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Kohtaus 1. 

Kuution salaisuus  

 

Kolme henkilöä työntävät näyttämölle isoa kuutiota. Kuution sivut ovat eri värisiä: punainen, musta, 

vihreä, oranssi ja ruskea ja valkoinen. 

Pysähtyneen kuution punainen ja oranssi tahko ovat vastakkaisilla puolilla, vihreä päällimmäisenä, 

oranssi takimmaisena, valkoinen mustan vastakkaisella puolella ja ruskea jää lattiaa vasten.  

Vihreä ihminen on työntänyt kuutiota silmät sidottuna. Punainen ja musta ihminen ovat työntäneet 

kuutiota vastakkaisilla puolilla. Musta ihminen pysähtyy oman tahkonsa viereen. Punainen kiertää 

etupuolelle punaisen tahkon viereen, ja vihreä ihminen taas kääntyy taaksepäin ja nostaa lattialta 

hieman kuutiota leveämmän lavetin ja asettaa sen kuutiota vasten siten, ettei näe oranssia kuution 

tahkoa edessään. Sitten hän irrottaa siteen silmiltään ja kiipeää lavettia pitkin kuution päälle. 

Kuution jäljessä on kulkenut harmaanruskea ihminen kantaen lavettia. Kuution pysähtyessä hän on 

laskenut lavetin vihreän ihmisen taakse lattialle. Laskettuaan lavetin hän kulkee valkoisen tahkon 

viereen. Sitten hän kääntyy vilkaisemaan kuution toiselle, mustalle puolelle ja palaa sieltä kiertäen 

punaisen tahkon kautta takaisin valkoisen tahkon viereen. Kuutiota kieritettäessä hän on nähnyt, että 

kuutiossa on eri värisiä tahkoja. 

Harmaanruskea: ”Siinä on sitten aika iso kuutio!” 

Punainen: ”Iso on, ja punainen on!” 

Harmaanruskea: ”Että mitä? Että punainenko, ihan kokonaan?” 

Punainen: ”Kokonaan, ihan kokonaan.” 

Musta: ”Mitä minä kuulen? Mustahan tämä on. Pikimusta!” 

Harmaanruskea: ”Ai että ihan kokonaan musta?” Hän pyörittelee kummissan päätään. 

Vihreä: ”Ole sinä harmaa hiirulainen siellä hiljaa äläkä änkytä mitään! Tämä on aivan varmasti ja 

tieteellisen vakuuttavasti vihreä kuutio. Näenhän sen ihan selvästi. Olen vielä kaiken lisäksi kaikkien 

yläpuolella. En siis voi erehtyä, koska olen kaikkien yläpuolella.” 

Harmaanruskea: ”Mutta…” 

Vihreä: ”Hiljaa sinä suvaitsematon moukka!” Vihreän kiljaisu on lähellä falsettia. 

Punainen: ”Ole itse hiljempaa! Kuulohan täällä menee, kun noin kiljut!  Kai minä näen, että tämä kuutio 

on punainen, tulenpalavan punainen!” Taputtaa karjuessaan kuution punaista tahkoa. 

Harmaanruskea: ”Mutta…” 

Musta: ”Ei sinulta ole kysytty mitään. Ole siis hiljaa! Ja te muut, mitä te oikein horisette? Minä näen 

vain mustaa, mustaa ja mustaa. Näen mustaa kuin pimeyden yössä. Väitättekö, että olen sokea?” 

Punainen: ”Enhän minä sinua sokeaksi väitä, mutta punainen totuus on ainoa oikea totuus! Ihmettelen, 

että muuta väitätte.” 

Vihreä: ”Teistä siellä alhaalla en tiedä, mutta täältä korkeuksista katsoen en voi erehtyä.” 
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Punainen: ”Kuulehan sinä siellä ylhäällä! Mikä ihmeen ylijumala sinä luulet olevasi?” 

Vihreä: ”Minä vain tiedän, että olen oikeassa ja tiedän totuuden, koska olen oikeassa ja tiedän 

totuuden.” 

Harmaanruskea: ”Hei! Haloo! kuuntelisitte nyt edes hetken minuakin!” 

Musta: ”Turpa kiinni! Jokin jutskuko olet?” 

Punainen: ”Antaa raasun sanoa jotakin, jos on olevinaan jotakin sanottavaa. Kyllä hänet voi 

myöhemmin helposti hoitaa.” 

Vihreä: ”Harmaanruskea maan matonen sanokoon sanottavansa!” Luo alaspäin ylevän ja ylimielisen 

katseen ja tekee kädellään majesteettisen eleen. 

Musta: ”Sanokoon nyt sitten. Ei kuitenkaan tuon vihreän jumalana itseään pitävän armosta, vaan ihan 

muuten vain.” 

Vihreä: ”Pthyi!” Vihreän on vaikea peitellä närkästystään. 

Harmaanruskea: ”No, saanko puhua?” 

Muut yhteen ääneen: ”Puhu!” 

Harmaanruskea: ”Ettekö tiedä, että kuutiossa on kuusi tahkoa? Varmaan tiedätte. Onko tullut 

mieleenne, että jokainen tahko voi olla eri värinen yhtä hyvin, kuin että ne ovat samanvärisiä. Kaiken 

lisäksi ette koskaan kykene näkemään yhtä aikaa kuin korkeintaan kolme tahkoa. Kukaan ei koskaan voi 

nähdä kaikkea ja kaikkia asioita yhtä aikaa. Tiedättekö tämän? Jos ette tiedä, niin kokeilkaa. Liikkukaa 

omalta taholtanne kohti toisianne, niin voitte havaita sen, minkä minä olen havainnut jo aika päivää 

sitten. Tämän kuution yksi seinä on tosiaankin punainen. Toinen on, ihan totta, vihreä. Ja kolmas on 

musta. Mutta tämä seinä tässä edessäni on valkoinen ja lattiaa vasten oleva on ruskea. Tuo 

takimmainen tuolla lavetin alla on oranssi. Kulkekaa ympäri ja todetkaa, että olen oikeassa.” 
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Kuva ja sommitelma: Tapio Kangasniemi 

 

Muut ovat hetken mykistyneinä ja hiljaa. Sitten räjähtää. 

Punainen: ”Jopa puhut julkeaa kieltä. Olet todistanut minulle olevasi vastavallankumouksellinen 

amerikkalaisen imperialismin kätyri ja vakoilija. Olet kommunismin synkeä vihollinen, jonka palkkana on 

kuolema. Et ansaitse edes näytösoikeudenkäyntiä, monttuun vain ja turvetta nokan päälle! 

Tavoitteenasi on selvästi estää sosialistisen internationalismin toteutuminen. Olet nationalisti, joka 

ammentaa puheidensa sisällön kansainvälisen taantumuksen syövereistä.” 

Musta: ”Vain alhaisemman rodun edustaja voi puhua tuolla tavalla. Tuollaista ali-ihmisen puhetta ei ole 

kenelläkään velvollisuutta kuunnella. Olet epäilemättä juutalainen, joka on jo perinnöllisesti niin 

huonoista aineksista rakennettu, ettei tervettä sanaa suusta mahdu ulos. Väittämällä, että muut 

kuution tahkot ovat mukamas eri värisiä kuin tämä musta, yrität vain sumuttaa meitä. Tavoitteenasi on 

estää terveiden, yli-ihmisten luonnollinen lisääntyminen ja elintilan tarve.” 

Vihreä: ”On hirvittävää kuulla tuollaista puhetta. Se edustaa suurta suvaitsemattomuutta. Se edustaa 

myös suurta piittaamattomuutta luonnon suojelemisesta. Tuollaiset puheet mukamas erivärisistä 

tahkoista kertovat vain siitä, ettet ole tosissasi kiinnostunut ilmaston ja maapallon pelastamisesta. 
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Väitteesi, että on eri värisiä totuuksia, on vain kiihkonationalistista vihapuhetta. Tavoitteesi on yrittää 

estää EU:n integraatiokehitys ja vihreän aatteen voittokulku, ja ihmisten luonnollinen, kasvissyöntiin 

tukeutuva homoeroottinen lisääntymättömyys.” 

Harmaanruskea: ”Hups, jopas ajattelette samaan suuntaan. Olette kaikki huolissanne oman aatteenne 

esteettömästä etenemisestä ja maailmanvalloituksesta. Olette huolissanne siitä, että todellinen, 

riippumaton ja vilpitön totuuden etsiminen uhkaisi valtapyrkimyksiänne.” 

Kaikki yhdessä: ”Vaikene houkka!” 

Kaikki yhdessä: ”Olet kuoleman oma!” 

Vihreä: ”Vastustan ehdottomasti ihmisiin kohdistuvaa kuolemantuomiota, mutta sinä, harmaanruskea, 

et ole oikea ihminen. Olet ihmisen irvikuva, ali-ihminen.” 

Punainen: ”Olen samaa mieltä. Kaikki kommunismin vastustajat tulee eliminoida.” 

Musta: ”Ali-ihmisellä ei ole olemassaolon oikeutta. Toisin on eläinten laita. Niitä on suojeltava. 

Vihreä: ”Aivan totta. Eläin on viaton. Tämä tässä on pahuuden ilmentymä. Hän on harkitusti rasistinen. 

Hän puhuu vihapuhetta ja kiihottaa kansanryhmiä vastaan tietoisesti. Hän joutaa kuolla. 

Punainen: ”Minä en niinkään piittaa elukoista. Paitsi, että niistä saa hyviä pihvejä.” 

Vihreä ja musta yhteen ääneen: ”Pihvejä!? Eihän eläimiä saa syödä.” 

Punainen: ”Älkäähän nyt pillastuko. Syön minä kaaliakin. Mutta mitä me tälle paskaläjälle teemme?” 

Viittaa harmaanruskeaan. 

Musta: ”Ammutaan.” 

Vihreä: ”Minulla ei ole asetta, mutta taputan käsiäni, jos ammutte.” 

Punainen: ”No, ammutaan sitten.” Samalla punainen ottaa takintaskusta pistoolin. Virittää sen ja tähtää 

harmaanruskeaa. 

Musta tekee samoin. Harmaanruskea on siirtynyt kuutiosta hieman loitommalle, jolloin sekä musta että 

punainen voivat tähdätä häntä näkemättä erivärisiä tahkoja. 

Vihreä taputtaa käsiään ja pomppii innosta sekaisin kuution päällä: ”Tappakaa, tappakaa. Minä en tapa 

ketään, mutta tappakaa, tappakaa. Minä olen rauhanrakentaja ja suvaitsevainen sivistysolento. Minä 

en ammu. Mutta tappakaa, tappakaa.” 

Musta ja punainen laukaisevat pistoolinsa yhtä aikaa. Harmaanruskea lyyhistyy maahan kuolleena. 

Punainen: ”No niin, tämä asia selvisi. Kuutio on punainen!” 

Musta: ”Haloo, ei ole kuin musta!” 

Vihreä: ”Vihreähän se on. Ja eläimiä ei saa syödä. Minä kiellän.” 

Punainen: ”Ja sinähän et kiellä mitään. Vaikka ajatteletkin asioista monin osin samalla tavalla kuin minä, 

joudat kuolla. Kyllä lihaa saa syödä. Ja ihan vanhanaikainen heterolisääntyminenkin on mukava asia.” 

Punainen virittää pistoolinsa ja ampuu vihreän, joka lyyhistyy kuution katolle. 

Musta: ”Mitä sinä oikein teit. Juuri luonnonmukaisuus ja kasvissyöntimyönteisyys olivat hänen hyvät 

puolensa. Silti, ei maailman valtiaina kaikkia tarvita. Hyvä, kun ammuit.” 
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Musta virittää pistoolinsa ja ojentaa sen punaista kohti. Punainen tekee saman. 

Musta: ”Meitä on vieläkin yksi liikaa.” 

Punainen: ”Olen samaa mieltä.” 

Punainen ja musta laukaisevat pistoolinsa yhtä aikaa. Juuri ennen ampumistaan molemmat olivat 

astuneet askeleen eteenpäin nähdäkseen toisen. Samalla he havaitsivat kauhukseen, että kuutiossa 

olikin eri värisiä tahkoja. Mutta he molemmat myöhästyivät perääntymisessä ja voittivat 

hyökkäyksessä. 

Molemmat yhdessä: ”Eri värinen seinä!” Laukaukset kajahtavat, kun sormet koukistuvat kauhusta. 

Molemmat kaatuvat kuolleina maahan. 

Vallitsee hetken hiljaisuus. 

Harmaanruskea kömpii ylös ja komentaa muita: ”Nouskaa ylös ja viekää viheliäinen kuutionne pois 

näyttämöltä. Näyttämö täytyy tyhjentää, koska tarvitaan tilaa uusille ruumiille.” 

Kaikki nousevat ylös, vihreä laskeutuu kuution päältä. Sitten he vievät lavitsan sekä kuution pois 

näyttämöltä. 

 

 

 

Ihminen näkee sitä, mihin uskoo ja ampuu toisia uskomustensa mukaisesti. Kuva: Tapio Kangasniemi 
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      Kohtaus 2. 

      Rakkaat toverit 

       Hannah Arendt astuu näyttämölle. 

Arendt: ”Huomattavat eurooppalaiset tutkijat ja poliitikot olivat 1800-luvun alusta asti ennustaneet 

joukkoihmisen nousua ja joukkojen ajan koittoa. He olivat valmentaneet koulutetun länsimaailman 

poliittisesti tietoisia ryhmiä kansankiihottajien ilmestymiseen. – Tavallaan kaikki ennustukset kävivät 

toteen, mutta ne menettivät suuren osan merkitystään yllättävien ja ennakoimattomien ilmiöiden 

vuoksi.”1 

Arendt: ”Näitä yllättäviä ilmiöitä olivat esimerkiksi kiinnostuksen herpaantuminen omaa itseä kohtaan, 

kyyninen tai kyllästynyt piittaamattomuus kuolemasta tai muusta henkilökohtaisesta 

onnettomuudesta, kiihkeä mieltymys kaikkein abstrakteimpiin ajatuksiin elämänoppaina sekä terveen 

järjen kaikkein selvimpienkin sääntöjen yleinen halveksunta.”2 

Kaksi toveria vierittävät kuution takaisin näyttämölle. He ovat aseistautuneita. He ovat aivan varmoja, 

että kuution kaikki tahkot ovat saman värisiä, punaisia. He kantavat mukanaan myös lavetin, jota pitkin 

puhuja pääsee nousemaan kuution päälle. Punainen tahko on yleisöön päin. 

Toveri 1.: ”Onpa komea punainen kuutio!” 

Toveri 2.: ”Punainenpa punainen.” Taputtaa mustaa tahkoa. 

Toveri 1.: ”Hei, huomio! Toveri Lenin on tulossa. Hurraa! 

Paikalle kokoontuu joukko tovereita. 

Toverit yhdessä: ”Hurraa Lenin. Eläköön neuvostojen valta!” 

Lenin kapuaa kuution päälle ja aloittaa puheensa. Hänen jalkojensa alla on vihreä tahko, mutta hän ei 

huomaa mitään. 

 
1 Arendt Totalitarismin synty, 1948/2018, s. 387 
2 Sama 
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Lenin pitää puhetta 1.5.1920. Kuvassa ovat myös Kamenev ja Trotski. Kuva: Wikipedia 

Lenin: ”Työläisille, sotilaille ja talonpojille!”  

”Työläisten ja sotilaiden edustajain Neuvostojen toinen yleisvenäläinen edustajakokous on avattu. Siinä 
on edustettuna Neuvostojen valtava enemmistö. Edustajakokouksessa on läsnä myös useita 
talonpoikien Neuvostojen edustajia. Sovittelukantaisen Toimeenpanevan Keskuskomitean valtuusaika 
on päättynyt. Työläisten, sotilaiden ja talonpoikien valtaenemmistön tahdon nojalla, Pietarissa 
tapahtuneen työläisten ja varuskunnan voittoisan kapinan nojalla edustajakokous ottaa vallan käsiinsä.” 

”Väliaikainen hallitus on kukistettu. Suurin osa Väliaikaisen hallituksen jäsenistä on jo vangittu.” 

”Neuvostovalta tarjoaa viipymätöntä demokraattista rauhaa kaikille kansoille ja viipymätöntä 
välirauhaa kaikilla rintamilla. Neuvostovalta turvaa tilanherrain, hallitsijasuvun ja luostarien maiden 
luovuttamisen talonpoikaiskomiteain haltuun ilman korvausta, se suojaa sotamiehen oikeudet 
panemalla toimeen sotaväen täydellisen demokratisoinnin, saattaa käytäntöön työväenvalvonnan 
tuotantoon nähden, turvaa Perustavan kokouksen koollekutsumisen aikanaan, huolehtii viljan 
hankinnasta kaupunkeihin ja tärkeimpien välttämättömyystarvikkeiden toimittamisesta maaseudulle, 
turvaa kaikille Venäjällä asuville kansoille todellisen itsemääräämisoikeuden.” 

”Edustajakokous päättää: kaikki paikallinen valta siirtyy työläisten, sotilaiden ja talonpoikain edustajain 
Neuvostoille, ja juuri näiden on turvattava todellinen vallankumouksellinen järjestys.” 

”Edustajakokous kehottaa taisteluhaudoissa olevia sotilaita pysymään valppaina ja järkkymättöminä. 
Neuvostojen edustajakokous on varma siitä, että vallankumouksellinen sotaväki kykenee suojaamaan 
vallankumouksen kaikilta imperialismin päällekarkaamisyrityksiltä, kunnes uusi hallitus saa solmituksi 
demokraattisen rauhan, jota se tarjoaa välittömästi kaikille kansoille. Uusi hallitus ryhtyy kaikkiin 
toimenpiteisiin turvatakseen vallankumouksellisen sotaväen kaikella, mitä se tarvitsee, noudattamalla 
omistaviin luokkiin nähden jyrkkää omaisuuden takavarikointi- ja verotuspolitiikkaa, sekä parantaa 
sotilaitten perheiden asemaa.” 



11 
 

”Kornilovilaiset — Kerenski, Kaledin y.m. — yrittävät tuoda sotajoukkoja Pietaria vastaan. Osa niistä 
joukko-osastoista, jotka Kerenski on saanut petoksella liikkeelle, on siirtynyt kapinaan nousseen kansan 
puolelle.” 

”Sotamiehet, toimikaa tarmokkaasti kornilovilaista Kerenskiä vastaan! Olkaa varuillanne!” 

”Rautatieläiset, pysäyttäkää kaikki sotilasjunat, jotka Kerenski lähettää Pietaria vastaan!” 

”Sotamiehet, työläiset ja toimitsijat, — vallankumouksen kohtalo ja demokraattisen rauhan kohtalo on 
teidän käsissänne!” 

”Eläköön vallankumous!”3 

Lenin nostaa oikean kätensä joukkojaan kohti. Joukot kohottavat raivoisan huudon ja melun 
ylistäessään Leniniä.  

Lenin jatkaa: ”Kansankomissariaattien neuvosto määrää, että kaikki armeijan sotilasasteet ja arvot … 
poistetaan. Venäjän kansan armeijan muodostavat nyt vapaat ja tasa-arvoiset kansalaiset, jotka 
kantavat kunniakkaasti Vallankumousarmeijan sotilaan nimeä.”4 

Paikallaolijat nostavat valtavan innostuksen metakan. Joku ampuu (paukkupatruunoin) ilmaan. 

Toveri 1.: ”Nyt me olemme sitten kenraaleita, kaikki!” Huutaa. 

Toveri 2.: ”Kaikkiko kenraaleita. Kukas sitten sotii rivimiehenä, jos kaikki ovat kenraaleita?” 

Toveri 1.: ”Vastavallankumouksellinen, saatana!” Ampuu toveri 2:n. 

Lenin: ”Kuunnelkaa! Ette te omin päin voi itseänne kenraaliksi nimetä. Sen tekee 
Kansankomissariaattien neuvostolle alistettu sotilaitten neuvosto, joka äänestyksellä päättää, ketkä 
ovat upseereita!5 

Samalla toverit alkavat ampua umpimähkään toisiaan ja muuallekin. Syntyy kaaos. He huutelevat 
kesken riehunnan. 

Toveri 1.: ”Minä olen kokenein sotilasneuvostoon!” 

Toveri 3.: ”Minäpäs!” 

Toveri 4.: ”Älkää nyt hulluja huudelko. Olin jo keisarin armeijassa aliupseerina ja olen ollut sodassa 
monta vuotta!” 

Toveri 1.: ”Tämä täällä on selvä vastavallankumouksellinen!” Ampuu toveri 4:n. 

Lenin laskeutuu kuution päältä. Hänet johdatetaan näyttämön taakse samaan aikaan, kun toverit 
ammuskelevat näyttämöllä.  

 
3 Lenin, Valitut teokset neljässä osassa, osa 3., s. 305 – 306, ei vuotta 
4 Reed John, Kymmenen päivää, jotka järisyttivät maailmaa, 1957, s.347 
5 Reed, s. 348 
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Toverit vetäytyvät näyttämöltä vähin erin kantaen kuolleita tovereitaan käsistä ja jaloista. Toiset 
kantavat kuolleiden aseet. 

Vapaa Venäjä soi taustalla, kun toverit marssivat ulos näyttämöltä.  

Maailman raatajat, sorron kahleet pois! 
Meitä keisarit ei enää hoivaa 
eikä veriset julmuritkaan. 
Tovereissamme meillä on voimaa 
vapauttamme puolustamaan. 
Me kahlehia kyllin oomme kantaneet, 
ja kaikki toverimme on vankityrmiin sortuneet. 
Meitä keisarit ei enää hoivaa 
eikä veriset julmuritkaan. 
Tovereissamme meillä on voimaa 
vapauttamme puolustamaan. 
Jo ääni…  
 
Lenin palaa näyttämölle turvamiestensä saattamana. Keräilevät tullessaan tyhjiä hylsyjä lattialta 
taskuihinsa. Myös Trotski on mukana. Tuovat mukanaan kaksi tuolia, joille Lenin ja Trotski istuutuvat. 

