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esipuhe suomalaiseen painokseen.

a ik a k a u teem m e an vallankum ouksen  aate silm in n ähtä
vä sti painanut le im ansa . S e  johtuu e tu p ä ä ssä  siitä  jättiläis- 
kam ppailusta , jota para ik aa  käydään  itä is e s sä  naapuri
m aassam m e. S iellä  se  tosin  tä tä  nykyä enim m in suuntau
tuu ualtiollisen  vallan  nykyisiä käyttäjiä  nastaan , on s iis  
etu p ä ä ssä  valtiollinen vallankum ous, m utta niin pian kuin  
tä m ä  pääm äärä  on saavutettu , seuraa  välttäm ättöm yyden  
p ak osta  suurisuuntainen  kum ous yhteiskunnallisellak in  alalla .

cähem pi tutustum inen yh teiskunnallisen  vallankum ouk
sen  eri puoliin on s i is  erityisesti tä llä  hetkellä  tärkeä, vo i
d ak sem m e oikein  k äsittää  tapah tu m ia  ym pärilläm m e. Kä
sillä  o leva teo s  an taa  s iin ä  su h teessa  o iva llisen  opastuksen .

K a r l  K a u t s k y  on in n okas yhte iskunnallisen  vallan
kum ouksen  kannattaja  ja seu raa  siin ä , sam oinku in  m u issa 
kin su h te issa , johd on m u k aisesti k an sa in vä lisen  so s ia lid e 
m okratian luojan K a r l  m a r x ’in oppia. Hän on n. s . m arxi
la isen  suunnan johtom ieh iä  S a k sa s sa  ja on a ina vak au 
m uksella  ta istellu t rev ision isteja  vastaan . V arsina iseen  käy
tännölliseen  puoluetoim intaan on hän  ottanut o sa a  vähem 
m ä ssä  m ä ä rä ssä , m utta s itä  suurem pi on h änen  m erki
tyk sen sä  se lväp iirte isen ä , järkkym ättöm änä sosia lid em ok ra-  
t isen a  tied em ieh en ä . V alitettavasti on hän S u o m essa  liiaksi 
väh än  tu n n ettu ; h änen  teo k sista a n  on su om ek si käännettynä  
„Sosia lid em ok ratia  ja m aata lou sk ysym ys“, „Crfurtin ohjel
ma" ja supistettu  esity s „m arxin  ta lou d ellis is ta  opeista"  
joka para ikaa  ilm estyy.

es illä  o leva  te o s  ei ole a lkuperäisin  aijottu kirjan m uo
toon, vaan  s isä lty y  siih en  k ak si es itelm ää, joita m yöhem 
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m in on hiukan laajenneltu, n ä m ä  esite lm ä t piti K a u t s k y  
k eo ä ä llä  o. 1892 A m s t e r d a m i s s a  o leoan  „S osia listisen  
lu k useu ran “ pyynnöstä A m s t e r d a m i s s a  ja D e l f t i s s ä .  
esite lm iä  kuunneltiin  k u m m assak in  p a ik a s s a  innostuneina  
ja o ilk a s, asia llin en  k esk u ste lu  seu rasi n iitä .

T oioottaoasti tu lee tä m ä  te o s  o lem aan  hyödyllinen  lisä  
so sia lid em ok ratisten  aatteid en  se lo ittä m isek si S u om essak in .

S u o m e n t a j a .



1. yhteiskunnallisen nallankumouksen 
käsite.

Dn olemassa barmoja fäfttteitä, joista on niin 
paljon roäitettp fuin täsitteeStä TOaltantumouS. tä=  
män moi ofalfi pitää siitä feitaSta johturoana, ettei 
m itään ole niin raastenmiesinen tullointin rooimaSsa 
oleroiite ebuitse ja  ennattoiuutoille tuin tämä ja  osatsi 
mpöS siitä, että harroat täsitteet omat niin monimer- 
titptsistä tuin roaiiantumouStäsite.

