ja puheensa sisällyksessä, 
hänen käsialassaan, hänen harrastuksissaan, hänen teois
saan. Näiden kaikkien ilmauksien välillä vallitsee erään
lainen yhtäläisyys, jota kuitenkin olisi mahdotonta sito
vasti todistaa, jollei sitä intuitivisesti tunneta. Ranska
laisten rationalismi tulee ilmi eri aloilla kuten heidän 
yhteiskuntateorioissaan, filosofiassaan, tieteellisessä meto
dissaan, runoudessa ja sen ankaroissa säännöissä, klassil
lisen draaman säännönmukaisuudessa vieläpä heidän puu
tarha-arkitehtuurissaankin. - Usein tulee pikkuseikoissa 
tahdon pervslaatu sattuvalla tavalla esiin .. Niinpä ilmai
sevat, tervehdykset usein lyhyessä muodossa kansan 
koko maailmankatsomuksen. Kansa, joka roomalaisten 
tavoin käyttää tervehdyssanoia: salve, quid agis?, (>>terve,. 
mitä askartelet?>>) suuntaa huomionsa käytännölliseen toi
mintaan ja ulkonaiseen menestymiseen (vrt. englantilaista 
tervehdystä >>how do you doh), ja näin ollen voimme 
nähdä eräänlaisen sisäisen yhteyden näiden sanojen ja 
roomalaisen imperiumin kasvamisen, roomalaisen oikeu
den korkean tason, roomalaisten vuosituhansien käytän
töä varten tehtyjen oivallisten sotilasteiden ja vesijoh-: 
tojen, jättiläisrakennusten y. m. välillä. Kuinka toisen
lainen onkaan elämäniloisten, olemassaolon esteettiseen 
puoleen kiintyneiden kreikkalaisten ,,xatee!" Uskonnolli
silla, fatalistisilla seemiläisillä taas on luonteensa mukai
sesti sentapaisia tervehdyksiä kuin >>Jumalan rauhaa», 



Tahdosta fa sen ilmenemyksistä 

•Jumala kanssasi•, •Jumala on suuri>>. Samallaiset perus
eroavaisuudet maaihnankatsomuksessa tulevat esille ni
mistön alalla. Roomalaiset käyttävät niminä laskusanoja
tai niiden muodostelmia (esim. Secundus, Quintus),
taikka ottavat nimen ruumiillisten ominaisuuksien perus
teella (Capito, Fronto, Naso), kreikkalaiset taas etsivät
kauniita ja komeita, mieluisia assosiatioita herättäviä
kaksiosaisia nimiä (Aleksandros, Aristodemos, Philolaos,
Themistokles, Theodoros). Seemiläisten nimistö taas on
otettu uskonnolliselta alalta (Hannibal, >>Jumalan lahja>>,
Mikael, »kuka on kuin Jumala>> j. n. e.) -

Kun tarkastelemme yksityisiä ihmisiä, voimme tehdä 
sen havainnon, että heidän todellinen luonteensa tai 
tahtomisensa todellinen laatu ei niinkään tule näkyviin 
tarkotuksellisessa toiminnassa, tajuisesti tahdotuissa 
teoissa, vaan pikemminkin niissä itsetiedottomissa ilmauk
sissa, jotka seuraavat tajuista toimintaa. Usein voivat 
pienet epähuomiossa lausutut vähäpätöiset sanat tai 
vaistomaiset liikkeet paljastaa meille selvemmin toisen 
todellisen kannan ja•sisimmäiset aivoitukset kuin tunnin
kestävät puheet ja selitykset tai laajat kirjalliset esitykset. 
Tämän osottaa m. m. Sigm. Freud teoksessaan >>Psycho
pathologie des Alltagslebens>>. Yleensä on alatajunnan 
ilmauksilla tahdon laatuun nähden paljoa suurempi todis
tusvoima niiden välittömyyden tähden. Lapsina, jolloin 
tajuton sieluelämä ·näyttelee suurempaa osaa eikä itse
kontrolli vielä toimi ottamalla lukuun sopivaisuus- y. m. 
näkökohtia, voimme selväpiirteisemmin nähdä personal
lisuuden perusjuonteet. -

Kaikkea sitä, mikä on ylh�ällä kehityksen huipuilla, 
on myös alhaalla alkeellisissa muodoissa, ei tosin kon
kreettisina selvinä ilmenemyksinä, mutta ainakin tahdon 
taipumuksina. Tässäkin mielessä pitää paikkansa tuo 
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vanha sananparsi: >>ei mitään uutta auringon ,alla.>> Samat 
peruspyrkimykset ovat vaikuttaneet ammoisista ajoista 
alkaen. Inhimillinen kulttuuri on elämää aivan samoin 
kuin kasvien ja eläinten elämä. Perusolemukseltaan on 
jokainen taideteos, jokainen runoelma, uskontomuoto, 
eetillinen oppi, filosofinen systeemi elämän ilmausta sa
malla tavoin kuin kedon kasvullisuus. Tavallaan on siis 
kaikki elämä runoutta, uskontoa, filosofiaa, moralia, 
joskaan e� aina tajuista. Sanat, käsitteet ja perinnäiset 
käsitykset vain aikaansaavat, että me riistämme kult
tuurin ilmiöt siitä alkuperäisestä yhteydestä, mihin ne 
kuuluvat. 

Esitimme sellaisen fiktion, että tahto on alkuaan 
yhtä, differenttioitumatonta. Nimittäin i<lealisesti kat
soen »alkuaan», ei niin, että koskaan tämä tila olisi val
linnut missään alkuperäisessä puhtaudessaan. Ilmetes
sään tahto jakautui. Yksilöt erosivat toisistaan. Mutta 
juuri ilmenemykset muodostavat edellytyksen elämän 
uudelleenyhtymiselle. Hajallaan, toisilleen vieraina olevat 
tahdot tuntevat ilmauksissa toisensa, havaiten sukulai
suutensa ja alkuperänsä. Tämä yhteisymmärrys tulee 
yhä täydellisemmäksi mitä pitemmälle biologinen kehi
tys edistyy, saavuttaen ihmisessä huippunsa. Tähän aja
tukseen voisin liittää eräitä mietelmiä elämän lopullisesta 
tarkotuksesta, mutta koska tässä osassa teosta on vain 
todennettava, eikä lausuttava arvo-arvostelmia, jommoisia 
tuollaiset mietelmät kieltämättä olisivat, jätän ne sikseen, 
teoksen loppupuolella palatakseni tähän kysymykseen. 



ESTEETTISESTÄ SUHTAUTUMISESTA. 

Seuraavassa ei tarkotukseni suinkaan ole esittää 
minkäänlaista täydellistä esteettistä teoriaa, vaan ainoas
taan eräitä tälle alalle kuuluvia huomioita ja näkökohtia, 
sikäli kuin ne ovat yhteydessä kirjan pää-ajatusten kanssa. 

Kant aikoinaan todensi, että tunnusmerkillistä kai
kelle esteettiselle suhtautumiselle on sen i i:1 t r e s s i t
t ö m y y  s, Mitä hän tällä tarkotti? Minä puolestani 
haluaisin selittää tuon intressittömyyden seuraavasti. 
Esteettistä objektia ei pidetä v ä Ii n e  e n  ä missään suh
teessa, kaikki ajatus siitä, mihin sitä voitaisiin käyttää, 
missä määrin se soveltuu tarkotukseensa, minkä arvoinen 
se taloudellisesti on j. n. e., on kokonaan poissa tajunnas
tamme. Esteettisenä on objekti p e 1 k ä s t ä ä n m ä ä
r ä t y n 1 a i s e  n t a h  d o n i 1 ma u s. Tahto haluaa 
esteettisissä tuotteissa yksinomaan ilmaista itsensä, eri
koislaatunsa mahdollisimman täydellisellä tavalla - tai 
oikeammin: me käsitämme asian niin, abstrahoimme 
pois käytännöllisen puolen. Jotta elämän sisäinen olemus 
mahdollisimman selvästi kävisi ilmi, pitää sen ilmenemis
muotojen olla a d e k v a a t t e  j a elämän kanssa, pitää 
toisin sanoen vallita vastaavaisuus sisäisen, tahto- ja 
tunnepuolen - sen eri asteissa - ja ulkonaisen ilmauksen 
välillä. Tahdon ilmausten pitää lähetä sen i d e a a. 
Tämä - idea - voi olla joko tyypillinen tai individuali
nen. Ilmauksen adekvaattisuuden kautta helpottuu 
intuitivinen syventyminen, eläytyminen esteettiseen ob
jektiin, mikä on välttämätöntä taiteen tajuamisessa. 



Atvofen ja välineitten maailma 

Esteetti.sesti suhtaudumme etupäässä ja helpoimmin 
ihmisten luomiin ob1ekteihin, taiteentuotteisiin. · Syy 
tähän on se, että niitä' tajutessa helpommin syntyy meissä 
se tunne, että niillä ·ei ole mitään käytännöllistä tarko
tusta, va3:n että ne yksinomaan pyytävät olla elämän 
ilmauksia tai oikeammin kuvia elämän ilmauksista. 
Tästä syystä myös esim. kuvaamataiteelliset teokset 
erotetaan käytännöllisestä todellisuudesta, välineistä, eri
koisella tavalla: kehyksillä, jalustalla, ja näyttämö on 
samasta syystä olemassa osottaakseen selvästi, että tässä 
k u v a t a a n  todellista elämää, mutta se ei itse sitä ole. -
Edelleen tekevät taideteokset mahdolliseksi esittää elä
män adekvaatissa ja puhtaassa muodossa. Todellisessa 
elämässä erilaiset tendenssit tunkeutuvat siinä määrin 
toistensa ilmausten aloille, että tuskin mikään voi esiin
tyä aivan vapaana ja häiriintymättömänä. Moninaiset 
seikat estävät elämää esiintymästä siinä harmonisuudessa, 
johon se kuitenkin olemuksensa mukaisesti pyrkii. Taide 
eristää elämän jonkun haarautuman ja antaa sen esiin
tyä sille ominaisessa muodossa, puhtaana ja sekottumat
tomana. Taide on t a h d o n i 1 m a u s t e n p u h d a s-
v i 1 j e 1 y s t ä niin sanoakseni: kuvaamataittet elämän 
muotojen; ne ovat staattisia ilmaustensa puolesta; tanssi 
taas liikkeiden; runous tahdon ja tunteiden. dynamista 
ilmaisemista sanoin ja käsittein; näytelmätaide tekojen 
ja ihmiskohtaloiden puhdasviljelystä; musiikki taas ilmai
see sävelin - dynamisesti - minkä runous koettaa 
saada sanoin esille. Arkitehtuuri taas on elottoman 
luonnon tyypillisten muotojen puhdasviljelystä. Sillä 
on kylläkin lähinnä käytännöllinen tarkotus, mutta mer- · · 
kittävirnmät rakennustaiteelliset tuotteet tavataan kuiten
kin siellä, missä käytännöllisyys näyttelee pienintä osaa, 
kuten temppeleissä ja kirkoissa, muistomerkeissä y. m. 

Edellisessä olemme esittäneet asian niin, kuin tar
kottaisimme, että ainoastaan e 1 ä m ä  n (tahdon) ilmauk-
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set olisivat esteettisesti tajuttavissa. Kumminkin tie
dämme, että e 1 o t o n k i n 1 u o n t o aikaansaa meissä 
esteettisiä tunteita, nimenomaan vaikuttaen meihin yle
vältä niinkuin esim. aaltoileva meri, korkeat valtavat 
vuoret. Tässä suhteessa on pidettävä mielessä seuraava 
seikka. Meidän mielikuvituksemme e 1 ä v ö i t t ä ä 
1 u o n n o n, me projisioimme oman sielunelämämme luon
nonesine1s11n, ilmiöihin ja elementteihin. Luonnon 
elävöittäminen ori yleinen taipumus ihmisessä. Ajatel
kaammepa vain alkukannalla olevaa ihmistä, miten 
hän kaikkialla näkee elollisia voimia ja henkiä, jotka 
luontoa· vallitsevat. Jokaisen kansan mytologia tarjoaa 
runsaasti esimerkkejä tästä yleisinhimillisestä taipumuk
sesta. Taivas ja maa, sade ja ukkonen, tuulet, virrat, 
metsät ja vuoret joko olivat itse elollisia olentoja tai 
niiden asuntoja. Kieli tarjoaa myös todistuskappaleita 
tästä käsityksestä; puhutaan meren ja vuoren >>selästä>>, 
lähteen 1>silmästä>>, niemen »nenästä>>, sillan >>korvasta», 
joen >>suusta1>. Lauseopin perussuhteet rakentuvat täl
laiselle katsantokannalle, joka itse asiassa vieläkin elää. 
Kuvaavathan subjekti, tekijä, predikaatti, tekeminen, 
objekti, se, mihin tekeminen kohdistuu, elollisten olentojen 
toimintaa. Genetiviattribuutti kuvaa alkuaan omistus
suhdetta tai vanhempain suhdetta lapsiinsa (vrt. nimi
tyksiä genetivi, omanto) Juuri tämä kielellinen muoto 
on omiaan ylläpitämään alkuperäistä elollis- tai suoras
taan henkilökäsitystä. Kun sanotaan, että »salama 
iskee johonkim, tai että »vuori kohoaa korkeutta kohti>>, 
että sen >>huiput tavottelevat taivasta>>, että »tuli polttaa 
poroksi rakennuksem, että •virta vuotaa tyynenä», että 
thyrskyt lyövät vasten rantaa» j. n. e., on aina olemassa 
hämärämpi tai selvempi mieJikuva siitä, että on kysymys 
elämänilmiöistä. Tämä käsitys ulottuu abstraktisiakin 
asioita osottavien kielellisten ilmausten alalle. Aatteet 
ja totuudetkin teläväb, »voittavat alaa. ja »kuolevat» 
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taas. Sanat >>ilmaisevat» käsitteitä ja >>liittyvät» lauseiksi. 
Viimeisissä esimerkeissä tosin on elolliskäsitys jo sangen 
>>kalvennut», mutta kokonaan ei se niistäkään puutu.
Enemmän tai vähemmän elää oikeastaan kaikki, sekä
luonto että se, minkä ihminen on tehnyt, siitä syystä,
että hän on lainannut sille henkensä, näkee siinä itsensä
kaltaisia olentoja tai elonilmauksia.

Nimenomaan on luonnon elävöittäminen ja henki
löiminen taiteelliselle suhtautumiselle ominaista. Tästä 
syystä ovat myös maailmankatsomukset ja filosofiat, 
joissa kaikkea pidetään elämänä ja elämänilmauksina, 
semmoiset kuin esim. Giordano Bruno n ja osaksi Schopen
hauerin, taiteellisen hengen luomia. Myöskin on tunnettu 
asia, että panteismi on runoilijain maailmankatsomus 
ennen muita. Runoilijain esityksissä usein saavutetaan 
taiteellinen vaikutus juuri sen kautta, että luonnon 
ilmiöt personoidaan. Miten tavallis_ta runoissa ja 
kaunokirjallisissa esityksissä onkaan, että esim. >>sade 
nyyhkyttää>>, >>metsä huokaa>>. >>tuuliviiri valittaa>>. Koko 
luonto puhuu ihmiselle hänen omaa kieltään, kuvastaen 
hänen mielentilojaan: hänen ilojaan ja surujaan, ponnis
tuksiaan, epätoivoaan, vaihtelevia tunteitaan ja mieli
alojaan, rajattomassa asteikossa. 

Taiteilijan sielu virittyy sopusointuun luonnon kanssa. 
Luonto saattaa hänet määrättyyn mielentilaan, jonka hän 
sitten itse taas projisioi ulkopuolellensa luontoon. Näin 
on olemassa läheinen vuorovaikutus taiteilijan ja iuonnon 
välillä. On sanottu, että jokainen maisema on sieluntila. 
Esim. maalaustaide tuo esille luonnon semmoisena kuin 
taiteilija sen näkee eläydyttyään siihen. Siinä on näin 
ollen mukana myös hänen omaa personallisuuttaan ja eroaa 
se tässä suhteessa luonnon puhtaasta kopioimisesta. 

Meidän mielenkiintoamme herättää ainoastaan se, 
mikä elää tai minkä me mielikuvituksellamme saamme 
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elävöitetyksi. Taikka sitten sellainen, jota voimme 
käyttää johonkin käytännölliseen tarkotukseen. Siis 
elämän ilmaukset ja välineet. Edellinen mielenkiinto on 
tavallaan >>intressitöntä>>, välineitä kohtaan osotettu ei 
sitä ole. Miten suuressa määrin meidän mielenkiintomme 
on riippuvainen siitä, näemmekö jossakin elämää vai 
emmekö, tulee esiin esim. kirjallisen esityksen mielenkiin
toisuudessa tai kuivuudessa. Kuiva esitys on sellainen, 
missä kirjoittajan personallisuus ei mitenkään tule ilmi, 
missä minkäänlainen eläytyminen hänen sieluunsa ei 
tule kysymykseen, missä hänen tahtomisensa ei näy. 
Toisinaan tapahtuu, ettemme ehkä heti huomaa esityk
sen takana olevaa tahtoa, kirjoittajan tahtomisen suuntaa 
ja niinkauan tuntuu esitys ikävältä ja kuivalta, mutta 
niinpiankuin sen perille olemme onnistuneet pääsemään 
ja jos meissä on todella halua eläytyä aiheeseen, muuttuu 
se mitä mielenkiintoisimmaksi, me tunnemme sen sisäisen 
paatoksen, joka on itsessään kenties aivan asiallisen 
esityksen takana. Tällainen esitys on kaikessa yksinker
taisuudessaan kaunopuheinen. Sanotaankin, että jokai
nen on kaunopuheinen omassa asiassaan. On olemassa 
toisenlaista esitystä, joka on myös mielenkiintoista, mutta 
toisella tavalla ja ainoastaan sille, joka sen kautta tahtoo 
oppia jotakin. Oppikirja, hintaluettelo, osotekalenteri 
voi tämmöisessä suhteessa olla mielenkiintoinen. Tämä 
mielenkiinto ei kuitenkaan johdu esityksestä semmoi
senaan, vaan niistä tarkotusperistä, joihin näitä tietoja 
voimme käyttää. Useat tieteelliset teokset ovat luettavat 
myöskin tähän ryhmään; mutta on toisia, jotka onnelli
sella tavalla kykenevät yhdistämään kummankinlaisen 
intressin; tällaisia ovat ne kirjailijat, joihin voidaan 
sovelluttaa Horatiuksen Runousopin säe: >>omne tulit 
punctum qui miscuit utile dulci» - korkein kiitos tulee 
sille, joka yhdistää hyödyllisen ja mieluisen. Tämmöisten 
esitysten vastapainona on olemassa toisia, jotka herättä-
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vät yhtä vähän toisen- kuin toisenkaanlaista mielenkiintoa. 
Niitä selaillessa tulee kysyneeksi, miten tämän teoksen 
syntyminen ollenkaan on ollut mahdollinen, mikä on sen 
tarkotus. Useimmiten on tämmöisen tekeleen tarkotus 
ulkopuolellaolijoilta täysin salattu, tunnettu ainoastaan 
kirjoittajalle itselleen ja hänen lähimmilleen. Että sen 
tarkotus ei ole kirjan sisällyksessä, käy siitä ilman muuta 
selville, se on siis etsittävä jostakin muualta, useimmiten 
kenties asianomaisen turhamaisuuden, rahantarpeen tai 
kirjallisten t. tieteellisten meriittien puutteen tai yksin
kertaisesti kirjoitussyyhyn tyydyttämisestä. Tämän sala
tun vaikuttimen selvittämisessä onkin silloin teoksen 
ainoa yleisempi mielenkiinto. -

Kaikessa esteettisessä tajuamisessa voimme erottaa 
k o  1 m e  puolta, jotka kaikki ovat läheisessä vuorovaiku
tuksessa keskenään ja yhdessä aikaansaavat esteettisen 
tunnelman, nimittäin aistillisen eli nautinnollisen, intel
lektualisen ja idealisen puolen, joka perimmältään on 
eetillinen. Järjen toiminnalla on nimenomaan eräissä 
taiteissa, kute11, runoudessa, ja draamassa, mutta myös 
musiikissa, maalaus- ja kuvanveistotaiteessa sekä arkki
tehtuurissa huomattava osuus. Musiikissa edustavat 
aistillista puolta harmoniat, korvalle miellyttävät 
soinnut, määrätyt intervallit, intellektualista vastaavai
suudet, symmetriat, sävelkuviot; ne ovat ikäänkuin se 
raaka-aine ja ne puitteet, joihin itse sävellyksen idea 
perustuu; tämä taas on emanatio säveltäjän personalli
suudesta, ihmishengestä, joka tahtoo saada itselleen 
ilmauksen, tahtoo ikäänkuin sävelten siivillä saavuttaa 
sen universalisuuden, joka on kaiken elämän syvin pyr
kimys. Vasta kun me tunnemme, miten sävelet virtaavat 
esille itsemme sukuisesta ihmissielusta tai sydämestä, 
sen toiveista ja pettymyksistä, riemuista ja kärsimyk
sistä, pelosta, kauhusta ja haltioitumisesta, voimme täysin 
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tajuta musiikkiteoksen arvon ja koko musiikin sisäisen 
olemuksen. Sävelteos voi tätä tietä antaa ilmauksen · 
maailmankatsomuksille, kohota transsendentteihin kor
keuksiin; se voi olla tiivistetty synteesi luojansa olemuk
sesta sen ykseydessä ja moninaisuudessa. Että musii
kissa on metafyysillinen ja ennen kaikkea eetillinen puoli 
- etiikki on nimittäin perimmältään metafysiikkaa ja
metafysiikka perimmältään .etiikkiä - sen ovat sen suu
rimmat miehet elävästi tunteneet. Musiikki kuvaa
erinomaisen selvästi kaiken taiteen olemusta, joka on
kaksinainen: se on aistimaailmaa, mutta se m e  r_k i t s e  e
yli-aistillista maailmaa. Sen juuret ulottuvat . meidän
intellektualisaistilliseen olentoomme, mutta sen latva
kohoaa pilviin, kaiken aistillisen ja järjellisen yläpuolelle.
Kun Leibniz väitti, että musiikki on >>exercitium arithme
ticae occultum nescientis se ratiocinari animi» ja Schopen
hauer, että se on >>exercitium metaphysicae occultum
nescientis se philosophari animi», ovat he epäilemättä
molemmat oikeassa. Kummallakin on vain erilainen läh
tökohta.

Maalaustaiteessa ja kuvanveistotaiteessa muodosta
vat sopusointuiset, silmää hivelevät värit, symmetria 
ja säännölliset muodot aistillisen ja intellektualisen puo
len. Se nautinto, mikä syntyy väreistä, yksinkertaisista 
sävelistä sekä väri- ja sävelharmonioista, johtuu nähtä-. 
västi siitä, että se on biologisesti ,tajuavalle subjektille 
hyödyllistä. Se mielihyvä, mikä esim. on luonnon vih
reyden näkemisessä, kenties on yhteydessä sen kanssa, 
että sen vihreä väri tekee hermoille hyvää. Geometrisen 
säännölliset muodot, jotka ornamentiikassa näyttelevät 
niin suurta osaa., tuottavat niinikään mielihyvää ja hel
pottavat kaikessa taiteessa, joka tajutaan näköaistin 
välityksellä, objektin tajuamista. Tällainen kaikki tuot
taa aistillista tai intellektualista nautintoa. Viimemainit
tuun, intellektualiseen nautintoon voimme myös lukea 
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sen tarkotuksenmukaisuuden, joka. meitä miellyttää ja 
mikä vaikuttaa, että esim. koneet ja muut puhtaasti 
teknillistä laatua olevat teokset voivat vaikuttaa esteet-

, tisesti. Jos meidän tämmöisistä on löydettävä myös 
idealinen momentti, niin se on epäilemättä siinä, että ne 
edustavat ihmishengen valtavaa ja menestyksellistä pyr
kimystä saattaa luonto valtansa alaiseksi ja voittaa 
materian vastus; teknilliset tuotteet ja välineet ovat 
näet erinomainen eksponentti tästä ihmistahdon niin 
oleellisesta tendenssistä. Myös rakennustaidon luomissa 
me ihailemme samaa pyrkimystä ja eläydymme siihen. 

Vähimmin on puhtaasti aistillinen puoli etualalla 
runoudessa. Sitä edustaa siellä ennenkaikkea rytmi, 
joka proosassakin merkitsee paljon. Rytmi ikäänkuin 
suggeroi meitä, tuudittaa meidät siihen mielialaan, mikä 

• tahdotaan ilni.aista. Se on niinsanoaksemme runouden
fyysillinen ja fysiologinen puoli, joka on läheisessä yhtey
dessä sen aatteellisen puolen kanssa. Tänne kuuluvat

'myös alku- ja loppusoinnut sekä äännemaalaus. Ne 
tekevät saman tehtävän kuin soinnut musiikissa. Ne 
tekevät runon tajuamisen helpoksi ja miellyttäväksi. 
Välillisesti, mielikuvituksen kautta voidaan myös puhua 
aisteille loihtimalla sanojen avulla hengen silmäin eteen 
visualisia kuv1a • tai kuulovaikutuksia vieläpä maku- ja 
hajuaistimuksia. Intellektualinen puoli on, kuten jo 
sanoimme, erittäin tärkeä kaikessa sanoin esiintuodussa 
taiteessa. Myös sisäinen symmetria ja osien vastaavaisuus 
ja tekotavallisten periaatteiden noudattaminen edistää 
esteettistä vaikutusta ja helpottaa synteesiä, joka on 
tarpeellinen idean tajuamiselle. Tämä tulee erittäinkin 
kysymykseen näytelmataiteessa ja on aiheuttanut sen, 
että toisin ajoin on vaadittu hyvinkin ahtaita normeja 
näytelmäin rakenteelle. Taideteokseksi tulee runollinen 
tuote kuitenkin vasta silloin, kun tämä ulkonainen, 
aistihavainnollinen tai jijrjellä käsitettävä aines kannattaa 
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määrättyä ideaa. joka koskaan ei ole yksin järjellisesti 
käsitettävissä, vaan intuition kautta. Tämä idea, aate, 
on eetillinen. Siinä on kysymys subjektivisesta tahdon
eli elämänlaadusta, se on eetillinen siinä mielessä, missä 
me käytämme tätä sanaa. Tämä subjektivinen tahto 
tosin näyttaä olevan jotain objektivista, mutta niin ei 
sittenkään . ole asian laita. Se näkyy juuri siitä, että 
emme parhaimmalla tahdollakaan voi sitä käsitteellisesti, 
ilmaista emmekä tyhjentää. Sitä ei ole taideteoksessa, 
ellemme me sitä sinne pane. Ilmaukset ovat tosin objek
tiviset; ne voi jokainen nähdä ja ulkopuolisesti ymmärtää, 
mutta ei ilmausten takana olevaa personallisuutta tai 
elämää. Tämäri voi amoastaan intuitivisesti tajuta 
olemalla fämä personallisuus tai elämä itse. On tunnettu 
asia. että järkeilevät, tarkoitukselliset taideluomat eivät 
voi herättää esteettistä mielihyvää, vaan päinvastoin 
vastenmielisyyttä. >>Man merkt die Absicht und wird 
verstimmt». Todelliset taideluomat ovat organisia tuot
teita. Mutta miten voi intuitivisesti eläytyä semmoiseen, 
mikä ei ole intuitivisesti s. o. elämän perusluonteen 
mukaisesti syntynyt? Jos näin on taideteoksessa asian
laita, vaikuttaa se kuolleelta eikä oikeastaan ole mikään 
taideteos. Tästä seikasta johtuvat ne epäkohdat, jotka 
vaivaavat kaikkea ohjelmallisuutta niinhyvin runouden 
kuin musiikin ja kuvaamataiteitten alalla. Tendenssi
teokset ovat ikävät lukea - ja kumminkin on pohjaltaan, 
syvemmälti katsoen jokainen teos tendenssiteos, sentäh
den, että kaikella elämällä on tendenssi tai oikeammin 
se on itse tendenssiä. Taide ei kuvaa mitään yleistä, 
vaan ainoastaan yksityistä, vaikka tämä yksityinen voi 
e d u·s t a a  yleistä. Tämä on mahdollista sen kautta, 
että taiteilija itse juuri on tuo yksityinen joko niin, 
että hän intuitivisesti eläytyy yksityiseen, itsensä ulko
puolella olevaan objektiin ja sitten ilmaisee elämyksensä, 
taideluomallaan ikäänkuin i n c o n  c r e t  o ratkaisee sen 
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arvoituksen, miten on mahd-0llista, että jokin on semmoi
nen kuin se on. Taikka siten, että hän tuo esiin oman 
personallisuutensa määrätyssä sen faasissa esim. sanoin 
tai sävelin. Ainoastaan siinä tapauksessa, että me nyt 

taideteoksen suggeroimina voimme itsestämme luoda 
tuon saman personallisu:usfaasin, olemme ymmärtäneet · 
taideteoksen idean. Itse asiassa emme ikinä voi t ä y s i n 
tajuta mitään taideluomaa. Emme voi sulautua yhteen 
sen luojan personallisuuden kanssa, vaan se, minkä 
taideteoksesta löydämme, on aina meidän omaa minääm
me. (Taidenautinnossa on aina siis jotain narcissosmaista.) 
Taiteelliset tuotteet luodaan usein hunniotilassa. Jo 
tämän saavuttaminen on passiviselle katselijalle mah
dotonta. Meidän intuitiomme voi tosin olla samanlainen 
kuin taiteilijan itsensä, mutta sama se ei ole. Taideteos 
aikaansaa enemmän tai vähemmän samallaisia elämyksiä, 
mutta subjektivisiksi ne tietysti aina jäävät. 

Ennenkuin menen eteenpäin, kiinnitän huomiota 
erääseen seikkaan, josta aikaisemmin oli puhe, nimittäin 
esteettisessä tajuamisessa vaarinotettavien eri puolien, 
aistillisen ja idealisen keskinäiseen suhteeseen. Toisissa 
taideteoksissa on toinen, toisissa toinen puoli ylivallalla. 
Toisissa on aistillinen puoli kaikki kaikessa: kauniita 
värejä ja hiveleviä sointuja, helposti tajuttavia som
mitteluja. Tämmöisestä pitää n. s. suuri yleisö, joka tahtoo 
»nauttia>> taiteesta. Runoudessa on sille pääasiana heli
sevät riimit ja muut ulkonaiset taidekeinot, helposti
sulatettavissa olevat ajatukset tai, jollei niitä ole, mielui
sia aistiassosiatioita herättävät kuvat tai helppotajuinen
juoni. Tämän kaiken mukaisesti on olemassa hyvin eri
tasoja, miltä taiteellisen objektin voi tajuta. Toiset

nauttivat yksinomaan aistillisesta, nautinnollisesta puo
lesta. Ne ovat kaiketi enemmistönä. Jollei tätä puolta
ole taideteoksessa huomattavammassa määrässä, ei heillä
ole mitään mielenkiintoa taiteentuotetta kohtaan. Kysy-
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rnyksenalaista on, voidaanko tällaista suhtautumista 
sanoa esteettiseksi. Objekti ei heille oikeastaan ole 
esteettinen, vaan miellyttävä 1. mieluisa. Jos sitä, mistä 
he nauttivat, on sanottava kauniiksi, täytyisi myös voida 
puhua >>kauniista>> tuoksuista ja mauista. Toisia taas voi 
tämän puolen ohella, kenties joskus myös ilman sitä, 
vetää puoleensa objektin intellektillä käsitettävät omi
naisuudet. Esteettinen on heille jotenkin sama kuin 
mieluinen ja mielenkiintoinen yhdessä. Vihdoin kolman
net tajuavat nämä kaksi puolta ja myös taideteoksen 
aatteen. · Tällöin voi aistillinen konkreettinen puoli 
jäädä taka-alalle, ja idea tulee ratkaisevaksi tekijäksi. 
Tuntuu siltä, että muodon liiallinen palvominen olisi 
taiteellisen jälkikauden, heikontumisen merkki, nousukau
della taas vallitsee intuition ylivalta; eetillinen on täl
löin muuta tärkeämpää. Tämä näyttelee erinomattain 
draamassa suurta osaa, jonkavuoksi tragedia kukoisti 
Kreikan nousukaudella, samoin vanhempi attikalainen 
komedia, jossa myös eetillinen puoli on huomattava. 
Sitävastoin laskukaudella suosittiin uudemman attika
laisen huvinäytelmän keveämpiä tuotteita, jotka puhuivat 
intellektille kekseliään juonensa ja sukkeluutensa �autta. 
Rooman muusille verraten vieras kansa jaksoi kohottaa 
intressinsä korkeintaan tämänlaiseen näytelmätaiteeseen, 
mistä Plautuksen ja Terentiuksen huvinäytelmät ovat 
todistuksena, mutta etupäässä se rakasti sirkusnäytäntöjä, 
pantomimeja ja atellaneja, jotka vetosivat aistihavaintoon 
ja aistilliseen nautintoon mahdollisimman suuressa mää
rässä. 

K a u n i i t a ovat elämän ilmaukset silloin, kun ne 
esiintyvät adekvaatissa, · elämää olemusta vastaavassa, 
tarkotuksenmukaisessa muodossa, nimenomai;m, jos tämä 
muoto päällepäätteeksi on sellainen, että sen havaitse
minen tuottaa aistillista mielihyvää, kuten esim. on laita 
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kauniiden kukkien. Kaunis viihdyttää sielua. Me tun
nemme elämää kohtaan ikäänkuin jonkinlaista kiitolli
suutta, että se niin vaivattomasti ja samalla miellyttä
västi on saavuttanut tarkotuksensa. Meidän täytyy 
tuntea sympatiaa itseään manifestoivaa elämää kohtaan. 
Tämän sympatian syntymistä edistää suuresti adekvaatti 
ja miellyttävä muoto. Tästä muodosta kohoaa tajuava 
subjekti sen takana olevan elämän intuitioon. On sangen 
kuvaavaa, mutta psykologisesti hyvin ymmärrettävää, 
että Plato Symposionissa pitää kauniin tajuamista Erok
sen vaikutuksena, kun hän antaa Sokrateen selittää, 
miten Eros ensin aikaansaa rakkauden kauniisiin muo
toihin, sitten sielulliseen kauneuteen, viisauteen ja hyvei
siin, sitten ideamaailmaan sekä vihdoin itse kauneuden 
ideaan. Jos pidämme kiinni siitä ajatuksenjuoksusta, 
minkä yllä olen esittänyt, käy tämä ymmärrettäväksi. 
Niinkauan kuin on kysymyksessä rakkaus kauniisiin 
muotoihin, näyttelee aistillinen, nautinnollinen puoli objek
tissa jommoistakin osaa. Sen tärkeys vähenee, mitä 
enemmän kohotaan tajuamaan objektin idea, se, mitä 
objektissa oleva elämä sisimmält::i.än tahtoo. Eläytyminen 
tähän elämään on jo jotakin eetillistä samalla kuin se 
on esteettistä. Eetillistä on nimittäin kaikki tahto olla, 
ja eläytyessämme elämän ideaan, me yhdessä sen kanssa 
lausumme, että tällaisen elämän pitää olla, sillä muuten
han ei meidän sympatiamme olisi mahdollinen, jota 
objektin intuitivinen tajuaminen edellyttää. Tällöin me, 
joskin ohimenevästi, annamme tunnustuksen eräälle puo
lelle omaa itseämme, eräälle idealle siinä pyrkimysten 
paljoudessa, joita jokainen itsessään kantaa. Me iloit
semme siitä, että tällainenkin elämän pyrkimys on toteu
tunut tai saanut ilmauksensa. - Esteettisellä ja eetilli
sellä on yhteinen alkujuuri meidän minässämnie. Mutta 
ne eroavat kuitenkin toisistaan, ja tämä on selitettävä 
seuraavalla tavalla. Esteettisessä me eläydymme määrä-
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tynlaiseen tahtoon itsessämme sen ollessa virtualisena, 
ei tosin täysin, mutta siten, ettemme aseta sitä objektivi
sessa todellisuudessa tapahtuvan aktualisoitumisen eteen. 
Me tunnemme sympatiaa määrätynlaista elämää kohtaan, 
mutta tämä sympatia on >>platonista>> laatua. Me toden
namme, että niin ja niin voidaan tahtoa, tämmöiseen 
elämistapaan voidaan pyrkiä, mutta me emme siinä 

· määrin tahdo yhdessä elämän kanssa, että haluaisimme
juuri sen elämänmuodon ennen muita pysyvän, me
emme kärsi elämän kanssa, emme liioin anna sille akti
vista kannatustamme, vaan pysymme tavallaan kylminä
syrjästäkatselijoiaa elämän kamppailussa olemassaolonsa
puolesta. Me olemme samalla kertaa sekä intresseeratut

· että intressittömät siinä I näytelmässä, joka esitetään
meidän silmäimme edessä. Elämän tendenssit eivät
meissä siis esteettisessä tajuamisessa manifestoidu pitem
mälle kuin siihen, että ne tulevat tajuntaamme. Siksi
on m i e l i k u v i t u s ennen muita esteettinen maailma.
Tästä myös johtuu juuri se, mistä aikaisemminkin huo
mautimme, nim. että me parhaiten voimme suhtautua
esteettisesti keinotekoisiin luomiin, jotka jo semmoise
naan ilmaisevat, että on tarkotuksena näyttää ainoastaan,
millaista elämä voi olla. Ihmisten toimintaan meidän on 

. 
. 

vaikeata: suhtautua esteettisesti todellisessa elämässä,
vaan suhtaudumme siihen eetillisesti · arvostellen sitä.
Viimemainitussa tulee kysymykseen, menettelevätkö he
oikein vai väärin, pitääkö sellaisen tai sellaisen tahdon
suunnan saada toteutua sysäämällä syrjään muita, ennen
kaikkea omani, eikä se, esiintyykö tahdonsuunta puhtaana
ja mahdollisimman täydellisesti ilmaistuna. Näyttämöllä
sitävastoin on aivan toisin, kun heti käsitämme, ettei siellä
esiintyvien henkilöitten toiminta mitenkään voi vaikuttaa
käytännölliseen elämään. Siellä on jokainen oikeassa, ja
hyyä draamankirjoittaja on se, joka voi aikaansaada
sen vaikutelman, että tältä todella tuntuu. Hyvin on

6. - Arvojen ja välineitten maailma 
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toisaalta tajunnut näytelmän se katselija, joka voi asettua 
tämmöiseen suhteeseen kaikkiin draaman henkilöihin 
nähden. Harva kuitenkin tavallisista ihmisistä osaa 
täysin asettua tälle platoniselle kannalle, sillä joskin 
olemme kaikkea, olemme myös erikoisesti itsemme omine 
ihanteinemme ja käsityksinemme oikeasta ja väärästä. 
Draama onkin eri aikoina tehokkaasti ottanut osaa 
taisteluun eetillisistä arvoista yhteiskunnassa, m. m. poliit
tisella alalla. Emme kykene asettumaan jokaisen sielun
elämän kannalle, emme voi siihen intuitivisesti syventyä, 
vaan annamme draaman tapaussarjan yhteydessä toisille 
henkilöille ihailumme, tunnustuksemme ja sympatiamme, 
toiset taas tuomitsemme ja julistamme moralisesti huo
noiksi. Tähän on kullakin tietysti lupa, mutta oleellisesti 
on tämä esteettiselle suhtautumiselle vierasta. Oikea 
suhtautuminen draaman henkilöihin on se, että annamme 
tunnustuksemme jokaiselle ja oikea draama on semmoinen, 
jossa todella sen voimme tehdä. Että näin todella täytyy 
olla asianlaita, ymmärrämme, jos ajattelemme draaman 
syntyä sen luojan psyykessä. Hän on näet sen luodessaan 
todella itsessään elänyt kaikki draaman personallisuudet, 
hän on tuntenut itsessään heidän pyrkimyksensä, heidän 
tapansa toteuttaa ne, käsityksensä oikeasta ja väärästä. 
Ainakin ovat suurimmat dramaattiset luomat syntyneet 
tällä tavalla. Jokainen draaman henkilö on tavallaan 
haarautuma sen luojasta itsestään ja semmoisena intui
tion kautta syntynyt, mikä on vaatinut koko minän 
sulautumista mielikuvituksen tuotteeseen. Suuressa draa
massa ei sentähden tekiJän kannatus usein ole kenenkään 
puolella vaan tavallaan kaikkien, aina sen mukaan kuin 
hän kutakin on. Tämän havaitsemme, jos ajattelemme 
esim. Shakespearen ja Ibsenin draamoja. Suurimmat 
ihmisten ja heidän kohtaloittensa kuvaajat sekä draamassa 
että runoudessa kuin myös kertomakirjallisuudessa ovat 
ne, joitten henki on niin vapaa, jotka itsensä sulkevat 
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niin monia erilaisia, selväpiirteisiä personallisuuksia, että 
heidän henkilönsä ovat varustetut kukin omalla yksilölli
syydellään ilman mitään kaavamaisuutta, suorastaan 
ihnaisematta, että niillä kaikilla on yhteinen alkuperä. 
Tällaisia tavattoman monella ja monipuolisella minällä 
varustettuja mestareita ovat esim. Homeros, Shakespeare 
ja Goethe. Tämäntapaisissa personallisuuksissa on ihmis
kunta elänyt ikäänkuin keskitettynä, he, jos ketkään, 
ovat tunteneet ja eläneet i h m i s e n. 

Suuret draamankirjoittajat ja runoilijat, jotka voivat 
tulkita mitä erilaisinten ihmisten sisimpiä tunteita ja 
pyrkimyksiä, eläytyä aivan päinvastaisiin katsantokan
toihin, vieläpä maailmankatsomuksiin ja kehittää itses
tään monta eri personallisuutta ja näiden kunkin luonteen
omaisia sieluntiloja ja mielialoja vaihtelevissa tilanteissa, 
on paras todistus siitä, että ihmisessä virtualisena on 
monta minää, teoreettisesti katsoen kaikki mahdolliset. 
Objektivisista kokemuksista ja havainnoista ovat nimit
täin lainattuja vain heidän henkilöidensä ulkoiset puit
teet, mutta niiden personallisuudet ja luonteet sekä 
näiden elimellinen kehitys on peräisin heistä, runoilijoista 
itsestään. Heissä on nuo kaikki personallisuudet itses
sään, niitä ei tarvitse ulkoa etsiä. Onkin merkillistä 
kuulla, miten vähiin ulkonaisiin kokemuksiin ja havain
toihin monet kirjallisuuden mestarituotteet perustuvat. 
Onpa miltei niinkin, että ne, jotka itse elävät realiteetit, 
eivät niistä paljoakaan tiedä, mutta sitävastoin semmoiset, 
jotka kohtalo pitää syrjässä elämän humusta tai joiden 
luonne kieltää heitä siihen antautumasta, ovat paljoa 
paremmin selvillä sen olemuksesta. Niistä pyrkimyksistä, 
haluista ja tunteista näiden ensi asteella, joita he kokevat 
koskettaessaan todellisuutta, voivat he päätellä sen elä
män sisäisen olemuksen, jonka he näkevät ympärillään. 
Carl ylen lausumassa otaksumassa, että suuresta runoilijasta 
esim, nerosta semmoisesta kuin Shakespeare olisi voinut 
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tulla mitä hyvänsä suurta, jos hän· ei olisi antautunut 
draamarunoilijaksi, on koko lailla liiottelua; siinä sitä
vastoin Carlyle on oikeassa, että tämmöisissä henkilöissä 
on voimakkaita alkeita monelle eri taholle. On päinvas
toin syytä olettaa, että nuo monet eri personallisuudet, 
joitå asianomainen itsessään tuntee ja joille hän mieli- · 
kuvituksessaan voi antaa niin elävän ja todenmukaisen 
ilmaisun, suureksi osaksi johtuvat kirjailijan passivisesta 
suhtautumisesta todellisuuteen ja siitä seikasta, ettei hän 
itse toteuta ainoatakaan mainituista personallisuuksista. 
Sensijaan, että elämä tällaisissa henkilöissä purkautuisi 
yhtä määrättyä raidetta pitkin, se pysyy alinomaisessa 
suhteellisen toteutumattomuuden, virtualisuuden tilassa, 
käyttäen näin vapautuneen energiansa itsensä monipuo
liseen ilmaisemiseen. Mutta itsessään ilmaisevat tällaiset 
henkilöt myöskin muitten olemuksen. He ovat useinkin 
oman aikansa, oman kansansa eiämän parhaita tulkkeja, 
tuntevat itsessään elämän virran suunnan selvemmin, 
josta syystä runoilijat useinkin kykenevät lausumaan 
kansansa ja aikansa sisimmät toiveet ja ihanteet, ja näin 
ennustaa tulevaisuutta, josta syystä latinassa vates mer
kitsee sekä runoilijaa että ennustaj aa. Ja vihdoin voivat 
he olla kaiken elämän tulkkeina. Kaikki sanoo nimittäin 
heille: tat twam asi - tätä sinä olet. Tästä syystä täytyy 

· filosofien, jotka koettavat selvitellä olevaisen olemusta, .
kiinnittää huomiota suurten runoilijoitten lausuntoihin, ·
jotka tosin eivät ole esitetyt käs'itteellisesti vaan kuvina.
ja vertauksina. Runoilijain tieto on intuitivista, ja se,
mitä hän lausuu, on käsitettävä elämän ilmaukseksi, ei,
teoreettiseksi totuudeksi. Runoilijoiden lausunnoilta ei
vaaditakaan, että niiden tarvitsisi olla kokonaan teoreet- ·
tisesti tosia, hyvä, jos ne sisältävät edes totuuden puolit
taisena, joka ilmaisee, mistä päin koko totuus on löydet-
tävissä. Myöskin on huomattava, että ruf\oilijain usein
niin syvämietteisinä pidetyissä lauseissa ei ole kysymys
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pelkästä toteamisesta, vaan ne sisältävät useinkin asian
omaisen aksiologisen arvo-suhtautumisen johonkin ilmiöön, 
heidän yksityisen maailmankatsomuksensa, joka tosin 
saattaa· olla monen muunkin. Tarkotan semmoisia to
tuuksia kuin Goethen: >>Höchstes Gliick der Erdenkinder 
ist nur die Persönlichkeit.>> Tulemme puhumaan tarkem
min juuri tämäntapaisten arvostelmien luonteesta. 

Taiteen tuotteet ovat ilmauksen saanutta, mutta 
,käytäntöön nähden mahdollisuuden asteella olevaa, toteu
tumatonta elämää. Ne ilmaisevat tahtotendenssin, joka 
on oleellinen ihmisessä tai elämässä. Tältä kannalta 
katsoen ne ilmaisevat ajatonta, ikuista. Elämä on taide
teoksessa eräässä mielessä päässyt määränsä päähän, 
tosin ei todellisuudessa vaan todellisuuden vastineessa, 
mutta täydellisemmässä muodossa kuin mikä todellisuu
dessa olisi mahdollista. Taide on siis elämän tahdontäyt
tymyksen surrogaatti. Tästä johtuu se erikoinen sisäinen 
tyydytys, minkä esteettinen ·havaitseminen meissä syn
nyttää. Me emme tunne tyydytystä egoistisista syistä 
,vaan elämän puolesta yleensä, johon mekin olemme 
osalliset ja joka on osallinen meihin. Me tunnemme, 
että sen hetättämä tunne on yli-individualista laatua. 
Kenties · voitaisiin Aristoteleen hämärä k a t h a r s i s 
selittää siksi vapauttavaksi tunteeksi, joka syntyy siitä, 
että draåmassa saavat ilmauksensa ja täyttymyksensä 
jotkin itsessämme tuntemamme elämänpyrkimykset. 
Draaman henkilöt toimivat ikäänkuin meidän puoles
tamme. Se jännitys, mikä elämälle aina on ominaista, 
on lauennut ainakin hetkeksi. Edes tuokion ajan on 
&lxionin ratas hiljaa>>. 
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Seuraavassa on tarkotukseni käydä tarkastelemaan 
v ä 1 i n e i  d e n olemusta, joka ratkaisevasti eroaa tah
don olemuksesta. Pidän välineitten tutkimista erinomai
sen tähdellisenä siitä syystä, että me enimmin maailmassa 
tulemme tekemisiin välineitten kanssa, niillä me toimimme, 
niitten varassa me elämme, oikeastaan on koko tietom
mekin maailmasta etupäässä välineitten _avulla saatua 
tietoa. Välinekäsitteen valossa - se on vakaumukseni 
- selviävät monet · asiat, monet näennäiset ristiriidat.
Talo, jossa asun, on väline, kynä, jolla kirjotan, on väline,
samoin paperi, jolle kirjotan, sanat ovat välineitä, käsit
teet samoin; ruoka, jota syön, vaatteet, joilla itseni
verhoon, ovat välineitä. Yhteiskunnalliset laitokset:
tuomioistuimet, hallintolaitokset, järjestysvalta ovat väli
neitä. Kadut ja torit ovat välineitä, ilmotus- ja nimikyltit,
näyteikkunat ja kaikki, mitä niissä näkyy, ovat välineitä;
sanalla sanoen, miltei kaikki on sitä. Tarkkaan ajatellen
on vaikea löytää semmoista, jota ei ainakin jossakin
suhteessa voisi käsittää välineeksi. Yksin ruumiimme
ja sen toiminnot ovat välineitä eräässä mielessä.

Tässä en tahdo ryhtyä niin vaativaan ja laajakan
.taiseen tehtävään kuin yhtenäinen välineitten systema
tiikka olisi. Sellainen tulis� nimittäin olemaan niin laaja, 
että se käsittäisi esim. kuvauksen koko inhimillisen kult
tuurin eri muodoista. Tulen ainoastaan l_<:orostamaan 
eräitä ennen muita tärkeitä puolia välineissä ja kiinnit
tämään huomiota niitten päälajeihin. Mitään täydelli-
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syyttä älköön esitykseltäni odotettako. Se koettaa 
enemmän syventyä asian ytimeen kuin tyhjentävästi 
käsitellä tätä aihetta, joka tarjoo näköaloja niin moneen 
suuntaan. 

Ainoastaan siellä, missä on olemassa tahtoa, on 
välineitä. Tahto aktualisoituu aina välineiden kautta, 
kaikkialla, missä on tahtöa, on olemassa myös välineitä, 
ja toisaalta edellyttää jo välinekäsite, sitä käyttävän 
tahdon olemassaoloa. Väline on väline ainoastaan sitä 
käyttävään tahtoon nähden, ilman tahtoa ei väline eroa 
periaatteellisesti muusta maailmasta. Väline on olemassa 
ainoastaan sen kautta, että tahto asettaa sen (tähän 
asettamiseen liittyy käytännössä kyllä usein myös väli
neen tekeminen, valmistaminen). Kivi metsässä on väline 
niin pian kuin istuudun sille tai ainakin aion istuutua 
sille. Puunrunko, jonka taitan itselleni kepiksi, tulee 
vasta tällöin välineeksi. Jos se menee poikki ja heitän 
sen tienoheen, lakkaa se olemasta väline minulle. Suohon 
tarttunut automobiili tai merenpohjaan vaipunut tavara
höyrylaiva, joiden pelastamisesta ei ole mitään toiveita, 
eivät enää ole välineitä. Tähdet taivaalla eivät useimmille 
ole mitään välineitä, eräät niistä kuitenkin ovat väli
neitä esim. merimiehille. 

Kuten havaitsemme on sangen subjektivista, onko 
jokin ilmiökompleksi käsitettävä välineeksi vai eikö. 
Se voi samallekin subjektille vaihdella ensinnäkin sen 
mukaan tarvitseeko tämä sitä vai eikö, toiseksi sen 
mukaan, missä määrin hän voi välinettä käyttää. Missä 
ilmiön käyttämismahdollisuus on nolla, lakkaa se ole� 
masta väline varsinaisessa mielessä; (tietysti se voidaan 
fiktivisesti silloinkin semmoiseksi käsittää). 

Tahto voi ilmaista itsensä vain ajassa; ainakin me 
tunnemrn,e elämää yksinomaan tässä muodossa. Pysyäk
seen jatkuvasti olemassa tahto käyttää välineitä. Nämä 
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tyydyttävät niitä erilaisia tarpeita, joiksi tahto elämässä 
on ·· haaraantunut. Tahto tällöin pyrkii mä�rättyyn 
tilaan; välineen taas pitää ulkomaailmassa aikaansaada 
muutos, jota tahdottu tila edellyttää. Joskin tahto, 
·kuten ylempänä otaksuimme, on aina vaihtelevaa ja
itsensä kanssa . erilaista, on siinä kuitenkin olemassa
pysyviä tendenssejä, jotka ilmenevät pysyvinä ilmiö.:
komplekseina. Tällaisten tendenssien, tarpeiden py-

. syväisyys juuri tekee välineitten käytön mahdolliseksi.
On otaksuttavaa, että materia ja välttämättömyys on
aikaansaanut nämä tarpeet ja ylipäänsä luonut erikoisia
selvästi erotettavia tahdon haarautumia, siis luonut
vietit ja vaistot, nälän ja janon, kylmyyden- ja lämmön
tunteet, liikuntatarpeen j. n. e., samoinkuin se on luonut
tai oikeammin tehnyt mahdolliseksi intohimot ja affektit:
rakkauden ja vihan, ilon ja surun, kunnioituksen ja
halveksumisen, kateuden y. m. Näyttää siltä, ettei Scho
penhauer ollut niinkään väärässä väittäessään, että esim.
aivot ovat >>objektivoitunut» tahto tietää, genitalit objek
tivoitunut sukupuolivietti, hampaat objektivoitunut nälkä 
y. m. Nämä ovat pysyviä tahtopyrkimyksiä, jotka ovat
luoneet itselleen pysyväiset välineet. Koko meidän
ruumiimme on kompleksi välineitä, jotka ovat tyydyttä
mässä n'iitä tahtomme tendenssejä, jotka . ovat pysyväi
simmät ja voimakkaimmat. Ja näin on kaikkien muitten
elollisten olentojen ruumiitten laita. Jos teemme kysy
myksen, mistä syystä juuri ne ja ne tahtopyrkimykset
esiintyvät määrätyssä yksilössä tai eläin- ja kasvilajissa
niin voimakkaina, voimme siihen vastata, että asian
omainen olento sitä tahtoo. Mutta toisaalta on vastattava
että sen _myös täytyy, sekä sentähden, että muilla tahdon
pyrkimyksillä ei ole tilaisuutta aktualisoitua, että myös
siksi, että juuri nuo määrätyt tahtopyrkimykset ovat
olennolle edullisimmat. Emme kuitenkaan · voi tässä
syventyä mainittuun kysymykseen.
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On olemassa kahdenlaista s a m a 11 a i s u u t t a, 
joita voisimme nimittää tahdon samallaisuudeksi ja ma
terian 1. välineelliseksi samallaisuudeksi. Edellisen samal
laisuuden voimme ainoastaan intuitivisesti tajuta. Olemme 
aikaisemmin siitä puhuneet. Samuutta ei ole olemassa 
tahdon alalla, mutta niin suurta samallaisuutta, että 
se lähenee samuutta ikäänkuin raja-arvonaan. Tätä 
samallaisuutta on olemassa saman henkilön - puhun 
tässä ihmisistä, joissa me tämän voimme paraiten havaita 
- eri sieluntilojen välillä joko ne sitten seuraavat toi
siaan tai niitä muistissa verrataan toisiinsa, mutta myös-
kin eri henkilöiden tahtojen välillä.

On mahdollista, että se, mitä tässä nimitän materian 
1. välineelliseksi samallaisuudeksi, edellyttää, ainakin
useissa tapauksissa tahdon samallaisuutta. Näin olisi
laita esim. jos Schopenhauerin mukaan otaksuisimme,
että materian liikkeiden lait (kuten painolaki, sähkö
ja kemialliset ilmiöt) ovat ilmauksia tahdosta, joka jokai
sessa luonnonlaissa ilmaisee sisäisen olemuksensa. Myös.
on mahdollista, että såmaten kuin hengen maailmassa
voimme panna merkille läpikotaisen erilaisuuden, niin
ettei kaksi faasia omassa tahdossamme, ei myöskään
meidän ja muiden tahtojen välillä, ole aivan samallaista,
niin, on mahdollista, että näin on laita siinäkin maailmassa,
joka meille ilmenee materian muodossa, että t. s. sielläkin
vallitsee erilaisuus kaikissa kohdin, ei ainoastaan siten,
että ainehiukkasten, atomien tai molekylien keskinäinen
asento vaihtelee silmänräpäyksestä toiseen, vaan myös
siten, että niiden sisäinen olewus kvalitativisesti muuttuu
hetkestä hetkeen meidän tahtoomme verrattavalla tavalla.

Oli maailman sisäisen samallaisuuden laita miten 
hyvänsä, pääasia on, että siinä on jonkinlaista säännön
mukaisuutta, konstanssia, johon voidaan välinein toiminta 
suunnata. Vä l i  n e  e l l i  n e n· s a m a  11 a i  s u u  s on ole
massa silloin, kun samalla välineellä voidaan käsitellä 
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maailmaa jatkuvasti. Sitä seikkaa, että välineitä yleensä 
voidaan menestyksellä käyttää, että niitä yleensä on ole
massa, voi pitää osotteena siitä, että maailmantapahtumi
sessa on jotain yhtäläisyyttä ja yhdenmukaisuutta. Mutta 
jos meidän on määriteltävä, mitä tämä yhtäläisyys on, 
emme voi antaa sen tyydyttävämpää selitystä kuin sanoa, 
että yhtäläisyyttä on siellä, missä välinettä voidaan me
nestyksellisesti käyttää. Näin edellyttävät siis väline ja 
samallaisuu.s toisiaan. Tavallaan on väline primärisempi. 
Sillä ilman välinettä ei olisi mitään samallaisuutta 
me i 11 e. Mutta toisaalta on niin, että emme voi selittää 
välineen olemassaoloa kuin sanomalla, että objektivisessa 
todellisuudessa täytyy olla jonkinaista samallaisuutta. 

Se, minkä johdosta väline on syntynyt, ei kuitenkaan 
ole samallaisuus, vaan välineen t a  r k o  t u k s  e n  m u
k a i s u u s s. o. sen suhde meidän tahtoomme. Ainoas
taan tarkotuksenmukaisia välineitä on voinut syntyä, 
ja koko välineen olemus on mitä läheisimmin liittynyt 
tarkotuksenmukaisuuskäsitteeseen. Tällä seikalla on 
nimenomaan merkitystä tietotoiminnalle. Me tiedämme 
nimittäin ajatusvälineittemme ja aistiemme kautta maail
masta ainoastaan sen, mikä on tarkotuksenmukaista 
tietää. Ja olemuksensa: mukaisesti ilmoittavat välineet 
meille ainoastaan samallaisuudet. Tämäkin seikka johtuu 
tarkotuksenmukaisuusnäkökohdasta. Ainoastaan se, mikä 
ilmiöissä on samallaista, on meille käytännössä merkityk
sellistä. Sille, joka metsässä poimii mustikoita, on pää
asiana löytää yleensä mustikoita, eikä tutkia, miten 
kukin marja· mahdollisesti eroaa muista mustikoista. 
Sotajoukossa ei jokaisen sotamiehen individualiteetti ole 
ratkaiseva momentti, vaan se yksinkertainen tosiasia, 
että hän on sotilas. 

Välineelle on ominaista suhteellinen k o  n s t a n s s i, 
samallaisena pysyminen. Tämä konstanssi esiintyy hyvin 
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eri tavalla. Se voi esiintyä määrätynlaisena aineen 
konstellationa, aineellisena esineenä kuten esim. koneet, 
talousesineet, työaseet, rakennukset; taikka pysyvänä 
fysiologisena ilmiönä elollisessa ruumiissa niinkuin sydä
men toiminta, ruuansulatus, ainevaihdos;' tai tapana 
kuten inhimilliset taidot ja kyvyt; tai yhteiskunnallisten 
laitosten pysyväisyytenä kuten lait; se voi myös esiintyä 
hengen alalla käsitteinä. Identiteettilaki on puhtain 
ilmaus välineitten konstanssista. Kun samallaisuus saa
vuttaa korkeimman rajansa tulee siitä samuus. Välineet 
övat a s e t e t t u  j a ja näin ollen tulee kaikki, identti
teettikin olemaan asetettua. A on A sentähden, että 
minä sovitan siihen vissin konstantin käsitteen, joka 
pysyy samana joka kerralla, kun sovellutan sen A:han. 

Välineen tässä mainittu konstanssi ei estä sitä jou
tumasta muovailujen alaiseksi aina sen mukaan, millainen 
sen objekti on. Erittäinkin on näin laita. o r g a n i  s
t e n v ä 1 i n e i d e n. Esim. käsi on epäilemättä kons
tantti väline, mutta joutuu erilaisiin asentoihin sen mu
kaan, mitä sillä on tehtävä. Tavallaan luodaan alati 
uusia välineitä, mutta täysin uusia ei koskaan. Ne ovat 
aina muodostuksia, kehittymiä vanhoista. Muuten jon
kun konstantin välineen olemassaolo ei ole mikään ilman 
muuta evidentti asia, vaan vaatii oikeastaan senkin 
tajuaminen vuorostaan konstanttina pysyvää ajatusväli
nettä. Tässäkin merkityksessä on väline >>asetettava». 
On toisin sanoen aina jossakin määrin mielivaltaista, 
mikä on käsitettävä miksikin välineeksi. -

Välineen asettaminen, luominen perustuu siihen 
uskoon, mikä on olemassa ihmisessä, eläimissä ja kasveissa, 
sanalla sanoen koko elollisessa luomakunnassa, että maail
massa havaittavat samallaisuudet uudistuvat. Nämä 
samallaisuudet voivat olla varsin erilaisia materian 
pysyväisyydestä, luonnonlaeista aina inhimillisen hengen 
korkeimpiin ilmauksiin asti. Puen äsken ostamani vaat-
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teet ylleni joka aamu snna varmassa vakaumuksessa, 

että se aineen konstanssi, mitä kankaassa tähän asti 
olen vaatteissa havainnut, on yhä edellenkin jatkuva, 

etteivät ne t. s. esim. yhtäkkiä hajoa. Minä siis uskon, 
että materia uudistaa seuraavana hetkenä samallaisuu
tensa, mikä sillä tällä oli. Koko ihmisen ja eläinten elämä 

perustuu todennäköisyyksiin. Vastasyntyneen lapsen 
suu osottaa olemassaolollaan, että se on vakuutettu 

siitä, että maailmassa on ravintoa, sen pian kehittyvät 
hampaat, että on olemassa jotakin purtavaa, kädet ja 
sormet, että on jotakin mihin tarttua, korvat, että on 
jotakin kuultavaa j. n. e. Pyydysten olemassaolo ja 

niiden virittäminen metsään tai veteen osottaa, että 
riistan olemassaoloa pidetään varmana kuin myös sitäkin, 
että se tarttuu ansaan, teitten rakentaminen, että on 
todennäköistä, että niitä tullaan kulkemaan, peltojen. 
muokkaaminen, että uskotaan viljan kasvavan ja tuleentu
van; nuorukainen valitsee elämänuransa aikoen esim. lää
käriksi, siinä uskossa, että tulee olemaan sairaita, vieläpä 
ehkä aivan määrätynlaisia sairaita, toinen henkilö taas kir
joittaa kirjan siinä uskossa, että on oltmassa lukijoita, 
jotka viitsivät siihen tutustua. Jokainen väline - sana 
otettuna sen laajemmassa merkityksessä - edellyttää 

siis todennäköisyyksiä, määrätynlaisia konstellatioita 

maailmassa. Välineen objekti on todennäköinen ja samalla 
y l i  m a l k a i  n e n; se ei ole yksilöllisesti määrätty. 

Tässä suhteessa sen objekti eroaa täysin intuition 
objektista. 

Herakleitoon opin mukaan kaikki alati virtaa ja 
muuttuu ja tämä pitää kaikesta päättäen paikkansa. 

Mutta yhtä varmaa on, että maailmaati voidaan käytän
nössä vaikuttaa .ainoastaan semmoisella, mikä pysyy, 

mikä on ainakin suhteellisesti muuttumatonta, s. o. 
välineillä. Välineitten vaikutuspiiriin lankee niinikään 
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ainoastaan semmoinen, mikä on samallaista tapahtumi-, 
sen kirjavassa virrassa. Tämä samallainen on se, mikä 
on objektivisesti olemassa. Se, mihin välineitten toi
minta voidaan kohdistaa, on olemassa objektivisesti. 
Sellaisesta taas, johon sitä ei voida kohdistaa, on turhaa 
sanoa, että se objektivisesti olisi olemassa; vaan jos se 
on, on se subjektivista. Se on yksinomaan subjektin 
asettamaa, absoluuttista olemista, kun taas objektivinen 
oleminen on relativista, koska sitä ilman välineitä ei olisi 
olemassa. >>Objektivinen►> on tarkkaan ottaen olemassa 
tarkotuksenmukaisuussyistä, se on tehtyä. Semmoisenaan, 
itsenäisesti se ei ole mitään. 

Jokaisella välineellä on t a r k o t u k s e n s a. Voi
simme oikeastaan erottaa kaksikin tarkotusta, nimittäin 
subjektivisen ja öbjektivisen tai sisäisen ja ulkonaisen 
tarkotuksen. Välinettä käytetään mahdollistuttamaan 
siirtymistä tahdonfaasista toiseen. Minä käytän välinettä 
toteuttaakseni jonkin määrätyn a r v o  n, joka siis on 
välineenkin tarkotus; tällainen tarkotus on täysin yksi
löllinen ja määrätty. Sitävastoin ei välineen ulkonai
nen, objektivinen tarkotus sitä ole. Tarkotus on tässä 
tapauksessa välineen vaikutus toteutetuksi ajateltuna. 
Tämä vaikutus on kuitenkin jotakin yleistä, abstraktista, 
ei tosin toteutettuna, sillä silloinhan konkreettinen todel
lisuus sen determinoi, vaan mahdollisuutena, joka objek
tivisessa tarkotuskäsitteessä yksistään tulee kysymykseen 
Jokaisella välineellä on näin ollen abstraktinen korrelaat
tinsa tarkotuksessa. Kysymys ei välineen käytössä ole, 
mikä osa maailmaa tulee sen vaikutuksen alaiseksi, 
kunhan objekti vain on välineen mukainen siten,· että 
väline toimii menestyksellisesti. Semmoisissakin tapauk
sissa, joissa kenties kuvittelemme tarkotukseen olevan 
mahdollisimman individualisesti määrätyn, on se kuiten
kin, jos vain välineen teho otetaan huomioon, jotain 
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ylimalkaista, abstraktista. Välineen olemukseen kuuluu, 
että se on olemassa m o n i a t a p a u k s i a v a r t e n, 
olkoon, että sitä käytetään ainoastaan yhdessä. On selvää 
tältäkin kannalta katsoen, että sen vaikutus voi olla 
ainoastaan ylimalkainen. Välineessä on tarkotuksen
mukaista juuri se, että se erilaisiin objekteihin reageeraa 
samalla tavalla, tavalla, joka jo edeltäkäsin on tehty 
subjektille edulliseksi, hänen tahtonsa mukaiseksi. Mylly 
jauhaa viljaa, oli se sitten ruista, ohraa tai kauraa, veitsi 
leikkaa, oli sitten kysymyksessä tämä tai tuo leipä j. n. e. 
Tämä välineen vaikutuksen g e n  e r a 1 i s u u  s juuri 
antaa sen käyttäjälle niin suuren vallan objektien yli. 
Tahto voi edeltäkäsin määrätä välineen vaikutuksen, 
suunnata objektivisen todellisuuden haluamiinsa uriin. 
Mutta pitäisi olla selvää, että nämä urat, ennen kuin 
niitä kuljetaan, ovat jotain ylimalkais�a. Välineissä on 
ennakolta määrättynä se yhteinen, mikä kaikilla niiden 
objekteilla tulee olla. Voimme sanoa, että kaikki välineen 
käyttö on a b s t r a h o i  m i s t a ja y 1 e i  s t ä m i stä; 
loogillisina toimintoina abstrahointi ja generalisointi ovat 
ainoastaan korkein kehitysmuoto siitä, mitä luonto aina 
on harjottanut. Sen seikan, että esim. jollakin elollisella 
olennolla, sanokaammepa esim. kilpikonnalla, on mää
rätyllä tavalla kehityneet elimet, voi selittää perustuvan 
sen toimittamaan abstraktioon. Maailma on moninainen 
ja täynnä mitä erilaisimpia, odottamattomia tapauksia 
ja ilmiöitä, mutta vastaisiin erilaisuuksiin ei voi mitään 
perustaa, vaan odotettavissa oleviin samallaisuuksiin. 
Väline itsessään ei kylläkään konkr'eettisena ilmiökomp
leksina, ei liioin sen tosiasiallinen toiminta ole abstraktiota, 
joskin niidenkin suhteen tarkkaan ottaen täytyy sanoa 
yksinkertaistamisen ja y limalkaistamisen tapahtuneen 
meidän tajunnassamme, mutta välineen t o i m i n t a
m a h d o 11 i s u u s sisältää ehdottomasti abstraktion. 
Väline on olemassa epälukuisia, tuntemattomia yksityis-
7. - Arvojen ja välineitten maailma 
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tapauksia varten. Sen odotettava vaikutus on ainoastaan 
idealisesti määrätty, teoreettinen. - Tästä seikasta johtuu, 
että t e  o r e e t  i k k o  ryhtyessään käytännön mieheksi 
ja ruvetessaan toimimaan konkreettisessa todellisuudessa 
menestyy tavallisesti huonosti. Hän nimittäin odottaa 
todellisuudelta välineitten - olivat ne sitten aineellisia tai 
ajatusvälineitä, kuten sääntöjä, ohjeita ja prinsiippejä -
tarkotuksen mukaisia idealitapauksia. Välineitä sovellu
tettaessa käytäntöön vaaditaan nimittäin useimmissa 
tapauksissa eräänlaista· objektiin kohdistuvaa intuitiota 
vaistoa, joka ilmaisee, millä tavoin välinettä on modifioi
tava ja mitä välinettä yleensä milloinkin on käytettävä, 
jotta saataisiin tarkotuksenmukainen tulos. -

Väline edellyttää aina kahdenlaisen mahdollisuuden 
olemassaoloa, joita nimitän e v e .n t u a 1 i s u u  d e k s  i 
ja p o t e  n t i a l i  s u u  d e k s  i. Välineen objektit ovat 
mahdollisia, eventualisia, enemmän tai vähemmän toden
näköisiä. Alkuansa on eventualiteetti riippumaton väli
neitä käyttävästä tahdosta. Näin on esim. laita metsäs
tyksestä ja kalastuksesta elävillä kansoilla. Lähtiessään 
metsään jousi mukanaan, luottaa riistanpyytäjä · siihen 
eventualiteettiin, että hän on tapaava otuksen, samoin 
kalastaja, laskiessaan verkkonsa, on aina enemmän tai 
vähemmän heittäytynyt hänestä riippumattoman satun
naisuuden varaan. 

Mitä korkeammalle kulttuuri kohoaa, sitä suurem
massa määrässä saatetaan jo välineitten objektit ihmis
tahdosta riippuvaisiksi siten, että ne ovat tarvittaessa 
saatavilla ja samalla tehdyt mahdollisimman paljon 
välineen vaatiman idealitapauksen mukaiseksi. Useim
pien koneiden toiminta on ainoastaan tällä edellytyksellä 

· mahdollinen ja ainoastaan tämän kautta koneet tehtaissa
voivat olla yhteydessä toistensa kanssa ja omata niin

suuren tehon. Kulttuuri on juuri suureksi osaksi väli-
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neitten asettamista vuorovaikutukseen keskenään. Tämän 
kautta tulee myös koko yhteiskunnasta ikäänkuin suun
naton koneisto, jonka eri osat ja toiminta edellyttävät 
toinen toistaan. Neitseellinen luonto, johon ihmistahto 
ei vielä ole vaikuttanut, siirtyy tällöin yhä enemmän 
taka-alalle, niin että esim. suurkaupungin eläjällä on 
hyvin vähän tietoa semmoisesta maailmasta, jota ei 
ihmiskäsi olisi jollakin tavalla muovaillut ja muodostellut 
s. o. tehnyt välineeksi tai välineen valmiiksi objektiksi
(jota sitäkin voidaan nimittää välineeksi). Kuitenkin
on aina sekä yksilölle että ihmiskunnalle jäävä joukko
ilmiöitä, joita ei voida vallita ja jotka siis kuuluvat alku
peräiseen luontoon ja samalla ovat sitä laatua, että niihin
nähden voidaan asettua vain odottavalle kannalle ja
niiden ilmestyessä käyttää v a r a  11 a o 1 e v i a v ä 1 i
n e itä. Semmoisia ilmiöitä ovat, ainakin toistaiseksi,
sään vaihtelut. Sateen tulo ei ole ihmisen v�llassa, maan
viljelijä ei voi itse aikaansaada sitä sadetta, jota kuitenkin
edellyttää se vilja, minkä hän peltoonsa kylvää. Samoin
osottavat tuulimyllyn siivet ja laivan purjeet, että ne
edellyttävät tuulta, mutta meillä ei ole hallussamme
mitään Aioluksen säkkiä kuten. muinoin Odysseyllä,
josta voisimme päästää tuulet halutessamme puhalta
maan. Tällaiset välineet siis ovat ikäänkuin odottavalla
kannalla, varalla olevia: välineitä. Kehitys käy siihen
suuntaan, että .ne voidaan korvata välineillä, joiden ob
jekti on ihmisen vallassa. Sadetta esim. voidaan kor
vata keinotekoisella kastelulla, tuulta sähköllä, höyryllä
y. m. Siinä, missä on kysymys v a h i n g ö 11 i s i s t a
v a i  k u t u  k s  i s t a, kuitenkin aina on pakko käyttää
varalla olevia välineitä, siis esim. ukkosenjohdattimia.
Voi tulla tapauksia, joita varten ei ole olemassa mitään
välineitä varalla, koska sellaisten aikaansaaminen on
mahdotonta, kuten pitkällinen kuivuus ja kuumuus,
tulvat, hirmumyrskyt, maanjäristykset.
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Kulttuuri vähentää elämälle ominaista h a s a r d i-
1 u o n  n e.t t a, mutta poistaa sitä ei se ikinä ole voiva. 
Aina on ihminen oleva tuhansien eventualiteettien ympä
röimä, jotka häntä voivat vahingoittaa, vieläpä riistää 
häneltä hengen. Sitäpaitsi näyttää ihmisten omasta alot
_teesta tulevan aina silloin tällöin aikakausia, kuten nykyi
nen, jolloin elämä enemmän kuin muulloin on sattuman 
varassa. Yksityisen sotamiehen elämä sodassa on hasardia. 
Rauhattomat olot ja sisäiset mullistukset tuovat elämän 
alkuperäisen hasardiluonteen etualalle. Niissä palataan 
taas joksikin aika_a sille kannalle, millä ihmiskunta lap
suusaikanaan oli ja jossa suurin osa elollista luontoa 
vieläkin on. 