 

Kansankomissariaattien neuvosto 1917 lopulta. Kuva: Wikipedia 

Lenin: ”Olen pannut merkille, että vallankumouspäivinä kiireessä tehty asetus arvoasteiden 
poistamisesta ja siihen liittyvä käskyvalta-asetus eivät oikein toimi. Anarkia on saamassa vallan 
kansanarmeijassa. Voisitko sinä Lev järjestää asian jollakin tavalla.” 

Trotski: ”Olen kiinnittänyt samaan huomiota. Kaiken lisäksi puolueen valta ja kontrolli asejoukkoihin ei 
ole riittävä. On vaarassa, että asevoimat joutuvat vastavallankumouksellisten valtaan.” 

Lenin: ”Totta.” 

Trotski: ”Minulla on ratkaisuehdotus.” 

Lenin: ”Kerro.” 
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Trotski: ”Kansankomissariaattien neuvoston on järjestettävä kaikkiin armeijan yksikköihin poliittinen 
komissaari. Komissaarilla olisi oikeus kumota joukko-osastojen päälliköiden päätökset, jos ne eivät 
edustaisi puolueen kantaa. 

Lenin: ”Hyvä ehdotus. Tee se!” 

Trotski: ”Haluan toivottaa tervetulleiksi armeijaan entisiä tsaarin vallan ajan spesialisteja. Ilman heitä 
emme selviä. Mutta meidän tulee taata komissaarijärjestelmän avulla, etteivät nämä kaappaa valtaa ja 
ryhdy vastavallankumoukselliseen toimintaan.”6 

Lenin: ”Oikein.” 

Stalin tulee näyttämölle. Hän mulkaisee Trotskia ja liehittelee Leniniä. 

Stalin: ”Iljits, minä en luota tuohon Trotskiin. Nytkin hän haluaisi puna-armeijaan mukaan kaiken 
maailman taantumukselliset insinöörit, teknikot ja upseerit. Hän taitaa hankkia vastavallankumousta. 
Samalla kun hän on ynseä ja vihamielinen vanhoja bolsevistisia kaadereita kohtaan, hän liehakoi noita 
tsaarin upseereita. Hän on jopa yrittänyt ampua suuren joukon noita kaadereita, joista ei ole pitänyt.”7 

Lenin: ”En usko, että Trotski pyrkii mihinkään vastavallankumoukseen. Hän ehdotti, että tehdään 
armeijan sisälle komissaarijärjestelmä, joka valvoisi puolueen linjan pitävyyttä ja uskollisuutta 
puolueelle.” 

Stalin: ”Vai ehdotti hän sellaista?” 

Lenin: ”Ehdottipa hyvinkin.” 

Stalin poistuu happaman näköisenä. Leninkin poistuu näyttämöltä. Punaiset vievät kuution pois. 

 
6 Trotski 1918, Neuvostovalta ja yleismaailmallinen vallankumous, s. 9, www.marxists.org  
7 Neuvostoliiton kommunistisen puolueen (bolsevikkien) historia, lyhyt oppikurssi, (Stalinin historia 1938), 1945, s.248 
– 249  

http://www.marxists.org/
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Lenin ja Stalin vähän ennen Leninin kuolemaa. Kuva: Wikipedia 

Trotski asettuu näyttämön takaosaan. Stalin palaa näyttämön etuosaan turvamiesten kanssa. 

Stalin: ”Trotskilaiset ovat muuttuneet. Nyt, vuonna 1927 voimme tämän havaita. Näin ollen on 
puolueenkin politiikan muuttuttava trotskilaisiin nähden.”  

 

Josif Dzugasvili erotettiin pappisseminaarista 1899. Tämän 
jälkeen hän omaksui ammattivallankumouksellisen roolin ja 
nimen Koba. Vuonna 1902 hänet vangittiin ja karkotettiin 
Siperiaan kahdeksi vuodeksi. Tämän jälkeen hän alkoi rosvoksi 
ryöstäen mm. pankkeja. Käytyään vielä toisen kerran Siperiassa 
hän palasi 1912 Pietariin ja otti nimen Stalin.8  

Kuva lienee vuodelta 1902, kun Josif karkoitettiin ensimmäisen 
kerran Siperiaan. Kuva: Wikiwand  

 
8 Montefiore, Stalin, Punaisen tsaarin hovissa, 2004, s. 51 – 54  
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Pilapiirros Kurikassa 4, 1925 

Stalin: ”Oli aika, jolloin toveri Trotski käsitti ja piti arvossa rautaista kuria puolueessamme. Entä nyt? 
Voidaanko sanoa, että trotskilaiset, nykyinen oppositio on valmis alistumaan puolueen päätöksiin? Nyt 
on oppositio siirtynyt uusille raiteille, puolueen hajottamisen raiteille.”9 

Trotski katselee Stalinia, joka kääntyy ja heittää Trotskia kohti jäähakun. Trotski kaatuu kuolleena 
maahan. Turvamiehet kantavat Trotskin ruumiin.  Stalin poistuu. 

 

 

 

 
9 Stalin, Trotskilainen oppositio ennen ja nyt, puhe Keskuskomitean pleenumissa 21.-23.10.1927, Kommunisti 11/1927 
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Kohtaus 3. 

Silmä silmästä, hammas hampaasta 

 

3A Sukupuoli- ja suvaitsevaisuusopetusta 

Näyttämölle järjestäytyy koululuokka opettajansa johdolla. Oppilailla on kännykät kädessään ja 

opettajakin näpyttelee kännykkää kiinnittämättä tarkemmin huomiota oppilaisiin. Lopulta hän 

havahtaa ja kääntyy oppilaisiin päin. 

Opettaja Kielo-Kastehelmi-Tuuli-Meeri Möttönen-Abdullah-Simballah: ”Kas, ulkona on alkanut sataa. 

Sitä jatkunee pitkälle iltaan asti.” Opettaja katselee kännykkäänsä ja mutisee itsekseen tuskin 

kuuluvasti. Etupenkissä istuva Jaakko kuitenkin kuulee opettajan mutinan. 

Jaakko: ”Ulkonahan paistaa aurinko!” Katsoo ulos ja sitten opettajaan ihmeissään. 

Opettaja Kielo-Kastehelmi-Tuuli-Meeri Möttönen-Abdullah-Simballah: ”Sää on selvästikin erehtynyt!” 

Opettaja Kielo-Kastehelmi-Tuuli-Meeri Möttönen-Abdullah-Simballah: ”Te arvon oppilaat varmaan 

ihmettelette nimeäni. Pyydän anteeksi sen yksinkertaisuutta. Siinä toki pitäisi olla tasa-arvon tähden 

myös nimet Touko-Pyry. Tai sitten jotakin muuta, kuten Naima Lahja Matilta.” 

Opettaja: ”No niin, tänään opettelemme sukupuolista ja suvaitsevaisuudesta jotakin hyvin tärkeää. – 

Mitä asiaa sinulla nyt on Jaakko?” 

Jaakko: ”Ei mitään. Vähän vain ojentelin käsiäni.” 

Opettaja: ”Aha, saitko ne nyt ojennetuiksi?” 

Jaakko: ”Joo.” 

Opettaja: ”Kukahan sinulle tuon nimenkin on keksinyt? Sehän on lähes suoraan yhdestä mustasta 

kirjasta, jonka nimeä ei saa sanoa ääneen.” 

Jaakko: ”Tiedän. Se on apostoli Jaakobin nimestä.” 

Opettaja: ”Hiljaa Jaa…!” Tällä tunnilla ei saa harjoittaa uskonnollista painostusta!” 

Opettaja: ”Niin, ne sukupuolet. Niitä on vaikka kuinka paljon. Tämänhetkinen tiede ei ole kyennyt vielä 

hahmottamaan koko sukupuolien moninaisuutta. Teistäkään ei itse asiassa kukaan vielä tiedä, mikä 

teidän sukupuolenne lopulta tulee olemaan.” 

”Ajattelutapa, että on vain mies ja nainen on auttamattoman vanhanaikainen ja peräisin ainoastaan 

seemiläisen kulttuurin päähänpinttymistä. Juutalaiset, muslimit ja kristityt ovat tuoneet meidän kunnon 

ihmisten päälle valtavan ennakkoluulojen taakan väitteillään kahdesta sukupuolesta. Meidän 

nykyaikaisten opettajien tehtävänä on vapauttaa teidät, hyvät oppilaat tällaisista valheiden taakoista.” 

Jaakko: ”Olen lukenut, että ihmisessä on niin sanotut sukupuolikromosomit, joiden mukaan mies ja 

nainen kehittyy. Onkos niitä kromosomeja kuitenkin enemmän?” 

Opettaja: ”On, niitä on enemmän, ainakin 72 erilaista.” 

Jaakko: ”No, kun joltakin vaikkapa naiselta leikataan rinnat pois, niin muuttuvatko hänen 

kromosominsakin samalla?” 
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Opettaja: ”Muuttuvat!” 

Jaakko: ”Aha, nyt ymmärrän. Olenkin kuullut yhdestä neuvostoliittolaisesta tiedemiehestä. Hänen 

nimensä taisi olla Lysenko. Hän väitti, että kun sammakolta leikataan molemmat takajalat pois, tulee 

sammakko kuuroksi. Tähän päätelmään hän päätyi, koska sammakko ei kehotuksista huolimatta enää 

hypännyt, kun jalat oli leikattu pois. Samahan se on tässä tissiasiassakin. Kun ne leikataan pois, 

muuttuvat kromosomit, vaikka ensin ei siltä vaikuttaisikaan.” 

”Niin ja tulipa mieleeni toinenkin juttu. Nykytiede taitaa olla kuin mustan kissan etsimistä sidotuin 

silmin pimeästä huoneesta, jossa sitä ei ole. Tärkeätä on vain muistaa huutaa, että olen löytänyt sen.” 

Opettaja: ”Oletpa sinä Jaakko nokkela. Mutta katsopa tätä kuvaa. Siinä on mies, joka on raskaana. 

Mieskin voi synnyttää! Mitäs tähän sanot, mokomakin näsäviisas saivartelija?” 

Jaakko: ”Ovatko tuon tyypin kromosomit muuttuneet ja onko häneltä leikattu kohtukin pois ennen kuin 

hän alkoi syödä hormoneja ja ennen kuin hänen kohtuunsa istutettiin hedelmöitetty munasolu.?” 

Opettaja: ”Hän on mies!” 

Jaakko: ”Eikös hän ole sellainen joku muu? Juurihan opettaja opetti, kuinka on paljon muitakin 

sukupuolia kuin mies ja nainen. Miksi nyt on niin tärkeää, että hän on mies?” 

Opettaja: ”Ole hiljaa! Tähän kiihottamiseen tullaan vielä puuttumaan kovalla kädellä!” 

Jaakko: ”Olivatko ne kromosomit muuttuneet?” 

Opettaja: ”Jaakko, nyt minä puhun vakavasti! Jos sinä jatkat tällä tavalla, on tulevaisuutesi 

vaakalaudalla! Ja te muut oppilaat. Katsokaa tätä olentoa. Älkää koskaan alentuko hänen tasolleen. Hän 

on jostakin vielä käsittämättömästä syystä vajonnut tuollaiseen suvaitsemattomuuden syöveriin. 

Karttakaan hänen seuraansa. Ettei vain olisi kristitty tuo Jaakko?” 

Opettaja: ”Ajattelin esitellä teille vielä ennen välitunnille menoa yhden esimerkin suvaitsevaisuudesta. 

Olkaapa tarkkaavaisia!” 

Opettaja: ”Taiteessakin on hyvä ja oikein olla mahdollisimman varovainen, ettei vain loukkaa ketään. 

Oheisen kaltainen sisustustaulu on hieno osoitus hyvästä mausta ja suvaitsevaisuudesta. Taulun 

intelligenttinen oivalus ja valöörien hillintä kertovat tekijänsä kyvystä ottaa katsojansa huomioon. 

Sävyjen ja muotojen minimaalisuus kuvaavat oivasti tekijän älyä ja taitoa elää ajan hermolla.  

Opettaja  heilauttaa näyttävän kaaren laserosoittimellaan videotykin kankaalle heijastan kuvan laidasta 

laitaan.  

Opettaja: ”No niin, nyt voitte lähteä välitunnille.” 

Jaakko: ”Opettaja!” 

Opettaja: ”Mitä asiaa sinulla vielä on?” 

Jaakko: ”Eikös tuo ole pelkkä kehys ilman taulua?” 

Opettaja: ”Voi hyvänen aika, mihin sinä oikein olet vajonnut? – Menkäähän nyt!” Poistuu näyttämöltä. 
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Oppilaat nousevat ja menevät välitunnille, näyttämön takaosaan. Jaakko eristetään toisista. Muut 

oppilaat supisevat ja mulkoilevat Jaakkoon päin. Samalla he muotoilevat sosiaaliseen mediaan 

herjakirjoituksia ja maalitusta Jaakosta ja Jaakkoa kohti. Yhdelle nousee mieleen ajatus nostaa syyte 

Jaakkoa vastaan kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. 

Oppilas A: ”Hei, nostetaan syyte Jaakkoa vastaan. Hänhän selvästi harjoitti kiihotusta kansanryhmää 

vastaan.” 

Muut oppilaat kuorossa: ”Hyvä ajatus, niin tehdään!” Poistuvat näyttämöltä. 

Oppilaat nousevat ja menevät välitunnille, näyttämön takaosaan. Jaakko eristetään toisista. Muut 

oppilaat supisevat ja mulkoilevat Jaakkoon päin. Samalla he muotoilevat sosiaaliseen mediaan 

herjakirjoituksia ja maalitusta Jaakosta ja Jaakkoa kohti. Yhdelle nousee mieleen ajatus nostaa syyte 

Jaakkoa vastaan kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. 

Oppilas A: ”Hei, nostetaan syyte Jaakkoa vastaan. Hänhän selvästi harjoitti kiihotusta kansanryhmää 

vastaan.” 

Muut oppilaat kuorossa: ”Hyvä ajatus, niin tehdään!” Poistuvat näyttämöltä. 
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3B Suur-Suomiopetus    

 

 

Eräs kansakoulun alaluokka 1920-luvulta. Kuva: Tapio Kangasniemi 

 

Luokkaan tulee joukko edellisiä oppilaita pienempiä oppilaita sata vuotta vanhemmissa vaatteissa. 

Opettaja marssii luokan eteen vyöllä iso puukko. Tullessaan hän laskee luokan nurkkaan sotilaskiväärin 

tarkistettuaan ensin, että se on tyhjä ja varmistettu. Opettaja virittää kartan ja ottaa karttakepin. 

Opettaja Kalle-Ville Suur-Suomi: ”Katsokaapas oppilaat, Suomi on kohta suuri maa. Nämä kaikki alueet 

tästä Suomenlahdesta aina Uraliin ovat suomensukuisten kansojen ikiaikaista aluetta. Teidän 

velvollisuutenne on vapauttaa ne alueet ikiaikaisen vihollisemme ryssän vallasta!”  Heilauttaa 

karttakepillä näyttävän kaaren kartan laidasta laitaan. 

Taavetti nostaa kätensä pystyyn. 

Opettaja: ”Taavetti, ole hyvä.” 

Taavetti nousee pulpetistaan kuin jousi ja jää seisomaan käytävälle pystyyn kuin terästanko. 

Taavetti: ”Opettaja. On kai se noin karttakepillä helppo valloittaa noita maita, mutta mitenkähän se 

oikeasti tehdään.” 

Opettaja: ”Taavetti! Mene heti tuonne kartan taakse seisomaan asentoon! Mars mars!” 

Taavetti menee käskettäessä kartan taakse. Kartan takana on avonainen ikkuna, lämmin kevätpäivä, 

kun on. Taavetti riisuu hiljaa saappaat jalastaan ja jättää ne kartan taakse, kun hipsii ikkunasta ulos. 

Opettaja ei huomaa mitään, koska hän jatkaa kiihkeää Suur-Suomisaarnaansa.  

Opettaja: ”On ensiarvoisen tärkeää ymmärtää, että suomalainen pystyy mihin vain. Yksi suomalainen 

vastaa sataa ryssää. Tämä tarkoittaa, että miljoonaa suomalaista vastaa satamiljoonaa ryssää. Tällainen 
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laadullinen tasoero takaa meille varman voiton veltosta venäläisestä. Olemme laadullisesti valioihmisiä. 

Ryssä on taas ali-ihminen, joilla ei ole kykyä elää eikä oikeuttakaan siihen.” 

”Hyvät oppilaat! Ryssä seisoo savijaloilla. Me taas seisomme ikihongasta veistetyillä jaloilla. Kun me 

katkaisemme nuo ryssän jalat, se muuttuu kuuroksi, sokeaksi ja tunnottomaksi.” 

Opettaja alkaa laulaa laulua ”Uraliin”. Oppilaat nousevat seisomaan ja yrittävät pysyä nuotissa mukana. 

Uraliin, luokse sen  
juoksee vanjat, kuuluu vinha läiske tossujen.  
"Miksi niin, Englantiin, luotin?"  
Staalin voihkii hiuksiansa repien.  
"Miksi Suomi uskonut ei Tiltua ja Äikiää?  
Vaikka juttu oli soopaa ynnä tarpeeks' räikiää. 
" Uraliin, Uraliin! Nyt on kimpussa jo itse Suomikin. 
 
"Auttakaa Iivanaa!"  
Suomen hirmut pian sotkee koko kaalimaan!  
Eipä vain auttavan näy vaikka jenkit tarjoo myötätuntoaan.  
Sillä japsit pistää lämpimästi minkä ennättää;  
Saksa liittolaisten tonnistoja ilmaan lennättää.  
Uraliin, siin' on työ: Vanjat juoksee että tossut tulta lyö. 
 
Uraliin, Uraliin:  
Sinne juoksevat nyt Molotoffi ja Staliin.  
Uraliin, Uraliin!  
Me kun heitä kohta kiinni käymme kraiveliin. 
Sinne vanjat koittaa raahata nyt samovaarejaan,  
vaikka täysi työ on pidellessä toppahousujaan:  
Uraliin, Uraliin, sinne barbaarien maan uumeniin. 

Opettaja: ”No niin Taavetti, tulehan sieltä kartan takaa!” Opettaja vilkaisee kartan taakse, kun mitään ei 
tapahdu.  

Opettaja: ”No voihan halvattu! Minne se poika on hävinnyt? Kyllä sille nyt tulee kuumat paikat, kunhan 
kiinni saan. Tällä menolla se halvatun penikka vaarantaa koko elämänsä. Te muut, varokaa Taavetin 
seuraa. Hän on paha poika! Ettei vain olisi kommunisti!” 

Opettaja: ”Me muut lähdemme nyt ulos kuntopiiriin. Ottakaa eteisestä mukaanne puupyssy, minä otan 
tämän aidon kiväärin.” 

Opettaja ottaa nurkasta sotilaskiväärin ja lataa sen. Oppilaat ottavat käsiinsä pyypyssyt ja marssivat 
parijonossa luokasta pyssyt olalla. Ulkona opettaja ampuu malliksi oppilaille kaksi laukausta kiväärillä. 

Poistuvat näyttämöltä. 
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3C Terrori hoidetaan vastaterrorin avulla  

Oppilaat opettajineen ja kansallissosialistien joukko marssivat ristiin näyttämöllä, toiset pois ja toiset 
sisään. Kansallissosialisteina ovat IKL:n ja Lapuan Liikkeen miehet sinimustine univormuineen ja 
käsivarsinauhoineen. 

 

Hitler-Jugend sinimustien vieraana Helsingissä 7.8.1934. Kuva: Museovirasto 

 

Sinimustat työntävät tullessaan kuutiota näyttämölle. Tullessaan he ihailevat mustaa kuutiota. 

Yksi LL:n mies: ”Musta väri on sitten niin sopiva ja syvällinen.” 

Toinen LL:n mies: ”Se on harras ja henkevä, juhlallinen.” 

Kolmas LL:n mies: ”Musta on pyhä väri! On hyvä, että tämä kuutio on kauttaaltaan musta.” 

Miehet ottavat suuren mustan kankaan ja peittävät kuution kankaalla. 

Näyttämölle tulla reuhottaa rovasti Kares papinpuvussaan. Hän kiipeää kuution päälle. 



22 
 

 

K.R. Kares pitämässä puhetta Helsingin pallokentällä talonpoikaismarssin yhteydessä 7.7.1930. Kuva: 
Pietinen, Museovirasto 

Kares: ”Katsokaa vasemmistolaisia joukkosieluja, kun ne esittävät vaatimuksiaan, särkevät, kaatavat ja 
tallaavat jalkoihinsa paljon sellaista, mitä olisi pidettävä pyhänä. Pelottavaa liikehtimistä – he odottavat 
uutta valtakuntaa. Hekin ovat kuin hietikolla janoonsa nääntyviä peuroja. Itse he koettavat luoda sitä 
uutta mielettömillä ja mahdottomilla keinoilla, vihalla, väkivallalla ja miekalla. Niin se on, vääriä 
Kristuksia.”10 

Sinimustat hurraavat. 

Kares: ”Herää Suomen kansa, leppymättömään taisteluun, ei ainoastaan kommunismia vaan myöskin 
maalle yhtä vaarallista luokkavihaa lietsovaa, isänmaallista ajatustapaa vieroksuvaa, uskonnollista ja 
kansallista henkeä halveksivaa kansainvälistä sosialismia vastaan.”11 

Sinimustat alkavat hyppiä ja hurrata edellistäkin kovemmin. 