tapah tum ia ei taroalliseSti moi rajoittaa niin 
tartaSti tuin esineitä, ei ainataan phteiStunnailisia 
tapahtumia, jotta oraat taroattoman monimuttaisia 
ja tulemat phä monimuttaisemmitsi, tu ta enemmän 
phteiSfunta tehittpp, s. o. mitä monipuolisemmitsi 
ihmisten phteistoimintamuobot tuleroat. Lja moni- 
muttaisimpiin tapahtumiin tuuluu phteiStunnalsinen 
roaliantumouS, s. o. ihmisten entisten phteiStoiminta- 
muotojen täpbeUinen mullistus.

m ote fenrouotsi ihmetettäroä, että tätä sanaa, 
jota jotainen täpttää, mettein jotainen täftttää eri



mertitptseSsä, jopa samat ihmiset eri aitoinatin täpt- 
täroät eri mielessä. Soiset pmmärtäroät sillä latu- 
suttuja, linnojen polttamista, giljotiineja, sppStuun 
murhia ja  taittia  hirmuisuutfta phteensä. Soiset taa
sen haluamat ottaa tältä sanalta totonaan tärjen poiS 
ja pitää sitä maan suurena, mutta huomaamattomana 
ja  rauhallisena phteiSttmnan uudistamisena, meltein 
samanlaisena tuin Ameritan löptö tai höprptoneen 
¿etsiminen aitanaan aitaansaimat. Aäiden molempien 
äärimmäisten tatsantotantojen roälillä on mielä lu- 
tuisia roäliaSteita.

A l a r y  tumaa esipuheessaan teotseen „ b r i t i t  
d e r  p o l i t i s c h e n  D e t o n o m i e "  (KansantalouSlie- 
teen annostelua) phteistunnallista mallantumouSta 
phteistunnan toto suunnattoman oiteubellisen ja roal- 
yöllisen ratennutsen hitaampana tai nopeampana tu- 
moutsena, jota aiheutuu phteistunnan taloudellisten 
perusteiden muuttumisesta.

3 oS pidämme tiinni tästä  määritelmästä, niin 
erottautuu phteiStumtaflisen roallantumoutsen täsit- 
teestä jo etutäteen, „taloudellisten perusteiden muut
tumin en" semmoisena tuin esim. Slmeritan löptö tai 
höprptoneen tetsiminen aiheuttimat. Säm ä muutos 
on roallantumoutsen spp,  mutta ei itse roallantumouS.

@n tahtoift tuitentaan ppfähtpä tähän phteiStun- 
naClisen roallantumoutsen määritelmään. Sen ro oi 
täftttää mpöStin ahtaammassa mertitptseSsä. Silloin 
ei phteistunnan oiteubellisen ja roaltiollisen ratennut- 
sen sotainen tumoaminen mertitse roallantumouSta, 
roaan sillä pmmärretään tumoutsen e r i t p i S t ä  m u o 
t o a  tai e r i t p i S t ä  m e n e t e l m ä ä .
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Sotainen sosialisti harrastaa phteiStunnaEiSta 
roallantumouSta laajemmassa mertitptseSsä ja  tuiten- 
iin on olemassa sosialistia,, jo tta hpltääroät m a i l a n -  
t u m o u t s e n  ja tahtomat saamuttaa phteiStunnaiii- 
sen tumoutsen ainoastaan u u d i s t u s t e n  aroulia. 
sjDhteiStunnalysen roallantumoutsen roaStatohdatsi ase
tetaan phteiStunnallinen uudistus. SäStä roaStatoh- 
taisuudeSta roäitellään nptpään riroeiSsämme. Sah- 
don täSsä täsiteHä phteiStunnalliSta roaliantumouSta 
ainoastaan tässä mainitsemassani ahtaammassa mer- 
titptseSsään, phteiStunnallisen tumoutsen eritpisenä me
netelmänä.

