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Kansallissosialismia ei ole mahdollista tarkastella hengen tuotteena, koska sillä ei ole henkeä. On 

väärin puhua kansallissosialistisesta maailmankatsomuksesta, sillä jos sellainen olisi olemassa, olisi 

se hengen keinoin pyrittävä osoittamaan todeksi tai vastustamaan sitä – todellisuus kertoo kuitenkin 

jotain aivan muuta: jo alkujaan liike oli riippuvainen kanssaihmisten pettämisestä, jo tuolloin se oli 

sisimmältään mädäntynyt ja pysyi koossa vain alituisen valheen avulla. Kirjoittaahan Hitler itsekin 

”oman” kirjansa varhaispainoksessa (tuon teoksen, joka on kirjoitettu kammottavimmalla koskaan 

lukemallani saksan kielellä ja jonka runoilijoiden ja ajattelijoiden kansa silti on nostanut 

raamatuksi): ”Uskomatonta, kuinka kansaa täytyy huijata, jotta sitä voi hallita.” Jos tämä Saksan 

kansan mätäpaise ei aluksi ollutkaan niin selvästi havaittavissa, niin se johtui vain siitä, että 

liikkeellä oli vielä tarpeeksi hyviä voimia hillitsemään sen kasvua. Kun se sitten kuitenkin paisui 

suuremmaksi ja suuremmaksi ja sai lopulta ylivallan äärimmäisen halpamaisen korruption avulla – 

paise puhkesi ja tahrasi koko elimistön – suurin osa aiemmista vastustajista meni maan alle: Saksan 

älymystö pakeni kellarikoloihin ja tukehtui sinne pikkuhiljaa kuin koisokasvit ilman valoa ja 

aurinkoa. Nyt olemme lopun edessä. Nyt on tärkeää, että löydämme toisemme uudelleen, 

valistamme toinen toisiamme ja olemme aina valppaina suomatta itsellemme hetkenkään lepoa, 

kunnes viimeinenkin meistä on vakuuttunut siitä, että on äärimmäisen tarpeellista taistella 

järjestelmää vastaan. Kun tällainen kapinan henki pyyhkäisee yli maan, ”kun sitä on ilmassa”, ja 

kun monet lähtevät siihen mukaan, silloin tämä järjestelmä voidaan päihittää viimeisessä, 

valtaisassa voimainkoetuksessa. Kauhea loppu on kuitenkin aina parempi kuin kauhu ilman loppua. 

 

Ei ole meidän osamme langettaa lopullista tuomiota historiamme tarkoituksesta. Mutta jos nykyisen 

katastrofin olisi määrä olla meidän parhaaksemme, voi se tapahtua ainoastaan siten, että se 

puhdistaa meidät tuskan kautta, saa meidät kaipaamaan valoa yön synkimmässä pimeydessä, saa 

meidät ryhdistäytymään ja auttaa meitä lopultakin murtamaan ikeet, joiden alle maailma on 

pakotettu. 

 

Emme halua tässä lehtisessä kirjoittaa juutalaiskysymyksestä, emme laatia puolustuspuhetta – ei. 

Tuomme esimerkkinä lyhyesti esiin yhden tosiasian. On nimittäin totuus, että Puolan miehityksen 

jälkeen tässä maassa on murhattu epäinhimillisen raa’alla tavalla kolmesataatuhatta juutalaista. 

Olemme todistamassa nyt mitä hirvittävintä rikosta ihmisarvoa vastaan, sellaista rikosta, jolle ei 

koko ihmiskunnan historiassa löydy vertaista. Ovathan juutalaisetkin ihmisiä – oltakoonpa 

juutalaiskysymyksestä sitten mitä mieltä tahansa – ja siis ihmisille on tehty sellaista. Joku ehkä 

sanoo, että juutalaiset ovat ansainneet kohtalonsa. Tällainen väite olisi järkyttävää ylimielisyyttä. 



Jos kuitenkin joku nyt väittäisi niin, miten hän sitten suhtautuu siihen tosiasiaan, että koko Puolan 

aatelisnuoriso on tuhottu (Luoja suokoon, ettei näin vielä ole tapahtunut!)? Miten muka sitten, 

kysyvät he, miten se tapahtui? Kaikki aatelisten sukujen miespuoliset jälkeläiset 15 ja 20 ikävuoden 

väliltä on raahattu Saksaan keskitysleireille pakkotyöhön, kaikki samanikäiset tytöt Norjaan SS:n 

bordelleihin! Miksi kerromme Teille tämän kaiken, tiedättehän sen jo itsekin, ja jos ette tiedä juuri 

tätä, olette kuitenkin tietoisia muista yhtä raskaista rikoksista, jotka kumpuavat tuosta ali-

ihmisyydestä? Olemmehan nyt tekemisissä sellaisen kysymyksen kanssa, joka koskettaa meitä 

kaikkia mitä syvimmin ja jonka t ä y t y y herättää meissä kaikissa ajatuksia. Miksi Saksan kansa 

käyttäytyy näin flegmaattisesti kaikkien näiden kammottavien, ihmisarvoa halventavien tekojen 

edessä? Tuskin kukaan uhraa näille ajatustakaan. Nämä tosiasiat hyväksytään sellaisenaan ja 

arkistoidaan ad acta. Ja Saksan kansa se vain jatkaa tylsämielistä typeryksenuntaan ja antaa näille 

fasistisille rikollisille tilaisuuden ja uskalluksen raivota yhä edelleen – ja tämänhän nuo tekevät. 