Kares: ”Lainsäätäjät ponnistelevat laatiakseen hyviä säädöksiä, mutta heidän lakinsa näyttäytyvätkin 
madon syömiksi. Laittomuus saa vallan ja rakkaus kylmenee.”12 

”Parlamentarismin heikkous johtuu kansanvallasta. Kuuluu erinomaisen kauniilta, kun puhutaan 
yleisestä ja yhtäläisestä äänioikeudesta. Itse asiassa on tällainen äänioikeuspohja kuitenkin 
epävanhurskas ja järjetön. Onhan väärin se, että lurjus, joka ei elämässään ole työpäivää tehnyt ja joka 

 
10 Suomalaiset fasistit, 2016, s. 186 – 187  
11 IKL:n perusohjelma, kohta 2., Aktivisti 1.12.1929 
12 Kares, Jumalan salaisuus, 1940, s. 51 
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on ollut kunnon kansalaisten kiusana, saa määrätä asioista aivan yhtä suurella äänivallalla kuin kunnon 
kansalainen.”13 

Sinimustat: ”Totta joka sana! Alas lurjukset! Alas demokratia! Viisas, Jumalan valitsema johtaja 
valtaan!” 

Taustalta kävelee näyttämölle pienehkö pikkuviiksinen mies. Hän vilkuilee joka puolelle kuin 
varmistaakseen, että on turvassa. Hänen vanavedessään marssii kaksi natsisotilasta. Lopulta hän 
komentaa Kareksen alas kuution päältä. 

Samalla kuuluu marssilaulu Erika saksaksi. 

Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein 
und das heißt: 
Erika. 
Heiß von hunderttausend kleinen Bienelein 
wird umschwärmt: 
Erika 
denn ihr Herz ist voller Süßigkeit, 
zarter Duft entströmt dem Blütenkleid. 
Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein 
und das heißt: 
Erika. 
In der Heimat wohnt ein blondes Mägdelein 
und das heißt: 
Erika. 
Dieses Mädel ist mein treues Schätzelein 
und mein Glück, 
Erika. 
Wenn das Heidekraut rot-lila blüht, 
singe ich zum Gruß ihr dieses Lied. 
Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein 
und das heißt: 
Erika. 

 

 
13 Liitto 6.7.1929 



24 
 

 
Hitler Suomessa 1942 Mannerheimin syntymäpäivillä. Kuva: SA-kuva 

Hitler: ”Tulehan alas sieltä! Papit pysykööt lestissään. Istu tuohon lattialle kuulemaan totuuden 
sanomaa!” 

Kares kömpii alas. Hitler menee taas ylös kuution päälle. He eivät kättele kohdatessaan. Kunhan vain 
vilkaisevat toisiaan. Natsisotilaat jäävät vartioon aseet olalla. 

Yksi sinimusta kuiskaa toiselle: ”Nyt taisi komento vaihtua.” 

Toinen sinimusta vain mulkaisee takaisin sanomatta sanaakaan. 

Hitler: ”Puhut arvon pappi ihan järkeviä asioita. Olen kanssasi samaa mieltä. Piirteiltäsikin vaikutat ihan 
arjalaiselta. Te sinimustien rivistö, vaikutatte miltei yhtä uljaalta kuin Saksan parhaat pojat. Uskon, että 
voin luottaa tukeenne, kun lopulta alamme käydä ratkaisevaa taistelua bolsevismia ja juutalaisia 
vastaan.” 

Hitler: ”Bolsevismin suvaitsematon uskonkiihko on juutalaisen sisäisen olemuksen ruumiillistuma. On 
totta, kuten pastori juuri sanoi, että tämä hornamaista suvaitsemattomuutta tulvillaan oleva 
maailmankatsomus voidaan murtaa ainoastaan itsessään puhtaan ja todella toden uuden aatteen 
avulla.14 Tämä aate on kansallissosialismi.” 

 
14 Hitler, Taisteluni II, 1941, s. 73 - 74 
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Hitler: ”Poliittiset puolueet ovat taipuvaisia sovitteluihin ja myönnytyksiin, maailmankatsomukset eivät 
milloinkaan. Maailmankatsomukset julistavat erehtymättömyyttään. Pakkovalta voidaan murtaa vain 
pakkovallan avulla, terrori vain terrorilla.15 

Sinimustat innostuvat Hitlerin puheesta. 

Joku sinimustista: ”Näinhän olemme tehneetkin, Mäntsälässä ja Ståhlbergia myöten. Itään vain rajan 
taakse kaikki punatautiset!” 

Yleinen naurunrähäkkä kulkee sinimustien joukon lävitse. Hitler nyökyttelee tyytyväisenä ja saksalaiset 
sotilaatkin vähän hymyilevät, mutta seisovat kuitenkin kuin suolapatsaat. 

Näyttämölle tulee muuan pienikokoinen karritukkainen viiksimies. Hän kulkee ympärilleen pälyillen, 
kuin varmistaakseen, ettei kukaan uhkaa hänen henkeään. 

Stalin: ”Kuulenko oikein? Sanoiko joku täällä, että terrorin voi voittaa vain terrorin avulla? Se on mitä 
suurimmassa määrin totta! Kommunistien tulee vainota, ei ainoastaan niitä, jotka suoraan tai välillisesti 
ovat syyllistyneet puolueen vastaiseen toimintaan vaan myös niitä, jotka ovat välinpitämättömiä 
kaikenlaiseen neuvostoyhteiskunnan vastaiseen toimintaan. Tämä vaatii puolueelta pirullisen 
epäinhimillisiä toimenpiteitä – erilaisten mätähaavojen polttamista tulisella raudalla.”16  

Stalin: ”Ja tuo kuutio pitää heti muuttaa punaiseksi, mitä se oikeasti on.” 

Näyttämölle ryntää toinen pienenpuoleinen mies. Tämän miehen tukka on sekalainen kuontalo. 
Pienten silmälasien takaa tuikkivat terävät silmät ja viiksien ja pujoparran alla piilee tiukkaan napitettu 
suu. Suu aukeaa. 

Trotski: ”Mitä, nuohan ovat minun sanojani! Mitä sinä Dzugasvilin poika taas puuhaat?” 

Stalin: ”Pidä sinä Trotskin äpärä turpasi kiinni! Kyllä minä sinut vielä kynin!” 

Trotski: ”Sopii kokeilla, jos älysi riittää. Muuten, tuo kultivoitu tyylisi on näköjään edelleen tallella.” 
Kääntyy Hitlerin puoleen. ”Kuule Adolf, tuo Stalin on ihan hullu ja puolijauhoinen. Pistä se matalaksi. 
Minä lähden tästä matkustelemaan.” 

Hitler: ”Täh, mitä?” 

Trotski: ”Niin, että pidänkö sinusta? En todellakaan pidä. Euroopan uuden katastrofin hetken määrittää 
aika, jonka Saksa tarvitsee varustautuakseen. Kyse ei ole kuukausista, mutta ei vuosikymmenistäkään. 
Muutama vuosi riittää, että Eurooppa on jälleen vedetty sotaan. Näin tapahtuu, elleivät Saksan sisäiset 
voimat saa sinua ajoissa kuriin.17 Mutta elleivät saa, niin sinulla voi olla voima pysäyttää tuo Gruusian 
pappisseminaarilainen.” 

Trotski poistuu näyttämöltä. 

 
15 Sama, s. 74 
16 Vrt. Trotski, Työ, kuri, järjestys pelastavat sosialistisen neuvostotasavallan, esitelmä Moskovassa 28.3.1918 
17 Trotski, Mitä on kansallissosialismi? 2.11.1933 
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Suomalaiset sinimustat seuraavat sivusta käytyä väittelyä. Näyttämöllä alkaa olla tungosta, kun kaikki 
terroriin terrorilla vastaajat haluavat esiin. Yksi kaljupäinen pienehkö mies tulee näyttämölle. Hän 
asettuu Stalinin vierelle. Samalla hän vilkaisee kuution päällä ihmettelevään Hitleriin. 

Lenin: ”Proletariaatti ei voi voittaa murtamatta porvariston vastarintaa, lannistamatta väkivalloin 
vastustajiaan ja että demokratiaa ei ole tietenkään siellä, missä on väkivaltaista lannistamista, missä ei 
ole vapautta.”18 Hän luo merkitsevän katseen Hitleriin, joka on yhä enemmän ihmeissään. 

Lenin: ”Diktatuuri, myös proletaarien diktatuuri, on rautaista valtaa, vallankumouksellisen rohkeaa ja 
nopeaa, säälimätöntä niin riistäjien kuin huligaanienkin lannistamiseksi.”19 ”Vallankumous vaatii 
joukkojen ehdotonta alistumista työprosessin johtajien tahtoon.”20 

Hitler alkaa hermostua. Hän vaatii saada puheenvuoron. 

Hitler: ”Mitä ihmettä sinä klanipää oikein paasaat? Tuohan on meidän ohjelmastamme. Tuo 
proletariaatin diktatuuri on sinun sanojasi, mutta kuriin ja väkivaltaan mekin tukeudumme. Vain 
terrorilla voi voittaa terrorin. Meillekin liike on tärkeintä. Mutta puolueet ovat pahasta!” 

Lenin: ”Kuulehan pikkuviiksinen ukko. Ilman puoluetta ei ole vallankumousta. Onhan teilläkin oma 
puolueenne, vaikka siinä diktatuuri tarkoittanee sinua itseäsi. Meillä se tarkoittaa harvainvaltaa, 
puolueen johdon valtaa. Vaaleissakin kansa äänestää puoluetta, ei henkilöitä.21 Me johtavat henkilöt 
valitsemme henkilöt.” 

Stalin: ”Juuri niin, ja minä olen se henkilö!” 

Lenin: ”En minä tuota tarkoittanut. Ja juuri tuosta syystä minä testamentissani varoitin sinusta. Ehdinpä 
sen kirjoittaa, ennen kuin ehdit antaa neuvoja minua hoitaville lääkäreille hoitaa pyövelin tehtävät.” 

Lenin asettuu lattialle makaamaan, kuin kuolleena. 

Sinimustat alkavat liikehtiä levottomasti, samoin saksalaiset sotilaat. Kares yrittää ottaa tilanteen 
haltuun. Nousee lattialta ylös. 

Kares: ”Voisimmekohan laulaa yhdessä vaikka virren ”Jumala ompi linnamme”. Se on Lutherin 
taisteluvirsi…” 

Näyttämölle on lampsinut muutama puna-armeijalainen. He kimpaantuvat Kareksen esilletulosta. 

Puna-armeijan sotilas: ”Pidähän suusi kiinni senkin musta korppi!” 

Stalin: ”Pappi on nyt hiljaa tai tulee nappi otsaan!” 

Tilanne jännittyy ja mustat joukot siirtyvät omaan asemaansa ja heitä vastaan asettuvat punaiset 
joukot. Aseita haetaan lisää ja kolistellaan pitkin näyttämöä. 

 
18 Lenin, Sosialistisesta neuvostodemokratiasta, s. 84 
19 Lenin, Sosialistisesta neuvostodemokratiasta, s. 53 
20 Sama, s. 58 
21 Sama, s. 38 
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Näyttämölle eksyy kolme ekoihmistä, eläinsuojelijoita. Heiltä on kateissa yksi kissa. Heillä on suuri hätä 
asian tähden. 

Eko 1: ”Täällähän on paljon kansaa. Onko täällä jokin ilmastolakkoon liittyvä torikokous vai mikä?” 

Eko 2: ”Minäpä arvaan. Täällä on sateenkaarikokous. Onpa kivaa.” 

Eko 3: ”Ette taida kumpikaan olla oikeassa. Mihin nuo noita tuollaisia pitkiä painavia putkia tarvitsisivat 
noissa kokouksissa.” 

Eko 1: ”Ei sitä koskaan tiedä, vaikka jotkut suvaitsemattomat taantumukselliset tulisivat häiriköimään 
meitä rauhan ihmisiä.” 

Eko 3: ”Kysytään niiltä.” Hän siirtyy lähemmäksi Stalinia. ”Anteeksi, mitä täällä tapahtuu?” 

Stalin: ”Mitä se sinulle kuuluu! Puna-armeijalainen, pidätä tämä paukapää!” 

Eko 3: ”Ei sinulla ole oikeutta koskea minuun. Kyllä minä nyt niin pahastun tästä kohtelustani.” 

Stalin: ”Ammu tuo!” Osoittaa Eko 3:a ja punasotilas astuu lähemmäksi. 

Puna-armeijalainen ampuu Eko 3:n. 

Eko 1: ”Sinä siellä kuution päällä, kuka oletkin. Sinä näit, mitä tapahtui. Voitko lähteä todistamaan, kun 
vien tämän väkivallan käräjille?” 

Hitler: ”Häh, mitä? Oletko hullu?” 

Eko 1: ”Meillä on kateissa yksi musta kissa. Meillä on tavaton huoli hänen puolestaan. Siksi tulimme 
tänne. Aloimme vain ihmetellä, mikä kokous täällä on.” 

Hitler: ”Vai kissa on kateissa. Onpa herttaista. Me vain keskustelemme ainoasta oikeasta 
maailmankatsomuksesta. – Vai on kissa kateissa.” 

Eko 1: ”Niin on. Eikö olekin kamalaa?” 

Hitler: ”Onhan se kamalaa.” 

Eko 1: ”Ja mitä tulee oikeaan maailmankatsomukseen, se on meillä. Ehdottomasti! Me pelastamme 
maailman. Te menneet sukupolvet olette sen tuhonneet. Me korjaamme teidän jälkiänne, senkin 
lihansyöjät!” 
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Koijärvellä 21.5.1979. Esa Pyysalo, Museovirasto 

Hitler: ”Minä en syö lihaa! Että kehtaatkin väittää tuollaista.” 

Eko 2: ”Onko tuo totta, ettet syö lihaa?” 

Hitler: ”Totta se on. Ja nimenomaan me pelastamme maailman.” 

Eko 2: ”No sittenhän olemme aatetovereita.” 

Stalin: ”Hei, mehän tämän maailman pelastamme!” 

Eko 2: ”Mepäs tämän maailman pelastamme! Rohkeutemme, toivomme ja uskomme ohjaa meitä 
oikeisiin tekoihin. Suoran, laeista piittaamattoman aktivismin keinoin me pakotamme yhteiskunnan ja 
kaikki maailman ihmiset tottelemaan meitä. Näin on siksi, että me olemme oikeassa! Me kunnioitamme 
lakeja, jos niissä olevat asiat ovat periaatteidemme kanssa yhteneviä.”22 

Hitler: ”Mihin me lakeja tarvitsemme? Kansallissosialistisen liikkeen omatunto on laki. Lain ja kansan 
moraalin välillä ei saa olla eroa.”23 

Eko 2: ”Juuri tuohonhan mekin pyrimme! Loistavaa! Ympäristöliikkeen moraalin tulee olla myös 
kansakunnan laki. Juuri niin!” 

Henry D. Thoreau tulee näyttämölle resuisen metsäläisen näköisenä ajaen polkupyörällä. Samalla 
näyttämölle kannetaan kielletyn ajosuunnan merkki. 

 
22 Vrt. www.greenpace.org 
23 Arendt, Totalitarismin synty 1948/2013, s. 463 
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Kollaasi: Tapio Kangasniemi 

Thoreau: ”Paras hallitus on sellainen hallitus, joka ei hallitse lainkaan. Vaikka toisaalta haluan sanoutua 
irti heistä, jotka sanovat, ettei pidä olla mitään hallintoa. Mutta kuitenkaan en siedä hallintoa ja haluan 
toimia tavalla, jolla vastustan hallintoa. Mutta silti pitää olla jotakin hallintoa.”24 

Hitler: ”Onpa sekavaa puhetta. Mutta jollakin tavalla tuo kuulostaa kovin tutulta. Ihan kuin itse 
puhuisin.” 

Thoreau: ”Hallinto, jossa enemmistöllä on valta, ei voi koskaan tyydyttää koko kansan oikeustajua. 
Hyväksyn ainoaksi velvoitteekseni toimia tavalla, jonka tunnen oikeaksi. Oikean ja väärän todellinen 
arvioija on omatunto.”25 

Hitler: ”Loistavaa!  Olemme selvästi aatetovereita. Kaikille ihmisille tosiaankaan voi antaa valtaa. Eivät 
he sitä osaa käyttää. Oikea rotuoppi antaa meille kyllä vastaukset siihen, keille valta kuuluu. Omalta 
kohdaltani olen aivan yhtä vakuuttunut kuin edellinen puhuja, että meillä on kyky käyttää valtaa oikein. 
Kaikille yhteinen moraali kumpuaa ihmisen omastatunnosta. Ja jokainen ymmärtää, että oikea 
omatunto on rotupuhtauden tuote” 

Thoreau: ”Rotupuhtaudesta en osaa sanoa, mutta omastatunnosta kylläkin. Kysymys on 
vakaumuksensa puolesta toimimisesta. Kysymys on vallankumouksellisesta toiminnasta. Se erottaa 

 
24 Thoreau, Kansalaistottelemattomuus, 1986, s. 15 - 17 
25 Thoreau, s. 17 
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toisistaan valtioita, kirkkoja, perheitä ja jopa yksilöitä sisäisesti. Tämä vallankumouksellisuus erottaa 
meissä saatanallisen jumalallisesta.”26 

Hitler: ”Kysymys on vallankumouksellisuudesta, totta. Mutta kenen omaatuntoa pitää seurata? Oletko 
varma, että sinun omassatunnossasi vallitsee jumalallinen järjestys?” 

Thoreau: ”Totta kai olen varma!” 

Hitler: ”Niin olen minäkin! Jos saan vallan, tyydytkö alaisuuteeni?” 

Thoreau: ”En missään nimessä, koska sinunhan pitäisi alistua minun valtani alle!” 

Syntyy täysi kaaos, kun kaikki syöksyvät toistensa kimppuun. Punasotilaat käyvät kiinni kuutioon, jonka 
päältä Hitler valuu lattialle. Lenin vajoaa lattialle. Stalin hieroo käsiään Leninin ruumiin vieressä naama 
onnellisessa virneessä. Thoreau ottaa näyttämölle tuodun polkupyörän ja lähtee ajamaan kielletyn 
ajosuunnan merkkiä kohti kaataen ajaessaan kaksi ihmistä. 

Thoreau huutaa mennessään: ”Kansalaistottelemattomuus on pyhä asia!” 

Hitler huutaa mennessään: ”Sodanjulistus voimassa olevaa järjestystä vastaan on pyhä asia!”27 

 

Hitler ja Mussolini Berliinissä 1937. Kuva: Wikiwald 

 
26 Thoreau, s. 25 
27 Hitler, Taisteluni II, 1941, s. 73 
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Kuutio vyöryy taakse ja vähin erin kukin vetäytyy taakse. Punasotilaat kantavat Leninin ruumiin. 
Saksalaiset natsit kantavat Eko 3:n ruumiin. Kahta pyöräonnettomuudessa loukkaantunutta kannetaan 
myös pois. 

 

 

3 D Ennemmin uskomus kuin järki 

Hannah Arendt kävelee rauhallisesti näyttämölle kantaen mukanaan tavallista pinnatuolia. Hän 
katselee samalla näyttämöltä poistuvia maailmanparantajia ja istahtaa tuoliin. 

Arendt: ”Politiikan yleistä rapautumista kuvaa ehkä parhaiten epämääräinen ja läpitunkeva viha, jota 
kaikki tuntevat kaikkeen. Kiihkolla ei ole selvää kohdetta. Niinpä se vaihtaa suuntaa äkkiä, miten sattuu 
eikä maailmassa ole ainuttakaan asiaa, joka voisi olla siltä varmassa turvassa.”28 ”Terrori on 
totalitaarisen järjestelmän ydin.”29 

Arendt nousee tuolista, kun havaitsee, että häntä lähestyy joku mies. Mies tulee Arendtia kohti 
rauhallisesti, mutta määrätietoisesti. 

Kahneman: ”Hyvää päivää rouva. Onpa täällä paljon väkeä paikalla. Mitähän he oikein odottavat 
näkevänsä ja kuulevansa? – Niin, Daniel Kahneman.” Kahneman ojentaa kätensä Arendtille. 

Arendt: ”Päivää, päivää. Hannah Arendt. Siis minä olen. – Nämä täälläkö? Luultavasti he olettavat 
kuulevansa ja näkevänsä jotakin huvittavaa ja viihdyttävää. Harvempi tulee teatteriin kuullakseen 
viisauksia tai yleensä mitään, mikä rasittaisi liikaa aivoja.” 

Kahneman: ”Totta, yleensä ihminen toimii nopean, intuitiivisen ajattelun alueella. Hän tuntee 
mieluummin kuin analysoi. Hän uskoo kaiken maailman uskomuksiin ja väitteisiin, jos ne tuntuvat 
mukavilta. Sen sijaan hidas ja vaivanloinen analysoiminen ei ole ihmiselle yleensä ominaista. Ihminen 
on laiska pohtimaan asioiden syitä ja yhteyksiä. Ja hän uskoo enemmän vaikutelmiinsa kuin loogisiin 
päätelmiin.”30 

Arendt: ”Ihmistä on siis helppo vetää nenästä.” 

Kahneman: ”Niin on.” 

Arendt: ”Erityisen pahastihan tämä tulee esille totalitaarisissa joukkoliikkeissä. Mennään vain mukana. 
Uskotaan kaiken maailman valheet ja propaganda. Ja sitoudutaan liikkeeseen jopa vastoin omaa 
etua.”31 

Kahneman: ”Sellainen se ihminen on. Surullista, mutta totta. Jäljelle jää vain hylsyjä ja verta.” Poimii 
lattialta tyhjän kiväärinhylsyn. ”On parasta korjata tämä talteen, ettei kukaan liukastu siihen. Ainakin 
näin vanhoille lonkille lattialle kaatuminen voisi olla kohtalokasta.” 