UudiStutsen ja roallantumoutsen roaStatohtaisuuS 
ei ole siinä, että phdeSsä tapautseSsa täptetään roäti- 
mattaa, toisessa ei. Sotainen oiteudellinen ja roal- 
yöllinen toimenpide on rooimatoimenpide, jota pan
naan toimeen roaltiomahdin aroulia. ©iroät ntpöS- 
tään roätiroallan täptön eritoiset muodot —  tatutaiS- 
telut tai meStautset —  muodosta oleellista eroaroai- 
suutta roallantumoutsen ja uudistusten roätitlä. Ae 
johturoat eritoisiSta asianhaaroista, eiroät roälttämättä 
ole phtepdeSsä roallantumoutsen tanSsa, maan moi- 
roat seurata uudiStuSliitteitätin. kolmannen säädpn 
edustajien julistautuminen AanStan t a n s a l l i S -  
t o t o u t s e f s i  tesätuun 17 päiroänä ro. 1789 oy mai- 
nehitaS roallantumoutseliinen teto ilman mitään ulto- 
naista roätiroaltaisuutta. S am a AanSta oy sensijaan 
nähnpt rouosina 1774 ja 1775 suuria tansanyitteitä, 
ei roähimmäSsätään m äärässä roallantumoutseliisia 
tartoitutsia roarten, roaan ainoastaan leipätarisfin ai- 
taansaamisetft, jonta tuli lopettaa leiroän talliStuminenl
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SBiittauS Eatutaisteluihin ja meStauEsiin roallan- 
fumouisen tunnuSmerEEeinä on fuiteniin samalla rotin 
tauS siihen lähteeseen, josta rooimme ammentaa ope
tuSta roallanEumouEsen luonteelta. S e  suuri ntulltS- 
tus, jota AanSEaSsa alfo i rouonna 1789, on tullut 
jolaifen roallanEumouEsen ElaSsilliseEst esifuroaifi. S e  
on enneniaiEEea silmien edessä Eun puhutaan roallan- 
EumouEseSta. S iitä  rooimme paraiten tutEia roallan- 
EumouEsen luonnetta seEä sen roaStaEohtaisuutta uudis- 
tuEsiin nähden. SöallanEumouEjen edellä oli Eäpnpt 
EoEonainen sarja uudiStuSpritpEsiä, joista tunnetuim
mat oroat $ u r g o t i n  suunnittelemat. A äm ä pri- 
tpEset tarooitteliroat monessa suhteessa samaa, mitä 
roallanEumouS sittemmin sai aiEaan. AliEä eroitti 
£ u r g o t i n  uudiStuEset roallanEumouEsen roastaaroiSta 
toimenpiteistä? ©rona on se, että jättimäisessä ta- 
pautseSsu u u s i  l uoEEa  r o a l l o i t t i  r o a l t i o l l i s e n  
m u l l a n .  S iin ä  on roallanEumouEsen ja uudistus
ten oleellinen ero. toim enpiteet, jotEa pprEiroät so- 
roittamaan phteiSEunnan oiEeudelliSta ja roaltiolliSta 
raEennuSta muuttuneiden taloudellisten olosuhteiden 
muEaan, oroat u u d i S t u E s i a ,  joS ne lähteroäi phteiS- 
EuntaluoEiSta, jotEa siihen saaEEa oroat roaltiolliseSti 
ja taloudellisesti hallinneet phteiSEuntaa. A e oroat 
uudiStuEsia siinäEin tapauEseSsa, ettei niitä anneta roa- 
paaehtoiseSti, roaan että ne faaroutetaan hallittujen 
luoEEien ponnistusten tai olosuhteiden rooimaEEaan 
roaiEutuEsen Eautta. täm m öiset toimenpiteet oroat 
sensijaan r o a l l a n E u m o u E s e n  ilmauEfta, joS niiden 
alEuunpano lähtee luotasta, joEa ftihen saaEEa on 
ollut roaltiolliseSti ja taloudellisesti sorrettu, mutta
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nyt on roaEoittanut roastioEisen massan, jota sen oman 
etunsa muotit roästtämättä täytyy täyttää hitaammin 
tai nopeammin tumotatfeen toto roastioEisen ja  oiteu- 
beEisen rafennufsen ja suobaiseen uusia roastioEisen 
yhteistoiminnan muotoja.

