
 

 

Valkoisen Ruusun lentolehtisiä  

I 

Mikään ei ole kulttuurikansan arvolle sopimattomampaa kuin ilman vastarintaa antaa 

vastuuntunnottoman ja hämärien viettien ohjaaman hallituskoplan ”johtaa” maata. Eikö 

olekin niin, että jokainen rehti saksalainen häpeää nykyistä hallitusta? Kuka meistä voi 

aavistaakaan sitä häpeän määrää, joka on lankeava meidän ja lapsiemme päälle, kun vihdoin 

jonain päivänä silmiltämme putoavat suomut ja nuo kauheimmat ja kaikki mittasuhteet 

ylittävät rikokset tulevat päivänvaloon. Jos Saksan kansa syvimmältä olemukseltaan on jo 

niin turmeltunut ja rappeutunut, että se kevytmielisessä uskossaan historian kyseenalaiseen 

lainalaisuuteen, eväänsä liikauttamatta hylkää kaikkein kalleimman, mitä ihmisellä on, uhraa 

sen mikä nostaa hänet muiden luontokappaleiden yläpuolelle, nimittäin vapaan tahdon, uhraa 

ihmisen vapauden puuttumatta historian kulkuun, suostumatta käyttämään järkiperäistä 

harkintaa; jos saksalaiset vailla minkäänlaista yksilöllisyyttä ovat muuttuneet jo niin 

hengettömäksi ja raukkamaiseksi ihmismassaksi – niin sitten, sitten he ovat ansainneet 

tuhonsa. 

Goethe puhuu saksalaisista juutalaisten ja kreikkalaisten kaltaisena traagisena kansana, mutta 

nykyään vaikutelma on pikemminkin se, että saksalaiset ovat lauma pinnallisia ja omaa 

tahtoa vailla olevia myötäilijöitä, jotka tyhjiin imettynä ja ihmisyyden ydin riistettynä antavat 

ajaa itsensä tuhoon. Tältä näyttää – mutta näin ei ole; asia on ennemminkin niin, että jokainen 

ihminen on hitaan, kavalan ja systemaattisen väkivallan avulla pakotettu hengen vankilaan, ja 

vasta viruttuaan kahlittuna siellä hän ymmärtää kohtalonsa. Vain harvat ihmiset ovat 

tunnistaneet uhkana olevan turmion; palkkana heidän sankarillisista varoituksen sanoistaan 

on ollut kuolema. Näiden ihmisten kohtalosta tullaan vielä puhumaan. 

Jos kaikki odottavat siihen asti, kunnes joku toinen ryhtyy toimintaan, kostavan Nemesiksen 

airuet vääjäämättä lähestyvät lähestymistään, ja silloin on viimeinenkin uhri turhaan heitetty 

tuon kyltymättömän demonin kitaan. Näinä viimeisinä hetkinä onkin jok´ikisen kristillisen ja 

länsimaisen kulttuurin jäsenenä vastuunsa tuntevan ihmisen puolustauduttava – niin 

voimallisesti kuin mahdollista, toimittava tätä ihmiskunnan vitsausta, fasismia ja jokaista 

senkaltaista totalitaarista valtiojärjestelmää vastaan. Tehkää passiivista vastarintaa –  v a s t a- 



r i n t a a – missä ikinä olettekin, estäkää tämän ateistisen sotakoneiston eteneminen ennen 

kuin on liian myöhäistä, ennen kuin viimeisetkin kaupungit ovat Kölnin lailla pelkkiä 

rauniokasoja, ennen kuin loputkin tämän kansan nuoret ovat jossain vuodattaneet verensä 

jonkun ali-ihmisen hybriksen vuoksi. Älkää unohtako, että jokainen kansa ansaitsee juuri 

sellaisen hallituksen, jota se sietää! 