 
28 Arendt, Totalitarismin synty 1948/2013, s. 339 
29 Sama, s. 415 
30 Kahneman, Ajattelu, nopeasti ja hitaasti, 2012, s. 35 - 41 
31 Arendt 1948/2013, s. 378 – 379  
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Kahneman: ”Minä tiedän sinut, mutta sinä et varmaan vielä ehtinyt minua hahmottaa. Muistan, kun olit 
raportoimassa Eichmannin oikeudenkäyntiä Jerusalemissa, oliko se 1961.” 

Arendt: ”Oli se silloin. Nythän olen ollut vainaa jo kauan, mutta niinhän noista muistakin suurin osa on 
ollut.” 

Kahneman: ”Jokainenhan täältä joskus lähtee. Minulla ei varmaan ole paljonkaan aikaa jäljellä. – Onko 
sinulle Hannah Jerusalemilla jokin tärkeäkin merkitys?” 

Arendt: ”Olen Saksan juutalainen. Että siinä mielessä on, mutta en ole uskonnollinen juutalainen.” 

Kahneman: ”Aivan, taisit tehdä joskus tutkimuksen Augustinuksen rakkauden käsitteestä.” 

Arendt: ”Tulihan tuo tehtyä. – Silmä silmästä, hammas hampaasta. Vanha tapa ja oppi, jota kaikki 
totalitaristit noudattavat tavalla tai toisella.”  

Kahneman: ”Itse olen syntynyt Tel Avivissa, mutta asunut ja työskennellyt suuren osan elämääni 
Yhdysvalloissa.” 

Arendt: ”Kuten minäkin.” 

Kanheman: ”Eikös yksi juutalainen kerran opettanut, ettei tuota silmä silmästä, hammas hampaasta 
periaatetta pitäisi noudattaa, vaan kääntää toinenkin poski sille, joka lyö.”32 

Arendt: ”Niin opetti. Siitä Augustinuskin puhui paljon. Augustinus tosin näkee asian siten, että tuo 
toinen oppi koston sijasta liittyy siihen, että ihmisen on valmistauduttava saamaan uusia lyöntejä. 
Hänen mukaansa opetus ei sisällä ajatusta, että pitää pidättäytyä vastaiskusta.33 Ja selväähän on ollut, 
että totalitaarisissa järjestelmissä on uusia iskuja jaeltu. – Mutta ei tämän opin noudattaminen aina niin 
helppoa ole.” 

Kahneman: ”Ei niin, ei ole pitkääkään aikaa, kun Israelin pääministeri opetti, että terrorin voittaa vain 
vastaterrorilla.”34 

Arendt: ”Vai niin opetti. Ei yllätä minua. Enhän ole sitä voinut kuulla, kun haudassa olen ollut jo kohta 
puoli vuosisataa. Mutta sopii kyllä kuvaan ja teoriaan.” 

Kahneman: ”Jospa köpöttelemme tuonne taakse, että pääsevät taas uhoamaan tässä näyttämöllä.” 

Kääntyvät ja poistuvat. Kahneman ottaa tuolin. 

Taustalta kuuluu laulu ”Jerusalem, Jerusalem”. 

”Nyt öljypuutkin unelmoivat 

taas luona temppelin ja iltakellot hiljaa soivat yli Siionin…” 

 
32 Matt. 5:39 
33 Augustinus, Herramme Vuorisaarna, 1989, s. 60 
34 Dokumenttiprojekti, King Bibi, YLE, TV1, 5.9.2019 
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Kohtaus 4. 

Siunaavat veljet, siskot ja toverit 

4A Luterilainen ortodoksia 

Teloittaja, vanginvartija, pappi ja Johanna tulevat näyttämölle. Johannalla on kädet sidottu kettingillä. 
Papilla on kädessään Raamattu ja Johannan tuomiokirja. 

Seurakuntalaiset tulevat kanttorin ja suntion kanssa näyttämölle ja työntävät kuution näyttämölle siten, 
että valkoinen tahko on päällimmäisenä ja punainen yleisöön päin. 

Vanginvartija ja teloittaja kantavat mukanaan kaakinpuun, jonka asettavat valkoisen tahkon viereen. 
Johanna kytketään käsistään puuhun. Teloittajalla on ruoska kädessä. Pappi kapuaa kuution päälle. 

 

Pöntöstä on puhuttu aina. Kansa 
kuulee, jos kuulee. Ja oikeus on 
sillä, kenellä on valta.  

Takana on kuninkaan motto ”Dieu 
et mon droit eli God and my right” 
ilman sanaa ”Jumala”. Kuvasta 
löytyvät seuraavat 
raamatunlauseet: Matt. 11:28 ja 
Gal. 4:11. Naisen sylissä olevassa 
kirjassa lukee: ”valmis 
avioliittoon”.  

Kuva: jälkivedos William Hogarthin 
työstä ”Sleep Congregation”. 
Riepenhausen n. 1850.  

Tapio Kangasniemi 

 

 

 

Pappi: ”Koska maallinen ja kirkollinen regimentti pitää erillään pidettävän, minä ainoastaan luen tämän 
porttonaisen, Johannan tekemän rikoksen ja rangaistuksen. Kuninkaan työläinen suorittakoon 
ruoskinnan.” 

Pappi: ”Olen aikanaan, viime vuoden syksyllä tehnyt esitutkinnan tässä Johanna-porton tapauksessa, 
yhdessä nimismiehen kanssa tietenkin, mutta kuitenkin. Siis tunnen asian hyvin.” 
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Pappi: ”Kröhöm, siis tämä porttonainen Johanna on syyllistynyt ensinnäkin salavuoteuteen jo 
toistamiseen. Toiseksi hän on syyllistynyt lapsenmurhaan ja kuolleen lapsen kätkemiseen. Rikos on 
järkyttävän vakava. Toivottavasti sinä porttonainen tämän ymmärrät.” 

Pappi: ”Krö…, Tämä porttonainen Johanna on tuomittu alioikeudessa kuolemaan hirttämällä, ja ruumis 
määrättiin poltettavaksi. Kuitenkin hovioikeus on nähnyt oikeaksi armahtaa tätä porttonaista ja on 
muuttanut tuomion seuraavanlaiseksi: 

1. 30 paria vitsoja, kolme lyöntiä parille eli yhteensä 90 lyöntiä 
2. kirkkorangaistus tässä kauniissa Keuruun kirkossa 
3. kuritushuonevankeutta kolme vuotta  
4. lisäksi Keuruun seurakunnalle on maksettava kaksi hopeataaleria tai 96 hopearuplaa sakkoa.”35 

”Tämä porttonainen ei varmaan kykene maksamaan sakkojaan, varaton kun on. Siksi sakko on 
muutettu pakkotyöksi. –  Vähälläpä pääsit Johanna.” 

Pappi: ”No niin, no niin, hoitakaapas sitten regimentin mukaiset työnne. En halua sekaantua maallisiin 
asioihin.” Osoittaa sanansa teloittajalle ja vanginvartijalle. 

Joku yleisöstä: ”Niinpä niin, hoitakoon kruunu paskaisen työn, kirkko vain tuomitsee!” 

Pappi: ”Kuka sen sanoi? Sinäkö siellä, kyllä minä sinut Matti tunnen! Pidättäkää tuo mies ja tuokaa heti 
sakastiin!” Osoittaa sanansa kanttorille ja suntiolle, jotka hakevat miehen yleisön joukosta. 

Teloittaja alkaa hakata Johannaa.  

 
35 Kangasniemi 2010, Kappas vaan, mikä suku, s. 67 – 71  
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Interiööri Keuruun vanhasta kirkosta. Kuva: Tapio Kangasniemi 

Piiskaamisen jälkeen Johanna irrotetaan kaakinpuusta ja hän lysähtää verisenä maahan ja jää 
paikalleen. 

Suntio ja kanttori tuovat edellä kriittisen lauseen sanoneen miehen papin eteen.  

Pappi: ”Olet juuri syyllistynyt vakavaan rikokseen. Ymmärrätkö tämän?” 

Matti: ”Jos totuuden sanominen on rikos, niin sitten olen syyllistynyt rikokseen.” 

Pappi: ”Voi sinua uppiniskaista miestä. Ymmärrätkö ollenkaan, että olet kyseenalaistanut kirkon 
pyhyyden ja oikeassa olemisen. Kun olet näin tehnyt, on epäiltävä, oletko lainkaan oikeassa kristillisessä 
luterilaisessa uskossa.” 

Matti: ”Kai usko ja kirkko ovat eri asiat?” 

Pappi: ”Ne ovat ja eivät ole. Mutta sinulla ei ole oikeutta tällaisia pohtia, saati julki sanoa. Osaakin olla 
julkea mies.”  

Pappi: ”Sinun on hyvä tietää, mitä kirkkolaki ensimmäisen luvun toisessa pykälässä asiasta sanoo: On 
täydestä todesta kiellettyä ajatella ja ulos puhua erehdyttäviä ja vaarallisia sananparsia ja puheita, jotka 
vaivaavat ja pahentavat Jumalan seurakuntaa. Tämä koskee ennen kaikkea opetussäätyä, mutta myös 
kaikkia muitakin säätyjä. Jos joku niin tekee, eikä anna edeltäkäyvän, kuten papin totisen rukouksen ja 
ojennuksen itseään ojentaa, hänet pitää laillisen tutkimuksen ja tuomion mukaan pitää uskosta pois 
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langenneena. Tämä ihminen on pantava pois viralta ja karkotettava maasta. Tällainen henkilö ei ole 
oikeutettu saamaan perintöä ja omistaa mitään Ruotsin rajojen sisällä.”36 

Pappi: ”Koetko katumusta?” 

Matti: ”En koe, koska olen sanonut vain totuuden kirkon tekopyhyydestä.” 

Pappi: ”Asia on siis vietävä käräjille ja sinun tulee saada asiaankuuluva rangaistus. Kruunun Pahanteon 
kaari sanoo tällaisesta tapauksesta, että joka pilkkaa malttamattomassa mielessä Jumalanpalvelusta, 
Jumalan Sanaa tai Sakramentteja, saakoon sakkoa viisikymmentä taaleria.37 Jos kuitenkin oikeus katsoo, 
että olet kovin katumaton ja uppiniskainen, voit saada maasta karkotuksen ja voit menettää kaiken 
omaisuutesi ja voit joutua perinnöttömäksi.” 

Matti: ”Tehkää, mitä tahdotte. Uskostani en luovu, mutta kirkkoakaan en nuole.” 

Pappi: ”Kauheaa! Aivan hirveää julkeutta.” 

Kanttori: ”Ei muuta kuin käräjille vain ja sitä kautta Venäjälle rajan taakse.” 

Ottavat Matin käsikynkkään ja alkavat taluttaa itään päin. Kaikki muut kohtaukseen osallistuneet, myös 
Johanna, poistuvat näyttämöltä. Mukanaolijat vievät kuution pois. 

 

 

4B Muiluttajat 

Sinimustat ovat tulleet näyttämölle ja aloittavat oman oikeudenjakonsa. Mukanaan he tuovat yhden 
kommunistiksi olettamansa henkilön. 

Sinimusta A: ”Olemmepa saaneet saaliksemme pahimman luokan kommunistin.” 

Sinimusta B: ”Tapetaanko heti navetan takana vai kyyditäänkö kommunistien paratiisiin?” 

Kares: ”Ei nyt sentään heti ammuta. Kysellään sentään vähän ensin.” 

Sinimusta A: ”Kysellään, kysellään. Mitä noilta kyselemään.” 

Kares: ”Ovat ne nuokin sentään Jumalan luomia, vaikka eksyksissä ovatkin. – Mikä se on tämän miehen 
nimi?” 

Kommunisti: ”Mäkiseksi ovat kutsuneet, perkele. Ja isäukon tappoivat tuolla mäellä vuonna 
kahreksantoista. Perkeleen perkele. Ja sen jälkeen koko konkkaronkka joutui kerjuulle. Nälkään kuolivat 
kaksi nuorinta. Kirkoista heittivät ensimmäisenä ulos, kun tultiin kyselemään leipää. Perkele.” 

Kares: ”No, ei kai nyt sentään ihan aiheetta ole heitetty ulos.” 

 
36 Ruotsin kirkkolaki vuodelta 1686 vapaasti nykyaikaistettuna 
37 Ruotsin lain Pahanteon kaari 1734 vapaasti nykyaikaistettuna 



37 
 

Kommunisti: ”Perkeleen lahtaripappi, saatana. Tappaa sinäkin osaat, mutta ihmistä et auta, vaikka 
kuinka nälkä olisi. – Ainakin, jos luulet kommunistiksi.” 

Kares: ”Tunnustat siis olevasi kommunisti.” 

Kommunisti: ”Totta saatana tunnustan. Niiden kokemusten takaa, jotka minullakin ovat, ei voi olla 
muuta kuin kommunisti.” 

Kares: ”No, mitäpä tässä aikaa tuhlaamaan. Itään vain. Mutta älkää kuitenkaan matkalla tappako. 
Menköön sinne, niin alkaa ymmärtää, miksi me emme ole kommunisteja. Niiden kokemusten takaa, 
mitä taas meillä on, ei voi olla kuin kommunismin vastustaja! Kaiken lisäksi minun on sanottava, että 
käyttämäsi kieli kirosanoineen kertoo sinusta enemmän kuin uskotkaan. Meillä ei ole tapana viljellä 
tuon kaltaista sivistymätöntä kieltä. Se on raakalaisten kieli!” 

Sinimusta B: ”Niin että autoon ja itään sitten vain senkin saatanan punikki!” Tarttuu kommunistia 
kädestä ja kiskaisee voimakkaasti.  

Sinimusta A: ”Otetaan nyt sentään pienet matkaevästykset Viron lahjasta Suomen kansalle ennen kuin 
lähdetään.” Kaivaa povitaskustaan puolen litran taskumatin ja naukkaa pitkän huikan. Tarjoaa sitten 
sinimusta B:lle, joka myös ryyppää kunnon huikan. 

Sinimusta B: ”Jätetäänkö tämä kommunisti ilman?” 

Sinimusta A: ”Vaikka se onkin sen kaltainen, että joutaisi suon silmään, niin suomalainen se kai on 
kuitenkin. – Otapa polsu tuosta sinäkin!” 

Kommunisti ottaa taskumatin ja kaataa kunnon ryypyn kurkkuunsa. 

Sinimusta A: ”Älä saatana nyt kaikkea kuitenkaan juo! Heti ovat ottamassa kaiken, jos vähän antaa. 
Perkele. – Lähdetäänhän matkaan!” 

Sinimustat lähtevät viemään kommunistia itään päin. Kares jää näyttämölle ja on tavattoman 
vaivaantuneen oloinen.  

 

Kuva: Museovirasto 

 

 

 

 

 

     Lapualaisia talonpoikaismarssilla 
Helsingissä 7.7.1930. Kuva: Pietinen, Museovirasto 
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4C Bolsevistista kannibalismia  

Matti astuu rajan yli. 

Suomalainen entinen punakaartilainen, nykyinen Neuvostoliiton rajavahti Kinnunen havaitsee 
rajanylittäjän. 

Toveri Kinnunen: ”Stoi, rukiver!” Virittää kiväärinsä. 

Matti: ”Ei minulla asetta ole ja kommunistikin olen!” Nostaa silti kätensä. 

Kinnunen: ”Olet siis suomalainen?” 

Matti: ”Suomalainenpa hyvinkin.” 

Kinnunen: ”Tule tänne!” 

Matti tottelee. Kinnunen alkaa kuljettaa Mattia idemmäksi ja tuo vankinsa rajavartion esikuntaan. 

Talo on hatara ja kylmä kuin kanakoppi. Punaupseeri nimeltään Sven S. istuu päällysvaatteet päällä ja 
rukkaset kädessä tikkuisen pöydän takana. Mahorkka, hiki, ja eläinten lanta haisee. Sven on kotoisin 
Ahvenanmaalta. Hänellä on alaisenaan muuan Mattson, entinen koulukaverinsa. He puhuvat 
mieluimmin ruotsia, mutta suomi ja venäjäkin käyvät. 

Kinnunen: ”Toveri pataljoonankomentaja, tuolta rajan takaa tupsahti syliini tällainen suomalainen. 
Väittää olevansa kommunisti.” Tönäisee Matin komentajan eteen. 

Komentaja: ”Väität olevasi kommunisti?” 

Matti: ”Olen! Juuri siksihän minut tänne kyydittiinkin. Lapualaiset toivat rajalle ja aseella uhaten ajoivat 
rajan yli.” 

Komentaja: ”Et siis tullut vapaaehtoisesti?” 

Matti: ”En, mutta kommunisti olen silti.” 

Komentaja: ”Ei sellainen mies voi olla kommunisti, joka ei tule tänne vapaaehtoisesti. Ja se, joka tulee 
vapaaehtoisesti, on todennäköisesti vakoilija.” 

Matti: ”Niin, mutta…” 

Komentaja: ”Ole hiljaa! Sinä vastaat, kun kysytään. Oma-aloitteisesti et sano sanaakaan. Onko selvä?” 

Matti: ”Selvä on. On se hyvä, että täällä on kuri ja järjestys. Toista se on Suomessa.” 

Komentaja: ”Kysyinkö sinulta jotakin Suomen oloista?” 

Matti: ”Et kysynyt.” 

Komentaja: ”Älä sitten puhu, jos ei kysytä!” 



39 
 

Komentaja: ”Olet joko täysi tomppeli, vakoilija tai provokaattori.” 

Komentaja: ”Olet syyllistynyt rajaloukkaukseen ja vakoiluyritykseen. Sinut tuomitaan kuolemaan. Onko 
kysyttävää?” 

Matti: ”Olisi paljonkin, mutta maksaneeko vaivan.” 

Komentaja: ”Ei maksa vaivaa. Minä en ole vielä koskaan erehtynyt näissä asioissa, enkä erehdy nytkään. 
Jos et osaa todistaa syyttömyyttäsi, laitetaan tuomio käytäntöön välittömästi.” 

Komentaja: ”Toveri Kinnunen, viekää tämä tuonne pihan perällä olevan männyn juurelle ja sitokaa 
puuhun kiinni. Tulen sinne ihan kohta.” 

Toveri Kinnunen tönii Matin liikkeelle ja vie hänet osoitettuun paikkaan. Pari muuta punasotilasta on 
tuonut kaakinpuuna käytetyn paalun näyttämölle, johon Matti sidotaan. 

Komentaja tulee paikalle ystävänsä Mattsonin kanssa. 

Komentaja: ”Meillä on ollut täällä kova nälkä. Tähän aikaan vuodesta ei ole vielä marjoja ja sieniäkään 
syötäväksi. Meille on tullut kuin taivaan lahjana tämä suomalainen pölvästi. – Minä takaan, että 
ihmisliha on mainiota herkkua. Käykäämme käsiksi tähän paistiin.38 Isäni, pappi kun oli, siunaisi tämän 
aterian, mutta minä vain tapan ja syön.” 

Komentaja ottaa käteensä kirveen ja aikoo lyödä vankia. Väliin tulee punasotilas Osa. 

Punasotilas Osa: ”Mitä suotta tärväämme hyviä vaatteita vereen ja suoliin. Otetaan ne ensin talteen.” 

Komentaja: ”Hyvä, tehdään niin. Pystyypähän kirves ja puukkokin paremmin, kun ei ole kankaanriepuja 
välissä.” 

Punasotilaat riisuvat Matin. 

Sitten komentaja sivaltaa kirveellä Matin rintakehän auki ja kaivaa paljain käsin Matin jo kuolleen 
sydämen käteensä.  

Komentaja: ”Tämä on minun osuuteni tästä paistista. Te muut saatte jakaa loput lihat. Jokainen, joka 
nauttii tätä suomalaisen lihaa, hävittäköön viimeisenkin hempeämielisyyden tunteen, karsikoon 
itsestään sääliväisyyden ja karaiskoon itseään kuin teräs. Muuttukoon tässä ihminen eläimeksi.”39 

Punasotilaat käyvät kauppaa Matin vaaterääsyistä. Samaan aikaan osa sotilaista alkaa paloitella Matin 
ruumista. He ottavat talteen pakaralihakset, reisilihakset ja pohkeet.  

Toveri Kinnunen: ”Mitäs me näille lihoille tehdään. Aika harva näitä raakanakaan haluaa syödä.” 

Mattson: ”Totta, laitetaan ne pataan ja keitetään. Komppanian naiset saavat hoitaa tämän työ. Ovat 
parempia ruoanlaittajia, kuin me miehet. Toverittaret Nikoskelainen, Suokas ja Pitkänen, hoitakaa 
homma!” 

 
38 Vrt. Eino Henttonen, EK-Valpo HM A:1760, Jouko Vahtola 1997, Nuorukaisten sota, s. 393 
39 Henttonen 
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Komppania naissotilaat varustavat padan ja laittavat lihat kiehumaan. Kiehuttuaan aikansa jaetaan 
pehmenneet paistinpalaset noin tusinan henkilön kesken. Suuri osa läsnäolijoista poistui paikalta. 

Ihmislihaa syövät purivat lihaa niin, että rasva vain suupielistä valui.  

Puna-armeijalaiset: ”Työn orjat elukoiksi muuttuu, maan ääriin kuuluu karjunta. Nyt ryskyin murtuu 
Matin jalka, tää on viime atria. Pohja vanhan järjestyksen horjuu. Orjajoukko syömään vaan! Alas lyökää 
koko vanha maailma, ja valta silloin meidän on. Tää on viimeinen atria, kuorohomme yhtykää, niin 
huomispäivänä veljet taas syövät toisiaan.” Puna-armeijalaiset laulavat kuorossa Internationalen 
sävelin. 

Puna-armeijalaiset ryhtyvät hirveään röhönauruun. 

 

Aunuslaisen Pekka Davidovin jäänteet kesäkuussa 1919 kannibalismin jälkeen. Kuva: Tanskalainen 
lehtimies, Kansallisarkisto; kuva skannattu Vahtolan kirjasta Nuorukaisten sota. 
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4D Ilmastokannibalismia 

Naiskuoro marssii lavalle mukanaan muutama mies, kuten professori Söderlund. 