Söastiomahbin maEoittaminen ennen sorretuEe 
luofaEe, siis m a s t i o l s i n e n  r o a s s a n f  u mo u S ,  on 
senmuiaan ahtaammassa mertityfseSfä tartoitetun y h- 
t e i S t u n n a s s i s e n  r o a s s a n t u m o u t s e n  oseessinen 
tunnuSmertti ja roastalohta yhteiSfunnaEiseEe u u b i S- 
tu  tse  s s e. Qota periaatteefliseSti hystää roastioEisen 
roaEaniumoutsen yhteiSfunnaEisen muEiStufsen roäsi- 
tappaseena tai haluaa rajoittaa tämän semmoisiin 
toimenpiteisiin, joita roaEitseroat luotat rooiroat saa- 
routtaa, hän on y h t e i S f u n n a s s i n e n  u u b i S t a j a  
(Sojiasresormer), osioon hänen ihannoimansa yhteis- 
lunta miten roaStattainen tahansa osemaSsa-oseroaEe 
yhteiSfuntamuoboEe. Sensijaan on jotainen jota toi
mii ftihen suuntaan, että ennen sorrettu luotta roaEoit- 
taa roastiomahbin, roaEanfumoufseEinen. .öän ei me
netä tä tä  luonnettaan, m aitta hän tahtoofin roasmis- 
taa  ja  joubuttaa tätä roaEoituSta yhteiSfunnaEisiEa 
uubiStufftEa, joita hän toettaa taiStetemaEa patoittaa 
roaEaSsa-oteroia luottia antamaan. @i p y r f i m y S  
saarouttaa yhteiSfumtaEisia uubiStufsia, roaan niihin 
ehbottomaSti r a j o i t t u m i n e n  eroittaa yhteiStun- 
naEisen uubiStajan (<3 o 3 i a s r  e s o r m e r) yhteiStun- 
naEiseSta roaEantumoutseEifeSta ( © o j i a l r e r o o t u -  
t i o n ä r ) .  Soisetta puolen muoboStuu ainoastaan se 
r o a s t i o s s i n e n  r o a s s a n f u m o u S  y h t e i S t u n n a s -  
s i sef s i  r o a s s a n i u m o u f s e f s i ,  jota saa asfunsa
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e n n e n  y h t e i s k u n n a l l i s e s s a  s u h t e e s s a  s o r r e 
t u n  l u o l a n  t a h o l t a .  Sam a on pakoitettu täyden
tämään roaltiolliSta mapautumiStaan yhteiSkunnalli
sella, senmuoksb että sen tähänastinen yhteiskunnat- 
Unen asema on yhteensomittamattomaSsa ristiriidassa 
sen saarouttamaan maltiolliseen herruuteen. Viita 
roallaSsa-oleroien luoiiien keskuudessa ei ole mikään 
yhteiskunnallinen roallankumouS, maikka se pukeutui- 
ftkin kansalaissotien mäkimaltaisimpiin muotoihin.

Seuraam assa käsitellään yhteiskunnallista mal- 
lankumousta ainoastaan äsken rajoittamassamme muo
doSsa.

12
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2. Kehitys ja vallankumous.

yhteiskunnallinen uudistus moi aiman hyroin so- 
roeltua roallaSsa-olemien luokkien etuihin; se jättää 
heidän yhteiskunnallisen roalta-asemansa sillä hetkellä 
marmaSti koSkemattomakft ja  moi joSkuS sitä lujit- 
tääkin, yhteiskunnallinen mallankumouS on fenftjaan 
jo etukäteen mahdoton yhdistää mallaSfaoleroten luok
kien etuihin, se kun merkitsee aina heidän roalta-ase- 
mansa hämittämiStä. ©i ole senmuoksi ihmeteltäroää, 
että kulloinkin mallaSsa-olemat luokat omat aina par
janneet ja  häraäiSseet mallankumouSta, ja, kun he joS
kuS omat luulleet asemansa uhatuksi, omat asettaneet 
yhteiskunnallisen mallankumouksen maStapainoksi yh
teiskunnallisen uudistuksen aatteen, jonka he omat ko- 
hoitaneet piimiin saakka, tofin usein antamatta sen 
muuttua maalliseksi teoksi.