Toisaalta jokainen väline edustaa itse mahdollisuutta: 
sillä on p o t e  n t i a 1 i n e  n v a i k u t u s. Eventualinen 
ei ole tahtovasta subjektista riippuvaista, potentialinen 
sitävastoin on. Välineiden omaaminen on mahdollisuuk
sien omaamista; se on valtaa. Toiset välineet ovat r e
s e p t i v i s i ä, vastaanottavia tai ehkä voisi sanoa 
passivisia, ne eivät reagoi millään muulla tavoin niitä 
kohtaaviin ilmiöihin kuin olemassaolollaan. Kaikenlaiset 
säiliöt ovat eräs esimerkki tämmöisistä välineistä, samoin 
useimmat huonekalut. Aitaukset kuuluvat myöskin 
tänne. Niinikään rakennukset. Toiset välineet taas ovat 
a k t i  v i s i a; niissä tapahtuu liike. Tämmöisiä väli
neitä ovat koneet, tämmöinen on myös ihmisruumis. 
On tässä huomautettava siitä, että jälkimäisenlaisetkin 
välineet aina omaavat myös passivisia ominaisuuksia, 
joten siis tämä jako on etupäässä vain teoreettinen. Jos 
nim. ajattelemme esim. jotakin kulkuneuvoa, vaikkapa 
automobiilia, niin on siinä liikkeellepanevan koneiston 
rinnalla myöskin staattinen, reseptivinen osa, jonka tar
kotuksena on yksinomaan vastaanottaa ajajan ja matkus
tajain tomumajat. Dynaminen väline tai välineen dyna
minen, aktivinen puoli vaatii p o t e n t i a 1 i s e n e n e r.,. 
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g i a n olemassaoloa, s. o. koottua voimaa, energiaa, joka 
tarvittaessa voidaan päästää valloilleen. Tämä energia 
on materian maailmasta saatua, tahdon palvelukseen 
asetettua. Tällaista energiaa on kemiallinen energia, 
sähkö, kimmoisuus, gravitatio j. n. e. Elämä kokoa 
energiaa laukaistakseen sen sopivalla hetkellä. Kehitystä 
tarkastellessa havaitsee, että elämällä on pyrkimys poten
tiallsoida yhä enemmän energiaa. Elämä koettaa asettaa 
välineet ja ulkomaailman semmoiseen yhteyteen keske
nään, että eventualisuutta mikäli mahdollista vastaa ei 
ainoastaan väline vaan myös potentialinen energia. Väli
neitten ja potentialisen energian omaaminen. juuri antaa 
tahtovalle subjektille valtaa. -- Sota on potentialisen 
energian l a u k a i s e m i s t a sekä varsinaisesti että 
kuvaannollisesti. Kulttuuri pyrkii yleensä siihen, että 
ihmisen itse tarvitsee presteerata energiaa mahdollisim
man vähän; hänen tehtäväkseen jää lopulta vain itse 
laukaiseminen. Sodankä ynninkin luon teen asteettainen 
kehittyminen osottaa osaltaan tätä. -

Eräs seikka, mikä tekee välineitten merkityksen 
erikoisen suureksi on niiden l e v i ä m i s t a i p u m u s. 
Välineet esiintyvät monina samanlaisina kappaleina. 
Tätä välineitten olemuksesta johtuvaa leviämistaipumnsta 
nimitän niiden u n i  v e r s a l i  s u u  d e k s  i. Ei siinä 
kyllin, että väline on olemassa lukuisia uudistuvia mah
dollisuuksia varten tai että se kuten esim. kirjapainokone 
tuottaa monta kappaletta samanlaisia tuotteita, vaan 
tarkotuksehmukaisuusnäkökohta vaikuttaa vielä sen
kin, että on olemassa useita samanlaisia kappaleita 
välineitä; maailmassa on tuhansia kirjapainokoneita. Väli
neen käyttö voittaa ikäänkuin luonnollisen pakon joh
dosta yhä laajempaa alaa, jos se on tarkotuksenmukainen. 
Tarkotuksenmukaisemmat välineet työntävät välttä
mättä vähitellen tieltään vähemmän tarkotuksenmukaiset: 
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Tästä johtuu, että kultturimaailma on niin samallainen 
minne kulkenemmekin, vieläpä monissa kohdin aivan 
yksityiskohtia myöten. Jos merimies tuntee yhden 
purjelaivan taklauksen tuntee hän samalla kaikkien 
samaan lajiin kuuluvien koko maailmassa. 

Mahdollista on, että välineitten universalisuustaipu
mus on vaikuttava, että vihdoin saadaan yleisesti käy
tännössä oleva maailmankielikin, oli se sitten keinotekoi
nen tai joku historiallisesti olemassaolevista. Toistaiseksi 
hidastuttavat arvonäkökohdat yleiskielen syntymistä. -

Välineet voimme jakaa . kahteen päälajiin, jotka 
tosin eivät jyrkästi eroa toisistaan: o r g a n i  s i i n ja 
e p ä o r g a n i s i i n v ä 1 i n e i s i i n. Organisiin väli
neisiin on luettava elollisten olentojen ruumiit ja synnyn
näiset kyvyt; mitä hankittuihin kykyihin tulee, voidaan 
ne lukea sekä toiseen että toiseen ryhmään kuuluviksi. 
Organisille välineille ominaista on niiden sangen suuri 
mukautumiskyky, mikä ilmeisesti epäorganisilta väli
neiltä puuttuu. Esimerkkinä tästä on ihmisruumiin 
mukautuvaisuus. Tämä seikka luultavasti on eräs syy 
organisten välineitten tarkotuksenmukaiseen kehittymi
seen. Organinen ei koskaan ole konstanttia ::;amassa 
merkityksessä kuin epäorganinen. Epäorganinen väline 
voi tarkotuksenmukaisesti muuttua ainoastaan organi
sen välineen välityksellä. -

Välineet e 1 ä v ä t, organiset ja epäorganiset kumpi
kin omalla tavallaan, elävät ja leviävät. Organiset 
välineet p e r i y t y v ä t  sukupolvesta toiseen ja joutu_vat 
tällöin vähittäisten muutosten alaisiksi. Oikeastaanhan 
ovat kaikki elolliset olennot, biologian todistuksen mukaan 
kehittyneet samasta alkujuuresta ja ovat toisilleen sukua, 
ja tämän johdosta myöskin niitten elimet. 

Mutta eivät ainoastaan organiset välineet, elimet 
elä, vaan myös epäorganiset. Nekin periytyvät ja ovat 
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olemassa niinsanoakseni sukuina ja lajeina samoin kuin 
eläin- ja kasvikunnan yksilöjen ruumiit. Epäorganisille 
välineille on ominaista, että niitten elämä on s o s i a  1 i s t a. 
Ihmiset johtuvat käyttämään välineitä toisiaan jäljitellen. 
Tarkotuksenmukainen väline leviää ja pysyy olemassa 
aivan automaattisesti ihmisten kesken. Eivätkö veitset 
ja kirveet, ajopelit, kirjotusneuvot, ravintoaineet, vaate
parret, ylellisyystavarat, koneet, eivätkä ainoastaan ne, 
vaan käsitteet ja sanat, yhteiskunnalliset laitokset, menet
telytavat, moralisäännöt, kasvatusopilliset ohjeet j. n. e. 
ole keskenään sukua? Voihan kulttuurihistoria todistaa, 
miten ainakin määrätyssä kulttuuripiirissä kaikki mää
rättyyn lajiin kuuluvat välineet - olivat ne sitten· fyy
sillistä kuten kirveitä, huonekaluja - tai psyykillistä 
laatua esim. koristeaiheita, maanviljelysmenetelmiä · -
ovat kehittyneet samasta alkujuuresta. Vieläpä voidaan 
·osottaa, että mitä erilaisimmat välinelajit ovat lähteneet
samasta alkujuuresta, aivan samoin kuin voidaan todistaa,
että ihmisen kädet ja kalan evät ja linnun siivet vastaavat
toisiaan. Kulttuurihistorian tehtävänä onkin juuri sel

._vittää, miten epäorganiset välineet ovat kehittyneet
toinen toisestaan, johtaa eri tyypit yhteisiin alkulähteisiin.
Sitävastoin tarkastelee filosofia ainoastaan tässä kehi
tyksessä ilmeneviä yleisiä prinsiippejä.

Välineet elävät tahdon varassa. Epäorganisten väli
neitten elämä perustuu itseasiassa ihmishenkeen. Sen 
voi havaita siitä, että välinesuvut eivät kuole senkautta, 
että useimmat niiden yksityiset jäsenet hävitetään yhtä 
vähän kuin eläinsuku vielä kuolee, jos useimmat sen 
yksilöt kuolevat. Pääasia on, että välineistä edes jokukin 
kappale jossakin muodossa on jälellä. Vaikka esim. 
kaikki konkreettiset sähkölennättimet maailmasta hävi
tettäisiin, ei sähkölennätintä lajina vielä sillä olisi iki
ajoiksi maailmasta poistettu, kunhan se vielä olisi jollakin 
tavoin edustettuna, jollei muualla niin ihmisten ajatuk-
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sissa. Kulttuurin aineelliset saavutukset voidaan hävittää, 
mutta itse k u 1 t t u u r i  p ä ä o m a  voi sittenkin pysyä 
pääasiassa samanlaisena, juud sentähden, että se viimei
simmiltään on henkistä laatua. Usein voivat tosin epä
suotuisat olosuhteet vaikuttaa, ettei tämä pääoma pääse 
heti korkoa tuottamaan. Niinpä vanhanajan kulttuuri 
konkreettisessa muodossaan hukkui ja hävitettiin kansain
vaellusten mullistuksissa, mutta se ei koskaan kokonaan 
kuollut, vaan se nousi renesanssiaikana taas uuteen eloon. 
Antiikin kulttuurisaavutukset sovellutettiin' käytäntöön, 
ja antiikkinen maailmankatsomus · saattoi ilmaustensa 
kautta taiteessa ja kirjallisuudessa taas puhua vuosi
tuhannen takaa. Näin oli uudella ajalla käytettävänään 
keski- ja vanhan ajan yhteinen kulttuuripääoma, ja tämä 
kenties selittääkin kulttuurin erinomaisen kukoi,:;tuksen 

. tällä ajalla. 
Tämä on mahdollista senkautta, että välineillä on 

paitsi konkreettista olemassaoloaan idealinen olemassaolo. 
Organisten välineitten idealinen olemassaolo on d i s p o
s i t i o t a sekä yksilössä että lajissa kokonaisuudessaan . 

. Siemenissä ovat dispositioina idealisesti olemassa kasvin 
eri osat, sen lehdet, kukat j. n. e.; ja samoin on eläinten 
laitå. ?itävastoin on epäorganisten välineitten idealinen 
olemassaolo toisenlaista. Ne ovat toteutumismahdolli
suuksina ihmisten tajunnassa. Täällä ovat niinsanoakseni 
välineitten siemenet. Nämä mahdollisuudet voivat saada 
konkreettisen ilmaisumuodon, joka näin tulee olemaan 
korkeamman asteen väline, väline, joka edustaa pelkkää 
mahdollisuutta. Tämmöisiä ovat välineitten k u v a t, 
piirustukset ja mallit, tai m e r k k i  k o m p l e k s i  t, 
jotka tavalla tai toisella ovat adekvaatit itse realisen 
välineen kanssa. Tällaiset kuvat ja merkit ovat ide<!-lisia 
välineitä vain siinä tapauksessa, että on olemassa tahtoa 
totettaa niiden esittämä väline i n c o n c r e t o. Jos 
tämmöistä tahtoa sitävastoin ei niihin liity, ovat ne joko 
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pelkkää materiaa tai ovat ne taideteoksia, tavallaan tosin 
välineitä usein silloinkin, mutta eivät idealisia, vaan 
todella, niin omituiselta kuin se tuntuneekin, välineitä 
in concreto. 

Tässä kohdin on meidän kiinnitettävä huomiota 
siihen. asianhaaraan, että sama ilmiö voi olla eri väline 
eri kannalta katsoen. Välineessä ei ole pääasiana se, mistä 
aineesta se on valmistettu j. n. e., vaan mikä t a  r k o  t u s 
välineellä on. Jos kahdella välineellä on sama tarkotus, 
on katsottava ne kuuluviksi samaan luokkaan. Lusikka 
on lusikka. oli se sitten puusta tai hopeasta. Toisaalta 
taas samaa esinettä esim. keppiä voidaan käyttää aivan 
erilaisiin tarkotuksiin: . siihen voidaan kulkiessa nojata, 
.sillä voidaan lyödä ja puolustautua, sitä voidaan käyttää 
polttoaineena, vieläpä voidaan sitä käyttää �erkkinä 
tai symboolina. Jokaisessa tapauksessa on meillä kysy
mys eri välineestä. Kävisi kuitenkin mahdottomaksi 
tässä selvitellä, mitä kaikkia välinelajeja on olemassa. 
Ainoastaan eräs jako on ennen muita tärkeä, nim. jako 
f y y s i 11 i s i i n ja p s y y  k i 11 i s i i n v ä 1 i n e  i s i i n. 
Tämä jako on tietysti teoreettinen, sillä sama ilmiö voi 
edustaa kumpaakin puolta. Esim. miekka on lähinnä 
katsottava aseeksi, jolla on tarkotuksena tarvittaessa 

· iskeä vastustajaa; mutta toisaalta sitä kannetaan aikaan
saamaan kunnioitusta tai pelkoa taikkapa vain koris
tuksena. Tämmöisenä se on psyykillinen väline. Sanoma
lehtinumero on lähinnä psyykillinen väline; mutta jo
muutaman viikon vanhat sanomalehtinumerot muuttuvat
yhä enemmän fyysillisiksi välineiksi, n. s. makulatuuriksi;
vasta vähitellen, vuosien perästä tuo sanomalehtinumero
taas alkaa saada psyykillisen tarkotuksen, mutta nyt
jonkun verran toisenlaiseri ,kuin mikä sillä alkuansa oli;
sen merkitys on nyttemmin historiallista laatua. - Esi
merkkinä siitä, miten välineet psyykillisellå alalla >>tar
kotusten heterogonian» vaikutuksesta muuttuvat toi-
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siksi, mainitsen vielä sen prof. Yrjö Hirnin todentaman 
seikan, että monet lasten leikit ja leikkikalut ovat jät
teitä ammoisina aikoina käytännössä olleista menoista 
ja esineistä. 

Useissa välineissä on siis edustettuna monta eri 
(objektivista) tarkotusta. Kehitys käy yleensä siihen 
suuntaan, että eri tarkotustendenssejä palvelemaan syn
tyy differeritioitumisen kautta erikoisia välineitä. Täten 
ne täyttävät tarkotuksensa yhä täydellisemmin. Mutta 
toisaalta syntyy täten yksipuolisuutta. Väline näet ei 
tällöin kykene hyvin suorittamaan mitään muuta tehtävää 
kuin yhden ainoan. Tunnemme tämän yksipuolisuuden. 
haitalliset vaikutukset yhteiskunnassa, jonka jäsenet vis
sissä mielessä ovat välineitä. Eräät kyvyt ihmisissä 
kehittyvät aivan hypertrofisesti, toiset täysin surkastuvat. 
Jo antiikki kuvasi Hefaistoksen, sepän jumalien joukossa, 
varustetuksi voimakkailla käsivarsilihaksilla ja valta
valla yläruumiilla, mutta kovin heikoilla ja hoikilla 
säärillä. Nykyaikana tämä differentioituminen on kehit
tynyt paikka paikoin erinomaisen pitkälle. On esim. 
tiedemiehiä, jotka eivät tie<;lä suuriakaan muusta kuin 
siitä, mikä kuuluu hyvin rajotettuun piiriin heidän omassa 
tieteessään. - Tämmöisen kehityksen kautta joudutaan 
semmoisiin huvittaviin tilanteisiin kuin se, minkä Albert 
Engström on kertonut ja kuvittanut. Pari älymystöön 
kuuluvaa herraa on innokkaasti pitänyt yllä keskustelua, 
jossa tuon tuostakin esiintyi sana >>kulttuuri». Viereisessä 
pöydässä istuu muudan onnistuneista suokulttuureistaan 
tunnettu skonelainen agronoomi. Pitkän aikaa har
missaan kuunneltuaan mainittujen herrain hänen mie
lestään täysin järjetöntä keskustelua hän vihdoin nousee 
ja lausuu herroille suuttuneena: >>Kulttuuria ja kult
tuuria, mitä hittoa te täällä tiesitte kulttuurista ennen
kuin minä tulin ja opetin teille kulttuuria>>? --

Teknillinen kulttuuri perustuu yhä enemmän spe-



Välineistä 107 
---

sialisoitumiseen; se on välineitten puhdasviljelystä, sa
moin kuin taide oli ilmausten. Välinelajien lukumäärä 
lisääntyy alati. Kuitenkaan ne eivät koskaan voi tyydyt
tää täysin ihmisen tarpeita, jotka yhäti myös erikois
tuvat. 

Käy erottaminen erilaatuisia psyykillisia välineitä. 
On olemassa välineitä, joiden tarkotuksena on tehdä 
e s t e e t t i n e n  vaikutus kuten taideteokset ja niiden 
reproduktiot, taikka vaikutus määrättyihin tunteisiin, 
kuten uskonnolliset menot; edelleen on välineitii, jotka 
niitä käyttävän subjektin . kannalta edustavat tahdonil
mausta ja joiden tulee aikaansaada objektissaan määrätty 
tahtomisen suunta; ne ovat moralisia välineitä. Semmoi
sia ovat lait, käskyt ja kehotukset, ohjeet ja opetukset; 
myös kaikenlainen ihmisjoukkojen organisointi kuuluu 
tänne. Vihdoin on olemassa tiedonantovälineitä, joita 
ovat sanat, kuvat ja merkit, sekä niiden yhdistämisen 
kautta syntyneet suuremmat kokonaisuudet, kuten esim. 
puheet, luennot, esitelmät, lausunnot, kirjotetut ja pai
netut tuotteet, merimerkit ja sähkölennätinkieli ja ennen 
kaikkea puhuttu kieli. Erikoisen lajin psyykillisiä väli
neitä muodostaa raha ynnä semmoiset kuin vastamerkit, 
pääsyliput, arvopaperit, kuitit y. m., joilla on merkitystä 
in concreto. Jotta nim. esim. seteliraha olisi väline, 
pitää sen olla yksilöllisesti määrätty. Vaikutus on sidottu 
juuri asianomaiseen konkreettiseen kappaleeseen. Raha, 
arvopaperit j. n. e. eivät näin ollen ole tiedonantoväli
neitä, vaan ne e d u s t a v a t  jotakin välinettä tai väli
neen vaikutusmahdollisuutta. 

Kaikki epäorganiset, tehdyt välineet ovat, kuten 
oli puhe, yleensä yhteiskunnallista laatua. Ilman yhteis
kuntaa ei niitä olisi olemassa. Mutta psyykilliset välineet 
ovat semmoisia aivan erikoisessa määrässä, ei ainoastaan 
niiden olemassaolo, vaan myöskin niiden käyttäminen 
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edellyttää toisten ihmisten olemassaoloa Ja· keskinäistä 
kanssakäymistä. Henkinen kulttuuri aina on yhteiskun
nallista. Se se myös on omiaan enimmin yhdistämään 
ihmisiä toisiinsa. 

Useimmat välineet palvelevat yksilöllistä tahtoa, 
mutta on olemassa myös sellaisia, joiden primus motor 
on yliyksilöllinen, kollektivipersonallinen tahto, jonka 
ilmenemyksiä siis nämä välineet ovat. Tämä tahto 
tulee jo monissa semmoisissa henkisissä välineissä jossakin 
muodossa esiin, jotka lähinnä palvelevat yksilöllistä 
tahtoa. Mutta erikoisesti se osottautuu esim. semmoisissa 
välineissä kuin hallinnollisissa laitoksissa, oikeuslaitok
sesså, laeissa, moralisäädöksissä, järjestysvallassa ja puo
lustuslaitoksessa. Kollektivipersonallisesta tahdosta tulee 
tuonnempana lähemmin puhe. -

Erikoista huomiota vaativat sellaiset välineet, joiden 
tarkotuksena on vaikuttaa ihmisten tahdolliseen puoleen. 
Kuten tunnettua, käsittelee p e d a g o g i i k k a  osaksi tätä 
kysymystä, siinä on kumminkin toinenkin tarkotus tär
keä, nimittäin tietojen jakaminen s. o. opettaminen, 
joka myöskin vaatii osakseen monipuolisen tekniikan. 
Edelleen koettaa s i v e y s  o p p i  noudattamalla määrät
tyjä menetelmiä vaikuttaa tahdon suuntaan. Tässä 
tahdon suuntaamisessa voimme erottaa kaksi puolta, 
jotka ovat: tahdon sisäinen laatu ja tahdon ulkonainen 
ilmenemys, s. o. sen käytännölliset seuraukset. Kumpikin 
puoli tulee kysymykseen siveysopissa; pääasiana tosin 
pitäisi olla itse tahdon laadun. Mutta suurin piirtein 
katsoen on siveysoppi saavuttanut tarkotuksensa silloin, 
jos henkilö t o i m i i  sen haluamalla tavalla s. o. yhteis
kunnan edun mukaisesti, riippumatta siitä, onko hänen 
syvimpään vakaumukseensa vaikutettu. Siveellisesti 
koetetaan ihmiseen yleensä vaikuttaa k e h o � u k s i 11 a 
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ja e s i m e r k i llä, joiden kummankin vaikutus on 
s u g g e s t i v i n e n, tai myös opettamalla. Suggestion 
avulla koetetaan asianomaisessa herättää määrätynlainen 
tahtotendenssi ja aikaansaada samalla senmukainen toi
min_ta: 0pettaessa taas nojaudutaan toisessa jo varmasti 
olemassaolevaan tahtotendenssiin ja näytetään, millä 
keinoin tämä paraiten on toteutettavissa. Tällaista toi
mintaa voi myöskin nimittää n e u v o m i s e k s i. 0pet
taessa on toiminnan objekti s. o. opetettava itsetarkotus. 
Oppilas omaksuu annetut tiedot ja taidot omaksi hyväk
seen. Kasvatukselle on ominaista, että k ä s k em i n e n
k i n tapahtuu, jotta voitaisiin kehottaa · ja opettaa. 
Tämä johtuu juuri siitä, että kasvatettava käsitetään 
itsetarkotukseksi. 

K ä s k em i n e n  on kuitenkin luonteeltaan erilaista 
kuin sekä neuvominen (opettaminen) että kehottamine·n. 
Seuraavat seikat ovat sen suhteen huomattavat. Käsket
täessä on käskettävä väline, joka palvelee ei omia vaan 
hänen ulkopuolellaan olevia lopputarkotuksia. Tästä 
syystä ei käskettävän' mielenlaatu merkitse mitään, 
vaan yksinomaan se, johtaako hänen tahtomisensa toisen 
haluamaan käytännölliseen tulokseen vai eikö. P y y  n
n ö s s ä toinen myös palvelee hänelle itselleen vieraita 
tarkotusperiä, mutta siitä käskeminen kuitenkin eroaa 
siinä, että jälkimäiseen aina on liittyneenä jokin u h k a. 
Ihmisessä on olemassa eräitä peruspyrkimyksiä, jotka aina 
koettavat mikäli mahdollista toteutua. Semmoinen on 
esim. itsesäilytysvietti, pyrkimys välttää pahantuntemuk
sia �ekä saavuttaa mielihyvää. Vetoamalla tällaisiin 
peruspyrkimyksiin voidaan tahtoa teknillisesti edeltä
käsin determinoida s. o. valmistaa edellytykset sen mää
rätynlaiselle suuntautumiselle, kuten jo aikaisemmin on 
ollut puhe. Pyynnön täyttämistahtoa voidaan edeltä
käsin jossain määrin determinoida 1 u p a a m a 11 a. Käs
kyn täyttämisessä taas käytetään tahdon suuntaamiseen 
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u h k a u s  t a, joka voi olla laadultaan erilaista: se voi
tietää aineellisen edun riistämistä toiselta tai fyysillistä
v ä k i  v a 1t a a tai h ä p e ä ä. K u n n i a a  ja h ä p ä i
s e m i s t ä ensi katsannolta luulisi olevan vaikeata mieli
valtaisesti aikaansaada. Niin ei kuitenkaan ole asianlaita

(jollemme näille käsitteille anna kovin sublimia merki
tystä). Ne molemmat voi auktoriteetti synnyttää pel

källä e r i  s t ä m i s e  11 ä, asettamalla kunnioitettava tai
häpäistävä henkilö erikoisasemaan,. kiinnittämällä häneen
etiketti, josta näkyy onko hän kunnioitusta vaiko häpeätä
ansainnut. Jokainen tietää, miten paljon arvonimet,
kunniamerkit, ylennykset, vieläpä pelkät kunniamainin
nat merkitsevät kaikkialla, missä ihmiset elävät. Toi
saalta on se piinallinen vaikutus tunnettu, minkä erot
taminen toisten yhteydestä, häpeäpaalu, virka-alennus,
varustaminen jollakin häpeän merkillä aikaansaa. Moni
saa suuresti kärsiä jo siitä, että hänet julkisesti mainitaan
syypäänä johonkin huonoon tekoon, ja häpeän varjo
seuraa häntä useinkin, vaikka tieto on osottautunut
perättömäksi. Tämän kaiken johdosta on sanomalehdillä

niin suuri merkitys. Ne voivat nimittäin eristää henkilön
siitä nimettömästä massasta, johon jokainen alkuaan kuu
luu, nostaa hänet kunnian kukkuloille tai >>merkitä>> hänet
ja kokonaan pilata sekä hänen maineensa että tämän
kautta hänen tulevaisuutensakin. Voi kenties tuntua
oudolta, että pidän uhkan olemassaoloa oleellisena mo
menttina kaikessa käskemisessä, mutta jos lukija ottaa
vaivakseen ajatella konkreettisia tapauksia, on hän huo

maava, että se aina on mukana milloin selvempänä,
milloin peitetympänä. Jollei nimittäin sitä ole, ei kysy�
myksessä ole käsky vaan kehotus, pyyntö tai toivomus.
Käskyn täytyy aina herättää se tunne, että asianomainen

aikoo ajaa tahtonsa läpi maksoi mitä maksoi ja että

hänellä on objektivisia edellytyksiä siihen; sen täytyy
toisin sano<m herättää hämärämpi tai selvempi ajatus
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mahdollisesta r a n g a i s t u k s e s t a. Rangaistus ei 
nimittäin ole muuta kuin toimeenpantu uhkaus. Ran
gaistuksen käytännöllinen merkitys onkin juuri siinä, 
että sen uudistuminen on uhkauksena vastaisia tapauksia 
varten. Sentähden pitääkin paikkansa. Senecan lause: 
»nemo sanus punit quia peccatum est sed ne peccetun►
(>>kukaan tervejärkinen ei rankaise sentähden, että on
rikottu, vaan jottei rikottaisi»). Tässä eroaakin ran
gaistus k o s t o s t a, joka ei ole mikään väline vaan
tahdon pelkän kvalitativisen puolen ilmaus s. o. tarko
tuksenmukaisuusnäkökohdasta riippumaton toimitus.

· Käskemisen tehokkuus on mitä suurimmassa määrin
riippuvainen niistä ulkonaisista olosuhteista, missä käs
kettävät ovat. Sentähden tulee käskijän pyrkiä asetta
maan nämä semmoiseen asemaan, että mahdollisuudet 
käskyn täsmälliseksi täyttämiseksi ovat mitä suurimmat 
ja sen laiminlyömiseksi mitä pienimmät. On usein tär
keätä, että käsky voidaan antaa monelle yksilölle yhtaikaa. 
Tätä varten on olemassa se menettelytapa, että käskettä
vät yksilöt asetetaan samaan ulkonaiseen asemaan. Tämä 
menetelmä on oikeastaan muuan alatapaus siitä jo mainit
semastamme, että välineen objektit, sen materia, enna
kolta muokataan valmiiksi välineitä varten. Yksilöt 
tehdään ulkonaisesti ja sisäisesti niin yhdenmukaisiksi 
kuin mahdollista. Ja sielläkin, missä tämä ei käy päinsä,. 
vaatii tarkotuksenmukaisuus, että niitä käsitellään k u i n
j o s ne olisivat kaikki samallaisia. 

Yksilöjen saattamisesta samallaiseen asemaan ja 
niiden pitämisestä samallaisina on s ö t a  1 a i t o  s sel
vimpänä esimerkkinä. Täällä on yksilö enemmän kuin 
ehkä missään muualla pelkkä väline, - en puhu siitä, 
että hän toiselta kannalta katsoen v o i  myös olla tämän 
saman välineen (subjektivinen) tarkotus. Välineitten 
pe�usolemuksen kanssa sopusoinnussa on, että yksilöt 
siellä ovat täysin samallaisessa ulkonaisessa asemassa, 
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ovat samalla tavalla puettuja, että heillä on samallaiset 
tehtävät ja velvollisuudet, nauttivat samallaista opetusta, 
-ovat sarr\.allaisten psyykillisten vaikutusten alaisia, että

ne ovat jaetut määrälukuisiin yhtä suuriin osastoihin,
yleensä että kaikkialla niin pienessä kuin suuressa vallit
see matemaattinen kaavamaisuus. Yksityinen sotilas
on numero sekä varsinaisessa että kuvaannollisessa mer
kityksessä. Yhteensä sotilaat muodostavat >>sotilasainek
sem>. Tarkotuksenmukaisuus, käytännöllinen teho on
kaikki kaikessa. Vieläpä >>moralikim> otetaan effektin
kannalta: '>>hyvä morali» on sillä sotajoukolla, jonka
taistelukunto on suuri. Kvantiteetti on sotalaitoksessa
lopullinen mittapuu. Juuri tämä äärimmäisyyksiin asti
menevä nivelleeraus, kaavamaisuus, mekanisuus ja yksi
löllisyyden vähäksyminen on mitä ominaisinta n. k.
>>militarismille>>. Tämä muodollisuus ja kaavamaisuus
toisinaan kehittyy itsetarkotukseksi, turhaksi militaris
min kultiksi: mutta pääsyynä on kuitenkin se, että
·sotalaitoksen täytyy toimia tarkotuksenmukaisuuden mer
keissä ja tämä johtaa loogillisesta pakosta käytännössä
tämmöiseen kaavamaisuuteen. Sen saattoi nähdä jo

muinaisessa Spartassa; sielläkin kaavamaisuus ja yksi
löiden yhtäläistyttäminen oli harvinaisen pitkälle kehit
tynyt: jo seitsenvuotiaasta alkaen kasvatettiin lapsia
yhdessä, asekuntoiset miehet asuivat yhdessä, söivät

yhdessä samallaista ruokaa ja yleensä oli ihmisten ole
minen ja eläminen yksityiskohtaisesti säännöstelty. Tähän
perustui Spartan kuuluisa sotilaallinen kunto.

Huomautettakoon tässä vielä eräistä eduista, joita 
yksilöjen pitäminen samallaisessa asemassa tuottaa niiden 
vallitsemiselle. Yksilöihin voidaan silloin vaikuttaa 
sielullisesti yhdenmukaisella tavalla, tavalla, jonka jouk
kojen johtaja useassa tapauksessa itse saa määrätä, 

niin että se on hänen tarkotusperiensä mukaista, ja tämä 
vaikutus vahvistuu vielä sen suggestion kautta, joka 
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vallitsee jokaisessa ihmismassassa; niin siitä muodostuu 
joksikin ajaksi kollektivipersonallisuus. On kyllä totta, 
että tämä alkuaan tarkotusperäisen tahdon aikaansaama 
psyykillinen samallaisuus ja suggestiomahdollisuus voi osot
tautua kaksiteräiseksi miekaksi; jos nim. ulkoa tuleva psyy
killinen vieras vaikutus voittaa massaa käyttelevän tah
don, leviää psyykillinen tartunta helposti koko organismiin, 
koska maaperä kaikkialla on yhtä otollista. Senvuoksi 
on erittäin tärkeätä, että tartunnan saanut kohta eris
tet1i.än muusta joukkokokonaisuudesta. 

0

Alussa on . tar
tunnan verrattain vaikeata pesiytyä sen johdosta nim., 
että juuri tuo yleinen kaavamaisuus ja säännöllisyys 
vaikuttaa, että pienetkin eroavaisuudet käyttäytymi
sessä heti huomataan, samoinkuin upseeri sotilasten 
seisoessa rivissä havaitsee napin puuttumisen univor
musta. Horatiuksen lause: >>principiis obsta, sero medicina 
paratut cum mala per longas convaluere moras►>, (vastusta 
alkua, sillä liian myöhään tulee lääke, kun paha pitkän 
viivyttelyn johdosta on saanut vahvistua), pitää paik
kansa erittäinkin sotajoukkoihin nähden. Tunne siitä, 
että muu osa sotajoukkoa vielä tottelee käskyä vai
kuttaa pelottavasti niskotteluyrityksiin. Sotajoukko on 
näet laitos, jonka eri osat tavallaan pitävät toinen tois
taan tasapainossa; toista osaa voidaan käyttää toisen 
rankaisijana. Niin kauan kuin rangaistuksen täytän
töönpanon uhka näyttää ehdottomalta, ei mitään kapi
nallisia liikkeitä tarvitse peljätä. Vasta silloin tulee 
tilanteesta kriitillinen, kun uhka osottautuu vain teo
reettiseksi. Silloin latentit, johdonvastaiset psyykilli
set virtaukset purkautuvat esiin, ja koko sotajoukko 
voi nopeasti · menettää kaiken käyttökelpoisu�tensa ja 
muodostua tuhoisaksi tekijäksi. Ettei ole olemassa 
niin täydellistä sotilasaineistoa, että sotajoukkoa pelkällä 
tekniikalla voitaisiin pitää kunnossa, sen osottaa Venäjän 
armeijan romahdus syksyllä 1917. Mutta toisaalta ei 
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ole kiellettävissä, että tekniikan merkitys psyykillisessä 
suhteessa tällä alalla on aivan verraton - toisinaan 
haluaisi sanoa miltei kammottava. 

Se yksilön eristäminen, josta taannoin mainitsin, 
näyttelee juuri sotajoukossa erinomaisen tärkeää osaa. 
Kun yksilöt ovat niin samallaisessa asemassa, on helppo 
silmiinpistävästi erottaa tarpeen tullen joku; tämä 
vaikuttaa voimakkaasti, oli sitten kysymys palkitsemi
sesta ja kunnioittamisesta tai rankaisemisesta ja häpeän 
tuottamisesta. Vahingollista eristäytymistä s. o. säännöis
tä poikkeamista ei sallita, ja se pistää sitäpaitsi, kuten 

• sanottu, heti silmään, mutta sitävastoin kyllä hyödyllistä,
jota edistetäänkin, ja siihenhän ihmisluonto on taipu
vainen; sillä useimmat haluavat mikä milläkin tavoin ko
hota ympäristönsä yläpuolelle, herättääkseen siten toisten
ihailua, kunnioitusta ja kateutta. Eräs äiti kysyi kerran
lyseon ensimäisellä luokalla olevalta pojaltaan: »Sanoppas,
kuka on paras luokallasi?>> Poika vastasi: >>Se on Kalle
L., sillä hän osaa liikuttaa korviaam. -

Oppilaitten ryhmittäminen luokiksi ja näiden yhtei
nen opettaminen ja kasvattaminen sekä koulun säännös
tely suureksi osaksi johtuu samallaisista teknillisistä

. syistä kuin säännöstely sotaväessä. Pääasiallisin ero
on siinä, että o p p i  1 a i t a  , k ä s k e t ä ä n, j o t t a
h e i t ä v o i t a i !> i i n o p e t t a a, kun taas s o t a v ä -
k e ä o p e t e t a a n, j o t t a s i t ä s i t t e n . v o i t a i
s i i n k ä s k e ä  -

Välineitten tarkotuksenmukaisuus lisääntyy usein 
sen kautta, että ne ovat f u n k t i o y h t e y d e s s ä 
keskenään. Selitän, mitä tällä nimityksellä tarkotan. 
Jos muutosta yhdessä ilmiössä vastaa muutos toisessa, 
voidaan tämän jälkimäisen muutokset käsittää edellisen 
funktioksi. Funktioväline 1. ftinktionalinen väline valit-
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see ilmiöistä määrätyn puolen, semmoisen, joka on tär- · 
keä jotakin käytännöllistä tarkotusta varten. 

Voimme erottaa s t a a t t i s i a ja d y n a m i s i a 
funktioita. Esim. eläväinkuvain filmi on staattinen 
funkti�, jos katsotaan sitä, että se on yhtaikaa olemassa 
kokonaisuudessaan. Sitävastoin. se on kankaalla näh
tyinä dynaminen funktio tapahtumasarjasta esiintyes
sään suksessivisena ajassa. Grammofoonilevyn piirrot 
ovat staattinen, sen soitto dynaminen funktio. Kynän 
kulku paperilla. on dynaminen, siihen jäänyt kirjotus on 
staattinen ·funktio.· Lämpömittarissa tai ilma puntarissa 
olevan elohopean nouseminen ja laskeminen on dynaminen, 
sitä ilmaiseva käyrä taas staattinen funktio. Sävelet 
soitettuina ovat dynaminen funktio (säveltäjän tunteista 
y. m.), nuotteina paperilla ne ovat staattinen funktio.
Meidän tajuntasisällyksemme on dynaminen funktio
tapahtumisesta omassa ruumiissammme ja ulkomaailmassa,
muistikuvat edustavat staattista funktiota. Dynaminen
funktio on määrätyn välinesysteemin välittämä ulkomaail
man tapahtumista tai ilmiöitä vastaava tapahtuminen,
staattinen taas tämän tapahtumisen j ä 1 k i.

Ihminen tajuaa maailman vain eräiden funktio
välineiden avulla nim. aistimien ja järjen. Hänen toimin
tansa tapahtuu myös järjestelmällisten välinekompleksin 
kautta. Ainoastaan siinä tapauksessa, että aistihavainnot 
todella ovat funktio todellisuudesta, ovat ne >>oikeita• 
s. o. tarkotukseninukaisia ja voidaan asettaa yhteyteen
sen funktiosysteemin kanssa, joka välittää ulospäin suun
tautuvaa toimintaa.

Funktiovälineet voitaisiin ehkä jommoisellakin syyllä 
jakaa kontinuerisiin (yhtäjaksoisiin) ja diskontinuerisiin. 
Edellisenlainen funktioväline sisältää äärettömän, jatku
van asteikon, joka missä kohdassaan hyvänsä voi reagoida. 
Sitävastoin jälkimäisessä funktiossa on maärätyn alan 
sisäpuolella rajotettu määrä reaktiokohtia. Parhaiten 
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käy tämä erotus kenties selville eräästä analogiasta . 
. Yhtäjaksois-funktioväline on kuin viulu, josta määrätyn 
latitudin sisäpuolella voidaan loihtia esille teoreettisesti 
katsoen ääretön lukumäärä säveliä. Ylimeno sävelestä 
toiseen on vähittäinen. Diskontinuerista funktiovälinettä 
taas kuvaa piano, jossa määrätyn latitudin sisällä on 
rajotettu määrä säveliä. Jos vertaamme toisiinsa orga
nisia ja epäorganisia välineitä, voimme panna merkille, 
että edellisissä yhtäjaksoisuus on tavallinen, kun taas 
jälkimäiset yleensä ovat järjestetyt diskoJ?.tinueriksi väli
nesysteemeiksi. Nämä tosin ottaessaan vastaan vaiku
tuksia tekevät sen vain ylimalkaisesti, ne ovat valitsevia 
ei ainoastaan siinä merkityksessä, että ne reagoivat vain 
yhteen ilmiön puoleen, vaan valitsevat siitäkin rajotetun 
määrän kohtia. Jos taas funktiovälineen on vaikutettava, 
tekee se sen myös samoin ylimalkaisesti. Tämä asian
laita käy ilmi m. m. seuraavasta esimerkistä. Ihmisen 
puhe voidaan käsittää eräänlaiseksi hänen sieluelämänsä 
funktioksi. Koska se on jaettu sanoihin ja lauseisiin, 
on se epäilemättä diskontinuerinen 'funktio. Mutta 
puheen yksityiset osat ovat kumminkin kontinuerisi:i. · 
ilmauksia puhujan tunteista. Ääretön määrä vivahduksia 
tulee ilmi äänensävyn ja· -painon kautta. Sitäpaitsi 
seuraavat äänteet toisiaan yhtäjaksoisesti. Puheessa siis 
organinen yhtäjaksoisuus tulee vielä jollakin tavoin 
esiin. Kirjotuksessa on asianlaita jo toinen. Sillävälin 
kuin puheessa sanat jopa lauseetkin muodostivat, käytän
nöllisesti katsoen, katkeamattoman äänimassan, jossa 
eri äänteet lukemattomien siirtymä-äänteitten kautta 
olivat yhtyneet toisiinsa, ilmaisee kirjotus, joka tavallaan 
on puheen staattinen funktio, ainoastaan vissit harvat 
äänteet, aivankuin sanat olisivat kokoonpannut vain 
niistä ilman mitään siirtymiä. · Kirjotus siis valitsee ikään
kuin eräät huippukohdat puheesta tai ottaa siitä keski
määrän. Myös yhtäjaksoisuus, mikä puheessa tuli esille 
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aanensävyn muodossa, on· miltei kokonaan hävinnyt 
käsinkirjotetustakin ja kokonaan puuttuu se painetusta 
tai koneellakirjoitetusta tekstistä, joka näin ollen par
haiten symbolisoi inhimillisen keinotekoisen välinetoi
minnan. luonnetta. Diskontinuerinen funktio on usein
kin syntynyt reagoimalla yhtäjaksoiseen tapahtumiseen, 
esim. sielulliseen. Meidän sielullamme on kyky noiden 
kiinnekohtien avulla rekonstruoida mielikuvituksessa alku
peräinen tapahtuminen. 

Välineet ovat v ä 1 i neitä. Ne välittävät todelli
suuksien ke.skeistä yhteyttä, nimittäin yhteyttä subjek
tin ja todellisuuden (>>olion sinänsä>>) välillä, toisaalta ne 
välittävät siirtymistä subjektin toisesta faasista sen 
toiseen faasiin. Todellisuus on käsitettävä niin, kuin 
se ei sisältäisi muuta kuin sen, minkä välineet sisäl
tävät; se on käytännössä kylliksi. Samaten kuin kirjotus 
on - tosin erittäin lievä - >>konventionalinen valhe>>, 
sikäli kuin sen on katsottava ilmaisevan puhuttua kieltä, 
samoin on koko meidän maailmankuvammekin todelli
suuden ilmauksena tarkotuksenmukainen >>valhe>> tai pa
remminkin >>fiktio>> (Waihingerin Als ob-filosofian mie
lessä). -

Funktiovälineet ovat asteikkonsa laajuuden puolesta 
joko rajotettuja tai rajattomia. Jos vaikutus voimakkuu
dessa kohoaa määrätyn rajan yläpuolelle tai heikkou
dessa menee määrätyn rajan alapuolelle, ei välinesysteemi 
joko voi sitä ensinkään vastaanottaa - kuten korva ei 
voi kuulla hyvin heikkoja tai voimakkaita ääniä - taikka 
sitten ilmenee tämä vaikutus saman asteikon sisäpuo
lella kuin keskinkertaisetkin vaikutukset, aivan kuin 
soittajan, ääniasteikon ollessa pieni, täytyy turvautua 
samoihin koskettimiin kuin sitä ylempiä tai alempia 
säveliä synnyttäessä. Voi tapahtua, että jokin vaikutus 
lievänä aikaansaa ruumiissa pahantunteen, ,vahvempana 
taas hyväntunteen, mutta vieläkin lisääntyessään taaskin 
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pahantunteen. - Tästä yleisestä ilmiöstä, jolie voi löytää 
esimerkkejä useimmilta aloilta, johtuu ·ainakin osaksi 
sananparsi, että vastakohdat koskettavat toisiaan, näin 
on nimenomaan psyykillisellä alalla. Tämä tosiasia epäi
lemättä myös on antanut kantavuutta sille elämJi,nviisau
delle, että keskitietä on turvallisin. kulkea. 

Jokainen väline voidaan tavallaan käsittää funktio
välineeksi. Sen reaktiomahdollisuudet saattavat vaan 
olla kovin rajotetut, usein yhteen ainoaan (kuten esim. 
automaatti, joka reagoi määrätyllä tavallaan ainoastaan 
jos siihen pudotetaan määrätynlainen raha). 

Tähän asti ei ole ollut yksityiskohtaisemmin puhetta 
eräistä välineistä, jotka ovat kaikista tärkeimmät, nimit-

. täin meidän t i e  d o i tse m i s k y v y s t ä m m e, ais
tihavainnosta ja ajattelusta. Sivumennen tosin olemme 
niitäkin kosketelleet. Jo aistihavainto on käsiteltävä 
välineitten tuotteeksi. Aistimet ilmaisevat meille erään 
puolen todellisuudesta. Ne valitsevat siitä semmoista, 
minkä satatuhat- tai miljoonavuotinen kokemus on osot
tanut tarpeelliseksi. Aistimet puolestaan saattavat objek-

. tinsa semmoiseeen muotoon, että y m m ä r r y s (Verstand) 
voi sitä käytellä. Aistihavainnot ovat tarkotuksenmukaista 
ymmärryksen ainesta. Ymmärrys on se väline, millä 
aistimukset tulevat subjektille hedelmällisiksi. Ymmär
rys on kokoonpantu r�aktiomahdollisuuksista, jotka aisti
mukset herättävät eloon ja laukaisevat konkreettiseksi 
toiminnaksi. Eläimelläkin on ymmärrys, sekin toimii 
aistihavaintojen perustalla tarkotuksenmukaisesti. Tie
toiseksi · tullut reaktiomahdollisuus on k ä s i t e. Tie
toiseksi se tulee sentähden, ettei sitä toteuteta hetipai
kalla. Tällainen toteuttamisesta pidättyminen on ihmi
selle ominaista. Tietoisuus lisääntyy sitä mukaa kuin 
toteuttaminen estyy. Ihmisen on kenties tehnyt j�jelli-



Välineistä 119 

seksi se, että hän on halunnut semmoista, jota hän ei 
ole voinut välittömästi saavuttaa. Tässä olisi eräs esi
merkki siitä, miten tahtomisen laatu tekee eläimen siksi 
mikä se on. (Toisaalta on kyllä myös huomattava, että 
ihmiseltä enemmän kuin ehkä muilta eläimiltä puuttuu 
edellytyksiä välittömästi toteuttaa tahtonsa.) Lisäksi 
tulee se seikka, että ihmisen sosialisuus on vienyt siihen, 
että reaktiomahdollisuudet on ilmaistu äänen s. o. sanain 
avulla. Sanat ovat käsitteiden merkkejä, mutta nämä 
voivat olla toisenlaisiakin esim. optHlisia kuten viittoma
kielen eleet ja ideografikirjotus (tai vaikkapa tuntoaistin 
avulla havaittavia esim. sokeain kirjotus). 

Reaktiomahdollisuuden yhdistäminen aistimukseen 
on yksityinen a r v o  s t e  1 m a. >>Tämä on veitsi» ilmaisee 
siis esim. tällä voidaan aikaansaada kaikki, mitä >>veit
sellä>> voidaan toimittaa. Yleiskäsitteen välineluonne 
ilmenee siinä, että se on olemassa useita tapauksia varten 
ja että sen puhdas sisällys on abstraktinen, idealinen, 
samalla tavoin kuin välineen (objektivinen) t a  r k o  t u s, 
josta aikaisemmin 'oli puhe. Käsitteet ovat osaksi synnyn
näisiä, osaksi hankittuja reaktiomahdollisuuksia ja -tai
pumuksia. Niiden täytyy alkeellisina dispositioina olla 
tajunnassa, muuten olisi se nopeus, millä lapsi oppii 
järjellisesti toimimaan ja puhumaan, käsittämätön. Ollen 
hankittuja, ulkoapäin tulleita ovat käsitteet taas sosia
lista laatua. Niitten siirtymistä yksilöstä toiseen helpot
taa suuresti kieli, joka on sosialinen tuote. 

Abstraktinen L yleisarvostelma syntyy siten, että 
yleiskäsite tehdään toisen yleiskäsitteen objektiksi. Tässä 
on siis kysymys välineen alistamisesta toisen alle tai 
oikeammin reaktiomahdollisuuden alistamisesta toisen alle. 
Otaksukaamme, että meillä on yleisarvostelma: >>sokeri on 
makeata.>> >>Makea>> ilmaisee määrätynlaista samallaisuut
ta, johon reagoin määrätyllä tavalla. >>Sokeri>> ilmaisee sa
mallaisuutta, johon reagoin samalla tavalla kuin >>makeaan». 
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Yleiskäsite ei suinkaan ole mikään mielikuva tai 
muistikuva, vaan se on arvostelman m a h d o 11 i n e n 
p r e d i k a a t t i. Mielikuva voi ainoastaan e d u s t a a 
yleiskäsitettä. Me voimme ajatuksissamme kuvailla 
tuollaista täydellistä yleiskäsitteen edustajaa, mutta ereh
dystä olisi luulla sitä yleiskäsitteeksi. Käsite on toimintaa 
tai mahdollista toimintaa. Se on syntynyt käytännön 
kautta. Ihminen ei sanoilla alkuaan nimitä esineitä, 
vaan omia reaktioitaan esineen herättämäin aistimusten 
johdosta. Ainoastaan se, mikä oli tärkeätä, sai alkuaan 
nimen. >>Esine>> oli jotain sekundäristä, tärkeä oli sen 
minussa aikaansaama vaikutus. Mutta. itsestään proji
soituivat nimitykset ulkomaailmaan· ja kiintyivät esi
neihin ja yleensä aistihavainnollisiin ilmiöihin. lhmis
hengessä on nimittäin alkuperäinen esineellistyttämis- ja 
ulosprojisioimistaipumus Kuten tunnettua ei luonnossa 
ole mitään värejä, vaan ovat punainen, sininen, vihreä 
j. n. e. aivan subjektivisia ilmiöitä, mutta me käsitämme
ne esineitten oleellisiksi ominaisuuksiksi. Ja samalla
tavoin on laita monessa muussa asiassa. Puhuessamme
moralisista ominaisuuksista tulemme havaitsemaan saman
tapaista.

Tässä ei käy ryhtyminen tietoteoreettisiin ja psyko
logisiin tutkimuksiin ajattelun olemuksesta. Pääasia on, 
että toteamme sen yleisesti jo tunnustetun välineluon
teen ja huomaamme, että ajattelutoiminta periaatteessa 
on samanlaista kuin muukin välinetoiminta. 

Tiedämme, että on olemassa välineitä, joiden toi
minta edellyttää toisellaisten välineitten olemassaoloa. 
Psyykilliset välineet voivat hyödyttää ainoastaan, jos 
fyysillisiä on olemassa. Kehityksen edistyessä lisääntyy 
ja täydellisentyy tällainen v ä l i  n e  i t t e  n h i e r a r k i  a. 
Vallitessaan korkeampia välineitä ihminen tällöin vallitsee 
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niiden kanssa yhteydessä olevia ja niistä riippuva1s1a 
alempia. iämän välinehierarkian alapäässä ovat välineet, 
jotka vaikuttavat ennen koskemattomaan fyysilliseen 
'maailmaan, sen yläpäässä taas ovat käsitteet. 

Ihmisten kyvyt ja t�ipumukset käytellä eri väli
neitä ovat, kuten tunnettua, erilaiset, ja siten kukin 

_ välinelaji saa käyttäjänsä. Eräät henkilöt tuntuvat 
edustavan etupäässä välineitä liikkeelle panevaa energiaa; 
toisilla on kyky tarkotuksenmukaisesti reagoida välineellä 
konkreettiseen fyysilliseen tcdellisuuteen; toiset taas rea
goivat tarkotuksenmukaisesti psyykilliseen todellisuuteen. 
Kummassakin viimeksimainitussa tapauksessa nimitäm
me henkilöitä käytännöllisiksi. - Edelleen on henkilöitä 
jotka kiinnittävät harrastuksensa itse välineisiin, ei niin
paljon niiden jokakertaiseen objektiin, henkilöitä, joille 
välineen t o i m i n t a m a h d o 11 i s u u s on pääasia. 
Keksijöitä on useimmissa tapauksissa pidettävä maini
tunlaisina yksilöinä. Vihdoin on sellaisia, jotka tyytyvät 
vain käsitteellä reagoimaan konkreettiseen todellisuuteen, 
jotka t. s. vain todentavat. Nämä ovat t e  o r e e t  i k
k o j a. Vielä enemmän ovat semmoisia kumminkin ne, 
joiden harrastus suuntautuu käsitteitten käsittelemiseen 
toisilla käsitteillä, ne, joille niin sanotun >>järjen» toiminta 
on pääasia. Nämä ovat ahtaammassa mielessä teoree
tikkoja. 

Teoreetikko on nam ollen elämän ulkopuolella itse 
siihen suoranaisesti puuttumatta; hän elää tavallaan 
mahdollisuuksien maailmassa, sillä ajatukset ovat oikeas
taan mahdollisia tekoja. Juuri hänen passivisuutensa 
tähden tulee maailma hänelle käsittee�lisesti sel väpiir
teisemmäksi. Se mahdollisuuksien maailma, missä hän 
elää, eroaa kuitenkin taiteilijan ja runoilijan mahdollisuus
maailmasta siinä suhteessa, että teoretikon mahdolli
suudet ovat välinemahdollisuuksia, kun taas runoilijan 
mahdollisuudet ovat personallisten tahtotendenssien ilme-
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nemysmahd0llisuuksia. Teoreetikko · todentaa, lausuu 
kylmiä objektivisia totuuksia maailmasta. ja niistä· väli
neistä, joilla maailm�n voidaan vaikuttaa tai joihin 
maailma voidaan mahduttaa, kun sitävastoin runoilija, 
kehittää esiin mahdollisia personallisuuksia, lausuu sub-:
jektivisia, paatoksellisia totuuksia, luo (mahdollisia) arvoja .. 
Teoreetikko elää potentialisuudessa, runoilija taas virtuali-. 
suudessa. Jos >>vallalla» ymmärrämme välineitten kätke
mien yleisten mahdollisuuksien omaamista, voimme ni
mittää teoreetikon pyrkimystä vallitsemaan maailmaa 
teoriassa jonkinlaiseksi pyrkimykseksi >>valtaam>. Hän 
tuntee vallan edellytykset, omaa ne idealisesti. Hän 
tuntee välineet, joita olevaiseen tai johonkin sen osaan 
voidaan sovelluttaa, mutta hän ei toteuta mitään; hänellä 
ei ole eikä hän haluakaan saada valtaansa liikkeellepa
nevaa energiaa. Konkreettinen todellisuus on hänelle lo
pulta. vähemmän arvoinen kuin. välineet, joiden objek
tina todellisuus joko suoranaisesti tai välillisesti on. 

Tarkotukseni on tässä kiinnittä:ä huomiota teoreti
kolle ominaiseen suhtautumiseen maaihnaan, passiivi
suuteen, joka kuitenkaan ei ole samallaista kuin sellaisten· 
henkilöitten, joiden personallisuuden painokohta on tah
don kvaliteetissa. Ajatelkaamme teoreetikkoa aktivisena 
käytännön miehenä, ajatelkaamme, että hänellä olisi 
sekä halua että kykyä toteuttaa teoriassa ilmenevä har
rastuksensa. Minkä suunnan saisivat silloin hänen per
sonallisuutensa ilmaukset? Hänestä tulisi epäilemättä 
henkilö, joka teknillisin keinoin tahtoisi vaikuttaa todel
lisuuteen, siis liikemies, yrittäjä, rakentaja, organisoija, val
tiomies. Sitäva�toin joutuisi luovan taiteilijan ja runoilijan 
luonne toisenlaisen metamorfoosin alaiseksi, jos se luo
puisi passivisuudestaan ja ottaisi varman ja voimakkaan 
tahdonsuunnan. Heistä tulisi henkilöitä, jotka ennen
kaikkea tahtoisivat s�ggeroida toiset, voittaa heidät 
puolelleen, siis henkisten liikkeitten johtajia, aatteitten 
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julistajia ja eteenpäinviejiä. Runoilija on 's a c e r d o s, 
. pappi ja v a t e  s, profeetta, henkilö, joka tahtoo tehdä 
. propagandaa, hankkia tunnustajia jollekin aatteelle, olkoon 
se sitten hänen omansa tai jonkun toisen. On olemassa 
kahdenlaista valtaa, joista teokseni lopulla' vielä olen 
puhuva. Teoreetikko edustaa toista, runoilija toista 
vallan lajia, toteutumattomassa muodossa. He o 1at

valtiaita, joskin valtiaita ilman kruunua ja lopulta myös
kin ilman valtaa. Kummankaan toiminta ei suuntaudu 
välittömästi konkreettiseen todellisuuteen. Teoreettiset 
ja runolliset henkilöt eivät suorita t e k o  j a, vaan luovat 
t e o k s i a, jotka · ovat erilaisia, kunkiri taipumuksen 
mukaan.· 

Teoretikon ja runoilijan yhtymänä voidaan f i 1 o
s o f i a pitää, ollen hän milloin enemmän toista, milloin 
toista. Hänkin on mahdollisuuden maailman edustaja. 
En kuitenkaan tässä tahdo tehdä selkoa tästä ihmis
lajista, joka tietysti esilläolevassa teoksessa on tärkeä, 
vaan säästän tämän tehtävän tuonnemmaksi. 

On useinkin niin, että me saamme selvemmän ja 
todellisemman kuvan jonkin inhimillisen alan oleelli
simmasta luonteesta tutkimalla, mikä sen edustajille, 
sen harrastajille on luonteenomaista. Teoreetikkoa tar
kastellessamme selvenee meille, mitä teoria on, runoilijaan 
tutustuessa, mikä runouden perusydin on, ja filosofiin 
perehtyessä käy meille filösofian olemu� paremmin tajut
tavaksi. 

Viipykäämme vielä vähäsen kysymyksessä teoreetti
. suudesta. Olemme todenneet, että teoreetikolle välineen 
idealinen, abstraktinen tarkotus on etualalla ja että 
tästä johtuu, että hän todellisuudelta odottaa idealisia 
objekteja, jotka täysin vastaavat käsitteiden vaatimuksia. 
Kun kuitenkin konkreettinen todellisuus monasti paljon 
poikkeaa objektiq idealimuodosta - lukuunottamatta 
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semmo1s1a tapauksia, joissa edeltäkäsin objekti on saa
tettu välinettä vastaavaan muotoon, siis kuten esim. 
tiilikivet on tehty muurarin tarkotusten mukaisiksi -
johtuu siitä, että teoreetikon toiminta on usein epäkäy
tännöllistä. Teoreetikon mielikuvamaailma on ideali
maailma, täydellisyyksien maailma, sillä se on t e h t y, 
k o n s t r u o i t u; se on rationalinen alusta loppuun 
eroten siinä suhteessa tavallaan kyllä edukseen irrationa
lisesta todellisuudesta, josta on vaikea nähdä, mitä peri
aatteita sen luomisessa on noudatettu; mutta todellisuus 
on samalla myös paljon rikkaampi, monipuolisempi ja 
värikkäämpi kuin teoreetikon abstraktiset, tasaisen har
maat rakennelmat. 

Täydellistä, ehdotonta on ainoastaan tehty,· abs
traktisesti ajateltu, skematisoimisen kautta syntynyt. 
Todellisuus ei tunne mitään täydellistä. Kysymys siitä, 
onko jokin täydellistä vai eikö, syntyy vasta reflektion 
kautta, kun verrataan konkreettista objektia abstrakti
seen kaavaan. Kun siis jossain on juuri se, mikä siellä 
tahdotaankin olevan, on se täydellistä. Tämä on tietysti 
jotenkin harvinaista ja sentähden onkin tulh.it tavaksi 
sanoa, että >>ei mikään maailmassa ole täydellistä>>. Vain 
ihanteet ja abstraktion luomat ovat täydellisiä. Tämän 
johdosta olen tullut ajatelleeksi, että esim. Jumalan · 
kaikenpuolinen täydellisyys on eräs todiste siitä, ettei 
häntä ihmisten kuvittelemassa dogmaattisessa muodossa 
ole olemassa. Niinpaljon kuin voidaan konkreettisesta 
maailqiasta huomata, ei siellä ole mitään ehdotonta, 
täydellistä; se mikä siellä semmoista ensi katsomalta 
näyttää olevan, osottautuu pian ihmisten sinne panemaksi. 
Ajatuksellinei;i täydellisyys, ehdottomuus, käsitteellinen 
suoraviivaisuus on tosin usein tarkotukscnmukaista; se 
on sitäpaitsi ainoa tapa, jolla intellektimme voi maailman 
tajuta. Mutta luulo, että maailmassa objektivisessa 
todellisuudessa vallitsisi esim. ehdottomia luonnonlakeja, 
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niinkuin joitakin erikoisjumalia, tai että materia olisi 
jaettu yhtäsuuriin samanmuotoisiin osiin niinkuin milli
metripaperi, ja muut samantapaiset käsitykset ovat tie
teellistä taikauskoa. Jo Kant aikoinaan totesi, että 
luonnon erinomainen säännön- ja lainmukaisuus johtui 
siitä, että henkemme projisioi ulkomaailmaan oman 
säännönmukaisuutensa. Tuo säännölliseksi ja käsitettä
väksi muovaileminen alkaa jo aistihavainnosta, jatkuu 
ymmärryksen toiminnassa ja saavuttaa huippunsa jär
jen absttaktioissa. Itse asiassa ei ole syytä erikoisemmin 
ihailla luonnon suunnatonta lainmukaisuutta, - siis esim. 
ihmetellä sitä, että koko maailma on tulos pelkästä 
atomien ja molekyylien liikkeistä - jonka selvillesaami
sesta: nimenomaan eksaktisten tieteitten tutkijat useinkin 
kerskailevat, - koska näet itse olemme sinne lainaneet 
juuri tuon säännönmukaisuuden. Se on yhtä aiheetonta 
kuin ihmetellä esim. sitä, että tiedemiehet tuntevat 
tähtien nimet - huolimatta niiden äärettömästä etäi
syydestä! -

Tahto on, pysyäkseen olemassa ja saavuttaakseen 
tarkotuksensa luonut intellektin, joka on ihmisen omaama 
arvokkain väline. Se antaa ihmiselle· valtaa luonnon yli, 
se on hänen paras ja tehokkain aseensa olemassaolon 
taistelussa. Intellekti asettaa myös ne ihanteet, joiden 
saavuttamiseksi toiminta suunnataan. Mutta asialla on 
toinenkin puolensa. Tapahtuu, että tahto saa kärsiä 
intellektin liiallisen painostuksen alla. Teoreettisuus 
josta yllä oli puhe, ·on tuollaista ajatusvälineitten hyper
trofiaa konkreettiseen, kulloinkin käsillä olevaan tilan
teeseen kohdistuvan vaiston kustannuksella. Käytännöl
lisessä elämässä esiintyy tämä usein esi_m. n. s. p e d a n
t e  r i a n a ja f o r m a 1 i s m i n a. Pedantti reagoi todel
lisuuteen kaavamaisesti, häneltä puuttuu t a  h t i a, joka 
on henkisellä alalla ilmenevää käytännöllisyyttä. Tämä 
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puute osottautuu sekä kanssakäymisessä että hallinnossa 
ja politiikassa, ja vihdoin moralin alalla. Pedantti ei osaa 
laskea, onko tämä tai tuo menettelytapa tarkotuksen
mukainen vai eikö, vaan sovelluttaa huomioonottamatta 
jokakertaisia olosuhteita valmiiksi valetun kaavan yksi
tyiskohtiaan myöten joka tilanteeseen. Tämän johdosta 
hän ryhtyy turhanpäiväisiin toimenpiteisiin, jotka joko 
tuottavat hänelle ja hänen kanssaihmisilleen tarpeetto
mia hankaluuksia tai ovat naurettavia. Pedantti lähtee 
siitä teoreettisesta otaksumasta, että konkreettinen todel
lisuus sisältää samat elementit muuttumattomina, ja 
määrää toimintansa otaksutun idealitapauksen mukai
sesti. Hän kunnioittaa suh,teettomasti muotoja, kaavoja, 
sanalla sanoen välineitä semmoisenaan. Lopulta nämä 
suorastaan voivat hänelle muuttua itsetarkotuksisksi. , 
Usein johtuu tämmöinen henkisestä velttoudesta, jous
tavuuden puutteesta. Virkamies alkaa luulla, että yleisö 
on olemassa virkakoneistoa varten ja koettaa pakottaa 
elämän määrättyihin kaavamaisiin muotoihin, jotta se 
paremmin soveltuisi hänen toimiensa objektiksi. Yleensä 
on formalismilla ja pedanttisuudella paras vaikutusalansa 
juuri hallinnollisen elämän alalla, jossa asioiden pakosta 
todellisuuden, jonka tässä muodostavat ihmiset, täytyy 
alistua jonkinlaiseksi kaavamaiseksi objektiksi, koska yh
teiskunta muuten ei voisi pysyä koossa. On sangen ku
vaavaa panna merkille, että byrokratia kukoistaa paraiten 
juuri siellä, missä väestö on epäkäytännöllinen ja veltto, 
kuten esim. Venäjällä, kun taas esim. anglosaksilaisissa 
maissa vallitsee suurempi vapaus tässä suhteessa, sillä 
siellä tarkotuksenmukaisuusperiaatetta vaistomaisesti 
enemmän noudatetaan. Edelleen voi pedanteria helposti 
saada jalansijaa ka�;vatuksen alalla aivan samasta syystä. 
Sielläkin johtuu asian luonnosta, että oppilaitten on 
alistuttava visseihin muotoihin, ja koska ulkonaiset 
olosuhteet täälläkään eivät muodosta heti toimivaa regu-
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laattoria, voi kaavamaisuus helposti mennä liiallisuuksiin, 
jollei ole olemassa joustavuutta ja tahtia. Edelleen on 
sotalaitos formalismille altis ala. Sitävastoin se ei helposti 
menesty taloudellisella alalla, jossa kilpailu on vapaampi 
ja tarkotuksenmukaisuus aina on ihmisten toimien mää
rääjänä. Siitä syystä ei teoreetikko' voi menestyä talou
dellisella alalla, vaan iskee ennen pitkää päänsä seinään. 
Hän ei näet siellä voi vaatia, että ihmiset olisivat hänen 
edellyttämänsä ihanteen mukaiset, vaan hänen on mukau
'duttava itse heidän mukaansa. Ei esim. kukaan liikemies 
voi pakottaa yleisöä ostamaan hänen kaupassa pitämäänsä 
esinettä tai tarviketta, vieläpä on se vaikeata valtiollekin, 
paitsi jos sillä johonkin tarveaineeseen nähden on mono
polioikeus. Konkreettisia esimerkkejä kaikesta yllä
olevasta, sekä surullisia että hilpeyttä herättäviä, voi 
jokainen löytää omasta kokemuksestaan, joten niitä on 
turha tässä luetella. Bergson teoksessaan >>Naurusta>> on 
muuten semmoisia esittänyt todisteeksi teorialleen, että 
koomillista on siinä, missä on havaittavissa elämän 
mekanisoi tumista. 

Monet inhimilliset intohimot tai sairaaloiset taipu
mukset voivat myöskin esiintyä eräänlaisena teoreettisena 
täydellisyyspyrkimyksenä. Asianomainen koettaa toteut
taa käytännössä ihanteensa, jonka häri on asettanut 
sielunsa silmäin eteen, ja joutuu lopulta sen tyrannisoi
tavaksi. Esimerkiksi saituri. Saituria ei oikeastaan vielä 
tee se seikka, että hän koettaa koota mahdollisimman 
paljon omaisuutta, vaan se, että hänen teoreettinen 
täydellisyysihanteensa on säästää kaikki, mitä hän ansait
see. Hän kärsii siitä, että hänen ihanteensa ei ole sopu
soinnussa todellisuuden kanssa. Jokainen penni, joka 
häneltä kuluu, on piel).i minus tähän ihanteeseen nähden, 
ja voi aiheuttaa hänelle suurta mielipahaakin, kun hän 
mielessään punnitsee, oliko tuo meno todella välttämät
tömyyden vaatima. Saiturilta asiat tuskin koskaan 
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menevät aivan mielen mukaan, aina hän keksii jonkun 
kohdan, joka olisi voinut paremminkin onnistua; niin

korkealle hän näet >>ihanteensa>> asettaa. - Toisilla henki
löillä taas on äärimmäisyyksiin asti kehittynyt järjes
tyksen tai puhtauden harrastus. He luovat itselleen 
ihann!;kuvan täydellisestä järjestyksestä, jossa ei vähin
kään kohta ole vinossa. Sentähden he alinomaa kärsivät, 
sillä tämä maailma . ei nyt kertakaikkiaan ole mikään 
taivaanvaltakunta, aina on jotain muistutettavaa sekä 
asianomaisten omissa että muiden töissä. Kaikenlainen 
hyperkritiikki on tämmöistä liiallista täydellisyyden har-' 

rastusta, täydellisyyden s. o. itselaatimainsa ihannekuvien. 
takaa-ajamista ja kärsimistä, kun niitä ei saavuteta. 
On toisia, joilla tällainen täydellisyyspyrkimys ilmenee. 
moralin alalla, esim. absoluuttisen rehellisyyden tavotte
luna tai synninkammona. Siitä myös lopulta muodostuu 
jonkinlainen henkinen puhtaanapitoharrastus. Asian
omainen tutkiskelee alinomaa sieluansa ja tulee onnet
tomaksi, jos hän havaitsfe siinä jonkun kohdan, jota 
hän pitää tahrana. Silloin tuntuu hänestä melkein siltä 
kuin peli olisi kokonaan menetetty: kaunis, eheä koko
naisuus, jonka luomiseen on niin paljon työtä ja vaivaa 
käytetty, on auttamattomasti rikottu. Onpa semmoisia
kin, joihin jokin epäonnistuminen, vastoinkäyminen pit
källisen menestyksen jälkeen niin kovin koskee, että 
heistä tuntuu siltä kuin kaikki edelliset menestykset 
olisivat tulleet nollan arvoisiksi tuori viimeisen iskun 
kautta. Heilläkin oli täydellisyysihanteensa, joka näin 
oli saanut pahan kolauksen, jota heidän on vaikea kestää. 
Siksipä usein tapahtuukin, että tämmöiset henkilöt heit
tävät kuten sanotaan kirveensä järveen. On nim. aivan 
yleinen ilmiö, että henkilö, joka on kiihkeästi pyrkinyt 
määrättyä täydellisyyttä kohti, mutta jonka kauniin 
rakennelman sitten jokin yksityistapaus rikkoo, heitäikse 
päinvastaiseen äärimmäisyyteen; nyt hän ei enää välitä 
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mistään. Jo lapsissa voi tämän huomata, vieläpä hyvin 
räikeässä muodossa. Tällöin voi saiturista äkkiä tulla 
mitä surkeilemattomin tuhlari, joka ihan uhalla sirot
.telee rahoja ympärilleen; siveellisyyttään ankarasti yar
tioinut antaa palttua kaikelle moralille j. n. e. Tämmöi
sille luonteille voi tuo raittiuskirjoissa usein mainittu 
»ensimäinen lasi» olla kylläkin vaarallinen. Niin omitui
selta kuin tuntuukin, voi sanoa, että nämä henkilöt
noudattavat periaatetta: kaikki tai ei mitään. Heille
merkitsevät kaikkea kaikessa ihanteet, niin erilaisia kuin
nämä muuten voivatkin olla.

Ihanteiden omaksuminen voi olla todisteena sekä 
·sairaaloisuudesta että henkisesti korkeasta tasosta. Vai
keata on useinkin sanoa, minä milloinkin tuollaista ehdot
tomuuspyrkimystä on pidettävä. Tässä ei · nimittäin
riitä kriterioksi se, onko jokin taipumus yhteiskunnalle
ja kansakunnalle hyödyllinen vai eikö, :yhtä vähän kuin
sekään, onko jokin asianomaiselle yksilölle edullista vai
eikö. Niinsanotut idealistit eivät tavallisesti ainakaan
omaa elämäänsä helponna koettaessaan toteuttaa jotakin

- ihannetta koko sen täydellisyydessä ja johdonmukaisuu
dessa, päinvastoin useimmiten menestytään paremmin
,ihmisten keskuudessa, jollei tahdota viedä aatteita läpi
niiden äärimmäisiin konsekvensseihin asti. Mutta toisaalta
_on myönnettävä, että juuri idealistit ehdottomuudellaan
ja järkkymättömyydellään useinkin tekevät ihmiskunnalle
palveluksia viitoittamalla esimerkkinsä kautta tietä toi
sille. Sillä ainoastaan sellainen voi vaikuttaa suggeroi
vasti, joka esiintyy ehdottomassa, teoreettisen selvä
piirteisessä muodossa. · Kohtuutta ei voi saarnata.
Jos asetumme sille kannalle, että toimintapyrkimys,
joka on yksilölle itselleen vahingollinen, on sairaaloista,
täytyy meidän sanoa, että idealisti on abnormi yksilö;
sitä vastoin hän ei sitä ole, jos kriterioksi otamme sen sei
kan, että hän toimii yhteiskunnalle hyödyllisellä tavalla.

9. - Arvojen ja välineitten maailma 
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Tämä seikka myös aiheuttaa, että annamme idealistille 
moralisen arvon, vieläpä asetamme hänet muita korkeam
mallekin juuri sillä perusteella, että hän niin ehdottomasti 
seuraa yhteiskunnan säilymiselle tärkeitä periaatteita. 
Kuitenkaan ei voitane kieltää, etteikö juuri idealistien 
joukossa olisi useita, joiden sielunelämää todella olemme 
hyvin taipuvaisia nimittämään sai:raaloiseksi, niin että 
se ainoastaan sisällyksensä puolesta eroaa monenlaisista 
pakkomielteistä. Tuollaiset pakkomielteet nimittäin luul
lakseni ovat läheistä sukua idealismille. Molemmille on 
täydellisyyden, ehdottomuuden harrastus ominainen .. Tar
kotan semmoisia pakkomielteitä, jotka esim. johtavat 

. ylenmääräiseen varovaisuuteen, niin että asianomainen 
mitä suurimmalla huolella tarkastelee, että kaikki ovet on 
lukittu, ettei missään ole tulta, tutkii tuskallisesti ter
veydentilaansa j. n. e. Kaikissa näissä tapauksissa mie
likuvitelma, aivojen tuote harjottaa tyranniuttaan ihmis
tahdon ylitse (on kyllä toiselta puolen totta, että tuo 
kuvitelmakin puolestaan on ilmaus vissistä yksilössä 
olevasta tahtotendenssistä). Me emme voi sanoa, että 
aivot tällöin toimisivat suorastaan järjettömästi. Onhan 
esim. äärimmäinen varovaisuus teoreettisesti todella pe
rusteltavissa. Kuka voi taata ehdottoman varmasti, 
ettei talossa jonnekin todella ole osunut kytevää kipinää, 
joka voisi aiheuttaa tulenvaaran? Kuka on varma siitä, 
etteikö lasissa satu olemaan joitakin vaarallisia tauti
baktereja, jotka kulkeutuvat suuhuni juodessani siitä? 
J. n. e. On tunnettua, miten monilla henkisesti etevillä
henkilöillä on ollut kaikenkaltaisia pelontunteita juuri
niiden teoriassa olemassa olevien mahdollisuuksien täh
den, joiden he näkevät kaikkialta uhkaavan. Heidän
oma liiaksi kehittynyt järkensä yhtyneenä hvattomaan
hermoherkkyyteen harjottaa heissä julmaa pakkovaltaansa,
tuottaen turhia kärsimyksiä. Heidän omalta kannaltaan
katsoen ei tuollainen alati varuillaan oleva sieluntila
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ole suinkaan mikään leikin asia, mutta objektivinen 
katselija löytää siinä helposti koomillista. Säälittävä on 
myös esim. saiturin intohimo, jos asetumme hänen kan
nalleen, mutta ulkonaisilta ilmenemyksiltään se on nau
rettava, kuten Plautuksen Aulularia ja Molieren >>Saituri• 
osottavat. 