Naiskuoro: ”Tavaran orjat kaupan yöstä nouskaa, maan ääriin huutaa media. Nyt ryskyin murtuu 
miesten valta, tää on viime taistelu. Pohja vanhan järjestyksen horjuu. Orjajoukko lakkoon vain! Alas 
lyökää koko vanha maailma, ja valta silloin meidän on. Tää on viimeinen atria, pahat miehet syökää 
pois, niin huomispäivänä siskot on veljet keskenään.” Naiskuoro laulaa kuorossa Internationalen 
sävelin. 

Kuorolainen A: ”Tukholman kauppakorkeakoulun professori, käytöstutkija Magnus Söderlund!” Viittaa 
kädellään Söderlundiin. (Suosionosoituksia, runsaita suosionosoituksia.) 

Söderlund: ”Ihmislihan syömiseen toki liittyy paljon tabuja, joita on vaikea murtaa. Niin on ollut 
historian saatossa ainakin länsimaissa. Suurin osa ihmisistä pitää ajatusta inhottavana ja vaikeana.” 

Söderlund: ”Ihmisen murhaamista pidetään villinä ja lisäksi meissä on syvällä ajatus siitä, että ruumista 
ei saa häpäistä. Suuri yleisö on konservatiivinen sellaisia ajatuksia kohtaan, joihin he eivät ole tottuneet. 
Siksi on helppo ymmärtää, että he eivät ole halukkaita kokeilemaan ihmislihaa.” 

Söderlund: ”Meidän täytyy nyt kääntää jokainen kivi, ja ilmastomuutoksen ja maan kestokyvyn vuoksi 
on hyvä edes herättää näitä kysymyksiä.”40 

Kuorolainen A: ”Antakaa suuret aplodit professori Söderlundille!” (Suosionosoituksia, jatkuvia 
suosionosoituksia, myrskyäviä suosionosoituksia.) 

Kuorolainen A: ”Tehkäämme tässä pikainen kädennostoäänestys. – Kuinka moni olisi valmis 
kokeilemaan ihmislihan syömistä, jos siten voitaisiin välttää ilmastokatastrofi? Nostakaa käsi ylös. 
Rohkeasti vain!” 

Läsnäolevista noin tusinasta ihmisestä kaksi nostaa kätensä. 

Kuorolainen A: ”Kaksi kättä nousee. Se tarkoittaa noin kymmentä prosenttia. Uskon, että 
ennakkoluulojen vähentyessä yhä useampi on valmis tähänkin kokeiluun. Mitään vaihtoehtoa ei saa 
sulkea pois, kun olemme pelastamassa maapalloa!”  

Kuorolainen A: ”Voitte esittää kysymyksiä.” 

Mukanaolija A: ”Ajattelen vain, että eikö kasvissyönti olisi sentään jotenkin eettisempi vaihtoehto?” 

Kuorolainen A: ”Kasvissyönti on hyvä asia, mutta mitään muutakaan keinoa ei saa sulkea pois 
työkalupakista. Onko muuta kysyttävää?” 

Mukanaolija A: ”On toinenkin kysymys. Keitä he sitten olisivat, joita kauppojen lihatiskeille 
paloiteltaisiin? Olisiko kuorolainen tai professori Söderlund valmis uhrautumaan?” 

 
40 Gastro summit ruokamessut, Tukholma, syyskuu 2019, Ruotsin TV4 Efter Fem-ohjelma, MTV-uutiset 5.9.2019, msn-
uutiset 5.9.2019 
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Kuorolainen A: ”Asiaton kysymys. Jos jatkat tähän suuntaan, saat haasteen käräjille vihapuheesta 
syytettynä.” 

Mukanaolija A: ”Ajattelen vain niin yksinkertaisesti, että kai joitakin pitää tappaa, jos heidän lihaansa 
syödään. Ja ilmastonmuutoksen kannalta pitää tuo tapettujen määrä olla iso. Eivät kaksi tai kolme 
syötyä ihmistä mitään merkitse. Onhan noita maailman sivu syöty isompiakin määriä. Eli minä ajattelen, 
että jonkinlaisia kanasanmurhia tai poliittisten vastustajien vainoja pitää järjestää, jos ihmislihan 
syönnillä ilmastoa voisi parannella.” Mukanaolija puhuu ilman mikrofonia, koska mikrofonista otetaan 
ääni pois. 

Kuorolainen A: ”Tällainen vastakkainasettelu on vastenmielistä ja ikävää. Onneksi suurin osa ihmisistä 
eivät ole äskeisen puhujan tapaisia ihmisyyden vihollisia. Totta kai myös kasvissyönti on mukana 
keinovalikoimassa, mutta mitään keinoja ei saa asettaa kieltoon vanhanaikaisten moraaliarvojen 
tähden.” 

Mukanaolija B: ”Minusta edellinen kommentoija kysyi ihan asiaa. Kai meillä joitakin yhteisiä arvojakin 
pitäisi olla. Ja minusta ihmissyönti ei ihan täytä moraalisia kriteereitä.” 

Kuorolainen A: ”Tämähän vaikuttaa selvästi suunnitellulta provokaatiolta. Moraalia pitää olla, kunhan 
se on oikeata moraalia. Ja vastakkainasettelua ei voida sietää, muuten kuin vääriin ja pahoihin ihmisiin 
ja ajatuksiin nähden. Onhan tämä ilman muuta selvä asia. Me edustamme oikeaa ajattelua ja oikeita 
arvoja ja emme voi sietää vastakkainasettelua kanssamme. – Tilaisuus on päättynyt.” 

Järjestysmiehet tulevat hakemaan Mukanaolijat A:n ja B:n ja kuskaavat heidät ulos. 

Kuorolainen A asettuu tukevaan asentoon ja julistaa ohjelmajulistuksensa. 

Kuorolainen A: ”On kansalaisvelvollisuus toimia silloin, kun näemme, että vaara uhkaa. Henkeämme ja 
terveyttämme voi uhata moni vaara - mutta yksi niistä koskee meitä kaikkia: ilmastonmuutos. Mutta 
entä jos yhteiskuntamme säätämät lait ovat kansalaisvelvollisuutemme este? Silloin on turvauduttava 
kansalaistottelemattomuuteen, jotta saamme lait muutettua ja uhan poistettua. 
Kansalaistottelemattomuus oikeassa paikassa on kansalaisaktiivisuutta, joka on toimivan yhteiskunnan 
tae. Emme pelkää haastaa niitä, jotka ovat turvallisen tulevaisuuden esteenä.”41  

 

    

 

 

 

 

 
41 Greenpeacen nettisivuilta otettu suora sitaatti. 
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4E Viimeisten aikojen pelastujat 

Edellisen kohtauksen naiskuoro siirtyy hieman ja muuttuu hengellisen tilaisuuden kuoroksi. Pari 
kuorolaista vetää päänsä peitoksi liinan kiinnitettynä leuan alta ja pari pudottaa vyötäröllä olleen 
hameen alas. Joukkoon tulee mukaan myös muutama mies. 

Näyttämölle marssii itsetietoisen näköinen saarnamies Dimbleby. Hän kantaa mukanaan Raamattua, 
jonka välissä on puheen lunttipaperi. 

Eteen tullessaan saarnamies kohtaa vanhan tuttavansa. 

Saarnamies: ”Terve, eipä ole sinuakaan näkynyt aikoihin. Mitäpä kuuluu?” 

Tuttava: ”Eläkkeelle olen jäänyt vuosi sitten.” 

Saarnamies: ”Olet tainnut jäädä niin perusteellisesti eläkkeelle, että olet jättänyt seurakunnan 

kokoukset. Etkö tunne pistoa sydämessäsi. Herrahan kehottaa kokoontumaan yhteen ja erityisesti hän 

kieltää jättämästä seurakunnan kokousta.” 

Tuttava: ”Niin…” 

Saarnamies: ”Kyllä yhteyttä täytyy pitää.” 

Tuttava: ”Olihan minulla tuossa keväällä yksi tilaisuus, jossa puhuin.” 

Saarnamies: ”Kyllä sitä silloin käydään tilaisuuksissa, kun päästään esille. Kun ohjelmassa nimi lukee. 

Oletpa muuttunut itsekkääksi. Taidat olla jopa narsisti.” 

Tuttava: ”Niin… Olen tässä sairastellutkin. Meinasin kuolla tuossa talvella.” 

Saarnamies: ”No, tokkopa sentään. Eivät tuollaisetkaan seikat ole mikään peruste olla pois seurakunnan 

kokouksista. Jos sitä jaksetaan käydä puhumassa, jaksettaisiin varmasti käydä muutenkin. On syytä 

miettiä, oletko enää uskossa lainkaan ja tuleeko sinut karkottaa pois seurakunnasta, ettet pahenna 

muiden sielunelämää. Mutta palataan asiaan. Nyt minun täytyy keskittyä puheeseeni.” 

Tuttava: ”On siinä varmaan toinenkin syy, ettei tule käydyksi näissä kokouksissa. Näissä saa helposti 

luopion leiman otsaansa, jos ei koko ajan ylistä saarnamiehen ajatuksia ja suuruutta. On ehkä parasta, 

että menen takaisin kotiini.” 

Saarnamies: ”No jopas, oletpas sinä rohkea. Ettenkö sanoisi jopa uhkarohkea. Herran sanassa sanotaan 

Samuelin ensimmäisessä kirjassa, että kenenkään ei pidä rankaisematta satuttaa kättänsä Herran 

voideltuun.42 Kuinka sinä sitten sen uskallat tehdä?” 

Tuttava: ”Koska sinä et ole Herran voideltu. Sinä olet itseäsi täynnä ole hengellinen puoskari ja 

eksyttäjä!” 

Saarnamies kääntyy seurakunnan puoleen ja julistaa kaikille. 

Saarnamies: ”Katsokaa tätä ylpeätä luopiota, joka uskaltaa nousta Herran sanaa ja valintoja vastaan. 

Oikein kauhistuttaa hänen kohtalonsa, kuinka hänen täytyy korventua Helvetin tulessa. Karttakaa tätä 

miestä, ettette tule tartutetuksi hänen levittämästään rutosta. Hyi ollen, poistu heti paikalla tästä 

pyhästä huoneesta! Minä en enää tunne sinua!” 

 
42 1. Sam. 26:9 
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Saarnamies: ”Herra, minä pyydän sinulta, että puhdistat tämän tilan kaikista Saatanan henkivalloista ja 

kaikesta maailman saastasta. Samalla minä pyydän, että sinä pysäytät ja opetat tuota surkuteltavaa 

ihmistä. Ehkä armosi ylettää vielä hänenkin sydämeensä! Aaaaamen!”  

Saarnamies: ”No niin, tällaisia sattuu aina välillä. Toivon, että opitte tästä tapahtumasta jotakin tärkeää. 
Se tärkeä on se, että älkää kajotko koskaan Herran voideltuun, sillä hän välittää teille Jumalan sanaa ja 
profetioita. Sillä Jumala ei jätä rankaisematta sitä, joka kyseenalaistaa hänen valintansa.”  

”Tarkoitukseni ei ollut puhua Herran valituista, mutta sopiihan tämäkin aihe varsinaiseen aiheeseeni. 
Herran on nimittäin antanut minulle tehtäväksi esittää ja selittää lähestyviä suuria tapahtumia. Olen 
laskenut tarkoin Raamatun mukaan ajankohdat ja päivät, jolloin Herramme Jeesus Kristus palaa maan 
päälle omiansa noutamaan.” 

Saarnamies: ”Olen tehnyt näistä tapahtumista ja ajankohdista taulukot, että jokainen voisi vakuuttua 
sanojeni tarkkuudesta ja totuudesta. Nämä laskelmat ja niihin liittyvät tapahtumat ovat täysin 
riippumattomia jokaisen yksityisen mielipiteistä.” 

Saarnamies: ”Herra itse on evankeliumeissa ilmoittanut Ihmisen Pojan tulevan kohta juutalaisten 
nykyisen vaivan loputtua, mikä on sama kuin pakanain ajan loppu. Minä en käsitä, että tämän 
ennustamista voidaan sanoa mahdottomaksi. Se tulee tapahtumaan 1.4.1898!” 

Saarnamies: ”Olen todistanut, että tämä, mitä sanon, on totta. Herra Jeesus Kristus tulee takaisin maan 
päälle pääsiäisenä 1898. Joka voi, koettakoon todistaa minun erehtyneen!”43 

 

Kuva: Suomen Viikkolehti 17.3.1898 

 

 
43 Dimbleby Jabez Bunting, Uusi aika on lähellä, 1897, s. 3 ja 44 – 45  
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Seurakuntalainen A: ”Halleluja, aamen.” 

Seurakuntalaiset: ”Halleluja, aamen, aamen.” (Kuorossa) 

Seurakuntalaiset lankeavat hurmoksiin, kaatuvat ja puhuvat kielillä. 

Seurakuntalainen B: ”Herra on suuri. Herra on hyvä. Kiitos Herra, kun tulet ottamaan meidät luoksesi!” 

Saarnamies: ”Minua ilahduttaa, että aika on niin kovin lähellä. Saatammeko olla välinpitämättömiä? 
Minusta näyttää, että ne ihmiset, jotka Herran Jeesuksen aikana ajattelemattomasti ja kevytmielisesti 
kuuntelivat Hänen varoituksiaan, eivät olleet puoleksikaan niin rikollisia kuin he, jotka nyt näinä päivinä 
ovat välinpitämättömiä ja uskottomia sekä halveksivat heille tarjottua pelastusta ja ylenkatsovat 
lupausta Herran Jeesuksen kristuksen ihanasta ilmestymisestä takaisin maan päälle pääsiäisenä 
1898.”44 

Seurakuntalainen C: ”Kuinkas se on ymmärrettävä, kun sanassa sanotaan, ettei sitä päivää ja aikaa 
tiedä, kuin Isä taivaassa. Että ei edes Jeesus Kristus itse sitä hetkeä tiedä. Kuinka sitten sinä sen 
tietäisit?” 

Saarnamies: ”Voi, voi, jo toinen eksynyt ja harhaileva lammas. Missä sinun uskosi on? Niin sanassa 
sanotaan, mutta meidän tulee uskossa ja toivossa ojentautua sitä kohti, missä on meidän 
tulevaisuutemme ja toivomme. Tuo sinun epäilevyytesi nakertaa seurakunnan uskoa ja luon eripuraa 
sekä eriseuraisuutta seurakuntaan. Tästä Jumala eritoten varoittaa. Voi voi, mikä mahtaa olla kohtalosi, 
kun noin epäilevä olet.” 

Seurakuntalainen C: ”En siltikään voi ymmärtää, kuinka sinä tai kuka tahansa ihminen voi saada 
Jumalalta erityisilmoituksen asiassa, jossa Jeesus Kristuskaan ei tuota tietoa saa.” 

Saarnamies: ”Ei tämä, mistä kerroin ole mikään eritysilmoitus. Olen vain kertonut, mitä Raamatussa 
lukee!” 

Seurakuntalainen C: ”Ja siellä lukee, ettei sitä hetkeä ja vuotta tiedä kukaan muu, kuin Isä Jumala!” 

Saarnamies: ”Varokaa tuota villitsijää, sanassa sanotaan, että viimeisinä aikoina tulee vääriä profeettoja 
ja eksyttäjiä. Tuossa näette heistä yhden! Sanassa sanotaan myös, että hylätkää heidät, kiertäkää 
heidät kaukaa! Mene samaa tietä kuin tuo tämän päivän ensimmäinenkin harhassa vaeltava luopio.” 

Seurakuntalaiset katsovat C:hen ja kääntävät sitten selkänsä häneen päin ja siirtyvät jonkin matkaa 
poispäin hänestä, eristävät hänet. He laulavat virrestä Jumala ompi linnamme kolmannesta säkeistöstä 
kohdan: 

”Jos täyttyisikin maailma nyt valheen enkeleistä, niin pimeys ei voittoa kuitenkaan saisi meistä.” 

C ymmärtää yskän ja poistuu.  

Seurakunta jää odottamaan ajan kulumista. Jäävät hetkeksi näyttämölle, mutta poistuvat ja tyhjentävät 
näyttämön. 

 
44 Sama, s. 61 – 62  
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Pääsiäinen 1898 menee ohi eikä mitään ihmeellistä tapahtunut. Seurakuntalainen C kohtaa sattumalta 
saarnamiehen kadulla. Saarnamies ja Seurakuntalainen C tulevat näyttämölle vastakkaisista suunnista. 

Seurakuntalainen C: ”Kas vain, saarnamieshän se siinä, näin jälkeen maailmanlopun.” (ivallinen) 

Saarnamies: ”Mitä siinä pilkkaat. Se oli vain laskuvirhe. Haluatko kuulla uudet laskelmat?” 

Seurakuntalainen C: ”En halua ja toivottavasti eivät muutkaan ihmiset halua. Se, mitä minä toivoisin, 
olisi mielenlaatusi nöyrtyminen. Teit virheen ja saat sen anteeksi, jos nöyrryt virheesi myöntämään. 
Muuten on vaarana, että jäät oman kuplasi sisään ja yrität vain todistaa itsellesi oman teoriasi 
oikeellisuutta. Tuskin elät niin pitkään, että voisit ajan myötä tulla vakuuttuneeksi teoriasi 
harhaisuudesta. Meinaan, kun olet jo ikämies.” 

Saarnamies: ”Etpä ole sinäkään yhtään nöyrtynyt. Olen vakuuttunut, että Jeesus palaa pian ja että 
uudet laskelmani ovat paikkansapitäviä.” 

Seurakuntalainen C: ”Sinä elät oman elämäsi ja vastaat siitä Luojallesi, minä omani ja myös vastaan siitä 
Luojalleni. Hän tuomitkoon, emme me!” 

Seurakuntalainen C jatkaa matkaansa. Saarnaaja jää hetkeksi paikalleen, mutta lopulta hänkin poistuu. 

 

 

 

 

 

 

 

Ruotsalainen viimeisten aikojen varoitusjuliste 
luterilaisen ortodoksian ajalta 1600-luvulta. 
Silloinkin pelättiin maailmanloppua.  

Kuva: Tapio Kangasniemi 
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4F Jumalan valtio 

Arendt tulee näyttämölle turhautunut ilme kasvoillaan. 

Arendt: ”Me voimme palauttaa mieleemme Raamatun kertomuksen Kainista ja Abelista. Tämä 
kertomus valaisee meille näkemystä Jumalan valtiosta ja maallisesta ihmisyhteisöstä. – Näistä Abelin 
ratkaisu kuvastaa enteellisesti Jumalan valtakuntaa ja Kainin valinta taas maallista elämää.”45 

Arendtin puhuessa näyttämölle kävelee vanhahko mies, Augustinus. Hän on olemukseltaan hieman 
kumara ja ihonväriltään aika tumma, pohjoisafrikkalainen kun on. 

Augustinus: ”Kas, kukas se täällä on?” 

Arendt: ”Tunnistanko oikein, että olet Augustinus?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augustinus. Kuva: Wikipedia  Hannah Arendt 1930. Kuva: Wikimedia Commons 

 

Augustinus: ”Hippon piispapa hyvinkin, entinen hulivilipoika.” 

Arendt: ”Todellakin, tunnen sinut, vaikka toisaalta en tunne lainkaan. Olen tutkinut ajatteluasi aika 
paljon.” 

 
45 Arendt, Der Liebebegriff bei Augustin, 1929, s. 80 
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Augustinus: ”Hauska kuulla, että joku on ajatuksistani kiinnostunut.” 

Arendt: ”Älähän ole turhan vaatimaton. Olet ollut yksi kristillisen maailman suurimmista ja eniten 
lainatuista ajattelijoista. Varmaan väärinkin sinua on siteerattu ja on ymmärretty, miten sattuu.” 

Augustinus: ”Niinhän siinä käy, että jälkipolvet kirjoittavat edeltäjiensä kirjat uudelleen.” 

Arendt: ”Kerropa nyt, kun paikalle satuit, mitä sinä oikeastaan tarkoitat Jumalan valtiolla. Siitäkin on 
nimittäin niin monta tulkintaa, kuin on sanojaa.” 

Augustinus: ”Tuo, mitä aluksi sanoit, on lähtökohtana. Toisaalta lähtökohtana on Jumalan luomistyö. 
Ihminen luotiin, jotta olisi alku.”46 

”Sitten tuli lankeemus, jonka seurausta on muun muassa tuo Kainin ja Abelin tapaus.” 

”On oikein ajatella, että Abelin valinta on Jumalan valtion esikuva. Mutta on väärin ajatella, että tuo 
esikuva realisoituisi täällä maan päällä.” 

Arendt: ”Aivan, eikö olekin niin, että historiallinen maailma on ihmisten yhteisöllisyydelle 
itsestäänselvyys. Ja että tämä historiallisuus on alkuaan Adamista.”47 

Augustinus: ”Juuri noin. Jumalan valtio on ikuisesti pysyvä, mutta maallinen yhteisöllisyys on häviävä. 
Jumalan valtiossa ei kukaan synny eikä kuole eikä siellä ole kärsimystä.48 Se on taivaallinen valtio, jonne 
pääsee uskossa Herraan Jeesukseen Kristukseen. Maallinen ihmisyhteisö on sen sijaan kaikenlaisten 
ongelmien tyyssija.” 