todistuskappaleita mallankumouSta maStaan on 
otettu kulloinkin mailalla olemasta ajatuStamaSta. 
Aiinkauan kuin kristinusko määräsi ihmisten ajatus- 
kannan, tuomittiin se synnillisenä kapinana Linnalan 
asettamaa esiroaltaa maStaan. Uudessa teStamen
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tiSsa löydettiin tarpeefsi todistamia tohtia, sillä se 
on syntynyt romalaisen leisarimallan aitana, jolloin 
taittinainen nouseminen mallaSsa-olijoita roaStaan 
näytti toiroottomalta ja jolloin taiffi itsenäinen 
roaltiollinen elämä oli latannut. SBallanfumouf- 
selliset luotat roaStasiroat tosin todisteluilla man- 
haSta testamentista, joSfa moneSsatin tohden raielä 
elää alfuperäisen talonpoifaisen tansanroaltaisuuden 
henil.

Slun sitte uStonnollinen ajatustapa sai roäiStyä 
oifeudellisen ajatuStaman tieltä, määriteltiin mollan- 
tumouS mätiraaltaifena rifotsena olemaSsa-oleroaa 
oiteuSjärjeStyStä maStaan. Äenellätään ei muta fui- 
tenfaan moi olla oifeutta riffoa oiteuSjärjeStyStä; 
oifeuS tehdä raallanfumouS on niin ollen järjettö
myyS ja mallanfumouS jota tapaufseSsa määryyS. 
Alutta ylöspäin pyrfiraien luottien edustajat asetti- 
mat rooimaSfa oleman, hiStoriallisefsi muodostuneen 
oifeuden maStafohdaffi heidän tarooittelemansa oifeu- 
den, eli ifuisen järfeiS- ja luonnonoifeuden, muuttu
mattoman ihmiSoifeuden. ííun tämä miimemainittu 
oifeuS nähtäroäSti oli moinut tulla menetetyfsi ainoaS
taan oifeuSrifofsen lautta, ei sen tafaisin hanffiminen 
taistelun amulla mitenfään moinut olla oifeuSrifoS, 
maitfafin se tapahtuisi mallanfumoufsen fautta.

Ayfyään eimät uSfonopilliset mäitteet enää tepft, 
taittein mähimmin roallaniumoufselliSten fansanferroS- 
ten feSfuudeSsa. AlyöSfin metoaminen historialliseen 
oifeuteen on menettänyt rooimansa. Ayfyisen oifeu- 
den roallanfumoufsellinen alfuperä on toti sifsi nuori, 
ettei sille rooida maatta lain pyhyyttä, (äimät ai-
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noustaan AanSian haHituiset, maan n itis tin  Qtalian, 
©Spanjan, Bulgarian, ©nglannin ja hollannin hai- 
lituShuoneet oraat roaltaniumouisellista aliuperää. 
Baijerin ja äBiirttembergin tuninlaat, Badenin ja  
£>eSsenin suuriruhtinaat saarnat in ttää Aapoleon nou- 
suiiaan suojelusta ei ainoastaan arraonimeStään, 
raaan myös meltoiseSta osasta maa-aluettaan. §o- 
henjotterit oraat nousseet nyiyiseen asemaansa malta- 
istuinten raunioille ja itse habSburgit oraat saaneet 
tehdä fumarrutsen uniarilaiSten maUaniumouiselle. 
Söuonna 1852 roiralliseSti hirtetty m aaniaraaltaja 
31 u d r  a § s y nimitettiin rauonna 1867 ieisarilliseisi mi
niSteriisi, ilman että hän tuli uSiottomafsi Uniarin 
ra. 1848 fansallisen roallaniumouisen aatteelle.