Erotus karakteeri-komedian ja tragedian välillä 
on muuten seuraava. Komediassa kiinnytään ihmishen
gen ilmenemyksiin, ne ovat siinä pääasia; tragediassa 
taas siihen, minkä ilmauksia ilmenemykset ovat. Näin 
ollen komedia puhuu järjelle; kun taas tragedian käsit
täminen edellyttää intuitiota. Kuitenkaan ei voida väit
tää, että komediasta kokonaan puuttuisi intuitivinen mo
mentti. · Sekin on olemassa. Mutta meidän on saatava 
ainoastaan pilkahduksittain katsella ulkonaisten tekojen 
alla olevaan sielulliseen realiteettiin, jotta voisimme 
nähdä ilmiön koomillisessa valossa. Jos liiaksi syven
nymme komedian sankarin luonteeseen, semmoisena kuin 
se esiintyy, sittenkuin hänestä on riisuttu kaikki ulkonai
nen, tulee hänestä miltei traagillinen olento kuten >>surul
lisen haamun ritari>> itse asiassa on. - Tragediassa edustaa 
päähenkilö >>aatettai> platonisessa mielessä, komediassa 
taas teoreettista, käsitteellistä aatetta. Jälkimäisen
laiset aatteet ovat välineiden maailmaan kuuluvina kai
kille yhteisiä kaavoja ja tästä syystä voivatkin komediat 

, saada yleisnimen: >>L'avare>>, >>Den Stundeslöse>>. Sitä
vastoin ovat tragediain ja draamain henkilöt tarkasti 
yksilöityjä: »Antigone>>, »Hamlet» y. m. 

Ollessaan tarkotuksenmukainen on väline >>o i k e a>>. 
&Oikea>> tässä merkityksessä osottaa siis määrättyä suh
detta, joka ,vallitsee subjektin s. o. välinettäkäyttävän 
tahdon tarkotuksen ja itse välineen välillä. Se on siis 

relativinen, mutta samalla objektivinen käsite. Sillä 
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»tarkotus>> tässä merkityksessä on objektivinen; se · on
tavallaan itse väline; se voidaan käsitteillä ilmaista;
se on yleinen, yleispätevä, abstraktinen; se on ajatelta
vissa oleva faktumi. Oikea osottaa siis kahden välineen
välistä suhdetta. Ei kukaan lähde kynäveitsellä leijona
jahtiin; jokainen myöntää, että se ei ole >>oikea>> ase tähän
tarkotukseen. Objektivisesti >>vääräksi>> osottautuu myös-·
kin esim. koe kantaa seulassa vettä. Seula on kieltämättä
objektivinen; samoin on vedenkantamistarkotus objekti
vinen. Se voidaan asettaa kokonaan yksilöllisesti määrit
telemättä tahtoa, jonka ilmauksena se voi olla. Esim.
eheä ämpäri taas on >>oikea>> vedenkantoväline. Tämä
käy selvästi ja eittämättömästi ilmi menestyksestä. Käsit
teistä rakennetut arvostelmat eivät periaatteessa eroa ,
aineellisista välineistä. Ne ovat >>oikeita>> silloin, kun ne
johtavat käytännössä menestykselliseen tuloksen, t. s.
kun ne johtopäätökset, jotka niistä voidaan vetää, ovat
käyttökelpoisia ja soveltuvat menestyksellisen toiminnan
pohjaksi. Väite, että Eiffel-torni on 300 m. korkea on
>>oikea>> sillä perusteella, että kaikki ne toimenpiteet,
joihin ryhdytään tämän väitteen perusteella, johtavat
toivottuun tulokseen, menestyvät (nämä sanat tietysti
otettuna asiaan kuuluvin rajoituksin), mutta taas kaikki
toiminta, joka perustuu tietoon, että mainittu torni
olisi esim. 30 metriä, kärsii käytännössä auttamattomasti
haaksirikon. Väite että Eiffel-torni on 300 m. korkea
on t o s i, objektivisesti tosi. Aivan samalla tavoin voi
daan kontrolloida, onko totta, että 2 kertaa 2 on 4, että
tuli polttaa, että ranskalainen sana >>tabie>> merkitsee
pöytää, tai että ulkona määrättynä hetkenä on 20° läm
mintä, tai että tämä sonnus on kultaa j. n. e. Ainoastaan
kokemus osottaa välineiden käytön oikeaksi ja arvos
telmat tosiksi. Mutta mitään kuvaa t o d e 11 i s u u d e s-
t a eivät anna käsitteet yhtä vähän kuin välineetkään.
Totuudet ovat, siinä mielessä otettuina, jossa niistä nyt
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puhumme, välineitten keskeisiä suhteita. Väline taas on 
tahdon asettama, tarkotuksenmukaisuusperiaatetta sil
mälläpitäen. Tämän kaiken johdosta ovat välinetotuudet, 
käsitteelliset totuudet relativista tietoa, joskin objekti
vista. Tällaiset totuudet voidaan aina t o d i s t a a. 
Tämä tapahtuu semmoisia välineitä käyttämällä, jotka 
sekä todistaja, että se, jolle on todistettava, hyväksyvät 
s. o. myöntävät tarkotuksenmukaisiksi. Jos esim. kahden
·henkilön välillä syntyy kina siitä, onko vesi meressä
määrätyllä hetkellä 20° vai 21°, ei_ ole muuta tarpeen kuin
ottaa - lämpömittari. Otaksukaamme, että se osottaa
20°. Tämä seikka ratkaisee nyt asian aivan objektivisesti.
Toisen on ilman muuta alistuttava. Ainoa epätoivoinen
keino, mikä hänellä nyt enää on jälellä, on väittää, että
lämpcmittari näyttää väärin. (Tällöin on tietysti silloin
etsittävä toinen semmoinen lämpömittari, jonka molem-

' mat puolet hyväksyvät). Tai voi hän väittää, että läm
pömittari itse asiassa näyttää 21°. Tällöin tulee jö kysy
mys puhtaasta havainnosta, jonka oikeaksi todistaminen 
on mahdotonta, jollei toinen sitä hyvällä myönnä. Mutta 

. käytännössä tällä viimeisellä vasta väitteellä ei juuri ole 
. mitään merkitystä. Kaikki objektivinen totuus perustuu 
siihen, että on olemassa konventionalisia välineitä, joita 
voidaan sovelluttaa todellisuuteen tai organisia välineitä 
nim. aistimet, jotka jotenkin ovat sall}allaiset kaikilla 
ihmisillä tai ainakin siihen määrään,, että niiden ilmotus
ten perusteella ihmiset voivat yhdenmukaisesti toimia. 

On olemassa toisenlaisia totuuksia, joita ei välineitten 
avulla voida kontrolloida vaan täytyy sen tapahtua 
i n t u i  t i v i s t a  tietä elämällä sama kuin objektikin. 
Tässä ovat tietysti erimielisyysmahdollisuudet paljoa 
suuremmat. Jos toinen ei saa samaa intuitiota jostakin 
elämänilmauksesta kuin toinen, ei sille voi mitään. 
Intuitivista totuutta ei semmoisenaan, koko· täydellisyy
dessään voida ilmaista, se on aina vain elämässä itsessään 
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juuri sentähden, että se on itse elämää, mutta se voidaan 
pääpiirteissään, enemmän tai vähemmän vaillinaisesti, 
ilmaista myös käsittein. Jos minulla on jokin elämys, 
on tämmöinen elämys todella olemassa, mutta en voi 
todistaa, että se minulla on, voin sen ainoastaan ilmaista 
s. o. antaa sille ilmauksen elein, sanoin, käsittein. Objek
tiviseksi ei se voi koskaan tulla samalla tavalla kuin >>2 X 2
=4>> tai tHelsinki on Suomen pääkaupunki�. Tämmöisellä
totuudella ei ole kriteriona mitään välinettä, joka olisi
>>tertium comparationis>>. Se on olemassa ainoastaan
visseillä dispositioilla varustetulle subjektille. Taide
teoksen sisäinen totuus on juuri tätä laatua. Sitovasti
emme voi todistaa, että sitä kulloinkin on, emmekä,
millainen se on. Se voidaan ainoastaan kuvailla. Kaiken
elämän sisäinen totuus on myös tämmöinen. Sen objek
tivisuus voi kuitenkin osaksi tulla todistetuksi eräiden
johtopäätösten avulla, joita intuitivisesti teemme sen jo
olemassaoleviin tai vastaisiin ilmauksiin nähden. Tähän
perustuu luottamus toista ihmistä kohtaan. Se perustuu
t. s. intuitivisesti tajuttuihin tosiasioihin. Tavallaan on
elämän intuitio korkeamman asteista havaintoa. Jos
väitämme, että jokin esine on sanokaamme punainen,
emme voi sen todistamiseksi tehdä muuta kuin viitata
itse esineeseen ja sanoa: katso itse! Jos väitämme, että
jokin taideteos ilmaisee määrätynlaista elämystä, emme
myöskään voi 

0

sitä lopulta tehdä muulla tavoin kuin
sanomalla: huomaa se itse! Jos nyt asianomainen henkilö
ei tiedä, mitä punainen on, tai myöskään ei voi havaita
esineen punaisuutta, tai jos tuo elämys on hänelle tunte
maton tai hän ei voi sitä intuitivisesti tajuta, niin emme
asialle voi mitään. Kun eräs sofisti eräälle Platon oppi
laalle sanoi: minä näen kyllä paljon hevosia, mutta mis
sään en voi havaita l)hevosuutta>> (=hevosen ideaa), vastasi
fimä: niin, sinulla on silmät, jotka näkevät hevosen, mutta
sinulla ei ole silmiä, jotka voisivat nähdä �hevosuudem.
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Totuus ylläolevissa merkityksissä ilmaisee s e  n, m i
k ä  o n. Mutta on myös >>totuuksia>> jotka ilmaisevat, mi
ten p i t ä ä  o 11 a. Edelliset ovat eksistentiali l. olemis

totuuksia, j älkimäiset arvototuuksia. Välinetotuudet ovat 
kylmiä, yhdentekeviä totuuksia. Tosin tietysti ei meihin 
voi olla. vaikuttamatta, onko jokin ulkonainen seikka 
niin vai näin. Meille voi olla edullista tai vahingollista, 
onko asianlaita tämä vai tuo, meidän kunniantuntoomme 
voi koskea, jos olemme väitteessämme väärässä, mutta 
jos syvemmin tarkastelem�e asiaa, voimme todeta, että 
suhteemme näihin totuuksiin on ulkopuolinen, tilapäinen. 
Itse asiassa ei totuuden sisällöllinen puoli meille mitään 
merkitse, vaan pääasia olemme me itse: On esim. yhden
tekevää, kiertääkö maa aurinkoa yai aurinko maata. · 
Väitteellä ei ole mitään yhteyttä meidän personallisuu
temme kanssa; pääasia on, että se ylipäätään on tosi. 
Minun on vaikeata tässä täysin tehdä ymmärrettäväksi: 
mitä tarkotan sanalla >>yhdentekevä>>; toivon, että se 
vähitellen on selviävä. 

Intuitivisesti tajuttavat eksfstentialitotuudet vaa
tivat läheisempää, personallisempaa suhtautumista, ne 
vaativat alttiutta, sympatiaa, kuten toisessa paikassa 
aikaisemmin oli puhe. Ne ovat kuitenkin nekin vielä 
jotensakin kylmiä, >>platonisia>>. Kuitenkin on niissä 
viimeisen totuuden lajin itu, niistä voi kehittyä ,.arvo-. 
totuuksia>> eli, kuten minä nimitän niitä, arvoja. 

Nämä ovat paatoksellisia, intohimoisia >>totuuksia», 
»totuuksia>> pregnantissa · mielessä. Niitä ei todisteta,
vaan niitä vakuutetaan, niitä ei kylmästi todenneta,
vaan niihin u s k o t a a n. Myös arvototuuksien yhtey
dessä käytetään suomessa sanaa >>oikea>>. Toiset kielet
erottavat tämänlaisen oikean eri sanalla. Esim. saksassa
uechh, eksistentialitotuuksista puhuttaessa >>richtigt.
Oikeastaan ei totuus-sanan käyttäminen viimeisessä ta
pauksessa ole paikallaan. Sillä nämä totuudet ovat
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täysin subjektivisia ja jonkinlainen objektivisuushan kuu
luu totuuskäsitteen luonteeseen. Yleinen kielenkäyttö 
kuitenkin viljelee tätä sanaa mainitussakin merkityksessä 
tosin aina havaitsematta tällaisten ja muiden totuuksien 
perinpohjaista eroavaisuutta. 

Tieteen alaan kuuluvat pääasiallisesti vain 'väline
totuudet. T i e d e  v a i  n k o  n s  t a  t o i. Jos se lausuu 
yleisiä väitteitä, se todistaa ne oikeiksi. Tiede on sitä 
eksaktisempi, mitä enemmän se käyttää välineitä ja 
eksaktisimpia ovat ne tieteet, joissa ei ole muusta kysy
myskään kuin välineistä, nim. logiikka ja matematiikka. 

Kun on kysymys henkisestä, rajottuu tiede etupäässä 
manifestatioihin, jotka ovat ainoat, joita välineillä voi 
käsitellä. Kuitenkaan ei se voi. k�6naan syrjäyttää 
myöskään sitä h e n g e n  e 1 ä m ä  ä, minkä ilmauksia se 
näkee. Tällöin joudutaan jo paljoa epävarmemmalle 
. .  

pohjalle. Mitä enemmän syvennytään henkeen, sitä 
enemmän on turvauduttava intuitioon. Kielitieteessä 
vallitsee kuten tunnettua paljoa suurempi eksaktisuus 
äännehistorian. alalla kuin sanojen merkityksissä, muoto-. 
opissa suurempi kuin lause-ja tyyliopissa,' joissa vaadi
taan jossakin määrin intuitiota. Etnografiassa on yksin
kertaisempaa ja varmempaa määrätä esineitten, tapojen 
y; m. ulkonaiset muodot ja määrätä tyypit kuin selvittää, 
mitkä psyykilliset syyt ne ovat luoneet. Kaikkia hengen
ilmiöitä tarkastellessa lisääntyvät vaikeudet kohottaessa 
synteesiin, kun on ilmausten moninaisuµden takaa löy
dettävä yhtenäinen hengenelämä. Ilmenemyksiä tutkiessa 
voidaan kåyttää analyysiä ja mitä enemmän Riitä palo
tellaan, sitä varmemmaksi ja selväpiirteisemmiksi muut
tuvat tieteelliset tulokset, kunnes lopulta päästään pelk
kiin · kvantitativisiin suureisiin. Itse hengen olemusta 
tutkiessa taas tarvitaan intuitiota, joka puhtaimpana 
sisältää vain kvaliteettia ja on yhtenäinen. Historiassa 
tämä näkyy selvästi: historian objektivisesti paikkansa-
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pitävin aines ovat yksityiskohdat. Epävarminta on taas 
personallisuuksien käsittäminen. Jossain määrin henki
tieteet aina perustuvat intuitioon, sillä ne tutkivat vain 
semmoista, joka on jollakin tav�in ihmishengen ilmausta, 
semmoista, joka jotain merkitsee. Näin ollen ovat henki
tieteet aina tekemisissä tuon toiseksi esittämäni totuuden 
kanssa. Sen, joka ei tajua, että tämmöistäkin totuutta 
on olemassa, sen on vaikea käsittää henkitieteitten ole
massaolon oikeutta. -

· On olemassa henkitieteitä, jotka eivät operoi yksino
maa eksistentialitotuuksilla, vaan jotka myös koettavat 
lausua arvototuuksia, tieteitä, jotka eivät sano ainoastaan, 
miten on, vaan myös, miten p i t ä ä  o 11 a. Jos se, minkä 
pitää olla, on jo kerta kaikkiaan kulloinkin määrättyä, 
muuttumatonta, voidaan sanoa, että tosi tieteellinen metoo
di tulee kysymykseen. Puhtaasti teknilliset tieteet, 
semmoiset kuin sovellettu fysiikka ja kemia, agrikulttuuri 
y. m. voivat päästä objektivisiin kaikkien hyväksy
miin tuloksiin syystä, että niille se, minkä pitää olla,
s. o. arvot, on ennakolta selvänä. Mutta henkitieteissä
etsitään tutkimuksen ohella sitä, minkä pitää olla, s. o.
arvoja, tai ollaan etsivinään (todellisuudessa näet ne
asianomainen tutkija itse asettaa), ja on jotenkin sPlvää
ja sen valossa, mitä tuonnempana tulemme· esittämään,
on käyvä yhä selvemm1l.ksi,. että tällöin ei voida päästä
objektivisiin tuloksiin. Tällaisia arvo-aineksia sisältävät
erittäinkin teologia, juridiikka, normativinen etiikka,
pedagogiikka ja kansantaloustiede ja myöskin estetiikka.

Aion nyt luoda silmäyksen elämän ilmeneniysten 
t a r k o t u k s e n m u k a i s u u t e e n. Olemme edel
lisessä paljokin puhuneet tarkotuksenmukaisuudesta selit
tämättä kuitenkaan, mistä se johtuu ja mihin se perustuu, 
Tämä on todella pohtimisen arvoinen kysymys, sillä 
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mikäpä ajattelevassa ihmisessä herättääkään suurempaa 
ihmettelyä, kuin luonnon ihmeellinen tarkotuksenmukai
suus. Jokainen elollinen organismi muodostaa tavattoman 
taidokkaan kokonaisuuden,_ jonka kaikki osat täsmälli
sesti, ihailtavalla taidolla täyttävät tehtävänsä, ollen 
sitäpaitsi vuorovaikutuksessa keskenään. Ei meidän 
tarvitse muuta kuin suunnata katseemme minne hyvänsä 
meitä ympäröivään luontoon tai ajatella ihmisruumiin 
merkillistä rakennetta havaitaksemme tämän. Sisä�en 
tarkotuksenmukaisuuden . rinn�lla huomaamme ulkoisen,· 
nim. sen, että elolliset olennot ovat riippuvaisia toinen 
toisestaan, niin että yhden olemassaolo ja elintavat 
edellyttävät toisen oletnassaoloa ja elintapoja (esim. 
eräiden kasvien siitoksen suhde hyönteisiin). Ihmeellinen 
on myös yhteiskuntakoneiston rnonimutkainen rakenne. 
Paljon tietysti tietoisen ihmistahdon tuotetta, mutta 
suurin osa, tarkka työnjako, taloudellisen elämän sään
nöllinen toiminta, yleensä se säännöllisyys ja tarkotuk
senmukaisuus, joka on havaittavissa yhteiskunnassa koko-. 
naisuutena, perustuu epäilemättä samoihin tekijöihin 
kuin esim. ihmisruumiin ja muiden elimistöjen tarkotuk
senmukaisuus. 

Merkillistä tämän tarkotuksenmukaisuuden ohella 
on se k e h i t y s uusiin, täydellisempiin muotoihin, 
minkä alainen luomakunta on ollut ja on, ja joka osottau
tuu nimenomaan ihmiskunnan historiassa. Kehitys 
alkulimasta mutkikkaalla ja hienotekoisella elimistöllä 
varustetuksi eläimeksi ja sitten villin metsäläisen kannalta 
yhteiskutmassa kaikista tekniikan siunauksista nautti
vaksi hienostuneeksi kulttuuri-ihmiseksi on siksi huomat
tava, että se panee meidät ajattelemaan, mikä tuon 
kehityskulun on aiheuttanut. 

Meistä tuntuu helposti siltä, �ttä kehitys kulkee 
edeltäpäin laaditun suunnitelman mukaan. Olisi siis 
olemassa vissi järjellinen »tarkotus», jonka tmukaisiksi» 
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elämän muodot kehittyvät. Toiset selittävät asian 
niin, että Jumala ohjaa luonnon ja ihmiskunnan kehi
tystä tarkotuksenmukaiseen suuntaan, toiset taas otak
suvat, että elämässä itsessään on jokin saJaperäinen 
kyky löytää itselleen sopivat ilmenemismuodot, siis että 
elämässä olisi jonkinlaista >>tajutonta järkeä>> kuten Scho
penhauer tuntuu otaksuvan, tai että siihen Hartmannin 
teorian mukaisesti olellisesti kuuluisi (tajuton) mieltä
minen. Näin koetetaan tarkotuksenmukaisuus keino-

, tella jollakin tavalla elämän olemukseen, asettaa se 
itsenäiseksi kehityksen suuntaajaksi. 

Näin ei kuitenkaan liene asianlaita. Elämällä ei tule
vaiseen kehitykseen katsoen ole mitään tarkotuksenmu
kaisuutta. Kaikki tarkotuksenmukaisuus mikä elämässä 
on, on vanhaa. Tarkotuksenmukaisuus on aina fait 
accompli, ilmaus prosessista, mikä jo on tapahtunut. 

Tahto ja välttämättömyys luovat yhdessä tarko
tuksenmukaisuuden. Olemme ylempänä todenneet, että 
tahdon, elämän pyrkimys on ilmetä ja pysyttää ilmene
myksensä jatkuvasti olemassa. Tällöin se törmää yhteen 
materian ja välttämättömyyden maailman kanssa. Tahto 
pukeutuu muotoihin, jotka voivat säilyä. Mutta miten 
se voi löytää nämä muodot? Se tapahtuu seuraavasti. 
Elämä käyttää kaikkia tarjona olevia keinoja ilmetäk
seen ja levittääkseen itseään. Se koettaa umpimähkään, 
lukemattomin eri tavoin muodostellen itseään ja säilyttäen 
niitä muotoja, joita olosuhteet ovat luoneet. Se, mikä 
tällöin on seuraus tilapäisistä vaikutuksista, häviää, 
luonnollisesta pakosta katoaa se, mikä on epätarkotuk

. senmukaista, ja tarkotuksenmukainen s. o. sellainen väline, 
joka palvelee tahtoa ja sitäpaitsi on pysyväisten tai 
säännöllisesti uudistuvien olosuhteiden mukainen, säilyy. 
Elämä siis osaksi säilyttää vanhan sikäli kuin se on 
käyttökelpoista, osaksi etsii itselleen uusia ilmenemis
muotoja. Näistä eliminoi ankara todellisuus pois kelvot-
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toman, jättää kelvollisen jälelle. Mitään mystillistä 
tarkotusperäisyyttä ja tarkotukse.nmukaisuutta ei mei
dän tarvitse otaksua elämässä olevan. Jollei elämä 
toimisi tarkotuksenmukaisesti, ei se voisi pysyä, ja ainoas
taan niin toimiva elämä on pysynyt. Sen, mikä on edul
lista, elämä automaattisesti säilyttää. Näin kerääntyy 
sille joukko tarkotuksenmukaisia reaktiotapoja ja väli
neitä. Se, mikä on mieluista, muistetaan ja pyritään 
se uudistamaan, kun taas epämieluinen unohtuu ja 
häviää eikä pyri uudestaan esille ainakaan samassa 
määrässä. Kenties ei elämän tarkotuksenmukaisuus · siis 
olekkaan mitään niin merkillistä. Kun heinää niitetään 
niittokoneella, jäävät muutamat kasvit kokonaan· vahin
goittumattomiksi. nimittäin ne, jotka olivat matalammalla 
kuin koneen terä. Välttämättömyys on tuollainen suuri, 
säälimätön kone. Se jättää ainoastaan sen eloon, joka 

· on sen rajotuksiin mukautunut.
Elämä on. tarkotuksenmukaista ainoastaan suurin 

piirtein katsoen, yksityisolioitten elämässä sitävastoin 
on paljon epätarkotuksenmukaista. Miltei yhtä suurella 
syyllä kuin voimme sanoa, että kehitys kulkee määrä
. tietoisesti, suunnitelmanmukaisesti voimme sanoa, että 
se on umpimähkäistä ja haparoivaa. Ei elämä löydä 
uusia muotoja yhdellä iskulla, vaan usein vasta pitkän 
etsinnän perästä. Tämän voi huomata kaikkein määrä
tietoisimmassa uusien välineitten keksimisessä. Tavalli
sesti keksijä vasta useiden turhain ja myttyynmenneiden 
yritysten jälkeen saa luoduksi käyttökelpoista. Tahdon 
menestymisen salaisuus on sen runsaudessa, siinä, että 
se tarjoa väsymättä ainesta maailmalle. Ja mitä epä
tarkotuksenmukaisemmat elämänmuodot ovat ja mitä 
vaikeammat elinehdot, sitä enemmän elämä tuhlaa itseään. 
Se näkyy kaikkialla sekä kasvi- · että eläinkunnassa. 
Jos esim. sadasta eläimen sikiöstä vain yhdellä on toivo 
jäädä eloon, on myös sikiäväisyys vastaavalla. tavalla 
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suurempi kuin sellaisella eläimellä, jonka poikasista esim. 
joka toinen jää elämään ja voi lisätä sukua. Mitä vähem
män elämismahdollisuuksia, sitä useampia yksilöitä. lh
miskunnassakin on sikiäväisyys suurempi alemmalla kan., 
nalla ja epäsuotuisemmissa olosuhteissa olevien kansojen 
ja kansanluokkien keskuudessa kuin korkeammalla kult
tuuritasolla olevien. Tässä valossa on ehkä katsottava 
venäläisten ja yleensä slaavien suurta sikiäväisyyttä. 
Huomattakoon myös, että sotien ja suurien katastroofien 
aikana, jolloin yksilön olemassaolo on tavallista enemmän 
uhattu ja vaaranalainen, seksualiteetilla useinkin on 
tärkeämpi sija kuin muulloin. (Tästä seikasta johtuu, että 
viime maailmansodan alussa vihittiin esim. Berlinissä 
yhtenä päivänä 80 tuhatta paria avioliittoon.) -

Tahdoi:i ilmenemykset ovat samaan aikaan sekä 
välineitä että ilmauksia. Tahto yhdistää aina nuo kaksi 
pyrkimystään: pysyä olemassa ja ilmaista laatunsa. 
Ilmaukset eivät koskaan ole pelkkiä ilmauksia, vaan 
aina myös jossakin määrin välineitä, jotka semmoisina 
ovat tarkotuksenmukaisia. Tosin usein tapahtuu, että 
väline ilmauksen yhteydessä määrätyssä yksttyistapauk-

.· sessa ei ole tarkotuksenmukainen, mutta geneettisPsti 
katsoen on se ainakin ennen ollut, voipa vieläkin olla 
toisten olosuhteitten vallitessa. Niinpä ne ulkonai�et 
ilmaukset, liikkeet ja eleet; jotka seuraavat intohimojen 
ja tunteiden purkauksia, ovat ainakin alkuaan olll�et, 
tarkotuksenmukaisia, siis välineitä. Onhan tunnettua, 
että itkemme, nauramme, puimme nyrkkiä, lysähdämme 
kokoon pelosta j. n. e., koska mainitunlainen toiminta 
joko on biologisesti edullista tai ainakin joskus, ammoisina 
aikoina sitä on ollut. >>Luonto on säästeliäs eikä tee mitään 
turhaan». Elämällä ei ole mitään kokonaan tarkotukset
tomia ilmauksia, päinvastoin on tarkotuksenmukaisuus 
niin läpikäyvä ilmiö luonnossa, että sitä ilmiöitä tarkas
tellessa sopii pitää heuristisena ja metodisena prinsiippinä. 
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Mutta - ja se on erikoisen huomattava seikka - tarko
tuksenmukaisuusprinsiippiä on sovitettava ainoastaan 
lajeihin, semmoiseen, mikä on konstanttia tai uudistuu. 
Yksityistapaukset sitävastoin useinkin kertovat suuresta 
epätarkotuksenmukaisuudesta. Onhan jo tuo tosiasia, 
että monissa eläin- ja kasvilajeissa suurin osa sikiöitä 
häviää jo ennen syntymää tai heti sen jälkeen, yksi 
esimerkki elämän ilmiöiden _ epätarkotuksenmukaisuu
desta. Jokainen yksityinen elämän ilmaus tosin aina 
sisältää geneettisesti ja lajibiologisesti annoksen tarko
tuksenmukaisuutta, mutta se ei läheskään aina pääse 
oikeuksiinsa. Yksilön elämä tai elämän ilmaus on useinkin 
semmoisenaan aivan turha. Yksilö on elämän kädessä 
kuin yksityinen sotilas päällikön käskettävänä hyökkäyk
sessä, useinkin vain >>joukon jatkona>>. Eläll)ä tarvitsee 
pysyäkseen olemassa ja kehittyäkseen paljon semmoista 
mistä ammentaa, mahdollisuuksia, joita ei ehkä koskaan 
käytetä, pelkkää massaa maksaakseen sen verona välttä
mättömyydelle. Traagillista yksilön elämässä on juuri 
tuo, että hänen kaikesta huolimatta on oltava osana 
silmänkantamattomasta aineksesta, joka on elämän pal
veluksessa, mahdollisesti kuitenkaan tekemättä muuta 
hyötyä ktiin, että hän kuuluu tuohon massaan. -

Tarkotuksenmukaisuuden kannalta katsoen on kaikki 
se, missä elämä etupäässä vain ilmaisee laatunsa, myöskin 
tuollaista massaa, ainesta, josta välttämättömyys ja 
aika valitsevat ja erottavat käyttökelpoisen antaen käyt� 
tökelvottoman hävitä unohduksen kaikkinielevään me
reen. On kuvaavaa, että ne muodot, joissa elämä puh
taimmassa muodossa ja voimakkaimpana tulee esille 
kuten rakkaudessa ja vihassa, uskonnollisissa, taiteelli
sissa ja tieteellisissä harrastuksissa, ovat itsessään miltei 
kokonaan epätarkotuksenmukaiset. Ne ovat kuitenkin 
ei ainoastaan elämän sisäisen kasvun vaan myös sen ulko
naisen kehittymisen edellytys. Kulttuurin eteenpäin-
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meno teknillisessäkin suhteessa on asetettava yhteyteen: 
sen elämänilmausten moninaisuuden kanssa, mikä seu
raa, kun elämä vapautuu olemassaolon taistelusta. 
EHimä ei kehity minkään edeltäpäin määrätyn kaavan 
mukaan, vaan aina jossakin määrin umpimähkään luot
taen aikaan ja sattumaan. Pääasia vain on, että sillä on 
näille jotakin tarjottavana. Useinkin käy maailmassa niin, 
että joku lähtee hakemaan isänsä aaseja ja löytääkin 
kuninkaanvaltakunnan, mutta yhtä usein ja useammin 
pitää paikkansa toinen raamatun kohta nimittäin: 
1>monet ovat kutsutut, mutta harvat ovat valitut». 
Elämä on suurin piirtein katsoen järjellistä ja tarkotus
peräistä sen vuoksi, että se on niin irrationalista. 

Kun Lucretius De rerum natura-teoksessaan esittää 
--· ·•. --�·•· ., �· .. .  •· . . . . .  

sen ajatuksen, että kehitys on käynyt siinä järjestyksessä, 
että ensin oli syntynyt määrättyjä organeja - sattumalta, 
Demokritoksen opin mukaisesti - ja sitten seurasi 
niiden· käytäntö, tuntuu siltä, kuin hän ei olisi niinkään 
väärässä. Mikään ei ihmisruumiissa - hän väittää -
ole syntynyt käytännön tähden vaan oli jo sitä ennen 
olemassa: jalat ennen käymistä, silmät ennen näkemistä, 
kieli ennen puhumista Jos kohta Lucretius menee liialli
suuksiin otaksuessaan esim., että aikaisemmin yhtenään 
sattuman kaupalla syntyi sekä vissejä elimiä, joiden 
vastainen tarkotus vielä ei ollut vakiintunut, että myös 
- kuten hän 5:nessä kirjassa puhuu - elollisia olentoja,
hirviöitä, jotka sitten katosivat, koska niiden ruumis
ei tarjonnut sopivia edellytyksiä olemassaololle ja lisään
tymiselle, on hänelle kuitenkin annettava tunnustus siitä,
että hän on havainnut, miten elämä kehittyy alinomaa
etsimällä uusia ja uusia ilmauksia itselleen, ilmauksia,
jotka sitten, todella kuin. sattuman kaupalla tulevat
muodostaneeksi alun uusiin välineisiin, joita elämä voi
käyttää hyväkseen. Miten monet kulttuurivälineet ja
-laitokset ovatkaan syntyneet uskonnollisista muodoista:
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valtion synty on läheisessä yhteydessä uskonnon kanssa, 
morali on läheisesti siihen liittynyt, teatteri johtaa alkunsa 
uskonnollisista menoista ja taide yleensäkin on siihen 
läheisessä suhteessa, pappissäädystä on oppineitten sääty 
kehittynyt j. n. e. Niin turhilta ja hyödyttömiltä kuin 
uskonnolliset menot use,asti voinevat tuntuakin, on luul
tavaa, että juuri ne enemmän kuin mikään muu ovat 
antaneet sysäyksiä korkeammalle kulttuurikehitykselle. 
Siitä, mikä alussa on ollut ilmaus ihmisten sisäisestä 
elämästä, hänen tunteittensa, pelkonsa, toiveittensa pur
kautuma, muodostuu kulttuuriväline. 

Eräänä esimerkkinä siitä, miten ilmaukset saavat 
yhä enemmän välineen luonteen, voidaan mainita inhi
millisen k i e 1 e n  synty. Kielen kehity� on yhteydessä 
tunteiden ja tahtomuksien spontanisen ilmaisemisen kanssa. 
Affektit ovat synnyttäneet kielen ja sittemminkin huo
mattavalla tavalla vaikuttaneet sen kehitykseen. Ihminen 
ymmärtää intuitivisesti toisen ihmisen vaistomaisia tun
teen ja tahdon ilmauksia. Hän eläytyy toisen sieluntilaan, 
mutta samalla kohdistuu huomio siihen, mikä on yhtye
dessä itse affektin kanssa esim. sen syyhyn. Määrätty 
ääni yhtyneenä kasvonilmeeseen ja ruumiinliikkeisiin, 
ilmaisee esim. pelkoa. Tämän ymmärtää toinen vaisto
maisesti. Tuo määrätty ääni ilmaisee hänelle pelkoa, 
mutta tietysti sen ohella myös muuta, esim. halua paeta, 
avunpyyntöä, myöskin pelon syytä, sen ulkonaista ob
jektia, siis esim. vihollista, petoeläintä t. m. s. Jos nyt 
äänikompleksin käyttö osottautuu edulliseksi, tarko
tukseitmukaiseksi, on mahdollista, että siitä kehittyy 
väline, s a n a, joka saa välineen ominaisuudet: konstans
sin, universalisuuden ja generalisuuden sekä abstraktisen 
tarkotuksen s. o. tässä tapauksessa vissin m e r k i t y k s en. 

Tässä ei ole oikea paikka ryhtyä perinpohjaisesti 
selvittelemään paljon kiisteltyä kysymystä kielen syn
nystä. Tässä tahdoin vain kiinnittää huomiota näkö� 
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kohtaan, joka on sovellutettavissa mainittuun kysymyk
seen: nimittäin siihen, että kieli spontanisesta tarkotuk
settomasta ilmauksesta kehittyy ilmausvälineeksi. Tie
tysti ilmauksilla vaistomaisina reflekseinäkin on jokin tar
kotus esim. fysiologinen, mutta ne eivät ole vielä väli
neitä s i i n ä  m i e 1 e s sä kuin ne sittemmin tulevat 
olemaan. Ne ovat sitä luonnon kokeilemisastetta, joka 
käy välineasteen edellä. Kielen ymmärtäminen tapahtuu 
alussa paraasta päästä intuitivisesti. Kieli ilmaisee 
nimittäin sen, mikä yksilölle on tärkeätä ja tämähän on 
jotain sisäistä, joka voidaan vain intuitlvisesti tajuta. 
Tähän ei kuitenkaan kieli vakiintuessaan ja muuttuessaan 
traditionaliseksi ensi sijassa kohdistu, vaan ulkonaisiin 
objektcihin, joita intellekti käsittelee. Tämän johdosta 
muuttuu kielen ymmärtäminen . yhä enemmän Jaqen 
asiaksi. Kieli ilmaisee nyt ihmisen käytännöllisiä reaktioita 
ulkomaailman ilmiöihin, joiden reaktioiden korkeimpana 
muotona ovat käsitteet. Me kiinnymme etupäässä ulko
naiseen, aistihavainnolliseen ja ymmärryksellä käsitettä
vään, silloi11kin kun pääasiana ovat sisälliset tilat. Tästä 
syystä tunteita ja tunteen ilmauksia osottavat sanat (siis 
esim. vihaamista, rakastamista, kadehtimista, ihailemista, 
toivomista, pelkäämistä, iloitsemista, suremista, epäröi
mistä, ylpeilemistä merkitsevät) palautuvat kaikissa kie
lissä konkreettisiin mielikuviin. Ainoastaan semmoiset 
tunteet ovat saaneet erikoisen nimityksensä, jotka pukeu
tuvat ulkonaisesti näkyvään muotoon tai joiden objektit 
ovat selvästi määriteltävissä. Tunteiden asteikkohan on 
todellisuudessa rajaton, on olemassa lukemattomia tun
teita, mutta niiden ilmauksissa ja objekteissa vallitsee 
kuitenkin siksi suuri yhdenmukaisu.us, että sen perus
teella voidaan erottaa niin paljon eri affekteja ja tunne
tiloja kuin käytännöllinen tarve vaatii. Jos tunteitten ja 
tahtomuksien ulkonaiset ilmaukset olisivat - per impos
sibile - njin erilaisia, ettei niistä olisi voinut derivoida 

10. - Arvojen ja välineitten maailma 
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mitään yleistyyppejä, kentis ei kieltä nykyisessä muo
dossaan olisi syntynytkään. Kaikki ymmärtäisivät toi
siaan intuitivisesti ja - mitä sielullisten tilojen tajuami
seen tulee-paljoa tarkemmin. Kirjoituksen, jos semmois
ta olisi, pitäisi tällöin olla ehkä jonkinlaista maalaamista, 
sanoja kun ei olisi. Kuitenkin - silloin pitäisi koko 
maailmanjärjestyksen olla toisenlainen. 

Olojen pakosta tai omasta tahdostaan on ihminen 
antautunut välineittenkäytön tiell�. on johdonmukaisesti 
kulkenut tätä tietä ja - tunnustakaamme se - saavut
tanut suuremmoisia tuloksia. Kun yhdellä alalla on 
välineellisyys viety läpi, helpottaa se sen toteuttamista 
toisella alalla. Edistyminei:i, kasvaa geometrisessa sar
jassa. Lopulta joudutaan siihen mekanisoitumiseen, jota 
nykyään niin yleisesti · valitetaan. Mekanisoituminen 
syntyy siitä, että liiaksi uhrataan menestyksen jumalat
tarelle, ei niin, että yksityinen sen tekee, vaan koko 
yhteiskunta, koko maailma. Mekanisuus tulee ainoastaan 
tehtyjen välineitten alalla kysymykseen, nämä taas ovat 
yhteiskunnallisia luonteeltaan. Voimme selvästi havaita, 
mitenkä mekanisuudelle paras maaperä tarjoutuu siellä, 
missä asuu paljon yksilöitä yhdessä toistensa lähettyvillä. 

Mekanisuuden s. o. välinehypertrofian valtaan pääs
tessä häviää intuitivinen suhtautuminen kanssaihmisiin. 
Minne ikinä silmänsä kääntää., saa nähdä yksinomaan väli
neitä ja taas välineitä, Kaikki, koko yhteiskunta on yhtä 
suurta koneistoa. Helposti syntyy nyt se käsitys, että 
pääasia ihmiselle on kyetä käyttämään välineitä tarkotuk
senmukaisesti ja että kaikki yleensä joko on välineitä tai 
välineiden objekteja; myöskin ihmiset. Toiseksi unohtuu 
eräs toinenkin seikka nim. käytännöllisessä suhteessa 
tarkotuksettomat ilmaukset, personallisuuden laadun ilmi
tuominen. Se on näet ristiriidassa mekanismin aikana 
vallitsevan tarkotuksenmukaisuuden kanssa. Kuitenkaan 
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ei voida koskaan kokonaan hävittää niitä näkymättömiä 
siteitä, jotka ilmauksina ja intuitivisena suhtautumisena 
yhdistävät ihmiset toisiinsa pelkkäin ulkonaisten suhteit
ten ohella, vaan ne tulevat elämään aina. 

Tuntuu siltä, että muutamina kausina kansojen elä
mässä ilmauksellinen puoli on etualalla. Elämän keskei
nen tahto purkaa itseään toisinaan suorastaan alkeelli
sella raivolla, ollenkaan välittämättä tarkotuksenmu
kaisuudesta. Elämä etsii umpimähkään uusia uria itsel
leen. Tämmöisinä aikoina me paremmin kuin muulloin 
pääsemme katsahtamaan elämän luonteeseen. Vallanku
moukset, joukkoliikehtimiset, sisäiset levottomuudet, us
konnolliset liikkeet, sodat j. n; e. ovat ennen muuta tahto
ilmauksia, joista voi jotakin käytännöllisesti kelvollista 
(kuten yhteiskunnallisia parannuksia) kasvaa esille. Tun
tuu siltä, että me nykyään juuri elämme keskellä tällaista 
elämän kuohunta-aikakautta. On kyllä totta, että yksi
tyiget joukot ja kansat tällöinkin k u v i t t e  1 e v a t 
toimivansa vissien tarkotusperäisten suunnitelmien mu
kaisesti, mutta tämä on harhakuvitelma. Nuo liikkeet 
ovat vain luonnon kokeiluja, joista useimmat epäonnis
tuvat, mutta joista yksi ja toinen ajanpitkään osottautuu 
elinkelpoiseksi, mikä, sen osottaa aika, joka kaiken 
tarkotuksenmukaisen koettelee. Usein voi kenties koko 
kansa olla vain kokeilija tai sanoisimmeko koekaniini 
elämän suuressa laboratoriossa. Semmoisina aikoina 
kuin nykyinen, havaitsee, miten laajalle pohjalle luonnon 
tarkotuksenmukainen kehitys on perustettu ja miten 
kalliilla hinnalla edistys on ostettava. 

Tämän yhteydessä voinee olla paikallaan muutama 
sana k o n s e r v a t i v i s u u d e n  ja r a d i k a l i s u u
d e n  keskinäisestä suhteesta. Elämä ei voi pysyä olemassa, 
jollei se säilytä kerran tarkotuksenmukaisiksi osottautu
neita välineitä. Olemassaolevat elämänmuodot vastaa
vat aina jossakin määrin tarkotustaan, joskin harvoin 
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täysin. Sitävastoin ei uuden kelvollisuudesta tiedä 
mitään varmaa. Se voi onnistua, mutta myös olla onnis
tumatta. Konservativi on ennen kaikkea varovainen, 
hän ei tahdo riskeerata olemassaolevaa kelvollista uuden, 
mahdollisesti kelvottoman hyväksi. Mutta kehitys ei 
menisi eteenpäin, jollei olisi henkilöitä, joiden luonne 
on semmoinen, että he luottavat uuden onnistumiseen; 
he oyat optimisteja, rohkeita ja haluavat ennen muuta 
jotakin uutta, ovat kute� roomalaiset sanoivat movarum 
rerum cupidfo. Tietysti radikali ei itse ole tietoinen siitä, 
että hänen haluamansa uusi järjestys on vain kokeen 
luontoinen. Mutta yhtä vähän tulee useinkin konservativi 
ajatelleek::;i, että hän varottaessaan yhdestä riskistä, ottaa 
niskoilleen toisen, sen että hän vastustaa semmoista, 
joka kuitenkin kerran on osottautuva tarpeelliseksi, 
että hän hidastuttaa ja jarruttaa kehitystä. Sekä konser
vativi että radikali ovat tietämätt�än heidän yläpuolel
laan olevien voimien palveluksessa. Toinen pitää hu@>lta 
siitä, että on olemassa jotain, mille rakentaa, toinen 
taas siitä, että .yleensä jotakin uutta syntyy tai että luo
daan. mahdollisuuksia uusien muotojen syntymiselle. 
Uudistuksissa aina pannaan alttiiksi jotakin, usein ken
ties sukupolvien menestys. Mutta kansain ja vielä vähem
män ihmiskunnan elämää · ei lasketakaan vuosissa ja 
vuosikymmenissä, vaan vuosituhansissa. Mitä I suurem
mat kokeillut reformit tai muut yritykset ovat, sitä suu
remmat ova� myöskin kehityksen .vaaralliset heilahduk
set. . Konservativisuus pitää huolta siitä, ettei yhteis
kunta ole alinomaisessa huojnmistilassa vaan että siinä 
vallitsee· edes jonkinlaista konstanssia. Näin tulevat 
eri temperamentit - ni;stä nimittäin ihmisten konser
.vativisuus tai radikalisuus lopulta riippuu - olemaan 
välttämättömiä tekijöitä tarkotuksenmukaisessa kehi
tyksessä: Ollessaan väärässä tulee kumpikin suunta 
ainakin ajanpitkään olleeksi oikeassakin. On tarpeellista, 
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että sellainen tai sellainen kanta on edustettuna, jollei 
esillä olevassa kysymyksessä, niin jossakin muussa. Jokai- · 
sen tyypin tulee olla ikäänkuin valmiina, varalla, tarpeen 
tullen käytettävänä. Yhteiskuntaorganismin kehitys 
on tiedotonta. Korkeammalta kannalta katsoen on niin, 
ettei yksilö eikä kansa tiedä, mitä se o i k e a s t a a n  
tekee silloin, kun se jotakin tekee, eikä mitä kaikesta 
vihdoin on tuleva. 

On tavallisesti vaikea sanoa, milloin väline on lakan
nut elämästä ja vielä vaikeampi, milloin välineen muo
dostanut ilmiökompleksi on tullut kokonaan kelpaa
mattomaksi. Välineelle ominainen konstanssi, joka itse 
johtuu sekä fyysillisellä että psyykillisellä alalla vallit
sevasta jatkuvaisuuden laista, vaikuttaa sen, että väline 
on olemassa senkin jälkeen kuin sitä on lakattu käyttä
mästä. Tällä seikalla voi olla käytännöllistä merkitystä. 
Voi nimittäin ilmetä uusi tarkotus, jota väline kykenee 
palvelemaan, mutta ei ole sanottu, että tämä tar, 
kotus kohta esiintyy ja sentähden on tärkeää, että 
välineen oma olemus pysyttää sen olemassa, niin että 
se ikäänkuin jää odottamaan uuden tarkotuksen ilmaan
tumista. Eräs esimerkki tämmöisestä ovat museoesineet. 
Useimmat näistä ovat olleet fyysillistä tarkotusta palve
levia esineitä, jotka usein kenties oltuaan vuosisatoja n. s. 
romuna tai maattuaan maan povessa yhtä pitkän tai 

· vielä pitemmän ajan vihdoin taas tulevat välineiksi,
tällä kertaa psyykillisiksi. Toisinaan tapahtuu, että 
käyttökelvottomat välineet jäävät elämään lajinakin; 
tarkotan että syntyy uusiakin yksilöitä, jotka kuuluvat 
johonkin tarkotuksettomaan välinelajiin, joka näin jatkaa 
elämänsä vanhasta tottumuksesta. Tällaisia ovat r u d i
m e  n t t ä r i s e  t elimet ihmisissä ja eläimissä, semmoiset 
kuin esim. umpisuoli ja käpyrauhanen. Myöskin kulttuu
rihistoriallisella alalla tavataan rudimentteja. Semmoisia 
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ovat eräät ·omituisuudet vaatteuksessa, jotka säilyvät 
vuosisadasta toiseen, vaikkei voida ilmottaa enää mitään 
järjellistä syytä niiden käytäntöön; tämmöinen rudimentti 
ovat esim. napit miesten takinhihoissa. Nimenomaan 
seremoniojen alalla tavataan runsaasti rudimenttärisiä 
ilmiöitä, ja yleensä sitä viljemmälti, mitä juhlallisernpia 
ne ovat. Usein muuttuu rudimenttärisen välineen tar
kotus aikaa myöten e s t e e t t i  s e k s i  ja voi tämmöi
senä joutua uuden kehityksen alaiseksi. Tapahtuu myös 
toisinaan, että rudimentti suotuisien olosuhteitten valli
tessa rupee kukoistamaan. Kielessä esim. voidaan ruveta 
käyttämään jo miltei sukupuuttoon kuolleita muotoja 
uudestaan (niinpä suomenkielessä on nyttemmin alettu 
käyttää -tse päätteisiä prolativimuotoja, joka sija muu
ten jo oli häviämäisillään käytännöstä: postitse, puheli
mitse, rautateitse). Eräinä aikakausina tuntuu sotalaitos 
muuttuneen melkein rudimenttäriseksi, mutta sitten syn
tyy olosuhteita, jotka herättävät sen uuteen voimakkaa
seen eloon. Niin voi usein myös käydä uskonnon. Taval
lisesti on uskallettua väittää, että jokin ilmiö on niin täy
sin rudimenttärinen, että se asiatta voidaan jättää pois.· 
Jo ·se seikka on otettava huomioon, että elämä on niin 
mukautunut määrättyihin muotoihin ja välineet ovat niin 
läheisissä suhteissa keskenään, että jonkin joskin merki
tyksettömältä näyttävän poistaminen vaikuttaa häiritse
västi sen kulkuun. Se voi toiseksi olla epäviisasta myöskin 
siitä syystä, että, kuten jo oli puhe, emme edeltäkäsin tie
dä, mitä kehitysmahdollisuuksia rudimenttäriltä näyttä
vällä välineellä kenties on edessään. Konservativisuus 
ottaa varovaisena tämän seikan lukuun. Se tahtoo säilyt
tää kaikki tiet avoimina tulevaisuutta varten; mutta toi
saalta pitää paikkansa, että tällä tavoin useinkin estetään 
elämää antautumasta ratkaisevasti aivan uusille, kenties 
vieläkin tarkotuksenmukaisemmille urille, ennestään ole
massa olevat välineet kun ovat uusien kehittymisen tiellä. 
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Nyt tulemme· tämän teoksen tärkeimpään osaan, 
siihen, joka käsittelee a r v o  j e n  f i 1 o s  o f i a a. Lähin 
kysymys, johon olisi vastattava, on tietysti, m i t ä 
a r v o t o v a t, tai oikeammin, mitä t ä s s ä e s i t y k
s e s s ä tarkötamme arvoilla. 

>>Ar v o>> kuuluu niihin sanoihin, joiden merkitykset
ovat hyvin vaihtelevat. Tämä merkitysten moninaisuus 
tekee, että myöskin arvo-käsitteen sisällys kussakin eri 
tapauksessa jää häilyväksi ja epämääräiseksi. 

Yleinen kielenkäyttö nimittää sangen usein v ä l i
n e i t ä  arvoiksi tai kenties tällöin ajatellaan yhteisesti 
sekä välinettä että sen effektiä, niitä hyötymahdollisuuk
sia, joita väline itseensä sulkee. Tämmöisiä arvoja ovat 
n. s. aineelliset arvot. Mutta usein ovat tämmöisiä myös
>>kulttuuriarvot», silloin nimittäin, kun tällä sanalla tar- •
koteta:an kulttuuria ylläpitäviä ja edistäviä välineitä . 
Tällöin voidaan >>arvo>> käsittää kahdella jonkunverran
eroavalla tavalla, sen mukaan, pannaanko painoa välineen
mieluisuuteen ja tavoteltavuuteen vaiko sen objektivi
seen effektiin. Edellisessä tapauksessa on sanalla enem
män subjektivinen väritys. Tämmöinen merkitys on
sanalla, kun sanotaan »tämä esine tai asia on arvo tai
edustaa arvoa 1. arvoja>> (esim. >>Uskonto on huomattava
arvo t. edustaa huomattavia arvoja>>), jälkimäinen kun
sanotaan: >>tällä esineellä tai asialla on arvoa>>, joka toisin
tavoin voidaan ilmaista sanoilla: >>tällä esineellä tai asialla
on merkitystä>> (sitävastoin ei käy sanominen, että >>se
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on merkitys,>). Edelleen voidaan arvoksi nimittää sub
jektin pyrkimyksen a b s t r a k t i s t a p ä ä m ä ä r ä ä. 
Objekti on tällöin arvo sen johdosta, että sitä tavotellaan, 
mutta in concreto sitä ei ole olemassa. Yhteiskunnan 
menestymistä voidaan siis esim. pitää arvona. Myöskin 
voidaan yhteiskuntaa yleensä nimittää arvoksi. -Myöskin 
yksityisoliota, johon jonkin subjektin pyrkimys suuntau
tuu, voidaan nimittää arvoksi. Jos siis haluan jotakin esi
nettä, voidaan sanoa, että mainittu esine minulle on arvo. 

Arvoiksi voidaan myös nimittää semmoista, mistä 
o n s o v i t t u, että se on arvo t. arvokas tai mikä syystä
tai toisesta on muodostunut arvokkaaksi ihmisten kesken,
vaikkakaan se ei ole väline eikä semmoisenaan tuota
välillistä eikä välitöntä hyötyä. Me tiedämme, että on
olemassa paljon semmoista, mikä on >>arvokasta>>, joskin
on vaikeata käsittää, mistä syystä se oikeastaan on
arvokasta. Nämä arvot ovat fiktivisiä arvoja, joiden
käytännöllinen merkitys siitä huolimatta voi olla suuri.
Rahan arvo perustuu useimmiten siihen, että sillä kat
sotaan, uskotaan olevan arvoa. Se käy ilmi siitä seikasta,
että esim. seteliraha menettää arvonsa niin pian kuin
se havaitaan vääräksi, mutta säilyttää sen niin kauvan
kuin se uskotaan oikeaksi. Samalla tavalla on esim.
antiikkisten esineitten laita, niinikään erinäisten uskon
nollisten käsitysten j. n. e.

Subtiilimpi edellisiä on sellainen kanta, joka nimit
tää arvoksi määrätynlaista s i e 1 u n t i l a a, sitä nimit
täin, joka on yhteydessä tahdon tarkotuksen saavuttami
sen kanssa. Arvo tällöin ei ole objektivisessa ulkopuoli
sessa todellisuudessa vaan psyykillisellä alalla. Tämä 
kanta on myös enemmän toqellisen asianlaidan mukainen. 
Sillä se seikka, että pidämme vissejä ulkonaisia seikkoja ja 
välineitä arvokkaina, johtuu itse asiassa siitä, että pidäm
me välineitten kautta saavutettua tai määrättyjen ulko
naisten seikkain yhteydessä olevaa sieluntilaa arvokkaana. 
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Kuitenkaan en tässä tyydy edes siihen määritelmään, 
että arvo olisi tarkotuksen saavuttamiseen liittynyt 
sieluntila, vaan koetan tunkeutua vieläkin syvemmälle 
tässä asiassa. Tahdottaessa tuo sieluntila on tulevaisuu
dessa; mistä siis tiedämme, että se on arvokas, tavottele
misen arvoinen? Ja sitäpaitsi: vaikka sen tietäisimmekin, 
ei se vielä mitään merkitsisi, sillä voi pitää todistettuna 
ja jokaiselle ajattelevalle ihmisjärjelle selvänä asiana, 
ettei tieto semmoisenaan mitään merkitse, se ei ihmisen 
tahtoa ja toimintaa ohjaa, vaan päinvastoin tahto tietoa. 
Tuo kuviteltu sieluntila oikeastaan onkin vain llmaus 
n y t j o o 1 e m  a s s a o 1 e v a s t a t a h  d o s t a ja se mikä 
siinä on arvokasta, on olemassa jo sitä tahtovassa tahdossa. 
T. s. tuota sieluntilaa tahdotaan, koska se jo on alkeelli
sena olemassa subjektin tahdossa; ainoastaan sikäli kuin
se on läsnäoleva sieluntila, on sillä merkitystä. Välineet
ja ulkonaiset seikat lainasivat arvonsa tulevaisuudessa
odotettavalta sieluntilalta, joka taas saa arvonsa tah
dolta semmoisena kuin se aktualisessa hetkessä on.

Arvokas on siis lopulta tahto itse. Mikä antaa tah
dolle sen arvon? Tähän ei voi vastata muulla tavoin 
kuin: sen tekee tahto. Tahto kuten sanottu suhtautuu 
alinomaa itseensä semmoisena kuin se esiintyy aktuali
sessa muodossaan tullessaan yhteyteen materian kanssa, 
siis tunteina, ajatuksina, mielikuvina, aistimuksina. Suh
tautuessaan maailmaan te.hto samalla suhtautuu itseensä. 
Tahto määräilee alinomaa suuntaansa, laatuaan, samalla 
ollen oma suuntansa ja laatunsa. Arvo onkin juuri 
tuo tahdon kvaliteetti, määrätty tahdonsuunta. Tahto
minen on, kuten aikaisemmin oli puhe, alinomaista tule
mista. Sentähden sopiikin hyvin sanoa, että arvo on 
tahdon suunta, kunhan ei tätä sanaa käsitetä millään 
tavalla paikallisesti; arvo on näet puhdasta psyykillistä 
kvaliteettia. Se on organista, ja tätä sen subliimeimmassa 
muodossa. A�vo on, kuten näkyy, vississä mielessä 
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'samaa kuin tahto, mutta ei kuitenkaan· aivan samaa. 
Arvo on t a h d o n k v a l i t e e t t i e r o t e t t u n a 
i t s e  n ä i s e k si k ä s i t t e e k s i; se, mikä tahdossa 
on lisäksi, yli sen kvaliteetin, ei kuulu arvokäsitteeseen. 
Me voimme esim. ajatella ma�dolli�eksi, että kahdella· 

· tahdolla on sama kvaliteetti, sama arvo, niitten kuiten
kaan silti lankeamatta kokonaan yhteen vaan edelleenkin 
ollessa eri yksilöiden tahtoja. 

Arvoja on siis ainoastaan siellä, missä. on tahtoa. 
Ja toisaalta kaikkialla, missä on tahtoa, 

0

siellä on myös 
arvoja. Näin ollen on esim. mahdollista, että tajunnas
samme on joko täysin aktualiserta tai esi-hyvänfunteena 
jokin nautinto, jota tahtomme kuitenkaan ei omaksu. 
Jos se seri tekisi, ei saa ymmärtää - sen kannan mukai-

, sesti, mikä minulla on arvo-käsitteestä _;__ asiaa niin, 
että tuo nautinto ja. siitä johtuva mielihyväntunne olisi 
arvo, vaan se on se tahdonlaatu, joka omaksuu tuon samai
sen mielihyväntunteen. Kun riyt' sitä tahto ei hyväksy,· 
sisältää tuo ei-hyväksyminen erään arvon, jonka subjekti 
asettaa sen mahdollisen arvon edelle, jonka hyväksyminen 
sisältäisi. Se tahto, mikä johta1!, ei-hyväksymiseen, 
epäilemättä heti esiintyy tunteeria, jota voi, jos niin . 
tahtoo, nimittää mielihyväntunteeksi: tällöin on siis 
toinen mielihyväntunne asetettu · toisen edelle, mutta 
kumpi, se riippuu, siitä millaiset arvot subjekti asettaa 
etusijalle. Tässä viimemainitussa tulee hänen perso
nallisuutensa olemus • ilmi. 

On muuten melkein liian helppohintainen selitys 
väittää, että ihminen olemuksensa mukaisesti aina pyrkii 
niin :iuureen määrään mielihyvää kuin mahdollista. Mie
lihyvä on sekundärinen ilmiö, itse pyrkimys sitävastoin 
on pnmarmen. Pintapuoliselle käsitykselle kylläkin 
tuntuu olevan selvää, että odotettu mielihyvä on tahdon 
ohjaaja, vieläpä nimenomaan aistillinen. Mutta mitä 
enemmän ihmisen onnistuu vapautua siitä, mikä on 
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kouriintuntuvaa ja hän voi kohota ylöspäin henkisen 
olemuksensa lähteille, sitä ilmeisemmäksi hänelle käy, 
että perimmäiset syyt tai perusteet subjektin toimin
nalle on etsittävissä hänen kulloinkin omaksumistaan 
tahto-arvoista, siitä, minkälaisen tahtomisen hän asettaa 

. etusijalle. Kenties nyt sanottua hieman selvittää viittaus 
fyysillisen ja moralisen hyvän ja pahan väliseen suhtee
seen. On · tunnettu asia, ettei suinkaan aina se, mikä 
on esim. fyysillisesti pahaa, siis joka herättää pahantun
teita, samalla ole moralisesti pahaa, jos nim. tuohon 

· pahaan suhtautuva tahdonsuunta on subjektista arvo
kas. Toisaalta taas vqi fyysillinen joko aktualinen tai
odottava hyväntunne olla ristiriidassa sen kanssa, mikä
tahdolle on arvokasta. Jos tahto akseptoi hyväntunteen
ja pitää sitä todella arvokkaana, on arvokas itse asiassa
etsittävä tästä arvokkaana pitämis,estä, se (nim. arvok-

. kaana pitäminen) on tällöin moralisesti arvokas eli mitä,
minä nimitän arvoksi sanan ahtaammassa mielessä. 
Tämä käsityskanta on muuten sama kuin esim. stoalaisten, 

. joiden mukaan ainoastaan siveellisesti hyvä on todellinen 
ja korkein hyvä (surri.mum bonum), sillä erotuksella ainoas
taan, että stoalaisen käsityksen mukaan oli tällä hyvällä 
objektiviset ktiteriot, kun . taas tässä esitetyn käsitys
kannan mukaisesti hyvän ainoana kriteriona on se sub
jektivinen kriterio, että tahto sitä tahtoo tai oikeammin, 
että se lankeaa yhteen tahdon kanssa. Hyvin tavallista 
on, että tahdomme. sieluntilaa, joka johtuu määrätystä 
toiminnasta, siis esim. tahdomme fotakin nautintoa, 
mutta samalla emme sisimmässämme hyväksy itse sitä 
tahdonsuuntaa, joka aikaansaa tuon nautinnon. Tällöin 
kilpailee meissä kaksi arvoa, kaksi tahdonsuuntaa, toinen 
joka pitää tuota sieluntilaa arvokkaana, tavottelemisen 
arvoisena, toinen, joka sen hylkää, mutta emme itse 
huomaa, mistä tosiasiassa on kysymys, luullen, että 
moraliset motivit taistelevat ei-moralisten kanssa, vaikka 
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oikeastaan on kysymys kahden eri moralin välisestä 
taistelusta ja meidän on ratkaistava, kummankolaiselle 
moralille annamme etusijan. 

Tässäkin on ehkä syytä tehostaa sitä, että a r v o 
e i o l e s a m a a k u i n t u n n e, vaan se on se tahdon 
kvaliteetti, millä tahto suhtautuu määrättyyn tunteeseen. 
Tällöin tulee tietysti myös tuo tunne olemaan elementtinä 
tahdossa, mutta se ei vielä sisällä koko tahdon olemusta. 
Tunne on jotakin passivista tahtoon nähden, joka on 
aktiviteettia. Tahto asettaa itse itsensä, mutta niinpian
kuin se sen on tehnyt, se muuttuu tunteiksi, mielikuviksi 

· ja teoiksi. Nämä muodostavat. nyt jotakin jo tahdon
ulkopuolella olevaa, johon tahdon taas täytyy määrätä
kantansa. Arvo on nyt tuossa uudessa, alati uusintuvassa
ja alati aktualisessa tahdossa.

Arvot ovat aina täysin s u b j e k t i v i s i a. Ei 
o l e  o l e m a s s a m i t ä ä n  o b j e k t i v i s i a  a r v o j a.'
Arvo-käsitteen vastaista on suorastaan, että arvo voisi
olla objektivinen. Mutta tämän ohella arvo on a b s o-
1 u u t t i n e n. Itse olemassaolonsa kautta on arvo
ehdottomasti arvokkainta, mitä tahdolle, subjektille sil
loin on olemassa. Arvo on absoluuttinen myös siinä
mielessä, että sillä ei ole mitään tarkotusta, vaan päin
vastoin on kaikki olemassa juuri arvoja varten. Jokikinen
väline palvelee itse asiassa jotakin arvoa. Jokainen
meidän toimintamme tapahtuu määrätyn arvon tunnus
tamisen merkeissä. Arvot ovat singularisia, jokainen
arvo on ainoa omassa lajissaan; ei ole kahta täysin samal-

. laista arvoa. Mutta yhtäläisyyttä arvojen välillä on.
Arvojen samallaisuus eri yksilöiden kesken aiheuttaa 
- myös sen harhaluulon, että olisi öbjektivisia arvoja .

. Samassa yksilössä oleva arvojen pitkällemenevä pysyvä 
samallaisuus tekee l u o n t e e n. 

Kaikki tahdon ilmenemykset ovat samalla arvojen 
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ilmenemyksiä. Toisten arvot voimme tuntea ainoastaan 
ilmausten perusteella intuitivisesti. Omat arvomme me 

· taas elämme tahdossamme.
Jokainen arvo on niin erikoislaatuinen, että sitä ei 

voi verrata mihinkään toiseen. Arvojen ölemukseen 
kuuluu, että ne ovat täysin inkommensurabeleja. Miten 
ovat verrattavissa toisiinsa esim. isänmaanrakkaus ja 
rakkaus johonkin yksityiseen henkilöön tai harrastus tie
teeseen tai taiteeseen? Tai miten ovat aistilliset nautinnot 
ja pyhimyksen askeettinen elämä? Mainitakseni vain . 
muutamia esimerkkejä. 

Kuten jo yksin näistäkin esimerkeistä käy ilmi, 
voidaan ar.voja kuitenkin niiden ilmausten perusteella, 
käsitellä suhteellisesti konstantteina ja määrättyinä käsit
teinä, joskin arvot tarkkaan ottaen ovat dynamisia 
niinkuin tahtokin. 

Jos me tahdomme löytää jonkinlaisen vastauksen 
kysymykseen, ·minkä vuoksi tahto tahtoo, olisi eräs 
vastaus se, että se tahtoo toteuttaakseen arvoja ja tul
lakseen niistä tietoiseksi. Arvot ovat tahdon korkein 
normi, normi, jonka se antaa itse itselleen. Arvot tahto 
,luot, se ei löydä niitä mistään ulkopuoleltaan. Arvot 
ovat, kuten sanottu, itse tahtoa. Luodessaan arvo'n 
tahto asettaa korkeimman· normin, •jonka alle se alistaa 
itsensä - ja usein tahtoisi kaikkien alistuvan. 

Jokainen arvo on m o r a l i a ja syvimmässä mielessä 
vain arvot ovatkin sitä. Se, mitä muuten nimitetään 
moraliksi, on joko yhteiskunnallinen välinesysteemi tai jon
kinlainen välineitten ja moralin (s. o. arvojen) sekamuoto. 
Jokainen arvo, siis jokainen meidän tahtofaasimme, 
sisältää määrätyn moralin, jonka olemme itsellemme 
omaksuneet ja tekomme on tämän moralin ilmaus. Tässä 
on muistettava, ettei arvojen, siis ei. myöskään moralin 
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tarvitse olla: tajuista. Voipa miltei sanoa, että morali 
puhtaampana tulee. esille, missä se on vähemmän tajuista 
ja reflektoitua. Kaavamainen määrätyn etiikin mukaan 
toimiminen ei tyhjennä semmoisenaan vielä moralia, 
ei edes tahtominen abstraktisten ohjeiden mukaan. 
Se selvenee · meille, kun muistamme, että henkilön todel
linen morali on hänen tahtonsa suhtautuminen, se tapa,. 
millä se alistuu noihin ulkoapäin tuleviin käskyihin. 
Yksilön on pakostakin sisimmässään aina asetuttava 
määrätylle moraliselle kannalle. Hänen suhtautumisensa 
moralilakiin on myös eräänä tekijänä uuden arvon luomi
sessa. Itse asiassa siis on olemassa individualista, määrä
,tynlaista moralia silloinkin, kun asian.omainen itse luulee 
toimivansa yleisen moralin mukaisesti, uskoen, että 
hänen moralinsa on tuo yleinen morali. Kukaan ei siis. 
,voi millään keinoin päästä välttämättömyydestä itse 
luoda' arvoja, itse muodostaa moraJinsa. Muistakaamme, 
että morali minun käsitykseni mukaan on jotakin vallan 
toista kuin ulkonaiset säädökset, se on tahdon suunta; 
se tietysti voi saada ja saakin useimmiten enemmän 
tai vähemmän sitä kuvaavan ulkonaisen ilmauksen teoissa. 
Mutta ehdottomasti välttämätöntä ei suinkaan ole, että 
arvo saa tällaisen ulkonaisen ilmauksen. Se seikka, että 
asianomainen toteuttaa arvon teolla, on osaltaan eräs. 
ilmaus asianomaisesta arvosta. Se arvo, jota ei toteuteta, 
on t. s. t o i s e n 1 a i n e n a r v o  k u i n s e, j o k a. 
t o t e  u t e  t a a  n. Edellisessä tapauksessa asianomainen 
pitää arvon toteuttamista arvokkaana, jälkimäisessä ta
pauksessa pelkkää arvon omaamisen yhteydessä olevaa 
sielun tilaa. 

Suurinta osaa näyttelevät tietystikin semmoiset arvot,. 
jotka toteutetaan objelhivisessa todellisuudessa. Arvot· 
ovat tahdossa, ne kuuluvat maailmaan, joka ei ole aisti
min havaittavissa. Ne ovat siis henkisiä suureita. Arvo
jen maailma on näkymätön maailma ja usko arvoihin. 
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on myös >>luottamusta niihin, jotka eivät näy>>. Mutta 
on olemassa arvoja, jotka eivät voi olla olemassa tahdossa 
vaikuttamatta erinäisiä muutoksia ulkomaailmassa, arvoja, 
joiden ilmaukset vaativat itselleen tilaa ja käytettäväk
seen välineitä. Arvot semnioisenaan eivät vaadi mitään 
tilaa, niitä kyllä mahtuu maailmaan miten paljon hyvänsä, 
mutta materia ja välineet, joita ilman arvo ei voi olla, 
ovat sitävastoin rajoitetut. Kun nyt arvo kuitenkin on 
korkeinta, mitä tahdolle on olemassa, syntyy taistelu 
eri välineitä tarvitsevien arvojen kesken. Elämän taistelu 
on syvimmältä merkitykseltään siis eetillistä, se on 
taistelua toistensa kanssa vertaamattomien arvojen ilme
nemyksistä. Tämä tulee näkyviin jo ihmisyksilön eri 
tahtotendenssien keskinäisessä karµppailussa. Jokainen 
tahtotendenssi .edustaa arvoa, määrättyä moralia, eräissä 
tapauksissa kenties hyvin epämääräisessä muodossa; toi
sissa taas voi asianomainen suorastaan itsekin olla sel
villä siitä, että jos hän menettelee tällä tavoin, on se 
. tämän, jos tuolla, tuon maailmankatsomuksen mukaista. 
Vähäisinkin tahtopyrkimys voidaan paisuttaa kokonai
seksi eetilliseksi systeemiksi, saatikka sitten semmoiset, 
jotka esiintyvät ankaroissa eetillisissä konflikteissa. Täl
laiset konfliktit syntyvät silloin, kun yksilön tahto sisältää 
kaksi (tai useampia) erilaisia arvoja edustavaa tendenssiä-
jotka useinkin sitäpaitsi ovat jossakin suhteessa sosialista 
laatua � mutta todellisuus sallii ainoastaan yltden toteut
tamisen. Tällöin on yksilölle itselleen tärkeätä, että 
hän toteuttaa sen arvon, mikä enimmin on hänen yleisen 
arvosuhtautumisensa s. o. hänen personallisuutensa eli 
kuten myös sanotaan hänen >>omantuntonsa>> mukaista. 
Tämän ·käsitteen suomalainen nimitys ilmaisee, kuten 
tahdosta puhuessamme mainittiin, sattuvasti sen perus
ominaisuuden. Jokainen yksilö on personallisuus ja 
jokainen personallisuus edustaa eräitä arvoja, jotka 
keskenään ovat sukulaisuudensuhteesså ja näin ollen 
11. - Arvojen ja välineitten maailma 
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muodostavat yhteensä erään arvon. Mahdollisesti on 
itsesäilytysvietti juuri pyrkimystä säilyttää nämä arvot 
tai tämä arvo, ja sen suuri voimakkuus johtuu siitä, 
että nämä arvot ovat äärettömän arvokkaita; yksilöllä 
siis olisi vaistomainen tunne siitä, että hänen kanssaan 
häviäisi olemasta arvokkain, mitä hän tietää. Jos yksilön 
kuitenkin on mahdotonta toteuttaa arvojaan, voi siitä 
olla seurauksena erinäisissä tapau_ksissa hänen perikatoon 
joutumisensakin. Elämällä tällöin näet ei enää voi yksi
lölle olla mitään arvoa, koska juuri sen olemassaolo, 
jonka tähden yksilö tahtoo säilyä, nimittäin hänen edus
tamiensa arvojen olemassaolo, on mah,doton. Sattuvia 
esimerkkejä tämmöisestä ovat ne tapaukset, joissa jonkun 
itsetunto on estänyt yksilöä alistumasta menettelyyn, 
jota hän pitää arvolleen alentavana, siis esim. semmoinen 
tapaus kun Giordano Brunon kuolema. Itsetunto ja 
omatunto ovat pohjimmaltaan sama asia. Omantunnon 
mukaan toimiminen on keskeisimmän personallisen arvon, 
voisi myös sanoa ihanteen mukaan toimimista. Nyt voi 
ihminen toimia enemmän tai vähemmän sopusoinnussa 
niitten arvojen kanssa, jotka hän sisimmässään tunnustaa. 
Hän voi esim. poiketa niistä ja kulkea jotain itselleen 
vierasta uraa sentähden, että hän on joutunut toisen 
henkilön tilapäisen suggestion alaiseksi, joka on herät
tänyt hänen tahdostaan esille tendenssejä, jotka oikeas
taan ovat siinä ainoastaan heikosti edustettuina. Taikka 
voivat ulkonaiset olosuhteet, helposti toteutettavissa ole
vat mahdollisuudet tai kovin suurilta näyttävät vaikeu
det tehdä hänet >>Uskottomaksi itselleen». Seurauksena 
tästä voi olla k a t u m u s sekä n. s. paha omatunto. 
Hyvin tavallista kuitenkin on, että kadutaan ainoastaan 
silloin, kun asia päättyy itselle huonosti. Silloin esiintyy 
teko, josta nyt niin ikävät seuraukset ovat nähtävillä, 
moralisesti huonossa valossa. Jos taas tulos olisi ollut 
toisenlainen, ei ehkä olisi katumuksesta puhettakaan. 
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Oikeastaan ei asianomainen tässä tapauksessa kadukaan 
itse tahdonlaatuansa, mielialaansa, joka kuitenkin yksis
tään on moralin alalle kuuluva asia, vaan tekonsa 
epäedullisuutta, joka johti niin epämiellyttävään ja va
hingolliseen lopputulokseen. Katuminen. on tällöin siis 
enemmän käytännöllisten näkökohtain aiheuttama; se on 
tosin määrätynlaisen moralisen mielialan ilmaus,· mutta 
ei semmoisen kuin katuva itse kenties kuvittelee. 