 

 Friedrich Schillerin* ”Lykurgoksen ja Solonin lainsäädäntö”: 

 

”- - Jos Lykurgosta tarkastelee hänen omien tarkoitusperiensä valossa, hänen lainsäädäntönsä 

on valtio-opin ja ihmistieteen mestarinäyte. Lykurgos halusi voimakkaan, itse itsensä varassa 

lepäävän ja tuhoamattomissa olevan valtion: poliittinen vahvuus ja vakaus oli se päämäärä, 

johon hän pyrki ja jonka hän saavuttikin, siinä määrin kuin se niissä olosuhteissa oli 

mahdollista. Peilattaessa Lykurgoksen itsellensä asettamia tarkoitusperiä ihmiskunnan 

päämääriin on meissä äkkinäisen ensisilmäyksen aikaansaaman ihailun tilalle tultava syvä 

halveksunta. Kaiken saa uhrata valtion parhaaksi, paitsi sellaista, jolle valtio itse on vain 

väline. Valtio itse ei koskaan ole päämäärä, se on tärkeä vain edellytyksenä sille, että 

ihmiskunnan perimmäinen tarkoitus voi toteutua, eikä tämä ihmiskunnan perimmäinen 

tarkoitus taas ole muuta kuin ihmisen kaikkien voimien kehittäminen – edistys. Jos 

valtiosääntö estää kaikkien ihmisessä olevien voimien kehittymisen, se estää myös hengen 

edistyksen ja on siksi tuomittava ja vahingollinen, oli se sitten kuinka tahansa loppuun 

mietitty ja lajissaan täydellinen. Pysyvyys itsessään on silloin ennemminkin häpeäksi kuin 

kunniaksi valtiosäännölle, siitä tulee vain pitkitetty paha: mitä pysyvämpi valtiosääntö on, 

sitä haitallisempi se on. 

- - Poliittinen hyöty ja kyky toimia sen eteen saavutettiin pakkokeinoin kaikkien siveellisten 

tunteiden kustannuksella. Spartassa ei ollut aviollista rakkautta, ei äidinrakkautta, ei lapsen 

rakkautta, ei ystävyyttä – oli pelkästään kansalaisia, pelkästään kansalaishyveitä. 

- - Lainsäädäntö pakotti spartalaiset epäinhimillisyyteen orjiaan kohtaan: näissä onnettomissa 

teurasuhreissa häpäistiin ja raiskattiin ihmiskuntaa. Jopa spartalaisten lakikirjassa julistettiin 

vaarallista periaatetta, jonka mukaan ihmiset tuli nähdä pelkkänä keinona, ei itse 

tarkoituksena – ja sitä kautta lakien avulla revittiin alas ihmisen luontaiset oikeudet ja 

siveellisyyden peruspilarit. 

- - Kuinka kauniin näytelmän tuo hurja soturi Gaius Marcius, koston ja voiton uhraten, 

järjestääkään leirissään Rooman edustalla – ja vain, koska ei voi nähdä äidin kyyneleiden 



virtaavan!” 

”- - (Lykurgoksen) valtion oli mahdollista säilyä vain sillä ehdolla, että kansan henki olisi 

vaiti; se saattoi siis säilyä vain, jos se epäonnistuisi valtion jaloimmassa ja ainoassa 

tarkoitusperässä.” 

 

Goethen** Epimenideksen herääminen, 2. näytös, neljäs kohtaus 

   Nerot 

  … 

  Mutta mikä julkeasti syvyyksistä noussut on, 

  Juonikkuudella rautaisella voi 

  Yli puolet maailmanpiiriä voittaa, 

  Syvyyksiin sen silti palattava on. 

  Jo hirveä ahdistus kohta koittaa, 

  Turha sen sitä vastustaa on! 

  Ja jonka se yhä puolelleen voittaa, 

  sen kanssa pohjaan painuva on. 

 

 

 

   Toivo 

 

  Nyt urheani kohdata saan, 

  jotka yö yhteen saattaa  

  hiljaa olemaan, ei nukkumaan, 

  Ja tuo kaunis sana vapauden, 

  takellellen lausutaaan, sopertaen, 

  totutellen ottamaan tuon uutuuden 

  askelmilla omien pyhättöjen 

  taas haltioissamme huutaen: 

   (Vakaumuksella, kovaa) 

  Vapaus! 

   (hillitymmin) 

  Vapaus! 



   (joka puolelta kaikuen) 

  Vapaus! 

 

Pyydämme jäljentämään tämän lehtisen mahdollisimman moneksi hiilipaperikopioksi ja 

jakamaan sitä eteenpäin. 

 

__________________________________________________________________________ 

*  Suom. huom.  
Friedrich Schillerin ”Lykurgoksen ja Solonin lainsäädäntö” –katkelman suomentanut Patrick 
Bayer  

**  Suom. huom.  
J. W. v. Goethen  ”Epimenideksen herääminen” –katkelman suomentanut Patrick Bayer 


