
Kopioitsijan sanat 
 
Omatunto, kaksoisnumero 1 & 2, ilmestyi Helsingissä toukokuun 15 p:nä 1905 ja sen jälkeen 
kuukausittain, vuosina 1906 ja 1907 kumpanakin kaksitoista numeroa. 

Kirjaan on pyritty ottamaan kaikki ne kirjoitukset, joiden allekirjoituksena on Pekka Er-
vast, P. Ervast, P. E., E., Z. ja Elia Vera. Kirjassa on myös H. P. Blavatskyn, Annie Besantin, 
H. S. Olcottin ja C. W. Leadbeaterin puheita ja kirjoituksia. 

Käännöksiä sekä lukija-artikkeleita on kirjaan otettu vain jokunen. Niistä lukija-artikke-
leista ja toimitukselle tulleista ehdotuksista, oikaisuista, arvosteluista y. m., joista käytyyn kir-
jeenvaihtoon Pekka Ervast on osallistunut, on tehty [hakasuluissa olevia] lyhennelmiä. 

Teosofinen maailma, Tien varrelta, Kysymyksiä ja vastauksia, sekä teosofiaan liittyvät tie-
donannot ovat lyhentämättömiä. Kirjaesittelyistä on kopioitu vain Pekka Ervastin laatimat. 
Tämä ”historiallinen” osuus muodostaa mainittavan osan kirjan sisällöstä. 
– – – 
Teosofisen Seuran Suomalainen Osasto perustettiin vuonna 1907. ”Teosofisen Seuran Suoma-
laisen Osaston charter eli osastokirja, jonka presidentti laatii – –, tulee olemaan päivätty loka-
kuun 21 p:nä 1907, jona päivänä Suomalainen Osasto presidentin puolelta hyväksyttiin ja vah-
vistettiin.” (Omatunto 1907, s. 251.) Suomalaisen Osaston avajaisjuhla vietettiin Helsingissä 
marraskuun 17 päivänä, Teosofisen Seuran 32 syntymäpäivänä. – Kirjaan on kopioitu kaikki 
Omatunnossa olevat Teosofisen Seuran Suomalaisen Osaston perustamiseen liittyvät tiedon-
annot sekä Osaston säännöt. 
 

”Liikkeemme seitsemän ensimmäistä vuotta ovat nyt kuluneet, neljä niistä alemman minän 
vankan maaperän luomisessa ja kolme – ’Omantunnon’ vuodet – ylemmän minän toistaiseksi 
vielä heikkoa ääntä kuunnellessa. Nyt alkaa uusi ’kierros’. Liikkeemme personallisuus – T. S. 
– on luotu. Se on kasvanut tehtävästään itsetietoiseksi. Se tietää, että sillä on sanoma julistet-
tavana Suomen kansalle. Sen asema ei ole enää huutavan ääni korvessa, vaan näkyväisenä se 
astuu ulos ihmisten kesken ja Tietäjän suulla se kansalleen puhuu.” (Omatunto 1907, s. 253.) 
– – – 
Koosteeseen on kopioitu kunkin yksittäisen lehden etusivu, jossa on ko. lehden sisällysluettelo. 

Omatunto kokonaisuudessaan on imuroitavissa Kansalliskirjaston digitaalisista kokoel-
mista. 

Lehdissä oleva teksti on pyritty säilyttämään alkuperäisenä oletettuine ja selvine painovir-
heineen sekä välimerkkeineen. Joitakin oudoilta tuntuvia sanoja ei voi varmasti edes päätellä 
painovirheeksi, eikä lukija toivone, että joku esiajattelija olisi muokannut hänen omaksutta-
vakseen omien tulkintojensa mukaista tekstiä. 
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