Kuitenkin voi katumusta ja pahaa omaatuntoa olla 
myöskin semmoisten tekojen jälkeen, jotka ovat suori
tetut mitä suurimmalla siveellisellä vakavuudella ja perin
pohjaisen punnitsemisen perästä ja joiden seurauksista 
asianomainen on saattanut olla täysin tietoinen. Täl
löin paha omatunto voi johtua siitä, että itse teko, jolla 
määrätty arvo on toteutettu, on ollut luonteeltaan sem
moinen, ettei se anna adekvaattia kuvaa tahdon todelli
sesta laadusta, vaan antaa aihetta väärintulkintoihin. 
Perästäpäin on useinkin mahdotonta päästä siihen mie
lentilaan, jossa teko on suoritettu ja tuntea· elävästi 
ne arvot, jotka ovat olleet tahdolle määräävinä, nimen
omaan kun tahdon ilmaukset, ainoat, jotka muisti selvä
piirteisinä säilyttää - tunteita ja tahtomuksia on näet 
vaikea selvästi muistaa - antavat väärän suunnan 
sielunelämälle, kun se koettaa palauttaa mieleen mää
rätyn yksilöllisen tilanteen. Sitäpaitsi voi tietysti nykyi-. 
nen, aktualinen sieluntila suuresti värittää aikaisempia 
muistoja. Otaksukaamme esim., että joku henkilö on 
toteuttaakseen jotakin hänelle kallista aatetta ollut pako
tettu ryhtymään sanokaammepa murhaan raivatakseen 
tieltä jonkin tälle aatteelle vahingollisen henkilön. Hän 
tekee sen täysin tietoisena siitä, että tällainen 1.eko 
tavallisesti tuomitaan suurena rikoksena ja myös, että 
hän itse voi sen tähden saada kärsiä. Mutta hän asettaa 
korkeammalle kaikkia tällaisia näkökohtia ajamansa asian 
arvon; niiden on, mitä muita arvoja ne edustanevatkin, 
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väistyttävä tämän yhden tieltä. Hän tekee _tekonsa. 
Otaksukaamme myös, että hän saavuttaa tarkotuksensa 
ja että kaikki ulkonaisesti hänen kannaltaan käy hyvin.· 
Sittenkin on mahdollista, että omantunnontuskat ovat . 
häntä vaivaavat. Hän tulee ajatelleeksi: murha on sit
tenkin aina murha, hän muistaa tapauksen yksityiskoh
dat, siis mitä hän on tehnyt, tulee säälillä ajatelleeksi 
mtirhattua ja tämän omaisia j. n. e. Nämä ovat semmoisi8: 

seikkoja, jotka pysyvät muuttumattomina hänen tajun
nassaan. Sitävastoin on se arvokas, jonka tähden hän 
tekonsa suoritti, jotakin niin subjektivista ja vaikeasti 
kiinnipidettävää, että, erittäinkin jollei hän yhtenään' 
saa kuten sanotaan >>moralista tukea•> muualta, hän hel
posti unohtaa sen ja joutuu tunnonvaivoihin. On selvä, 
että mitä lujemmin organisesti tuo arvo, joka teon aiheutti 
on hänen minäänsä liittynyt, sitä helpompi on hänen 
kantaa tekonsa, mitä höllempi taas tuon arvon ja hänen 
muun personallisuutensa välinen yhteys on, sitä lähem
pänä on katumus tarjolla. 

Jos jokainen kykenisi perästäkin päin asettumaan 
juuri siihen mielentilaan, missä hän on kunkin tekonsa 
suorittanut tai sanansa lausunut, kenties ei mitään 
katumista moralisessa mielessä olisi; hän antaisi itselleen 
kaiken anteeksi - pardonner c'est tout comprendre. 
Nyt on kuitenkin olEmassa joukko ihmisiä, joilla, kuten 
Strindberg kertoo itsestään lapsena, on pysyvästi paha 
omatunto. He ovat jakaneet minänsä kahtia sillä tavoin, 
että toinen puoli lakkaamatta tarkastelee ja arvostelee 
toisen toimia. Tahto on tuskin ehtinyt ilmaista itsensä 
tekoina, sanoina tai vaikkapa vain ajatuksina, niin on 
toinen osa minää jo ilmauksia tarkastelemassa ja niitä 
moittimassa. Tämä arvosteleva minä ei kykene tai ei 
ehkä edes haluakaan täysin ymmärtää toimivaa minää, 
vaan keksii siinä aina epäjaloja motiveja. Usein on -
se myönnettäköön - tämmöinen reflektoivien luonteiden 
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analyysi erittäin terävää, mutta edullista tai onnellista 
. se ei asianomaiselle itselleen ole. On nimittäin edullisem

paa olla hyvä psykologi muiden sielunelämään kuin 
itseensä nähden. Useimmitenhan on niin, että ihmisten 
toiminta johtuu sekä puhtaista että epäpuhtaista, itsek
käistä ja epäitsekkäistä motiveista yhtaikaa. Nyt on 
olemassa eräitä, jotka perästäpäin ajatellessaan omaa 
toimintaansa näkevät siinä etupäässä hyvät ja kauniit 
motivit; 'nimenomaan he koettavat tuoda ne esille selvi
tellessään tekojensa vaikuttimia muille ja uskovat niihin 
tällöin its_ekin. Samaiset henkilöt usein toisten toiminnan 
johtotähdiksi taas otaksuvat huonoja, rumia ja egoistisia 
vaikuttimia. Nämä ovat tavallaan onnellisia luonteita, 
aina täynnä varmuutta: ja itseensätyytyväisyyttä, josta 
ei kukaan yoi heitä järkyttää: Tosinhan heidän sisäinen 
onnensa on perustettu osaksi valheelle, näköharhalle, 
mutta se on kuitenkin heidän omaksi edukseen. Sitä
v�stoin ovat ne henkilöt, jotka aina näkevät oman toi
mintansa epäedullisessa valossa, rikkinäisiä, epävarmoja 
ja epätoivoisia, synnintuntoisia; heidän omatuntonsa on 
niin herkkä ymmärtämään moitteita, että jos esim. 
toinen heitä syyttää, niin he eivät voi puolustautua, 
koska heidän >>omatuntonsa•> sanoo heille, että toinen 
todella on oikeassa. Tämmöiset luonteet eivät voi yhtä 
hyvin menestyä maailmassa. Pahinta on, etteivät he 
edes ole oikein rehellisiä. Heissä on >>rehellisyys>> itseä 
kohtaan mennyt niin pitkälle, että se kenties heidän 
·tietämättään on muuttunut vastakohdakseen. -
1 Edelläolevan yhteydessä huomautan vielä eräästä
seikasta. Voi olla moralisesti vaarallista ryhtyä semmoisiin 
tekoihin, joiden arvo on yksinomaan sitä suorittaessa ele
tyn tahdonlaadun varassa. Otaksukaamme, että joku 
tahtoo rangaista toista. Rankaisemisen ei kuitenkaan 
ulkonaisesti tarvitse erota kostamisesta ja on sangen 
lähellä se mahdollisuus, että siihen pujahtaa kostotun-
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teita asianomaisen miltei itse sitä huomaamatta. On 
nim�ttäin varsin yleistä, että tahdossa korkeat ja alhaiset. 
motivit viihtyvät rinnakkain useinkin mitä parhaimmassa, 
naivimmassa yhteisymmärryksessä. >>Ei mikään askel ole 
lyhempi kuin hyvästä pahaan», se näkyy selvästi juuri 
tämmöisistä tapauksista. Olemme mestareita itsemme 
pettämisessä. 

Kukin personallfauus edustaa määrättyjä arvoja, 
jotka senkautta, että yksilö, joka personallisuutta kan
nattaa, elää, elävät ja koettavat levittää itseään. Ole
massaolon taistelua voi tältä kannalta katsoen kuten 
sanoimme pitää perimmältään taisteluna arvoista. Par
haiten käy kuitenkin se seikka, että. taistelu lopulta on 
taistelua arvöista ja arvojen toteuttamismal}dollisuuksista, 
ilmi, kun katsomme k o 11  e k t i v i p e r s o n a 11 i s u u  k
s i en keskinäisiä taisteluita, esim; kansojen välisiä sotia, 
joista kaikkein valtavin ja jättiläismäisin esimerkki taas 
on äsken . riehunut maailmansota. Tässä on kuitenkin 
ennenaikaista ryhtyä puhumaan kollektivipersonallisuuk
sien edustamista arvoi�a, koska tuonnempana tälle 
kysymykselle erikoisessa luvussa olen omistanut laa
jempaa huomiota. -

Arvot ja välineet ovat jokikisessä suhteessa toistensa 
täydellisiä vastakohtia. Kaikista tärkein erotus on kui" 
tenkin se, että sillävälin kuin väline aina on olemassa 
jotain tarkotusta varten ja viimekädessä palvelee jotakin 
arvoa, ei arvo ole olemassa mitään muuta kuin itseään 
varten. Se on, jos niin saamme sanoa, absoluuttinen 
tarkotus. Arvoja ei voi luovuttaa toiselle, vaan toisen 
täytyy arvo hartaudella omaksua tai oikeammin antaa 
itse itselleen, luoda se itsessään. Erotus arvojen ja väli:
neitten välillä havaitaan m. m. siinä, että edellisistä ei, 
vaikkakin ne ovat kaikkein arvokkainta, sovi mitään 
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toiselle maksaa niinkuin välineistä. Tämän tuntee 
.. jokainen vaistomaisesti. Siveysopettajat ja profeetat 

kulkiessaan ihmisten joukossa julistavat vissejä arvoja, 
mutta ei keidenkään heidän kuuntelij ainsa päähän ole 
pälkähtänyt ruveta rahalla heille korvaamaan sitä, mitä 
ovat heiltä saaneet. Sitävastoin ei ole luonnotonta mak
saa aivan teknillistä laatua olevista neuvoista. - Tässä voi 
olla syytä viitata puheen ja esitelmän väliseen erotukseen. 
P u h e  aina sisältää a r v o  mo m e n t i n, se sisältää 
kehotuksia omaksumaan määrätyn arvon. E s ite 1 m ä  
taas on joko t o d e n t a  v a tai n e u v o v a, joka viime
mainittu• sekin pe:rustuu todentamiseen. Neuvo näet 
annetaan e h d o 11 i s e  s t i mitä arvosuhtautumiseen tulee. 
Sen perusaate on seuraava: jos olet omaksunut sen ja 
sen arvon, on osottautunut tarkotuksenmukaisimmaksi 
toteuttaa se sitä ja sitä menetelmää noudattamalla. 
Opetuksesta välineellisessä mielessä käy maksaminen, 
arvo-mielessä ei. Arvojen tulee ikäänkuin osottaa arvonsa 
sen kautta, että niitä kuitenkin edistetään, kannatetaan 
ja luodaan, vaikkei se taloudellisesti ole mikään >>afääri>>. -
Ihmispsyykelle annetaan erilaisia nimityksiä sen mukaan 
tarkotetaanko sen välineellistä puolta vaiko sen arvoja
kannattavaa puolta. Edellisessä mielessä sanotaan'.:sitä 
he n g e k s i, jälkimäisessä s i e 1 u k s  i. Puhutaan esim. 
ihmishen�en vallasta luonnon yli, ei ihmissielun, ihmis
hengen keksinnöistä ja saavutuksista. Sitä vastoin on 
sielu rakkauden ja muiden sosialisten, toisen personalli
suutta koskevien tunteiden esine, eikä henki. Sielusta 
myöskin sanotaan, että se rakastaa. Sielua pidetään 
itsessään arvokkaana, henkeä vain sen suoritusten takia. 
Suuremmalla syyllä sanotaan: >>jokainen ihmissielu on 
äärettömän arvokas>> kuin: >>jokainen ihmishenki on ääret
tömän arvokas>>, vaikkemme ottaisikaan sanaa >>henki� 
merkityksessä >>elämä>>. Sielu on siis arvojen kannattaja 
siinä merkityksessä, missä minä käytän tätä sanaa, jo 
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yleisen kielenkäytönkin mukaan paljoa enemmän kuin 
sana >>henki>>. Useissa tapauksissa joskaan ei aina >>sielm>
sanan synonyminä käytetään sanaa >>sydäm. 

Kaikki eläminen - ainakin ihmisenä sen voi tuntea 
· ....:... on pyrkimistä arvosta toiseen, välineitten avulla, jotka
ovat se tekijä, joka yhäti eliminoituu pois, sikäli kuin 
se on täyttänyt tehtävänsä. Siirtyminen arvosta toiseen 
tapahtuu aina syrjäyttämällä muita arvoja ja tämän 
tähden on elämä raskasta. Yleensä tuntuu meistä siltä, 
kuin olisi uusi arvo sitä arvokkaampi mitä vaikeampi on 
ollut syrjäyttää eräitä muita, sen. kanssa kilpailevia 
arvoja: xa).md i-a ka).d. Kuitenkin on eräs toinen tunne 
miltei yhtä yleinen nimittäin se, että itse asiassa valit
semme sen, mikä oli helpointa, meistä tuntuu t. s. siltä 
kuin olisimme valinneet sen suunnan, missä vastus oli 
vähäisin, missä ehkäisev�t momentit olivat kaikista pie
nimmät. Senjohdosta voi ihmisessä . syntyä toisinaan 
se tunne, että koko elämä on alinomaista siveellistä 
alaspäinmenoa, huolimatta siitä, että sen ulkokuori kyl
läkin saattaa näyttää kauniilta. Tämä kuitenk�n yli
päänsä on vaan tilapäinen tunne. Muuten pidämme 
sielun kasvamisen merkkinä uusien arvojen tajuamista 
ja semmoisten luomista. Usein osottautuu, että olemme 
tunteneet jonkih asian aivan yksityiskohdissaan, mutta 
olemme olleet vieraat sen sisäiselle arvolle; jonkun sisäi
sen elämyksen kautta voi nyt tämä arvo meille intuitivi
sesti selvitä. N. s. >>uudestisyntyminen» 1. >>kääntyminen» 
on uskonnon alalla esiintyvä tänne kuuluva ilmiö. 

>>Ihminen on kaiken mitta>>, sanoivat muinaisen
Kreikan sofistit. Tämä pitää nimenomaan paikkansa 
arvoihin nähden; sillä vain se on arvokasta, minkä yksilö 
itse tuntee ja tahtoo olevan arvokasta. Siinä, mitä kukin 
pitää arvokkaana, näkyy hänen moralinsa. Kaikki 
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tahtominen on alinomaista moralinsa määräämistä. J okai
sen tekonsa kautta ihminen samalla lausuu tuomion 
itsestänsä, lausuu · sillä, millä moralisella tasolla hän 
haluaa olla. Moralisesti. vastuunalainen voi kukin lopulta 
olla vain itselleen - en tarkota vastuunalainen teoistaan, 
jotka koskevat myös muita ihmisiä, vaan tahtonsa laa
dusta. Jokainen teko tahdon kannalta katsoen on oma 
tuomionsa. Ainoa rangaistus, minkä t a h t o voi saada, 
on se, minkä se itse antaa itselleen. Pahin kohtalo, minkä 
alaiseksi arvo voi joutua, on se, että se hyljätään, että 
omaksutaan toinen arvo, joka voittaa tuon edellisen. 
Sillä senkautta, että arvo hyljätään, julistetaan mität
tömäksi kaikki, mikä siitä oli johtunut, kaikki sen yhtey
dessä olevat tahdon ilmenemykset. Toisaalta on niin, 
että määrätyn aryon kannalta katsoen · kaikki muut 
arvot ovat sen rinnalla siinä määrin mitättömiä, että 
jos esim. tämän arvon kaikki kannattajat hävitettäisiin 
tai häviäisivät, tuntuisi siltä, että maailmaan ei oikeas
taan jää mitään arvokasta, niin että on jotenkin yhden
tekevää, onko maailma olemassa vai eikö. Elämä semmoi- ) 
senaan ei yksilön kannalta ole arvokasta, vaan määrä
tynlainen elämä, s. o. jota yksilö pitää elämisen arvoisena, 
hyvänä, oikeana (ov TO rfv 7rE(!t 1r').El<11:ov 'lrOll'JTlov dUa 
-i-o EV 'fv, sanoo Sokrates Platon Kritossa). Sen seikan, 
että jokainen kuitenkin niin kiihkeästi riippuu kiinni 
elämässä, voisi selittää johtuvan siitä, että elämän 
omaaminen tavallisesti antaa joitakin toiveita vissien 
arvojen toteuttdmiseksi (>>dum spiramus speramus>>), ei 
siitä, että elämää semmoisenaaan pidettäisiin arvok
kaana. 

Ainoa, mikä on ehdottomasti arvokasta, ovat arvot 
s. o. tahdon kvaliteetti, tätä seikkaa olemme jo useam
man kertaa tehostaneet. Saman ajatuksen lausuu Kant,
kun hän sanoo: >>maailmassa ei ole mitään ehdottomasti
arvokasta, paitsi hyvä tahto>>, kunhan vain otamme
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sanan >>hyvä>> siinä merkityksessä, minkä asianomainen 
subjekti sille kulloinkin antaa. Mitään >>hyvää>> täysin 
objektivisessa mielessä ei niin. ole olemassa, ei siis myös
kään mitään objektivisesti >>hyvää tahtoa>>. Kristinusko 
on alusta. alkaen ollut sillä kannalla, että tahdon määrä
tynlainen laatu on ratkaiseva. Miten selvä Kristukselle oli, 
eWi vain tahto lopulta on se, mikä voi joutua siveellisen 
arvostelun alaiseksi syvällisemmässä mielessä, käy mo
nesta seikasta ilmi. Esim. vuorisaarnassa asettaa Jeesus 
sen, joka vihastuu veljellensä, yhdenveroiseksi murhamie
hen kanssa (Matt. 5. 2 1-22). Tämä on, jos ajattelemme 
asiaa psykoloogisesti, aivan oikein. Sillä kaikessa vihassa 
on todella tendenssi, jonka äärimmäisenä johtopäätök
senä on toisen tuhoaminen; jokainen intensivinen viha 
siis sisältää latenttina murhan. Sentähden sanotaan 
myös: »Jokainen joka vihaa veljeänsä on murhaaja.t 

(I J oh. 3: 15). Tänne kuuluu myös esim. se vuorisaarnan 
kohta, jossa Jeesus sanoo: >>joka katsoo naista himoiten 
häntä j. n. e.>> Lausunto lesken rovosta on myös todis
tuksena siitä, miten Jeesus pani pääpainon tahtoon. 
Kristinuskon pääkohtia onkin juuri se, että arvokasta 
on tahdonsuunta eikä mikään ulkonainen, sanat, teot. 
Kristinuskon päähyveet ovat: usko, toivo ja rakkaus. 
Nämä ovat kaikki täysin mentalisia tiloja, joihin ei 
välttämättömästi oleellisesti kuulu mitään ulkonaisia 
tekoja. Kristus asettuikin ratkaisevalla tavalla sitä 
käsityskantaa vastustamaan, että teot voisivat ihmisen 
sielun pelastaa. Julistaessaan tätä oppia toi hän ihmis;.. 

kuri.nalle >>evankeliumin» ja vapautti sen >>lain alta>>. Teot 
nim. kuuluvat >>lain» piiriin (ks. Paavalin lausuntoja Roo
malaisepistolassa). Teot eivät ole itsessään arvokkaita, 
mutta sillä ei ole sanottu, ettei tekoja kristinu$kon mukaan 
tarvitsisi suorittaa, vaan pääasia on, että niitä ei ole 
pidettävä itsetarkotuksina, vaan ovat ne >>Uskon hedelmä>>, 
sisäisen mielenlaadun elimellinen ilmaus. 
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On mielenkiintoista verrata kristinuskon päähyveitä 
antiikin kardinalihyveisiin, jotka olivat: viisaus, oikeuden
mukaisuus (iustitia), · rohkeus ja kohtuullisuus. Joskin 
voidaan väittää, että tahto on niissä pääasiana, ei kuiten
kaan käy kieltäminen, etteikö niissä osaksi myös olisi 
ulkonaista. Ei ainoatakaan niistä voida ajatella ilman 
jotakin realisointia. Jokaisen niistä täytyy myös jollakin 
tavalla näkyä - ainakin asianomaiselle itselleen. 

Meidän täytyy myöntää, että tahto voi joutua 
siveellisen arvostelun alaiseksi silloinkin, kun siihen ei 
ole mitään käytännöllistä toimintaa liittyneenä. Ihmiset 
ovat kuitenkin yleensä siksi pinnallisia; että useitten eetil
linen arvostelu perustuu yksinomaan tekoihin. 

On kyllä totta, että tahdon laatu yleensä teoissa 
kouriintuntuvimmin tulee esiin, mutta väite, johon esim. 
Schopenhauer tekee itsensä syypääksi, että vasta teo\ 
osottavat ihmisen todellisen luonteen, ei pidä paikkaansa. 
Senhän osottavat jo aivan ohimenevät ajatuksetkin. 
Tosin osottavat teot, että jokin piirre on etualalla luon
teessa, mutta mitään periaatteellisesti uutta eivät• teot 
tuo esille. Usein sitäpaitsi teot antavat, jos niitä tarkas
tellaan erotettuina muista personallisuuden ilmauksista, 
aivan väärän kuvan asianomaisen tahdon todellisesta 
luonteesta. Tuskin on olemassa ainoatakaan erinomaisen 
jalolta näyttävää tekoa, jota ei voitaisi suorittaa niin 
alhaisella mielellä, että jos näkisimme asianomaisen 
henkilön sydämeen, olisimme valmiit sen mitä anka
rimmin tuomitsemaan. >>Me ·häpeäisimme jaloimpiakiri 
tekojamme, jos ihmiset lukisivat niiden sisäiset vaikut
timeb,, sanoo La Rochefoucauld. Toiselta puolen on 
varmaa, että mitä suurimmilta rikoksilta näyttävät teot 
voidaan suorittaa täysin puhtaalla omallatunnolla, sem
moisessa mielentilassa, että me, jos voisimme asettua 

, tekijän asemaan, täysin ymmärtäisimme hänet ja antai-
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simme hänelle tunnustuksemme. Teot ovat siihen mää
rään epätarkka ilmaus ihmisen siveellisestä tasosta, että 
esim. seuraavanlainen kehitys on mahdollinen. Ollessaan 
määrätyllä siveellisellä kannalla katsoo joku velvolli
suudekseen (tai oikeudekseen) toimia määrätyllä tavalla. 
Kehittyessään edelleen ja kohottuaan ainakin itse mie
lestään korkeammalle eetilliselle tasolle, hän ei katso 
voivansa toimia mainitulla tavalla. Mutta vieläkin 
kehittyessään tulee hän kannalle, jolla ollessa hän uudel
leen tuntee olevansa velvoitettu tai oikeutettu toimimaan 
sillä tavoin kuin ensimäisellä asteella ollessaan. Käytän
nölliset johtopäätökset .ensimäisestä ja kolmannesta kan
nasta olivat aivan samallaiset, mutta kumminkin voi 
niiden edustamien moralien välinen ero olla suunnaton. 
- Muuten on tunnettu asia, että jos joku teko voidaan
tulkita kahdella tavalla, hyvällä ja pahalla, otaksuu.
_ihmisten enemmistö useimmiten jälkimäisen vaihtoeh
don ja onkin usein oikeassa; mutta toisinaan myös vää
rassa. Nimenomaan näkyy tämä ihmisten taipumus
kiintyä yksinomaan tekoihin ja tällöin arvostella väärin
politiikassa. Vastustajan teot ovat a priori huonoista
motiveista lähteneitä ja tulkitaan säännöllisesti pahaan
päin. Ei ole olemassa minkäänlaista luottamusta toi
sen hyviin tarkotuksiin - joita sen pahempi usein ei
olekaan! - ja juuri tämä seikka tekeekin politiikan,
sekä sisäisen, puoluepolitiikan, että valtioiden välisen
politiik:;m alin omaiseksi toistensa vakoilemiseksi ja pyr
kimykseksi turvaamaan itsensä kaikkien mahdollisuuk
sien varalta, ja tämmöinen asiaintila kaikista enimmin
ehkäisee edistystä.

Tämän pintapuolisuuden ja pahansuopuuden joh
dosta myöskin valtiomiesten toimet usein joutuvat aivan 
väärän arvostelun alaisiksi. Valtiomies tähtää useinkin 
päämääriin, joita yleisön suuri joukko ei aavistakkaan, 
ja mitä kauemmas hän tähtää, sitä suurempi on väärin-
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käsityksen mahdollisuus. - Saattaapa toisinaan suoras
taan asianlaita olla se, että toinen pohjaltaan tahtoo 
samaa kuin mekin, mutta aikoo toteuttaa sen meille 
oudoin keinoin .• 

Jos asetumme sille kannalle, että haluamme oikein 
arvostella toisia, pitäisi meidän olla erinomaisen varo
vaisia arvosteluissamme. Arvostellessa olisi otettava 
huomioon yksinomaan asianomaisen mielenlaatu, mikä 
on taas ainoastaan intuitivisella suhtautumisella mah
dollista, jos nim. halutaan moralisesti asianomaista arvos
tella. Aivan toista tietysti on, jos arvostellaan esim. 
hyöty-, ja tarkotuksenmukaisuusnäkökohtain mukaan 
taikk� teon mahdollisen vaikutuksen mukaan, mikä 
myös on sangen tavallista, taikka vihdoin, onko se sopu
soinnussa vissien abstraktisten eetillisten p·eriaatteitten 
kanssa. Jos selvästi määritellään, m i s s ä  s u h t e e  s s a 
halutaan arvostella tekoa ja sen tekijää ja jos ollaan 
johdonmukaisia, ei siihen ole mitään sanottavaa. Mutta 
kun sekotetaan tarkotuksenmukaisuus- y. m. näkökohdat 
tekijän mielenlaadun arvosteluun, joudutaan auttamat
tomaan sekasotkuun. 

Toisen todellisen tahtolaadun täysi tunteminen on 
erinomaisen harvinaista. Melkein huoleti uskaltaa väittää, 
että v ä ä r i n k ä s i t y s o n i h m i s t e n v ä 1 i n e n 
n o  r m a 1 i t i 1 a. Joku onkin sattuva:;ti sanonut, että 
kukaan ei ole koskaan käsittänyt ketään. Että näin 
todella on asianlaita, johtuu osaksi -siitä, että jokainen 
arvo saa ainoastaan epätäydellisen ulkonaisen ilmauksen, 
tietysti milloin enemmän milloin vähemmän epätäydel
lisen, osaksi siitä, että ihmisten kyky ja - mikä on erit
täin läheisessä yhteydessä sen kanssa - halu ymmärtää 
toista on sangen vähäinen. Siksipä onkin ihmisten ar
vostelu toisistaan semmoista kuin se on. Sangen harva 
noudattaa raamatun kehotusta: >>älkää tuomitko, ettei 
teitä tuomittaisi!>> 
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Koko edellisestä esityksestä lienee jo käynyt selville 
ja vastaisuudessa on yhä paremmin selviävä se kantani, 
ettei. ole olemassa mitään' objektivisesti, yleispätevästi 
hyvää, ei myöskään pahaa, vaan että tämä aina on 
subjektivista. *) (Sen tähden pitääkin paikkansa Hobbesin 
lause: >>moralia on helppo saarnata, mutta vaikea on sitä 
perustella>>.) Mutta on olema�sa sellaista hyvää ja pahaa, 
joka. on sitä ei ainoastaan minun mielestäni vaan myös 
toisten ja juuri niiden mielestä, joiden arv0stelulle minä 
annan kaikista suurimman arvon. 

Jos joku tämän toteamisen johdosta vetäisi sen 
johtopäätöksen, että hän siis on oikeutettu millaisiin 
konnantöihin tahansa, kun muka kerran ei ole olemassa 
mitään objektivisia moralisia normeja, kun nyt kerran 
kaikki moralinen. a1vostelu on »vain,> subjektivista, voi 
hänelle huomauttaa, että tällainen logiikka on virheellinen. 
Hän �paljastaa vain oikean karvansa, sillä jos hänen
moralinsa todella oli riippuvainen ainoastaan siitä, onko 
olemassa yleispätevä objektivinen morali vai ei, ei hänen 
moralinen kuntonsa hänen ollessaan tuon käsityksen 
vallassa itse asiassa todellakaan ollut paljonkaan arvoinen. 
Muuten: voi oikeastaan kuitenkin sanoa, että on olemassa 
>>yleispätevä>> . morali hänellekin, mutta subjektivinen,
nimittäin se morali, jonka hän tahtoo itse olevan yleispä
tevän. Jokainenhan saa itse vapaaehtoisesti valita mora
linsa ja sen tekee se, joka tultuaan moralin subjektivisuu
desta vakuutetuksi muuttaa moralinsa määrätynlaiseksi.

Kaiken sen mukaisesti, mitä edellä olen esittänyt ja 
mikä lienee jo käynyt ilmikin, on sanottava, että tärkeä 

*) Moralistcn arvostelmien subjektivisuudcn on muuten 

kuten tunnettua osottanut suomalainen tiedemies Edvard Wes

termarck teoksessaan »The Origin and Devclopment of the 

Moral Ideas» (1:nen luku), tosin jossakin määrin toisilla perus

teilla kuiri tässä teoksessa esitän. 
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elämässä lopulta ovat ne arvot, joita tahto aktualisoi, 
vieläpä, että arvot ovat ainoa. todella förkeä elämässä, 
mikä on samaa kuin, että tärkein ja ainoa tärkeä on 
morali. Moralinsa määräämistä ei kukaan voi välttää, 
sillä morali on .se elementti, jossa kaikki elää. Syvälli
sempi elämän olemuksen näkeminen ei olekaan mitään 
muuta kuin pääsemistä tietoisuuteen tästä perustavasta 
totuudesta. Voimme usein tehdä sen kokemuksen, että 
vissit toimenpiteet meistä järjen kannalta katsoen ovat 
kylläkin tarkotuksenmukaiset, omiaan edistämään tehok
kaasti jonkin asian toteuttamista, mutta jos ne louk
kaavat jotain meille kallista arvoa, jos ne eivät ole lähte
neet semmoisesta tahdonsuunnasta, joka on meidän ihan
teittemme mukainen, niin pidämme niitä perimmältään 
vahingollisina. Koko välineitten s. o. käytännöllisen toi
minnan maailma on siinä määrin alistettu arvojen maail
man alle. Tästä syystä ei ole paikallaan puhua esim. 
tyhmyydestä semmoisissa tapauksissa, missä teot ovat 
johtuneet määrättyjen arvojen omaksumisen johdosta. 
Epäviisailta näyttävät teot eivät nimittäin useinkaan 
perustu siihen, ettei ymmärrettäisi, mihin määrätty toi
minta vie käytännössä, vaan siitä, että asianomainen 
henkilö ryhtyy toteuttamaan arvoa, joka käytännössä 
huonosti voidaan toteuttaa, mutta josta kiinnipitäminen 
hänelle on sisäinen välttämättömyys. Ihmiselämä tarjoo 
tästä kuten jokainen tietää lukuisia esimerkkejä. On 
yleensä hyvin vaarallista mennä puhumaan tyhmyydestä,· 
kun arvomomentit tavalla tai toisella ovat asiaan vaikut
tamassa. (Tämän seikan on m. m. Loewenfeldt unoh
tanut kirjassaan · >>Tyhmyydestä>>). 

Ulkonaisen todellisuuden yläpuolella on toinen todel
lisuus, jolla on korkeampi digniteetti, nim. eetillinen 
todellisuus, tahdon maailma. Tämän todellisuuden ta
juamme toisella tavalla kuin ulkonaisen todellisuuden. 
Järki on olemassa ainoastaan tarkotuksenmukaisuuksien 
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! tajuamiseksi, ei arvojen. Logiikka ei suoranaisesti kos
kaan voi ratkaista arvokysymyksiä. Arvoja ei milloin
kaan voida oikeaksi todistaa. Sillä arvojen alalla puuttuu
se objektivinen mittapuu, joka voitaisiin sovelluttaa
erilaisiin arvoihin. Ainoastaan keinoista ja välineistä
voidaan objektivisesti ja loogillisesti riidellä, mutta ei
siitä, mitä on lopullisesti pidettävä hyvänä ja pahana,
moralisesti oikeana ja vääränä. Kaikki on tässä viime
kädessä asetettu subjektin oman tahdon varaan. Voisi
sanoa, että juuri tässä onkin elämän suuremmoinen
vakavuus, siinä, että ihminen itse omalla personallisuu
dellaan saa, vieläpä on pakotettukin ratkaisemaan kysy
mykset, jotka ovat kaikista tärkeimmät.

Monella onkin niin elävä käsitys siitä, että arvot 
s. o. moralin laatu, on yksin tärkeätä, että heille kaikki
muut kärsimykset, suurimmatkin,, tulevat pieniksi mora-,
listen kärsimysten rinnalla, heidän huomatessaan, että
he ovat ajaneet semmoisten arvojen toteuttamista, joita
he eivät voi lopultakaan tuntea omikseen. Kaikkeen siihen
nähden, mikä ulkomaailmasta tulee, oli se sitten hyvää
tai pahaa, he tuntevat itsensä rauhallisiksi, sillä se ei
heitä koske_ varsinaisesti tahtovina, moralisesti aktivisina
subjekteina, mutta.pieninkin semmoinen, joka on johtunut
heidän moralisen minänsä laadusta, tekee heidät rau
hattomiksi, sillä he kysyvät itseltään, oliko heidän tah
tonsa >>oikea>>. Tästä johtuu myös, että ainoastaan sem-

·moiset syytökset voivat meihin kipeästi koskea, jotka
kohdistuvat meidän omaksumiimme arvoihin. Toisinaan ·
tapahtuu, että luulemme jo luopuneemme jostakin arvosta,
mutta se kirpeys, millä muualta tulevåt moitteet meihin
vaikuttavat, on todistuksena siitä, että sisimmässämme
emme vielä täysin ole voittaneet aikaisempaa tahdon
suuntaamme. Sillä jos todella olemme luopuneet täysin
jostakin arvosta, _tunnemme itsemme levollisiksi kaikkiin
syytöksiin nähden, mitkä meihin voidaan kohdistaa
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tuon aikaisemman tahdonsuunnan aiheuttamien tekojen 
johdosta. Nämä syytökset eivät nimittäin enää kohdistu 
meidän nykyiseen minäämme, vaan toiseen, jonka jo 
olemme jättäneet. 

Useimmilla ihmisillä on vaistomainen tunne siitä, 
että arvo-arvostelmat, kysymykset siitä, mikä on hyvää 
ja pahaa, eivät ole puhtaasti intellektualisin keinoin 
ratkaistavissa, vaan että jokainen intellektualisista edel
lytyksistään riippumatta voi niihin, määrätä kantansa. 
Sivistymätön kansanmies ei ryhdy väittelemään oppia 
saaneen kanssa teoreettisista kysymyksistä, mutta arvo
kysymyksistä hän tuntee olevansa yhtä pätevä lausumaan 
mielipiteensä ja omaksumaan määrätyn omaperäisen kan
nan. Voidaan myös panna merkille, että yleensä kaikki 
semmoinen vetää yleisön mielenkiintoa enemmän puo
leensa, joka, tavalla tai toisella, sisältää jonkinlaisen 
arvioinnin ja joka jollakin tavoin on yhteydessä arvo
kysymysten kanssa. · Ei se, mikä on, vaan se, minkä 
pitää olla, herättää ihmisten harrastuksen. Filosofisissa 
oppirakennelmissa viehättää enimmin eetillinen · puoli, 
ja se se etupäässä tunkeutuu ja jää ihmisten tietoisuuteen .. 
Kantin kategorinen imperativi, Schopenhauerin pessi
mismi ja tahdonkieltämisoppi nauttivat paljon suurempaa 

. populariteettia kuin heidän filosofiojensa muut osat. 
Moriissa pienissäkin. seikoissa voi saman havaita. Sem
moinen esitys esim. - olkoon, että se teoreettiselta ja 
asialliselta kannalta on varsin täysipainoinen - jossa ei 
tule ilmi minkäänlaista kannanottoa arvokysymyksissä, 
jättää kuulijat yleensä kylmiksi. Ihmisissä on nim. 
puhdas teoreettinen intressi siinä määrin heikompi kuin 
eetillinen. Siinä määrin enemmän kiinnittää ihmisen 
mieltä se, jota ei miUoinkaan voida sitovasti oikeaksi 
osottaa. -

Kun tässä olen tehostanut sitä, että arvojen alalla 
järki ei voi vaatia itselleen viimeistä sanaa, ei tällä kui-
12. - Arvofcn ja välineitten maailma 
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tenkaan tietysti ole tahdottu sanoa, että järki olisi siellä 
aivan viraton. Päinvastoin on sillä arvokysymysten 
yhteydessä suurikin merkitys. Jokaisen tahtotendenssin 
olemukseen kuuluu, että se pyrkii toteutumaan, se tah
too saada ulkonaisen ilmauksensa, se tahtoo vallata itsel
leen sijan .konkreettisessa todellisuudessa. Ainoastaan 
järki voi täällä ratkaista, mitkä keinot ovat soveliaat 
toteuttamaan arvoa ja mitkä ovat sopusoinnussa asian-

. omaisen arvon elinehtojen kanssa. Järki osottaa, missä 
• määrin vissit teot ovat omiaan edistämään jotakin arvoa,
missä määrin sitä vahingoittamaan. - Tämän johdosta: on
olemassa kahdenlaista p ä ä t t ä m ä t  t ö m y y t  t ä ja
e p ä v a r m u u t  t a, toinen se, jolloin epäillään, mitä
keinoja on käytettävä määrätyn arvon toteuttamiseksi -
tämä on arvostelukyvyn päättämättömyyttä; ja johtuu
intellektualisesta puutteesta, joka kuitenkin usein on
liittynyt myös tahdon ·alalla oleviin puutteellisuuksiin.

· Tätä epävarmuutta tavataan epäkäytännöllisissä henki-
löissä, kuten tiedemiehissä. Toisenlainen epävarmuus
on se moralinen horjuvaisuus, · joJrn ilmenee siinä, että
asianomainen ei tiedä, mikä arvo hänen on otettava
johtotähdekseen toiminnassaan. Yksilö ei tällöin tiedä;
mitä hän oikeastaan tahtoo.

Edelleen · voidaan ainoastaan sillä perusteella, että
ihmisellä on järki, väittää, että hän on. teoistaan vastuun
alainen, sillä sen kautta hän kykenee näkemään, millaisiin
tuloksiin hänen tekonsa voivat johtaa; muussa tapauk
sessa hän olisi vastuunalainen ainoastaan pelkästä tah
donsuunnastaan. Tietysti ulottuu vastuunalaisuus ainoas
taan niin pitkälle kuin hän on voinut nähdä mahdollisuu
det eteenpäin. Tästä johtuu, että mitä enemmän järkeä
on, sitä enemmän vastuunalaisuutta. Sitävastoin on väärin
panna ihmisen syyksi semmoisia seurauksia, joiden mah
dollisuutta hän harkitessaan ei mitenkään ottanut lukuun
tai voinut ottaa lukuun. Toisaalta ei ihmisen syytä



Arvoista 179

ollenkaan tee pienemmäksi se, ettei se tapahtunut, minkä 
mahdollisuuden hän näki olevan olemassa. Yleensä jos 
tahdotaan moralisesti arvostella, on otettava lukuun 
yksinomaan se tajunnan tila, joka on lähtökohtana 
jollekin teolle ja siitä johtuneelle tapaussarjalle - seikka, 
jota suinkaan ei aina muisteta, tämä tietysti siitä jo usein 
mainitsemastamme syystä, että ihmiset ovat taipuvaisia 
kiinnittämään enemmän. huomiota ulkonaiseen kuin tah
donlaatuun nimenomaan silloin kun on kysymys hyl
käävästä arvostelusta. -

Arvot ja tahto ovat sisäisiä, muille näkymättömiä 
realiteetteja, jotka tosin ulkonaisesti saavat ilmauksensa, 
mutta hyvin usein sangen epäadekvaatin. Että jokin 
arvo on olemassa, ei voida millään pätevällä keinolla 
osottaa, se on yksinomaan ihmisen >>sydämessä>> ja ainoas
taan tähän vetoamalla, vetoamalla persoonalliseen koke
mukseen voidaan arvon olemassaolo todeta. Toisen 
arvojen tajuaminen vaatii useimmiten niin suurta antau
musta toisen puolelta ja samalla määrättyjä psyykillisiä 
edellytyksiä, että hyvin harvoin todella kyetään eläyty
mään niihin siinä määrin, että ne todella tunnetaan 
arvoiksi. Tahtoisin väittää,. että ihmisen henkisen tason 
eräänä mittana on, missä määrin hän voi tajuta maailmassa 
ilmeneviä vieraita arvoja ja miten syvästi hän voi ne tun
tea omassa itsessään, toisin sanoen, kuinka pa�jon hän 
kykenee laajentamaan omaa minäänsä, sillä hänen mi
nästään on nuo vieraatkin ai;-vot herätettävä esille. Ne, 
jotka tämän voivat tehdä, ansaitsevat .syystä viisaan 
nimen, eivätkä ainoastaan ne, jotka ulkopuolisesti voivat 
ilmiöitä selittää tai tietävät, miten tarkotuksenmukal
simmin maailmassa on toimittava. Vasta näille paljas
tuu ilmiöitten takainen valtava tahtotodellisuus, måail
man eetillinen perusydin. 

Tällöin kentie,; voidaan näh1lii semmoisenkin olennon 
pyrkimyksen perussuunta, joka itse ei ole siitä tietoinen, 
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voidaan intuitivisesti tajuta, mitkä arvot piilevät toimin
nan ja muiden ulkonaisten ilmenemysten takana. Ihmi
siin nähden ainakin pitää kuten tunnettua paikkansa, 
että he eivät itse ole tietoisia todellisista tarkotuksistaan, 
mutta toinen voi usein ne havaita selvemmin. 

Mutta eräänlaista neroutta on jo yhden määrätynkin 
arvon täydellisessä omistamisessa, sen koko kantavuuden 
intensivisessä tajuamisessa. Jokaisen yksilön elämässä 
voi pitää nerollisina hetkinä niitä, jolloin hän elävästi 
tuntee olevansa yhtä jonkun arvon kanssa. Silloin tulee 

. hän kosketuk.siin ikuisuuden kanssa, sillä arvot ovat 
ikuisia; ajattomia, etten sanoisi transsendenttej ä. 

Henkilöt, jotka voimakkaasti koko olemuksellaan 
tuntevat, mikä heistä on oikeata, suurta, jaloa, arvokasta, 
epäilemättä kykenevät juuri senkautta myös intuitivi
sesti näkemään syvemmin itse maailman olemukseen. 
Sillä se, minkä he elävästi tuntevat, muodostaa epäile
mättä erään oleellisen aineksen elämän suuressa kuteessa; 
sitä osaltaan todistaa se vakavuus, millä he suhtautuvat 
elämään. Se elämän tendenssi, mikä heissä esiintyy, 
ei ole mikään tilapäinen, � niinkuin sitä ei ole mi
kään jossakin yksilössä esiintyvä voimakas elämys, -
vaan se ulottaa juurensa syvälle elämän ja olevaisen 
uumeniin. Jokainen syvästi eetillinen henkilö on aina 
eräässä· mielessä filosofi, joskin usein niin sanoaksemme 
tajuton. 

Arvot kuten aikaisemmin oli puhetta tulevat lähelle 
Platon ideoita, ja samaten kuin ideoista ylin oli >>hyvän» 
idea, samaten yhdistää kaikkea arvoja se, että ne sub
jektin kannalta ovat hyviä s. o. arvokkaita; mutta kes
kenään ovat arvot ilmenemysten maailmassa ristiriidassa 
keskenään; puhtaan hengen maailmassa ne sitävastoin 
voivat viihtyä toistensa rinnalla ja vakaumukseni on, 
että ne organisesti lopulta ovat keskenään sukua. Todis
tuksena tähän on, että sama yksilö voi tajuta vastakkai-
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. sia arvoja. Mutta t o t e  u t t aa vastakkaisia arvoja 
hän ei yhtaikaa voi. 

On lukemattomia arvoja, seikka, joka tietysti johtuu 
tahdon, elämän kvalitativisesta tyhjentymättömyydestä. 
Mitään irrallisia, itsenäisellä olemassaololla varustettuja 

arvoja ei oikeastaan ole, mutta teoreettisista ja käytän
nöilisistä syistä täytyy meidän otaksua niin olevan. 

Kukin yksilö edustaa erästä arvoa tai eräitä arvoja 

(miten tahtoo asian ilmaista), samalla kuin hän latentissa 

muodossaan sisältää kaikki mahdolliset arvot. Elämäs
sään hän asettaa eräät arvot muiden edelle tajuisesti 
tai tajuttomasti, mutta aina tahtoen, sillä jollei hän 
tahtoisi ei hän myöskään eläisi. Kaikki hänen ajatuksensa, 
sanansa tekonsa, koko olemuksensa kertoo siitä, mitkä 
arvot juuri hän on omaksunut, miten hän on ratkaissut 
arvo-kysymyksen. Tämä ratkaiseminen ei suinkaan ole 
kuten sanottu läheskään aina tajuista, ja tapahtuu 
että yksilö tajuisena teoillaan antaa etusijan arvolle, 
minkä hän aikaisemmin oli tajuttomasti hylännyt, ja 

.taas syrjäyttää arvon, minkä hänen perustahtonsa oli 
omaksunut. Se spontaninen voima, m illä esim. vissit 
siveelliset vaatimukset astuvat ihmisen eteen eräinä het
kinä ja millä paha omatunto puhkeaa esiin syytöksineen, 
ei mielestäni ole muulla tavalla selitettävissä kuin juuri 
tällä. Ne arvot, jotka meissä oleellisesti ovat, ovat sellaisia 
realiteetteja, ettemme voi niistä järkeilyillä vapautua. 
Vakaumukseni näin ollen on se, että siveellinen tunne on 
ihmisessä aivan apriorinen, se on olemassa jo yksistään 
sen kautta, että hän on tahtova olento. Historiallisen 
kehityksen kautta se on ainoastaan voinut joutua eräiden 
edelleenkehittymisten alaiseksi. Ihmisessä on alusta 

alkaen idulla kaikki arvot, nekin, jotka hän näyttää 
saavan vasta pitkän kulttuurikehityksen perästä; ulkoa� 
päin ei voida omaksua mitään arvoja, eivät liioin voi olo
suhteet niitä ihmiseen pakottaa. 



182 Arvojen ja välineitten maailma 

Vielä on meidän huomautettava eräästä tärkeästä 
seikasta. Vasta silloin tulemme tajuisiksi arvosta, tun
nemme, että se ja se todella on arvo, kun se asetetaan 
v a s t a k k a i n toisen sille vieraan arvon kanssa, kun 
tulee kysymys siitä, kumpi kahdesta arvosta on pääsevä 
toteutumaan, kumpi on saapa elää. Tiedämme, miten jo 
samassa yksilössä eri arvot joutuvat ristiriitaan keskenään 
ja miten tällaiset ristiriidat juuri aiheuttavat moraliset 
konfliktit tai johtavat yksilön tilanteisiin, jolloin hänen 
on tehtävä elämänsä merkityksellisirr.mät ratkaisut. Toi
sessa muodossa nämä arvoristiriidat esiintyvät niissä 
taisteluissa, joissa eri yksilöitten edustamat erilaiset 
arvot törmäävät yhteen, ja vielä suuremmassa mitta
kaavassa, kun yksilöryhmien, kansojen, uskontojen y. m. 
ihanteet - jotka ovat samoja kuin arvot - iskevät 
toisiaan vastaan. Ilman. tätä arvojen taistelua ei olisi 
elämääkään; >>elämä on taistelua>> ja semmoisena viime 
kädessä arvojen taistelua. Juuri tämä taistelu intensivoi 
arvojentajun ja on edellytyksenä niitten elämälle; ilman 
taistelua arvot kuolevat. Vasta kriitillisessä tilanteessa 
kun yksilön on ratkaistava kantansa johonkin arvokysy
mykseen nähden, hän tulee tietoiseksi personallisuutensa 
olemuksesta, ja samalla tavalla on usein laita kansan, 
ja vasta tästä hetkestä alkaen hän tai se panee koko 
tarmonsa omistamansa arvon toteuttamiseen. Tästä 
näkökulmasta katsottuna on erinomaisen paljon tofta 
Herakleitoksen lauseessa: >>Sota on kaiken isä>>. 

Nyt sanottuun liitän eräitä ajatuksia, jotka voivat 
ensi katsomalta tuntua kummallisilta, mutta jotka siitä 
huolimatta ovat totta. Moraliselta kannalta katsoen 
ihminen ei koskaan taistele muun kuin o m a n i t s e n s ä 
k a n s s a. Näin on laita silloinkin kun luulemme tais
televamme muitten arvoja vastaan. Ihminen ei koskaan 
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voi mennä oman itsensä ulkopuolelle. Emme ole milloin
kaan oppineet toisesta suorastaan tuntemaan muuta kuin 

· sen, minkä aistimemme ovat meille ilmoittaneet, toisen
sielua emme ole missään nähneet; tunnemme sen ainoas
taan välillisesti, itsemme kautta, vain sikäli nimittäin,
mikäli itsestämme, omasta minästämme olemme panneet
aineksia niihin elottomiin puitteisiin, minkä aistimukset
ovat meille antaneet käytettäyiksL Jos vihaamme jotakin
luonteenpiirrettä toisessa, tai rakastamme jotakin toi
sessa, ovat nämä itse asiassa meidän omia luonteenpiir
teitämme, jotka olemme toiseen siirtäneet. Voin t. s.
vihata toista ainoastaan, jos minussa itsessäni on se,
mitä vihaan, rakastaa, jos itsessäni on se, mitä rakastan,
ja samoin on kaikkien muidenkin tunteitten laita, jotka
kohdistuvat toiseen minään (siis esim. halveksimisen,
kunnioituksen, ihailun, ylpeyden, nöyryyden, matelevai
suuden, · 1empeyden, julmuuden, häpeän, julkeuden, ka
teuden, surun; toisin on sitävastoin esim. pelon, rohkeu
den, ihmettelyn, toivon, ilon, pettymyksen, tyytyväi
syyden laita, joissa ei tule kysymykseen suhtautuminen
toisen personallisuuden laatuun.) Ja viha on sitä kii
vaampi, mitä paremmin oman itsemme kautta voimme
toisen laadun ymmärtää. Tästä johtuu, että sodista
kansalais'", veljessodat ovat julmimpia ja kauheimpia.
Siinä eivät taistelevat puolet voi suhtautua toisiinsa
objektivisesti.

Nimenomaan s ä ä  1 i s s ä voi selvästi havaita, miten
tämä tunne itse asiassa on kohdistunut oinaan itseen.
Oma minä substituoidaan säälissä toisen henkilön tilalle.
Moni on kai huomannut, että sääliä voi tuntea hyvin
voimakkaasti itseään kohtaan, kun ajattelee itseään
jossakin aikaisemmassa tilanteessa esim. lapsena. Scho
penhauer huomauttaa siitä, miten sääliessä toista itse
asiassa säälimme omaa itseämme.

Tämän lisäksi on vielä huomattava eräs seikka. 
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Vastakkaiset tunteet: viha ja rakkaus, sääli ja julmuus, 
kateus ja ihailu, jumaloiminen ja johonkin >>paheneminen» 
ovat psykologisesti erittäin lähellä toisiaan. Mitä suu
rempi rakkaus on ollut, sitä suurempi on viha; viha 
imee voimansa juuri rakastamisen mahdollisuudesta. 

Kun tunnemme määrättyä tunnetta toista kohtaan, 
kohdistuu tämä tunne itse asiassa oman minämme ten
denssiin, erääseen mahdollisuuteen meissä, jonka olemme 
tukahuttaneet. Siihen nähden toisessa, jota emme ollen
kaan voi ymmärtää, olemme kylmiä, emme tunne 
mitään sentapaisia tunteita, joista tässä on kysymys. 
Antipatia ihmisten kesken perustuu useinkin eräänlaiseen 
pitkällemenevään henkiseen samallaisuuteen, siis taval
laan sympatiaan, mutta että tuo kahden ihmisen kes
keinen tunne kumminkin. esiintyy antipatiana, perustuu 
nähtävästi siihen, että kumpikin on ratkaissut alkuaan· 
saman tahdonsuuntaproblemin vastakkaisin tavoin; sa
masta lähtökohdasta he ovat kehittyneet eri suuntiin, 
toinen on valinnut toisen, toinen toisen tien. Ratkaise
vassa kohdassa on tullut ilmi personallisuuksien erilai
suus, perimmältään erilainen moralinen arviointi, joka 
sitten ilmenee paljossa semmoisessakin, joka on vaikeata 
huomata olevan missään tekemisissä moralin kanssa. 
Tietoisuus tämmöisen aivan periaatteellisen erilaisuuden 
olemassaolosta on varsin piinallinen ja voi tehdä yhdessä
olon suorastaan sietämättömäksi, tietysti kuitenkin riip
puen siitä herkkyydestä, millä asianomaiset voivat eläy
tyä toistensa sielunelämään. Usein tuntuu miltei helpo
tukselta, kun tuollainen latentti jännitystila puhkeaa jul
kiseksi vihamielisyydeksi saaden ilmauksensa sanoissa 
tai teoissa. Tämmöisen suhteen syntymiseksi on välttä
mätöntä, että toinen tuntee olevansa samalla henkisellä 
tasolla toisen kanssa; henkinen yhdenvertaisuus on anti
patian edellytys. Voi esim. tapahtua, että huomaa 
toisessa arvioimistavan, jonka kehityksessään itse on 
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sivuuttanut; tällöin ei tunne toista kohtaan antipatiaa 
varsinaisessa mielessä,. vaan jonkinlaista. epämieluista 
sijaishäpeän tunnetta. 

· Että todella _ylläsanottu pitää paikkansa, havaitsee
usein jokapäiväisessä elämässä. Kun joku hyvin kiih
keästi puolustaa toista omaamatta siihen mitään ulko
naista syytä, voi olla varma, että hän oikeastaan puolus
taa itseään; jos hän taas tuomitsee intohimoisesti toisen,• 
hän epäilemättä tuomitsee omassa itsessään elävästi 
tuntemansa tahtomahdollisuuden. 

Vakavimpia, katkerimpia ja vaarallisimpia vastus
tajia taistelussa erilaisten ihanteitten, samoinkuin eri 
yksilöitten välillä, eivät siis suinkaan ole ne, jotka eivät 
vastapuoltaan voi ymmärtää eivätkä asettua hänen 
kannalleen, vaan ne, jotka omassa sydämessään kantavat 
samoja ihanteita kuin vastustaja, mutta ei omaksuttuina, 
vaan hyljättyinä, pannaanjulistettuina. Esim. kristin
uskon suurimpia ja vakavimmalta kannalta otettavia 
vihamiehiä ovat ne, jotka ovat omassa itsessään tunte
neet sen äänen, jotka ovat siihen olleet personapisessa suh
teessa. Nämä eivät pysähdy kristinuskon ulkokuoreen, 
vaan heidän vihansa on kohdistunut suorastaan kristin
uskon eetilliseen ytimeen, niihin arvoihin, jotka tämä 
uskonto asettaa korkeimmiksi. Tämmöinen kristinuskon 
vastustaja oli Nietzsche. Harva on niin tietoisesti suun
nannut hyökkäyksensä siihen, mikä Kristuksen opissa 
on oleellisinta, sen etiikkiin. Hän tahtoi horjuttaa sitä 
aatepohjaa, millä tämä oppi lepää ja minkä edustaja 
ja kannattaja Kristuksen personallisuus oli, eikä käynyt 
mikään ulkonaisen, muotopuolen kimppuun. Nietzschen 
kiihkeys on paraiten selitettävissä siten, että hänessä se 
eetillinen katsantokanta, JOta kristinus¼o edustaa, oli 
erinomaisen voimakkaasti edustettuna. Sen hän koki 
voittaa yli-ihmismoralillaan. Meidän on muistettava, 
että Nietzschessä oli runsaasti teologin verta. Todis-
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tuksena siitä, miten ankarasti nuo eri arvot kamppailivat 
hänen sielussaan, on se se:kka hänen mielipuolisuutensa 
ajalta, että Nietzsche mielipuolena allekirjoitti kirjeensä 

· milloin nimellä >>Dionysos>> milloin >>Der Gekreuzigte>>.
Tämä ilmiö osottaa, että Nietzsche oli tuntenut itse itsensä
- ei yksin mielipuolena, v.aan jo aikaisemmin - milloin
toiseksi, milloin toiseksi. Hän oli niin intensivisesti
'•eläytynyt noihin kahteen periaatteellisesti vastakkaiseen
oppiin, että hän identifioi itsensä toisaalta Kristuksen
kanssa, toisaalta kuvitteli itsensä Dionysokseksi, joka
tässä tapauksessa on käsitettävä >>hyvän ja pahan tuolla
puolen» olevan elämänmyöntämisihanteen edustajaksi.
Nämä kaksi Nietzschen minää kävivät keskenään jätti
läismäistä taistelua. -

Arvojen välisen taistelun keskeinen merkitys ihmi
sessä sekä myöskin se tärkeys, mikä ihmisen henkisellä 
suhteella toisiin yksilöihin on - tarkotan sitä mer
kityksellistä osaa, mitä ihmisen elämässä sympatiat 
ja antipatiat, rakkaus ja viha ja muut toisten perso
nallisuuteen ja sen ilmauksiin kohdistuvat tunteet näyt
televät ____: on todisteena siitä, että pelkkä biologinen 
tarkotuksenmukaisuus ei vielä tyhjennä elämän olemusta. 
Tämä myös on omiaan osottamaan puhtaasti materialis
tisen maailmanselityksen riittämättömäksi. Rakkaudessa 
ja vihassa ei yksilö lopulta etsi omaa yksilöllistä menes
tystään, ja useinhan juuri näiden tunteiden tai esim. 
säälin ja myötätunnon, häpeän, turhamaisuuden, surun 
vallassa yksilö menettelee tavalla, jota on vaikea asettaa 
mihinkään sopusointuun tarkotuksenmukaisuuden, elä
män edistämistä tarkottavien näkökohtien kanssa .. Täl
laisten tunteiden vallassa ollessaan hän näet tajuaa, 
että on olemassa joitakin korkeampia arvoja kuin yksilön 
menestys ja biologinen tarkotuksenmukaisuus. Kuinka 
:moni onkaan ollut valmis luopumaan kaikista eduistaan,' 
vaikkapa hengestäänkin yksinomaan saadakseen esim. 
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vihalleen tyydytyksen. Tässäkin tulee ilmi se, mitä jo 
ennemmin olen tehostanut, että pääasia ei ole elää, vaan. 
elää määrätyllä tavalla, personallisen tahdon oleellisten 
tendenssien mukaisesti. Nämä tendenssit tulevat sel
vemmin ilmi tahdon suhteessa toisiin tahtoihin; siinä 
paraiten näyttäytyy kunkin yksilön luonne, ennen kaikkea 
moralinen; yleensähän käsitetäänkin moralin tulevan 
kysymykseen ihmistenkeskisissä suhteissa, mikä käsitys 
kuitenkin on mielestäni liiaksi suppea, sjllä morali tulee 
esiin kaikessa tal1tomisessa; perimmältään morali onkin 
yksilön suhdetta omaan itseensä; selvemmin sanottuna: 
se on hänen eri tahtotendenssiensä keskinäinen suhde. 

Maailmaa voi katsella kahdelta aivan vastakkaiselta 
kannalta: ulkoapäin ja sisältäpäin. Ulkoapäin: tarkaste
lemalla ilmiöitä, materian tapahtumista. Sisältäpäin: 
tahdon ja arvojen kannalta. Edellinen tapahtuminen on 
kaussaliteettilain alaista, jonka mukaan kaikella on 
täydelliset syynsä aikaisemmassa tapahtumisessa; mitään 
uutta, periaatteessa uutta ei seuraava hetki lisää siihen, 
mitä edellisessä hetkessä on ollut. Materia on välttä
mättömyyden rautaisten lakien alainen. 

Sisältäpäin tajunnan kannalta katsoen taas maailma 
tarjoo toisellaisen näyn. Tajunnan primärisenä aineksena 
pidän, kuten aikaisemmin olen kyllin useasti sanonut, 
tahtoa. Tahto virtaa siihen suuntaan tai oikeammin 
esiintyy semmoisena, jommoisena olemista tai jommoi
seksi tulemista se pitää arvokkaimpana (tämä sana 
tällöin otettuna laajemmassa mielessä kuin missä se 
tavallisesti otetaan). Arvonäkökohta on tajunnan maail
massa määräävänä. Tahdon oleminen ei ole passivista, 
jommoiseksi käsitämme aineellisen tapahtumisen, joka 
aina on ikäänkuin vierimistä mäkeä alaspäin, vaan 
tahto on aktivinen joka hetki, kaikki, minkä se tahtoo, 
sen se todella tahtoo. 
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Nyt ei voi tietysti kieltää, etteikö tahto ja ulkonainen 
, tapahtuminen ..:_ tarkotan tässä fysiologista tapahtu
mista - olisi jonkinlaisessa yhteydessä keskenään; se 
on jokaiselle kokemuksesta niin tuttu asia, ettei ole 
tarpeellista siinä sen pitemmälti viipyä. Toisten mukaan 
ovat sielun ja ruumis semmoisessa vuorovaikutuksessa 
keskenään, että sielu vaikuttaa ruumiiseen ja ruumis 
sieluun; toiset taas, kuten Leibniz otaksuivat, että sielun 
ja ruumiin toimintojen välillä vallitsi Jumalan edeltäpäin 
säätämä harmonia. Spinozasta alkunsa saanut psyko
fyysillinen paralellismi taas käsittää asian lyhyesti 
ilmaistuna siten, että se, mikä tajunnassa esiintyy sielul
lisena, esiintyy aistimilla havaittuna ulkomaailmassa ai
neellisena prosessina; näitä kahta tapahtumasarjaa voi
daan verrata esimerkiksi pyöreän kappaleen pintaan, 
joka .toiselta puolelta esiintyy kuperana, toiselta koverana. 

Tämä selitys tuntuu fiktiona ja työhypoteesina hy
väksyttävältä, joskin on sanottava, ettei sen kautta 
asiaa ole tyhjentävästi oikeastaan selitetty. 

Tahdon mainita esimerkin siitä, miten erilaisessa 
valossa asiat esiintyvät riippuen miltä puolelta niitä 
tarkastelee, ruumiin vaiko sielun. Nukkuessa tapahtuu 
toisinaan, että sydän rupeaa kiivaasti· lyömään jonkun 
pelottavan tilanteen johdosta, johon unissa on joutuvi
naan tai järkyttävän elämyksen tähden, minkä unissa 
kokee. Niinkauan kuin unitilaa kestää, tuntuu ehdotto
masti siltä, että tuo· fysiologinen ilmiö on seurauksena 
mainitusta sielullisesta järkytyksestä. Mutta ruumiillis
ten toimintojen kannalta katsoen tuo sydämentykytys 
saattoi johtua sydänhermojen epäsäännöllisestä toimin
nasta tai muusta fysiologisesta häiriöstä. -

Olen jo aikaisemmin esittänyt sen käsityksen, että 
henkiset ja ruumiilliset toiminnot ovat toistensa e d e 1-
1 y t y k s i n ä, mutta että ne sitävastoin eivät ole tois
tensa s y i n ä. Ilman vissejä muutoksia materiassa ei 
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olisi myöskään tajuntatiloja, mutta ilman tajuntaa ei liioin 
olisi materian liikkeitä, ei edes materiaa yleensä olemassa; 
sillä lopuksi materia on olemassa vain meidän tajunnas
samme. Ehkä on Schopenhauerin väite oikea, että ruu
mis ei ole muuta kuin meidän tahtomme objektivatio. 
Materian Jainmukaisuus ei minun käsitykseni mukaan 
johdu siinä itsessään olevista immanenteista laeista, 
vaan välttämättömyydestä, joka pakottaa ilmenneen 
tahdon säännönmukaiseen tapahtumiseen. 

Kun nyt tahtoa a r v o  s t e  11 a a n, on sitä alati 
arvosteltava sen omalta kannalta, arvojen kannalta, 
ulkonaiset ilmiöt täytyy tällöin jättää pois luvusta, ja 
tämä sentähden, että tahtomisen syynä ei ole materian 
tapahtuminen, vaan korkeintaan sen edellytyksenä. Hen
kisen s. o. mqralisen kärsimyksen edellytyksenä voivat 
esim. kylläkin olla eräät ruumiilliset häiriöt, mutta 
tämän todentamisella ei asia suinkaan vielä ole kuitattu. 
Samoin voidaan kylläkin monet henkiset harrastukset 
(nimenomaan sellaiset, joista asianomaiselle · itselleen 
ole mitään näkyvää hyötyä kuten uskonnolliset, taiteel
liset, filosofiset), moraliset suunnat ja ihanteet selittää 
johtuviksi erinäisistä fysiologisista ja patologisista syistä, 
mutta huolimatta siitä, että tällä tavoin arvosuhtautu
miset, eetillinen hyvyys ja huonous osataan asettaa 
yhteyteen fyysillisten tilojen kanssa, vaatii kumminkin 
jokin meissä arvostelemaan eetillisiä ilmiöitä itsenäisinä 
suureina. · Tämäkin johtuu siitä, että arvoilla on oma 
maailmansa, ja että arvot ovat absoluuttisia. Me emme 
mitenkään nimittäin ole oikeutetut väittämään, että 
jotkin fyysilliset prosessit tai yleensä aistimilla havaitta
vat syyt ovat luoneet arvot, -vaan voimme korkeintaan 
myöntää, että nämä ulkoapäin tulevat sysäykset ovat 
tehneet mahdolliseksi arvolle päästä esiin latentista ole
massaolostaan asianomaisessa personallisuudessa. 

Se käsitys, että sairaaloisiin fyysillisiin tiloihin liit-
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tyvät sielu1liset kokemukset olisivat arvoltansa (nimit
täin absoluuttiselta) alempiarvoisia ja vähemmän huomiota 
ansaitsevia kuin nom1alisiin, vieläpä kenties moralisesti 
arvottomiakin, on ennakkokäsitys, joka ei perustu mihin
kään objektivisiin perusteisiin, joskaan ei liioin ole väi
tettävä niiden olevan mitään korkeampaakaan. · Kyl
mälle objektiviselle käsitykselle ovat kaikki arvot saman
arvo1s1a. Usein ovat sairaaloiset tilat suotuisia edelly
tyksiä vissien arvojen selväpiirteiselle ilmenemiselle. 

Muuten:, mitä on loppujen lopuksi >>sairaaloinen?» 
· Kaikkeen elämään on liittynyt painostuksen ja tuskan,
disharmonian tunne; ainahan yksilö on jotakin ilman ja
tähänhän juuri perustuukin se, että tahtominen (meidän
tuntemassamme muodossa) yhäti jatkuu. Täyttä tyydy
tystä ei saavuteta koskaan, ei ainakaan pitemmäksi aikaa.
Harvoin· tunnetaan autuutta, jonka olemus on siinä,

· että halutaan läsnäolevan sieluntilan jatkumista loppu
mattomiin, tila, jomrr.oiseksi useinkin haudantakaista
elämää kuvitellaan. Voisi näinollen sanoa, että elämä .
itsessään ei ole muuta kuin sairautta, jonka kulku
jonkun aikaa on suotuisa yksilön olemassaololle, mutta
joka lopulta kumminkin johtaa sen tuhoutumiseen nim.
kuolemaan. Mutta tarkotuksenmukainen ei taas suinkaan
aina ole kivuttominta. - Sairauskin on vain eräs muoto
sitä tahtomista, joka pitää yllä ruumiin elämää; ja kuo-

, lema vihdoin - uskon, että sekin on käsitettävä tahdon
ilmaukseksi: olento kuolee viime kädessä sen vuoksi, 
että se tahtoo kuolla. 

Edellä olevasta johtuu, että ihminen voi, mitä hän. 
tahtoo; mutta toisaalta hän tahtoo vain sikäli kuin hän 
voi. Kaikki tahtominen edellyttää jo semmoisenaan 
tahdotun toteutumismahdollisuuksia. Kumminkin puhu
taan paljon siitä, että >>henki on altis, mutta liha on heikko>>, 
joka siis sisältäisi sen, että tahto ei kykenisi toteuttamaan 
itseään. Mutta tämä johtuu siitä, että tahto ei koko 
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aikaa pysy samana vaan syrjäytyy toisen tahtotendenssin 
tieltä, joka nyt vuorostaan edustaa yksilöä. Eräät ulkoa
päin tulevat vaikutteet aikaansaavat -semmoisia muutok
sia tahtomisen edellytyksissä, että nämä antavat ikään
kuin suuremmat mahdollisuudet toisellaisen tahdon esiin
tymiselle ja näin katkeaa se kenties jo alkanut ulkonainen 
tapahtumasarja, joka oli edellisen tahdon ilmauksena. 
Mutta kun tahtoa arvostellaan, ei ole oikein asetta:! 
syytä ulkoisten olosuhteitten niskoille, vaan sen tahdon · 
niskoillf', jonka ne, jos niin saamme sanoa, houkuttelivat 
esiin. Miten suuri merkitys tottumuksella on viimemai� 
nitu ,sa suhteessa, se on yleisesti tunnettu asia. 

Kantani tuossa paljon riidellyssä t a hdo n v a p a u s
k y s y  m y k s  e s s ä tulee kaiken perusteella olemaan 
suunnilleen seuraava: T a h  t o s e m  m o i. s e n a a n 
o n  v a p a  aj sikäli nimittäin, että jokainen voi ja saa
t�htoa juuri sitä ja sillä tavalla kuin hän tahtoo. Tahto
semmoisenaan ei ole minkäänlaisen ulkonaisen pakon
alainen ja jos sisäisestä pakosta tahdomme puhua, ei

· se ole muualta lähtöisin kuin meistä itsestämme, oman
tahtomme olemuksesta; tahto saa itse täysin määrätä
millainen sen laatu on oleva. Sitävastoin täytyy t e o i s ta
s. o. tahdon ilmauksista sanoa, että ne ovat d e t e r
m i n o  i d u t. Sillä ne kuuluvat fyysilliseen maailmaan
Ja ovat välttämättömyyden, mekanisen kaussalisuuden
alaiset. Useinhan miltei tilapäisyys ratkaisee, m1nkälaisen
ilmauksen tahtomme saa. Tämän viimeksimainitun
väitteen kanssa on kenties ensi katsannolta ristiriidassa
se aikaisemmin esittämäni väite, että tahto toteuttaa
sen, minkä se tahtoo. Mutta on huomattava, etteivät
tahdon ilmenemykset vielä tyhjennä tahtoa. Tahto
kylläkin tahtoo sitä, mikä on välttämätöntä, mutta
tämä on ainoastaan yksi ja lisäksi epäoleellinen puoli
tahdossa, varsinaisesti ja syvimmältä kannalta katsoen
tahto ei tahdo muuta kuin omaa itseään seuraavassa
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olemisensa faasissa. Näin ollen ei se seikka, että teot ovat 
detenninoidut, ollenkaan vapauta tahtoa siveellisestä 
edesvastuusta. Pääasiahan on, millä miele.lä teko suo
ritetaan, ei itse teko, siveelliseltä (joskaan ei niin ole 
laita, ainakaan käytännössä, juriidiselta tai yleisen mieli
piteen) kannalta. Nyt ehkä joku ajattelee: hyvä, koska 
teot kumminkin ovat kaustaliteetin rajottamat enkä minä 
niille itse asiassa voi mitään, niin antaa elämän mennä 
menojaan miten hyvänsä, minä en halua kiduttaa itseäni 
tekojani. liiaksi punnitsemalla, pääasia on, että tahdon
suuntani aina pysyy hyvänä. Mutta tällöin hän unohtaa, 
että tämän näkökohdan huomioonottaminen myös on 
eräänä aineksena· hänen tahdossaan, ja tuskin hän itse
kään voi olla sitä mieltä, että tämä seikka on omiaan 

1 lisäämään hänen tahtomisensa siveellistä arvoa. Ei 
edes siitä tiedosta, että tahto on detenninoitu, mitenkään 
seuraa, että ihminen olisi oikeutettu toimimaan hituis
takaan huonommin kuin muuten, vaan velvollisuudet 
pysyvät aivan samoina kuin ennenkin. Mutta koska 
kumminkin on tunnettu asia, että ihmiset käyttävät 
hyväkseen tietoa siitä, että tahto ja sen toiminta on 
detenninoitu, sillä tavoin, että heittäytyvät siveelli
sesti ryhdittömiksi ja tekevät mitä hyvänsä työntäen 
kaiken syyn olosuhteitten niskoille, niin• on välttämätöntä 
yhteiskunnan edun nimessä ylläpitää semmoista käsi
tystä, että ihminen on sekä tahdossaan että myös toimin
nassaan täysin vapaa. Siten saadaan myös perustus 
oikeudelliselle rankaisemiselle. 

Ylipäätään on tahdonvapauskysymys ensi sijassa 
k ä y t ä  n n ö 11 i n e  n k y s y m y s  ja kun sanotaan, 
että tahto on vapaa, tarkotetaan tällä· sitä, että ihmisen 
tulee seurata moralilakeja, että hänen tulee toimia siveel
lisesti. Ja tärkeätä on yhteiskunnan kannalta, että ollaan 
tässä käsityksessä, sillä siveellisellä ihmisten enemmistö 
käsittää yhteiskunnallisten moralisäädösten täyttämistä. 
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Tähän asti olemme puhuneet tahdon ja arvojen ole
muksesta yleensä ottamatta erikoisesti puheeksi mää
rättyjä arvoja. Arvojahan on lukemattomia, sillä jokainen 
tahdon faasi sisältää määrätyn arvon, joka kvalitativi
sesti eroaa kaikista muista. Kumminkin vallitsee arvojen 
välillä yhtäläisyyksiä, tahtojen yhtäläisyys kun lankee 
yhteen arvojen yhtäläisyyden kanssa. Ja nämä yhtä
läisyydet pukeutuvat suhteellisesti konstanteiksi ilmauk
siksi, joiden perusteella voimme abstrahoida eräitä arvoja 
niinsanoakseni itsenäisiksi entiteeteiksi ja erottaa toisis
taan . arvoja. Ne arvot, minkä määrätyn subjektin 
tahto sisältää joko samanaikai$esti tai perättäisinä sen 
elämän jatkuessa ajassa, ovat, niinkuin jo on huomau
tettu, aina jossakin määrin sukua toisilleen; mutta toisaalta. 
on niiden välillä havaittavissa suurta erilaisuutta ja 
.vaihtelevaisuutta. Eri aikoina ihmiselämässä ovat eri 
arvot etualalla eikä yksilö voi tietää, mitä arvoja hänen 
tuleva minänsä kantaa helmassaan. Nuorukaisen ihan
teet eivät ole samoja kuin lapsen, eivätkä miehen tai van
huksen samoja kuin nuorukaisen. Tämänpäiväiset arvoni 
eivät ole täysin samat kuin eiliset ja huomenna varmaankin 
taas katson asioita vähän eri kannalta. Tapahtuu, että 
tuonnempana tulemme katumaankin ja ankarasti tuo
mitsemaan sitä, mitä nyt kannatamme ja minkä mukaan 
elämämme suuntaamme, että silloin tulemme pitämään 
arvokkaana jotakin aivan toista. Uusia ja yhä uusia 
tahtotendenssejä astuu esiin olemuksemme syvyyksistä, 
osaksi sitä mukaa kuin personallisuutemme vanhenee ja 
kypsyy, osaksi olosuhteitten vaikutuksesta. Useinhan 
kovan onnen kolaukset tai myötäkäymiset, taikka toisten 
ihmisten vaikutus tai järkyttävät elämykset avaavat 
meissä ne salvat, joiden takaa uusia arvoja, uusia ihanteita 
virtaa esiin. Aina on mielestämme viimeksi omaksu
mamme arvo tärkein ja korkein, aikaisemmat tuntuvat 
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naiveilta, mitättömiltä, hävettäviltä tai suorastaan ereh
dyksiltä. 