Arendt: ”Maallinen yhteisö on siis luonnollisesti syntynyt ja historiallisesti perustettu. Sen sijaan 
Jumalan valtakunta on kaukana maailman todellisuudesta.”49 

Augustinus: ”Jumalan valtio on niin kaukana tästä maailmasta kuin taivas on maasta. Se on yhtä 
kaukana kuin iankaikkinen elämä on ajallisesta, tyhjänpäiväisistä ylistyksistä todellinen maine, 
kuolevaisten yhteydestä enkelien seura tai auringon ja kuun valosta hänen valonsa.”50 

Arendt: ”Usein yritetään luoda tätä Jumalan valiota tänne maan päälle. Sellainenhan edellyttäisi 
tuollaisen yhteisön täydellistä eristäytymistä kaikesta ympärillä olevasta todellisuudesta. Tämä taas ei 
ole mahdollista historiallisista syistä eikä sen paremmin aivan tämänhetkisistäkään syistä. Onko 
tällainen maanpäällisen Jumalan valtion perustamisyritys pelkkää haihattelua ja ihmisen ylpeyttä?” 

Augustinus: ”Tällainen yrittäminen on todellakin haihattelua ja ylpeyttä. Ihmisen suurin hyve tulisi olla 
maallisen kunnian halveksunta.51 Jos taas yritetään rakentaa paratiisia maan päälle, ei se jää muilta 
ihmisiltä huomaamatta. Näin voidaan hyvinkin esittää suurtakin kunnian halveksijaa saadakseen 
suuremman kunnian suurena Jumalan palvelijana. Tällainen on tekopyhyyttä.” 

Arendt: ”Eikö kuitenkin ole hyvä pyrkiä hyvään moraaliin ja hyviin tekoihin?” 

 
46 Augustinus, Jumalan valtio, kirja 12, luku 20 
47 Arendt 1929, s. 81 
48 Augustinus, Jumalan valtio, kirja viisi, luku 16 
49 Arendt 1929, s. 82 
50 Augustinus, Jumalan valtio, viides kirja, luku 17 
51 Augustinus, Jumalan valtio, viides kirja, luku 19 
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Augustinus: ”Epäilemättä, mutta silti me olemme täällä maan päällä ja maallisen valtion tai 
ihmisyhteisön osana. Kaikki täydelliseen ihmisyhteisöön pyrkivät teot ovat tekopyhiä yrityksiä, joilla ei 
ole mitään tekemistä todellisen Jumalan valtion kanssa.”  

Hitler kävelee hiljalleen näyttämölle samalla kuunnellen, mitä siellä puhutaan. 

Hitler: ”Lopettakaa jo tuo jaarittelu Jumalan valtiosta ja maallisesta valtakunnasta. Ei noilla tiedoilla ja 
ajatuksilla ole mitään virkaa, kun oikeasti jaetaan valtaa maan päällä.” 

”Todellisen johtajan ominaisuuksiin ei kuulu tieto ja oppineisuus vaan kyky hoitaa kansat sopivasti 
vallan alle.”52 

”Kun propaganda ensin on saanut istutetuksi jonkin aatteen koko kansaan, organisaatio voi kourallisella 
miehiä tehdä sitten johtopäätökset. Tarvittaessa kansa pitää pakottaa omaksumaan uusi aate. 
Organisaatiossa tulee olla taas mahdollisimman vähän ihmisiä ja aktiivisia jäseniäkin tulee olla 
mahdollisimman vähän. Näin taataan, ettei aate tahriinnu, kun vain ydinjoukko johtaa toimintaa.”53 

Taustalta tulevat sinimusta ja vihreä henkilö eteen. He kuuntelevat tarkkaan Hitlerin sanoja.  

Sinimusta: ”Juuri noin, eihän meilläkään ole kuin kourallinen miehiä ihan ydinporukassa. Ihan samaa me 
ajattelemme myös demokratiasta. Sitä ei tarvita, kuten rovasti Kareskin on puhunut.”54 

Vihreä: ”Thoreau näkee myös demokratian haittana ja huonona asiana. Eikä meilläkään ole paljon 
jäseniä suhteessa kannatuksemme laajuuteen.” 

Sinimusta: ”Mitä sinä ajattelet tuosta Jumalan valtiosta?” 

Vihreä: ”Se nyt on noiden uskonkiihkoilijoiden ongelma. Ei se meitä liikuta. Me pelastamme maailman, 
vaikka ilman heitä ja heidän kannatustaan.” 

Hitler kiinnittää tarkemman huomion Arendtiin ja Augustinukseen. 

Hitler: ”No mutta nythän minä vasta havaitsen teidän piirteenne. Oletteko te juutalaisia tai apinoiden 
jälkeläisiä, sekasikiöitä?” 

Arendt: ”Minä olen juutalainen.” 

Augustinus: ”Ja minä olen Pohjois-Afrikasta.” 

Hitler: ”Hups heijaa ja te täällä opetatte kansaa. Että kehtaatte! Achtung!” 

Paikalle juoksee kaksi saksalaista natsisotilasta aseineen. He vetävät asennon ja kunnian Hitlerin 
edessä. 

Hitler: ”Pidättäkää tuo juutalainen ja tuo neekeri ja viekää teloitettavaksi! Onko selvä?” 

 
52 Hitler, Taisteluni II, 1941, s.175 
53 Hitler, Taisteluni II, 1941, s. 178 – 180  
54 Liitto 6.7.1929 
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Natsisotilas: ”Selvä, heil Hitler!” 

 

IKL:n johtajakurssilaiset esittävät natsitervehdyksen 1933. Kuva: Eino Rytkönen, Museovirasto 

Sotilaat taluttavat Arendtin ja Augustinuksen näyttämöltä. Hitler seuraa heitä. Hitlerin seuraan liittyvät 
ystävällismielisesti sekä sinimusta että vihreä henkilö.  
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Toinen puoliaika 

 

Kohtaus 5. 

Ystävällistä neuvontaa 

Natsiupseeri ja kirjuri tulevat näyttämölle. Näyttämöllä on sänky, kaksi tuolia ja pöytä. Pöydällä on 
kirjoituskone. 

Kirjuri istahtaa kirjoituskoneen taakse. Natsiupseeri jää seisomaan vierelle. 

Natsiupseeri: ”Kun sinä olet tuollainen kirjailija, voisit kirjoittaa jonkin mieltä kohottavan jutun 
lehteemme. Se voisi koskea vaikkapa ahkerien ja aatteelleen omistautuneiden kansan palvelijoiden 
työtä propagandakeskuksessamme.” 

Kirjuri: ”Sopiihan se.” Alkaa kirjoittaa. Natsiupseeri katselee koko ajan olan yli. 

Natsiupseeri: ”Tuo sana tuossa, tuo kolmas alusta, mitä se tarkoittaa?” 

Kirjuri: ”Siis sana yksilökö?” 

Natsiupseeri: ”Juuri se, mihin sillä viittaat?” 

Kirjuri: ”Yksityiseen henkilöön virastossamme.” 

Natsiupseeri: ”Ette te ole yksilöitä. Te olette järjestelmän osia ja teette juuri sen, mitä käsketään! Onko 
selvä?” 

Kirjuri: ”Niinhän juuri teen. Yritän kirjoittaa juttua näistä osista.” 

Natsiupseeri: ”No, jatka sitten.” 

Kirjuri jatkaa kirjoittamistaan.  

Natsiupseeri: ”Se sana on siinä vieläkin. Poista se!” 

Kirjuri: ”Selvä. Onko näin hyvä: Jokainen järjestelmän osa propagandakeskuksessa antaa kaikkensa 
työssä kansallissosialismin ja Führerin hyväksi.” 

Natsiupseeri: ”Hienoa, juuri noin.” 

Kirjuri jatkaa kirjoittamistaan. 

Natsiupseeri: ”Mitä ihmettä sinä nyt kirjoitat?” Siristää silmiään: ”Lukeeko siinä, että jokainen 
propagandakeskuksen työntekijä pohtii öin ja päivin, kuinka voisi luoda mahdollisimman myönteisen 
kuvan Führeristä ja kansallissosialistisesta järjestelmästä.” 

Kirjuri: ”Kyllä, niin siinä lukee.” 
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Natsiupseeri: ”Etkö sinä taulapää ole vielä oppinut, ettei sinun tehtäväsi ole pohtia ja ajatella mitään. 
Sinun tehtäväsi on toistaa sanasta sanaan Führerin ja Goebbelssin kirjoituksia ja puheita. Sinä et ole 
mitään, eikä sinulla itsenäsi ole mitään arvoa. Sinun arvosi on vain siinä, että osaat kirjoittaa kielellisesti 
oikeita lauseita niin, että ne sisältävät oikeita sanoja ja ajatuksia. Sinä olet koneen osa, et yksilö! – 
Jatka, mutta varokin ajattelemasta omilla aivoillasi. Palaan kohta.” 

Natsiupseeri poistuu ja kohtaa silmäyksen verran poistuessaan punaupseerin, joka tulee kirjurin luokse. 

Punaupseeri: ”Kun sinä olet tuollainen kirjailija, voisit kirjoittaa jonkin mieltä kohottavan jutun 
lehteemme. Se voisi koskea vaikkapa ahkerien ja aatteelleen omistautuneiden kansainvälisen 
kommunismin palvelijoiden työtä propagandakeskuksessamme.” 

Kirjuri: ”Sopiihan se.” Alkaa kirjoittaa. Punaupseeri katselee koko ajan olan yli. 

Punaupseeri: ”Tuo sana tuossa, tuo kolmas alusta, mitä se tarkoittaa?” 

Kirjuri: ”Siis sana yksilökö?” 

Punaupseeri: ”Juuri se, mihin sillä viittaat?” 

Kirjuri: ”Yksityiseen henkilöön virastossamme.” 

Punaupseeri: ”Ette te ole yksilöitä. Te olette kollektiivin osia ja teette juuri sen, mitä käsketään! Onko 
selvä?” 

Kirjuri: ”Niinhän juuri teen. Yritän kirjoittaa juttua näistä osista.” 

Punaupseeri: ”No, jatka sitten.” 

Kirjuri jatkaa kirjoittamistaan.  

Punaupseeri: ”Se sana on siinä vieläkin. Poista se!” 

Kirjuri: ”Selvä. Onko näin hyvä: Jokainen kollektiivin osa propagandakeskuksessa antaa kaikkensa työssä 
kansainvälisen kommunismin ja puolueen hyväksi.” 

Punaupseeri: ”Hienoa, juuri noin.” 

Kirjuri jatkaa kirjoittamistaan. 

Punaupseeri: ”Mitä ihmettä sinä nyt kirjoitat?” Siristää silmiään: ”Lukeeko siinä, että jokainen 
propagandakeskuksen työntekijä pohtii öin ja päivin, kuinka voisi luoda mahdollisimman myönteisen 
kuvan puolueesta ja kansainvälisestä kommunismista.” 

Kirjuri: ”Kyllä, niin siinä lukee.” 

Punaupseeri: ”Etkö sinä taulapää ole vielä oppinut, ettei sinun tehtäväsi ole pohtia ja ajatella mitään. 
Sinun tehtäväsi on toistaa sanasta sanaan Marxin, Engelsin, Leninin ja Stalinin kirjoituksia ja puheita. 
Sinä et ole mitään, eikä sinulla itsenäsi ole mitään arvoa. Sinun arvosi on vain siinä, että osaat kirjoittaa 
kielellisesti oikeita lauseita niin, että ne sisältävät oikeita sanoja ja ajatuksia. Sinä olet koneen osa, et 
yksilö! – Jatka, mutta varokin ajattelemasta omilla aivoillasi. Palaan kohta.” 
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Punaupseeri poistuu ja kohtaa silmäyksen verran poistuessaan hengellisen johtajan, joka tulee kirjurin 
luokse. 

Hengellinen johtaja: ”Kun sinä olet tuollainen kirjailija, voisit kirjoittaa jonkin mieltä kohottavan jutun 
lehteemme. Se voisi koskea vaikkapa ahkerien ja uskolleen omistautuneiden seurakunnan palvelijoiden 
työtä.” 

Kirjuri: ”Sopiihan se.” Alkaa kirjoittaa. Hengellinen johtaja katselee koko ajan olan yli. 

Hengellinen johtaja: ”Tuo sana tuossa, tuo kolmas alusta, mitä se tarkoittaa?” 

Kirjuri: ”Siis sana yksilökö?” 

Hengellinen johtaja: ”Juuri se, mihin sillä viittaat?” 

Kirjuri: ”Yksityiseen henkilöön seurakunnassamme.” 

Hengellinen johtaja: ”Ette te ole yksilöitä. Te olette Kristuksen seurakunnan jäseniä ja teette juuri sen, 
mitä käsketään! Onko selvä?” 

Kirjuri: ”Niinhän juuri teen. Yritän kirjoittaa juttua näistä jäsenistä.” 

Hengellinen johtaja: ”No, jatka sitten.” 

Kirjuri jatkaa kirjoittamistaan.  

Hengellinen johtaja: ”Se sana on siinä vieläkin. Poista se!” 

Kirjuri: ”Selvä. Onko näin hyvä: Jokainen seurakunnan jäsen antaa kaikkensa työssä Kristuksen 
seurakunnan ja kirkon hyväksi.” 

Hengellinen johtaja: ”Hienoa, juuri noin.” 

Kirjuri jatkaa kirjoittamistaan. 

Hengellinen johtaja: ”Mitä ihmettä sinä nyt kirjoitat?” Siristää silmiään: ”Lukeeko siinä, että jokainen 
seurakunnan työntekijä pohtii öin ja päivin, kuinka voisi luoda mahdollisimman myönteisen kuvan 
kirkosta ja Kristuksen seurakunnasta.” 

Kirjuri: ”Kyllä, niin siinä lukee.” 

Hengellinen johtaja: ”Etkö sinä taulapää ole vielä oppinut, ettei sinun tehtäväsi ole pohtia ja ajatella 
mitään. Sinun tehtäväsi on toistaa sanasta sanaan Raamattua ja pyhien opettajien kirjoituksia ja 
puheita. Sinä et ole mitään, eikä sinulla itsenäsi ole mitään arvoa. Sinun arvosi on vain siinä, että osaat 
kirjoittaa kielellisesti oikeita lauseita niin, että ne sisältävät oikeita sanoja ja ajatuksia. Sinä olet 
kokonaisuuden osa, et yksilö! – Jatka, mutta varokin ajattelemasta omilla aivoillasi. Palaan kohta.” 

Hengellinen johtaja poistuu ja kohtaa silmäyksen verran poistuessaan puna-vihreän johtajan, joka tulee 
kirjurin luokse. 
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Ihminen on tavoitellut aina taivaita ja himoinnut itselleen orjia. Tuntemattoman tekijän kuparipiirros 
todennäköisesti 1600-luvun loppupuolelta. Kuva: Tapio Kangasniemi 

 

Puna-vihreä johtaja: ”Kun sinä olet tuollainen kirjailija, voisit kirjoittaa jonkin mieltä kohottavan jutun 
lehteemme. Se voisi koskea vaikkapa ahkerien ja aatteelleen omistautuneiden ympäristön palvelijoiden 
työtä.” 

Kirjuri: ”Sopiihan se.” Alkaa kirjoittaa. Puna-vihreä johtaja katselee koko ajan olan yli. 

Puna-vihreä johtaja: ”Tuo sana tuossa, tuo kolmas alusta, mitä se tarkoittaa?” 

Kirjuri: ”Siis sana yksilökö?” 

Puna-vihreä johtaja: ”Juuri se, mihin sillä viittaat?” 

Kirjuri: ”Yksityiseen henkilöön aatteellisessa liikkeessämme.” 

Puna-vihreä johtaja: ”Ette te ole yksilöitä. Te olette ympäristöliikkeen palvelijoita ja teette juuri sen, 
mitä käsketään! Onko selvä?” 

Kirjuri: ”Niinhän juuri teen. Yritän kirjoittaa juttua näistä palvelijoista.” 

Puna-vihreä johtaja: ”No, jatka sitten.” 

Kirjuri jatkaa kirjoittamistaan.  

Puna-vihreä johtaja: ”Se sana on siinä vieläkin. Poista se!” 

Kirjuri: ”Selvä. Onko näin hyvä: Jokainen ympäristöliikkeen aktiivi antaa kaikkensa työssä Pyhän Maan ja 
Ilman hyväksi.” 
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Puna-vihreä johtaja: ”Hienoa, juuri noin.” 

Kirjuri jatkaa kirjoittamistaan. 

Puna-vihreä johtaja: ”Mitä ihmettä sinä nyt kirjoitat?” Siristää silmiään: ”Lukeeko siinä, että jokainen 
ympäristöliikkeen aktiivi pohtii öin ja päivin, kuinka voisi luoda mahdollisimman myönteisen kuvan 
ympäristöliikkeestä.” 

Kirjuri: ”Kyllä, niin siinä lukee.” 

Puna-vihreä johtaja: ”Etkö sinä taulapää ole vielä oppinut, ettei sinun tehtäväsi ole pohtia ja ajatella 
mitään. Sinun tehtäväsi on toistaa sanasta sanaan pyhien opettajien kirjoituksia ja puheita. Sinä et ole 
mitään, eikä sinulla itsenäsi ole mitään arvoa. Sinun arvosi on vain siinä, että osaat kirjoittaa kielellisesti 
oikeita lauseita niin, että ne sisältävät oikeita sanoja ja ajatuksia. Sinä olet kokonaisuuden osa, et yksilö! 
– Jatka, mutta varokin ajattelemasta omilla aivoillasi. Palaan kohta.” 

Puna-vihreä johtaja poistuu ja kohtaa poistuessaan natsiupseerin, punaupseerin ja hengellisen johtajan. 

He pysähtyvät, hämmentyvät, vilkaisevat kirjuriin ja syöksyvät kirjurin kimppuun, jonka he raahaavat 
näyttämöltä ulos. Sitten takaa kuuluu voimasta riitelyä ja tappelun nujakointia. 

Kesken nujakoinnin kävelee paavi Innocentius III näyttämölle. 

Innocentius III: ”Minut on asetettu Jumalan huoneen herraksi. Minulle on sanottu profeetan kautta: 
"Minä asetan sinut tänä päivänä kansojen ja valtakuntien yläpuolelle." Minusta kirjoittaa apostoli: 
"Minä annan sinulle taivasten valtakunnan avaimet." Palvelija, joka on asetettu koko talon herraksi, on 
Kristuksen sijainen: hänet on asetettu Jumalan ja ihmisen välille, hän on pienempi Jumalaa, mutta 
suurempi ihmistä”. 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
55 Paavi Innocentius III roomalaisille pitämässään puheessa, Wikipedia 
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       Paavi Innocentius III.                 Lenin Moskovan Punaisella   Hitler 1938. Kuva: Bundesarchiv Bild 
       Kuva: Wikipedia                         torilla 1.5.1919.           

        Kuva: Wikimedia Commons 

 

     

 

 

 

Kuvassa on Virgin Orans eli Neitsyt Maria 
ylistämässä Herraa. Ikoni on Pyhän Sofian 
katedraalissa Kiovassa. Kuva: Wikipedia 

Käsien kohottelu on kuulunut aina ihmisen 
tapoihin, kun hän on palvonut itseään tai jotakin 
itseään suurempaa, kuten Jumalaa. Jumala taas 
on ollut, mikä milloinkin. Viime aikoina käsien 
kohottelu on kuulunut kiinteästi kristilliseen 
uuskarismaattisuuteen. 
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Kohtaus 6. 

Moraalin rappio  

 

Arendt tulee näyttämölle, istahtaa pöydän ääreen ja pudistelee päätään. 

Arendt: ”Siellä, missä totalitarismilla on ehdoton valta, se vaihtaa propagandan indoktrinaatioon ja 
käyttää väkivaltaa pelottelemaan kansaa, mutta varsinkin tekemään sen ideologisista opinkappaleista ja 
niistä johtuvista konkreettisista valheista totta.”56 

Arendt: ”Ennen tätä ehdottoman vallan vaihetta, niin sanotussa normaalin perustuslaillisuuden ja 
mielipiteenvapauden vallitessa valtaan pyrkivät totalitaariset liikkeet voivat käyttää terroria vain 
rajallisesti. Niiden on muiden puolueiden tavoin pakko hankkia kannattajia ja vaikuttaa uskottavalta 
yleisölle, jota ei vielä ole tyystin eristetty kaikista muista tiedonlähteistä.”57 

Arendt: ”Uskaltaisin sanoa, että on aika moraalitonta tehdä valheesta totuutta propagandan tai 
indoktrinaation keinoin. Totalitaarisuudessa on sisällä myös moraalin rappio.” 

Arendt: ”Haluan viitata vielä Adolf Eichmannin oikeudenkäynnin aikaansaamiin ajatuksiini. – Koska 
kaikki kunnialliset piirit olivat tavalla tai toisella antautuneet Hitlerille, sosiaalista käyttäytymistä 
määrittelevät moraaliset maksiimit ja omaatuntoa ohjaavat uskonnolliset käskyt olivat käytännössä 
kadonneet. – Näin jäi jäljelle vain kunkin yksilön oma vaisto oikeasta ja väärästä.”58 

Arendt nousee ja siirtyy näyttämöllä syrjään, mutta jää kuuntelemaan. Hän kuljeskelee näyttämön 
takaosassa. 

Lenin ja Kollontai tulevat näyttämölle. Näyttämöllä on kaksi tuolia, sänky ja pöytä, jolla on 
kirjoituskone.  

 
56 Arendt, Totalitarismin synty 1948/2013, s. 413 
57 Sama 
58 Arendt, Eichmann Jerusalemissa, 1963/2016, s. 370 



58 
 

 

Leninin työhuone Kremlissä 1920-luvulla. Kuva kirjasta Krupskaja, Muistelmia Leninistä, APN. 

 

Kollontai: ”Kuulehan Iljits, minusta sinä halveksit minua ja ajatuksiani.” 

Lenin: ”Älä viitsi, minulla on tässä sisällissodan ja nälän riivaamassa maassa muutakin ajateltavaa kuin 
nuo sinun iänikuiset avioliittosi ja moraalisi.” 