Onko tämä kenties osoitus siitä, että saksalaiset ovat raaistuneet kaikkein alkukantaisimmilta 

inhimillisiltä tunteiltaan, että tuollaisten tekojen edessä mikään kieli heidän sisimmässään ei särähdä 

ja että he ovat vajonneet kuolettavaan uneen, uneen josta ei ole heräämistä – ei koskaan, ei ikinä? 

Tältä vaikuttaa, ja näin varmasti onkin, ellei saksalainen havahdu turtuneisuudestaan ja protestoi 

tätä rikolliskoplaa vastaan, missä ikinä vain kykenee, ja kärsi näiden satojentuhansien uhrien 

rinnalla. Ei kuitenkaan ainoastaan myötäkärsimystä, ei, vaan on tunnettava jotain paljon enemmän: 

k a n s s a s y y l l i s y y t t ä. Juuri apaattisella suhtautumisellaan hän antaa näille pimeille ihmisille 

mahdollisuuden toimia noin, hän sietää tuota ”hallitusta”, joka on kasannut loputtoman syyllisyyden 

taakan harteilleen; onhan hän itsekin syyllinen siihen, että tuo hallitus ylipäätään saattoi syntyä! 

Jokainen haluaa vapauttaa itsensä tästä kanssasyyllisyydestä, jokainen tekee niin ja sen jälkeen 

nukkuu taas rauhallisena vailla omantunnontuskia. Kukaan ei kuitenkaan voi vetäytyä vastuustaan, 

sillä jokainen on s y y l l i n e n , s y y l l i n e n , s y y l l i n e n! Vielä ei kuitenkaan ole liian 

myöhäistä lopullisesti hävittää maailmasta tuo kaikkein kuvottavin hallituksen epäsikiö, jottei 

syyllisyyden taakka enää kasvaisi. Nyt kun viime vuosien aikana silmämme ovat täysin avautuneet 

ja kun tiedämme, kenen kanssa olemme tekemisissä, on viimeinen hetki hävittää tuo ruskea sakki. 

Ennen sodan syttymistä oli suurin osa Saksan kansaa sokaistua, kansallissosialistit eivät vielä olleet 

näyttäneet todellista luontoaan, mutta nyt kun se on nähty, on jokaisen saksalaisen ainoa ja tärkein, 

itse asiassa pyhin velvollisuus, nitistää nämä pedot! 

 

”Kun hallitus on välinpitämätön, kansa on onnellista ja tyytyväistä. 

Kun hallitus on valpas ja itsevarma, kansa on tyytymätöntä. 

Onni versoo onnettomuudesta. Onnettomuus piilee onnen takana. 

Missä raja kulkee? 



Onko oikeutta olemassa? 

Oikeus muuttuu edelleen vääryydeksi ja hyvä pahuudeksi. 

Ihmiset ovat jo kauan kulkeneet eksyksissä. 

Viisas on särmikäs muttei viillä. 

Hän on kulmikas muttei pistä. 

Hän ojentautuu suoraksi, 

muttei koskaan toisen kustannuksella. 

Hän valaisee sokaisematta.” Laotse* 

--- 

”Kuka ikinä yrittää ottaa haltuunsa maailman piirin ja haluaa tehdä sille  

jotain (pahaa) epäonnistuu minun näkemyksieni mukaan yrityksissään. 

Maan piiri on pyhä astia, jonka kanssa ei pidä leikitellä. 

Kuka ikinä yrittää tehdä sille jotain, vahingoittaa sitä, 

ja kuka yrittää pitää sen itsellään, menettää sen. 

Niinpä toiset johtavat ja toiset seuraavat. Toiset hengittävät rauhallisesti 

ja toiset puuskuttavat. Toiset ovat vahvimmillaan, kun toiset uupuvat. 

Toiset tuhoutuvat ja toiset tuhotaan.  

Siksi Viisas välttää äärimmäisyyksiä, liioittelua ja ehdottomuutta.” Laotse*  

--- 

Pyydämme tekemään tästä tekstistä mahdollisimman monta hiilikopiota edelleenjaettavaksi. 

 

* Suom. huom.  
Laotsen tekstien suomennos: Annikki Arponen  
Laotse (1985) Dao De Jing: Salaisuuksien tie. Laotsen elämänviisautta. Toim. Gia-Fu Feng 
ja Jane English. Kiinan kielestä suomentanut ja selityksin varustanut Annikki Arponen. 
Porvoo: WSOY, 29 ja 58. 

    