Jokaisella eri maailmaan-suhtautumistavalla, joko sitä 
sitten pidetään hyvänä tai pahana, terveenä tai sairaloi
sena, on omat ihanteensa, oma maailmankatsomuksensa, 
omat arvonsa, jotka ainakin jossakin määrin, joskaan 
tietysti eivät koskaan täydellisesti, voidaan k ä s i t t e i n
k i n ilmaista; niin hyvin nautinnonhimolla kuin aske;. 
tismilla, aktiviteetilla kuin passiviteetilla, optimismilla 
ja pessimismillä, ulkonaisten muotojen kunnioittamisella 
ja niiden vähäksymisellä, auktoriteettien kunnioituksella 
ja ennakkoluulottomuudella, idealismilla ja materialis
milla, egoismilla ja itsensä uhraavalla altruismilla, itse
tunnolla ja oman huonouden tunnolla - jokaisella on 
omat arvonsa, jokaisessa näistä voi nähdä suuruutta, 
jokainen· niistä voi tuntua enimmin ihmisarvon ja erit
täinkin asianomaisen oman arvon mukaiselta. Toinen 
siis esim. näkee elämän suuruuden siinä, että hän tekee 
oman minänsä kaiken keskipisteeksi, kohottaa sen demo
nisessa uhmassa miltei jumalaksi, vaatien ·kaikkia alis
tumaan, kumartamaan häntä, murskaten allensa muitten 

'korkeimmat tunteet, lausuen satakertaisesti ja tuhat
kertaisesti >>minä>>! Hän tuntee rajattoman, kyllästymät
tömän vallan himon suuruudessaan, uskaltaa pyytää 
itsellensä kaikkea ja pitää luonnollisena, että se hänelle 
lankee, hän on järkkymätön ja luottaa rajattomasti 
itseensä, hän tahtoo itse olla kaiken normi. •

Toinen taas näkee itsensäkieltämisen, muitten rajat
toman rakastamisen suuruuden, sen kauneuden ja sisäi
sen voiman osotuksen, joka ori loppumattomassa uhrau
tuvaisuudessa ja antamisessa. Hän näkee nöyryydestä 
sen toisen puolen, hän ei sitä pidä pelkkänä orjamaisena 
passivisena alistumisena, vaan tuntee kohoavansa siveel
lisessä itsekunnioituksessa voidessaan olla vapaaehtoisesti 
nöyrä, hän näkee ulkonaisen itsensä tehostamisen ont-
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touden kieltäytymisen täysinäisyyteen verrattuna, hän 
tahtoo, että hän�n personallisuutensa olisi niin suuri, 
että hänellä on varaa yksilönä olla merkitystä vailla, 
ettei hänen tarvitse rajottua vain omaan pieneen minäänsä. 

Se taas, joka on aktivinen, näkee ehkä sen, mikä on 
suurta väsymättömässä, lannistumattomassa toiminnassa, 
menemisessä ulos itsensä ahtaasta piiristä maailmaan, 
sen taisteluihin, epävarmuuksiin ja vaaroihin, mutta 
samalla myös voittoihin ja palkintoihin. Häntä kannus
tavat vaikeudet, hän tahtoo nähdä vastusten kautta 
saadut työn tulokset, nähdä saavutuksen liittyvän saa
vutukseen: häntä viehättää oman ja menneitten aikojen 
väsymätön työ ja ponnistelu, luonnon ja ihmisten voit
taminen. 

Taas sillä, jonka elämän ulkokuori osottaa passivi
teettia, kenties on eetillinen perusintuitio, jonka voisi 
kuvata esim. seuraavaan tapaan. Hän pitää ik�änkuin 
arvolleen alentavana puuttua tapahtumiin enemmän kuin 
juuri on välttämätöntä. Hän näkee maailmassa vain 
satunnaisuutta, ilmiöiden .. tilapäisiä konstellatioita eikä 
katso arvonsa mukaiseksi tehdä itseään niistä riippuvai
seksi, hän ei tahdo ruveta omasta alotteestaan tanssi
maan olosuhteiden pillin mukaan. Täysin hän tietysti 
ei voi kuitenkaan vapautua olosuhteitten painostuksesta, 
mutta tällöinkin hän suhtautuu maailmaan ulkopuoli
sesti, panematta sieluaan ulkomaailman suhteitten mes
taroimiseen, joita hän ei kumminkaan voi kokonaan 
hallita. Hymy huulillaan katselee hän ihmisten touhua
mista, jota hän pitää pohjaltaan tarkotuksettomana 
reuhtomisena, tyhjänpäiväisenä objektien siirtelemisenä 
paikasta toiseen tai riitoina yhdentekevistä asioista. 
Hänelle on kylliksi itse olemisensa, omat sielunliikkeensä, 
muu on adiaforista. Millään ei, ainakaan peria�tteessa, 
ole hänestä sitä arvoa, että se voisi häiritä hänen ata
raksiaansa: jos hänelle lankeaa jokin etu, ottaa hän sen 
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samalla tyyneydellä• vastaan kuin jos· hän sen menettää: 
T ä 11 ä tavoin tahtoo hän olla maailman herra niin pit
källe kuin voi;· aivan· päinvastaisella tavalla siis kuin se, 
joka ·aktivisesti suhtautuu maailmaan. 

(Se passiviteetti, jota tässä näin olen kuvaillut, on 
kumminkin vain ulkonaisesti passiviteettia, sisäisesti sekin 
on aktivista, hengen alinomaista jännitystilaa, joka ken
ties lisääntyy useinkin juuri ulkonaisen toimettomuuden 
kautta. On toisenkinlaista passiviteettia, jota voi sanoa 
tylsyydeksi. Tietysti silläkin on jonkinlainen eetillinen 
pohja kuten kaikilla elåmänmuodoilla, mutta epäilemättä 

· koko lailla erilainen kuin nyt puheena olleella).
Toiset taas pyrkivät askeesin kautta sisäiseen vapau

teen, tietoisesti ja tahtoen. antautuen kärsimyksiin; hei
dän tarkotuksenaan on näin päästä periaatteellisesti 
kärsimysten voittajaksi. Maailma on heidän hava ntonsa 
mukaan täynnä kärsimyksiä, tuskaa, • ja he tuntevat, 
että on aiv,.an · satunnaista, etteivät ne ole juuri heitä 
kohdanneet. Tästä johtuvasta tunteesta vapautuakseen, 
voittaakseen maailman, he vapaaehtoisesti antautuvat 
niihin kärsimyksiin, jotka mahdollisesti olisivat voineet 
tulla heidän osalleen. Näin he pyrkivät vapauteen ja· 
saavuttamaan arvoa, itsekunnioitusta omissa silmissään. 

Tässä vain muutamia esimerkkejä erilaisista arvo
suhtautumisista. Eetilliset, filosofiset, ja uskonnolliset 
opit eivät ylipäänsä ole muuta kuin käsitteelliseen tai 
kuvaannolliseen muotoon puettuja arvo-intuitioita: tänne 
kuuluvat stoalaisuus ja epikurolaisuus, kyynikkojen oppi 
ja hedonismi, munkkilaisuus, tolstoilaisuus, Schopenhaue
rin, Nietzschen, Kierkegaardin opit, Kantin kategorinen 
imperativi, nykyaikana vallalle päässyt aktivisuuden 
palvelus, idealismi ja materialismi; edelleen kristinusko, 
buddhalaisuus, muhamettilaisuus, konfusiani !ömi. J okai
nen niistä tuo esiin ihanteen, joka sille on k orkein, kes-
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keisin ja josta sitten opin eetilliset säädökset ja ohjeet, 
sitten myös dogmit ja vihdoin koko ulkonainen appa
raatti, monine muualta tulleine epäoleellisine lisineen 
lähtevät kuin keskipisteestä eri tahoille. haarautuvat 
säteet. Tuo keskipiste on arvo, jota, kuten olen tehosta-

·, nut, ei koskaan voida selvästi ja täydellisesti ilmaista.
(Sanoin lausuttuina eetilliset ihanteet jo ovat i l m a u k
s i a.) Useinhan tuntuvat erilaisten arvojen ilmaukset
siksi samallaisilta, että voi syntyä se käsitys, ettei mitään
ristiriitaa eri oppien välillä ole olemassa; ja kumminkin
se on. Lutherin lause Zwinglille ja Oekolampadiukselle
Marburgin· uskontokeskustelussa ön tässä suhteessa ku
vaava: >>teissä on toinen henki kuin meissä.>> 

Erilaisiin arvosuhtautumisiin perustuvat myös v a 1-
t i o 11 i s e t ja y h t e i s k u n n a 11 i s e t virtaukset ja 
liikkeet: demokraattisuus, vapaamielisyys, sosialismi, nais
asialiike, raittiusliike; valtiollinen oikeisto- ja vasemmisto
laisuus; nationalismi, kosmopolitismi, valtiollinen jyrk
kyys ja myöntyväisyys, ja yleensä kaikki puoluemuo
dostukset. Järjen arvostelun kanssa näillä kaikilla on 
sangen vähän tekemistä. Jos todella toinen kanta jär
jellisesti voitaisiin todistaa oikeammaksi tai vääremmäksi 
kuin toinen, olisi valtiollisten ja yhteiskunnallisten tais
telujen kiivaus todella arvotus. Mutta tosiasiassa ovat 
kaikki eetilliseltä kannalta, Öbjektivisesti, teoreettisesti 
katsoen aivan yhtä oikeutetut. Mutta ne .eivät olekaan 
teoriaa, vaan elämä.ä, ja niin kuin kaikki elämän prob
lemit ne voidaan ratkaista ainoastaan subjektivisesti, 
itse asettumalla määrätyn arvon kannalle ja liittymällä 
niihin, jotka sen tunnustavat. 

Samasta näkökulmasta täytyy edelleen katsoa k a n-
s a l l i  s u u  s- ja r o t u  v a s t a k o h t i a. Jokaisen kan

. sallisuuden idealisena ja realisena perustana o.n kansallis
henki, jonka konstituoi vissien ihanteitten, arvojen 
tunnustaminen, mitkä arvot ovat elimellisessä yhteydessä 
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yhteisön tahtoelämän kanssa. Jokaisella kansalla on 
kansana oma maailmankatsomuksensa, ja tästä maailman
katsomuksesta voidaan hyvältä osalta johtaa monet 
kulttu.uri-ilmiöt ja myös historia. Yksilön riippumatto
muutta. kunnioittavilla englantilaisilla on erilainen maail
mankatsomus kuin valtion auktoriteettia kunnioittavilla 
saksalaisilla, häillä erilainen kuin rationalistisilla ranska
laisilla. Ger-maanien tahtomisella on toisenlainen perus
luonne kuin roma:nilaisiila ja slaaveilla. Eurooppalainen 
intellektualisluontoinen maailmankatsomus taas eroaa 
tunnekylläisestä itämaalaisesta, mutta on myös toisen- ' 
lainen kuin tahtoaviljelevien amerikkalaisten. Käytän
nöllisten roomalaisten ihanteet eivät olleet samoja kuin 
estetisoivien kreikkalaisten, ja kreikkalaisten keskuudessa 
taas esim. spartalaisten toisia kuin ateenalaisten. 

Toisten arvojen omaaminen on olemassaolon tais
telun kannalta edullisempaa kuin toisten, mutta mikään 
objektivinen kriterio niiden paremmuudesta tämä seikka 
ei ole. Se, joka on personallisella sympatialla eläytynyt 
jonkun kansan henkeen, tunkeutunut sen sisimpään, 
ei voi myöntää, että tuo kansa olisi alemman arvoinen 
kuin joku toinen vain sen johdosta, että sen luonteen-· 
piirteet ovat epäedulliset kansan menestymiselle. Usein 
kyllä näkee esitettävän sen käsityksen, että arvokkain 
olemassaolon taistelussa aina jää eloon, mutta mitään 
syytä tämmöiseen väitteeseen ei ole· olemassa. Miksikä 
se, mikä on hukkunut, ei ole voinut olla aivan yhtä arvo
kasta? Koko tuo väite perustuu circulus vitiosukseen: 
lähtökohtana on, että se, mikä on jäänyt eloon, on ollut 
arvokkainta ja todistuksena on, että se se on jäänyt 
eloon, koska ainoastaan arvokas pysyy. - On muuten 
sanottava, että ylipäänsä määrätynlaisen moralin luonne 
selvemmin tulee esiin määrätyn yhteisön elämää, tapoja, 
katsantokantoja tarkastellessamme kuin yksilöitä. Usein 
yksilönkin teoissa ilmenevä morali osottaa olemuksensa 



Arvoista 199 

· vasta yhteisön taustaa vastaan.' Yksilön motivit ovat
useinkin epäselvät, monet eri tekijät ovat kietoutu
neet toisiinsa: turhamaisuus, muiden arvostelun pelko,
etujensaavuttamishalu, nautinnonhimo ovat yhtyneet
idealisiin motiveihin, jotka ovat yhteydessä moralisen
peruskatsantokannan kanssa. Tosin ei ole sanottu,
että ne tai ne eetilliset tekijät ovat aikaansaaneet kansassa
ne tai ne tavat, käsitykset j. n. e.; ne voivat kenties
pysyä elossa useinkin vain slentrianin ja ihmisten epä
itsenäisyyden nojalla, mutta s·e, e t t ä  tuollainen tapa
tai katsomus on syntynyt, on aina todistus jonkinlaisen
erikoisen moralin olemassaolosta yhteisössä. Sillä tyh
jästä ei ole voinut syntyä esim. se tapa, että muinaiset
germaanikuninkaat välttääkseen tautikuolemaa lappunsa
lähetessä antoivat asettaa itsensä yksin alukseen, joka
sytytettiin palamaan ja sitten levitetyin purjein lähetet
tiin merelle, tai japanilaisten harakiri, ,tai hindujen tapa
heittäytyä Juggernaut-vaunujen alle tai Gangeksen pyhien
krokodilien ruuaksi, tai kiinalaisten vanhempainkunnioi
tus tai :m.uinaisroomalaisten ankara valanpitäväisyys
(esim. tarina Reguluksesta) j. n. e.

Kun asiaa tältä kannalta katsoo, muodostuu ihmis
kunnan h i s t o r i a  erilaisten arvon ilmenemysten välis
ten taisteluitten näytelmäksi, jossa voimme nähdä, miten 
arvot ovat saaneet väistyä toistensa tieltä. Kullekin 
aikakaudelle ovat määrätyt arvot luonteenomaisia; oli 
sitten kysymys antiikista ja antiikkisen hengen erilaisista 
ilmauksista, tai keskiajasta ristiretkineen, ritarilaitoksi:
neen, skolastiikkoineen ja mystisimeineen, tai renesanssi
ajasta ja humanismista tai valistusajasta ja sen rationa
lismista. Uudet aikakaudet syntyvät siten, että uudet 
arvot astuvat esiin ja valtaavat ihmisten mielet. Ensin 
ovat ne elävinä eräissä yksilöissä, suurmiehissä ja neroissa. 
Heissä puhkeaa ensiµ esiin se, mikä oli latenttina 
aj anhengessä. Tällainen henkilö on siis ennen muita 
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oman aikansa lapsi, mutta yhtä suurella syyllä tulevan 
ajan lapsi. Ihmiskunnan historia sisältäpäin katsoen 
on siis, arvojen historiaa. Ja niin on laita jokaisen yksi
tyisen kansan historian. Kansojen >>rappeutuminenkim► 
on moralinen ilmiö, samoinkuin otaksun, että ruumiillinen 
vanheneminen sisältäpäin katsoen on ruumiissa asuvan 
tahdon muuttumista. Kansan ihanteet muuttuvat toi
senlaisiksi; tämä luonnollisesti tietää, että yksilöitten 
ihanteet muuttuvat, sillä yksilöthän kansan muodostavat. 
Tämä yksilöitten ihanteitten muuttuminen vaikuttaa 
epätarkotuksenmukaisesti kansan olemassaoloon kansa
kokonaisuutena, inutta objektiviselta kannalta katsoen 
ei tätä laskukautta voi nimittää sen enemmän epäter
veeksi kuin nousukauttakaan. 



KOLLEKTIVIPERSONALLISUUKSISTA. 

Arvojen samallaisuuden tajuavat yksilöt intuitivi
sesti personallisuuh.--sien ilmausten perusteella. Tähän 
toisten arvojen tajuamismahdollisuuteen perustuvat k o  1-
,1 e k t i v i p e r s o n a 11 i s u u d e t. Kollektivipersonal
lisuuden edellytyksenä on ensinnäkin y h t e  i s e  n a r v o  n 
o 1 e m  a s s a o  1 o, sftten sen ilmauksien nojalla tapah
tuvat arvojen t a  j u a m i n e  n ja t u n n u s t a m i n e n
ja, voinime sanoa, kolmantena momenttina keskinäinen
v u o r o  v a i k u t u s  näin itsensä toisilleen ilmaisseitten
tahtojen välillä.

�ollektivipersohallisuus ei ensimmältään ole mikään 
elämän muoto siinä mielessä, että se olisi ulkonainen 
tosiasia, vaan se on puhtaasti henkinen, eetillinen tosiasia. 
Mutta sillä välin kuin yksilöpersonallisuus periaatteessa· 
voi olla olemassa ilman mitään ulkonaisia ilmauksia, ei 
kollektivipersonallisuusden syntyminen ole mahdollinen 
muuten kuin siten, että yksilöpersonallisuudet ensin 
manifestoivat itsensä ja tulevat ilmausten kautta toisis
taan tietoisiksi. Joskin siis ulkonainen, aistihavainnollinen 
maailma on kollektivipersonallisuuden syntymisen edel
lytyksenä, ori se kuitenkin itsessään jotain yliaistillista, 
manifestatioiden yläpuolella oleva realiteetti. Tämä, 
ensiksi henkinen, realiteetti saa sitten, kuten yksilöper
sonallisuuskin, ulkonaisen ilmaisunsa, saa muodon; ja 
nämä ilmaukset, jotka se saa, ovat erotettavat yksilöjen 
yksilöpersonallisuuksien ilmauksista, joskin tietysti nämä
kin ilmaukset syntyvät yksilöiden kautta. Mutta tällöin 
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yksilöt eivät toteuta omaa, vaan sitä kollektivipersonalli
suutta, johon he kuuluvat. Näin mainittu erotus on 
ymmärrettävästi enemmän teoreettinen, sillä käytän
nössä ei voi tehdä eroa niiden ilmausten välillä, jotka 
lähtevät yksilöstä, ja niiden, mitkä lähtevät kollektivi
personallisuudesta. 

Kollektivipersonallisuus on erikoinen elämän muoto, 
yksilöpersonallisuuden korkeampi potenssi, samoinkuin 
kenties vuorostaan esim. ihmisyksilö on erään alemman-

' laisen olemassaolomuodon korkeampi potenssi. Voi 
nimittäin olla otaksuttavissa, - vaikkakaan tuskin 
koskaan todistettavissa, - että samallainen perusvoima. 
kuin se, joka on luonut yhteiskunnat ja valtiot, on myös
kin liittänyt yksisoluiset oliot yhteen niin, . että niistä 
tuli korkeampia elämän muotoja. Kenties ei Swedenborg 
aikoinaan ollut niinkään väärässä, kun hän väitti, että 
ihminen on kokoonpantu monista pienistä ihmisistä. 
>>Pienet ihmiset» on tässä tietysti käsitettävä cum grano
salis; ajatus on se, että ihminen on käsitettävä lukemat-·
tomien >>ihmistahtojen» yhteisvaikutuksen tulokseksi.
Ainakin on minun vaikeafa ajatella, että sellaiset voi
mat, jotka ihmiskunnassa esiintyvät niin voimakkaina
yhteiskunnallisina vaistoina, että yksilöt empimättä uh
raavat oman olemassaolonsa yhteisön hyväksi tai jotka
�sim. mehiläisten ja muurahaisten elämässä saavat niin
hämmästyttäviä ilmauksia (esim. muurahaiset uhraavat
henkensä, jotta muut voisivat kulkea niiden ruumiiden
yli muuten ylitsepääsemättömässä paikassa, muurahais
emo puree itse poikki siipensä, kun ne ovat tarpeettomat;
mehiläiset säästävät viimeisenkin ravinnon' kuningatta
relle ,j. n. e. lul,{emattomia muita piirteitä) olisivat myö
häisiä, vasta korkeammalle kohonneen kehityksen tuot
teita. - Päinvastoin uskon, että tällainen yhteistunne,
jonka selitän yhteisten arvojen tunnustamiseksi, on
jotakin primäristä. On tullut tavaksi selittää korkeampia
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elämänilmiöitä alempien avulla. Tässä tahdomme selittää 
alempia viittaamalla korkeampiin. 

Jokaisessa yksilössä, sikäli kun hän on · arvojen 
kannattaja ja siis on personallisuus, on kollektiviperso
nallisuuden siemen. Niinpian kuin toinen tuntee sympatiaa 
hänen personallisuuttaan kohtaan, vaikkapa ohimenevästi, 
on kollektivipersonallisuuden ensimäinen muodo!,tuminen 
alkanut. Yhteisten arvojen tunteminen ja tunnustaminen 
on nimittäin juuri sympatiaa. Toisen arvon omaksuminen 
ei tällöin tunnu uhraukselta, itsetunnon loukkaukselta, 
vaan pikemminkin voitolta, arvokkaalta lahjalta, ],ah� · 
jalta tosin, jonka tavallaan saa toiselta, mutta jonka 
yhtäpaljon itse itselleen antaa. 

Toisen arvojen tajuamiseen liittyvän sympatian inten
sivisin korkein aste on r a k k a u s. · Tänne kuuluu myös
kin sukupuolellinen rakkaus; nimenomaan sen korkeim
missa ilmauksissa tulee sen yhteys arvokysymyksen 
kanssa näkyviin. Tässä en kuitenkaan sen perusteelli
semmin käy käsiksi tähän kysymykseen, koska olen tuon
nempana toisessa paikassa siihen palaava. 

Kaikki elämä esiintyy ei ainoastaan tajuntana, 
jonka peruselementti ort tahtomtnen, vaan aina myös 

. muotoina, viime kädessä materiaan nojautuvina väline
komplekseina. Samoinkuin yksityisolion talito materia
lisoituu ruumiiksi, elimistöksi, jossa se esiintyy diffe
renti�ituneena erilaisiksi, · olemassaoloa palveleviksi eli
miksi, samaten esiintyy myöskin kollektivipersonallisuus 
ulospäin elimistönä,· tosin toisenlaisena ja toisenlaisin 
elimin varustettuna. Kollektivipersonallisuuden ?isäinen 
yhtenäisyys on ulkoapäin vaikeammin havaittavissa, 
sillä, kuten jo sanoimme, se manifestoituu yksilöiden 
kautta, joita näinollen vississä mielessä voi pitää sen 
organeina. Mutta samalla pysyvät yksilöt myös yksilöinä 
ja toteuttavat seminoisena myös arvojaan. Kaikessa 
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kollektivipersonallisessa on yhteensulautuneina yksilön 
ja kollektivipersonallisuuden tahto; ne modifioivat alati 
toinen toistaan. Jos jo yksilöpersonallisuuteen voi sovel
luttaa vanhan ajan filosofin lauseen rcdvrn Qel, >>kaikki 
virtaa>>, voi sen vielä suuremmalla syyllä sovelluttaa 
kollektivipersonallisuuteen. Se ei ole mitään konstanttia 
ja selväpiirteistä ja -rajaista, siihen on sangen vaikea 
sovittaa logiikan ensimäistä lakia, identtiteettilakia, sillä 
se ei ole hetkeäkään identtinen oman itsensä ka:qssa. 
Kumminkin se on realiteetti, samaa lajia kuin kaikki 
.eetilliset, arvo-realiteetit. 

Eräänlaisen ulkonaisen konstanssin antavat kollek
tivipersonallisuudelle ne muodot, joissa se ilmenee. Tapoja, 
traditionalisia käsityksiä, kieltä, uskonnon ulkonaisia muo
toja, sen kultusta, dogmeja ja mytologisia muodostuk
sia, edelleen yhteiskunnallisia laitoksia, moralisääntöjä 
ja vihdoin kirkkoa ja valtiota voidaan pitää kollektivi
personallisen tahdon ilmauksjna ja välineinä, joissa se 
tulkitsee, toisaalta sisäisen laatunsa, toisaalta toteuttaa 
itsensä ja turvaa olemassaolonsa. Ulkonaisilla muodoilla 
on nimenomaan suuri merkitys. siinä suhteessa, että ne 
olemassaolollaan pysyttävät tahdon suunnassaan sen 
suggestivisen vaikutuksen kautta, mikä niillä on ihmis
sieluun. Toiset kollektivipersonallisista ilmenemyksistä 
tuntuvat suoranaisemmin palvelevan kollektivipersonal
lisuuden tahtoa, yksilö on niitä aikaansaadessaan enem
män tietoinen velvollisuu�sistaan yhteisöä kohtaan,,toiset 
taas tekevät sen välillisesti, siten nimittäin, että ne ovat 
lähinnä yksilön oman tahdon ilmauksia ja hyödyttävät 
ensi kädessä häntä, mutta samalla myös ovat ilmauksena 
sen k�llektivipersonallisuuden olemuksesta, johon hän 
kuuluu ja edistävät sen olemassaoloa ja kehittymistä. 
Edellisiin kuuluu esim. valtio ulkonaisena laitoksena, 
jälkimäisiin kieli, tavat, taide. Olen jo aikaisemmin 
koettanut osottaa, miten yhteiskunnallista laatua ole-
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vissa · ilmiöLsä ensin ilmauspuoli on etualalla, esim. 
kielessä ja uskonnollisissa käsityksissä, ja miten sittemmin 
välttämättömyyden suorittama selektio aikaa myöten 
eliminoi niistä pois epätarkotuksenmukaisen ja tekee 
entisistä ilmauksista tarkotuksenmukaisia välineitä, näi
den kuitenkaan kokonaan siinä määrin menettämättä 
ilmaus-luonnettaan, ettemme hyvin monissa tapauksissa. 
voisi niistä lukea myös sen tahdon luonnetta, joka niitten 
takana piilee,. 

Tässä on meidän ehkä syytä vähän kauemmin 
viipyä m o r a 1 i s ä ä  n t ö j e n luonteen tarkastelussa. 
Ne ovat kuten jo sanoinkin käsitettävät ensi kädessä 
tahdon (ja tunteiden) ilmauksiksi, mutta ennen pitkää 
niistä tulee tärkeitä kollektivipersonallisia välineitä, jotka 
ovat omiaan valtavalla tavalla pitämään asianomaista 
yhteisöä pystyssä; niillä on toisin sanoen suuri käytän
nöllinen merkitys. 

Alkeellisella kannalla on sielullinen yhtäläisyys (aina
kin ilmausten valossa nähtynä) ihmisten kesken erinomai
sen suuri. Kaikki yksilöt tahtovat (ulkonaisesti katsoen) 
jotenkin samaa. Heillä on samallaiset tarpeet, he pelkää
vät ja toivovat samaa, samat asiat heitä miellyttävät. 

Nyt on ihmisessä eräs taipumus, joka osottautuu 
hänessä sitä voimakkaampana, mitä alemmaksi kehityk
sen· portaita laskeudumme, nim. se, ettei hän havaitse 
omia tunteitaan ja tahtomuksiaan, vaan projisioi ne 
alati jonnekin itsensä ulkopuolelle. Elämystensä syytä 
hän ei näe itsessään, vaan ulkomaailmassa. Ja jos ei 
tämmöistä ulkonaista kiinnekohtaa ole, muodostaa hän 
semmoisen omassa mielikuvituksessaan ja antaa sitten 
sille objektivisen olemassaolon itsensä ulkopuolella. U s
k o n  t o a ei ole luonut yksinomaan pelko (kuten Lucre
tius aikoinaan väitti) vaan kaikki ihmisen tunteet ja 
halut. Samoin ovat t a v a t  alkuaan tahdon ja tunteitten 
spontanisia ilmauksia, jotka sitten muuttuivat traditio-
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nalisiksi. Ennen pitkää ne tuntuvat yksilöistä käskyiltä, 
jotka joku heidän yiäpuolellaan oleva mahti on heille 
antanut. K a i k k i o 1 e m  a s s a o  1 e v a vaikuttaa pel
källä olemassaolollaan velvoituksen tapaisesti, se suggeroi 
ihmisen noudattamaan itseään. Ja nimenomaan suggeroi 
voimakkaasti se, mikä esiintyy lukuisina yksityistapauk
sina. Kun kaikki tai ufeimmat menettelevät määrätyllä 
tavalla, syntyy ihmisessä se käsitys, että juuri näin on 
meneteltävä. Kaikkeen, mitä toiset tekevät, • sisältyy 
ikäänkuin m y k k ä k e h o t u s tehdä samoin ja tie
täähän jokainen, miten suuri esimerkin voima on. Ihmi
nen, niinkuin muuten useimmat eläimetkin, on kovin 
herkkä jäljittelylle, (muistakaamme. suggestion voimaa 
esim. joukkoliikkeissä). Vieläpä pelkkä jonkin v ä 1 i n e  e n· 
olemassaolo tuntuu ikäänkuin käskyltä käyttää' sitä . 

. Se siis myös jollakin tavoin suggeroi, · erittäinkin, jos on 
suotuisalla tavalla psyykillisesti predisponoitu. Mihin 
s u g g e s t i o perustuu, on kysymys, johon emme osaa 
vastata -tyydyttävästi; huomautamme vaan eräästä sei
kasta, nim. siitä, että suggestion, jos niin saamme sanoa, 
korkeammilla muoµoilla voidaan toisessa aikaansaada 
määrätynlainen intuitio; niin esim. on puh�iden joi
den teho myös useimmiten perustuu suggestioon, , ja 
taiteen tuotteiden laita. Tuntuu siis todennäköiseltä, 
että intuition ja suggestion välillä vallitsee jokin yhteys. 
Joka tapauksessa on suggestiolla . kieltämättömän suuri 
vaikutus ihmisen tahdonsunnan määräämiseen nähden 
ja kysymys on, voidaanko yleensä vaikuttaa ihmisen 
ei-egoistiseen tahtoon muuten kuin juuri sen kautta. 

Ihminen ei voi selittää suggestion aikaansaamaa, 
sen esille kutsumaa subjektivista tahtotendenssiään muu
ten kuin otaksumalla, että se johtuu jostakin hänen 
ylä- ja ulkopuolellaan olevasta käsittämättömästä mah
dista. Ja sangen luonnollista on, että tämä mahti tulee 
olemaan yliluonnollista laatua, siis jurnaluusolento, niin-
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kuin yieensäkiri ihminen erittäinkin alemmalla asteella 
antaa uskonnollisen värityksen kaikelle sille, jonka hän 
on itsestään projisoinut. Moralisille ohjeille on siis luon
teenomaista niitten suggestivinen vaikutus ihmismieleen, 
ja jos kohta on myönnettävä,. että eräät muut seikat 
myös osaltaan tekevät, että ihmiset katsovat olevan 
syytä niitä noudattaa kuten esim. se, että niiden seuraa
minen on heidän oman etunsa mukaista tai että heiile 
järki sanoo, että jos kerran he haluavat, että se yhteisö 
johon he kuuluvat, on pysyvä pystyssä, heidän on niitä 
noudatettava, niin jätämme nämä näkökohdat tässä 
syrjään ja pidämme kiinni ainoastaan moralisääntöjen 
suggeroivasta vaikutuksesta. Kollektivipersonallisuuden 
olemassaolon kannalta ilmenemyksenä ovat ne v ä 1 i
n e i t ä sen olemassaololle. Ja välineinä on niillä ne 
ominaisuudet, mitkä välineillä yleensä . on, siis k o n
s t a n SS i, g e n'e r a 1 i S.U U S ja ,Un i V e r S a 1 i S U U S. 

· Niiden konstanssi tietää sitä, että ne, tradition kautta
ovat valautuneet määrättyyn pysyväiseen, .kaavamaiseen 
ja selväpiirteiseen kankeaan muotoon. Ne ilmaistaan 
määrätyin varmoin käsittein, ja usein ovat ne, kuten 
esim. kymmenen käskyä, saaneet vissin kiteytyneen 
kielellisenkin muodon (>>älä tapa>> ,>>älä varasta>>, >>älä valeh-

. tele>>). Siinä suhteessa muodostavat ne täydellisen vas
takohdan tahdon ja tunt�en epämääräisyydelle ja vaihte
levaisuudelle ja myöskin niiden enemmän satunnaisille 
ja monimuotoisille ilmauksille. Ainoastaan tämmöisinä 
voi ne traditio säilyttää, tämmöisinä ne voivat syöpyä 
yleiseen tietoisuuteen ja tämä antaa niille myös niiden 
käskevän, auktoritativisen leiman. 

.Niiden g e n e r a 1 i s u u s taas tekee, .että ne ovat 
olemassa lukuisia ennen tuntemattomia yksityistapauksia 
varten, aina samallaisina. Samoinkuin aineellinen väline 
.aina· reagoi samalla tavalla objektin yksityispiirteistä 
huolimatta, samaten edellyttää moraliohje aina samal-
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laista reaktiota. Moralisäännön ka.nnalta katsoen pitää 
jokaiseen ihmiseen kohdistuvaan käyttäytymiseen nähden 
paikkansa: älä valehtele, älä tapa j. n. e. Moralisääntö 
ei tiedä mistään poikkeuksista. Niinkuin jokaisen välineen 
vaikutus, on senkin vaikutus ajateltava abstraktisen 
selvärajaiseksi. Tämä moralisäädösten ehdottomuus on 
kieltämättä tarkotuksenmukainen. On kyllä olemassa 
yksityistapauksia, joissa toimiminen moralilain kaava
maisten säädösten mukaan ei ole edullista kollektiviper
sonallisuuden olemassaololle kuten esim. isänmaansa vahin
goittaminen tottapuhumalla t. m. s. samoinkuin on tilan
teita, jolloin moralisäännön mukaan toimiminen johtaisi 
menettelemään kollektivipersonallisuuden sisäistä henkeä 
vastaan, mutta tällaisia tapauksia ei moralilaki voi 
ottaa lukuun. Suurin piirtein katsoen on moralisäädösten 
vaikutus kollektivipersonallisuudelle edullinen. Jolleivät 
moralisäännöt olisi ehdottomia, vaan niihin olisi noitten 
soveltumattomien yksityistapausten varalle asetettu sem
moisia takaportteja kuin, että säädöksiä on >>mikäli 
mahdollista>> noudatettava, niin ne menettäisivät koko
naan tehonsa. Kaiken, minkä on määrä suggeroida, 
pitää olla ehdotonta, kategorista. Määrätyn kollektivi
personallisuuden kannalle asettuessa voi sanoa, ettei 
mora1isäädösten tarkotuksena ole yksinomaan antaa 
käytännöllisiä ohjeita, vaan myös säilyttää jatkuvasti 
yksilöissä kollektivipersonallisuuden menestystä tarkat
tava tahdonsuunta. Ohjeen pitää ehdottomalla muodol
laan tehdä tyhjäksi kaikki epäilykset toisellaisen tahdon
-sunnan mahdollisesta oikeutuksesta. Jos myönnettäisiin 
säädöksessä poikkeus itse käytännöllisessä menettelyssä 
mahdolliseksi, olipa miten ankaroilla ehdoilla hyvänsä, 
voisi tämä poikkeus vaikuttaa kollektivipersonallisuudelle 
vieraan arvon ilmaukselta, ja käytännössä se helposti 
voi suorastaan suggeroida esiin kollektivipersonallisuuden 
tahdon vastaisen tahdonsuunnan. Näin suuressa määrin 



Kollektivipersonallisuuksista 209 
----------------------·------

täytyy peljätä yksilön erikoistahtoa tai oikeammin sen 
joutumista harhateille, jos se jätetään ilman kategoristen 
säädösten. tukea. ,Vaikkakin siis sisällöllisesti katsoen 
semmoiset ohjeet voisivat kollektivipersonallisuuden sekä 
hengen että ulkonaisen edun kannalta parempia, joissa 
otetaan huomioon konkreettisten olosuhteitten mahdolli
sesti vaatimat poikkeukset, niin ovat ne psykologiselta 
vaikutukseltaan kumminkin epätarkotuksenmukaisempia. 
Mitään selvää rajaa ei voitaisi vetää niiden tapausten 
välille, missä poikkeus on sallittu, missä ei. Tästä tosi
asiasta joko selvästi tai vaistomaisesti tietoisina moralis
tit, joille yhteiskunnan menestys on kallis, kiivailevat 
jokaista vastaan, joka teoriassa ryhtyy puolustamaan 
abstraktisesta moralilaista poikkeamisen oikeutusta. Heille 
ovat ne käytännölliset vaarat, mitkä voisivat johtua siitä, 
että käsitystä moralilain kategorisuudesta horjutettaisiin, 
siksi elävinä silmäin edessä. Mora�in täytyy käytännön 
vuoksi teoriassa olla kategorista, kaikkia kaikkialla, 
kaikissa olosuhteissa sitovaa. Mutta yhtä varmaa on, 
että mitä moralisimmat henkilöt itse käytännössä ovat 
rikkoneet, rikkovat ja tulevat rikkomaan näitä säännöksiä 
ei ainoastaan hyvin omintunnoin, vaan vieläpä suorastaan 
omantuntonsa velvottamina. Teoria (sana >>teoria>> tässä 
ptettuna abstraktisten säädösten merkityksessä), ja käy
täntö ovat moralin alalla, kaikista Kantin vastaväitteistä 
huolimatta, välttämättömässä ristiriidassa. Sillä onhan 
suoranainen mahdottomuus, että v ä 1 i n e  e t  k o s k a a n  
v o i s i vat a s t u a  t a h d o n  s i j a l l e, olla adekvaat
teja sen kanssa. Ne eivät voi koskaan soveltua semmoise
na�n kaikkiin todellisuuden lukemattomiin ja aina toi
sistaan eroaviin yksityistapauksiin. - Lukuunottamatta 
tätä miltei välttämätöntä ristiriitaa moralin teorian ja 
käytännön välillä, on olemassa vielä suurempi ristiriita 
niitten välillä, jos teoria-sanalla ymmärrämme ihmisten 
sanoin ja erittäinkin kirjallisesti lausumia mielipiteitä 
H. - Arvojen ja välineitten maailma 
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velvollisuudesta · noudattaa yhteiskunnallisia morali
säädöksiä ja käytännöllä sitä, missä määrin he osottavat 
halua todella seurata niitä. Todellisuudessahan rikotaan 
yhtenään siveysohjeita vastaan, mutta ylen harva asettuu 
niitä siitä huolimatta vastustamaan. Tämä on kenties 
osotus siitä, että jokaisen yhteiskunnassa elävän täytyy 
ainakin suullaan tunnustaa yhteiskunnan olemassaolon 
oikeutus ja välttämättömyys. Että yhteiskunnan pitää 
olla olemassa, siitä ovat kaikki yksimielisiä, ja siksi ne 
tnoraliset periaatteet, jotka ovat yhteiskunnan perustana, 
teoreettisesti tunnustetaan kaikkialla. Sitäpaitsi on 
huomattava, että yhteiskunnanvastaisten oppien, esim. 
häikäilemättömän egoismin, julistaminen koituu yksilölle 
hänen omaksi vahingokseen sen >>siveellisen suuttumuksen» 
johdosta, minkä se herättää - sen käytännöllinen toteut
taminen · ei tavallisesti ole läheskään niin vaarallista. 
Sitävastoin on hyödyllistä sanoa kannattavansa moralia 
silloinkin, kun sttä ei käytännössä noudata. Joskin 
nyt kieltämättä täl_lainen kaksinaamaisuus semmoisenaan 
on vastenmielinen ilmiö, niin sittenkin on tarkotuksen
mukaisempaa yhteiskunnan kannalta· katsoen, että sen 
moralia edes teoriassa puolletaan, parempi, kuin että 
ne, jotka rikkovat moralilakeja vastaan, myös teoriassa 
sanovat hylkäävänsä ne. Yleisen mielipiteen sanktio 
nimittäin vaikuttaa aina suggeroivasti, ja asettaa jonkin
laisen pidättimen yhteiskunnanvastaisille taipumuksille. 

Se moralisäädösten välineominaisuus vihdoin, jota 
nimitän niiden u n i v e r s a 1 i s u u d e k s i näyttäytyy 
siinä, että ne ovat tarkotuksenmukaisia, vieläpä välttä- . 
mättömiäkin ei ainoastaan kaikkialla sen kollektiviper
sonallisuuden piirissä, jossa me olemme oppineet ne 
tuntemaan, vaan jokaisessa samantapaisessa kollektivi
personallisuudessa, aivan katsomatta siihen, edustaako 
se juuri niitä arvoja, jotka me itse asetamme korkeimmiksi. 
On kieltämättömästi olemassa eräitä moralisia normeja, 
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joita jokaisen yhteisön täytyy noudattaa pysyäkseen ole
massa. Cicero huomauttaa, että rasvoillakin tulee olla 
jonkinlaiset lait, jotta he yhteisessä ammatissaan voisivat 
menestyä. Nuo yleiset, jokaiselle kollektivipersonalli
suudelle pätevät normit muodostavat >>luontaisoikeudem. 
Mutta tämä moralisäädösten yleispätevyys, joka johtuu 
niiden yleisestä tarkotuksenmukaisuudesta, ei semmoi
senaan todista yleisen kaikille ihmisille yhteisen moralin 
tai ehkä mieluummin on sanottava etiikin olemassaoloa. 
Kaikki etiikkihän on aina määrätynlaista etiikkiä, se 
edellyttää .aina eräitten korkeimpien arvojen elävänä 
olemista yksilössä ja siinä kollektivipersonallisuudessa, 
johon hän kuuluu tai jonka hän tahtoo olevan olemassa, 
mutta nuo arvot ovat tahdossa eivätkä moralisäädöksissä. 
On olemassa aina vain määrätyn kollektivipersonallisuu
den moni.lia, ei moralia yleensä, universalista moralia 
in abstracto. Tietysti voidaan julistaa semmoista moralia, 
joka perustuu koko ihmiskunnan käsittävään kollektivi
personallisuuteen ja jonka ilmauksina voidaan, jos niin 
tahdotaan, pitää noita mainitsemiamme kollektiviper
sonallisuuksille yleensä päteviä moralinormeja; mutta 
sellainen etiikki ei ole sen suuremmassa määrässä etiikkiä, 
ei sen oikeampaa kuin muutkaan etiikit, vaan objektivi
sesti katsoen on se rinnastettava niiden kanssa. Toinen 
asia on, että hyvällä syyllä voidaan väittää, että kehitys 
yleensä kulkee siihen suuntaan, että se piiri laajenee, 
joka omaksuu määrätyt arvot. Ja laajin kantavuus on 
tietysti arvoilla, jotka kaikki ihmiset ovat omaksuneet. 
Kosmopoliittinen kollektivipersonallisuus on eetillisesti 
elävänä jo niissä henkilöissä, jotka tahtovat yhdistää 
ihmiskunnan siveelliseksi kokonaisuudeksi, missä vallit
sevat eräät korkeimmat arvot. Ajatus ihmiskunnan 
veljeydestähän on vanha, aina stoalaisen filosofian ajalta 
asti, ja juuri syvällisimmät henget ovat sen selvimmin 
ja elävimmin tajunneet. Mutta miten vähän nämä 
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ihanteet vielä toistaiseksi ovat ehtineet ihmisiin vaikuttaa, 
sen osottaa parhaiten äskeinen maailmansota, jossa vissien 
ihmisryhmien edustamat arvot jotakuinkin kaikkialla 
asetettiin yleisinhimillisten edelle. Täytyy myöskin 
myöntää, että toistaiseksi on tuolla ihmiskunnan yhteen
liittämispyrkimyksellä liian vähän konkreettista kvali
tativista sisällystä; on vaikea ryhtyä puolustamaan sem
moista arvoa, kun ei itsessäään elävästi tunne, millainen 
tuo puolustettava arvo oikeastaan on. Ihmiskunnan 
veljeystahdon sisällys on vielä toistaiseksi jotensakin 
abstraktinen ja kalpea, se käy ilmi, kun vertaa sitä esim. 
kansallisuuksien tahtoon, joka nojautuu kansanhengen 
lukemattomiin eri ilmauksiin ja samalla suureen psyykil
liseen yhtäläisyyteen. Tuo yleismaailmallinen kollektivi
personallisuus tulee näin olemaan vain eräänlainen kol
lektivipersonallisuuden abstraktinen ihannetyyppi, teo
reettinen rakennelma. 

Kant veti aivan loogilliset johtopäätökset, kun hän 
teoriasta, että on olemassa yleispätevä kaikkia sitova 
moralilaki, johtui vaatimukseen kosmopoliittisen valtion 
olemassaolosta. Muussa tapauksessa nimittäin ei morali
lain velvoitus kaikissa oloissa olisi mahdollinen. Tämä 
valtio olisi silloin ilmaus yhdestä, kaikille ihmisille yhtei
sestä arvosta. Kantin kannalle asettuen ei tuo yleispätevä 
morali kumminkaan saa olla väline mainitsemamme kol-
• lektivipersonallisuuden olemassaoloa varten, sillä morali
säännöt velvottavat ihmistä >>schlechthin», tarkotuksesta
ja tarkotuksenmukaisuudesta riippumatta. Niitten täyt
tämisen pitäisi siis olla >>ilmauksena,1, käyttääkseeni omaa
terminologiaani, ihmisen tahdosta, joka on ainoa todella
arvokas maailmassa. Tällöin Kant koettaa samalla
löytää objektivisen kriterion tahdon ulkopuolelta siihen
onko tahto siveellinen. Hän nim. vaatii, että tahdon
ilmausten tulee langeta yhteen moralilain ehdottomitn
määräysten kanssa. Vasta silloin kun näin on laita,
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ovat ihmisen tahto ja teot siveellisiä. .se, mikä tahdon 
panee pyrkimään toteuttamaan siveyslakia, on siinä 
oleva kunnioitus samaisen lain määräyksiä kohtaan. 
On psykologinen tosiasia, että korkein siveellisyys tuntuu 
olevan liittynyt itsekunnioitukseen, kunnioitukseen niitä 
arvoja kohtaan, jotka asianomainen kokee omassa tah
dossaan, ja jos Kant siveyslain kunnioittamisella ei olisi 
tarkottanut muuta, kuin että ihmisen tulee noudattaa 
omantuntonsa ääntä määrittelemättä tarkemmin millai
nen omantunnon äänen tulee olla, niin ei tämä ohje 
teoreettiselta kannalta antaisi aihetta muistutuksiin; sillä 
silloin hän olisi antanut kaikille arvoille oikeutuksensa, 
mikä on ainoa, mitä teoreetikko t e  o r e e t  i k k o  n a 
korkeintain voi tehdä. Mutta nyt hän esitti yleispäte
vyyden vaatimuksella oman moralinsa, luullen, että sen 
teoreettinen universalisuus ja käsitteellinen jyrkkäpiir
teisyys mukanaan toisi sen aksiologisen yleispätevyyden, 
sen, että se kaikista tuntuisi moralilta kateksokhen, 
unohtaen tällöin, ettei moralia s. o. arvoja koskaan voi 
teoreettisesti toisille todistaa, kaikki todistelu kun on 
kokonaan arvojen olemuksen vastaista. Yleinen käsitys 
onkin, että Kantin kategorisen imperativin morali on 
vain morali muitte.n joukossa - ja, jos sen tarkotuksen
mukaisuutta katsotaan, täytyy sanoa, ettei se ole huo
noimpia; siitä m; m. todistuksena Saksan kansan sodan 
aikana osottama siveellinen tarmo, joka epäilemättä 
johti alkuperänsä juuri sentapaisesta eetillisestä maail
mankatsomuksesta kuin vastamainittu Kantin etiikki. 

Ei Kantiakaan voi vapauttaa kokonaan siitä yleis
inhimillisestä näköhäiriötaipumuksesta, jota nimitän a r
v o) ..: n i n t r o  j e k t i o k s  i ja jota vielä tulen kos
kettelemaan. Tosin se esiintyy hänellä erinomaisen 
subtilissa muodossa, mutta sittenkin luulen, että sitä 
hänen huomaamattaan hänessä on ollut. Kuten oli 
puhetta, sanoo, Kant, että on noudatettava moralilakia 
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kunnioituksesta sitä kohtaan. Mutta voiko kunnioittaa 
mitään abstraktista lakia? Ainoastaan tahdolla, perso
nallisuudella on arvoa, vain sitä voi kunnioittaa, mutta 
jos väitetään, että moralilailla semmoisenaan on arvoa, 
on tässä epäilemättä huomaamatta substituoitu tahdon 
ilmaus tai sen käyttämä väline itse tahdon sijaan. Voi
taisiin ehkä väittää että Kant itse asiassa tarkottaa 
moralilailla moralista tahtoa, joten siis moralilain kun
nioittaminen olisi samaa kuin oikeiksi tunnettujen tahto
tendenssiensä kunnioittaminen. Mutta tuntuu aivan 
siltä kuin Kant sittenkin ajattelisi moralilailla olevan 
jonkunlaisen itsenäisen eksistenssin, päättäen siitä, että 
se on kaikille sama ja aina samallainen. Jos otaksumme, 
että· kumminkin moralilain kunnioittamisella tarkotetaan 
itse tahdon kunnioittamista, ei tämä tahto tietysti voi olla 

. muu kuin sellainen tahto, joka pitää siveellisenä moralilain 
määräysten poikkeuksetonta täyttämistä, siis se epäile
mättä Kantissa itsessään oleva arvo-pyrkimys, joka on 
käsitteellisesti ilmaistuna opissa >>kategorisesta impera
tivista». - · 

Merkillisintä ihmisessä kie�tämättä on hänen sydä
.messään asuva käsky: >>sinun pitää!>> Tahdon sen käsitys
kannan mukaisesti, mitä tässä teoksessa olen edustanut, 
selittää >>sinun pitää>> käskyn. siten, että subjekti lausuu 
:Sen itse itselleen tuntiessaan itsensä arvojen kannatta
jaksi. Nämä arvot asettavat hänet samalla yksilöllisen 
olemassaolon yläpuolelle ja saattavat hänet idealisesti 
kosketuksiin semmoisen kollektivipersonallisuuden kanssa, 
jossa keskeisenä ovat juuri nämä samat arvot. Epäile
mättä useinkin yhteiskunnasta lähtenyt suggestio (kans
saihmisten siveellinen esimerkki, kehotukset y. m.) on 
myötävaikuttamassa sen painostuksen syntymiseen, millä 
>>sinun pitää>>-käsky ihmistä pitää vallassaan, mutta
syv_immin kuitenkin s� tajutaan silloin, •kun ulkoapäin,



K ollektivipersonallisuuksista 215 

kollektiviper�onallisuuden ilmauksista tuleva suggestio 
lankeaa yhteen ihmisen oman arvo-intuition kanssa. Täl
löin kollektivipersonallisuus tahtoo hänessä ja hän tahtoo 
kollektivipersonallisuutta, hän on sen elimellinen osa, 
samalla kuin hän edelleenkin myös on oma personalli
suutensa. 

Kollektivipersonallisuuteen kuuluminen on tietysti 
hyvin eriasteista, se riippuu siitä, miten voimakkaasti tun
tee kollektivipersonallisuuden keskeiset arvot. Toiset ovat 
enemmän, toiset vähe01män sen jäseniä, ja samat henkilöt 
sitäpaitsi eri aikoina eri määrässä. Monessa ovat kollektivi
personallisuuden arvot olemassa ainoastaan latentteina, 
he ovat niin sanoakseni virtualisia kollektivipersonallisuu
den jäseniä; määrätyissä olosuhteissa, esim. kun yhteisön 
olemassa oloa uhataan, voi tuo latenttina ollut arvojen 
tunto puhjeta esille. Usein koko kollektivipersonallisuus 
on olemassa ainoastaan latenttina määrättyyn hetkeen 
asti, jolloin eri yksilöitä yhdistävä korkea arvo tulee 
tajutuksi ja osottautuu käytännössä jonkin · yhteisen 
tarkotusperän saavuttamiseksi suoritettuina tekoina. 
>>Valtio elinmuotona>>-teoksessaan sanoo Kjellen m. m.:
>>Mutta viimein tapahtuu, että yhteistunnosta heidän
(nim .. kansakunnan yksityisten jäsenten) sielussa tulee
semmoinen mahti (nim. erikoinen voimanlähde). Se
kokemus voi syntyä äkillisesti samoin kuin kauan koottu
sähköjännitys purkautuu tai kipinä leimahtaa liekiksi•>.
Olen jo ennemmin maininnut (siv. 182), miten arvot
tajutaan useinkin vasta silloin, kun ne joutuvat kilpai
lemaan toisen arvon kanssa (ilmenemysten maailmassa),
vasta silloin kun arvon olemassaolo asetetaan vaaranalai
seksi. Tämän seikan kanssa on yhteydessä se, että sodassa
ja erinomattain sotain alussa kansallistunne on kansassa
elävin; yhteinen vaara herättää sen eloon sf'mmoisissa,
jotka aikaisemmin tuskin tunsivat kuuluvansa ·elimellisesti
kansakokonaisuuteen. Kansa on rauhanaikana useinkin
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vain latentissa tilassa oleva kollektivipersonallisuus; vasta 
yhteinen ulkonainen vaara on se koetinkivi, joka osottaa, 
onko kansa todella sisäinen kokonaisuus vai onko kansa 
vain pelkkä yksilö-aggregaatti. Juuri hädässä kansakunta 
oppii tuntemaan itsensä. Yllä olevilla seikoilla on merki
tystä sekä valtion syntyyn että sen elämään nähden. 
Palaamme kuitenkin asiaan tuonnempana. 

Jos ne ilmenemykset, joissa kollekti:vipersonallisuus 
esiintyy, olisivat adekvaatit kollektivipersonallisuuden 
tahdon kanssa, jos, tarkotan, siis kaikki ne yksilöt, jotka 
ulkonaisesti ovat kollektivipersonallisuuden jäseniä, oli
sivat sitä myös sielultaan, niin voisimme sanoa kollektivi
personallisuutta ilmenemyksineen o r g a rt i s m i k s i. 
Organismimaisuus on jokaisen kollektivipersonallisuuden 
ih a nne, mutta harvoin päästään sitä lähellekään ja 
sitä vaikeammin, mitä suurempaa osaa muodot, ulkonai
nen apparaatti. näyttelee. Yksilöt eivät ole ainoastaan 
kollektivipersonallisuuden jäseniä eetillisesti, vapaasta 

· tahdosta, vaan samalla he ovat kollektivipersonallismiden
arvojen toteuttajia, siis välineitä. Organisminomaisuus
edellyttäisi, että kaikki tämmöiset välineet samalla kuu.:. 

!uisivat sisäisesti kollektivipersonallisuuteen, mutta pysy
västi tämä on tietysti mahdotonta. Aivan lyhytikäiset
ja satunnaiset kollektivipersonallisuudet, semmoiset, jotka
syntyvät joukkosuggestion johdosta, ovat siinä suhteessa
organismimaisia, että niissä on yksi tahto, johon jokainen
yksilö on kokonaan sulautuneena. �utta nämä ovat
jotenkin ohimeneviä muodostuksia ja välineellisen diffe
rentioitumisen puolesta alkeellisia; ne ovat kollektivi
personallisuusmuodostumien alalla jotakin samantapaista
kuin eläinkunnassa ovat alkeellisimmat soluelimistöt.
Tällaisten organismien · toiminta on ylipäänsä jotenkin
epätarkotuksenmukaista, kuten joukkosielunel�män jär
jettömät ilmaukset selvästi 'osottavat. Voipa melkein
sanoa, että toiminnan tarkotuksenmukaisuus on kääntäin
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verrannollisessa suhteessa tahdon yhtenäisyyteen ja voi
makkuuteen. Joukkosielulliset ilmaukset onkin käsitettävä 
eräänlaisiksi kokeiluiksi, joita elämä tekee saavuttaakseen 
lopulta elinkelpoisen säästön s. o. uusia välinemuodostu
mia, tässä tapauksessa yhteiskunnallisia. Joskin nim. suu
rin osa kollektivitahdon ilmenemyksestä tämmöisissä 
tapauksissa on käsitettävä puhtaiksi ilmauksiksi, niin on 
niiden joukossa sentään useimmiten semmoistakin, joka on 
tarkotuksenmukaista, joka voi palvella kollektivitahtoa. 

Yksityisten kollektivipersonallisuuden jäsenten kuu
luminen siihen on osaksi p a s s i v i s t a ja r e s e p t i
v i s t ä, osaksi a k t i v i s t a ja a r v o j a p r o d u s o i
v a a. Jälkimmäinen edustaa tahdon organista kehitty
mistä, kasvamista, edellinen sen leviämistä. Toiset 
jäsenet luovat, toiset omaksuvat ja ylläpitävät sitä, 
mikä on luotu. Aktiviset jäsenet tuntevat erikoisessa 
määrässä olevansa yhtä kollektivipersonallisuuden kanssa. 
Sen olemassaolo on heille veren ja hengen asia; he ovat 

· eräässä mielessä itse se. Tähän tunteeseen on liittyneenä
halu tartuttaa muihin sama vakaumus. Kollektiviper
sonallisuuden tahdon pyrkimys - universalisuuteen, jonka
jo ennemmin huomautin olevan ominaista kaikelle arvoja
kannattavalle tahdolle, esiintyy näissä henkilöissä taval
lista voimakkaampana, mutta yhtä paljon kuin se on
kollektivitahdon, on se heidän omain personallisuuksiensa
ekspansiota. Ne arvot, joita kollektivipersonallisuus
edustaa, ovat näille yksilöille niin erikoisen korkeita,
että heistä kaikkien tulisi alistua niihin, mutta toisaalta
edustavat he mielestään itse siinä määrin kollektivi
personallisuuden tahtoa, että he itse katsovat olevansa
normina kaikelle tahtomiselle. Tämä ei suinkaan tiedä
sitä, että he y k s i 1 ö i n ä vaatisivat tahtonsa täyttä
mistä; he eivät vaadi itselleen auktoriteettia oman itsensä
vuoksi, vaan tahtonsa eetillisen sisällön vuoksi. He tun
tevat kuten Kalevalassa sanotaan: >>en puhu omalla suulla,
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puhun suulla suuremmalla.>> Eivät he itse, vaan ne arvot, 
joita he julistavat, ovat heille tärkeitä ja kalliita. Oikeas
taan voi sanoa, että.he niin täysin ovat eläytyneet johonkin 
arvoon, että he ikäänkuin hävittävät oman yksilöllisyy
tensä levittäessään muihin personallisuuttaan, jonka sisäl
lyksenä tuo arvo on. He eivät elä itselleen, vaan arvolle 
ja sen johdosta muille, he elävät yhtä paljon muissa 
kuin itsessään. Suurimmat personallisuudet ovat niin 
suuria, että he eivät enää ole olemassa yksilöinä vaan 
tavallaan kollektivipersonallisuuksina. He ovat, käyt
tääksemme vertausta, sen >>pää>>, eivät sentähden, että 
he henkilökohtaisista syistä semmoista asemaa haluaisivat, 
vaan sentähden, että heidän personallisuudellaan itses
tään on keskeinen asema kollektivipersonallisuudessa; 
ja tämän he itse tuntevat. Arvojen intensivinen tajua
minen tekee myös, että heidän olemuksellaan on niin 
suuri suggestivinen vaikutus muihin, että nämä alistuvat 
sen alle. 

Tämänlaisia kollektivipersonallisuuksien I,uojia tai 
niitten keskeisiä henkiä ovat olleet uskonnolliset ja siveel
liset uudistajat, yhteiskunnallisten ja valtiollisten liik
keitten johtajat, nuo, joitten nimet ovat maailman
historian suurimpia, sellaiset kuin Mooses, apostoli Paavali, 
Zoroaster, Muhamed, Luther, Savonarola, Jeanne d'Arc 
ja ennen kaikkea Jesus, myös esim. miehet semmoiset 
kuin Hannibal, Cato vanhempi, Bismarck, Kustaa Vaasa, 
Washington ja Garibaldi. Ei ole ihmeellistä, jos tämmöi
set henkilöt usein itse väittävät olevansa jotain erikoista, 
yliluonnollisen mahdin, Jumalan lähettämiä, tuntiessaan 
itse itsessään yli-yksilöllisen tahdon niin voimakkaana · 
ja käskevänä ja huomatessaan, miten heillä on miltei 
maagillinen vaikutus muihin. Todella onkin näissä 
jotakin hyvin merkillistä, . käsittämätöntä. Pääasiana 
heissä ei suinkaan ole heidän älyllinen neroutensa. J ulis
tuksen muodon täydellisyys, sen loogillisuus ja syste-
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maattisuus ei merkitse mitään; on sama oli sitä tai ei. 
Pääasiana on >>Uskon» herättäminen, uskon siitä, että 
jokin on äärettömän, ehdottoman arvokasta, että se 
on toteutettava ja että se voidaan toteuttaa. >>Uskoa>> 
arvoon eivät he aikaansaa loogillisesti . todistelemalla, 
eivät liioin loistavalla kaunopuheisuudella, vaan vakuut
tamalla, vuodattamalla oman tahtonsa ja uskonsa muihin. 
Heidän ainoa todistuksensa asiansa puolesta ovat lopulta 
he itse, heidän oma personallisuutensa, jonka koko painon 
he heittävät vaakaan. 

Näin julistettu arvo voidaan kyllä systemaattisesti 
esittää käsitteinä, vieläpä on · se luonnollistakin, kun 
muistamme, että arvo sisäisesti on eheä ja kokonainen, 
mutta tämä on ,jotakin sekundäristä; arvo itsessään on 
prius, ja se lankee yhteen sen julistajan personallisuuden 
laadun kanssa. Arvon esiin tuojan lausunnot ovat semmoi
senaan, ulkonaiselta muodoltaan tilapäisiä; suuren yleisön 
huomio kiintyy kumminkin usein juuri niihin, ja niistä 
etsitään jotain merkillistä; erittäinkin pitää täinä paik
kansa uskonnollisen julistuksen muotoon nähden. Siten 
syntyy mystillinen kunnioitus eräitä mielikuvia, lausun
toja ja abstraktisia käsitteitä kohtaan. Tässä meillä on 
eräs tapaus ihmisten taipumuksesta arvojen introjektioon 
ja samalla taipumuksesta hakea kaikelle eetilliselle jokin 
konkreettinen järjellä tajuttava substraatti (sillä käsit
teetkin voivat sitä olla). Arvojen pelkän sisäisen kvali
teetin tajuaminen semmoisenaan on liian vaikeata. 

Tyypiliisen puhtaan esimerkin kollektivipersonalli
suudesta tarjoaa K r i s t u k s e n k ä s i t y s h ä n e n 
s a a r n a a m a s t a a n >> J u m a 1 a n v a 1 t a k u n n a s
t a>>. Se osottaa, miten erinomaisen selvästi ja oikein 
hän on tajunnut tällaisen yli-yksilöllisen muodostuksen 
perusluonteen. Koetan seuraavassa lyhykäisesti esittää, 
· millaiseksi olen käsittänyt Kristuksen ajatuksen tai
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oikeammin intuition siitä. Mitään täydellistä todistus
aineistoa osottamaan, että Kristuksen käsitys todella 
oli se, miksi sen tässä kuvailen, en tosin voi esittää, 
mutta arvelen, ettei asian puheeksi ottaminen pääpiir
teissään ole kokonaan mielenkiintoa vailla. Mielestäni 
ei minussa vakaantunut käsitys ole pelkkä ajatuskonstruk
tio, vaan on sillä nähdäkseni tukea sekä neljässä evan
keliumissa tavattavissa Kristuksen lausunnoissa, että 
myös Paavalin katsantokannassa semmoisena kuin se 
Uudessa Testamentissa ilmenee. 

>>Jumalan valtakunnan» aate on kuten tiedämme
aivan keskeinen Kristuksen julistuksessa. Siitä hän 
alinomaa puhuu, usein esittäen sitä vertausten muodossa 
(esim. vertauksissa sinapinsiemenestä ja taikinan hapatuk
sesta kuvaten sen syntymistä ja kasvamista, vertauksessa 
peltoon kätketystä aarteesta taas tehostaen sen suunna
tonta arvoa kaikkiin muihin hyvyyksiin verraten). 

Mitä Kristus oikeastaan tarkottaa >>Jumalan valta
kunnalla:?>> Asia ei ilman muuta ole selvä. Kaikesta päät
täen ei sillä tarkoteta maallisen elämän tuolla puolen 
olevaa, transsendenttia valtakuntaa, nähtävästi ei myös
kä�n mitään hämärässä tulevaisuudessa toteutuvaa, 
.jossakin erikoisenlaatuisessa taivaallisessa muodossa esiin
tyvää valtakuntaa, vaan tuntuu siltä, että Kristus oli 
sitä mieltä, että se jo hänen aikanaan oli alkeellisena 
olemassa ihmisissä, heidän >>sydämissään». Ihmiset tosin 
ovat niin konkreettiseen piintyneitä, että nimitys >>Juma
lan valtakunta>> heissä herättää assosiatioita konkreetti
sesta >>valtakunnasta>> sille ominaisine ulkonaisine muotoi
neen. Mutta jos pääsemme vapautumaan aistihavainnolli
sen ajattelun pakosta, voimme huomata, että >>Jumalan 
valtakunta>> on jotakin täysin henkistä, eetillistä. Se 
tarkottaa kollektivipersonallisuutta, jolta kaikki muodot 
on riisuttu, puhdasta eetillistä tosiasiaa, tahtotosiasiaa. 
Kristus ei halunnut luoda mitään näkyväistä · maallista 
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valtakuntaa kuten monet hänen aikalaisensa odottivat 
ja jommoiseksi juutalaiset · olivat kuvitelleet sen valta
kunnan, minkä luvattu Messias oli perustava. >>Minun 
valtakuntani ei ole tästä maailmasta>>, hän sanoo; mutta 
sillä hän ei tahtonut sanoa, etteikö hänen valtakuntansa 
olisi >>tässä maailmassa>> eetillisenä yhteisönä. Selvästi, 
ilmaisee hän käsityksensä Luuk. 17: 20-21: >>Ja kun 
fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta 
on tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: >>Ei Jumalan valta-

. kunta tule nähtävällä tavalla eikä voida sanoa: katso, 
täällä se on, tahi: tuolla se on, sillä katso, Jumalan valta
kunta on sisällisesti teissä!>> 

Ja mikä on sen eetillisen tahdon sisällys, joka muo
dostaa kollektivipersonallisuuden? Se on Kristuksen 
personallisuus. Jumalan valtakuntaan kuuluminen on 

· samaa kuin tahtoa samalla tavalla kuin Kristus. Hän
oli itse tietoinen siitä, että kaikki eetillinen on aina per
sonallista, että abstraktiset kaavat eivät voi etiikkiä
aikaansaada ja konstituoida. Viime kädessä kaikki
etiikki nojautuu personallisuuksiin, ainoastaan ne ovat
eetillisen normeja; määrätynlaisen etiikin synnyttää
»uskrn> noihin personallisuuksiin, vakaumus siitä, että
he ovat äärettömän korkeitten ja tärkeitten arvojen
edustajia. Kristuksen personallisuus sisältää kaiken
sen moralin, koko sen tahdonsuunnan ja tahtomisen ja
tuntemisen sävyn, joka vallitsee siinä kollektiviperso
nallisuudessa, jonka hän luo, »Jumalan valtakunnassa>>.
Kristukselle itselleen oli ilman muuta selvää, ettei mitään
elinvoimaista eetillistä ja uskonnollista liikettä voinut
syntyä, ellei sen sisällys täydellisenä oJlut hänessä itses
sään. H ä n e n i t s e  n s  ä siis piti olla tuo uusi etiikki,
uusi uskonto. Ainoastaan personallisuus, johon uskotaan,
voi tuoda >>pelastuksen» s. o. aikaansaada tahdonsuunnan,
joka sisältää niin korkeita arvoja, että tuovat ihmismie
leen harmonian, johon se aina pyrkii. Erinomaisen
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syvällisen totuuden ilmaisee Kristuksen lyhyt lause: 
>>m i n ä  olen tie, totuus ja elämä>>. Näillä sanoilla hän
selvästi ilmaisee, että hän itse on kaiken normi... »Tiellä•
voi käsittää sitä käytännöllistä elämänsuuntaa, joka on
suoranainen seuraus hänen personallisuutensa _omaksu
misesta, >>totuus>> on se arvo, minkä hänen personallisuu
tensa sisältää (tässä on siis kysymys >>arvototuudesta>>,
foka omaksutaan tahdolla ja tunteella ja joka osottautuu
siinä, että ihmisessä syntyy vakaumus hänen edustamansa
arvojen absoluuttisuudesta, ei siis mistään objektivisesta
totuudesta). >>Elämä>> vihdoin on se sisäinen ja täyteläinen
tunne- ja tahtoelämä, joka on oleva seurauksena eläyty-

. misestä Kristukseen ja hänen vaikutukselleen alttiiksi
antautumisesta; ja on tämän sanan käyttäminen sangen
paikallaan, kun muistamme, että elämän ydin on t3:hto
misessa.

Sitä, joka kaikista uskonnollisista ennakkokäsityk
sistä vapaana tutustuu siihen Kristuksen kuvaan, mikä 
meitä kohtaa U. T:ssa, voi ensimmältä tuntua oudolta se 
erinomaisen suuri varmuus ja itsetietoisuus, jota hänen 
esiintymisensä todistaa. Hän kohottaa kuten sanottu it
sensä kaiken etiikin normiksi, hän katsoo uskon itseensä 
olevan autuuden ehtona, hän nimittää tai antaa nimittää 
itseään kuninkaaksi (Pilatuksen edessä) ja >>Jumalan po
jaksi�. Moni voi kieltämättä olla tässä näkevinään itse
rakkautta, vallanhimoa. Mutta tässä tulee ottaa huomioon, 
-että Kristus sanalla >>m i rt ä>> tarkottaa jotakin aivan toista
kuin yksilöminäänsä, empiristä minäänsä semmoisena kuin
se esiintyy ajassa ja paikassa; hän tarkottaa minäänsä
tai pikemminkin personallisuuttaan eetillisten arvojen edus
tajana, arvojen, jotka ovat ajattomia ja absoluuttisia.
Samantapaista itsetietoisuutta tuntee jokainen suuri henki,
joka ajaa hänelle sydämen asiana olevaa aatetta. Hän
ei tunne sitä ajallisen itsensä, jonka häviäväisyyden ja
rajotukset hän tajuaa, hän ei pyri saavuttamaan henkilö-
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kohtaista kunniaa ja valtaa, vaan aatteensa suuruuden, 
tärkeyden ja· sisäisen arvon tähden. Hän kyllä panee 
suunnattoman arvon omaan personallisuuteensa, hän 
itse asiassa kunnioittaa sitä erikoisessa määrässä - jos 
kohta hän ehkä useinkaan ei ole juuri tästä puolesta asiaa 
tietoinen - sillä tuo aatehan ei ole muuta kuin osa 
hänen omaa personallisuuttaan. Mutta hän ei tee sitä 
sentähden, että se .on juuri hänen aatteensa, vaan hän 
irrottaa aatteen, arvon, itsestään tai - voisimme myös 
sanoa - erottaa itsensä aatteestaan, joka· nyt viettää 
ajatonta, transsendenttia elämää. Siksipä ei Kristuskaan 
tuntenut vaikutusvaltaansa omaksi vallakseen, vaan kat
soi olevansa toisen valtavamman mahdin, Jumalan lähet
tiläs, tunsi kokonaan ajavansa Jumalan asioita. Hän 
tehostaakin sitä, miten kunnia ei ole tuleva hänelle, 

. vaan >>sille, joka hänet lähetti». Hän tunsi vain olevansa 
hyvin läheisessä suhteessa tähän mahtiin, johon hänen 
auktoriteettinsa perustui, ja tämän hän sanoin ilmaisi 
nimittämällä Jumalaa >>isäksi» ja itseään >>pojaksi». 

Se kolfektivipersonallisuus, jonka Kristus tahtoi luoda, 
perustuu edelleen siihen, minkä täytyy olla jokaisen 
tämmöisen elämän muodon pohjana, nim. sympatiaan, 
vieläpä sympatiaan sen korkeimmassa asteessa eli rak
kauteen. >>Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi», kuuluu 
hänen käskynsä. >>Kaikki, mitä te tahdotte, että ihmiset 
teille tekisivät, se tehkää myös heille!>> Kaikkiin ihmisiin 
erotuksetta kohdistuvan rakkauden kohottaminen kes
keiseksi Jumalan valtakunnassa tekee sen universali
suuden mahdolliseksi. Mutta samalla kuin siinä tuli 
vallita keskinäisen rakkauden jäsenten kesken, oli tämä 
rakkaus läheisessä yhteydessä Kristuksen personallisuu
teen. Se johtui nimittäin siitä rakkaudesta, jota Kristus 
oli tuntenut ihmiskuntaa kohtaan, Jumalan valtakunta 
oli käsitettävä Kristt.1ksen rakkauden, jonka korkeimpana 
ilmauksena oli hänen ristinkuolemansa, aikaansaamaksi 
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vaikutukseksi ihmisissä; heissä syntyi silloin samallainen 
tahdonsuunta kuin Kristuksessa oli; he eläytyivät häneen. 
Tämän johdosta Paavali sattuvasti sanookin, että Juma
lan valtakunnan jäsenet ovat Kristuksessa ja Kristus 
heissä. Tahdon samallaisuuden kautta he muodostavat 
yhtenäisen tahtokokpnaisuuden (>>kaikki · te olette yksi 
Kristuksessa Jeesuksessa>>, sanoo Paavali Gal. 3:' 28).

Oikeastaan voisi sen tähden sanoa, että kukin Jumalan 
valtakunnan jäsen on Kristus. 