Kollontai: ”En voi ymmärtää, mistä on kotoisin välinpitämättömyytesi erästä työväenluokan tärkeintä 
tehtävää kohtaan. Miten voit selittää sukupuolikysymyksen kuuluvan puolueen vähempiarvoisiin 
kysymyksiin? Olet kyllä valmis laittamaan voimaa ja joukkoja sotaan ja moneen muuhun asiaan, mutta 
tämä, ihmisyyden kannalta olennaisin asia, sukupuolisuus ei sinua tunnu kiinnostavan.”59 

Lenin: ”En väitä, etteikö tuokin asia olisi tärkeä, mutta kun kansalaiset huutavat leipää ja tappavat 
toisiaan, on vaikea keskittyä asioihin, jotka ovat olemassa sodasta ja nälästä huolimatta.” 

Kollontai: ”Sukupuolisuus on tunnustettava luonnolliseksi luonnon tehtäväksi, kuten kaikki muutkin 
vietit, nälän tai janon sammuttaminen.”60 

 
59 Kollontai, Uusi moraali, 1918, s. 23, www.marxists.org 
60 Kollontai, Kommunistisesta aviomoraalista, Työläisnainen 1.6.1923 
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Lenin: ”Olen kuullut tästä sinun vesilasiteoriastasi. Siitähän puhutaan yhä siellä ja täällä. – Olet 
oikeassa, jos ajattelet, etten hyväksy tuota teoriaasi. En todellakaan hyväksy. Se ei ole kommunismia. 
Se on yhteiskuntavastainen.”61 

Kollontai: ”Niin, mutta olenhan hieman muuttanut sitä.” 

Lenin: ”Hyvä, kun olet. Vaikka en ole vähääkään synkkämielinen askeetti, tuntuu minusta melko usein 
nuorison ja myös aikuisten niin sanottu uusi sukupuolielämä puhtaasti porvarilliselta. Se tuntuu kunnon 
porvarillisen porttolan muunnokselta.”62 

Kollontai: ”Enhän minä ole tarkoittanut, että moraalista pitäisi olla kaikki rajat pois.”63 

Lenin: ”Hyvä näin. Itsehillintä ja itsekuri ei ole orjuutta, niitä tarvitaan myös rakkaudessa. Hillittömyys 
sukupuolielämässä on porvarillista, se on mädännäisyyden tuntomerkki.”64 

Kollontai vilkaisee seinällä olevaa Leninin ja Krupskajan kuvaa ivallisesti, mutta samalla myös jotenkin 
säälivästi. 

Kollontai: ”Suhteessasi Nadezdaan ei ainakaan hillittömyyttä ole ollut, jos yhtään olen oikein 
ymmärtänyt, paitsi hänen itsemurhayrityksensä. Missä muuten Inessa on?”65 

Lenin: ”Olet ilkeä! Inessa on Kaukasiassa. Ja mitä tulee minun ja Nadezdan suhteeseen, se ei sinulle 
kuulu! Osaat olla välillä pahanilkinen narttu! Kaunis ja älykäs, mutta pahanilkinen.”66 

Leninin työhuoneeseen astuu Otto-Ville Kuusinen. 

Kuusinen: ”Saako häiritä? Olisi hieman asiaa Iljitsille. Kommunistisen internationaalin toisen 
konferenssin jälkityö painaa päälle.” 

Lenin: ”Aivan, voisitko Alexandra poistua. Meillä olisi töitä.” 

Kollontai: ”Vai että töitä, mitäs nämä minun asiani sitten ovat? Eivätkö ne ole töitä?” 

Lenin: ”Ovat, ovatpa hyvinkin, mutta nyt pitää keskittää kaikki aika ja kaikki voimat muuhun. On 
tärkeämpiä ja painavampia huolia, kuten Neuvostovallan säilyttäminen, Puolan sodan jälkipyykki, 
sisällissodan loppunäytös Wrangelia vastaan etelässä. Kaiken tämän jälkeen tulee eteemme 
jälleenrakentaminen. Siinä vaiheessa on syytä palata tähän sukupuoli- ja perheasiaankin.67 Ja onhan 
tämä Kuusisenkin mainitsema asia.” 

Kollontai: ”Entäpä, jos en suostu poistumaan.” Kollontai esiintyy uhmakkaasti. 

Lenin: ”Voi sinua Alexandra, osaatpa olla jääräpäinen.”  

 
61 Clara Zetkin Leninistä, Marx, Engels, Lenin – nainen, perhe ja yhteiskunta, 1977, s.221 
62 Sama 
63 Kollontai, Työläisnainen 1.6.1923 
64 Zetkin, 1977, s. 223 
65 Kollontai, Suuri rakkaus, 1982 
66 Zetkin, 1977, s. 225 
67 Zetkin, 1977, s. 224 
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Kollontai: ”Etkös sinä Otto-Ville ole joskus ottanut kantaa moraaliin? Meillä taitaa olla taustalla 
molemmilla myös uskonnollisia tapahtumia.” 

Kuusinen: ”Olenhan minä niistäkin asioista joskus kirjoittanut ja tehnyt samalla pesäeroa 
taantumukselliseen hengellisyyteen.” 

Kollontai: ”Kertaahan nyt, mitä kirjoitit. Minua kiinnostaa kuulla.” 

Kuusinen: ”Mitä Iljits on asiasta mieltä? Onko siihen aikaa?” 

Lenin: ”No, olkoon, muutama minuutti sinne tai tänne.” 

Kuusinen: ”Kirjoitin jotakin sellaista, että marxilaisuuden mukaan ei ole mitään ehdottomia sääntöjä, 
joita pitäisi noudattaa. Kaikki käyttäytymissäännöt on johdettavissa poliittisesta ja taloudellisesta 
tarkoituksenmukaisuudesta.68 Uskon, että osaan noudattaa tätä periaatetta loppuun asti.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuusisen masinoiman Terijoen hallituksen tarkoituksenmukaisuutta ja historiallista tarkkanäköisyyttä 
osoittava moraalin rappion huippusaavutus on Suomen kansalle osoitettu julistus 31.12.1939. Siitä on 
jäljellä vain muisto ja resuinen paperinpala. Kuva: Tapio Kangasniemi 

Lenin: ”Jotakuinkin noin se on. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö kommunismissa olisi sääntöjä ja rajoja. 
Ne eivät vain edusta vanhan porvarillisen maailman sääntöjä. Kommunismin kehittämisen 
tarkoituksenmukaisuus sanelee nuo säännöt. Anarkiaa ei voi hyväksyä sen paremmin 
sukupuolimoraalissa kuin muussakaan moraalissa.” 

 
68 Salminen, Nuori Otto-Ville Kuusinen, 1970, s. 156 
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Kuusinen: ”Tästäkin kirjoitin joskus viitisentoista vuotta sitten. Olen samaa mieltä.”69 

Kollontai: ”Etkös kerran kirjoittanut niinkin, että muuta moraalia ei ole eikä saa olla ihmisen toimintaa 
määräämässä kuin rehellisyys ja uskollisuus omaa itseä kohtaan.”70 

Kuusinen: ”Olin silloin vielä nuori. Olin juuri irrottautumassa kristinuskon pauloista ja siksi ajattelin noin 
lapsellisesti, että omatuntomme olisi kaiken mittari. Nyt näen asian historiallisemmin.” 

Kollontai: ”Sääli, että olet muuttanut ajatteluasi.”  

Lenin: ”Minusta se ei ole lainkaan sääli. Mitä siitä tulisi, jos kaikki huutaisivat kuorossa oman mielensä 
mukaista moraalia. Anarkia ja kaaos siitä syntyisi. Kyllä puolueen on saatava piirtää moraalin rajat.” 

Arendt kulkee taustalta eteen. 

Arendt: ”Tätä juuri edellä tarkoitin. Ensin ajetaan ihminen moraaliseen tyhjiöön ja yksinäisyyteen ja 
sitten puolue tai liike, tai oikeammin joku diktaattori määrittelee moraalin. Yksilön tehtäväksi jää 
totteleminen tai kuolema. On ihan sama, minkä niminen tuo totalitaarinen järjestelmä on.”71 

Lenin: ”Menehän nyt siitä häiritsemästä!” Osoittaa sanat Arendtille. 

Arendt siirtyy takaisin taka-alalle. Lenin, Kollontai ja Kuusinen jatkavat. 

Lenin: ”Eihän meillä ole muuta keinoa. Kurin on oltava kova, muuten kaikki leviää käsistä.” 

Kuusinen: ”Totta, marxilainen maailmankatsomus vaatii ehdottomuutta.”72 

Kollontai: ”Älkää ymmärtäkö minua väärin. Omatunto on tärkeä mittari, mutta omantunnon on 
kerrottava oikeita asioita. Omantunnon pitää kertoa, että sukupuoliyhteyskin vaatii taustalleen kyvyn 
yhteisöllisyyden ja solidaarisuuden edistämiseen sekä kyvyn päästä eroon itsekkäistä taipumuksista. Ja 
eikö tätä vaadita kommunismin rakentamisessa yleensäkin?”73 

Lenin: ”Tottahan tuo on.” 

Kollontai: ”Tämä nykyinen aika tuottaa suurta sielullista yksinäisyyttä. Tässä yksinäisyydessämme sitten 
löydämme niin sanottuja sukulaissieluja, joiden kanssa on helppo antautua poistamaan sielunelämän 
yksinäisyyden kolkkoutta sukupuoliyhteyden kautta. Tässä on ohjaavana asiana pelkkä nautinnon 
hakeminen vailla mitään syvempää ja jalompaa yhteyttä.”74 

Lenin: ”No, emmehän me ihan eri mieltä olekaan.” 

Kollontai: ”Emme todellakaan. Sellaista aviosuhteiden kirjavuutta, mikä nykyisin, 1920-luvulla vallitsee, 
ei historia vielä ennen ole tuntenut. Näissä suhteissa on vaikka mitä, rotua turmeleviin suhteisiin ja 

 
69 O-V- Kuusinen, Asian periaatteellinen puoli, 1981, s. 350 – 356  
70 Otto Näre (Kuusinen), Filisterimäisyydestä jokapäiväisessä elämässä, Päivälehti 1.12.1903 
71 Arendt, Totalitarismin synty, 1948/2013, s. 546 – 552  
72 Salminen, Nuori Otto-Ville Kuusinen, 1977, s.156  
73 Kollontai, Kommunistisesta aviomoraalista, Työläisnainen 1.6.1923 
74 Kollontai, Uusi moraali, 1918, s. 23, www.marxists.org  

http://www.marxists.org/
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luonnottomuuteen asti. Huippuna on prostituutio, joka on kauheinta, mitä voi ajatella, kun puhutaan 
rakkaudentoimituksista.”75 

Lenin: ”Tätä kaikkea juuri tarkoitan. Siksi sinun vesilasipuheesi ovat vaarallisia.” 

Näyttämölle kävelee muuan vanha mies, Augustinus. Hän tervehtii tullessaan Arendtia ja jatkaa matkaa 
kommunistien viereen. Lenin havaitsee tulijan. 

Lenin: ”Kukas se sinä sitten olet, mokomakin dedushka?” 

Augustinus: ”Olen Augustinus. Olet saattanut lukea jostakin.” 

Lenin: ”Olenpa hyvinkin. Mitä asiaa sinulla on? Meillä olisi vähän kiire tuon Kuusisen kanssa saada 
aikaiseksi oikeita töitäkin tänään. Kollontaikin otti aikaa ihan liikaa omille asioilleen.” 

Augustinus: ”Kuusiselle haluan vain sanoa, että et ole ymmärtänyt ollenkaan, mitä omatunto on.” 

 

 

Kautta aikojen ovat tietyt kulminaatiovaiheet ihmisen elämässä vaatineet tuekseen rituaaleja, yhteisesti 
sovittuja tapoja kohdata elämän käännekohdat, ilot ja surut. Kuvissa on näytteitä 1700-luvulta. Kuvat: 
Tapio Kangasniemi 

 
75 Sama, s. 18, 21 ja 23 
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Augustinus: ”Ja teille kaikille haluan sanoa, että ei mikään puolue pysty luomaan moraalia. Siis sellaista 
moraalia, josta ei syntyisi riita ja tora. Niin kauan, kun te yritätte luoda omasta päästänne moraalin 
sääntöjä tai maksiimeja, kuten tuo Arendt asian ilmaisi, on joku toinen aina eri mieltä noista 
maksiimeista. Seurauksena on lopulta suuri riita ja sota.” Viittaa Arendtiin. 

Augustinus: ”Moraalin maksiimien täytyy olla yhteiseen uskoon perustuvia. Tällöin niitä voidaan käyttää 
ihmisten riitojen ratkaisemiseen eikä riitojen synnyttämiseen. 

Augustinus: ”Jumalan omakätisesti sydämeen, siis omatuntoon, kirjoittamat lait eivät siis voi tarkoittaa 
mitään muuta kuin Pyhän Hengen läsnäoloa. Henki on Jumalan sormi. Hänen läsnäolonsa merkitsee 
sitä, että sydämeemme vuodatetaan rakkaus, joka on lain täyteys ja käskyn loppu.”76 

Augustinus: ”Ihmiset toteuttavat lain vaatimuksia myös luonnostaan – kun taas toiset eivät toteuta. Se 
on heidän vikansa. Tämä vika, mikä onkin, on hävittänyt Jumalan lain sydämistä. Vain Jumalan armo voi 
korjata tämän vian.77 Teidän on nyt syytä tutkia itseänne.” 

Lenin: ”Kuule, suksi nyt siitä helvettiin. Me kyllä tiedämme, mitä teemme. Sinun hapanneita neuvoja 
emme kaipaa.” 

Kuusinen: ”Juuri tuosta syystä minä lähdin uskovien porukoista. Suurimpia egoisteja ovat juuri nuo 
tuollaiset kristityt, jotka aina vain arvostelevat, syyttävät ja tuomitsevat toisia. Samalla he yleensä ovat 
mitä suurimpia roistoja ja pikkuporvarillisia valehtelijoita!”78 

Arendt seuraa kiivailua taustalla. Hän heittää loppuun pienen piikin ja poistuu näyttämöltä. 

Arendt: ”Ja tehän ette syytä nyt ketään, ettehän!”79 

Augustinus siirtyy taaemmaksi. Eteen tulee muutama nuorehko henkilö. Osa vaikuttaa miehiltä, osa 
naisilta, osasta on vaikea sanoa mitään. Osa on ihan kuin huumattuja. 

Kollontai: ”Anteeksi, mutta keitä te olette?” 

Tulija A: ”Olemme tuolta tulevaisuudesta, sadan vuoden päästä tulleita.” 

Kollontai: ”Kerro vähän tarkemmin.” 

Tulija A: ”Olemme lukeneet innostuneina sinun tekstejäsi ja olemme vieneet käytäntöön teoriasi 
uudesta moraalista.” 

Kollontai: ”Mielenkiintoista, jopa imartelevaa. Kuulitko Lenin? Minun teoriani elävät vielä sadankin 
vuoden kuluttua. – Kuinka olette toteuttaneet sen, mistä puhut?” 

 
76 Augustinus, Henki ja kirjain, 1982, s. 82 
77 Sama, s. 102  
78 Otto Näre (Kuusinen), Filisterimäisyydestä jokapäiväisessä elämässä, Päivälehti 1.12.1903 
79 Vrt. Arendt, Eichmann Jerusalemissa, 1963/2016, s. 372 – 373  
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Tulija A: ”Meillä on jo yli 40 sukupuolta, ehkä enemmänkin.80 Ja meillä on avioliitto laajennettu 
koskemaan homopareja. Ja meillä pohditaan vakavasti moniavioisuuden laillistamista. Osa toivoisi, että 
heidän ja heidän lemmikkinsäkin suhde voitaisiin laillistaa avioliiton piiriin. Siinä on tosin kova 
vastustus. Ja…” 

Kollontai keskeyttää puhujan. 

Kollontai: ”Mitä ihmettä sinä puhut? En minä ole koskaan mistään tuollaisesta puhunut. Miten 
tavallinen miehen ja naisen liitto sitten jaksaa?” 

Tulija A: ”Onhan meillä vielä niitäkin, mutta niistä yli puolet purkautuu muutaman vuoden sisällä. Ja yhä 
useampi kokeilee pettyneenä homoseksiä tai jotakin muuta eron jälkeen.” 

Kollontai: ”Entä sitten avioliiton ulkopuoliset suhteet?” 

Tulija A: ”Se on ihan tavallista, ehkä suurin osa harrastaa niitä. Niistä kai ne erotkin johtuvat, ainakin 
pääosin.” 

Kollontai: ”Mikä teillä on sitten lasten asema ja tilanne?” 

Tulija A: ”Lapset hoidetaan pääosin päiväkodeissa, mutta jotkut kyllä jääräpäisesti haluavat hoitaa omia 
lapsiaan. Yritämme kyllä lopettaa tällaisen käytännön, mutta kai ymmärrät, että ihmiset ovat jäykkiä ja 
muutoksia vastustavia. – Niin ja meillä ei enää väestö kasva lainkaan. Syntyvyys on kuolleisuutta 
pienempää. Tämä on mitä hienoin asia ilmaston ja muunkin ympäristön kannalta.” 

Kollontai: ”Tuosta ilmastosta en ymmärrä mitään, mutta eikö teillä enää tehdä lapsia?” 

Tulija A: ”Ei meillä ole sellaiseen aikaa eikä kiinnostusta. Lapset ovat riesa ja rasite. Lisääntyminen ei 
kiinnosta, meitä kiinnostavat erilaiset nautinnot ja viihde. – Eikö olekin ihana tämä meidän ajan 
maailma? Me saamme toimia miten vain, eikä kukaan puutu. Kunhan emme vain lue julkisesti sellaisia 
kirjoja kuin Raamattu ja Koraani. Niitä meillä ei enää suvaita. Niin, ja autolla ei saa enää ajaa. Se on 
syntiä.” 

Tulija B: ”Kuule A, mulla alkaa loiveneen tää olo. Tarvitsisin lisää piriä. Onks sulla antaa?” Tönii A:ta. 

Tulija A: ”On toki. En myy, vaan annan. Kyllähän sinä tiedät, mitä se tarkoittaa.” 

Tulija B: ”Joo, joo. Saat omas pois, joskus. Anna nyt!” 

Tulija A ottaa taskustaan pyydettyä ainetta, ja B vetää sen ruiskuun. Sitten B alkaa tuijottaa Kollontaita. 

Tulija B: ”Rouvakin saa, jos haluaa.” Tarjoaa piikkiä Kollontaille. 

Kollontai ottaa pari askelta taaksepäin hämmennys ja lähes kauhu kasvoillaan. 

Kollontai: ”Haluan palata takaisin hautaani. Olen tainnut erehtyä pahemman kerran.” 

 
80 Setan internetsivut, seta.fi/sateenkaaritieto 
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Kollontai lähtee näyttämöltä totisena. Muut seuraavat häntä, kukin tavallaan ja liikuntakykynsä 
puitteissa. 

 

Alexandra Kollontai, suomalaisen äidin Aleksandra Masalinin tytär 1921. Kuva: Wikimedia Commons  
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Kohtaus 7. 

Valheiden riemuvoitto 

Kahneman ja Arendt tulevat eri suunnista näyttämön etuosaan. Kahneman istahtaa sängylle, Arendt jää 
seisomaan. 

Kahneman: ”Ihmisen nopea, emotionaalisesti ohjautuva ajattelu edellyttää tarinoiden 
johdonmukaisuutta. Tarinan perustana olevan aineiston määrä ja laatu ovat pääosin epäolennaisia.”81 

Arendt: ”Olen havainnut saman asian tutkiessani totalitaarisia järjestelmiä. Niille ovat ominaisia 
hirmuiset valheet. Tiedekin on niissä valjastettu propagandan ja indoktrinaation palvelukseen ja on 
vallan korvike. Sama koskee myös mediaa.”82  

Arendt: ”Niin, ja ihmismassoilla on riivattu halu paeta todellisuutta, koska ihmiset eivät kestä ja suostu 
tunnustamaan todellisuuden satunnaisuutta. Näin ollen ihmisillä on halu uskoa fiktioita ja edetä 
sattuman ja hallitsemattomuuden maailmasta totalitaarisen propagandan luomaan fiktiiviseen 
johdonmukaisuuteen.”83 

Kahneman: ”Ihminen on valitettavan emotionaalinen olento, jonka päässä aina silloin tällöin tapahtuu 
järkevääkin päättelyä.” 

Arendt: ”Ja juuri tätä ominaisuutta kaikki despootit, diktaattorit ja totalitaariset järjestelmät ovat 
käyttäneet hyväkseen.” 

Harmaanruskea ihminen löntystelee Arendtin ja Kahnemanin väliin. 

Harmaanruskea: ”Eikö olekin niin, ettei tällainen inhimillinen typeryys liity vain natsismiin tai 
stalinismiin?” 

Kahneman: ”Ilmiö, josta puhuin, koskee jokaista ihmistä. Se koskee jokaisen ihmisen arkista elämää, 
mutta varmasti myös laajempia yhteiskunnallisia ilmiöitä. Ihmisethän niissäkin toimivat.” Samalla 
poistuu näyttämöltä. 

Arendt: ”Varmaan on juuri noin. Se, että ihmiset ovat vastoin omaa tahtoaan ja etuaankin valmiita 
palvelemaan totalitaarista järjestelmää, ei selity sillä, että yksilöt olisivat poikkeuksellisen typeriä, tai 
häjyjä. Syy on siinä, että yleisen tuhon sekasorrossa pako todellisuudesta jättää edes hivenen 
itsekunnioitusta. Mieluummin uskotaan johdonmukaiseen valheeseen kuin epäjohdonmukaiseen, 
sekasortoiseen tai pelottavaan todellisuuteen.”84 Jää seuraamaan tapahtumia. 

Näyttämölle tulee ihan tavallinen ihminen, nainen. Hän on joko kaupan alan työläinen tai 
pankkityöläinen. Hän on siis tuiki tavallinen ihminen. 