Sanoimme, että Jumalan valtakunta tavallaan jo 
on olemassa sillä, että se on Kristukscssa; mutta hän tah
toi tehdä siitä osalliseksi koko ihmiskunnan. Joskin 
siis Jumalan valtakunta jo o n, se myös >>t u 1 e e.>> Sehän 
ei ,ole mikään kertakaikkinen faktumi, koko täydellisyy
dessään olemassaoleva laitos, vaan hapatuksen tavoin 
piti sen levitä yhä laajempiin piireihin. On selvä, ettei 
tällainen leviäminen olisi ollut mahdollinen, ellei maaperä 
jo ennen olisi ollut valmistettu ja suotuisa. Tämä koskee 
sekä ulkonaisia edellytyksiä että myös erinomattain psyy
killisiä. Siksi sanotaankin U. T:ssa, että >>aika oli täytetty.>> 
Kristuksen personallisuus kehitti edelleen niitä eetillisiä 
ja uskonnollisia pyrkimyksiä, jotka olivat ajanhengessä 
selvemmin tai hämärämmin tajuttuina tarpeina. Yhtä
vähän kuin kukaan henkisen liikkeen alkuunpanija luo 
mitään semmoista uutta, ettei se olisi missään yhteydessä 
ennen tunnettujen arvojen kanssa, yhtävähän voi tätä 
sanoa Kristuksesta. Hänkin rakensi vanhalle pohjalle, 
mutta eläytyi samalla erääseen oleelliseen ja keskeiseen 
puoleen siitä. Suurten uskonnonperustajain erikoisomi- · 
naisuus on siinä, että he näkevät uskonnon ulkokuoren, 
dogmien, sääntöjen y. m. alta sen oleellisen eetillisen 
sisällyksen, joka sitten heissä kasvaa edelleen. Kristuk
senkin toiminta oli reformatorinen. Hän asettuu ratkai
sevasti ulkonaisten muotojen palvomista, sitä pitkälle 
kehittynyttä formalismia vastaan, joka ennen kaikkea 
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farisealaisuudessa oli puhjennut kukkaansa. Hän oli 
havainnut, että niinkauan kuin kiinnitetään huomiota 
ulkonaisiin säädöksiin ja luullaan niiden noudattamisen 
olevan semmoisenaan arvokasta, niinkauan ei periaat
teellisesti olla pakanaamailmaa ylempänä. Pääasiana oli 
tahdon laatu; siksi hän vaati sielullista >>Uudestisynty
mistä>>, joka tapahtui siten, että antauduttiin hänen tah
tonsa vaikutuksen alaiseksi. 'Tästä >>Uskosta>>, johon tie
tysti sisältyi sen omaksuminen, mikä Kristuksen tahdossa 
oli keskeisenä, nim. rakkauden, oli sitten itsestään seu
rauksena >>lain» täyttämys, mutta >>laki» sinänsä ei, kuten 
Paavali sanoo, voi >>tehdä eläväksi», s. o. herättää oikeata 
tahdonsuuntaa. Kristus ei suinkaan vähäksynyt tekojen 
merkitystä, mutta piti niitä sekundärisinä ilmiöinä, tah
donsuunnan elimellisenä tuotteena. 

Pukeutuessaan · ulospäin määrätynlaisen tahdonsuun
nan kannattamaksi ilmenemykseksi on Jumalan valta
kunta o r g a n i s m i. Semmoiseksi Kristus itse :;en 
käsittää alusta pitäen. Organismiajatukseen viittaa 
hänen lauseensa opetuslapsille: >>minä olen viinipuu, te 
olette oksat.>> Paavali käyttää vertausta ihmisruumiista 
osottaakseen sitä läheistä, elimellistä yhteyttä ja vuoro
vaikutusta, joka vallitsee Kristuksen seurakunnan jäsen
ten välillä. (Niin esim. Room. 12: 4-5). 

Kristuksen oppi muodostaa yhtenäisen, eheän koko
naisuuden, joka on tulos yhtenäisestä suurisuuntaisesta 
perusintuitiosta. Jotta siis hänet ja hänen oppinsa voi 
ymmärtää, on päästävä tämän intuition perille, mikä 
on samaa kuin eläytyminen Kristuksen persoriallisuuteen. 
Pelkästään dialektisesti erittelemällä hänen lausunto
jaan, jotka eivät ole muuta kuin tuon järjellä tajuamatto
missa olevan intuition usein symbolisia ilmauksia, tai 
muiden lausuntoja hänestä, joudutaan helposti harha
teille. 
15. - Arvojen ja välineitten maailma 
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Koska jokainen kollektivipersonallisuus ei esiinny 
ainoastaan eetillisenä yhteytenä yksilöitten kesken, vaan 
myös, ennemmin tai myöhemmin, ulkonaisena ilmene-
myksenä, järjestönä, jolla on välineensä, joilla se toimii, 
voidaan myös siihen kohdistuvassa v a 11 a n h a r j o
tu k s ess a erottaa kaksi eri puolta, e e t  i 11 i n e  n ja 
t e k n i 11 i n e n. Eetillinen valta perustuu yksinomaan 
siihen auktoriteettiin, jonka muut antavat johtajalle sen 
tähden, että he tietävät hänen edustavan joitakin arvoja. 
Johtaja suggeroi olemuksellaan toiset, jotka vapaaehtoi
sesti alistuvat hänen p�rsonallisuutensa alle. Tämmöistä · 
on se valta, jonka uskonnonperustajat, uskonnollisten, 
yhteiskunnallisten ja valtiollisten kansanliikkeitten joh
tajat omaavat. se· edellyttää aina alttiutta, uhrautumista 
ja hartautta toisissa. Pienemmässä, ainakin käytännöl
lisesti ka�soen vähemmän merkityksellisessä muodossa 
harjattavat tämmöistä valtaa: kaikki, jotka voivat tavalla 
tai toisella voittaa ihmisten sympatiat puolelleen ja VU?
dattaa heihin oman katsomoksensa ja tahdonsuuntansa. 
Tämä valta on ennen kaikkea p e r s o n a 11 i s u u d e n 
valtaa ihmismieiten yli. 

Teknillinen valta taas perustuu ulkonaisiin, välineel
listä laatua oleviin järjestelyihin, joista aikaisemmin on 
ollut puhe. Tällainen valta ei vetoa useille yksilöille 
yhteisiin arvoihin, vaan heidän henkilökohtaiseen etuunsa 
ja mielihaluihinsa ja ennen muuta p a k o t  u k s  e e n. 
Koska egoismi yleensä on vahvin motivi, on tämä vallan
harjotus teholtansa jotenkin varmaa. Se tapahtuu käs
kyjen muodossa, ja teknillinen järjestely ilmenee ennen 
kaikkea siinä, että jokaisen käskyn varalle on olemassa 
uhka. Hallitsijan, sotapäällikön valta on etupäässa 
tämmöistä (jos kohta on myönnettävä, että mycis fdealiset, 
eetilliset tekijät paljon merkitsevät). - Kaiken tässä 
viimeksi kuvatun vallan perustuksena on viime kädessä 
roomalaisten: divide et impera! Pitkälle mennyt erilai-
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silla tehtävillä varustettuihin elimiin differentioituminen 
takaa jo käskyjen täyttämisen: siinä vaikuttaa sekä tot
tumus että eristettynä oleminen muun kokonaisuuden 
yhteydestä. Jos yksi jäsen ryhtyy kapinoimaan, se 
koituu helposti vain sille itselleen turmioksi tai vetää se 
turmioon vielå muutkin jäsenet, mitään voittamatta. 
Lisäksi tulee kateus ja riita eri yksilöitten välillä, jonka 
alkusyy kyllä on itse järjestelyn luonteessa, joka antaa 
toiselle suurempia etuja kuin toiselle, ja on asettanut 
niin, että jos y�si saa edun, menettää sen toinen; mutta 
tätä eivät yksilöt useinkaan huomaa; ja tämä keskinäinen 
eripuraisuus lujittaa käskijän valtaa. Hänellä on siis 
sitä, vaikkei hän ole missään eetillisessä yhteydessä 
käskettävien kanssa, vaan on hänen suhtautumisensa 
aivan kylmää ja ulkopuolista .. 

Nämä kaksi valtamuotoa eivät kuitenkaan, ainakaan 
ajånpitkään, voi esiintyä puhtaina. Sitä mukaa kuin kol
lektivipersonallisuus >>ruumiillistum>, saa muotonsa, tulee 
teknillinen vallanharjotus välttämättömäksi; tämä rupeaa 
pian nojautumaan uusiin muotoihin, uusiin arvoihin pysyt
tääkseen järjestön pystyssä; ja ennen pitkää osottautuu, 
että se tahto, mikä alkuaan oli perustavana aineksena 
kollektiviperso11allisuudessa, ei enää yksinomaisesti, vaan 
kenties aivan vähäisessä määrässä vallitsee sen ulkonais
ten muotojen puitteissa. Tämmöisen prosessin voi panna 
merkille kaikkien suurten yhteiskunnallisten muodostu
mien historiassa, nimenomaan kirkkokuntain ja valtioit
ten.· Kokonaan ilman idealisia tekijöitä ei· toiselta puolen 

. mikään tämmöinen kollektivimuodostuma voi pysyä pys
tyssä, vaan joutuu sisäisen hajautumisprosessin alaiseksi, 
jollei siinä ole yhteistä tahtoa. Niinpian kuin yksilöistä 

_ häviää se tunne, että he organisesti kuuluvat yhteen ja 
ovat samojen korkeimpien arvojen palveluksessa, ovat 
tuon ulkonaisen järjestön päivät luetut. Samoin käy, jos 
kollektivipersonallisuuden perustana on arvoja olkoonpa 
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yli-yksilöllisiä, jotka ovat vieraat sett olemukselle. Jnnri 
se seikka, että suuri osa yhteiskunnan jäsenistä ei enää 
tunnusta niitä arvoja, jotka ovat yhteiskunnan perus
tuksena, tekee, että nykyaikaiset . valtio� seisovat niin

epävarmalla pohjalla. 
Mutta otaksukaamme, että on kysymyksessä diffe

rentioitunut yhteisö, joka ei ole sitä ainoastaan ulkonai
sesti, vaan riittävässä määrässä myös sisällisesti. Tämmöi
nen yhteisö vaatii siltä, joka sitä ulkonaisesti hallitsee, 
myös niiden arvojen tunnustamista j� omaksumista, 
joiden ilmenemys se on; se vaatii eetillistä yhteenkuulu
vaisuutta kollektivipersonallisuuden kanssa. Ainoastaan 
tällöin on takeita siitä, että vallanharjoitus on sopusoin
nussa sen sisimmän tahdon kanssa ja tapahtuu sen etujen 
mukaisesti. Teknillinen. vallanharjoitus muodostuu, jos 
näin on laita, vissien, kollektivitahdossa olevien imperati
vien käytännölliseksi sovelluttamiseksi. Kun kerran 
ollaan vakuutettuja siitä, että käskijän tahdonsuunta on 
oikea, alistutaan hänen määräyksiinsä, ei vain sentähden, 
että on pakko, vaan yhtä paljon sentähden, että luotetaan 
niiden käytännölliseen välttämättömyyteen. Tällä tavalla 
tapahtuva vallanharjotus on ainoa, joka �janpitkään 
voi toivoa hallittavien hyväksymistä. Jos hallitsevan 
tahto on eriävä käskettäväin kokonaisuuden tahdosta, 
se merkitään m i e 1 i v a  11 a k s i, joka sisältäpäin kat
soen periaatteessa silloinkin on sitä, kun se teknillisiltä 
vaikutuksiltaan on niiden etujen mukainen. Kehittyneem
mälle ihmiselle ei mikään tunnu alentavammalta kuin 
toisen mielivallasta riippuvaisena oleminen. Pyrkimyksen 

. kansanvaltaan voisi eetillisesti selittää haluksi vapautua 
mahdollisuudesta joutua mielivallan alaiseksi, ei haluksi 
päästä tottelemasta tai saada osottaa omaa valtaansa. 
Sanoin: ;>mahdollisuudesta>>, sillä käytännössähän kyllä 
hallitsevien tahto voi olla aivan elimellinen emanatio 
hallittavien tahdosta. - Niin tärkeä on eetillinen puoli 
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hallitsemisessa, että vaikutusvaltaisille paikoille yhteis
kunnassa yleensä ei aseteta pelkkiä ammattimiehiä, 
jotka ehkä mainiosti osaavat tehtävänsä teknillisen 
puolen, vaan ennen kaikkea personallisuuksia, joista on 
takeita, että he ovat· kollektivipersonallisuuden hengen 
läpi tunkemat. 

Korkeimmassa asteessa on auktoritativinen eli arvo
valta, jota myös voisi nimittää profeetalliseksi vallaksi, 
yhtyneenä vasta�vaan teknilliseen kykyyn harjottaa orga
nisoivaa valtaa ylen harvinainen. Ihmisten voima yleensä 
on jommallakummalla alalla: tahdon tai tekniikan. 
Toiset luovat tai sovelluttavat välineitä, toiset ilmaisevat 
personallisuuttaan, suggeroivat sitä muihin, molemmat 
tietysti monenlaisissa muodoissa ja eri asteissa. · His
torian suurimmat ovat kumminkin omanneet molemmat 
ominaisuudet. 

�rittäinkin valtiollisissa liikkeissä voi selvästi panna 
merkille, miten vallanharjotus, joka ennen on ollut 
etupäässä eetillistä, muuttuu enemmän teknilliseksi, kun 
kollektivipersonallisuus on ehtinyt hakea itselleen pysy
vät muodot .. Tällöin voi helposti johtajan suhde johdet
taviin muuttua: hän voi ruveta pitämään itseään vallan 
o m i s t a j a n a, kollektivipersonallisuutta ilmenemyk
sineen pelkkänä ulkopuolisena objektina, johon hänellä
ei ole mitään välttämätöntä personallista suhdetta. Hänen
valtansa muuttuu >>kesarismiksi». Sen kvalitativinen
sisällys on nyt poissa; vallan kvantitativisuus, tietoisuus
sen hänelle antamista mahdollisuuksista toteuttaa tah
tonsa ilmenemysten maailmassa on hänelle kylliksi.
Napoleon kohosi mahtinsa kukkuloille nojautumalla per
sonalliseen suggestiovoimaansa, joka oli ensin yhteydessä
Ranskan vallankumouksen aatepohjan kanssa. On vai
keata sanoa, miten todellinen vallankumouksellinen innos
tus hänessä koskaan oli, mutta ainakin hänet käsitettiin
sen edustajaksi, ja hän itse sanoi vielä myöhemminkin:
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»minä .ole11 vallankumous>>; epäilemättä hän ainakin toisina
hetkinä tunsi itsensä semmoiseksi. Mutta hänen valtansa
vahvistuessa astuu kesaristinen piirre yhä enemmän etu.:.
alalle. Voi monessa historian henkilössä huomata, miten
heidän alkuaan henkisin keinoin aikaansaamansa objek
tivinen valta olemassaolollaan aikaansaa tämäntapaisen
eetillisen muutoksen heidän tahtonsa laadussa.

Pysyväisin, suurin ja täydellisin ko�lektivipersonalli
suuden ilmenemys on v a 1 t i o. Että valtion perustana 
täytyy aina olla kollektivitahto, näkyy m. m. siitä, että 
monet valtiot ovat syntyneet sodan. kautta, joko vapaus
sotien, kansan riistäytyessä irti toisen vallan herruudesta 
kuten esim. Schweitzissä, Alankomaissa ja Pohjois-Ame
rikassa oli asianlaita, tai siten, että kollektivitahto on 
syntynyt sen kautta, että jonkun ihmisryhmän, jonka 
jäsenet jo aikaisemmin ovat tunteneet jonkinlaista yhteen
kuuluvaisuutta, on täytynyt puolustautua muualta tulevia 
ahdistajia vastaan. Yhteinen vaara ja yhteisten ulko
naisten etujen puoltaminen on herättänyt eloon sen 
henkisen sukulaisuuden tunteen, joka jo ennen oli olemassa 
lat�mttina tai heikkona. Esim. Rooman valtio syntyi 
alituisissa taisteluissa naapuriheimojen kanssa. Vasta 
yhteisen vihollisen kautta huomaavat saman yhteisön 
jäsenet kuuluvansa yhteen ja organisoituvat. 

Valtio ei kuitenkaan koskaan ole adekvaatti ilmaus 
kollektivipersonallisuudesta. Ensinnäkin on otettava 
huomioon, se, että jälkimäinen psyykillisenä alinomaa 
vaihtelee, on toisin ajoin intensivisempänä, toisin ajoin 
heikompana olemassa. Ja toiseksi se, että jokainen valtio 
sulkee piiriinsä paljon useampia yksilöitä kuin mitkä 
siihen sisäisesti kuuluvat. Valtio nimittäin aina ulottaa 
vaikutuksensa kaikkiin määrätyllä maantieteellisellä alueel
la asuviin henkilöihin, ja näiden joukossa on tietysti 
aina useita, jotka vain formalisesti kuuluvat valtioon. 
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Valtio nojautuu siis aina vain erääseen ryhmään ihmisiä, 
niihin, jotka valtiollisessa suhteessa tahtovat samaa. 
Usein onkin valtiovalta syntynyt yhden ihmisryhmän 
v a 11 a n a n a s t u k s  e n  kautta, joka ihmisryhmä sit
ten väkivaltaisesti pakottaa muut eräällä alueella asuvat 
palvelemaan kollektivitahtoaan (sen ohella tietysti indi- · 
vidualitahtoaan). Tämä anastajaluokka voi joko tulla 
muualta kuten normannit Vilhelm Vallottajan kanssa 
Englantiin tai lähteä saman kansan keskuudesta, kuten 
patriisit Roomassa. Organismi on vain se ihanne, johon 
kukin valtio kaikkien kollektivipersonallisuuksien tavoin 
pyrkii; se on valtion >>entelekia.>>. Mitä suurempi henkinen 
ja rotuyhtäläisyys joka perustuu yhteiseen kulttuuriin 
(ennen kaikkea kieleen, mutta myös tapoihin, uskontoon, 
laitoksiin; taiteeseen j. n. e.) ja yhteisiin historiallisiin vai
�eisiin, on, sitä suurempi mahdollisuus on olemassa tahdon 
yhtäläiseksi tulemiselle ja näin ollen myös valtion orga
nisminomaisuudelle. Nykyaikaiset kansallisuusvaltiot 
omaavat suureksi osaksi nämä edellytykset ja maailman
sodassa ne tuntuivatkin usein toiminnassaan organisilta 
kokonaisuuksilta. · Mutta tällöinkin voivat esim. talou-:

delliset olot olla hajottavina tekijöinä, kuten luokka
taistelu eri maissa osottaa. Esim. bolshevismin kannat
tajat eivät kuulu valtioon eetillisesti, eivät tunnusta 
arvokkaaksi sellaisen kollektivipersonallisuuden olemassa
oloa, johon asianomainen valtio nykyisessä muodossaan 
perustuu. 

Sen kollektivipersonallisuuden m ielestä, johon itse
kukin valtio nojautuu, on se korkein arvo, mitä on ole
massa, ja näin ollen tulee valtion tahto olemaan kor
keinta, mitä valtio tuntee. Valtion tahto on kansakun
nan tahdon toimeenpanija. Valtio on omal�a kannaltaan 
katsoen aina oma tarkotuksensa, sillä jokainen kollektivi
personallisuus eetillisenä realiteettina,. erään korkeimman 
arvon tahtojana on sitä, ja valtiohan on kuten sanottu 
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eraan kollektivipersonallisuuden, kansakunnan hengen, 
ilmenemys, sen käyttämä väline. Eihän tietysti ole 
sanottu, että valtiotahto läheskään aina on adekvaatti 
kansakunnan tahdon kanssa, mutta käytännössä on 
ainakin tällainen fiktio ehdottoman tarpeellinen. 

Kun valtio kerran katsoo olevansa arvokkainta, 
mitä on olemassa, katsoo se olevansa oikeutettu käyttä
mään kaikkia mahdollisia keinoja tahtonsa toteuttami
seksi valtion tarkotusperien mukaisesti. Yksilöllä on 
valtion rinnalla aivan toisarvoinen merkitys; hänen täy
tyy asettaa ruumiinsa ja henkensä valtion käytettäväksi, 
kuten esim. yleinen asevelvollisuus osottaa. Valtio 
käyttää tarvittaessa fyysillistä pakotustakin, pakkoekse
kutiota; se siis harjottaa väkivaltaa, minkä se kieltää yksi
löiltä. Tämä väkivallan käyttö esiintyy sisäänpäin järjes
tysvallan· toimintana, ulospäin valtioidenvälisenä sotana. 
S o t a toisia valtioita vastaan on niin ollen luonnolli
nen seuraus siitä, että valtio katsoo itse edustavansa 
arvokkainta, mitä on olemassa ja koettaa keinolla millä 
hyvänsä ajaa läpi tahtonsa. Se seikka, että valtio sallii 
itselleen semmoista, minkä se yksityisiltä kieltää esim. 
siis väkivallan (on huomattava, että valtion virkaili
jat, jotka semmoisenaan tietysti ovat yksityisihmisiä 
hekin, eivät toimi omassa nimessään vaan persoonat
tomasti valtion nimessä), ei sisällä valtion kannalta kat
soen mitään ristiriitaa. Sillä morali- ja oikeussäännösten 
noudattaminen tapahtuu valtion kannalta katsoen sen 
olemassaolon ja edun hyväksi, samoinkuin valtion pak
koeksekutio. Voivatpa valtion toiminnassa · muita val
tioita vastaan tulla kysymykseen myös petos ja vilppi, 
jos ne edustavat valtion parasta. Se eetillinen perustus, 
korkein tarkotus, mikä valtiolla on, on jo itse sen olemassa
olon kautta annettu, kaikki mikä tapahtuu on valtion 
kannalta joko välineitä, jotka sitä hyödyttävät taikka 
valtiolle vahingoittavia voimia. Positivinen oikeus sisäl-
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tää ne normit, jotka valtion olemassaololle siinä muodossa, 
missä hypostasoitu kollektivitahto tahtoo sen esiintyvän, 
ovat välttämättömiä; sentähden on niiden noudattaminen 
pakollista. Yksilön moralisen tajunnan kannalta voi 
tietysti usein valtion käsky olla väärä ja sen väkivaltainen 
toteuttaminen . saattaa tuntua epäoikeudenmukaiselta. 
Mutta tästä huolimatta se useimmiten on käytännöllinen 
välttämättömyys, kun katsotaan sitä, mikä valtion pysy
miselle on tarkotuksenmukaista. Valaisevia tässä suh
teessa ovat konfliktit, joissa henkilö katsoo kärsineensä 
valtion puolelta vääryyden, mutta toisaalta valtion edun 
ja auktoriteetin kannalta tuntee olevansa velvollinen 
alistumaan sen toimenpiteisiin. Esim. Sokrates tunsi 
elävästi, että hänelle tuomittu kuolemanrangaistus oli 
väärä, mutta samalla hän tahtoi alistua siihen valtion 
tähden, vaikka hänen ystävänsä olivat valmistaneet 
hänelle tilaisuuden paeta vankilasta ja niin välttää 
tuomion täytäntöönpanon. Jos hän nim. olisi vetäytynyt 
valtion hänelle tuomitsemaa rangaistusta kärsimästä, 
olisi hän horjuttanut valtion auktoriteettia ennen kaikkea 
sillä, että juuri hän, joka siveellisesti oli sitä kannattanut, 
nyt olisi siltä kieltänyt kannatuksensa. Tämä näkökohta 
painoi hänelle enemmän vaa'assa, kuin se loukkaus 
joka oli tehty hänen henkilöänsä vastaan. Sokrateen 
tapaus oli kumminkin erikoinen siinä suhteessa, että 
hänen tuomionsa epäilemättä ei ollut itse asiassa valtion 
tosi-parhaan sanelema; valtion tahtoa epäilemättä sovel
lutettiin virheellisellä tavalla, mutta kun näin nyt kerran 
oli tapahtunut, katsoi Sokrates oikeimmaksi noudattaa 
sitä, koska se muodollisesti oli valtion tahto. Mutta 
muutenkin on varsin tavallista, että jonkun kollektivi
tahdon määräykset, jotka sen kannalta ovat välttämättö� 
miä ja sen tähden >>oikeita>>, ovat moralisen tunteen kan
nalta vääriä. - Tähän tulee vielä lisäksi se, että positi
vinen oikeus, ollen välinesysteemi, ei ollenkaan ota 
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huomioon.yksityistapauksien erikoisluonnctta; ainoa, mikä 
yksityistapaukselta vaaditaan on, että se sopii objektiksi 
välineelle s. o. täyttää ne ylimalkaiset, muodollista laatua 
olevat vaatimukset, jotka· määrätylle välineelle objektina 
oleminen vaatii. On selvää, että tällöin usein joudutaan 
tuloksiin, jotka soti�at moralista tietoisuutta vastaan. -
Ylipäänsä voi sanoa, että kollektivipersonallisuus eli
millään toimii yksilöihin ja yksityistapauksiin nähden 
usein väärin, mutta kokonaisuuden kannalta katsoen 
oikein. 

V a 11 a n k u m o u s syntyy siitä, että ne arvot, 
joita valtio edustaa tai on edustavinaan, eivät nauti 
:{{annatusta eräässä osassa kollektivipersonallisuuderi ilme
nemyksen puitteissa- eläviä yksilöitä, vaan on näiden 
kesken syntynyt uusi kollektivipersonallisuus, jolla on 
kyky vallata ne välineet, joiden kautta tähän asti vallin
nut kollektivipersonallisuus on aktualisoitunut, ja näitten 
yälineitten kautta itse ilmetä. On luonnollista, että 
v a l l a n k u m o u s  v a l t i o n  k a n n a l t a  a i n a  o n
r i k o s, v i e 1 ä p ä s u u r i n, m i k ä s i t ä v a s t <;1- a n 
v o i d a a n t e h d ä. Mahdotonta on laatia minkään
laisia sääntöjä siitä, missä tapauksessa vallankumous 
olisi oikeutettu; sillä se, onko se oike�tettu vai ei, riippuu 
kokonaan siitä; mitä arvoja kukin itse tunnustaa. Kum
minkin valtion täytyy ottaa huomioon, että sen pohjana 
oleva kollektivipersonallisuus on alinomaisen muuttumis
prosessin alainen ja että yhä uudet arvot pyrkivät valtio, 
koneiston ohjaksiin. Tämä tapahtuu k a n s a  n e  d u s
t u k s  e n  j a  p a r l a m e n t a r i s e n h a l l i t u s  t a v a n  
kautta. Tällä tavoin voidaan antaa rauhalliset muodot 
sille jännitykselle, joka aina on olemassa erilaisten arvojen 
kannattajain välillä. Nuo erilaiset arvot saavat ilmai
sunsa p u o 1 u e m  u o d os t u k s  i s s a, jotka siis, niin 
suurta osaa kuin niissä henkilökohtaiset motivit näytte-
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levätkin, viime kädessä perustuvat tahtomisen laadun 
yhtäläisyyksiin ja erilaisuuksiin yksilöitten kesken, taval
laan siis maailmankatsomuksiin. 

Valtioviisaus on siinä, että taitavasti osaa käyttää 
omien päämääriensä hyväksi niitä virtauksia, jotka mää
rättynä ajankohtana ovat vallal!a, Niin esim. pitää saada 
ihmiset vakuutetuiksi siitä, että se· toimenpide, johon 
haluaa ryhdyttäväksi, on ilmaus ja palvelee sitä tai sitä tah
donsuuntaa, jonka tietää olevan vallalla. Tai aikaansaa 
valtiomies itse omalla vaikutuksellaan määrätynlaisen vir
tauksen kansassa, semmoisen, joka on edullinen hänen tar
kotusperilleen. Tämmöiseen itse herättämäänsä tahdon
virtaukseen voi valtiomies suhtautua kahdella eri tavalla: 
joko kylmän kyynillisesti, jossa tapauksessa koko hänen 
aikaansaamansa liike on vain keino jotakin tarkotusta 
varten, joka ei ole missään elimellise.ssä yhteydessä 
itse liikkeen kanssa (esim. Antoniuksen muistopuhe Cae- • 
sarin paarien ääressä). Tai siten, että valtiomies itse 
on juuri saman tahdonsuunnan läpitunkema, minkä 
hän koettaa saada syntymään kansassa. Näin ovat 
enimmin kunnioitusta nauttineet valtiomiehet yleensä 
suhtautuneet kansaan. He ovat käyttäneet esim. sugge
roivaa puhetaitoaart aikaansaadakseen kansassa määrä
tyn reaktion; mutta heidän innostuksensa ei ole ollut 
pelkkää teeskentelyä. Kun valtiomies politiikan alalla 
punnitsee mahdollisuuksia, ei hän. ota h1,10mioon yksin
omaan nyt olemassa olevia objektivisia tekijöitä, näihin 
luettuna kaikki psyykilliset tekijät, vaan myös ne mah
dollisuudet, joita hän itse kantaa itsessään; hän voi myös 
personallisella vaikutuksellaan aikaansaada muutoksia po
liittisissa virtauksissa. 0 b j e k t i v i s e  s t i ei poliittisessa 
kiistassa sitä, onko jonkin asian toteuttaminen mahdollista 
vai eikö, voida koskaan ratkaista, sillä se, että voimak
kaasti väitetään tai kielletään, että jokin on mahdollista, 
on itsessään eräs asiaan vaikuttava momentti. (Tämä 
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on muuten seikka, joka tulee kysymykseen kaikessa 
tahtomisessa: tahtominen on jo itsessään tekijänä siinä 
prosessissa, mitä tahdotaan). . Valtiollisissa kiistoissa 
ei tästä syystä itse teossa koskaan ole kysymys siitä, 
� i t e n j o k i n a s ia o n j a m i k ä o n o b j e k t i
v i s e s t i m a h d o 11 i � t a, vaan k i i s t a s e m m o i
s e n a a n  o n  i t s e p o 1 i t i i k a n o s a. T. s. se ob
jekti, jo'sta kiistellään, on - ainakin osaksi - itse ·riippu
vainen kiistasta. 



SUKUPUOLIRAKKAUDESTA. 

Sukupuolivietti ja sukupuolirakkaus on aihe, josta 
on paljon kirjoitettu; mutta se on ehtymätön lähde 
uusille ja yhä uusille tutkistelemuksille. Onhan tämä 
kysymys ihmisen keskeisimpiä; se ei osottaudu vaan 
teoriassa siksi, vaan jokaisen ihmisen henkilökohtaisessa 
kokemuksessa. Ei voi olla epäilystä siitä, että elämän 
keskeisimmät tekijät juuri sukupuolirakkaudessa ovat 
vaikuttavina. Sentähden emme voi sitä tässäkään tut
kimuksessa sivuuttaa, ei sentähden, että uskoisimme 
voivamme mitenkään jäännöksettä ratkaista tämän 
ilmiön problemin, joka aina perimmältään on jääpä arvo
tukselliseksi, vaån osottaaksemme, miten se on yhtey
dessä myöskin niiden näkökohtain kanssa, joita tähän· 
asti olemme tarkasteluumme sovelluttaneet. 

Olemme jo usean kerran tehostaneet, että elämän 
perimmäisenä olemuksena on tahto monine eri tendens
seineen, jotka tahtovat olemistaan, olemistaan aktuali
sina, mikä on mahdollist� ainoastaan ilmenemyksinä 
materian aisteilla havaittavassa maailmassa. Tahto 
haluaa jatkaa olemassaoloaan niin kauan kuin mahdol
lista, mutta samalla laajeta ja yhdistää itseensä toisen
laisen tahdon. Tahto esiintyy ulkonaisesti katsoen yksi
löinä ja yksilöissä. Sen lähimpänä pyrkimyksenä on 
asianomaisen yksilön olemassaolo, ja tämmöisenä on tahto 
itsesäilytysviettiä ja yksilötahtoa, egoismia. · Mutta 
samalla on tahdolla toinen puoli: se tahtoo pysyttää 
ja levittää niitä arvoja, jotka siinä ovat, joko selvästi 
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tajuttuina tai tajuttomina, aktualisina tai virtualisina; 
Tahto tässä jälkimäisessä muodossaan esiintyy sinä, 
mitä me sanomrne rakkaudeksi. Yksilö, esim. ihminen, 
kenties jo on eräänlainen pienempien elollisten tekijöit
ten (solujen� rakkauden ilmenemys. Yksilön tahdossa 
tämä voima. esiintyy uudessa muodossa. Rakkaus on, 
kuten jo ennen olen huomauttanut, ensi sijassa oman 
tahtonsa rakastamista, mutta se on myös semmoisen 
tahdon rakastamista, joka on sen laatuinen, sen sukulai
nen. Mutta nyt on kaikki tahto alkuaan yhtä, ja jokai'
nenhan tahto oikeastaan sisältääkin kaiken tahdon; ja 
tästä syystä on kaikella tahdolla periaatteellisesti katsoen 
mahdollisuus rakastaa kaikkea muuta tahtoa, jos se voi 
sen. löytää sen ilmenemysten takaa, ja samalla se voi 
odottaa kaiken tahdon puolelta rakkautta itseään koh
taan. Niinkuin havaitaan, on rakkaude:;sa kaksi puolta: 
ak t i  v in e n, joka asettaa itsensä rakastettavaksi ja 
p a s s i v i n e n, joka rakastaa itsensä asettanutta. Edel
linen tahto ennen kaikkea rakastaa itseään ja toisia 
sikäli kuin ne ovat samaa kuin se itse, jälkimäinen taas 
ikäänkuin· jättää itsensä, uhrautuu tavatessaan toisen 
tahdon, joka sen oikeastaan sisältää. Tämä on tietysti 
kaikki käsitteellisesti lausuttuja kaiken käsitteellisen tuol
lapuolen olevia asioita, joihin nähden kaikki selvät käsi
terajat menettävät merkityksensä, ja siksi se ehkä mo� 
nestakin tuntuu hämärältä. 

Eräästä seikasta on vielä huomautettava, ennenkuin 
menemme eteenpäin. Yksilön tahto on suunnattoman 
monivivahteinen sisältäen lukemattomia tendenssejä, 
jotka ovat kasvaneet samasta alkujuuresta, mutta jokin 
tahtomisen ,laatu on aina· enemmän suosittu kuin toiset, 
yksi arvo enemmän etualalla, keskeisempi kuin muut. 
Ja kaikessa siinä tahdossa, jota eläimissä on, antaa tahto 
etusijan eräälle tai eräille tahdoille, joita se siis rakastaa 
yli muiden, vieläpä aivan ehdottomasti, sillä jos rakkau-
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den olemukseen kuuluu universalisuus kuuluu siihen 
myös ehdottomuus. Tämän ehdottomuuden tekee ilme
nemysmaailma tahdolle välttämättömäksi, sillä ilman 
ilmenemystä olisi tahto olemassa alkuperäisessä koko
naisuudessaan ja differentioitumattomuudessaan. 

Seksualiteetti eli sukupuolivietti on seuraus tahdon 
rajattomasta aktualisoitumispyrkimyksestä ja pyrki
myksestä pidentää olemassaolonsa ja levittää itseään. 
Siitoksen ja syntymisen kautta tarjoutuu elämälle eri
koisen suotuisa tilaisuus yhdellä iskulla turvata oman 
laatunsa ja siinä olevien lukemattomien virtualisten 
tahtojen olemassaolo määräämättömäksi ajaksi eteen
pam. Virtualisen tahdon aktualisoitumispyrkimys on 
syy siihen elementariseen voimakkuuteen, millä suku
puolivietti esiintyy. Se on, kuten on huomautettukin, 
satojen ja vielä useampien syntymättömien yksilöitten 
vaatimus tulla osallisiksi olemassaolosta, ei tosin vielä . 
yksilöinä, vaan kukin erään absoluuttisesti arvokkaan 
tahdon kannattajina. 

Voisi selittää, että yksilön silmitön tarrautumi
nen elämään ei johdu niin paljon siitä, että elämä semmoi
senaan olisi arvokas, vaan siitä, että se tuntee sen arvok
kaan mitä siinä on, joutuvan hukkaan; samaten sukupuoli
vietti on kuin kaiken sen arvokkaan hätähuuto, joka pel
kää, että se ei koskaan pääse aktualisoitumaan, vaan että 
sen täytyy kuolla ennenkuin se on syntynytkään. 

Edelläsanotun mukaisesti täytyy olettaa, että suku� 
solut, siis toisaalta sperma, toisaalta munasolut kannat
tavat yksilön kvalitativista tahtoa kokonaisuudessaan. 
Tämä kvaliteetti pukeutuu sitten uudessa yksilössä, 
sulauduttuaan yhteen toisesta sukupuolesta peräisin ole
van solun kvaliteetin kanssa, muotoihin, jotka muodos
tavat uuden yksilön organismin, sen aistihavainnollisen 
moninaisuuden �ri osia ja elementtejä. Ihmisen tahdon 
kvalitativinen puoli on rakkauden ja altruismin olemus; 
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näinollen ovat sukusolut ja yleensä ituplasma, joka 
yhdistää sukupolvet ja samalla kaikki elolliset olen
not toisiinsa fysiologisesti, sen rakkauden kannattaja, joka 
yhdistää yksilöt toisiinsa. Embryologian tulokset, nim. 
se, että sikiön kehityksessään täytyy läpikäydä kaikki 
asteet alimmista alkaen, mitkä ihmiskunta kehityksessään 
on läpikäynyt, myös osaltaan todistavat, kuten olemme 
ennen tehostaneet, että me olemme kaikkea elämää. 
Mutta mielestäni on sangen otaksuttavaa, että tämä elämä 
on olemassa alussa t a h t o  k v a 1 i t e e t t i  n a, joka, ollen 
kvaliteetti, on täysin määrätynlainen ja ainoalaatuinen. 
Sukusolussa ovat sekä menneet että tulevat sukupolvet 
edustettuina, mutta tietysti ennen kaikkea uusi yksilö. 

Sukupuolivietti on eräs todistus elollisten olentojen 
välisestä, ei ainoastaan, kuten äsken huomautimme, bio
logisesta ja fylo-geneettisestä, vaan niin sanoakseni 
transsendenttista yhteydestä. Se on ilmaus siitä, että 
tahto, jonka materia oli pirstonut eri yksilöiksi, uudestaan 
pyrkii yhtymään. 

Mikään yksilö ei. siis, niin yksilö kuin hän onkin, 
ole tahtonsa puolesta muista erotettu. Fyysillisesti saa 
tämä pyrkimys yhtyä ja yhdyttää itseensä toisia tahtoja 
ilmauksensa sukusoluissa, jotka edustavat yksilön tahdossa 
elementtiä, joka ei tahdo ottaa osaa asianomaisen yksilön 
olemassaolon säilyttämiseen ja edistämiseen. Vallitsee 
ikäänkuin jonkinlainen' jännitys näiden ja ruumiin 
muiden solujen välillä, edelliset kun ovat asettaneet 
itselleen tarkotusperiä, jotka muille ovat vieraat, ta eris
täytyneet toimimasta sen yhteiskunnan puolesta, minkä 
muut solut muodostavat. Tosinhan tarkotusperissä 
vallitsee sikäli samallaisuuttakin, että se tahto, mikä 
yb'distää muut solut, on sen sukuinen, mikä vallitsee 
sukusoluissakin, mutta erotus on kuitenkin siinä, että 
edelliset haluavat tahdolle sen olemassaolevaa ilmene-

. 

. 

mystä, sukusolut taas uutta, toistaiseksi olematonta. 
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Jälkimäiset ovat tavallaan kapinallinen, mutta samalla 
yksilön ruumiin erikoisesti aktivinen ja rohkea aines. 
Spermatozoit olisivat verrattavissa isänmaahansa tyy
tymättömiin seikkailijoihin ja konkvistadoreihin, jotka 
perustivat uusia yhteiskuntia vieraisiin maanääriin. 

Ruumis on tahdon välittömin ilmenemys, ja siitä 
johtuu sen suuri merkitys seksualisen tunteen objektina. 
Ruumiillisen puolen seksualisesti kiihottava vaikutus 
johtuu siitä, että toinen sukupuoli vaistomaisesti tuntee, 
että ruumis ei ole mikään ulkopuolinen, indifferentti 
ainejoukko 'eikä pelkkä organisten välineitten kompleksi, 
vaan tahdon ilmenemys ja sen välitön tuote .. Ruumis on 
se medio, millä eri sukupuolten tahdot ilmaisevat paraiten 
oman olemuksensa. Se ei kuitenkaan sitä tee läheskään 
täydellisesti, vaan .tulee tietysti lisäksi kaikki tahdon 
muut ilmaukset (joiden joukossa esim. äänellä on erin
omaisen suuri merkitys), ja miten tarkkoja asianomaiset 
ovat panemaan kaiken merkille ja suhtautumaan siihen 
myönteisesti tai kielteisesti, sen tietää jokainen. -
Sukupuolirakkaudessa jos missään tulee muuten näkyviin 
se läheinen suhde, mikä vallitsee esteettisen ja eetillisen 
välillä. Semmoinen henkilö on toisesta kaunis, jossa 
hänen rakastamansa tahdonla'atu on adekvaatilla tavalla 
s. o. täysin vapaasti joutumatta muualta tulevien vahin
gollisten vaikutusten alaiseksi, ilmaissut itsensä. Sem
moisessakin tapauksessa, jolloin tahto on voinut vain
epätäydellisenä manifestoitua, pidämme ihmistä >>kau
niina>> niin sanoakseni eetillisistä syistä; hänen tahtonsa
on meistä >>kaunis>> (erittäinkin kun se esiintyy rakkautena),
Sitävastoin emme voi pitää todellisesti kauniina henkilöä,
jonka ulkonainen olemus tosin on kenties virheetön,
mutta johon emme voi tuntea kiintymystä.

Ylipäänsä ovat ·ne ilmenemykset, jotka ovat ade
kvaatit tahdon kanssa, myöskin t a r k o t u k s e n m u
k a i s i a. Mutta toinen tahto voi esiintyä tarkotuksen-
16, - ·Arvojen ja vällneitten maailma 
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mukaisemmassa muodossa kuin toinen. Seksualisessa 
suhteessa saavat etusijan ne yksilöt, jotka ovat paremmin 
varustetut olemassaolon taisteluun, koska niiden jälkeläiset 
saavat _nämä edulliset ominaisuudet perinn?iksi, ja tämän 
tajuaa toinen sukupuoli vaistomaisesti. Mitä erikoisesti 
naisen fyysilliseen puoleen tulee, ovat yleensä semmoiset 
yksilöt enemmän tavoiteltuja, joiden ruumiilliset ominai
suudet takaavat jälkeläisen hyvän fyysillisen edistymisen 
alusta alkaen. Kumminkaan ei ole sanottu, että sille, 

. joka on tarkotuksenrrtukaisimmin varustettu, annetaan 
- aina etusija. Jos tahtokvaliteetti, johon toinen yksilö
on kiintynyt, asetetaan tarkotuksenmukaisuusnäkökohtia
vastaan, voittaa edellinen. Se väite, että sukupuoli
valinnassa olemassaoloa varten paraimmin varustetut
yksilöt pääsevät jatkamaan sukua elollisissa olennoissa
olevan luontaisen taipumuksen perusteella, pitää ainoas
taan suurin piirtein paikkansa. Nimenomaan ihmisten
joukossa osottautuu tavantakaa, mitenkä yksilö vetää
toista - puoleensa sentäp.den, että tämän olemus, hänen
elinkelpoisuudesta riippumatta, on sopusoinnussa toisen
olemuksen kanssa. Tiedämmehän sitäpaitsi, mitenkä

, sairaaloisuus ei useissa tapauksbsa ole esteenä erittäin
intem;ivisen rakkauden syntymiselle: Biologinen puoli
ei näin ollen ole sukupuolira�kaudessa pääasia eikä
tärkein, vaan asianomaisten personallisuuksien laatu ja
se tapa, millä ne ilmenevät; lyhyesti sanoen: a r v o
n ä k ö koh d a t. Esim. jokainen naissukupuolen edus
taja, joka miestä miellyttää, vastaa eräitä arvoja hänessä -
itsessään. Toiset hän vaistomaisesti asettaa korkeammalle
toiset alemmalle arvoasteikossa. Hän voi vaistomaisesti
tuntea, että suhteessa tähän naiseen astuu hänessä esille
toinen minä kuin tuohon. Tämä on enemmän tiedotonta
kuin tietoista punnitsemista siitä, minkä minän hän on
antava olla omain personallisimpien arvojensa lähtö
kohtana jälkeläisissään.
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Mitä korkeammalle kehitysasteikossa nousemme sitä 
ratkaisevampaa osaa näyttelee arvopuoli; sukupuolivalinta 
tulee senjohdosta yhä yksityiskohtaisemmaksi. Vihdoin 
tullaan sille asteelle, jossa aivan määrätyssä yksilössä 
manifestoituva arvo on toisen rakkauden esineenä. Tämän 
yksilön vastarakkauden voittaminen ja sen omistaminen 
tulee nyt asianomaiselle tähdellisimmäksi asiaksi maail
massa, Vastarakkaus tietää toisen yksilön personallisuu
den täydellistä hyväksymistä yhdessä sen ilmenemyksen 

· kanssa. Jos tällainen keskinäinen suhde syntyy, muo
dostuu siinä rakkauden esineeksi erikoisessa määrässä
myös se rakkaus, millä asianomaiset tci;.siaan rakastavat.
Kumpikin rakastaa sitä rakkautta, millä toinen häntä
rakastaa, ja siten itseään toisen kautta. On selvä, että
tällaisen harmonian kautta - joka tosin täydellisenä
esiintyy ylen harvoin - myös sen i_ndividin personallisuus,
joka mahdollisesti on oleva seurauksena tästä suhteesta,
on tarkemmin määrätty kuin silloin, kun pelkkä seksuali
teetti johtaa yksilöitä. Rakkaus tämmöisessä tapauksessa
edellyttää ennen kaikkea intuitiota, koska ainoastaan
sen avulla voidaan tunkeutua toisen olemukseen.

Ne, jotka rakastavat toisiaan tahtovat, jos niin saa
sanoa, olla: toinen toisensa ja eräässä mielessähän he ovat
kin. .Mutta epätäydellisesti, sillä yhteys tahtojen - sie
lujen - välillä on mahdollinen ainoastaan manifesta
tioiden välityksellä. Tämä. seikka tuntuu heistä rajo
tukselta, he haluaisivat poistaa tämän ankaran ,välttä
mättömyyden rakentaman muurin (joka perimmältään
on syynä heidän yksilöllisyyksiinsä), mutta turhaan.
Tämä on erotiikan metafyysillinen tragiikka, josta m.
m. Lucretius puhuu teoksensa neljännen kirjan lopussa.
Sielut voivat kokonaan yhtyä toisiinsa, täydellisesti
läpitunkea toisensa yhtä vähän kuin ruurµiit, joiden het
kellinen yhtyminen materian maailmassa symbolisoi tah
tojen kaipuuta ja on samalla sen fyysil,linen korrelaatti.
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Tavallaan· voi kyllä sanoa, että tahdot kuten rvumiitkin 
kokonansa .ovat yhtyneinä 1 a p s e  s s a, mutta silloin 
ei näin syntynyt tahto eikä ruumis enää ole noiden yksi-

• löiden, vaan on syntynyt uusi yksilö, jossa nyt se rak
kaus, mikä syntyi tahtojen keskinäisestä rakastamisesta,.
esiintyy. rakkautena omaa itseä kohtaan, sen eri muo
doissa.

Kumminkaan ei ole oikein sanoa, että lapsi olisi
sukupuolirakkauden >>t a r k o t u S>>, se on vaan eräs
sen, tosin kylläkin merkityksellinen, seuraus. Mitään

· tarkotusta sukupuolirakkaudella ei ole, ja yleensä tämä
tunne vähimmin kaikista tahtookaan tietää tarkotuksista,
se jos mikään on näet oma tarkotuksensa. Kaikki laskel
mat; yleensä näkökohdat, jotka ovat itse rakkauden ulko-

, puolella, . tuntuvat sen yhteydessä vastenmielisiltä. Elä
män irrationalisuus tai suprarationalisnus tulee selvästi 
esiin sukupuolirakkaudessa ja sen ilmauksissa. Se aikaan
saa sen,· että sukupuolivietti ja sukupuolirakkaus useinkin 
törmäävät yhteen ei ainoastaan yksilön oman edun ja jär
kisyiden vaan myös yhteiskunnallisen järjestyksen ja mo
ralin kanssa. Mutta se seikka, että moralia juuri tässä 
suhteessa niin paljon maailmassa rikotaan, on todistus siitä, 
että yksilöjen olemassaolo ei lepää mielivaltaisilla perus
teilla, niinkuin olisi asian laita, jos järkinäkökohdat aina 
voisivat joko aikaansaada tai estää yksilön syntymisen. 
Että yksilön olemassaolo sittenkin useimmiten voi tuntua 
suuresti tilapäisyyksistä riippuvalta, että toisin sanoen voisi 
sanoa, että jokainen yhtähyvin olisi voinut olla olematta, 
on tosin tunnustettava. Tarkotan olemassaoloa empiri
senä yksilönä; tahtona tietysti jokainen on välttämätön 
ja semmoisena ajaton ja paikaton. Tahdon olemisen 
kautta yleensä on näet jo myös yksilössä oleva tahto 
asetettuna. K a i k k e i n · s y v i m m ä 1 t ä kannalta 
katsoen kenties ei yksilön olemassaolo maailmassakaan· 
ole satunnainen, vaan transsendentti välttämättömyys. · 
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Kohdistuessaan määrättyyn konkreettiseen yksilöön 
sisältää sukupuolirakkaus eli tässä muodossaan e r o
t i i k k a  aina t r a g i i k a n mahdollisuuden. Jos jokin 
tahtotendenssi yleensä estetään realisoitumasta, ei se sem
moisenaan vielä ole mitään traagillista. Semmoiseksi asia 
muuttuu vasta, kun ei mikään muu ulkomaailman objekti 
kuin jokin aivan yksilöllisesti määrätty voi toteuttaa 
tahdon realisoitumista ja tämä riistetään tahdolta. Jokai
sen elollisen olennon elämä sisältää tragiikan siinä, että 
itsesäilytysvietti suuntautuu juuri tämän määrätyn yksi
lön olemassaoloon säilyttämiseen, mutta ei voi sitä ajan
pitkään tehdä. - Traagillisuuden suuruus on verran
nollinen intohimon intensiteettiin. Jos pelkkä sukupuoli
vietti semmoisenaan, yleisenä pyrkimyksenä, vaikka se 
olisi intensivinenkin, ei tule tyydytetyksi, emme siinä vielä 
näe traagillista; vasta kuin se muuttuu erotiikaksi ja 
kohdistuu yhteen ainoaan henkilöön, joka edustaa kor
keimpia arvoja, mitä toinen tuntee, on se samalla astunut 
siihen maailmaan, joka kätkee itseensä tragiikan mahdol
lisuuden. Kohdistuessaan yksilölliseen objektiin oli tahto 
rajottanut itseään, nyt sitä ulkoapäin taas rajotetaan 
(toisella tavalla tosin). Ainoa toteutumismahdollisuus, 
mikä tahdolla oli, osottautui kestämättömäksi. Tra
giikka lisääntyy vielä, jos intohimon toteutumattomuus joh
tuµ sen esineenä olevan henkilön vastarakkauden puut
teesta, sillä silloin tuntuu kuin olisi samalla riistetty 
toisen minältä kaikki sen sisäinen arvo, joka on raskainta, 
mikä ketään voi kohdata. Jokainen nim. tuntee, että 
rakkaus on hänen minänsä keskeisin ja omaperäisin 

. emanatio. Ei ole ihme, että tämä erotiikan tragiikka on 
tavallisimpia aiheita runoudessa ja kirjallisuudessa. Goethe 
nimittää Faustissa hyljättyä rakkautta »helvetilliseksi 
elementiksi>>. -

Personallisuuden ydin on läheisessä yhteydessä sek
sualisen kanssa; se näkyy siitä, että kainommat luonteet 
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peittävät personallisia ilmauksia aivan samanlaisella hä
vyiltunteella kuin seksuaµsiakin. Tekee sen vaikutuksen 
kuin tunteittensa torille tuomisessa olisi useinkin jotakin 
ekshibitionistista. Myöskin viittaa personallisuuden ja 

seksualiteetin yliteyteen esim. se seikka, että seksualiselle 
alalla kuuluvat synnit yleisessä tajunnassa ovat >>syntejä� 
ennen muita ja että sanat >>siveellinen, epäsiveellinem 
y. m. ovat ennen muuta assosioituneet sukupuoliasiain
kanssa. -

Vaikkakaan miehen ja naisen laatu eivät niin jyrkästi 
eroa toisistaan, ettei paljon semmoista, mikä on ominaista 
miehelle, usein o�isi naisessa ja päinvastoin, ovat he 
kuitenkin ilmauksia kahdesta elämässä tavattavasta eri
laisesta tahtomislaa<lusta. tai tahdonsuunnasta. Miehessä 
on miehinen tahto, naisessa taas naistahto. Jos näiden 
kummankin tahdon olemukseen voisi syventyä, kävisi· 
niistä elimellisesti johtaminen kaikki kummankin suku.: 

puolen sekä psyykilliset että kenties fyysillisetkin omi
naisuudet. Tässä täytyy tyytyä vain muutamiin viit
tauksiin. 

Ylempänä jo oli puhe siitä, että tahdossa voi olla 
etualalla joko itsensä tahtominen, oman yksilön tahdon 
sisältämäin arvojen,, oman personallisuuden tehostaminen; 
tai toisen tahdon omaksuminen, tahdon alttius ja mukau-. 
tuvaisuus, turvautuminen toisen personallisuuteen. Edel
· linen, aktivinen tahto edustaa miehistä, jälkimäinen,
passivinen naisellista tahtoa.

Miehen pyrkimys on ennen kaikkea merkitä itse
jotakin, asettaa etualalle oma personallisuutensa ja yksi
lönsä, ja vaatia tunnustusta sille. Hänelle on ominaista
usko omaan itseensä. Hän haluaa laajentaa oman minänsä
piiriä ulkonaisesti pyrkimällä valtaan (sen eri muodoissa)
ja levittämällä personallisuutensa vaikutuspiiriä. Rak
kaudessa hän etsii toisesta omien arvojensa täydellistä
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tunnustamista ja omaksumista. Tämän vuoksi onkin 
juuri naisen merkitys miehelle niin suunnaton henkisessä 
suhteessa, sillä ainoastaan nainen voi rakkaudessaan 
täydellisimmin antaa tuon tunnustuksen. Näin tukee 
nainen miehen personallisuutta, lisää hänen itseluotta
mustaan ja auttaa häntä kehittämään arvoja, jotka juuri 
saavat ravintonsa rakkaudesta ja realisoimaan niitä 
samalla kuin toiselta kannalta katsoen hän itse hakee 
miehestä tukea tai tukikohtaa. 

Miehen tahdon itsenäisyyden seurauksena on sekä 
se, että hän luo uusia arvoja että myös se, että hän pyrkii 
vallanharjotukseen, ja vihdoin miehen egoismi ja turha
maisuus. Jos nimittäin syntyy kysymys siitä, kumpi 
sukupuoli omaa. viimeksimainitut piirteet suurimmassa 
määrässä, ei vastaus voi olla muu kuin yksi: mies. Nainen 
ei ollenkaan samassa määrässä voi olla itsekäs ja itserakas 
>>omaan laskuunsa>>. Tämän johdosta on semmoinen käsi
tys jotenki� luonnollinen, että mies on pahempi ja rikolli
sempi sukupuoli. Miehen r o h k e u s  voidaan myös
selittää johtuvaksi siitä, että hän edustaa omia arvojaan
ja luottaa niihin. Nainen ei voi olla oman itsensä tähden
rohkea, mutta kyllä silloin, kun toisten arvot ovat kysy
,nyksessä, siis esim. miehen tai lasten puolesta. -.Ainoas-'

,.hlan silloin, kun- -uskoo--johonkin, on rohkea (vrt. lat.
sanaa fiducia, urhoollisuus). Pelkuruus on uskon puutetta.
Tästä johtuu, että paha omatunto tekee ihmisen heikoksi
ja pelokkaaksi. Sillä silloin on tahto rikkinäinen, se ei
tahdo, mitä se on tahtovinaan. Minässä on päässyt val
taan tahtotendenssi, jota se ei tunne oikein omakseen.

Mies rakastaa naisessa tai naisen kautta omaa itseään. 
Miuästään, arvo-mielessä, hän ei halua luopua - ei voi 
tulla kysymykseen, että mies luopuisi omasta personalli
suudestaan sulaakseen naisen personallisuuteen. Jos 
niin tapahtuu .tuntuu se luonnottomalta. Hän antaa 
naiselle oman personallisuutensa rakastettavaksi. Siksi 
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ei myöskään mies samassa määrin kuin nainen koeta 
kokonaisuudessaan ymmärtää rakastamaansa henkilöä. 

··Pääasia hänelle on, että nainen kannattaa hänen tahtoaan,
edistää sitä, sekä puhtaasti henkisessä että biologisessa
katsannossa. Mies panee kenties tämän vuoksi suurempaa
painoa fyysilliseen puoleen naisessa kuin nainen miehessä.
Miehelle fyysillinen puoli yleensä merkitsee enemmän
kuin moralinen puoli, nimenomaan enemmän kuin mora
linen lujuus ja itsenäisyys,• jota taas nainen miehessä
rakastaa· ja kunnioittaa. Sitävastoin esim. naisen äly
vaikuttaa yksilölle biologisesti edullisena ominaisuutena
mieheen puoleensavetävästi, kun taas tiainen ei pane
siihen yhtä suurta painoa miehessä.

Sopusoinnussa sen kanssa, että mies tahtoo levittää
itseään eri tahoille on, että hänessä s e 1� s u a 1 i t e e t t i
on tärkeämpi kuin naisessa. Siksi on mies myös poly
gamisempi kuin nainen. Naisessa on e r o t i i k k a  etu
alalla; ja sentähden, lukuunottamatta biologisia syitä,
hän · on paraasta päästä monogaminen.

Se tosiasia, että nainen ei tahdo olla joidenkin omain
arvojensa kannattaja vaan etsii tukikohtaa tahdolleen
miehestä, ilmenee monella tavalla. Nainen ei niin sanoak-

• semme halua olla oma itsensä, hän on alati valmis lahjot
tamaan pois oman personallisuutensa tai su\attamaan
sen toisen nim. miehen personallisuuteen, mikä juuri
tapahtuu rakkaudessa. Naisen tahto on sen tahto, jota
hän rakastaa. On tietty asia, että naiset luopuvat
vakaumuksestaan ja mielipiteistään ja omaksuvat rakas
tamansa miehen vakaumuksen ja mielipiteet, ja tämä
siitä syystä, että tuo vakaumus ja nuo mielipiteet eivät
hänessä olleet personallisia, personallista alkuperää.
Naisen maailmankatsomus on yleensä jonkun miehen.
Usein voi panna sitäpaitsi merkille, miten määrätty
katsantokanta naisissa esiintyy paljoa jyrkempänä kuin
miehissä. Jos voimme sanoa, että mies rakastaa itseään



Sukupuolirakkaudesta 249

naisessa, voimme toisaalta naisesta sanoa, että hän 
rakastaa miestä itsessään. Naisena oleminen semmoise
naan ei ole naisesta paljonkaan arvoista. Tämä on saanut 
naisliikkeessä omituisen ilmauksen siinä, . että naiset 
kaikessa pyrkivät miesten kaltaisiksi; eräät kiivaat nais
liikkeen ajajat pukeutuvat ja käyttäytyvätkin kuin

miehet. 
Jos miehessä intellekti on tärkein tiedoitsemiselin, 

niin on naisessa intuitio. Tämä kohdistuu hänessä ennen
kaikkea toisten ihmisten luonteen ymmärtämiseen. Juuri 

intuitivisen kykynsä avulla nainen voikin niin täysin 
omaksua miehen personallisuuden ja sulautua hänen sie
luunsa. M i e h e s s ä o n e n e m m än >>h e n k e ä», 
n a i s e s s a e n e m m ä n >>s i e 1 u a>>. Arvokysymyksissä 
eivät naiset kiinnitä juuri mitään huomiota objektivisiin 
näkökohtiin vaan yksinomaan arvoja edustaviin perso
nallisuuksiin. Naiseen ei sentähden voi vaikuttaa loo
gillisella todistelulla, vaan vakuuttelulla ja suggestiolla. 

· Personallisuus on naiselle tärkein todistus. Mutta usein
suhtautuu nainen puhtaasti objektivista luonnetta ole
viinkin kysymyksiin samalla tavoin, nim. siten, että

ratkaisevana , momenttina on, kuka mitäkin väittää.
Mies taas kiinnittää huomiota enemmän dialektiseen
todisteluun. Naista pidetäänkin yleensä subjektivisem
pana arvostelussaan kuin miestä. Moralisella alalla
naisen voima on rakkaudessa, miehen oikeudenmukai
suudessa.

Miten on· metafyysillisesti selitettävä se tosiasia, 
että lapsia synnyttää nainen eikä mies? Mahdollisesti 
esim. seuraavalla tavalla. Nainen tahtoo senkautta 
ikäänkuin >>kompensoida>> naisen itsessään. Nainen ei 
tunne olevansa täysiarvoinen, ennenkuin hän on lahjot
tanut elämän uudelle ihmisolennolle. Hän tahtoo tällä 
tavoin rehabilitoida itsensä omissa, miehen ja maailman 
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si_lmissä. On edelleen. huomattava, että nainen ei synnytä 
partenogeneettisesti, vaan tuo . rehabilitointi tapahtuu 
miehen välityksellä konseption kautta. Naisen aikaan
saannos siis ei synny itsenäisesti hänestä itsestään, vaan. 1. 

ikäänkuin miehen tahtoon nojaten hän voi säilyttää ja 
tehostaa itseään. Tämä on hänen perusolemuksensa 
mukaista. 

Se, mikä on myöhemmin esiintyvä ruumiillistuneena, 
on aina jo aikaisemmin olemassa tahdossa ja tunteissa. 
Naisen pyrkimyksenä on biologisesti katsoen lapsen 
synnyttäminen, äidiksi tuleminen; sentähden on nainen 
jo mieheen nähden eräänlaisessa äidinsuhteessa. Samaten 
tuntee mies naiseen nähden olevansa jossakin määrin 
lapsen suhteessa; lapsi-tahto on jo hänessä läsnä. 

Koska elollinen . olento on jotakin organista, on 
selvää, että sen, aikaansaaminen kuuluu naiselle, jonka 
koko olemus on enemmän ?rganinen, elämän lakieri mu
kainen, kun taas mies toimii välineitten maailmassa. 

Sukupuoliproblemiin liittyneinä on useita mielen
kiintoisia kysymyksiä. Mistä ,esim. johtuu rakkauden 
ja kuoleman läheinen assosioituminen? Onko se jonkin
lainen vaistomainen tunne siitä tosiasiasta, että se, minkä 
sukupuolivietti kylvää, välttämättömästi on tuleva kuo-. 
leman korjattavaksi, että syntyminen aina on hyvitettävä 
kuolemalla? Ja mistä johtuu se syntisyyden tunne, 
joka niinikään on assosioitunut sukupuolellisiin toimin..; 
toihin? (Esim. raamattu sanoo, että ihminen on siinnyt 
synnissä). Ehkä näin: moralisesti katsoen edellyttäisi 
siitos elämän ehdotonta ja täydellistä myöntämistä .. 
Mutta useimpien ihmisten henkilökohtainen elämä ei 
ole ollut niin onnea täynnä, että he aivan ehdottomasti 
asettaisivat elämän, kaikkine niine vaivoineen, onnetto
muuksineen ja kärsimyksineen, jotka mahdollisesti uudella 
yksilöllä voivat olla edessä, olemattomuuden tai pelkän 
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virtualisen olemisen edelle. Sentähden luultavasti ei 
elämän myöntäminen koskaan ole täydellinen, puhdas, 
syvimpään vakaumukseen perustuva tunne, vaan jollakin 
tavoin puolinainen, pohjaltaan epäröivä, ja että siitä huoli
·matta seksualiteetti realisoidaan teossa, johtuu suureksi
osaksi siihen liittyneestä hetkellisestä nautinnontunteesta,
jonka tilapäisyydestä molemmat järjellisinä olentoina ovat
tietoisia. Se tapahtuu siis jonkinlaisella uhmalla: elämä
läsnäolevan hetken kanssa liittoutuneena uhmaa kuole
maa. Jotta viime· tingassa vielä muistutettaisiin siitä,
niitä uuden olennon saattaminen materian ja kuoleman
maailmaan tietää, jotta siis olisi takeet siitä, että elämän
myöntäminen todella on kyllin voimakas, on luonto,
merkityksellistä kyllä, asettanut genitalit ulostusorganien
lä.heisyyteen, vieläpä osaksi yhdistänytkin ne niihin.

Elämässä on havaittavissa kaksi erilaista pyrkimystä:
tahto ruumiillistuu yksilöiksi, jotka eristäytyvät ja vie
raantuvat tahdon puolesta toisistaan, tahdon ilmene
mysten tähden; toisaalta tahto pyrkii sopusointuun tois
ten tahtojen kanssa, yhtymään niihin. Sukupuolivietti
on tätä jälkimäistä pyrkimystä, vaikka sekin lopulta
johtaa taas uusiin yksilöihin. Näin säilyy kuitenkin
jossakin määrin sukulaisuus biologisestikin. On huomatta
va, että niin suuresti,kuin sukupuolirakkaus kohdistuukin
samaa laatua: oleviin olentoihin, julistaen tällä tavalla
ne muita arvokkaammiksi elämän edustajiksi, niin vieroo
se kumminkin aivan samanlaista tahtoa ja hakee ikään
kuin jotakin täydennystä itselleen muualta. On edelleen
huomattu, että' partenogeneettinen lisääntyminen vie
nopeasti suureen erilaistumiseen. >>Tuntuu siltä, että
luonto amphimixiksen (kaksisukuisuuden) kautta on
aikaansaanut kompromissin ·yksilöistymisen ja puhtaasti
hypoteettisen panmixis-tilan välillä>> (panmixis, tila,
jossa lisääntyminen tapahtuisi kaikkien olentojen yhty-'
misen kautta). Näin asia katsottuna biologiselta kannalta.
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Asian syvin olemus on kumminkin niinkuin kaiken elämän 
ja sen ilmiöitten, moralinen. Semmoisena se, kuten oli 
puhetta, sisältää mysteerin, jonka täyttä selittämistä 
kuolevaisille ei ole suotu. -

Eri sukupuolet keskinäisesti rakastaessaan toisiaan 
muodostavat k o 11 e k t i v i p e r s o n  a 11 i s u u d e n. 
Kaikista kollektivipersonallisista muodostumista on tällä · 
suhteella suurimmat edellytykset olla pysyväinen ja se 
onkin saanut kaikkialla kiinteän yhteiskunnallisen muodon, 
nim. a v i o  1 i i t o n. Asiaa ei tietysti ole käsitettävä 
siten, että tahtoisin väittää,. että avioliitto yleensä 
t o d e 11 a o n  pysyväisen kollektivipersonallisuuden ilme
nemys, sillä tätä vastaan puhuu jokapäiväinen kokemus, 
vaan että idcaliscsti katsoen · sitä on semmoisena pidet
tävä, ja tähän fiktioon perustuu se yhteiskunnallisena 
laitoksena ja oikeudellisesti. Tällä perusteella voidaan 
esim. vaatia, että avioliiton pitää pysyä kautta elämän, 
että kummatkin aviopuolisot ovat velvolliset pitämään 
huolta lapsista, että he ovat taloudellisesti vastuussa 
toisistaan. Avioliittoon nähden voimme tehdä saman 
havainnon kuin valtioonkin, joka niinikään on käsitettävä 
erään kollektivipersonallisuuden ilmenemysmuodoksi, ni
mittäin sen, että se perustuu eetilliseen idealitapaukseen, 
siihen, että kontrahenttien tahdot ovat täydellisessä 
sopusoinnussa keskenään. Todellisuudessa tämmöistä 
harmoniaa, jos sitä koskaankaan on ollut, tavallisesti 
jatkuu ainoastaan lyhempiä aikoja, mutta ilmenemys 
pysyy ennallaan, asianlaita, mikä käytännöllisistä syistä 
yhteiskunnan edun vuoksi on tarpeellin�n; sitäpaitsi 
tässä kuten paljossa muussakin on ulkonainen muoto ja 
välttämättömyys ainakin jossakin määrin omiaan ohjaa
maan tahtoja toivottuun suuntaan, jos kohta on tunnus
tettava, että tunne pakon olemassaolosta myös voi 
vaikuttaa päinvastaiseen suuntaan. 
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Avioliittosuhteen edellyttämän kollektivipersonalli
suussuhteen on Kristus ilmaissut sattuvasti sanoessaan, 
että >>vaimo ja mies ovat yksi». 

On jotenkin luonnollista, että tässä kollektiviperso
nallisuudessa mies on johtavana tahtona ja kaikkialla 
mies lähinnä edustaakin perhettä, ja usein on hänellä täysi 
määräämisvalta. Vaimo on hänen omaisuuttaan, hänen 
orjansa alemmilla kehitysasteilla. Ylemmilläkin on mie
hen johtoasema yhä säilynyt. Tämä on ulkonainen ilmaus 
kummankin tahdon laadusta. Miehellä on enemmän val
taa avioliitossa, ei niin paljon fyysillisen voimansa tähden, 
vaan sentähden, 'että hän on se, joka h a 1 u a a v a 11 i t a; 
naisen palvelija-asema taas on seurauksena siitä, että 
hän h a 1 u a a m u k a u t u a  miehen tahtoon, haluaa 
palvella, siitä, ettei hän tunne olevansa mitään ilman 
miestä. Kaikilla laitoksilla on psykologiset juurensa. 
Toinen asia taas on se, että useinkin aikojen kuluessa 
alkuperäinen tahtosisällys voi vaihtua tai muuttua toi
senlaiseksi, mutta muodot jäävät jälelle. Niin· on avio
liitonkin alalla monia epäkohtia kehittynyt muotojen 
tyranniuden tähden. Leskien polttaminen yhdessä mie
hen ruumiin kanssa Intiassa epäilemättä alussa perustui 
naisenkin omaan käsitykseen asemastaan ja suhteestaan 
mieheen. Mutta tämä tapa tuntui epäoikeutetulta siellä, 
missä se ei enää ole ilmauksena naisen omasta tahdosta, 
vaan hänet pakotetaan astumaan polttoroviolle. Siinä, 
että mies täydellisesti saa määrätä perheen asioista, ei 
ole mitään väärältä tuntuvaa, niinkauan kuin hän 
täydellisesti edustaa kollektivipersonallisuuden tahtoa. 
Mutta sama voi tuntua vääryydeltä silloin, kun pelkät 
muodot tosin antavat hänelle tuon vallan, mutta esim. 
nainen tuntee hänen menettelynsä itsensä sortamiseksi. 
Muotoja pitää olla olemassa, niiden synty11:1inen on aina 
tavallaan edistysaskel, mutta niinpian kuin ne ovat 
syntyneet, alkaa myös niitten tyrannius. 
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Lopuksi viittaan erääseen asiaan, joka on omiaan 
valaisemaan seksualisen suhdetta arvoihin, tahtokvali
teetteihin. On epäilemätöntä, että seksualiteetti on lähei
sessä yhteydessä henkisen luomisen kanssa, nimenomaan 
arvojen luomisen ja niitten levit.tämisen, suggeroimisen. 
Monet niistä, jotka ovat olleet suuria hengen maailmassa, 
ovat vaistomaisesti tai tietoisesti välttäneet sukupuoli
viettinsä purkamista ikäänkuin tuntien, että se heikentää 
heidän henkistä energiaansa. Erinomattain on näin ollut 
asianlaita niitten, jotka ovat personallisuudellaan vai
kuttaneet uskonnon alalla, profeetat (Muhammed on kum
minkin poikkeus) ja apostolit; samaten monet filosofit. 
Esimerkkejä on miten paljon hyvänsä, mainittakoon vain 
Plato, Augustinus, Origenes, Swedenborg, Spinoza, Leib
nitz, Kant, Nietzsche, apostoli Paavali. Taiteilijoista 
tiedetään; että heidän taiteellinen luomisensa on yhteydes
sä sukupuolivietin kanssa. Tuntuu siltä, että erinomattain 
niissä, jotka tavalla tai toisella purkavat personallisuut
taan, tekevät sille propagandaa, tällainen itsensä antami
nen olisi samaa juurta kuin seksualiteetti. Siitä johtuu 
ehkä myös se useinkin alkuvoimainen kiihko, millä tuo 
personallisuuden purkaminen tapahtuu. Heidän toimin
tansa on rakkautta, Eroksen työtä, kuten Platon Sympo
sionissaan antaa Sokrateen sanoa; toisinaan enemmän 
passivista, naisellista rakkautta, niinkuin usein taiteilijain, 
toisinaan taas aktivista, toisia pakottavaa miehistä rak
kautta itseluotuihin arvoihin, niinkuin profeettain toi
minta. 

Ne, jotka luovat arvoja, perustavat samalla kollekti
vipersonallisuuden, jossa heillä on määräävä asema, 
samallainen kuin se asema,. mikä miehellä on sukupuoli-· 
rakkauden perusteella syntyvässä kollektivipersonallisuu
dessa. On senvuoksi miltei enemmän kuin vertaus, kun 
Kristusta nimitetään >>yljäksi» seurakunnan ollessa >>mor
sian». 
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Tuntuu siis siltä, että on kaksi tapaa levittää tah
toaan (arvotahtoaan) nimittäin: biologinen, vertikalinen, 
ajan suuntaan menevä tehostaminen, joka tapahtuu 
sukupuolisen siittämisen kautta; tämä on pääasiallisin 
tapa. Ja toinen idealinen, horisontalinen, ihmisten koek
sistenssiin perustuva tapa, jota käyttävät vain eräät suh
teellisen harvat. Kumpikin niistä on ostettava toisen 
hinnalla. Eräät hengen suurmiehet ovat vapaaehtoisesti 
kieltäytyneet sukua jatkamasta, monista taas tiedetään, 
että he eivät ole jättäneet yhtään jälkeläistä tai,,elinvoi
maa · vailla olevia. Heidän varsinaiset lapsensa ovat 
heidän henkensä aikaansaannokset. Näihin he suhtautu
vat yhtä suurella rakkaudella kuin konsanaan mikään isä 
lapsiinsa. Samaten kuin isä rakastaa lapsissaan itseään, 
rakastavat. nämä itseään oman henkensä ilmauksissa, 
eivät kuitenkaan tällöin yksilöllistä, vaan yli-yksilöl
listä, arvoja kannattavaa minäänsä. 

Luonto on kitsas: kun se antaa oikealla, se usein 
ottaa pois vasemmalla kädellä. Tosin luonto tuhlaa, 
mutta se tuhlaa pikemminkin y k s i 1 ö i t ä kuin y k s i-
1 ö :l.11 e. 



ARVOJEN INTROJEKTIOSTA. 

Olen aikaisemmin viitannut siihen yleisinhimilliseen 
ilmiöön, että meillä on t a i p u m u s s i i r t ä ä s u b-

. j e k t i v i n e n, m � i d ä n t a j u n n a s s a m m e o 1 e
v a i t s e m m e u 1 k o p u o 1 e 11 e, antaa sille itsenäinen 
objektivinen olemassaolo ja samaten itsenäinen m e i s t ä  
r i i  p p u m a t o n o b j e k t i v i n e n a r v o. Läheisessä 
yhteydessä tämän taipumuksen kanssa on se, että me 
aina pyrimme kiinnittämään tunteemme ja tahtomuk
semme johonkin aistihavainnolliseen pysyväiseen objek
tiin, olkoonpa vaikka omassa mielikuvituksessamme. 
Nimitän tätä taipumusta i n t r o j e k t i o - t a i p u
m u k s  e k s  i. 

U s k o n n o s s a näkyy selvästi, miten ihmiset aset
tavat omien tunteittensa ja tahtomustensa ilmaukset 
näitten sijaan, irrottavat ne itsestään, jonka jälkeen 
nämä samaiset ilmaukset, tradition tukemina, ryhtyvät 
viettämään itsenäistä elämää ja tulevat ihmisten kunnioi
tuksen, pelon ja· palvomisen esineiksi. Ennakkoluulot
tomalle käsitykselle ovat jumaluudet, myytit, dogmit, 
seremoniat ainoastaan symboleja, ja usein ehkä korkeam
missa uskonnoissa asianomainen uskonnonperustaja on 
ollut suuressa määrin tietoinen niiden symbolisesta luon
teesta, mutta useimmille ne ovat muodostuneet itsenäi
siksi, transsrndrnttisluonteisiksi tekijöiksi. Niihin liittyy 
jotakin rnaagillista, yliluonnollista. Jos uskonnolliset 
ilmaukset esiintyvät konkreettisessa, käsinpideltävässä 
muodossa, luullaan niitä edustavissa esineissä piilevän 
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salaperäisiä voimia, jotka esim. voivat parantaa taudeista, 
tuottaa menestystä j. n. e. 

Kumminkin on aina myönnettävä, että joskin uskon
nollisiin ilmauksiin nähden useimmiten ollaan harha
käsityksessä, josta ihmisluonnon on erinomaisen vaikea 
täydellisesti vapautua, ne symboleina usein sisältävät 
mitä syvällisimpiä totuuksia, samalla kuin ne, jos mitkään, 
antavat kuvan sekä siitä psyykillisestä pohjasta, mistä 
ne ovat kasvaneet esille että myös eräistä koko ihmis� 
kunnalle yhteisistä henkisistä tarpeista. Antiikin myytit 
lausuvat kuvaannollisesti psykologisia totuuksia (esim. 
Narcissos-myytti), ja tämä seikka antaa monelle niistä 
eräänlaisen yleispätevyyden. Vielä suuremmassa määrin 
on kuitenkin näin asianlaita mitä' kristinuskoon tulee; 
siinä on lausuttuna yleisinhimillisiä eetillispsykologisia ja 
samalla metafyysillisiä totuuksia symbolisessa muodossa. 
Tämä seikka selittää kristinuskon suuren elinvoimaisuuden, 
joka epäilemättä on vastaisuudessakin jatkuva. Ihmiset 
tuntevat vaist�maisesti, että · siinä on jotakin hyvin 
tärkeätä lausuttuna; tämä tärkeä on tosin oikeastaan 
heissä itsessään, mutta he projisioivat tietämättään 
tärkeyden itsensä ulkopuolelle siinä uskossa, että sen 
perusteet on etsittävä sieltä. Uskonnollisissa käsityk?issä 
näkyvät ihmisten syvimmät pyrkimykset: antiikin juma
lat esim. voidaan käsittää ilmaukseksi ihmisten kaipuusta 
esteettiseen täydellisyyteen, kristinuskon jumalankäsitys 
kuvastaa ihmisen sydämessä olevaa täydellisyystahtoa 
(Jumalan kaikkivaltius, kaikkiviisaus, kaikkihyvyys). 
Käsityksessä Kristuksen jumalanpoikuudesta ja vapah
tajatehtävästä on kieltämättä myös paljon ihmisen syvim
piä eetillisiä tarpeita vastaavaa. Jos on totta, että Jumala 
loi ihmisen omaksi kuvaksensa, on toisaalta myös totta 
siinä, että ihminen loi Jumalan oman ihanteensa mukaan. 

Vaikkakin uskonto itse asiassa ei voi olla muualla 
kuin ihmisen· sydämessä, niin on kumminkin hyvin 
17. - Arvojen ja välineitten maailma 
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luultavaa, että uskonnollisten symbolien käsittäminen 
itsenäisiksi olioiksi ja objektivisiksi suureiksi on nykyään 
ja kenties jossakin määrin aina - huolimatta siitä, että 
ihmishengen kehitys on suureksi osaksi vapautumista 
symbolien maagillisesta vallasta - tulee olemaan hyö
dyllistä ja tarpeellista nimenomaan yhteiskunnan, mutta 
myös yksilön kannalta. Eetillisessä suhteessa· ihminen 
ei tule toimeen ilman kainalosauvoja, jos niin saa sanoa. 
Jos asettuu puhtaan tarkotuksenmukaisuuden kannalle, 
on ehdottomasti myönnettävä, että u s k o n t o o n 
a r v o k k a i n e e t i 11 i s-p s y y k i 11 i n e n v ä 1 i n e, 
m i n k ä i h m i s k u n t a o n 1 u o n u t. On sentähden 
todella kysymyksenalaista, onko käytävä taisteluun uskon
nollisia käsityksiä vastaan, jos sam�lla asetetaan uhan
alaiseksi ne tarkotuksenmukaiset vaikutukset, mitkä niillä 
on. Tietoisuus siveellistä maailmanjärjestystä yllä
pitävän, rankaisevan ja palkitsevan jumalan olemassa
olosta panee ihmiset toimimaan - ainakin teoissaan -
siveellisesti, yhteiskunnan etujen mukaisesti; vastoin
käymiset ja onnettomuudet taas jaksaa ihminen kantaa, 
kun hän ajattelee,. että jumala ohjaa hänen elämäänsä 
ja lopulta on kääntävä kaikki parhain päin. Äärimmäi
sessäkin kurjuudentilassa on ihmisellä aina >mltimun 
refugiutm, uskonto tekee hänelle mahdolliseksi aina saada 
sisäisesti apua ja lohdutusta. Tämmöisessä tapauksessa 
ei riitä vakaumus jonkin määrätyn tahtomislaadun, 
maailmaan suhtautumistavan oikeudesta, vaan siinä vaa
ditaan, jotta tahdontila toteutuisi, välttämättä uskoa 
m ä ä r ä t y n r e a 1 i t e e t i n o 1 e m a s s a o 1 o o n. 
Uskontoon perustuva tahdonsuunta eroaa puhtaaseen 
etiikkiin perustuvasta siinä, että edellinen lähtee uskosta 
määrättyjen objektivisten tekijöitten olemassaoloon, jälki
mäinen perustaa tahdonsuunnan tahtoon itseensä. Kumpi 
on enemmän yleisen ihmispsykologian mukainen, voimme 
päättää, jos vertaamme toisiinsa seuraavaa kahta käsitys-
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kantaa: ihmisen tulee toimia siveellisesti, k o s k a  se 
on vanhurskaan ja kaikkivaltiaan jumalan tahto; tai: ihmi
sen tulee toimia ku i n  j o s  olisi olemassa jumala, jonka 
tahto hänen tulee täyttää. Uskonnon introjektioluonne 
tulee näkyviin siinä, että tuota uskomista, totenapitä
mistä semmoisenaan myös pidetään moralisesti etuna, 
vieläpä usein niin välttämättömänä, että katsotaan ihmi
sen sielun autuuden riippuvan siitä; näin uskonnon kan
nalta. Toiselta kannalta katsoen taas on etiikin täydelli
nen riippumattomuus kaikesta uskosta, nimenomaan siitä, 
ovatko yksilölle hänen tekonsa tulevassa elämässä koituvat 
hyödyksi vai vahingoksi, oleellinen siveellinen etu. Tämä 
riippumattomuus lienee kumminkin puhtaassa muodossa 
ainakin jatkuvana'' tilana sangen harvinainen. 
Tässä yhteydessä on syytä huomauttaa, että uskonto on 
syvästi juurtuneena useimpien ihmisten psyykeen; rat
kaisevissa tapauksissa tulee tämä näkyviin. Monikaan 
ei voi, jos tahtoo olla rehellinen, sanoa olevansa täysin 
ennakkoluuloton uskonnollisessa suhteessa, samoinkuin 
ennakkoluulottomuus muissakin suhteissa on hyvin har
vinaista - ja sitäpaitsi raskasta. Vapaus on nim. aina 
raskasta, kenties mahdotontakin. On myös vaarallista 
toimia niinkuin halveksisi eräitä muka taikauskoisia 
käsityksiä, jos riiistä on vapautunut - ainoastaan teo
riassa. Sellainen voi kostautua. 

Uskonnollisissa käsityksissä oleva introjektio on 
ainoastaan eräs laji tätä taipumusta. Välineihin tapah
tuvasta arvo-introjektiosta oli jo ennemmin puhetta. 
Samoin ilmausten. Näitten alalta mainittakoon se rakkaus, 
millä eri kansallisuudet suhtautuvat k i e 1 e e n s  ä. Rak
kaus äidinkieleen on tietysti pohjaltaan kansan rakkautta 
itseensä. 

Varsin mielenkiintoinen on n. s. a a t t e i t t e  n 
a j. a m i s e  s s a ilmenevä arvo-introjektio, mikä erit-
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täinkin nykyääu on selvästi havaittavissa. Uskonnollinen 
fanaattisuus on saanut väistyä aatefanatismin tieltä. 

Aate on itsessään oikeastaan määrätty tahdonsuunta, 
tavallisesti jonkun kollektivipersonallisuuden. Semmoi-

. sena sillä on äärettömän korkea arvo, nim. tälle kollektivi
personallisuudelle tai oikeammin: se on itse juuri tämä arvo. 
Mutta aatteeksi nimitetään myöskin kollektivipersonalli
sen tahdon ilmauksia ja myös niiden käyttämiä välineitä 
(joissa tapauksissa aatteet ovat· tahdon käytännöllisiä 
direktivejä). Introjektiotaipumus vaikuttaa sen, että 
arvo siirretään viimeksimainittuihin (välineisiin ja ilmauk
siin). Tällöin tulee niihin jotain mystillistä. Niihin 
kajoaminen on aatteen kannattajien silmissä miltei pyhyy
den loukkaamista .. Näin syntyy aatefetishismi, joka ei 
paljon. anna perään luonnonkansojen fetishien palvon
nalle. Aatteille annetaan transsendentti, objektivinen 
arvo-realiteetti, niillä katsotaan olevan ikuinen arvonsa 
riippumatta siitä tahdosta, joka niihin suhtautuu; niistä 
tulee i t s e a r v o j a. Tämä käsitys on tietysti kylläkin 
näköharha, mutta sen psykologinen perusta on ilmeinen; 
sillä aatteitten · (ne otettuna käsitteellisessä mielessä, 
ulkonaisina ilmenemyksinä) ehdoton arvo johtuu siitä, 
että tahto, joka ne on synnyttänyt, itse pitää itseään 
ehdottomasti arvokkaana. Mutta tätä seikkaa ei, kuten . 
sanottu, osata nähdä, vaan pääasiaksi tulevat ulkonaiset 
muodot: kumarretaan fraasien, käsitteiden ja kaikellaisten 
oppimuodostumien edessä, ja moni kenties ei tunne 
edes ollenkaån tai perin vaillinaisesti itse sitä eetillistä 
pohjaa, jolla »aate>> lepää. Näin ovat toisille demokraat
tisuus ja vapaus, taikka valtio, yhteiskunta, isänmaa 
(>>isänmaan» kunnioittamisessa näyttäytyy sangen sel
vässä muodossa introjektion ydin) tai toisille sosialismi 
ja sen iskusanat muodostuneet arvo-entiteeteiksi, jotka 
ovat yhtä pyhiä ja loukkaamattomia kuin mikä tabu
esine konsanaan. Ne tilottavat salaperäisen vaikutuksensa 
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kielellisiin ilmauksiinsakin, ja erittäin nykyään on sanojen 
maagillinen valta miltei pelottava. Sanat eivät enää ole '· 
ajatuksen ilmaisuvälineitä, vaan maagillisia taikaesineitä, 
jotka sulkevat itseensä kaiken maallisen hyvän; toiset 
sanat taas ovat kaiken mahdollisen pahan alkulähteitä, 
ja >>pedon merkkiä>> kantavat ne, jotka tällaisilla sanoilla 
ovat merkityt. Tuntuu toisinaan lohduttomalta, kun 
näkee ihmisten rajottuneisuuden, sokeuden ja pintapuoli
suuden, mutta toisalta on taipuvainen ajattelemaan, 
että kenties nämä harhakäsitykset ovat välttämättömät. 
Ne ylläpitävät kumminkin kollektivipersonallisuuksia, 
jotka tosin ovat tällaisten elämänmuotojen irvikuvia, jos 
ajattelemme niitten yllä esittämäämme ihannerakennetta, 
joka perustuu puhtaaseen tahtojen keskinäiseen sympa
tiaa.n; mutta kollektivipersonallisuuksien, vaikkapa vaj a
vaistenkin . olemassaolo on välttämätön. 

Kielellä on suunnaton merkitys · edellämainitussa 
suhteessa: sillä �m, :�yky .luoda jumalia sekä varsinaisessa 

. että kuvaannollisessa merkityksessa. Jos on totta, että 
kieli tekee mahdolliseksi keskinäisen ymmärtämisen ja 
edistää sitä, on tuskin vähemmän totta, että juuri se 
aikaansaa väärinkäsitystä ja sekaannusta. -

Suurin kaikista väärinkäsittämisistä on se, että 
ihminen käsittää väärin oman itsensä. Hän ei huomaa, 
että kaikki, mitä hän pitää arvossa, on lopultakin - hä
nessä itsessään. Mitä ennakkoluulottomammin ja rehel
lisemmin maailmaa tarkastelee, sitä selvemmin oppii 
näkemään, että kaikki hyvä, jalo ja kaunis (esteettises
tikin kaunis) oikeastaan on hänessä, joka sitä semmoi
sena pitää, ja että toisin ei voi olla, Missä näin ei ole, 
siellä ovat nämä k,äsitteet myös vain tyhjiä sanoja. 

Ja vihdoin maailman ja olevaisen syvyys, sekään 
ei ole oikeastaan maailmassa vaan - meissä. 
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Siitä periaatteellisesti oleellisesta erosta huolimatta, 
mikä on olemassa objektivisten ja subjektivisten totuuksien 
s. o. välinetotuuksien ja tahtototuuksien (jos viimemaini
tuista haluamme >>totuuden>> nimitystä käyttää) välillä, on
niille kuitenkin se yhteistä, että ne molemmat voidaan
ilmaista samalla tavalla nimittäin käsitteiden ja nämä
taas merkkien, sanojen avulla. (Seuraavassa jätän yksin
kertaisuuden vuoksi käsittelemättä intuitiviset ole
mistotuudet, joista oli ylempänä puhe siv. 131--2). On
siis olemassa yhteinen taso, jolla ne kohtaavat toisensa.
Objektiviset totuudet perustuvat, kuten ylempänä on
ollut puhe, samallaisuuksiin ulkonaisessa, materian maail
massa, subjektiviset totuudet >>totuuksina>> taas perustu
vat dynamisiin tahtosamallaisnuks�in, tahtojen kvalita
tiviseen sukulaisuuteen, nim. semmoiseen, joka ainoastaan
ei ole jo olemassa, vaan jonka olemassaoloa myös tahdo
taan; molemmanlaiset samallaisuudet ilmaistaan käsit
teillä ja sanoilla. Objektiviset totuudet voidaan todistaa
sitovasti, subjektivisia totuuksia k o e t e t a a n  t o d i s
t a a ja se, että arvellaan voitavan tässä onnistua, riip
puu juuri kumpienkin .totuuksien ilmaisujen yhtäläisyy
destä. · Nyt on tosin niin, että se, mikä on subjektivista,
voidaan ainoastaan vakuuttaa; jokainen subjektivista
koskeva todistelu on itse asiassa v a 1 e t o d i s t e 1 u
ja pää-asiana on lopulta v a k u u t  t e  1 u, muodossa tai
toisessa. Subjektivinen voidaan vain uskoa; siinä on kai
ken subjektivisen sekä suuruus että heikkous .. Subjek-
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tivinen ei voi puolustautua; se on paradoksalista, irratio
nalista; mutta sen voima on samalla myös siinä, ettei 
sen tarvitse puolustautua, sillä se on absoluuttinen. 
Objektivinen totuus osottaa pätevyyten:,ä johtopäätök
siensä, seuraustensa avulla, subjektivinen itsensä kautta. 
Kumpaankin tapaukseen, joskin eri mielessä, voidaan 
sovittaa lause: veritas ipsa se patefacit. 

Emme kuitenkaan voi kieltää, etteikö subjektivisten 
totuuksien siirtämisessä yksilöc,tä toiseen loogillisella, 
käsitteellisellä puolella olisi erinomaisen suurta merkitystä, 
joskaan sen ei koskaan tarvitse olla ratkaiseva. Harva 
ihminen asettuu •>credo quia absurdum>>-kannalle; useim
miten vaikuttaa paljon suggestivisemmin se, mikä on 
puettu loogillisuuden vaippaan. Kuitenkin on loogilli
suus ainoastaan muoto, väline, ja ajatuskehittely on aina 
tämmöisissä tapauksissa alistettu subjektivista laatua 
olevan premissin alle. Mutta loogillisen käsittelyn, ana
lyysin kautta tulevat kuitenkin subjektivisen eri puolet 
selvempinä ja vakuuttavampina esille; sen avulla ne 
voidaan suggeroida toiseen. 

Todistuksen tarkotuksena nyt mainitussa tapauksessa 
on välittää siirtymistä siitä, mikä on, siihen, minkä 
tahdotaan olevan, minkä pitää olla. Se, minkä pitää olla, 
on eetillisesti, tahdon kannalta katsoen suuntaa (kvalita
tivisessa mielessä) ja ei-olevana on se jotain yleistä, 
määrittelemätöntä, se on ihanne. Ihanne tavallaan sekä 
on että ei ole, sillä ihanne on juuri pyrkimistä siihen. 
Ihanne eetillisenä on virtualisesta aktualiseksi pyrkivää 
tahtoa. Tämä prosessi käy yhtärintaa ihanteen käytän
nöllisen toteuttamisen kanssa. Käytännölliset muodot 
toteutetuiksi ajateltuina ja tahdottuina muodostavat 
t a  r k o  t u k s  e n. Tarkotus on ihanteen käytännöllinen 
puoli. Se, minkä pitää olla, on käytännöllisesti katsoen 

·muotoa, ja sikäli kuin se on sitä, se lankee semmoisena
objektivisen · kritiikin rajapyykkien sisäpuolelle - joskin
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on myönnettävä, että muoto ja sisällys niin läheisesti 
useimmiten ovat lii'ttyneet toisiinsa, ettei todellisuudessa 
toista, tai toista puolta käy erikseen käsitteleminen. 
Tässä, kun teoreettisesti on puhe subjektivisesta puolesta, 
kuitenkin otaksumme tällaisen erottamisen· mahdolliseksi. 
Muuten on huomattava, että useinkin siinä määrin 
sekotetaan toisiinsa jonkun asian eetillinen sisällys ja 
muoto, missä sitä tahdo�aan toteutettavaksi tai on 
koetettu toteuttaa, että arvellaan muodon osottautuessa 
mahdottomaksi käytännössä itse eetillisen ihanteen myös 
menettäneen arvonsa. Tuonnempana vielä joku sana 
tästä puolesta asiaa. 

Nähdäkseni tapahtuu sen, minkä pitää olla, s. o. 
arvon todistaminen joko pitämällä kiinni arvosta itsestään 
tai sitten kääntämällä huomio arvon ilmenemismuotoihin. 

Ylimpänä periaatteena kaikessa todistamisessa eetil
liselläkin alalla on j o h d o n m u k a i s u u s, muodossa 
tai toisessa. Eetillisessä arvostelussaan tulee olla johdon
mukainen. Tämä on jo tavallaan arvostelma, jota ei 
voida todistaa. Sen pitää olla evidenttinä jo ennen kaik
kea todistelemista. Johdonmukaisuus tahdon alalla on 
kumminkin toista kuin mekanisen logiikan; tahdon alalla 
on m o n i a j o h d o n m  u k a i  s u u k s  i a, jotka voivat 
mennä ristiin. 

Useimmiten todistaminen eetillisellä alalla perustuu 
elämälle ja visseille elämänilmiöille ominaisen o 1 e e 11 i
s e n  ja k e s k e i  s e  n p y r k i m y k s e n  todentamiseen. 
Tämä oleellinen on se, minkä pitää olla; se, että se on, 
vieläpä korkeassa potenssissa on, osottaa, että juuri 
sen pitää ollakin. Jos nyt siis jokin puoli on onhistuttu 
osottamaan oleelliseksi, on lisäksi ainoastaan osotettava, 
että se, mikä tahdotaan oikeaksi todistettavaksi, juuri 
kuuluu tuohon oleelliseen: 

Se, .minkä pitää olla, voi koskea jotain yksityista
pausta, tai yleistä ilmiötä, joka käsittää useita yksilöitä. 
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Viimemainitussa tapauksessa on kysymys periaatteesta, 
edellisessä tapauksessa taas moralisesta ratkaisusta, pää
töksen tekemisestä. Samoinkuin yleisilmiötä arvostel
lessa koetetaan löytää yleinen oleellinen, niiden perus
tendenssi, samoin koetetaan se löytää yksityistapaukses
takin ja asettaa se ratkaisun pohjaksi. Taikka mene
tellään niin, että yksityisilmiö ensin alistetaan yleisilmiön 
alle ja am;ietaan yleisilmiötä koskevan arvostelun olla 
pätevä yksityisilmiöönkin nähden. Tässä taas on siis. 
ratkaistava subjektivisesti, kumpaa tapaa on käytettävä, 
edellistä vaiko jälkimäistä: asetutaanko individuali
vai kollektivimoralin kannalle. 

Voimme esittää muutamia esimerkkejä edellämaini
tunlaisesta todistelutavasta. Tunnettu on katsantokanta, 
jonka mukaan elämälle oleellista on hillitön egoismi ja 
säälimätön taistelu olemassaolosta. Johtopäätös tästä 
on se, että koska kerran niin on, pitääkin niin olla, 
ja näin on laskettu käsitteellinen perustus egoismille ja 
rajattomalle itsensätehostamiselle; sehän olisi juuri conve
nienter naturae vivere. Edelleen voidaan laajentaa 
tämän periaatteen sovelluttamista. Valtioita voidaan 
hyvällä syyllä pitää elämänmuotoina; siis pitää niiden 
politiikka myöskin tähdätä häikäilemättömään vallan
laajennukseen ja omien etujen valvomiseen keinoilla 
millä hyvänsä. Tältä kannalta saa myöskin esim. sota 
>>siveellisen oikeutuksensa>>.

Toinen taas löytää ihmiselle oleellisen, kehityksen 
mukana yhä vahvenevan' perustendenssin ihmisrakkau
desta, altruismista ja voi hän sitäpaitsi viitata siihen. 
miten esim. koko yhteiskunnallinen elämä on mahdollinen 
ainoastaan tällaisten taipumusten varassa. Siksi on hänestä 
juuri näille ominaisuuksille annettava kannatus ja koe
tettava niitä edistää. 

Valtio on omalta kannaltaan katsoen itsetarkotus. 
Tästä vedetään ylläolevan menetelmän mukaisesti se 
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johtopäätös, että vallion myös t u 1 e e olla sitä. Sen etu 
on siis kaikessa asetettava ylimmäksi ja kaikki muu 
uhrattava sen hyväksi. 

Taas toinen on huomannut, että elollisissa olennoissa 
ja ennenkaikkea ihmisessä voi havaita pyrkimyksen mah
dollisimman monipuolisesti toteuttaa omat kykynsä. 
Tästä ei ole pitkä siirtymä käsitykseen, että näin pitää
kin olla. >>Jokainen yksilö o n  itsetarkotuksensa>> muut
tuu todentavasta arvostelmasta arvo-arvostelmaksi, joka 
merkitsee, että >>yksilön p i t ä ä o 11 a oma tarkotuksensa>>. 

Näin löydetään milloin mikin yleinen tosiasia, jokin 
määrätty kehityssuunta ilmiöitten moninaisuudessa ja 
vaaditåan, että tämän on päästävä täysiin oikeuksiinsa, 
vieläpä - mikä myöskin on huomattava seikka - sellai
sena' kuin asianomainen subjektivisen taipumuksensa 
perusteella tahtoo. Asia on nimittäin lopulta niin, että 
olkoon todistelu miten loogillista tahansa, sen tulos on 
aina syntynyt alkuaan toista kuin loogillista tietä. Sub
j ektivisuudella on aina jokin liikkuma-ala jokaisessa 
todistelussa. 

Ensimäinen huomautus, mikä teoreettiselta kannalta 
katsoen voidaan suunnata jokaista todistusta vastaan, 
jonka tarkotuksena oh edellä viitatulla tavalla todistaa 
jokin arvo oikeaksi, on se, ettei ole ilman muuta selvää, 
että jos elämässä on havaittavissa jokin keskeinen pyr
kimys, sen myös pitää olla vallitsevana. Jos egoismi on 
tähän asti ollut kaikessa elämässä johtavana motivina, 
ei sillä ole vielä sanottu, että sen pitää olla sitä. Siitähän 
juuri kysymys onkin, minne päin elämä on suunnattava. 

1 Olevan, vanhan perusteella ei voi t o d i s t a a  sitä, minkä 
pitää vastaisuudessa olla. - Vanhan, olevan ja menneen 
perusteella voi ainoastaan eläytyä siihen, mikä tulee. 
Oleva suggeroi kuten ylempänä jo on ollut puhe. Ja mitä 
laajemmassa mitassa jokin on tote11t11nccna, sitä vakuut
tavammin se vaikuttaa. Jos \'nimml' saada toisen 
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vakuutetuksi siitä, ett;i se, mitä pidämme oikeana, arvok
kaana, yleensä se, mitä tahdomme, on suorastaan ilmaus 
suuresta, koko luontoa vallitsevasta olemisen tai kehitty
misen laista, taivutamme hänet usein helposti puolellemme. 

Toinen subjektivisuudelle tarjoutuva laaja liikkuma
ala on myös huomattava. On varsin mielivaltaista mää
rätä, minkä valossa se ilmiö on nähtävä, josta lausutaan, 
arvo-arvostelma. Kun esim. meidän on ratkaistava, 
miten jonkin henkilön pitää toimia eetillisessä suhteessa, 
ja pidämme ilmiöiden oleellisuutta normina, tulee oleelli
suus olemaan varsin erilainen sen mukaan, katsommeko 
häntä hänen oman tähänastisen personallisen kehittymi
sensä valossa vai ihmisenä yleensä vai yhteiskunnan tai 
jonkin pienemmän yhteisön jäsenenä vai elollisena olentona 
vai yleensä oliona, maailmankaikkeuden osana. J okai
sessa näistä tapauksista >>oleellinem> sitäpaitsi muodostuu 
erilaiseksi arvostelevan subjektin mukaan. Ei ole ensin
kään sanottu, että se tendenssi, jota väitetään oleelliseksi, 
todellisuudessa on olemassa ainakaan niin selvänä ja 
voimakkaana kuin siitä tuntuu, joka sitä ilmiöistä etsii. 
Sillä >>mitä ihminen etsii, sitä hän myös löytää>>. Joka etsii 
egoismia, löytää sitä yhtähyvin kuin se, joka etsii epäit
sekkäitä taipumuksia. Joka etsii aineellisten voimain 
vaikutuksia, hän näkee niitä kaikessa samoinkuin se, 
joka ilmiöistä etsii henkeä kaikkialla, huomaa sitä. Joka 
etsii determinoituneisutitta ja pakkoa, tulkitsee kaiken 
sen mukaisesti, kun taas se, joka toivoo löytävänsä 
vapautta, pääsee toiveensa perille. ·se, joka etsii spesiali
soitumista kehityksessä, luonnossa ja historiassa, näkee 
sitä; hänen iskusanakseen tulee lause: >>erikoistuminen on 
kaikelle kehitykselle ominaista>>, ja sillä hän erikoisessa 
tapauksessa voi puolustaa esim. semmoista toiminta
suuntaa, mikä taas toisen mielestä pikemminkin on 
yksipuolisuutta. Toisen silmät taas mahdollisesti ovat 
avoinna kaiken elollisen pyrkimykselle täydellisyyteen 
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ja kykyjen kaikenpuoliseen kehittämiseen. Elämässä on 
niin lukemattomia eri tendenssejä toisiinsa kietoutuneina 
ja toistensa sukuisia, , etteivät sanat ja käsitteet voi 
niitä mitenkään tyhjentää eivätkä täysin ilmaista.· Taval
lisesti olemme värittäneet subjektivisesti ei ainoastaan 
sen käsitteen, joka on kolmantena jäsenenä siirryttäessä 
olevasta tulevaan; vaan myös itse sen objektin, johon 
sovitamme käsitteen; olemme toisin sanoen jo ennen 
käsitteen käyttämistä itse asiassa langettaneet arvo
tuomion siitä asiantilasta, jonka asetamme arvotuomion 
perustaksi. 

Lyhyesti sanoen: tämmöisissä tapauksissa ei etsitä 
totuuden tähden vaan voidaksemme perustella subjek
tivista arvokäsitystämme, jonka johdosta haluaisimme. 
määrättyjen käsitysten, määrättyjen tendenssien pysyvän 
vallitsevina, tai johtuu tuo halumme suorastaan puhtaasti 
egoistisista syistä, kun nimittäin älyämme, että määrä
tystä arvokäsityksestä johtuva esim. vissi yhteiskunnal
linen tai valtiollinen tai muu muutos on meille personal
lisesti hyödyllinen tai vahingollinen. 

Niinkauan kuin eetillisen toiminnan suunta on mää
rätty ainoastaan käsitteellisesti, on itse asiassa suunta vielä 
hyvin epämääräinen. Joskin myönnämme, että jokin 
käsitteellisesti lausuttu tendenssi kuuluu luonnon tai 
jonkin elämänmuodon perusolemukseen ja että sitä on 
kehitettävä, niin ei sillä vielä ole määrätty, m i 11 a i s e  n a 
sen pitää esiintyä sen organisesti liittyessä aikaisempiin 
elämän faaseihin. Tämä voidaan ainoastaan vaiston 
avulla määrätä. Toinen henkilö voi kyllä saada toisen 
suorittamaan jonkin ulkonaisen teon mielensä mukaisesti, 
mutta toista on saada hänet todella tahtomaan niinkuin 
itse tahtoo. Se ei käy lopulta yksinomaan käsitekehittelyn 
avulla päinsä, vaan siinä tarvitaan ennen kaikkea sugge
roivaa kykyä toisella ja alttiutta ja mukautumiskykyä 
toisella puolen. 
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Olen nyt puhunut eräästä keinosta, jota käytetään, 
jotta saataisiin todistetuksi se, minkä tahdotaan olevan: 
perustumalla aktualisen tahtokvaliteetin olemukseen. 
Tämä olemus on tietysti jotain, joka on tai jonka ainakin 
otaksutaan olevan (vieläpä olevan aivan erikoisessa mää
rässä). Tämä oleminen oli kuitenkin sanoaksemme 
jotain, sisäistä nim. kvalitativista, henkistä. Myöskin 

, todistelun tulos on samoin jotain sisäistä, henkistä. 
Mutta joka tapauksessa on lähtökohtana tällöin se, mikä 

en, nämä sanat käsitettyinä niin laaja_ssa merkityksessä, 
että ne sulkevat itseensä tahdonkin olemisen. 

Ylläolevan tapaise,en todisteluun nojautuu kristin
uskon kanta siveellisistä velvoituksista. Kristinuskon 
käsityksen mukaan on ilmiöitten olemus Jumalalta. J uma
la on määrännyt jokaiselle ominaisuudet, jotka ovat 
samalla viittau�sia, mihin suuntaan kehityksen pitää 
käydä. Vedotaan, koetettaessa vakuuttaa toisia jonkin 
asian oikeudesta, ihmisten siveelliseen tietoisuuteen. Koska 
siinä kerran on havaittavissa ne ja ne pyrkimykset, 
jotka myös ovat oleellisia, niin ovat ne myöskin oikeita. 
Ja jotta .niiden oikeus saataisiin täysin päteväksi, abso
luuttiseksi, selitetään, että omatunto on>>] umalan ääni1>. -

Olemme koettaneet osottaa, että arvokkaaksi anka
rassa mielessä voimme nimittää, ainoastaan tahdonsuun
taa s. o. jotain subjektivista. Mutta olemme samalla 
tehneet sen huomion, että tavallisesti arvot projisioidaan 
personallisuuden ulkopuolelle, jolloin arvokkaaksi nimi
tetään tahdon ilmenemyksiä tai välineitä, jotka tekevät 
tahdon inanifestoitumisen mahdolliseksi. Tavallisempaa 
kuin suoranainen tahdonsuunnan �rvosteleminen on se, 
että lausutaan arvostelu tahdon ilmenemyksistä. 

] o l l a·k i n t a v o i n on subjektivisesti arvokas aina 
projisioitava objektiviselle alalle. Olemus-prinsiipin käyt
täminen. on osaksi tällaista projisioimista, koska siinä 
k ä s i t t e e t tulevat kysymykseen, mutta se edellyttää 



270 Arvojen ja välineitten maailma 

kuitenkin samalla käsitesisällyksen intuitivista tajua
mista. Siinä lähdetään tahdon olemuksesta, projisioidaan 
se käsitteiden alalle; josta taas on intuitivisesti palat
tava tahdon arvostelemiseen. 

J onkunverran toisenlaista on tahdon ilmenemysten 
arvosteleminen. Kaikkein ensimäisenä lähtökohtana on· 
siinäkin intuitivinen vakaJ1mus eräitten ilmiöitten. sisäl
lyksen arvokkuudesta. Mutta pyritään löytämään mit
tapuu, joka pysyy objektivisella alalla, mieluimmin sem
moinen, joka on tavalla tai toisella k v a n t i  t a  t i v i -
n e n. 

Ei tarvitse nimittäin kovinkaan kauan tarkastella 
ihmisten arvostelujen genesistä huomatakseen, miten 
verrattoman paljon suurempi teho yleensä kvantitativi
silla näkökohdilla on ihmismicliin kvalitativisten edellä. 
Jos jokin asia on yleensä jonkun ihmisessä olevan tendens
sin johdosta tavoteltava, ollaan. helposti · sitä mieltä, 
että mitä enemmän sitä saavutetaan ja aikaansaadaan 
sen parempi. Räikeässä muodossa esiintyy .tämä esim. 
villikansojen juhlasyömingeissä. Schurz kertoo teokses
saan Psychologie der Naturvölker, että luonnonkansat 
pidoissa syövät, jos ruokaa sattuu olemaan riittämiin 
asti, kunnes ovat melkein kublemaisillaan liiallisesta 
ravinnon nauttimisesta. Toisinaan saa, kertoo hän, 
suorastaan kahlata asuntojen lattialla olevissa oksennuk
sissa .. Eipä ole harvinaista, että korkeammallakin kult
turikannalla pääasia pidoissa on ruuan ja ruokalajien 
tai juoman runsaus. Mitä enemmän sitä parempi! Tämä 
on tosin psykologisesti ja fysiologisesti takaperoista, mutta 
kvantiteetin lumous on siksi voimakas, että se voittaa 
subjektivista laatua olevat pahantunteet, kyllästymisen 
y. m. näkökohdat. Syy siihen, että rahaa ja omaisuutta
niin· innokkaasti kaikkialla kootaan, voi myös suuressa
määrin olla tässä taipumuksessa. Se ulottaa vaikutuksensa
kaikkialle. Toisinaan · voi kvantiteetti olla ihmisten



Subjektivisesta arvostelusta 27r 

silmissä arvokas silloinkin, kun se miltään osaltaan ei 
kvalitativisesti sitä ole. Ollaan esim. taipuvaisia useinkin 
asettamaan kehno, mutta runsas tieteellinen tuotanto s. o. 
kirjojen paksuus ja lukumäärä pienen mutta laadultaan 
hyvän edelle. Mitä alempi ihmisten taso on, sitä ratkai
sevammaksi käy kvantitativinen momentti. Sillä kvan
titeetti on aina jotakin todistettavaa, kouriintuntm,aa. 
Se on aina verrattomasti kansantajuiseJ!lpaa kuin kvali
teetti ja on aina nauttinut ja tulee nauttimaankin suu-

. rempaa suosiota. Sanalla sanoen: massa tehoo aina. 
massaan. 

Kvantitativiseen arvoperusteeseen pohjautuvat useat 
eetilliset, yhteiskunnalliset ja valtiolliset opit. Niin 
esim. u t i 1 i t a  r i s m i. Sen mukaan on toimittava 
niin, että hankitaan mahdollisimman suurelle lukumää
rälle ihmisiä mahdollisimman paljon onnea. Kun kummin
kin käsite >>onni» on vaikeasti määriteltävissä, tulee 
mittapuuna itseasiassa olemaan toiminnan käytännöllinen 
hyöty (tosin on tämäkin käsite epämääräinen, usein 
kenties ei tarkoteta paljoa muuta hyödyllä kuin mieli
hyvän ja mielihyvämahdollisuuksien aikaansaamista). 
Tämä on englantilaisvoittoinen katsantokanta. 

Kun annetaan e n e m m i s t ö  n t a h d o  n mää
rätä mikä on parasta, miten pitää olla, turvaudutaan 
myös kvantiteettiprinsiippiin, joskin toisella tavalla kuin 
edellisellä. Tämä - enemmän ranskalainen - arvojeff 

'mittaamistapa on nykyään muodissa nimenomaan yhteis
kunnallisessa ja valtiollisessa elämässä esiintyen demo
kratian eli kansanvaltaisuuden nimisenä. Puusta katsoen 
tuntuu tämä käytännöllinen ratkaisutapa sisältävän myös 
äsken mainitsemamme prinsiipin edut, sillä tuntuisi luon
nolliselta, että enemmistön tahto suuntautuisi semmoisen 
aikaansaamiseen, mikä on omiaan useimpien yksilöitten 
onnea edistämään. Mutta käytännössä on osottautunut,. 
että näin ei läheskään aina ole asian laita. Arvostelukyvyn 
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-puute, joukkopsykologiset, tekijät y. m. vaikuttavat hai
tallisesti. 

Yksilölukumäärä-prinsiipin ohella on kuitenkin lähei
sessä vuorovaikutuksessa eräs toinen arvojen määräämis
prinsiippi, nimittäin a u k t o r i t e e t t i  p r i n s  i i p p i. 
Ei se ole arvokasta, mitä yksilöt itsenäisesti oman vakau
muksensa perustella pitävät parhaana, ·vaan se, mitä ne 
katsovat arvokkaaksi, joitten arvostelukykyyn ihmiset 
luottavat ja joitten personaa he kunnioittavat. Tämän 
johdosta kansanvaltaisuus aina on enemmän tai vähem
män näennäistä. · Vaikkakin voi sanoa, että auktoriteetti
usko usein voi olla vahingollinen, on toisaalta myön
ne'ttävä, että sillä on hyviäkin puolia. Sillä vain sen 
kautta on esim. sivistyksellinen edistys • mahdollinen. 
On paljon · semmoista, minkä arvokkuutta. suuri yleisö 
ei heti ymmärrä, kun se ensin astuu maailmaan ja ken
ties ei koskaan tule ymmärtämäänkään, mutta se pysyy 
elossa sen johdosta, että henkilöt, jotka ovat auktori
teetteja, ymmärtävät sen ja antavat sille kannatuksensa. 
Ainoastaan tämä tekee mahdolliseksi esim. tieteen ja 
korkeamman taiteen olemassaolon. Se arvo, mitä tie
teellisillä ja taiteellisilla tuotteilla on yleisön silmissä, 
useinkaan suurimmaksi osaksi .ei ole muuta kuin eräitten 
·suhteellisesti harvojen henkilöitten niihin panemaa. Täs
säkin on siis tapahtunut arvojen introjektio .. Se arvon
anto, mitä esim. monet kirjallisuuden klassilliset teokset
ne, doilla · kuten sanotaan on >>alati säilyvä arvonsa>>,
nauttivat, on sentähden jotakin mystillistä, jos katsoo
asiaa suuren yleisön kannalta. Ja samoin kuin esim.
uskonnollisella alalla on skeptikkoja, jotka asettavat
kysymyksenalaiseksi uskonnon käsitysten arvon väittäen
sitä pelkäksi taikauskoksi, samaten esiintyy kirjallisuuden
alalla aina vähän päästä niitä, jotka pitävät milloin
minkin tuotteen oivallisuutta pelkästä taikauskosta joh
tuvana harhakäsityksenä. Tämmöinen suhtautuminen
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on useinkin vain reaktiota sokeata auktoriteettiuskoa 
vastaan, joka antaa objekteille arvon, joka riippuu niin
sanoaksemme ilmassa, koska asianomaiset itse eivät 
tunne todella· pitävänsä niitä arvokkaina; tuollaisen 
vastavaikutuksen ei tarvitse ollenkaan samassa määrin 
perustua asiallisiin näkökohtiin itse objektien suhteen. 
Sentähden tapahtuu, että tämäntapaiset henkilöt ennak
koluulojen hävittämisinnossaan eivät jaksa eivätkä ehdi 
oikein syventyä siihen asiaan, mihin kohdistuneesta· 
el).nakkoluulosta he haluavat vapauttaa ihmiset. Erin
omattain on ihmisillä nuoremmalla iällä tämmöinen: 
taipumus. 

Siihen taas, miten auktoriteetteja syntyy, vaikutta
va.t kvantiteettinäkökohdat suuresti. Auktoriteetiksi 
tulee useinkin se, jolle monet jossakin suhteessa panevat 
arvoa, olivat ne sitten arvostelukykyisiä tai ei. Meihin 
vaikuttaa vaistomaisesti se, että tiedämme monien muit
ten jo olevan määrättyä mieltä jostakin henkilöstä tai 
asiasta. - Sangen merkillepantava on se seikka, että. 
jos joku on auktoriteetti yhdellä alalla, ollaan taipuvaisia 
pitämään häntä semmoisena toisellakin. Ei ole aina 
niinkään selvää, että etevä tiedemies samalla on sopiva 
auktoriteetti valtiollisella ja yhteiskunnallisella alalla tai 
että valtiomies tai sotapäällikkö olisi omiaan lausumaan 
viimeiset totuudet uskonnosta tai filosofisista kysymyk
sistä. -

· Monilla muilla tavoilla voi subjektivinen arvosuh
tautuminen esiintyä objektiviselle tasolle transponoituna 
ja jonkinlaisten kvantitativisten näkökohtain alaisena. On 
esim. hyvin tavallista, että jonkin ilmiön arvo asetetaan 
riippuvaiseksi siitä, m i 11 ä k o h d a 11 a k e h i t y s
s a r j a a s e  e s i i n t y y. 'Tässä suhteessa· on mielenkiin
toista havaita, miten toiset pitävät jotakin sitä arvok
kaampana, mitä pitempi kehitys sillä on takanaan, mitä 
komplisoidumpaa se on, miten monien alempien asteitten 

18. -· Arvojen ja välineitten maailma 



274 Arvojen fa välineitten maailma 

voittamista se edellyttäå, toiset taas pitävät arvossa 
yksinkertaista ja alkuperäistä. Edellinen katsantokanta 
on niin sanoakseni aristokraattinen, se iloitsee huippu
saavutuksista, jotka eivät tavallisesti ole suuren joukon 
omattavissa, nautittavissa ja ymmärrettävissä. Jälki
mäinen katsantokanta ihailee taas mahdollisimman luon
nonomaista; sivistys on sille poikkeamista terveiltä urilta: 
Rousseaun ja Tolstoin opit ovat ilmauksia tästä arviointi
tavasta. Usein tähän jälkimäiseen liittyy seuraavanlainen 
ajatus: edellytykset ovat arvokkaampia kuin se, mikä 
nojautuu edellytyksiin. Edelliset voivat olla olemassa 
ilman jälkimäistä, mutta ei päinvastoin. Tästä päästään 
helposti myös ajatukseen, että esim. ruumiillinen työ on 
arvokkaampaa kuin henkinen, että käytännöllinen on 
arvokkaampaa kuin se, mistä ei ole mitään käytännöllistä 
hyötyä. · Usein pitkälle mennyt kulttuurikehitys vie· 
vastavaikutukseen, kulttuurisaavutusten arvon vähäksy
miseen ja alempien s. o. primitivisempien olojen ihannoi
miseen. ttse puolestan� luulen, että juuri tämä on yli
kulttuurin merkkinä, se nim., että ruvetaan vieromaan 
kulttuuria. Tähän voi saada todistusaineistoa monesta 
historian kaudesta, kuten kreikkalaisen kultturin helle
nistisestä aikakaudesta paimenihanteineen. 

Yleensä ovat, kuten olen jo huomauttanut, kaikki 
arvotodistelut perimmältään vaan suggestiota, joka ottaa 
logiikan avukseen. Vedotaan ·esim. arvoihin, jotka otak
sutaan toisen ilman muuta hyväksyvän ja sitten loogil
listen silmänkääntäjätemppujen kautta joudutaan niihin 
arvoihin, joita todistaja itse pitää oikeina. Hän koettaa 
t. s. herättää sen illusion, että hänen arvonsa välttä
mättömästi ovat yhteydessä toisen hyväksymien arvojen
kanssa. Mutta jos katsotaan asiaa tarkasti, käy selväksi,
että tuo loogillinen deduktio on aina ontuvaa. Siinä
ei käytetä puhtaasti loogillisia käsitteitä vaan aina
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arvoväritettyjä. Tässä tulee todistajalle avuksi kielen 
sanojen merkitysten luonne; sillä useimmat sanat sisäl
tävät konkreettisen, ilmiömaailmaan kuuluvan, pelkästään 
todentavan merkityksensä ohella toisen arvosävyisen, 
affektikylläisen merkityksen, joka tosin ei niin selvästi 
ole huomattavissa. Tässä en aio puuttua pitemmälti 
tähän kysymykseen, esitän vain eräitä esimerkkejä näyt
teeksi siitä mitä tarkotan. On todistettava esim. että 
hätävalhe on moralfsesti hylättävä. Tällöin voidaan 
resonnoida esim. siten, että sanotaan: Hätä valhe on valhe; 
valhe on epämoralinen; siis on hätävalhekin epämoralinen. 
Tässä on käytetty hyväksi valhe sanan arvomerkitystä. · 
Mikä on valhe? Sitä voi tarkastella kahdelta kannalta: 
joko sen asiallisen s i s ä  11 y k s  e n  tai sen henkilön 
t a h d o  n kannalta, joka sen lausuu. Sisällyksen puo
lesta voi väittää valheeksi jokaista lausumaa, jonka 
asianomainen asiallisesti tietää olevan väärän (sillä jos 
hän luulee sen pitävän yhtä todellisuuden kanssa, niin 
ei ole kysymyksessä valhe vaan e r e h d y s). Edellisestä 
näkökohdasta lähtien voisi siis sanoa valheeksi väitettä: 
>>lyijy on raskaampaa kuin kulta>>, tai ,>Suomen nykyinen
pääkaupunki on Turkw> tai >>voin hyvim (vaikka tiedän,
että näin ei ole asianlaita). Mutta yleisen käsityksen
mukaan eivät tämmöiset lausumat tavallisesti vielä ole
valheita vielä pelkästään senkautta, että ne poikkeavat
totuudesta. Semmoisiksi · ne tulevat vasta silloin, kun
ne paitsi sitä, että ovat toiselle epätarkotuksenmukaisia
lähtökohtia, koska hän niihin perustaessaan toimintansa
johtuu huonoihin, itselleen tai jollekin muulle vahingolli- .
siin tuloksiin, ne ovat minulle itselleni edullisia välineitä
fa lisäksi ilmauksia eräästä pahasta tahtotendenssistä
minussa.

Nyt voi ajatella, että on olemassa hätävalheita, joita 
ei lausuta itsekkäässä tarkotuksessa vaan päinvastoin 
ihmisystävällisessä ja jotka liioin eivät toista johda 
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hänelle vahingolliseen toimintaan. Miksi ne ovat morali
sesti tuomittavat? Kun. ne leimataan epämoralisiksi, 
kiinnitetään ensin huomiota niiden asialliseen sisällyk
seen, joka ei pidä todellisuuden kanssa yhtä, että ne siis 
muodollisesti ovat >>valheita>>; mutta siitä siirrytään niiden 
arvoväritettyyn merkitykseen siis väittämällä, että ne 
ovat valheita myös tahdon kannalta katsoen. Sanotaan: 
&valhe on aina valhe>>, lause, jossa >>valhe>> sanan -tässä 
tarkottamamme kaksi erilaista merkitystä puhtaasti ob
jektivinen, konstatoiva, ilmenemyksiin kohdistuva ja arvo
väritctty, tahtoon kohdistuva merkitys tulevat selvästi 
ilmi. 

Semmoisilla sanoilla kuin arvo, ihanne, tarkotus, 
henki, tahto, loogillinen, täydellinen, eetillinen, normali, 
sairaaloinen, sanoakseni umpimähkään muutamia, on 
todentavan, objektivisen merkityksensä ohella arvosä
vyinen ja samalla suggeroiva merkityksensä. 

Esim. väite: >>ihminen on eläin» pitää tieteellisenä 
totuutena kieltämättä paikkansa. Mutta jos eläin-sanalle 
annetaan sen affektikylläinen merkitys, saamme arvo
arvostelman, joka sanoo · jotain semmoista kuin että 
ihminen ei periaatteessa ole sen parempi kuin eläimetkään; 
ja siitä voidaan päästä väitteeseen, että ihminen on. 
oikeutettu menettelemään eläimelle ominaisella tavalla. 
Tai voi tällainen väite aksiologisesti käsitettynä • johtaa 
yrityksiin todistaa, että ihmine11 ei ole eläin, koska sen
kautta muka alennetaan hänen arvoaan ja johdutaan 
moralisesti vaarallisiin johtopäätöksiin. Itse asiassa ei  
siitä, että ihminen on eläin, johdu pelkästään teoreetti
sesti katsoen - sitä eikä tätä. Se ei alenna eikä ylennä 
ihmistä, se ei anna hänelle oikeuksia sen enemmän kuin 
velvollisuuksiakaan. Samoin on kaikkien muidenkin 
arvostelmain laita, jos ne otetaan konstatoivina, ilmiöit
ten välisiä suhteita ilmaisevina. Lyhyesti: siitä miten o n, 
ei koskaan voida loogillisesti johtaa sitä, minkä p i t ä ä  
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o l l a (arvo-mielessä). Te o r e e t  t i s e  s t i katsoen
siis ei ihmisen toimintaan moralisessa suhteessa ollenkaan
saisi vaikuttaa semmoiset seikat kuin onko Jumala
olemassa vai eikö, onko tahto vapaa vai eikö, onko sielu
kuolematon vai eikö, onko ihminen kehittynyt jostakin
eläinlajista vai eikö. Mutta todellisuudessa ne vaikutta
vat. Ja tietoisuus tästä aikaan saa sen, että koetetaan
vääristellä mitä parhaimmassa tarkotuksessa tosiasioita,
silmälläpitäen sitä, minkä ,tahdotaan olevan. Niin paljon
enemmän kuin objektivista totuutta rakastetaan arvoja,
»arvo-totuuksia>>.



Li s ä y s. 

FILOSOFEISTA JA, FILOSOFIASTA. 

Väline- ja tahtoyhtäläisyyksien havaitsemiseen perus
tuu · filosofia. Filosofi on teoreetikon ja runoilijan tai 
taiteilijan yhtymä, ja filosofia on tieteen ja taiteen syn
teesi. Teoreetikkona filosofi reagoi ulkonaiseen todelli
suuteen mahdollisimman yleisluontoisilla käsitteillä. Filo
sofiset käsitteet ovat abstraktisimmat ja yleisimmät 
kaikista. Filosofia tällöin käyttelee ajatusvälineitä, joi
hin kielen kehitys aikojen kuluesfa on johtanut (kieli on 
erinomaisen tärkeä tekijä filosofiassa), tai osaksi myöskin 

· itsetekemiään. Filosofin ihanteena on mahduttaa maailma ·
mahdollisimman harvoihin käsitteisiin ja jos mahdollista
selittää koko olevainen yhden tai parin suuren prinsiipin

- valoss� Filosöfin teoreettinen pyrkimys on myös erään
laista pyrkimystä valtaan; käsittäessään maailman hän
pitää sitä vallassaan, tosin kyllä hyvin potentialisessa
muodossa. - Teoreetikolle >>tieto on valtaa>>, mikä tietää
sitä, että hänelle tietäminen, ·käsittäminen edustaa valtaa,
sisältää sen >>periaatteessa>>, mikä on ainoa, mitä teoree
tikko haluaa. Filosofin valtapyrkimys ei ole aktivista,
vaan pikemmin passivista torjumista. Hän koettaa
päästä maailman herraksi, jotta se ei pääsisi hän_en her
rakseen,· vapautuakseen siis siitä. Hänen tahtonsa tuntee _
maailman vastuksekseen; hän tuntee itsensä voittajaksi
vasta kun tämä vastus on tullut käsitteillä tajutuksi.
Filosofi siis pyrkit voittamaan materian ja välttämättö-
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myyden vastuksen ei toiminnalla, ajamalla teoin tahtonsa 
läpitse, vaan mentalisesti. Koettaessaan alistaa koko 
maailman alleen tajunnassaan, filosofille jokapäiväisim
mät ja tavallisimmat ilmiöt ovat yhtä tärkeitä kuin 
harvinaiset. - Filosofi ihmettelee kaikkea ja ennen muuta 
semmoista, mitä ihmiset yleensä eivät ihmettele. 

Mutta tuon välineellisen vallitsemispyrkimyksen 
ohella on filosofissa suurempi tai pienempi halu intuiti
.visesti eläytyä kaikkeen elämään, sekä itsessään että 
muissa ja sitten transponoida tällöin havaitut tahto
yhtäläisyydet välineyhtäläisyyksiksi, lausua ne käsit
teellisesti. Hän huomaa, että kaikki se elämä, mikä on 
muissa, se on hänessä itsessään ja päinvastoin, ettei 
hänessä ole mitään, mitä ei olisi muissakin. Intuitiolla 
hän tuntee, miten monet elämän ilmiöt sisältäpäin kat
soen ovat haarautuneet tahdon eli elämän virrasta, 
olivat ne sitten inhimillisiä joko yksilöllisiä tai tyypillisiä 
ilmiöitä, taikkapa eläin- ja kasvikuntaankin kuuluvia, . 
ja koettaa pukea, sikäli kuin se käy. päinsä, intuitionsa 
käsitteiksi. Filosofi koettaa loogillisesti selittää tahdon 
(pohjaltaan moralisen) genesiksen. Hän ilmaisee tällöin 
useinkin käsittein saman, minkä runoilijat kuvin ja ver
tauksin. Tietysti täytyy filosofin tutustua elämän ilme
nemyksiin, mutta hän ei niinkuin tiedemies pysähdy 
niiden; käsittelyyn, vaan koettaa löytää sen tahdon, 
minkä ilmauksia ne ovat, ja tämän hän voi löytää ainoas
taan i t s e s t ä ä n. Näin tulee filosofoiminen vihdoin 
olemaan ihmisen syventymistä omaan itseensä; hän oppii 
ymmärtämään elämän havaitessaan itsessään, miten eri 
tendenssit kasvavat esille tahdosta. Ennenkuin voi 
tuntea muut, täytyy tuntea itsensä. Luulen, ettei aina 
olla selvä�ti tietoisia siitä, mikä filosofian päätehtävä 
ensi sijassa on oleva, nim. maailman ilmiöitten intuitivinen 
tajuaminen ja ymmärtäminen sisältäpäin ja niiden käsit-, 
teellinen ilmaiseminen. 
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Filosofointi on deduktiota, mutta ei pelkästään loo
gillista, käsitteisiin perustuvaa, vaan tahdon kvaliteettiin. 
Deduktio tapahtuu nim. siten, että määrätty tahto 
itse eletään. Tämä tahto-prosessi voidaan sitten ilmaista 
loogillisin käsittein. Filosofin tulee tulkita maailma 
sisältäpäin, lähtien toisaalta ilmiöistä, toisaalta omasta 
minästään. Tällöin tulee selitys olemaan viime kädessä 
moralinen. 

On ymmärrettävissä, että filosofilta vaaditaan eetil
lisiä ominaisuuksia, ennenkaikkea hartautta ja vaka
vuutta, jotta hän voisi intuitivisesti tajuta elämän, 
sillä intuitio siinä merkityksessä kuin olemme tämän 
sanan ottaneet edellyttää sympaattista, personallista suh
tautumista objektiin. Plato osui sangen oikeaan sanoes
saan, että viisaus on rakkautta ideoihin. 

Voidakseen tajuta elämän mahdollisimman täydel
lisesti tulee personallisuuden olla laaja. Mitä useampia 
tahtotendenssejä filosofi elää itsessään, sitä monipuolisempi 
on hänen intuitionsa maailmasta. Nämä monet tendenssit 
astuvat esiin filosofille ominaisen passivisuuden tähden. 
Filosofi voi tajuta niin paljon, koska hän toteuttaa niin 
vähän. Filosofit yleensä eivät ole kuuluneet niihin henki
löihin, jotka ovat kokeneet ulkonaisesti paljon ja erilaisia 
asioita. Tiedämmehän, miten monet heistä ovat miltei 
koko elämänsä eläneet alallaan samassa paikassa kuten 
Sokrates, Spinoza ja Kant. Elämän tendenssit voidaan 
selvemmin elää silloin kun ei niitä toteuteta, s. o. mahdol
lisuuksina. Tajuisuus lisääntyy kun toteutuminen estyy. 
Ne, jotka elävät elämän, voivat useinkin paljoa huonom
min sanoa, millaista elämä pohjaltaan on kuin ne, jotka 
vain vähän sitä elävät. Filosofin elämä on kontempla
tiota, mikä sana alkuaan merkitsee katselemista ja hän 
on verrattavissa suuren elämännäytelmän tarkkaavaiseen 
ja intresseerattuun, mutta samalla suoranaista henkilö
kohtaista intressiä vailla olevaan katselijaan. Tämmöi-
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seksi käsittää hänet intialainen filosofia. Pythagoras -
kertoo Cicero - niinikään vertasi filosofeja henkilöihin, 
jotka ovat. tulleet katsomaan juhlaleikkejä, jonne ihmisiä 
muuten on paljon saapunut osaksi etsimään kunniaa ja 
mainetta, osaksi ·kultaa ja ansiota. 

Filosofin tulee tajuta monia arvoja, tuntea, miten 
ne voivat olla omalta kannaltaan oikeutetut. Hänen 
täytyy olla moralisesti ennakkoluuloton ja indifferentti. 
Tämä edellyttää jonkinlaista personallisuuden labiliteetti
tilaa; se ei kumminkaan saa olla niin täydellinen, ettei 
siitä huolimatta siinä olisi jotain konstanssia, mikä 
sen tekeekin >>personallisuudeksfo hyvässä merkityksessä. 
Kaikkien arvojen tajuaminen tapahtuu kumminkin erään 
määrätyn arvon merkeissä ja tämä arvo on juuri perso
nallisuuden ydin. Filosofinen maailmankatsomus on 
tältä kannalta nähden aina ilmaus personallisuudesta ja 
näin ollen arvonäkökohdista riippuvainen syntynsä puo
lesta, jos kohta se sisällyksensä puolesta voi olla täysin 

· obfektivinen. Kalseinkin systeemi on pohjaltaan tulos
määrätynlaisesta eetillisestä suhtautumisesta maailmaan.
Olisin miltei halukas uskomaan, että filosofia on seuraus
juuri sielun ponnistuksesta päästä labiliteettitilasta tasa
painoon. On hyvin mahdollista, että taipumus filosofiaan
on selitettävissä patologiseksi ilmiöksi. Filosofointi on
ehkä sielun terapiaa. >>Philosophia med_etur anjmis>> -
filosofia on sielun lääke.

On päästy yhä enemmän selvyyteen siitä, että
jokainen tosifilosofinen järjestelmä perustuu yhtenäiseen
intuitioon, jonka täysi ilmilausuminen sen luojalle on
mahdoton. Keskeisenä tunteena jokaisessa filosofisessa
näkemyksessä on tunne kaiken olevaisen sisäisestä yhtey
destä, toinen on vain nähnyt tämän toisessa valaistuksessa
kuin toinen ja käsittänyt sen toisin ajatusvälinein kuin
toinen, mutta niin vieraita eivät eri intuitiot ole toisilleen
kuin niiden ilmaisumuodoista voisi päättää. Useinkin
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eroavaisuudet voivat koskea enemmän vain niin sanoak
semme teknillistä. puolta, ulkonaista käsiteapparaattia. 
Mitä vihdoin ristiriitoihin filosofeemeissa tulee, eivät ne 
vielä ole minään todisteena siitä, ettei oppimuodostuksen 
takana silti olisi yhtenäistä intuitiota; ristiriit�jen 
osottaminen ei suinkaan kumoa itse opin ydintä; tässä 
havaitaan filosofian ja tieteen välinen erotus. 

Teoreetikkona filosofi tuntee tahdon yleisimmät to
teutumisedellytykset; samalla on hänessä virtualisena 
alkuperäisessä puhtaudessaan tahto monine eri tendens
seineen, jotka nyt tulevat aktualisoitumisesta pidätet-

. tyinä tajuisiksi. Hän on siten eräänlainen symboli itselleen 
' tajuiseksi tulleesta, mutta samalla pysähtyneestä maailman 
prosessista. Elämä tulee tajuiseksi ja sterilisoituu. 



HYVASTA JA. PAHASTA. 



HYVÄSTÄ JA PAHASTA. 

Hyvä ja paha - moralisessa merkityksessä - ovat 
arvoväritettyjä käsitteitä. Sentähden puhdas teoria ei 
voi niillä opereerata. Se, mikä meistä ihmisinä on hyvää 
tai pahaa, tavoteltavaa tai hyljättävää, on teoreetikolle 
aivan indifferenttiä, yhdenarvoista. Noita käsitteitä voi 
sentähdcn käyttää vasta silloin, kun tietoisesti luopuu 
kylmän, moralisesti intressittömän teoreetikon kannasta 
ja asettuu i h mi s e n  k a n n a l l e, ihmisen, jolle taas 
kysymys hyvästä ja pahasta on tärkein kaikista. Vaikka
kaan mitään ei asian luonnon mukaisesti voida t o d i s t a a  
hyväksi tai pahaksi, ei kumminkaan ole olemassa ainoata
kaan ihmistä, joka ei moraliselta kannalta asioita arvos
telisi. Kukaan ei voi olla pelkkä teoreetikko, vaan on aina. 
myös ihminen. Mutta ihmisenä ovat hänen arviointinsa 
subjektivisia, - . olkoon, että on olemassa muita, jotka 
näkevät asiat samassa valossa kuin hän. 

Kun seuraavassa olen puuttunut kysymykseen hyvän 
ja pahan perusluonteesta, olen tehnyt sen tietoisena 
katsantotapani subjektivisuudesta. Olen kyllä vedonnut 
tällöin objektivisiin tosiseikkoihin, semmoisina kuin joko 
itse puolestani olen ne nähnyt tai niinkuin niitä muut ovat 
nähneet, mutta lopputuloksen subjektivisuutta en tahd,o 
kieltää, vaikkakin tiedän seq lankeavan yhteen useitten 
katsomuksen kanssa. 

Moralisen arvostelun alaiseksi voi, kuten jo ennem
min olemme monasti tehostaneet, joutua varsinaisesti 
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vain tahto. Tämä tahto voi olla joko hyvä tai· paha, 
tietystikään ei käsitettynä niin skemaattisesti, että se 
.aina olisi ehdottomasti jompaakumpaa näistä kahdesta, 
vaan niin, että sama tahto voi olla yhtaikaa osaksi hyvä 
-osaksi paha_ ja enemmän toista kuin toista. Ilmeisesti
on hyvin alkeellista käsittää asia niin, että jokaisen
teon takana oleva tahto on joko hyvä tai paha ja ettei
hyvässä olisi eri· asteita, siis korkeampaa ja alempaa
moralia ja samoin pahassa. Hyvä ja paha ovat mieles
täni kaksi eri suuntaa tahdossa, eikä ole olemassa mitään
rajaa, jota pitemmälle kumpaankin suuntaan ei voitaisi
,edetä. Jos kohta kummankinlainen tahto laadultaan
voidaan tajuta vain intuitivisesti ja viime kädessä itse.
ne elämällä, niin ne tietysti, kuten kaikki tahto; ilme
nevät määrätyllä tavalla. Ja vaikkakaan emme koskaan
voi ehdottomalla varmuudella mennä väittämään tätä
pahan tahdon ilmaukseksi, tuota hyvän, ilmenevät ne·
kuitenkin suurin piirtein katsoen eri tavalla. Tämän
vuoksi on mahdollista hyvän ja pahan tahdon kuvaile
miseksi kiinnittää huomiota niitten ilmauksiin ajatuksina·,
sanoina ja töinä, ja ainoastaan senkautta oikeastaan
niiden analysoiva tarkastelu käykin mahdolliseksi.
Sillä tahtoa irrotettuna sen ilmauksista ei voida kuvailla.

Niin hyvä kuin paha tahto ·edustavat arvoja. Pahan
tahdon arvot ovat kumminkin kantavuudeltaan rajote-

. tummat kuin hyvän. Ne ovat. näet sidotut tahtovaan
yksilöön tai vielä paremmin tahdon ilmenemykseen.
Tahdolle ei semmoisenaan anneta arvoa, vaan sen aikaan
saannoksille, joilla on arvonsa taas yksinomaan sillä .
·perusteella, että ne ovat juuri asianomaisen yksilön omia.
Näin eristaytyy yksilön tahto toisten yksilöitten tahdosta,

. kaiken keskukseksi muodostuu ilmenemyksensä olemassa
oloa ja laajenemista haluava tahto. Tämä on eg o i s m i a
joka eri muodoissaan on pahan tahdon olemus. Egoismi
riistää sisäisen arvon muilta yksilöiltä, Se syrjäyttää
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ja vahingoittaa toisia omaksi hyödykseen, omaksi tyydy
tyksekseen, nim. oman ilmenemys-minänsä hyödyksi _ja 
tyydytykseksi. .. 

Egoismi esiintyy nimefiomaan kahtena ihmiselle oleel
lisena taipumuksena, t u r h a  m a i s u u t  e n  a ja n a u-· 
t i n n o n  h i m o  n a; nämä ominaisuudet ovat positivisia .. · 
Negativisina samat taipumukset esiintyvät ruumiillisen ja 
sielullisen kärsimyksen pelkona. Näistä ominaisuuksista 
tavallisimmin juontavat alkunsa rikokset, mutta · eivät 
ainoastaan ne, vaan suurin osa ihmisen toimintaa yleensä. 
Ne kaksi ovat ihmisten yleisimpiä vaikuttimia, kaikkialla 
ne voi jossain muodossa nähdä mukana, usein tosin 
kietoutuneina läheisesti epäegoistisiin motiveihin. Niiden 
välillä vallitsee myös vuorovaikutussuhde, siten nim. 
että henkilö, joka luopuu nautinnonhimosta, suuntaa usein 
:pyrkimyksensä turhamaisuuden tyydyttämiseen ja päin
vastoin. 

Näistä kahdesta mainitsemastani perustaipumuksesta 
,on nautinnonhimo alkeellisempi. Se on aistimien asia. 
Nautinnonhimo tietää . fyysillisen puolen asettamista 
muiden arvojen edelle, oman ruumiin muitten edelle, · 

· läsnäolevan hetken muitten hetkien edelle. Arvo on siis 
tässä sekä paikallisesti että ajallisesti hyvin rajotettu. 
Muuten nautinnonhimon luonnetta on vaikea yksityis
kohtaisemmin analysoida, sillä se ei sisällä käsitteellisiä 
aineksia. Sen siitä voi sanoa, että se on sikäli e p ä s o
s i a 1 i n e  n, ettei sen tyydyttäminen vaadi periaatteessa 
-muiden ihmisten olemassaoloa, mutta vaikutuksiltaan on
se kyllä yhteiskuntaa koskeva, esim. sen taistelun johdosta,
mikä yksilöjen kesken syntyy nautinnonhimoa tyydyt
tävien välineitten omistamisesta. Yleensä ei nautinnon
himo ole yhteiskunnalle edullinen, ja sentähderi se kaik
kialla tuomitaan, kun se esiintyy korkeampiasteisena,
huolimatta sen yleisyydestä. Nautinnon, s. o. hyväntun
teen arvossapitäminen elämän toimintojen seuralaistun-
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teena ei vielä ole tuomittava, vaan tämän tekeminen 
päätarkotukseksi, sen tietoinen viljeleminen ja sen aset
t�minen muiden arvojen edelle. Jos jätämi11e huomioon
ottamatta nautinnonhimon yhteiskunnalle vahingolliset 
vaikutukset ja tarkastelemme sitä tahdon kannalta, 
voimme sanoa, että se on ristiriidassa ei ainoastaan 
tahdon universalisuus-pyrkimyksen vaan myös sen uudis
tumispyrkimyksen kanssa. Tahto pysähtyy tahtomaan 
erään tendenssinsä aikaansaamaa tunnetta. Se kääntyy 
niinkuin Lotin vaimo katsomaan taakseen. 

Mielihyväntunne on · yhtenä elementtinä tahtomi
sessa; mitä enemmän sen tavotteleminen tahdossa on 
etualalla, sitä egoistisemmaksi, moralistisesti vähempi
arvoiseksi tahto on katsottava. Tätä egoismin astetta 
on tietenkin vaikea päättää ulkoapäin. On myös huo
mattava, että nautinnonhimo voi esiintyä erinomaisen 
sublimeissa muodoissa. Vieläpä voivat ruumiilliset kär
simyksetkin kuten tunnettua muodostua perversiksi nau
tinnoksi. 

T u r h a m a i s u u s  sitävastoin on s o s i a  1 i n e  n 
ominaisuus ja koska ihminen Aristoteleen huomion mukaan 
on >>yhteiskunnallinen eläin», on turhamaisuus erikoisesti 
inhimillinen piirre. Täytyy sentään myöntää, että eläinten
kin keskuudessa tavataan turhamaisuutta, mutta ihmisten 
joukossa se on niin yleinen, että on vaikeata sanoa mitään 
alaa, mitään inhimillisen toiminnan haaraa, jonne se ei 
ulottaisi vaikutustaan. Sille, joka haluaa tutkia turha
maisuuden ilmauksia, löytää niitä joka askeleelta; 
paraiten ja lähimpää kumminkin - omasta itsestään. 
Turhamaisuus esiintyy mitä vaihtelevimmissa muodoissa; 
sillä on proteusmainen kyky vaihtaa hahmoa, se ilmestyy 
sinne, missä sitä kaikkein vähimmin odottaisi; ja jos sen. 
ajaa ovesta ulos, tulee se ikkunan kautta sisälle. Tur
hamaisuus on niin tärkeä tekijä, että n. s. >>elämänviisaus>► 
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suureksi osaksi ei ole muuta kuin taitoa ottaa huomioon 
ja käyttää hyväkseen ihmisten turhamaisuutta. Katsoen 
turhamaisuuden yleisyyteen ja suureen merkitykseen 
ajatusten, sanojen ja tekojen vaikuttimina, ei _ole ihme, 
että monet ajattelijat ovat analysoineet sitä. Nimen
omaan tuntuu asia herättäneen ranskalaisten mielenkiin
toa, kuvaavaa kyllä. De la Rochefoucauldin kuuluisat 
maksiimit perustuvat miltei kokonaan juuri turhamaisuu
den, itserakkauden toteamiseen ja analysoimiseen ihmi
Stssa. Pascal oli myös hyvin selvillä sen suunnattomasta 
vallasta. Hän sanoo esim. että moni on valmis vaikkapa 
menemään kuolemaankin, kunhan voi olla varma siitä, 
että se hänelle on tuottava hieman kunniaa. Todella 
mainitaan, että keskiajalla se julkinen paraadikomeus 
kulkueineen, joka liittyi kuolemantuomioiden täytäntöön
panoon vaikutti sillä tavoin, että monen sanotaan turha
maisuudesta tavoitelleen sitä huomiota, mikä julkisessa 
me�tauksessa tuli delinkventin osaksi. (Vertaa Voltairen 
lausuntoa: >>Ei mikään ole vastenmielisempää kuin tulla 
salaisuudessa hirtetyksi>>.) Kun Schopenhauer puhuu 
tahdon kieltämisestä - semmoisena kun se on esiintynyt 
pyhimyksissä - huomauttaa hän, miten kaikista egois
tisista pyrkimyksistä turhamaisuus viimeiseksi kuolee 
(>>- dass auch hier die Eiteikeit am lezten stirbt, sie 
von allen Neigungen des Menschen <lie unzerstörbarste, 
thätigste und thörichtste.>> Welt als W. u. V. 1) 

Jotta ihminen voisi olla turhamainen, vaaditaan, 
että on olemassa muita; turhamaisuus elää aina muitten 
olemassaolon varassa. Vasta kaikkein korkeimmalla 
asteellaan, subliimeimmassa muodossa, ihminen osaa 
oman itsensä edessä olla itserakas. siten, että hän jakaa 
minänsä kahteen · osaan, joista toinen toimii yleisönä. 

· Tässä muodossa esiintyy erittäinkin eetillinen ja uskon
nollinen turhamaisuus. Eräät esim. tuntevat turhamaista
iloa sen läheisen suhteen johdosta, missä ovat Jumalaan.
19. - Arvojen ja välineitten maailma 
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- Voipa ankarassa, moittivassa itsekritiikissäkin olla
annos turhamaisuutta: asianomainen voi tuntea tyydy
tystä siitä, että on niin hyvä analysoija, että löytää niin
tarkoin omat heikkoutensa tai ylpeilee siitä, että todella
voi olla niin ankara itseään kohtaan. - Usein saa myös
tuo minän toirien puolisko edustaa jälkimaailmaa, joka
muka oikeudenmukaisemmin on osaava arvostella töi
tämme ja antava niille tunnustuksensa.

Turhamaisuuden olemuksen ydin on siinä, että tahto 
arvojen sijalle substituoi ilmenemykset antaen niille 
arvon sillä perusteella, että ne ovat asianomaisen yksilön 
tahdon ilmenemyksiä. Näkyväinen, ekstensivinen, kvan
titativinen asetetaan näkymättömän ja kvalitativisen 
sijalle. Se, mikä on arvokasta, esiintyy nyt konkreetti
sessa, järjellä ki:isitettävässä, todistettavassa, usein mitat
tavassa muodossa, semmoisessa, jota kaikki voivat ym
märtää ja arvostella. Arvot esiintyvät ilmenemyksiin 
kiinnitettyinä kaikkien nähtävinä ihmisten yhteisellä mark
kinapaikalla. Pääasiaksi muodostuu nyt tavalla tai toi
sella kvantiteetti sekä se seikka, että arvokkaana pidetty 
ilmiökompleksi on asetettavissa yhteyteen määrätyn 
yksilön kanssa. 