 
81 Kahneman, Ajattelu, nopeasti ja hitaasti, 2012, s. 104  
82 Arendt, Totalitarismin synty, 1048/2013, s. 414 – 416  
83 Sama, s. 423  
84 Sama, s. 424 
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Tavallinen: ”Kuulenko oikein? Väitättekö te, että olisin jotenkin vähä-älyinen? Aika rumasti sanottu!” 

Harmaanruskea: ”Kaikki ihmiset ovat omalla, yleisinhimillisellä tavallaan vähä-älyisiä.” 

Tavallinen: ”Siis sinä syytät minua vähä-älyisyydestä! Osaatpa olla karkea ja sivistymätön.” 

Harmaanruskea: ”Minä vain yritän kertoa, mitä neurotiede on havainnut ihmisestä.” 

Tavallinen: ”Vastahan tuo vanhempi nainen kertoi, kuinka tiedettä käytetään propagandan välineenä. 
Nyt sorrut siihen itse!” 

Harmaanruskea: ”Mitäpä tuohon voisi sanoa. – Että voisit säilyttää edes hitusen itsekunnioitusta…” 

Tavallinen: ”Ja te puhutte koko ajan jostakin totalitaarisesta järjestelmästä. Ymmärrän, jos puhutte 
natsismista tai stalinismista tai vaikka tänä päivänä Putinin Venäjästä tai Trumpin Amerikasta. Mutta 
meillä täällä ei ole mitään totalitaarisuuden tapaistakaan. Täällä on täysi rauha ja vapaus. Ja jos joku ei 
täällä jostakin syystä viihdy, on se hänen oma vikansa. Muuttakoon pois.” 

Harmaanruskea: ”Tai kuolkoon pois, vai mitä?” 

Tavallinen: ”Maapallolla on aivan liikaa ihmisiä. Jos täältä joku poistuu, on se vain hyvä asia.” 

Harmaanruskea: ”Minun matematiikkani mukaan maailmanlaajuisesti ei tapahtuisi mitään, vaikka kaikki 
Suomen kansalaiset häviäisivät yhtenä päivänä.” 

Tavallinen: ”Vastuutonta puhetta.” 

Harmaanruskea: ”Mikä sitten on tuon jonkun toisinajattelijan kuolemaan liittyvän 
välinpitämättömyyden vastuu?” 

Tavallinen: ”Oikea aate ja ymmärrys maailman todellisesta tilasta.” 

Harmaanruskea: ”Aha, tuota kai tässä on yritetty juuri todistaakin.” 

Arendt kääntyy väittelijöiden puoleen. 

Arendt: ”Totalitaarisen propagandan voima on kyky sulkea ihmismassat todellisen maailman 
ulkopuolelle jo ennen kuin liikkeet ovat saaneet vallan ja laskeneet rautaesiripun, joka estää ketään 
hiukkaakaan häiritsemästä täysin kuvitteellisen maailman kammottavaa hiljaisuutta.”85 Jää näyttämön 
reunaan. 

Tavallinen: ”Mitä tuo ämmä oikein höpisee? Kyllä meillä täällä on menoa ja meininkiä. Ei täällä mitään 
hiljaisuutta ole. Rautaesiriputkin ovat pahaa menneisyyttä. Ja meillä on täällä täydellinen 
mielipiteenvapaus. Hullu akka.” 

Harmaanruskea: ”Mitä oli todistettava? Vaikuttaa kovin siltä, että koska olet oikeassa, olet oikeassa ja 

koska olet oikeassa, olet oikeassa. Aika vakuuttavaa.” 

Tavallinen: ”Oletpa pahakielinen ihminen.” 

 
85 Arendt, Totalitarismin synty, 1948/2013, s. 425 
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Harmaanruskea: ”Myönnän osaavani sanoa terävästikin. Nyt tuo äskeinen lause vaikuttaa olevan 

muodossa, että koska olet oikeassa, olet hyvä ihminen ja koska olet hyvä ihminen, olet oikeassa. Toisin 

päinhän asia on yhtä vakuuttava. Koska olen väärässä, olen paha ihminen ja koska olen paha ihminen, 

olen väärässä.”  

Näyttämöllä olijat siirtyvät taakse, ja näyttämön keskelle tulee joukko enemmän tai vähemmän 

hurmoksessa olevia ihmisiä. 

Yksi natsi huutaa: ”Kansallisuus ja rotu eivät johdu kielestä tai kulttuurista. Se johtuu verestä, veren 

perinnöstä. Rotujen sekoitus saa aikaan rodun heikkenemistä, rappeutumista! Luonto ei suosi 

sekarotuisia. lukemattomissa tapauksissa, missä puhdasrotuinen kestää, sekarotuinen menehtyy!”86 

Joukko hurraa puhujalle. 

Toinen natsi: ”On olemassa ainoastaan yksi, pyhin ihmisoikeus, ja tämä oikeus on samalla kaikkein 

pyhin velvollisuus. On pidettävä huoli siitä, että veri säilyy puhtaana, jotta säilyttämällä ihmiskunnan 

paras osa, voidaan antaa noille olennoille jalomman kehityksen mahdollisuus. Tuo ihmiskunnan osa on 

saanut kutsumuksekseen tuottaa Jumalan kuvia eikä ihmisen ja apinan sekasikiöitä.”87 

Yksi natsi jatkaa: ”Meidän on pidettävä huoli, ettei tieteen maailmaa pääse sotkemaan kaiken 

maailman juutalaiset ja sekasikiöt. meidän on esimerkiksi valvottava, että arjalainen fysiikka etenee. 

Meidän tulee ehdottomasti hylätä sellaisten juutalaisten, kuten muuan Einsteinin opit jostakin 

suhteellisuudesta. Me kannatamme absoluuttista, emme suhteellista. Eetteriteoria on totuus, 

suhteellisuusteoria on juutalaisten harhaoppi.”88 

Esiin astuu harmaanruskea henkilö pää kallellaan. 

Harmaanruskea: ”Minä olen taas kuullut, että esimerkiksi liian pitkälle jalostetut puhdasrotuiset koirat 

kärsivät kaikenlaisista vaivoista paljon enemmän kuin sekarotuiset koirat. Vastaavasti on kuullut, että 

sisäsiittoiset suvut kärsivät tavallista enemmän harvinaisista sairauksista, kun taas niin sanotuissa 

sekarotuisissa perheissä ja suvuissa näitä sairauksia ei ole havaittu. – Ja eikös se eetteriteoriakin ole 

täysin kumottu?” 

Joukko raivostuu harmaanruskealle: ”Ottakaa tuo rienaaja kiinni! Sehän pilkkaa Führerin ajatuksia. Ja se 

on selvästi joko juutalainen tai joku muu apinan ja ihmisen sekasikiö! Se on tapettava!” 

Harmaanruskea juoksee taka-alalle. 

Lysenko astuu esiin. Joukko muuttuu stalinistien kiihkeän oikeaoppiseksi joukoksi. 

 

 

 

 

 

 

 
86 Hitler, Taisteluni II, 1941, s. 18 ja 27 – 28  
87 Sama, s. 29 – 30  
88 Wikipedia, Arjalainen fysiikka 
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Trofim Lysenko 1945. Kuva: Wikipedia 

 

Yksi stalinisti: ”Toveri T. Lysenko, suuri tiedemiehemme, on osoittanut, että tieteen saavutusten 

juurruttaminen maatalouteen on ollut vaikeata. On kuitenkin paljastettu ja lyöty alas tieteenvastaiset, 

taantumukselliset aatteet maataloustieteissä ja se kehittyy nyt ainoalla oikealla materialistisella 

perustalla.”89 

Stalinistit antavat puhujalle suosionosoituksia, jatkuvia suosionosoituksia, myrskyäviä 

suosionosoituksia.  

Stalinistit: ”Suosionosoituksia, jatkuvia suosionosoituksia, myrskyäviä suosionosoituksia!” Stalinistit 

lausuvat kuorolausuntaa. 

Lysenko: ”Ihmiselle on mahdollista pakottaa jokainen eläin- ja kasvimuoto muuttumaan nopeammin ja 

samalla siihen suuntaan, johon ihminen haluaa. Tieteellisen sosialismin käyttämä oppi kieltää 

täydelleen perusväittämän, että perinnöllisyyden ominaisuudet ovat täysin riippumattomia eläinten ja 

kasvien elämänoloista.”90 

Lysenko: ”Uusien syntyvien organismien muuntuneet aiheet muovautuvat elinehtojen suoranaisesta tai 

välillisestä vaikutuksesta, mukaan lukien sukupuolikromosomit.”91 

Lysenko: ”On ehdottomasti pätevä yleisesti tunnettu se väittämä, että sukusolut synnyttää se 

organismi, missä sukusolut ovat. Ne eivät ole irrallisia emo-organismista. On siis itsestään selvää, ettei 

pidä kieltää kromosomien biologista osuutta organismien kehityksessä. Sen sijaan on huomattava, 

etteivät kromosomit toimi itsenäisesti ja riippumatta emo-organismista.”92 

Lysenko: ”Toisin sanoen, periytyvätkö hankitut ominaisuudet? Ja Muuttavatko hankitut ominaisuudet 

myös sukusoluja ja niiden kromosomeja? Kyllä, näin voi tapahtua.”93 

Stalinistit kuorossa: ”Suosionosoituksia, jatkuvia, suosionosoituksia, myrskyäviä suosionosoituksia!” 

Harmaanruskea hiipii joukon lähelle. 

 
89 Malenkov, G., NKP (b):n keskuskomitean toimintaselostus puolueen XIX edustajakokoukseen, 1952, s. 57 
90 Trofim Lysenko, Tilanteesta biologisessa tieteessä, 1949, s. 28 
91 Sama 
92 Sama, s. 15 
93 Sama, s. 13 
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Harmaanruskea: ”Ihanko totta, väitättekö, että ihmisen sukupuolen määräävät kromosomit voivat 

muuttua, jos elinoloja muutetaan? Minusta tuo kaikki vaikuttaa puhtaalta hölynpölyltä. Olen kuullut 

kyllä epigenetiikasta, mutta eihän se tätä tarkoita.” 

Lysenko: ”Kyllä, sitäkin tarkoitan, mutta ei se hetkessä tapahdu, mutta periaatteessa kyllä.” 

Harmaanruskea: ”Eli jos joltakulta leikataan rinnat pois, eivät hänen kromosominsa saman tien 

muutu?” 

Lysenko: ”No, eihän nyt toki. Mutta pidemmässä juoksussa vaikutusta voi perimään olla.” 

Stalinistit raivostuvat harmaanruskealle: ”Ottakaa kiinni tuo rienaaja, joka halventaa marxismi-

leninismin ja suuren Stalinin saavutuksia. Vangitkaa kansan vihollinen ja eliminoikaa hänet!” 

Harmaanruskea pakenee taas taka-alalle. Samalla yksi stalinisti muuttuu taas natsiksi, toinen 

oikeaoppiseksi, kolmas puna-vihreäksi. 

Yksi stalinisti: ”Jokaisen on valvottava toisia, ettei tuollaisia vaarallisia henkilöitä olisi ja etteivät he saisi 

ääntään kuuluviin. On rakennettava kiireesti verkosto, joka antaa ilmi jokaisen yhteiskunnalle 

vaarallisen henkilön.” 

Yksi natsi: ”Oikein! Tässä asiassa olemme samaa mieltä kommunistien kanssa. Jokainen Führeriä ja 

hänen ajatuksiaan arvosteleva on nujerrettava ja tuhottava!” 

Yksi oikeaoppinen: ”Seurakunnissakin olemme havainneet kaikenlaisia harhaopettajia ja 

pahanilmanlintuja, jotka ovat niin sanottuine kriittisine ajatuksineen hajottamassa Herran laumaa. He 

ovat kuin susia lammaslaumassa. Heidät pitää ehdottomasti ajaa pois ja hylätä omien himojensa ja 

Saatanan varaan, ettei oikeaoppisten joukko tahraannu. Onpa heitä aikanaan reippain ottein poistettu 

lopullisestikin rivistöstä, mutta eihän sellainen enää ole meille soveliasta.” 

Yksi puna-vihreä: ”Jokainen vihapuhetta puhuva on paljastettava ja saatettava oikeuteen. Vihapuheen 

puhujaa on vihattava ja hänestä on levitettävä häpäisypuheita. Ilman vastaterroria ei terroria voi 

voittaa! Me suvaitsemme vain itseämme!” 

Osa alkaa somettaa tietoja harmaanruskeasta varoitukseksi muille kännykät kädessä. 

Arendt kulkee rauhallisesti näyttämön poikki, pysähtyy, sanoo asiansa ja poistuu. 

Arendt: ”Piilovihollisten urkinnan ja vastustajien takaa-ajon aikana naapurista tulee vähitellen 

virkapoliiseja vaarallisempi vihollinen sille, joka sattuu elättelemään vaarallisia ajatuksia.”94 Poistuu 

näyttämöltä. 

Tavallinen ihminen ja harmaanruskea tulevat näyttämön etuosaan eri puolilta. Samalla isompi joukko 

siirtyy taaemmaksi. 

Tavallinen: ”Sain juuri kännykkääni varoitusviestin sinusta.” Osoittaa sanansa harmaanruskealle. 

Harmaanruskea: ”Vai niin, mitähän siinä lukee?” 

Tavallinen: ”Siinä lukee, että varokaa harmaanruskeaksi kutsuttua henkilöä. Hän on paha ihminen. Hän 

syytää koko ajan vihapuhetta viattomia, kunnon ihmisiä vastaan. Jos tapaatte hänet, tehkää heti 

ilmianto poliisille.” 

 
94 Arendt, Totalitarismin synty, 1948/2013, s. 487 
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Harmaanruskea: ”No, mitä aiot tehdä?” 

Tavallinen: ”Ilman muuta minä ilmiannan sinut. Nyt, kun on aikaakin, kun työt loppuivat kaupassa.” 

Harmaanruskea: ”Kuinka niin työt loppuivat?” 

Tavallinen: ”Lopettivat kaikki palvelukassat, kun kaupassa on siirrytty asiakasskannaukseen ja 

itsepalvelukassoihin.” 

Harmaanruskea: ”Olen pahoillani, mutta olisi kai tuo pitänyt ymmärtää jo ajat sitten, mihin ollaan 

menossa. Mitä aiot nyt tehdä?” 

Tavallinen: ”Kai sitä on kouluttauduttava uudelleen.” 

Harmaanruskea: ”Heistä minä olen huolissani, joilta tuollainen itsepalvelu ei luonnistu, syystä tai 

toisesta. Holhoukseenko heidät tulee asettaa?” 

Tavallinen: ”Olen minäkin tuota ajatellut. Pankeissa on kohta sama tilanne.” 

Harmaanruskea: ”Niin on.” 

Tavallinen: ”Voitko antaa anteeksi aikaisemmat sanani sinusta ja muun muassa ne kuolemaan liittyvät 

sanani. – Äitini on juuri siinä tilanteessa, ettei hän tule toimeen omillaan, vaikka on vielä ihan 

teräväjärkinen ihminen.” 

Harmaanruskea: ”No, toki saat anteeksi. Hyvä, kun hoksaat.” 

Tavallinen: ”Minä en sinua ilmianna. Et sinä paha ihminen ole.” 

Näyttämön poikki kulkee toinen tavallinen ihminen. Hän huomaa harmaanruskean ja ensimmäisen 

tavallisen keskustelevan. Hän pysähtyy heidän eteen. 

Toinen tavallinen: ”Oletko sinä se kuuluisa harmaanruskea, josta on somessa varoituksia ja 

ilmiantovelvoite?” 

Harmaanruskea: ”Olen.” 

Toinen tavallinen: ”Varmaan olit aikeissa mennä tekemään ilmiannon? Tai olet sen jo tehnyt 

tekstarilla?” Osoittaa sanansa ensimmäiselle tavalliselle. 

Ensimmäinen tavallinen: ”Lieneekö se ilmianto tarpeellinen?” 

Toinen tavallinen: ”Aha, olet hänen liittolaisensa.” 

Toinen tavallinen kääntyy sivuttain ja alkaa näpyttää kännykkäänsä. Hetken kuluttua tulee poliisipartio 

paikalle ja pidättää harmaanruskean ja ensimmäisen tavallisen. Poliisi vie heidät pois. 

Näyttämölle tuodaan toinen pöytä ja muutama tuoli. Samalla iso joukko tulee taas eteen tuoden 

mukanaan puheenjohtajan nuijan sekä erilaisia päähineitä, jotka asetetaan pöydälle. Niitä ovat SS-

upseerin koppalakki, punaupseerin koppalakki, piispanhiippa ja rastapipo. Pöydän reunaan kiinnitetään 

kyltti: media. Media laittaa rastapipon päähänsä. 

Median taustalle asettuu kaksi harmaata eminenssiä kuiskuttelemaan median korvaan. Heistä toisella 

on päällään punainen huppukaapu, toisella vihreä huppukaapu ja kasvoillaan luurankonaamiot. Toinen 

laittaa hupun päälle SS-upseerin lakin ja toinen punaupseerin lakin. Piispanhiippa jää pöydälle. 

Toisen pöydän ääreen istuvat tuomari ja poliisi. Tuomarilla on kädessään nuija. 
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Poliisi tuo harmaanruskean ja ensimmäisen tavallisen median eteen. 

 

 

Kullakin kulttuurilla kunakin aikana ovat olleet tapansa rangaista väärinajattelijoita. Kuva: Bankes´s New 

System of Geography, 1787 – 1790, Grignion Reynolds. Tapio Kangasniemi 

 

Media: ”Harmaanruskea! Me olemme jo pitkään seuranneet toimiasi ja puheitasi. Ne ovat pyhiä 

arvojamme rienaavia. Ne ovat kiihotusta kansanryhmää vastaan ja ne ovat suvaitsematonta 

vihapuhetta. Me syytämme sinua viharikoksesta, josta tulee aina tuomita elinkautiseen arestiin ja 

häpeärangaistukseen.” 

Media: ”Ensimmäinen tavallinen! Me syytämme sinua avunannosta viharikokseen, josta tulee tuomita 

elinkautiseen arestiin ja häpeärangaistukseen.” 

Media: ”Onko oikeuden tuomarilla asiaan mitään lisättävää?” 

Tuomari: ”Ei ole teidän korkeutenne.” 

Media: ”Onko poliisin esitutkinnassa ilmennyt mitään sellaista, joka jollakin tavalla muuttaisi 

esittämäämme syytettä?” 

Poliisi: ”E, e, ei ole teidän korkeutenne.” 
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Media: ”Syytetty harmaanruskea, onko teillä mitään sanottavaa puolustukseksenne?” 

Harmaanruskea: ”Onko tässä maassa enää olemassa kansalaisen ilmaisuvapautta tai 

ajattelunvapautta?” 

Media: ”Meillä on maailman paras lehdistönvapaus. Me saamme aivan vapaasti sanoa, mitä haluamme, 

kenestä haluamme ja milloin haluamme. Me saamme aivan vapaasti julkaista, mitä haluamme 

kenenkään sitä estämättä. Ja me saamme tuomita kenet haluamme, millä tavoin haluamme. Tämä on 

vapaa maa!” 

Harmaanruskea: ”Mutta onko meillä tavallisen kansalaisen mielipiteenvapautta?” 

Media: ”Meillä on maailman paras lehdistönvapaus! Onko muuta sanottavaa?” 

Media: ”Entä sinä ensimmäinen tavallinen?” 

Ensimmäinen tavallinen: ”Minä vain ajattelin…” 

Media keskeyttää: ”Ei pidä ajatella. Vain me osaamme ajatella!” 

Media: ”Onko tuomarilla aikaa tuomita syytetyt elinkautiseen?” 

Tuomari: ”Syyllisiä!” Lyö nuijalla pöytään. 

Media: ”Poliisi! Viekää vangit arestiin. Terveydenhuollon ammattilainen! Laittakaa molempien jalkaan 

seurantapanta tai kehoon seurantasiru!” 

Terveydenhuollon ammattilainen: ”Mitä suotta, onhan noilla kännykät. Voimme seurata heitä joka 

tapauksessa.” 

Media: ”Olkoon sitten, mutta asetamme vangeille kännykän mukana kantamisvelvoitteen. Ja muistakaa 

pitää kännynne latauksessa, ettei poliisille tule turhaa työtä käydessään teitä kotoa tavoittamassa.” 

Tuomari: ”Eikö minun olisi pitänyt antaa nuo määräykset?” 

Media: ”Älä ole pikkumainen! Ja me kyllä löydämme tuomarinkin taustalta jotakin sopivaa, joten lienee 

parasta, että pidät suusi kiinni. – Niin, ja tehkää sitten se pöytäkirja oikein. Ja tallentakaa se pilveen 

palvelimelle Finkontrol.” 
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Kansantuomioistuimet ja yleinen mielipide ovat tuominneet ihmisiä kautta aikojen. Kuvassa on saatu 

murtovaras kiinni Algeriassa 1700-luvulla. Kuva: Bankes´s New System of Geography, 1787 – 1790, 

Grignion Reynolds. Tapio Kangasniemi 

 

Ahrendt palaa näyttämölle. Harmaanruskea ja ensimmäinen tavallinen istutetaan tuolille selkä yleisöön 

päin. Muut pysyvät paikoillaan. 

Arendt: ”Vallan kaapattuaan aloittavat totalitaariset liikkeet kumouksen. Kaikki todellinen valta kuuluu 

liikkeen instituutioille valtion ulkopuolella. Kaikki päätökset tehdään liikkeen sisällä. Valtaan päässyt 

totalitarismi käyttää valtiota julkisivuna, edustamaan maata ei-totalitaarisessa maailmassa.”95 

LOPPU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
95 Arendt, Totalitarismin synty, 1948/2013, s. 485 