Turhamaisuus tyhjentää maailman arvoista. Yksi
lölle ei hänen oman tahtonsa kvaliteetti merkitse mitään, 
vaan yksinomaan se ulkonainen, joka on ryhmittynyt 
hänen ympärilleen, mitään ei liioin merkitse muitten 
tahtojen kvaliteetti; ei myöskään heidän sieluelämänsä 
muuten kuin tuon puheenaolevan yksilön ilmenemysten 
todistajana. Heidän tunteensa ilmaukset, sikäli kuin ne 
kohdistuvat häneen, ottaa hän huomioon ulkonaisina 
tosiasioina; he itse ovat numeroita. 

Turhamaisuudessa on selvä taipumus arvostella kaik
kea kvantitativisesti. Elämä muuttuu kilpailuk.si eri 
ilmiöryhmien kvantiteettien kesken, jotka jotenkin ulko
puolisesti ovat liittyneet visseihin yksilötahtoihin. Yleensä 
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on kaikessa k i I p a i I u s s a tärkeimpänä· vaikuttimena 
juuri turhamaisuus. Toinen yksilö koettaa jonkun puolen 
ilmenemyksiään saada suuremmaksi kuin toisten. K a
t e u s on ihmisen tunne toista kohtaan, joka kvantiteetissa 
hänet voittaa (kateus nim. ylipäänsä kohdistuu, tosin 
usein kiertoteitse, johonkin mitattavaan). �-- Eetillisesså 
vertailussa kateus on aivan mahdoton. Ei nim. herätä 
kateutta tulla eetillisellä alalla voitetuksi. Voitetuksi 
itsensä tunteminen on jo eetillinen. voitto. Myöskään ei 
kukaan voi ylpeillä tahdonlaadustaan, sillä niin pian
kuin hän sen tekee, ei enää ole kysymys tahdosta, sen 
arvosta, vaan sen ilmenemyksistä. 

Turhamaisuus ei kohdistu koskaan siihen, m i t ä 
j o k u o n, vaan siihen, m i t ä  j o 11 a k u 11 a o n. Ei 
siis siihen, mikä varsinaisesti on arvokasta, vaan siihen, 
millä semmoisenaan ei ole mitään arvoa, vaan on tyhjää, 
turhaa (mistä sana >>turhamaisuus>>),mutta joka n ä y t
t ä ä arvokkaalta sentähden, että ihmiset yleensä sitä 
semmoisena pitävät, ja ovathan useimmat ihmiset suna 
määrin muista riippuvaisia, että he mieluummin ovat 
muiden kanssa väärässä kuin yksin oikeassa. 

Tuntuu siltä kuin ihminen yleensä olisi niin epävarma 
siitä, että hän on jonkin arvoinen, että hän >>on jotakin>>, 
että hänen täytyy itsensä ulkopuolelta saada siihen 
todisteita. Hän luulee istuvansa sitä varmemmin satu
lassa, mitä suuremmassa määrässä ulkoinen todellisuus 
todistaa, että hän istuu satulassa. Ihmiset tekevät 
usein suurin ponnistuksin jotakin, jotta muut sen perus
teella saataisiin tunnustamaan, että he >>ovat jotakin». 
Monen ihmisen suuri aktivisuus, kaikenlaisen yrittelemi
nen on luultavasti juuri täten selitettävissä. Monet 
naurettavat erikoisharrastukset johtavat myös alkujuu
rensa turhamaisuudesta; yleensä johtuu siitä huomion
herättämishalu. Hern,ostuneilla turhamaisuus saa usein 
hypertroofiset muodot, koska heissä sisäisen epävarmuu-
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dcn ja arvottomnuden tunne on sairaaloisen pitkälle kehit
tynyt. He voivat Herostratoon tavoin ryhtyä vaikkapa 
rikokseenkin saadakseen nimensä ihmisten huulille. -
Mutta useimmista historian suurtöistä saamme myös 
ainakin osaksi kiittää turhamaisuutta. Onhan k u n
n i a n h i m o kaikkein voimakkaimpia kannustimia huo� 
mattaviin tekoihin. 

Olemme tässä ottaneet turhåmaisuus-sanan laajassa 
merkityksessä. Usein kyllä näin nimitetyn käsitteen kat
sotaan sisältävän ainoastaan semmoiset turhamaisuuden 
ilmaukset, jotka ovat ansiottomia, kun t. s. ihminen 
ylpeilee jostakin, jota hän itse ei ole aikaansaanut ja joka 
samalla ei hyödytä häntä eikä muitakaan, siis kuten 
koreat va�tteet, ansiottomat kunnianosotukset, tavallaan 
ulkomuotokin, kun taas ylpeilemistä omista ansioistaan. 
ei pidetä turhamaisena. Ehkä tästä syystä on johduttu 
pitämään n a i s i a  enemmän turhamaisena sukupuolena, 
koska nainen luonnollisista �yistä tulee ylpeilleeksi ulko
naisista eduista, jotka eivät ole hänen omaa ansiotaan 
ja kiinnittäneeksi suurempaa huomiota esim. vaatetuk
seensa ja ulkomuotoonsa. Tämä käsitys naisesta on 
kuitenkin väärä. Sillä nainen ei ole turhamainen niin 
usein itsensä kuin muiden ennen kaikkea miehen tähden, 
toisinaan miehen, jota in concreto vielä ei hänelle ole 
edes olemassa. Mutta mies on turhamainen oman itsensä 
tähden. Samaten kuin mies on suuremmassa määrässä 
arvo-keskus, on hän myös turhamaisuus-keskus. - Sivu
mennen huomautan tässä siitä tosiasiasta, että sukupuoli
suhteiden alalla turhamaisuus näyttelee hyvin tärkeätä 
osaa. Menestykset tässä suhteessa usein nim. hivelevät 
itserakkautta ja monet >>suhteet» solmitaan tätä näkö
kohtaa silmälläpitäen. - Se, että koiras-sukupuoli on 
turhamaisempi, pöyhkeilevämpi, näkyy muuten eläin
kunnastakin. Ei tarvitse ajatella muuta kuin kukkojen 

. pöyhistelyä. Sangen kuvaavaa on myös, että sillä alalla, 
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mikä on miehisin, nim. sotilasalalla, turhamaisuus on 
erinomaisen tärkeä tekijä; se on se psykologinen punainen 
lanka, joka käy läpi koko sotalaitoksen. Arvoasteet ja 
-merkit, univormut y. m. ovat eräältä kannalta sen
ilmauksia. Tässä yhteydessä tarvinnee tuskin huomauttaa
kaan, että rohkeudessa ja urhoollisuudessa useinkin
turhamaisuus näyttelee sangen huomattavaa osaa.

Turhamaisuus sisältää, kuten ylempänä oli puhe, 
halun omata jotakin arvokkaana pidettyä toisten tieten. 
Omistaminen, joka jo semmoisenaan tuottaa iloa, ei ole 
turhamaiselle kylliksi, vaan hän tahtoo, että myös toiset 
tämän tietäisivät, ja myöntäisivät, että hänellä on se 
ja se etu. Turhamaisuudesta johtui se, ettei Kroisos 
tyytynyt vain olemaan onnellinen, vaan tiukkasi Solo
nilta tunnustusta, että hän kuului on�ellisimpiin ihmisiin 
maailmassa; tämän aiheen pohjalle on myös taru Gy
geestä rakennettu. 

Turhamainen henkilö pyrkiessään muitten yläpuo
lelle tulee kumminkin heistä riippuvaiseksi. Ylpeästä, 
tässä merkityksessä, tulee toisten orja. Ylpeyttä ei ole 
sekoitettava i t s e  t u n t o  o n, joka on tietoisuutta oman 
tahtonsa arvosta, riippurnatta siitä, että se yksilöllisesti 
on juuri hänen. Kun vertaamme turhamaista ylpeyttä 
ja itsetuntoa toisiinsa, havaitsemme, että edellisellä 
ominaisuudella varustettu henkilö näköjään panee suun
nattoman arvon omaan minäänsä, mutta tarkemmin 
katsoen itse asiassa kovin pienen, mikä osottautuu m. 
m. siinä, että vähät l0ukkaukset voivat siihen vaikuttaa,
jälkimäisellä ominaisuudella varustettu taas voi ottaa
loukkaukset tyynesti, koska· hän tuntee, etteivät ne
vähintäkään voi pienentää hänen personallisuutensa
sisäistä arvoa. Jälkimäisenlainen suhtautuminen muihin
on paljoa jumalankaltaisempi. Sillä olisihan melkein
naurettava semmoinen kuvitelma esim., että Jumala
y 1 p e i 1 i s i s i i t ä, e t t ä h ä n o n j u m a 1 a.
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Olemme jo viitanneet useihin turhamaisuuden csiin
tymismuotoihin. Tyhjentävästi on niitä mahdoton käsi
tellä. Jokaisella inhimillisellä pyrkimyksellä on mahdolli
nen turhamaisuuspuolensa, jos on arvopuolensakin .. Esim. 
tiedonjano voi esiintyä turhamaisena tietojen kokoami
sena, järjen toiminta, pyrkimys viisauteen viisaudesta 
ylpeilynä. Kaikki reflektio koskettaa hyvin läheltä. 
turhamaisuutta, joka onkin sentähden reflektoivaa luon
netta erikoisesti uhkaavä vaara. Tämä seikka kenties 
tekee myös, että olemme taipuvaiset pitämään reflektoi
matonta moralia aidompana· kuin harkittua. J<;ant · 
piti hyvänä olemista luonnollisesta taipumuksesta vähem
piarvoisena kuin taipumuksenvastaista. Itse puolestani 
tahtoisin olla toisella kannalla. - Kurjinta - joskaan ei 
harvinaisinta - kaikista on kuitenkin p ahu u s  v a s
t e n t a i p u m u s t a t. s. että ihminen menettelee väärin 
vain sentähden, että hän on riippuvainen muiden arvos
telusta, vaikka omatunto sanoo hänelle, että toinen 
menettelytapa on oikeampi. 

Kaiken o m i s t a m i s p y r k i m y k s e n joukossa 
on taloudellisella omistamis-halulla ihmisten kesken 

· suurin merkitys: tuskin mitään semmoisella kuumeisella
innolla ajetaan takaa kuin rahaa. Tämä johtuu epäile-·
mättä suurimmaksi osaksi turhamaisuudesta. Raha on
kvantita.tivista, mitattavaa ja soveltuu erinomaisesti
ihmisten arvon objektiviseksi mittapuuksi. Se antaa
asianomaiselle mahdollisuuden levitteleidä, tehdå itsensä
nähdyksi, vetää huomion puoleensa, antaa valtaa ja

' vaikutusvaltaa. Vaikkakaan raha ei · vielä valmiina
sisällä kaikkea sitä, mitä ihmisten enemmistö pitää tavot
telemisen arvoisena - paitsi turhamaisuuden tyydyk
keitä myös nautinnot tähän luettuina - ovat kumminkin
sen m a h  d o 11 i s u u  d e t  rahassa olrmassa, ja ihminen
nauttii useinkin mahdollisu11ksista yhtä paljon kuin
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todellisuudesta. Rahan kautta omaa i,hminen sitäpaitsi 
potentialisesti enemmän kuin hän realisesti koskaan 
voisi omata. Saituri on henkilö, joka tahtoo omata sen 
hyvän, ntitä maailmassa on, pelkkinä mahdollisuuksina 
rahan �uodossa. Realisoimalla yhdenkin on hän samalla 
vähentänyt mahdollisuuksina olevaa hyväänsä enemmällä 
kuin tällä yhdellä. Se, jolla on sanokaamme tuhannen 
mk;, omistaa tavallansa kaiken sen, minkä tällä summalla 
voi saada, ei ainoastaan niin, että hän tuntee omistavansa 
j o k o  esineen A t a i  esineen B, vaan ikäänkuin k u m
m a n k i n  y h t a i k a a. Voi t. s. olla paljon: mahdolli
suuksia yhtaikaa, jotka realisoituina sulkevat pois toi
sensa. Ihmiselle on yleensä ominaista -- ja se erottaa hänet 
suuresti eläimistä - että hän v o i s e k ä i 1 o i t a e t t ä 
s u r r a m a h d o 11 i s u u k s i s t a. Voi myös sanoa, 
että ihmisen henkinen taso ainakin jossain määrin näkyy 
siitä, miten elävästi mahdollisuuksien olemassaolo häneen 
vaikuttaa. Toiset eivät voi mistään iloita eivätkä nauttia, 
jollei objekti ole konkreettisena, realisoituna läsnäolevassa 
hetkessä, ja jos he omaavat jonkin mahdollisuuden, 
niin pakottaa se vastustamattomalla voimalla heitä 
realisoimaan sen. He panevat pääpainon aistihavaintoon. 
Toisille riittää taas jonkin mahdollisuuden pelkkä totea
minen. Se on heille samanarvoinen tai oikeammin tärkeäm
pikin kuin sen toteutuminen. Tuntuu siltä, että ne, 
jotka asettavat etusijalle aistinautinnon, samalla panevat 
pääpainon realisoitumiseen, kun taas se tyyppi, jonka 
tunnusmerkillinen ominaisuus paraasta päästä on tur
hamaisuus, antaa suuren arvon mahdollisuuksille. Tur
hamaisuus esiintyy siinä, että asianomainen tahtoo mui
den tietävän erinäisten mahdollisuuksien olemassaolon. 
Moni kerskaa mahdollisuuksistaan, siitä, että hän. v o i s i 
t e h d ä  tai. saada sen ja sen jos haluaisi; vieläpä katsotaan 
senkin olevan huomion arvoista, että o 1 i s i v o i  n u t s a a d a 
sen ja sen, tai o 1 i s i v o i  n u t s u o r i t t a a  sen ja sen. 
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0 n n e  n haluaisin määritellä niin, että se o n  n y k y
he t k e n  .in i eii h y v ä ä n  l i i t t y n y t  t i e toi s u u s
1 o p p u m a t t o m i s t a m a h d o 11 i s u u k s i s t a. 
Nuoruutta pidetään onnellisena ikäkautena, koska mah
dollisuudet silloin tuntuvat olevan suurimmillaan. Onnen 
vastakohta on tietysti tila, jossa kärsimykseen on liittynyt 
tietoisuus sii�ä, ettei mitään positivisia mahdollisuuksia 
ole (epätoivo). On jotensakin selvä, että mitä enemmän 
tietoisuus lisääntyy, mitä paremmin tulevaisuus ja sen 
mahdollisuudet voidaan nähdä, sitä harvinaisemmaksi 
käy onni. Tässä voi ohimennen olla syytä huomauttaa 
siitä merkityksestä, mikä turhamaistiudella onnettomuu
dessakin on. Monesta tuntuu onnettomaksi tuleminen 
sietämättömältä ei sen kärsimysten 'tähden, vaan sen
tähden, että muut tietävät hänen kurjan asemansa 
ja . vertaavat omåansa siihen. Voinee muuten sanoa, 
että ihmiskunnan kehittyessä mahdollisuuksien olemassa
olo näyttelee yhä suurempaa osaa. 

Mahdollisuuksien olemassaoloon perustuu. suureksi 
osaksi se tyydytys, minkä v a 1 t a  ·suo. Miten läheisessä 
suhteessa v a 1 t a  ja m a h  d o 11 i s u u  s ovat, osottaa 
jo yksin kielikin. Useissa kielissä ovat nim. valtaa ja 

, mahdollisuutta merkitsevät sanat etymologisesti toistensa 
sukua (vertaa esim. suomen mahti ja mahdollinen, saksan 
M acht ja möglig, latinan potens, potentia ja potestas;
miten myöskin o m a i s u u s k ä s i t t e e s e e n valta
ja mahdollisuuskäsite ovat assosioituneet, osottavat esim.' 
lat. facultas »mahdollisuus>> ja facultates >>omaisuus>> sekä 
ruotsin förmögen. förmögenhet ja saksan das Vermögen,
vermögen). - Vallanhimoon usein liittyvä turhamaisuus
momentti on siinä, ettei haluta pelkkää valtaa s. o. 
mahdollisuuksia semmoisenaan, vaan samalla sitä, että 
muut tunnustavat mahdollisuuksien olemassaolon. Täl-' 
lainen valta· on tietysti tuota ulkonaista, mekanista 
valtaa, josta aikaisemmin oli puhe. Arvojen levittämiseen 
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ja omaksumiseen perustuva yksistään eetillinen valta on 
turhamaisuuden ulkopuolella, mutta koska se voi muut
tua teknilliseksi, seuraa siitä, että vallanharjottajassa 
turhamaisuus helposti pääsee vallalle, kuten myös ylem
pänä viitattiin. Ulkonaisen vallan läheinen yhteys 
egoistista alkuperää olevan turhamaisuuden kanssa ilme
nee m. m. U. T:n kertomuksessa siitä, miten Perkele 
kiusasi Kristusta korvessa lupaamalla hänelle maailman 
herruuden, jos hän kumartaisi häntä. 

Vallanhimosta eroaa k u n n i a n h i m o - vaikka
kin se usein on siihen liittyneenä - periaatteellisesti 
siinä, ettei kunnianhimoinen tavottele mahdollisuuksia, 
vaan toisien nähtävissä olevia todisteita siitä, että hän 
on tehnyt tai ollut jotakin merkittävää; hän haluaa 
toimintansa j ä 1 k i ä. Hän toimii siis niinsanoakseni 
f uturum exactumin merkeissä, h ä n t a h t o o o 1 1 a 
t e h n y t j o t a k i n, kuvitellen mielessään sitä aikaa, 
jolloin hän voi katsoa takaisin työhönsä. Itse suoritus 
kenties ei häntä ollenkaan innostuta vaan voi ehkä 
suorastaan tuntua vastenmieliseltä. Kunnianhimo on 
ominainen enemmän passivisille, vallanhimo taas akt
tivisille luonteille. 

Mainitsimme, että turhamaisuudella useissa kohdin 
on y h t e  is k u  n n a 11 e e d u 11 i s e  t v a i  k u t u  k s  e t: 
Moni ponnistelee yhteiskunnan tai yleensä muitten hy-. 
väksi, saadakseen heiltä tunnustusta, joka tosin ei 
tavallisesti tule sydämestä, mutta joka kuitenkin on 
ulkonainen tosiasia ja semmoisena, turhamaisuuden yleis
luo�teen mukaisesti, asianomaiselle riittävä. Monin ta
voin hellii yhteiskunta ja sen virallinen ruumiillistuma 
valtio tätä >>inhimillistä heikkoutta>>. N aivimpi käsitys
kanta pitää eräitä turhamaisuuden muotoja suorastaan 
jaloina ja kiitettävina ominaisuuksina. Antiikkinen 
katsantokanta oli suurin piirtein tämmöinen. Esim. 
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Sallustius esittää Catilinassaan Rooman loistoajaksi sen,· 
jolloin muita etuuksia halveksittiin, kunhan vain voitiin 
saavuttaa kunniaa ja mainetta, ja asettaa sen kauden 
vastakohdaksi oman aikansa yltyvälle nautinnon- ja 
rahanhimolle. Myöskään esim. Cicero ei näe mitään 
erikoisen moitittavaa kunnianhimossa. Ulkonaisen kun
nian korkealle arvostaminen on ylimyksellinen piirre 
ja antiikin koko morali oli eräänlaista aristokraattista 
moralia. Ajanlaskumme ensimäisillä vuosisadoilla -
yksiin aikoihin kristinuskon leviämisen kanssa - alkaa 
toisenlainen katsantokanta voittaa alaa (vrt. esim. Seneca, 
Marcus Aurelius); turhamaisuutta ruvetaan yleisemmin 
pitämään virheenä. Tuntuu siltä, että kristinusko aikaan
sai tässäkin suhteessa psykologisemman ja syvemmän 
moralikäsityksen. Turhamaisuutta oli pidetty hyvänä 
sen tähden, että sen tulokset useinkin olivat edullisia 
yhteiskunnalle ja kanssaihmisille; nyt oli tultu siihen 
vakaumukseen, että pääasiallisena kriteriona, onko tahto 
hyvä vai paha, on itse subjektin mentalinen tila. Tätä 
seikkaa tehostaa esim. Pyhä Augustinus, joka tuomiten 
puhuu kunnianhimosta sanoen m. m. että >>mitä enemmän 
joku on siitä vapaa, sitä Jumalan kaltaisempi hän om 
(»Tanto enim quisque est Deo similior, quanto est ab
hae immundia mundior.>> De Civ. Dei LV c. XIV)

Voinee sanoa, että kristinuskon kannalta, joka sa
malla on useiden syvimmän moralisen tajunnan mukainen, 
nuo kaksi inhimillistä taipumusta, turhamaisuus ja nau
tinnonhimo, erottamattomasti kuuluvat s y n n i n  ole
mukseen. Kun Kierkegaard teoksessaan >>Sygdommen 
til Df2!den» merkitsee synnin epätoivoksi, sopii tämä 
kumpaiseenkin. Kumrr.ankin kautta nimittäin ihminen· 
vieraantuessaan itsestään arvona tarrautuu kiinni johon
kin, jolla. näyttää olevan realiteettia, mutta jolla sitä 
oikeastaan ei ole. Oli jo puhetta siitä, mitenkä ihminen 
turhamaisuudessa hukkuu oman pyrkimyksensä objek-
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teihin, hän siirtää arvot itsestään ulkomaailmaan, tekee 
niistä jotain käsinpideltävää (sekä varsinaisessa että 
kuvaannollisessa merkityksessä). Se taas, että nautinnon
himossa on epätoivoa, käy ilm� selvästi jokapäiväisestä 
kokemuksesta. Heittäytyminen nautintoihin ei tavalli
sesti johdu paljosta ilosta ja onnesta, vaan vastoinkäy
misistä, toivottomuudesta, elämään kyllästymisestä, 
yleensä siitä tunteesta, ettei muka mi)<ään maailmassa 
enää ole minkään arvoista. Tahtomatta ei yksilö, niin

kauan kuin hän elää, kuitenkaan voi olla, ja siksi hän 
turvautuu siil1en, millä näyttäi-i olevan varmin ja kouraan
tuntuvin realiteetti nim. nautintoon, joka saa korvata 
arvon. Mutta juuri tuo luopuminen varsinaisista arvoista 
vale-arvojen hyväksi on pahaa. Tässä maiaittu tahdon 
suunta, joka vie sen arvon hävittämiseen ja sen uppoami
seen halujen objekteihin, on se, mitä Kierkegaardin mukaan 
tarkotetaan käsitteellä >>Sygdommen til D0den» (>>tauti 
kuolemaksi>>); kuolema tällöin on se, mitä raamattu toi
sinaan sanoo >>toisek�i kuolemak;i>> - tahdon kuolema.
Muuten on käyttääksemme uskonnollista terminologiaa 
turhamaisuus >>maailma>>, nautinnonhimo taas >>liha>>. 

Vaikkakin vain tahto voi olla paha ja teot semmoi
senaan ovat indifferenttejä tulee, niinkuin jo sanoimme, 
kieltämättä pahuus ja sen aste ilmi teon luonteessa. 
Olemme ennemmin puhuneet siitä, miten ihmisten arvos
telussa väärinkäsitykset ovat tavallisia: usein ei tahto 
ole ainakaan niin paha kuin teosta näyttää; monissa ta
pauksissa esim. ei teon pahuus johdu paljokaan muusta 
kuin arvostelukyvyttömyydestä tai e p ä k ä  y t ä n n ö 1-
1 i s y y d e s t ä. Tahtoisin tässä suhteessa palauttaa mie
leen Venäjän. Ei tietysti voida kieltää, etteikö pahuus 
siellä ole · näytellyt sangen huomattavaa osaa, mutta 
paljon tuosta surkeudesta haluaisin johtaa Venäjän kan
san epäkäytännöllisyydestä. Tämä ominaisuus vie nim;t-
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täin aina välttämättä väärinkäytöl_csiin ja näennäisesti 
suurempaan pahuuteen, kuin sen perustana oleva tahto 
edellyttää. - Joskin nyt siis otamme huomioon sen mah
doll;suuden, että teot voivat näyttää vääriltä ja pahoilta 
tahdon sitä olematta; on kumminkin löydettävissä mää-. 
rättyjä tekojen tyyppejä, jotka kertovat määrätynlaisesta 
pahasta tahdosta. Tällaiset teot tulevat kysymykseen 
ennen kai.kkea ihmisen suhteessa toisiin ihmisiin: rikokset 
ovat yleensä rikkomuksia toisia yksilöitä vastaan, sen ohel
la, että ne aina ovat ilmauksia ihmisen suhteesta itseensä. 

· Rikok s i a  voinemme erottaa kaksi päälajia. Toisissa
käsitellään vierasta yksilöä pelkästään ilmiökompleksina, 
jolla ei muisteta olevan itsenäistä tahtoa, vaan käsitel- • 
lään sitä kuin se olisi pelkkää määrätyillä ominaisuuksilla 
varustettua materiaa; hänen personallisuuttaan ei oteta 
huomioon; toisissa taas nojaudutaan juuri siihen tietoon, 
että toinen on itsenäinen, personallisen tahdon saanut 
olento mutta käytetään tätä tahtoa omien egoististen 
tarkotusten toteuttamiseksi.--il Edellisille rikoksille on 
tunnusmerkillistä väkivaltaisuus, turvaaminen ulkonai
seen yliotteeseen. Toisen ruumiillineri vahingoittaminen, 
vieläpä hänen olemassaolonsa hävittäminen on tämmöi
nen rikos. Tämä on miehinen rikostyyppi (jonka perus
piirteenä on säälimättömyys, brutaliteetti). 

Toisellainen on taas se rikos, jota sanomme petok
seksi. Se edellyttää aina joss.ain määrin e 1 ä y t y  m i s t ä
t o i s e n t a h t o o n, hetkellistä tahtomista toisen kanssa, 
siis sympatiaa, joskin ohimenevää. Asianomainen käyttää 
eläytymisen kautta saamaansa tietoa toisen sielunelä
mästä hänen saattamisekseen asemaan, jossa tämä tulee 
palvelleeksi ensiksimainitun tarkotusperiä. Mitä suurempi 
intuitiokyky rikoksentekijällä on, sitä suuremmat menes
tymisma�doHisuudet. Intuitiomomentin tärkeys tekee, 
että voimme merkitä petoksen, viekkauden enemmän 
femininiseksi rikollisuuden lajksi. 
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Edellisessä tapauksessa . rikoksellinen alentaa toisen 
materian tasalle, mutta samalla hän alentaa itsensäkin, 
sillä hän toimii niin kuin hänellä ei olisi kykyä tuntea 
mitään elämää itsensä ulkopuolella ja ei myöskään itses
sään, ikäänkuin hän olisi pelkkä kone. Jälkimäisessä ta
pauksessa· taas alentaa hän toisen sielunelämän pelkäksi 
välineeksi, mutta samalla myös omansa. Edellisessä ta
pauksessa on kysymys täydellisestä sielun ignoroimisesta, 
sen olemassaolon kieltämisestä; jälkimäisessä taas se 
teon kautta tosin myönnetään, mutta sitten kielletään 
siltä . sen sisäinen arvo. 

Erotus näiden kahden rikoslajin välillä on ymmär
rettavästi teoreettinen. Käytännössä ne esiintyvät toi
siinsa kietoutuneina. Väkivalta esim. vaatii usein menes
tymisekseen petosta jossakin muodossa. Se on rikos 
nimittäin oikeastaan vasta sen johdosta, että väkivalta 
on sen uhrille niin odottamaton, ettei hän ole voinut 
varustautua sen varalle. Se on toisen hyvän uskon vää
rinkäyttämistä. Rikos tuntuu epäilemättä sitä suurem
malta, mitä odottamattomampi se toiselle on, mitä 
varmemmin toinen on otaksunut olevansa turvassa. Jos 
joku tappaa toisen kaksintaistelussa; on tämä tietysti 
väkivallantekona muodollisesti rikos, mutta moralisesti 
se tuntuu pieneltä sentähden, että surmatun oli täytynyt 
ottaa tämä mahdollisuus lukuun. Samoin on vielä suu
remmassa määrässä sodassa tappamisen laita, koska 
siellä u,seimipiten ei o.le oletettavissa, että teon takana 
ovat sellaiset egoistiset vaikuttimet, jotka kaksintaiste
lussakin ovat mahdolliset. Sitävastoin tuntuu meistä 
erikoisesti moralisesti alhaiselta, jos tappaa nukkuvan, 
ja vielä enemmän, jos ryhtyy äkkiarvaamatta väkival
taan ihmistä vastaan, jonka täyden luottamuksen on 
voittanut. Rikokselle, jota kaikkein vähimmin voi odot
taa, joka siis peru:,;tuu pitkälle menneeseen kavaluuteen, 
on ruotsissa erikoinen nimitys: nidingsdåd. 



302 Arvojen ja välineitten maailma 

Tästäkin esimerkistä käy ilmi, miten suuri merkitys 
ulkonaisten m a h d o 11 i s u u k s i e n huomioonottami
sella ori asianomaisten siveellisen tason määräämisessä. 
Alhai�ella tasolla on se, joka käytt�ä hyväkseen tilapäisiä 
ulkonaisia etuja, edullisia tilanteita ja toisen satunnaista 
vaikeaa asemaa sekä sitä, että tällä ei tilapäisesti ole 
mahdollisuuksia. Alhaisella tasolla siis ori esim. se, joka 
hankkii itselleen taloudellista hyötyä toisen ahdinko
tilasta, esim. se, joka nälänhädän vallitessa suhteetto•11an 
korkeasta hinnasta myy elintarpeita toiselle, joka niitä 
on pakotettu ostamaan säilyttääkseen oman tai omais
tensa hengen tai häikäilemättä nylkee sentähden, ettei 
muilla satu olemaan jotakin tarviketta myytävänä; tai 
että työnantaja maksaa alhaista palkkaa sentäh:len, 
että on sattumalta paljon tarjokkaita ja hcidå.n henkensä 
pitimiksi· on suostuttava mihin ehtoihin hyvänsä. Mitä 
halpamaisempi ihmisen luonne on, sitä kärkkäämpi on 
hän käyttämään hyväkseen tilapäisiä asianhaaroja, kon
junktuureja; mitä jalompi luonne taas on, sitä enemmän 
on hän taipuvainen jättämään oman satunnaisen edulli
sen asemansa ja toisten vaikean huomioonottamatta 
menettelyssään. Korkeammalla kannalla oleva ihminen 
ei tahdo• olla onnellinen pelkästä o 1 o s n h t e i t t e n 
a r m o s t a  yhtä vähän kuin ihmistenkään. Tässä juuri 
näkyy selvästi erotus o r j a 1 u o n  t e e  n ja j a 1 o n
1 u o n t e e n välillä. Edellinen ei ota huomioon muuta 
kuin konkreettisen todellisuuden ja sen mahdollisuudet; 
ainoastaan ne vaikuttavat hänen mielentilaansa; jälki
mäinen taas ottaa enemmän kuin todellisen asiantilan 
huomioon, sen miten v o i s i  o 11 a. Orja voi elää armosta, 
jaloluonteiselle elämä tällöin on menettänyt arvonsa. 
Tästä syystä on v a p a u s  jalommalle luonteelle niin 
tärkeä, ei sentähden, että hän sitä käyttäisi, vaan sen
tähden, että rajotusten olemassaolo on hänelle sietämä
töntä. 
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Kun ihmisiä on psykologisesti käsiteltävä, on tässä 
mainitusta syystä suhtauduttava aivan toisin orjaluon
teisiin kuin jaloihin luonteisiin. Orja on saatava johonkin 
pakottamalla, riistämällä häneltä mahdollisuuksia toimia 
muuten kuin sillä tavalla, jolla halutaan hänen toimivan. 
Jalolle luonteelle taas on ehdoin tahdoin annettava niin 
suuri vapaus, niin laajoja toimintamahdollisuuksia kuin 
suinkin; silloin on otaksuttavaa, että hän kunniantun
nosta on toimiva haluamallamme tavalla. Ainoastaan 
jaloluonteiselle voi vapaasti kriitillisessä tilanteessa ojen
taa aseensa käytettäväksi ja paljastaa rintansa: silloin 
on mahdollista, että hän e i  sitä käytä; hänet voidaan siis 
riisua kaikista aseista (myös moralisista) siten, että hänelle 
annetaan käsiin kaikki aseet; orja sitävastoin ottaa hänelle 
ojennetun tikarin vastaan ja iskee sillä sopivan hetken 
sattuessa - selkään. 

On sangen kuvaavaa, että· on olemassa eräitä tapoja, 
. joita noudatetaan vaikkapa omaksi vahingoksi, etupäässä 
juuri sentähden, että niitä s a i s i  rikkoa. Esim. pelivelat 

maksetaan useinkin suuremmalla tunnollisuudella kuin 
_muut velat, niiden maksamista nimittäin pidetään kunnia
asiana (ne ovat >>kunniavelkoja>>) epäilemättä juuri sen
tähden, että laki sallisi niiden jäävän maksamatta. Pakko 
usein vähentää siveellisen tahdon voimaa. Pakon uhmaa
minenkin voi tuntua toisinaan siveellisesti jollakin tavoin 
arvokkaalta huolimatta siitä, että toiset siveelliset näkö
kohdat ovat pakon olemassaolon perustuksena. 

On muuten varsin luonnollista, että vapaus ja jalous 
ja orjuus ja alhaisuus ovat yhteydessä toistensa kanssa. 
Vapaa mies on tottunut tekemään, mitä hän tahtoo, 
häntä sitoo vain se, mitä hänen oma- ja itsetuntonsa 
pitää oikeana, mutta orja on tottunut tekemään sen, 
mihin hänellä on tilaisuus ja näin ollen tilaisuudet, mahdol
lisuudet determinoivat hänen toimintansa. Ne voivat 
myöskin determinoida jalon luonteen toimintaa, mutta 
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ei ni�n, että hän orjan tavoin tekisi sen, mihin on tilaisuus, 
vaan että hän e i  tee sitä, edellytettynä tietysti, että 
tilaisuus on tilapäinen. Siinä taas, miten laajasti asian
omainen voi nähdä tilapäisyyden, näkyy osaltaan uudes
taan hänen tasonsa. - Korkeimman asteen on se saavut
tanut se, joka ei katso olevansa oikeutettu hankkimaan 
etuja toisen kustannuksella tai vahingoittamaan toista, 
koska on aivan tilapäistä, että hän itse ei ole samassa 
asemassa kuin tuo toinen. Näin hän on o i k e u d e n
m u k a i suu d e n  kautta päässyt siihen, että toista on 
respektoitava yhtä paljon kuin häntä itseäänkin. Hän 
on silloin omaksunut periaatteen >>mitä et tahdo, että 
muut sinulle tekisivät, sitä älä myös sinä tee heille!>> 
Ihminen voi päästä samaan tulokseen toistakin tietä 
nimittäin sympatian, rakkauden tietä; hän ei tahdo vahin
goittaa toista sentähden, että hän intuitivisesti tuntee, 
että tuo toinen pohjaltaan on hän itse. Käsky muuttuu 
tällöin p o s i t i v i s e k s i ja on tämmöisenä lausuttuna 
Kristuksen kehotuksessa: »Kaikki mitä tahdotte, että 
ihmiset teille tekisivät se tehkäät myös heille!>> 

Koska tässä tulimme koskettaneeksi o i k e u d e n
m u k a i s u u d e n käsitettä, voi olla syytä hiukan 
sitä tarkastella. 

Oikeudenmukaisuus ei· periaatteellisesti ole m1ssaan 
yhteydessä ihmisrakkauden kanssa, vaikkakin on myön
nettävä, että jälkimäinen on omiaan ·edistämään sitä 
ja antamaan sille tukea ja perustusta. Semmoisenaan on 
kuitenkin rakkaus oikeastaan haitallinen oikeudenmu
kaisuudelle, sillä rakkaus tietää toisen personallisuuden 
täydellistä hyväksymistä, syrjäyttämällä mahdolliset toi
set arvot. Oikeudenmukaisuus taas vaatii kylmyyttä, 
innottomuutta ja objektivisuutta; rakkaus on subjektivi
nen. Sinä hetkenä, jolloin olen objektivinen, en rakasta 
toista. 
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I{ un ollaan oikeudenmukaisia, ei ole tarvis intuiti
visesti eläytyä toisen personallisuuteen, niinkuin rakkau
dessa on asian laita. Ainoastaan sikäli kuin intuition 
kautta voidaan saada selville toisen konkreettiset väli
.neelliset tarkotukset (ei hänen sisin mielialansa), on intui
tiolla oikeudenmukaisuudessakin merkityksensä apu
välineenä. Oikeudenmukaisuus ei kiinnitä huomiota 
a r v o i h i n vaan t e k o i h i n, joko tehtyihin tai aiot
tuihin. Ainoastaan >>ikuisen oikeudenmukaisuuden» voi 
ajatella kiinnittävän päähuomion itse mielialaan. Oikeu
denmukaisuus pyrkii järjestämään läsnäolevat olot niiden 
mahdollisuuksien nojalla, jotka nykyhetki, menneisyys 
ja tulevaisuus sisältävät tai ovat sisältäneet. Roomalaiset 
sodassa samnilaisia vastaan v. 321 e. Kr. olivat joutuneet 
saarroksiin Caudiumin sotiin, antautuivat ja pakotettiin 
häpeällisesti käymään ikeen alitse. Rooman senaatti ei 
hyväksynyt sotajoukon päällikön antautumissopimusta, 
vaan jatkoi sotaa. Nyt vaativat samnilaiset, että rooma
laisten oli asetuttava entisille paikoilleen sotiin. Tällainen 
vaatimus oli epäilemättä oikeudenmukaisuudentunteen 
sanelema. Oikeudenmukaisuudessa on useimmiten rat
kaisevana seikkana olemassaolevat edellytykset ja erit
täinkm myös se; miten asiat voisivat olla. Tämä tunne 
on aivan primäärinen, havaittavissa varsin selvässä muo
dossa jo lapsillakin. Se on erikoisesti ihmiselle ominainen 
ja on yhteydessä sen kanssa, että hän on j ä r j e 11 i n e  n 
o 1 e n  t o, joka ajattelee johdonmukaisesti; onko eläimissä
kin oikeudenmukaisuuden tunnetta jossakin muodossa, on
minun mahdotonta sanoa. Oikeudenmukaisuus vaatii, että
samoissa olosuhteissa on toista kohdeltava samalla tavalla
(tai ei ainakaan huonommin) ja että jokaista samassa
asemassa olevaa on näin kohdeltava sekä että olosuhteitten
muuttuessa kohtelun tulee muuttua vastaavanlaisesti.
Ihmisessä on alkuperäinen oikeustajunta; sen ilmauksena
on i u s t a 1 i o n  i s: >>silmä silmästä ja hammas hampaasta>>.

20. - Arvojen ja välineit Ien maailma 
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Miten pitkälle johdonmukaisuutta kulloinkin on ulo
. tettava, riippuu vallitsevasta oik�ustajunnasta; tämän 
tunteminen tapahtuu intuitivisesti, sen käytännöllinen so
veltaminen on t a h  d i n asia; se, mikä yhtäällä tuntuu 
oikeudenmukaiselta, ei toisaalla sitä ole. Ylintä astetta 
edustaa epäilemättä aikaisemmin mainittu maksimi, että 
on jokaista ihmistä jokaisessa samallaisessa oiosuhteessa 
kohdeltava samalla tavoin .. - Sosialismin vaatimus, 
että kaikille ihmisille on valmistettava yhtä suuri tilaisuus 
päästä osallisiksi elämän eduista, perustuu suureksi 
osaksi kieltämättä oikeudenmukaisuuden vaatimukseen. 
Sillä on lopulta, tilapäistä, satunnaisista historiallisista 
olosuhteista riippuvaa, että toisilla yksilöillä on edulli
semmat olot kuin toisilla; tässä suhteessa on aikaansaa'." 
tava tasoitus. l) 

Määrätyissä olosuhteissa on siis objektivisesti katsoen 
jotakin oikeudenmukaisuutta olemassa, joskaan oikeuden
mukainen ei samalla aina ole oikeata ja hyvää, jotka 
ovat subjektivisia kategorioja. On nimittäin paljon 
tapauksia, joissa oikea meistä tuntuu olevan täysin 
jommallakummalla puolella, mutta oikeudenmukaisuus 
vaatii myöskin v�staisen puolen edun huomioonottamista 

1) Sosialismille vois_i muuten löytää ,rrnitakin eetillisiä
juuria esim. sen,. että se tahtoo vapauttaa 'ihmisen arvostele
misesta hänen »hintansa» mukaan, mikä on hänelle alentavaa 
ja asettaa sijalle hänen itsenäisen arvonsa. Tämä on mahdol
lista ainoastaan silloin, kun jokainen on yhteiskunnan, siis · 
välillisesti itsensä palveluksessa. Vielä voisi ajatella, että so- · 
sialismi on pyrkimystä vapautua ulkonaisten mittapuitten val
lasta. Samoin koin kristinuskon mukaan ei kukaan saa ylpeilä 
siitä, mikä hänellä on, koska kaikki kumminkin lopulta on 
lahja Jumalalta, samoin on väärin ylvästellä omaisuudellaan, 
kun kaikki kumminkin lopu\ta on yhteiskunnan. - Voisi mai
nita muitakin paralelleja sosialistisen liikkeen ja kristinuskon 
käsitysten välillä. - Eri kysymys on, voidaanko mainittua 
etiikkiä yhteiskuntarakennuksessa tarkotuksenmukaisella tavalla 
toteuttaa. 
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Arvot ovat nimittäin absoluuttisia, ja oikeaa ja hyvää on 
se, mikä on määrätyn meidän hyväksymämme arvon 
mukaista. Siksipä esim. sodassa ollaan vakuutetut siitä, 
että taistellaan oikean puolesta vääryyttä vastaan,. 
II1utta harvoin tällöin taistellaan oikeudenmukaisuuden 
puolesta. Kosto tuntuu myös olevan lähtenyt oikeuden
tunteesta, mutta oikeudenmukaisuuden kanssa sillä ei 
ole mitään tekemistä. 

Oikeudenmukaisuuden harjottaminen edellyttää aivan 
päinvastoin kuin sympatia, rakkaus k ä y t ä n n ö 11 i s· t ä 
k y k y ä. · Se ei siis ole pelkästään eetillinen taipumus. 
Se sisältää välineellisiä elementtejä, edellyttää arvostelu
kykyä (vrt. ruotsin sanaa rättvis). Se ottaa huomioon 
objektiviset tekijät ja vetää niitten johdosta käytän
nöllisen johtopäätöksen, jonka tulee olla tarkotuksen
mukainen, mikä ilmenee siinä, että se saavuttaa yleisen 
oikeustajunnap hyväksymisen ja samalla saattaa voimaan 
tasapainotilan toistensa vastaisten tahtojen ekspansioiden 
välillä. Oikeudenmukaisuuden kriterio ei suinkaan ole 
siinä, että se heti ehdottomasti tyydyttäisi toimivia 
puolia, vaan siinä, että ratkaisu siinä määrin heikentää 
heidän tahtonsa kiihkoa, että he eivät itseltään voi 
ryhtyä enempiin aktivisiin toimenpiteisiin. Oikeuden
mukaisuus vie yleensä kompromissiin. Se vieroo äärim
mäisyyksiä. Arvoja ei ikinä voida ulkonaisesti millään 
keinoin sovittaa keskenään,: ainoastaan niiden ilmene
mykset voidaan saattaa tasapainoon. 

Oikeudenmukaisuuden tajunnasta voidaan nähtä
västi osaksi johtaa p o s  i t i v i s e  n o i k e u d e n  s y n t y, 
Siinä ei alussa ollut kysymys mistään yhteiskunnalle 
tarkotuksenmukaisesta toiminnasta vaan yksinkertaisesta 
reaktiosta sellaisten tekojen johdosta, jotka loukkasivat 
epäjohdonmukaisuudellaan. Esim. loukkaus tapaa vas
taan, jonka kaikki edellyttävät yleisesti vallitsevaksi, 
ja siihen yhtynyt toisen vahingoittaminen, aikaansaa 
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spontanisen tunteen, että on harjotettu vääryyttä. Erin
omaisen suuri merkitys - siitä voi olla syytä· tässä huo
mauttaa - on tavanomaisilla, traditionalisilla �tuuksilla1 

esim. pitkäaikaisella käytännöllä. Sellaisten riistäminen 
toiselta tuntuu usein ankaralta vääryydeltä. Ennenpitkää 
muodostuu oikeudenmukaisuuden tunteen perusteella syn
tynyt oikeusjärjestys - joka siis on siihen asti ollut 
vain ilmausta -- tarkotuksenmukaiseksi kollektiviper-

. sonallisuutta palvelevaksi välineeksi, ja tulee tämmöisenä 
modifikatioiden alaiseksi. Ylimmäksi normiksi muodos
tuu yhteiskunnallinen tarkotuksenmukaisuus, joka voi 
toisinaan olla ristiriidassa monenkin oikeustajunnan kanssa 
(esim. luopuminen omaisuudesta, säätyetuoikeuksista), 
mutta on usein kumminkin sopusoinnussa korkeamman 
oikeudenmukaisuudentajun kanssa. Toisaalta saa, kuten 
sanottiin; oikeudenmukaisuus ja sen kanssa oikeusjär
jestys tukea ihmisrakkaudesta, altruismista, nioralista 
(tämmöisessä mielessä). Sille, mitä rakastamme; tahdomme 
nimittäin oltavan ain a k i n  oikeudenmukaisia, samoin
kuin haluamme, että se, joka häntä vahingoittaa, on aina
kin saava tekojensa mukaisen rangaistuksen. Näin siis 
oikeudenmukaisuus ja sympatia (miehinen ja naisellinen 
elementti) antavat ne ainekset, joitten perustalle käytän
nöllisen välttämättömyyden pakotuksesta kehittyy vissi 
oikeusjärjestys, joka tietysti sittemmin irtaantuu tästä 
pohjasta ja muuttuu vihdoin valtiovallan käyttelemäksi 
välikappaleeksi yhteiskunnan ylläpitämiseksi. Jonkin
lainen oikeusjärjestys syntyy aina pakosta, jos vain 
yhteisö pysyy olemassa. 

Lopuksi vielä tässä yhteydessä eräs seikka. Vanhan 
testamentin Jumala edustaa etupäässä oikeudenmukai-:. 
suutta; hän on »vanhurskas>>, kylmä ja objektivinen 
tuomari. Hän kostaa ihmisille heidän pahat tekonsa ja 
tekee laupeuden käskyjensä täyttäjille. Se, mitä hän 
ihmisiltä vaati, oli myös ennen kaikkea vanhurskautta, 
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lain täyttämistä. Mutta tämä jumalakäsitys vaati täy
dennykseksensä semmoista jumalaa, joka ei arvostele 
ihmistä oikeudenmukaisuuden mittapuulla, jota ei kukaan 
voi kestää, vaan rakkauden. Tätä puolta edustaa Kristus. 
Hänessä tulee ikäänkuin Jumalan personallinen puoli 
esiin, se, joka rakastaa ja jota rakastetaan. Senkautta 
on hän lähempänä ihmistä. Hän on maailman Vapahtaja 
senkautta, että hän ei tuomitse tekojen mukaaµ vaan 
.kiinnittää huomiota vain siihen, mikä ihmisen tahdossa 
on hyvää. Molemmat ovat eksponentteja ihmisen syvim
mistä tarpeista. Sillä ihminen haluaa, että hänet ja muut 
tuomitaan oikeudenmukaisesti, että jokaiselle annetaan 
hänen ansioittensa jälkeen sekä tässä että tulevassa 
elämässä, että sanalla sanoen vallitsee >>siveellinen maail
manjärjestys>>. Toisaalta tuntee ihminen, ettei Jumalan 
vanhurskauden edessa kukaan voi kestää, mutta että 
hänessä kumminkin syvimmällä on olemassa hyvää ja 
arvokasta, vaikka se ei ole tullut esiin. Se�tähden hän 
tarvitsee Kristusta, joka rakkaudessaan >>armahtaa>> häntä. 
Tässäkin käy siis ilmi suhde >>lain>> ja >>evankeliumin» 

· välillä. Jumalan oikeudenmukaisuus edustaa lakia, 
Kristuksen rakkaus taas evankeliumia. 

Mutta palatkaamme vielä kysymykseen hyvästä ja 
pahasta, kysymykseen, -joka lopulta on tärkein kai�ista. 
Se ei ole koskaan tieteellisesti ratkaistavissa vaan yksin
ömaan personallisesti. Jokaisella on nimittäin tunne, 
että on olemassa jotakin ehdottomasti hyvää ja ehdotto
masti pahaa, ainakin hänelle itselleen, ja että kaikki 
riippuu siitä, miten hänen tahtonsa tämän kysymyksen 
ratkaisee, joskohta tätä ei voida objektivisesti järjen avulla 
tehdä selväksi. Se jos mikään on transsendentti, ja sen 
kautta on jokainen yhteydessä yliaistillisen, transsenden
tin todellisuuden kanssa. 

Paha tahto on egoistinen tahto, joka tahtoo yksilöä, yk-
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silöllistä olemassaoloa ilmenemyksenä materian maailmassa 
ja syrjäyttää sen arvojen tahdon, joka on yli-individua
linen; Yksilö eristää tahtonsa kaikesta muusta tahdosta, 
vieraantuu. siitä, ei tunnusta mitään muita arvoja kuin 
oman ilmenemyksepsä arvon. Mutta hän ei voi kuitenkaan 
koskaan kuolettaa arvotahtoa itsessään, sillä sen olemassa
olo on välttämättömyydellä kytkettynä ihmiseen. Yksilö 
ei voi sille tosiseikalle mitään, että hänen personallisuu
tensa yhteisarvojen kautta muitten personallisuuksien 
kanssa muodostaa yhteyden, jota egoismi ei koskaan voi 
täysin katkaista; tämä yhteys tulee aina silloin tällöin 
spontanisesti esiin. Egoismi on näin ollen aina erehdystä, 
valhetta, oman sisäisen olemuksen kieltämistä. Paha 
tahto on aina jossain· määrin puolinainen, se ei tahdo 
tävsin sitä, mitä se tahtoo, se on disharmoninen, risti
riitainen. Se tahto taas, joka todella tahtoo juuri sitä, 
mitä se tahtoo, mitä se itselleen sanoo tahtovansa, on 
hyvä. ' Ihmisen olemus taas ovat hänen arvonsa. -
Että pahan olemukseen kuuluu aina eräänlainen valhe, 
petos, itsepe1 os, näkyy myöskin syntiinlankeemuskertorr,uk
sesta. Ensimäiset ihmiset nimittäin uskottelivat itselleen, 
että todellinen syy käskyn rikkomiseen oli halu syömällä 
hyvän ja pahan tiedon puusta tulla viisaiksi. Pahan· 
läheisen yhteyden tähden valheen kanssa esittää myös. 
raamattu perkeleen käärmeeksi, joka oli >>kavalin. kaikista 
eläimistä>>. Rehellinen tahto on samalla puhdas tahto 
ja semmoista ei koskaan voida nimittää pahaksi. Mutta 
rehellinen tahto ei koskaap. voi olla puhtaasti egoistinen; 
ihminen e i  v o i  suorastaan tahtoa pelkkää omaa yksi
löllistä olemassaoloaan ja menestystään. Hän tuntee, 
että se on mahdotonta. Kenties tämäkin seikka myötä
vaikuttaa siihen, ettei kukaan, ainakaan suullaan, uskalla 
esittää itsekkyyttä korkeimmaksi normiksi; hän nim. ei 
tunne itseään tällöin täysin rehelliseksi ja va·rmaksi 
itsestään. 
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Täysin puhdas ihmisen t.ahto kuitenkaan tuskin on 
koskaan: Me luulemme usein tekevämme jotakin jaloista 
rnotiveista, mutta havaitsemme perästäpäin, että niitten 
alla oli olemassa toisia, egoistisia vaikuttimia ja että 
noiden jalojen motivien tehtävänä oli toimia kauniina 
fasaadina, vaikkei muuta kuin meidän itsemme edessä. 
Kekseliäisyytemme epäegoististen motivien löytämisessä 
on aivan hämrr:ästyttä vä. Me nirr.itämme >>rankaisemi
seksi>> sitä, mikä pääasiassa on kostontunteen tyydyttä
mistä, rr.e pidämme pelkuruuttamme moralisena rohkeu
tena j. n. e. 'Jos yleensä jokin egoistinen teko vähänkin 
voidaan tulkita kauniisti, löydämme tämän. tulkitsemis
tavan ja t u n n e  m me, merkittävää kyllä, i t s e  t o
d e 11 a n i i n teon tehdessämme. Toisaalta voi pitää 
varmana, että jos jonkin pääasiassa epäegoistisen teon 
tek�misessä myöskin itsekkäät tendenssit jollakin tavoin 
voivat purkautua, nama todella kaikessa hiljaisuudessa 

. näyttelevät jotain osaa. Siinä määrin on paha ja hyvä 
meissä sekaisin. 

Jos subjekti tahtoo vain tahtoansa tai paremmin 
tahtonsa sisältämiä arvoja, olivat ne sitten hänessä tai 
muiden yksilöiden tahdossa, silloin on hänen tahtonsa 
h y v ä. Mutta jos hän tahtoo yksilöllisyytensä manifes
tatioita, omaa materiassa rajotettua itseään, unohtaen 
tai kieltäen oman arvonsa, on hänen tahtonsa p a h a. 
Hyvää on se, että tahtoo arvojaan, pahaa, että tahtoo 

· yksilöllisyyttään. Pyrkimys hyvään on siis pyrkimystä
yksilöllisyyden voittamiseen. Samalla tämä on pyrki
mystä välttämättömyyden ja materian vallan voittami
seen. Tahdon ei tule kieltää itseään, vaan sen pitää
kieltää yksilö; hävitettyään moralisesti individualiprin
supm s. o. päästyään sen lumoista, ihminen kohoaa
ilmiömaailman, välttämättömyyden ja materian maailman
yläpuolelle. Tällöin on hän käyttääksemme Nietzschen
sanoja >>voittanut ihmisen>> ja tullut tavallaan jumalan
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kaltaiseksi. Kenties juuri tällainen ajatus onkin perim
mältään tuo. yli-ihmisajatus. Voidakseen siis elää 
korkeammassa mielessä, vapautuneena välttämättömyy
destä ja materiasta, pitää ihmisen kuolettaa yksilölli
syytensä. . Tähän .iviitannee myös U. T:n : >>Sillä joka 
tahtoo säilyttää henkensä, hän kadottaa sen, mutta joka 
kadottaa henkensä minun ja evankeliumin tähden, säi
lyttää sen». · (Mark. 8: 35) >>Joka rakastaa henkeään 
kadottaa sen ja joka vihaa henkeään tässä maailmassa, 
säilyttää sen ijankaikkiseen elämään.>> (J oh. 12: 25) 
Ihminen voi samalla kertaa sekä rakastaa itseään, että 
olla itseään rakastamatta; hän voi rakastaa yli-individua
lista, arvominäänsä ja olla rakastamatta minänsä ilmene
myksiä, yksilöminäänsä. Korkeamman moralin tunnus
sanaksi voisi ottaa: >>rakasta todellista itseäsi!>> Ei siis 
vale-itseäsi, ei itsesi ulkonaista muotoa, ei sanojasi eikä 
ajatuksiasi. Jos rakastaa todellista itseänsä, rakastaa 
itseänsä myös mttissa. Hyvä tahto on aina periaatteessa 
universalinen, paha tahto taas ahdas, yksilöön rajotettu . 

. Sillä, että rakastetaan todellista itseään, on jo morali 
samalla määrätty; minän sisimpänä olemuksenahan on 
juuri sen morali. Voimmekin panna merkille sen, että 
jaloimmat luonteet ovat samalla selväpiirteisimmät ja 
puhtaimmat. Pääasia on, että subjekti on itselleen 
täysin rehellinen, että hän pelottomasti omaksuu sen 
moralin, mikä hänen moralinsa on. Omaksuessaan sen 
hän samalla määrää.itse moralinsa, ja jokaisenhan t ä y t y y  
itse määrätä se, mutta korkeampi morali, siis morali 
arvomerkityksessä, on mielestäni se, että ihminen on 
itse tietoinen tästä välttämättömyydestä ja rehellisesti 
ja pelkäämättä tekee kaikki siitä seuraavat johtopäätök
set. Ihmisen on siis oltava selvillä siitä kaikista vakavim
masta asiasta, että ainoa, joka voi määrätä hänen mora
liaan ja - sen sanoo hänelle hänen sisimpänsä - ohjata 
siis hänen, jos niin saamwc sanoa, transscndenttia koh-
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taloaan, on yksistään hän itse, hänen on tahdottava, 
mitä hän todella tahtoo, hänen on määrättävä, mitkä 
ovat ne tendenssit hänessä, mille hän antaa suurimman 

· arvon. Tämä kaikki riippuu tahdon ratkaisuista, tahdon
elämässä ei oteta lukuun mitään muuta kuin tahto itse.
Tahto tosin voi erehtyä, mutta ei siinä mielessä, ettei se
jotakin seikkaa tietänyt, vaan koska se tahtoi erehtyä, tah
toi pettää itseään. Kaikki muu on tilapäistä, suhteellista,
sattumain varassa olevaa paitsi tahdon tahtominen,
nim. se, mitä arvoja tahto tahtoo. Tahto ei siis voi syyttää
ketään eikä mitään muuta kuin itseään; mutta myöskään
ei mikään muu voi rangaista tahtoa kuin se itse, eikä
myöskään mikään muu sitä palkita. Jos siis on olemassa
taivas ja helvetti, ei se voi olla muu kuin se,· minkä jokai
nen itse itselleen valmistaa omassa tahdossaan, omassa
sydämessään. Paha tahto saa rangaistuksensa sillä,
että se johtaa vihdoin itsensä kieltämiseen. Jos siis pa
hoista töistä seuraa jollekin onnettomuuksia ja kärsi
myksiä e i v ä t n ä m ä v i i m e m a i n i t u t ole -
korkeammalta kannalta katsoen - syntien rangaistuk
sena, vaan niitten herättämä mielentila, katumus ja tahdon
muuttuminen. Hyvä tahto taas ei ylipäänsä voi saada
mitään rangaistusta. (Vastoinkäymiset, onnettomuudet,
kärsimykset eivät siitä tunnu rangaistuksilta).

Kysymyksen hyvästä ja pahasta yhteydessä on eräitä 
seikkoja, joiden olemassaolo on sangen ilmeinen, mutta joi
den selittäminen tuntuu hyvin vaikealta. Sellainen on 
esim. yhteys, mikä on olemass� m o r a  1 i s e  n ja f y y s i 1-
1 i se n p a h a  n välillä. On hyvin tavallista, että se mikä 
on moralisesti pahaa, aikaansaa fyysillistä kärsimystä 
ja onnettomuutta, sangen usein juuri yksilölle itselleen. 
Usein on tällöin kaussalisuhde selvästi havaittavissa. 
Näyttää olevan niin, että se, mikä on hyvää, on aina myös 
jossakin suhteessa tarkotuksenmukaista. ja taas paha 
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epätarkotuksenmukaista. Hyvään tahtoon on sangen 
usei� liittyneenä mielihyvän tunne, pahan taas silloinkin, 
kun se aikaansaa mielihyvää, jonkinlainen pahantunne. 
Monissa tapauksissa paha vaikuttaa: destruoivasti. Paha 
tahto esiintyy toisinaan hävityshaluna, joka voi saada 
jättiläismäiset mittasuht�et, niinkuin esim. eräillä tyran
neilla. Ylipäänsä paha fyysillisessä maailmassa esiintyy 
alaspäinmenona, hyvän kasaaman paaorran nopeana 
kuluttamisena. Pahalla on yleensä vinhempi vauhti 
kuin hyvällä. Koska paha on alaspäinmenoa, irtautumista, 
on sille usein ominaista eräänlainen rentous ja helppous, 
kun taas hyvässä usein on jotain raskasta ja kömpelöä; 
hyvä edellyttää nim. ponnistelua. Hyvän triumfi esiintyy 
tuloksen vastuksien voittamisena, voittaneisuutena, pahan 
triumfi taas on juuri vauhdissa ja liikkeessä; siinä on sen . 
demoninen' riemu; sen triumfi on siis dynaminen, hyvän 
taas staattinen. 

Pahaan on, kuten huomautimme, epäilemättä usein 
liittyneenä fyysillisen epämieluisuuden, toisinaan kärsi
myksenkin tunne. Kysymys ön kuitenkin, onko se sit
tenkään varsinaisesti pera1sm pahasta, vaan eikö 
tuska ehkä johdu oikeastaan hyvästä, joka koetta� 
taistella pahaa vastaan sen omin asein. Otaksun t. s. 
siis mahdolliseksi, että ruumiillinen kärsimys on erään
laista moralista pahaa sisältäpäin katsoen ja pahana, 
tahtoa pahaan, tahtoa eristäytymiseen, itsekkyyteen, 
mutta tajunnassa täniä esiintyy pahantunteena, kärsi
myksenä. Tämä kärsimys on merkki tuosta moraliseta 
tapahtumasta ja se palvelee hyvää, se on: ruumiin koko
naisuutta, sen kokonaistahtoa. 

Merkillisempää kuin tämä on kuitenkin se, että 
ihmisen k o h t a 1 o s s a v o i h a v a i t a j o n k i n-
1 a i s t a y h t e y t t ä h ä n e n  t e  k o j e n  s a j a y 1 e e n
s ä s ive e l lis e n  v a e l l u k s e n s a j a  ni i t t e n
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u l k o n a  i s t e  n t a p a u s t e  n v ä l i  11 ä, jotka häntä
kohtaavat. Kreikkalaisille oli »nemesis•► käsite tunnettu.
Erinomattain pelkäsivät he sitä nemesistä, joka johtui
ihmisen itsekylläisyydestä, ylpeydestä ja luottamuksesta
pelkkään omaan itseensä hänen halveksiessaan j11malien
mahtia (>>hyhris,>). - Kumminkin on mahdollista, että täl
löinkin on havaittavissa jokin kaussaliteettiyhteys h'on ja
rangaistuksen välillä. Usein näyttää siltä kuin a l a t  a
j u i  n e n  m i n ä  olisi omaksunut itselleen tehtävän
aivan vartavasten hankkia yksilölle eräitä vastoinkäy
misiä ikäänkuin avatakseen hänen silmänsä tai rangais
taiseen häntä. Tähän kenties ainakin osaksi perustuu
se totuus, mikä on sananlaskussa: >>Ylpeys käy lankeemuk
sen edellä>>. - Monessa muussa tapauksessa kuin semmoi
sissa, joissa on kysymys suoranaisesta rankaisemisesta,
voitanee havaita alatajunnan kohtaloa luova voima.
Ehkä sen johdosta eräillä henkilöillä voi olla eräänlainen
aavistus kohtalostaan.

Paljon on kuitenkin semmoista ihmisvaiheissa, jossa 
piilevä merkillinen sunnnitehnanmukaisuus, vastaavai
suus elämän eri tapausten välillä tuntuu olevan peräisin 
muualta kuin asianomaisen yksilön omasta tahdosta. 
Missä määrin tässä mahdollisesti on illusiota, on tietysti 
vaikeata sanoa, mutta vaikka se olisi illusiotakin, on 
sillä merkityksensä siinä suhteessa, että se tyynnyttää 
ja saa ihmisen tyytyväisenä alistumaan osaansa; toisaalta 
se voi estää liiaksi menestyksistään ylpeilemästä. Sangen 
mielenkiintoista on huomata, miten usein ihmiset näyt
tävät olevan tietämättään, tahtomattaan t o i s t e  n s  a 
k o h t a l o i t a tai tehoisina toisen kohtalosuunnitelman 
toteuttamisessa väliin hämmästyttävällä tavalla. 

Jos todella on olemassa ihmisestä itsestään riippu
matonta kohtaloa, on se transsende.atti asia, jota ihmis
järki ei voi selittää. 
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Olevaisen aikaansaavat nämä kaksi tekijää: t a h t o
ja v ä 1 t t ä m ä  t t ö myy s.1) Kun tahto joutuu koske
tuksiin välttämättömyyden kanssa, kun se niin sanoak
seni virtaa välttämättömyyden kautta, syntyy maailma. 
Tahto itsessään on äärettömän runsas, mutta ilman 
välttämättömyyttä se ei olisi mitään semmoista, jonka 
olemassaolon me niillä henkisillä kyvyillä, jotka ihmisinä 
omaamme, voisimme käsittää olevaksi; lähinnä voisi 
tahtoa tällöin kuvitella yhtenäiseksi itsessään lepääväksi 
itsensä kanssa täysin harmoniseksi arvoksi. 

Välttämättömyys on se itsestään olemassa oleva 
tekijä, joka pakottaa tahdon esiintymään määrätyissä 
muodoissa; se tekee maailmantapahtumisen konkreetti
seksi ja myös säännönmukaiseksi. Tahto antaa niin 
sanoakseni alkuaineen, jonka · välttämättömyys muo
dostaa. · Otaksun tässä, että kaikki mitä näemme, on 
oikeastaan pohjaltaan tahtoa, ja semmoisena vapaata. 
Kaikki, mikä on, on toisen sanoen semmoista, mikä 
tahtoo olla. Mutta pelkän olemassaolonsa kautta tämä 
tahto joutuu rajotusten alaiseksi, se pakotetaan määrät
tyihin uriin ja se, mitä me aistimillamme havaitsemme, 
on juuri tuota välttämättömyyden pakon alaiseksi jou
tunutta tahtoa. Materia on välttämättömyyden puit
teissa esiintyvää tahtoa havaittuna ulkoapäin, aistimilla 
ja ymmärryksellä. Välttämättömyys ei luo mitään, 
vaan sen tekee tahto; jos tahto ei tahtoisi, häviäisi samalla 
maailma. Mutta niinpian kuin tahto tahtoo, antaa 

- välttämättömyyskin tietää itsestään. Sanoin, että vält
tämättömyys on olemassa itsestään. Ainakaan me emme
voi käsittää, että mikään voisi sen luoda, emme liioin,
että se voisi olla toisenlainen kuin se on tai että esim.
voisi olla hypoteettisissa erilaisissa olemassaolomuodoissa

') Tällä kohdalla teostani en ota huomioon aikaisemmin 

Jausumiani epäilyksiä materian perusluonteen suhteen, vaan 

pidän sitäkin tahtona. 
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erilaisia välttämättömyyksiä. Välttämättömyys on edelleen 
olemassa immanentisti a priori, mutta sen valtakuntaa 
ei voida mitata pitemmälle kuin minne kokemus ulottuu; 
me tiedämme tosin, että mihin suuntaan ja miten kor
kealle elämä kehittyneekin, aina se on välttämättö
myyden ankaran lain sitoma, mutta millä tavalla se· 
milloinkin on sen sitoma, sitä emme voi edeltäpäin sanoa. 

Maailmaa ei tarvitse ajatella rakentamalla, suunni
telman mukaisesti rakennetuksi. Se syntyy senkautta, 
että tahto aktualisoi itsensä, tarjoten itsensä välttämät
. tömyyden determinoi tavaksi. 

Välttämättömyys aikaansaa myös sen, · että meille 
on olemassa a i k a  ja p a i k k a. Tahto katsottuna sisäl
täpäin, välttämättömyyden rajottamana esiintyy aika
käsitteen määräämänä, ulkoapäin taas katsottuna tahto 
esiintyy paikassa, paikallisena ulottuvaisuutena. Tahto 
on ääretön, sisältää kv41itativisesti katsoen lukemattomia 
elementtejä, mutta nämä eivät voi aktualisoitua kerta 
kaikkiaan yhdellä iskulla, vaan perättäisesti. Tästä 
syystä on tahto alinomaisessa disharmonian tilassa. · Tahto 
kärs\i alinomaa jonkinlaista puutetta, ja tahtominen 
varsinaisessa merkityksessään on juuri sitä, että tahto 
realisoimalla uuden kvaliteetin itsestään saisi tuon dis
harmonian poistetuksi. Aika on mitä läheisimmässä 
yhteydessä juuri . tuon tahdon tasapainoon pyrkimisen 
kanssa; jos emme mitään tahtoisi, emme tuntisi ajan 
kaan olemassaoloa. Täydellisesti autuaalle ei ole olemassa 
aikaa. 

Kun tahto estyy toteutumasta, syntyy kärsimys, ja 
ainoa keino kärsimyksen poistamiseksi, jollei tahtoa voida 
. toteuttaa, on, että tahto. luopuu tahtomasta aktuali
sointia, siis s i V e e 11 i s e n p r O s e s s i n kautta. 

Välttämättömyys on myös perimmäinen syy siihen, 
että tahto on p i r s t o u t u n u t y k s i  1 ö i k s  i, joilla 



318 Arvojen fa välineitten maailma 

kullakin on oma erikoistahtonsa. ' Tämä osottautuu siinä, 
että kukin yksilö pyrkii säilyttämään oman ilmenemyk
serisä ja edistämään olemassaoloaan ilmenemysten maail
massa, mikä taas tapahtuu tarkotuksenmukaisia v ä 1 i
n e i t ä  käyttämällä; toisaalta esiintyy yksilössä myös 
arvotahto, joka on yliyksilöllistä laatua, ja joka pyrkii 
säilyttämään ja maailmassa edistämään semmoista tahtoa 
ja sen ilmenemistä, mille yksilö panee (eetilliscsti) kor
keimman arvon. 

Ilmcnemyksen säilyttämis- ja eclii,tämispyrkimys voi 
aikaans�ada, että yksilön tahto tulee välttämättömyydes
tä ja välttämättömyyden alaisena esiintyvästä muusta 
tahdosta s. o. materiasta riippuvaiseksi, materian orjaksi. 
Se tunnustaa eetillisesti välttämättömyyden herrakseen 
ryhtyessään tavottelemaan sen vallan alaisia objekteja. 

Tahtoessaan taas arvoja, tahto pyrkii vapautumaan 
välttämättömyyden vallan alta. Viimeinen, mistä se 
voi luopua, on yksilö, vasta siitä luovuttuaan on se lopul
lisesti v o i t t a n u t v ä 1 t t ä m ä t t ö m y y d e n. Tä
mä on tietysti kaikJd täysin mentalinen prosessi. Kukaan 
ei voi olla vapaa muuta kuin �iveellisesti. On mielen
kiintoista panna merkille, miten monissa uskonnoissa ja 
siveellisissä opeissa palaa ajatus siitä, että ihmisen siveel
linen tarkotus on vapautua maailmasta, voittaa tai 
kieltää maailma ja että tämä_ vapautuminen on pohjal
taan henkistä, olkoon että useat opit (kyynikot, asketismi) 
ovat koettaneet sitä ulkonaisin keinoin helpottaa. Tämän 
rinnalla kulkee usein ajatus siitä, että materian maailma 
on itsessään paha, koska se kahlitsee ihmisen ja kääntää 
hänen mielensä etsimään ulkonaisia hyvyyksiä. 

Voimme kyllä myöntää, että välttämättömyys on 
kaiken p a h a n a 1 k u p e r ä s i k ä l i, e t t ä s e o n 
s e  n e d e 11 y t y  s. Vain sen kautta kävi tahdolle mah
dolliseksi ruveta tahtomaan jotakin muuta kuin itseään; 
samalla kävi itsensä tahtominen sille vaikeaksi. Mutta 
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voi sanoa, että vasta tämän kautta m y ö s k i n  h y v ä
siveellisessä merkityksessä kävi mahdolliseksi, sillä nyt 
oli välttämättömyys voitettava. Jos siis välttämättömyys 
on luonut pahan, on se myös luonut hyvän. . 

Hyvällä, itsensä vapauttaneella, arvoja tahtovalla 
tahdolla on se ominaisuus, että se yhdistää tahdot toi
siinsa, hävittää siis ne seinät, jotka välttämättömyys 
on tahtojen välille asettanut. Kaikki rakkaus korkeam
massa merkityksessä on rakkautta arvoihin, ja toisaalta: 
kaikki arvojen tahtominen on rakkautta. Arvot taas ovat 
ikuisia, ajattomia, universalisia, näkyväisen maailman 
tuolla puolen olevia. Arvoelämyksessä pyrkii siis tahto 
takaisin itseensä, siihen kokonaisuuteen, josta se on· läh
töisinkin. Voimme ajatella, että autuus, nirvana tai 
miksi sitä haluamme sanoa, on se tila, jossa tahto on 
löytänyt itsensä, päässyt harmoniaan. itsensä kanssa 
voitettuaan välttämättömyyden. Se olisi siis ä�rettömän 
ja ehdottoman arvokkaan ikuista olemassaoloa ajan ja 

· pai�an ulkopuolella. Meidän on ymmärrettävästi vaikea
kuvitella tällaista, nimenomaan kun vielä ajattelemme,
että individualisen tajunnan täytyisi siellä puuttua.
tällaisessa tilassa vallitsevaksi tajuntamuodoksi voisi
ajatella kaiken tahdon intuitivista jatkuvaa elämistä.

Tässä puheenaollut prosessi on tietysti täysin ideali
nen, eetillinen, se ei tapahdu ajassa eikä paikassa. Se
tapahtuu individin tahdossa samalla kuin se tapahtuu
tahdossa yleensä. Se on transsendenttisluontoinen. Ja
semmoisena ei sitä voi järjellä ymmärtää. Että kuitenkin
elämän eetilliseksi peruspyrkimykseksi, sen tarkotukseksi
täytyy ajatella jotakin tällaista, siitä tuntuvat kuten
sanottu sekä monet uskonnot että myös filosofiset oppi
suunnat olevan yhtä mieltä.

Se käsitys, että tahto semmoisenaan olisi paha,
että siis pelastus olisi saavutettava pelkästä tahdon
kieltämisestä, ei tunnu tyydyttävältä. Myöskään ei tah-
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don �ktualisoituminen, siis olemassaolo aistimaa.ilmassa 
semmoiseriaan ole paha; paha on vasta tahdon hukkumi
nen objekteihinsa ja objektivatioihinsa, sen antautuminen 
aistimaailman orjaksi. Tahdon tulee realisoitua mutta 
realisoitua niin k u i n j o s y k s i l ö e i s i t ä r e a 1 i
s o  i s i. Ainoastaan niin se voi säilyttää itsensä itselleen, 
säilyttää arvonsa, säilyttää vapautensa. Tämä on mie
lestäni tärkeimpiä eetillisiä totuuksia, mihin ihmiskunta 
koskaan on päässyt, mutta se on totuus, jota kaikista 
vähimmin voidaan ilman muuta siirtää ihmisestä toiseen, 
vaan se saavutetaan ainoastaan itsenäisen siveellisen 
aktiviteetin kautta. Se on edelleen totuus, joka vaikeasti 
pysyy mielessä, joka yksilön on yhäti uudestaan vallattava 
omakseen. 

Miksikä sitten lainkaan on tähän pyrittävä? Sitä 
ei voida kenellekään todistaa. Se on niinkuin kaikki 
eetilliset totuudet irrationalinen, etten sanoisi paradok
salinen: tuntuuhan oudolta ajatella, että yksilön pyrki
myksen päämääränä on oleva yksilöllisyydestään luopu
minen; mutta juuri siinähän onkin kaiken eetillisen 
suuruus, että sitä ei milloinkaan voida todistaa vaan 
s i t ä v o i d a a n a i n o a s t a a n t a h t o a. 
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