VorroariSto on itse ollut faifiSfa näissä hiSto
riallisen oiieuden rifiomisiSsa roiltiaaSti osallisena. 
S e  ei siis tultuaan roatlitseTOafsi luotaisi rooinut 
enää iernaaSti tuomita tämän oiieuden nojalla mal- 
laniumouSta, roaiiiatin sen oiteuSsilososia teii par-, 
haansa soroittaatseen luonnonoiieuden ja historiallisen 
oiieuden ieSienään. Sen täytyi etsiä roaiiuttaroam- 
pia todiStuStappaleita mallaniumouisen tuomitsemi- 
seisi ja se löysi niitä uudessa luonnontieteellisessä ope- 
tuStaroaSsa, joia oli syntynyt samalla iuin se itseiin. 
Aiin iauan tuin porroariSto oli roallaniumouisetlinen, 
oliroat myöSiin luonnontieteessä (geologiassa ja bio- 
logiaSsa1) mailalla m u l l i S t u S t e o r i a t ,  jotta lähti-

1)  © eolog iaoppi m aap allo n  rak en teesta  ja  sen kehi- 
tp S h iS to riaS ta . '

B io to g iao p p i e lä in k u n n asta  ja  kaSioikunnaSta seka 
elim illisiS tä ilm iö is tä .
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roät siitä mielipiteeltä, että luonnon lehityS tapahtuu 
äffinäifi^fä, suurissa harppauGSsa. Äun porroaril- 
linen roallanlumouS oli loppuun suoritettu, aStui mul- 
liStuSteorian sijalle se mielipide, että lehityS tapah
tuu »vähitellen, huomaamatta ja tasaamalla liipattu- 
taistelussa mitä pienimpiä ediStySaSleleita ja  somit- 
telemifta. AjatuS mulliStulftSta oli luonnoStaanlin 
läheinen mallanlumoulselliselle pormariStolle, mutta 
roanhoillisen pormariSton mielestä oli se järjetön ja 
luonnoton.

SuonnolliseSti en tahdo mäittää, että luonnon- 
tutlijat olisiroat olleet jolaiSta teoriaa luodessaan 
pormariSton lulloinlin roallitseroien roaltiolliSten ja 
phteiSlunnalliSten tarpeiden roailutuisen alaisena. 
Quuri mulliStuSteorian edustajat oliroat usein hyroin- 
iin taantumulsellisia ja laittein mähimmin »vallan- 
lumoulseen taipuroaifta. Alutta jolaiseen raailuttaa 
ehdottomasti sen luolan ajatustapa, jossa elää, ja 
jolainen siirtää jonlun roerran siitä tieteellisiin tarlaS- 
teluihinsalin. ® a r r o i n i S t a  tiedämme roarmaSti, 
että hänen luonnontieteellisiin otalsumiinsa raailutti 
suuresti £h. A. A l a l t h u s e n  taloudellinen latsanto- 
lanta, jola oli täydelleen raallanlumouSta roaStaan. 
@i liene myöSlään pelläStään sattumaa, että lehityS- 
oppi on syntynyt ©nglanniSsa (f iyel l ,  S ) a r mi n )  
jonla historia jo 250 rouoden lulueSsa osoittaa pell- 
lää  mallanlumoulselliSta taipumusta, jolta roallitse- 
mat luolat ymmärftraät aina oileiSsa ajoin latlaiSta 
lärjen.

Sonlin latsantolannan oileutta tai »vääryyttä ei 
tietenlään todista se seilla, että se on niiden luottien
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mielialan maalima, joista fen alkuperä johtuu, i ä s t ä  
mielialasta riippuu sensijaan suuressa määrin sen hiSto
riallinen menestys, ilun uudet kehitysteoriat otettiin 
innostuksella roaStaan laajoissa kansanpiireiSsä, joilla 
ei ollut minkäänlaista mahdollisuutta niitä harkita, 
niin johtui tämä siitä, että ne maStasimat näiden sy- 
mäSti kaipaamia tarpeita. Soiselta puolen poiStimat 
nämä teoriat paljon perinpohjaisemmin kuin entiset 
mulliStuSteoriat kaiken roälttämättömyyden tunnustaa 
yliluonnollisen moiman oleman olemassa, joka luo
miSteoilla loihtii roähitellen maailman estin, ja  tämä 
teki sen armokkaaksi myöskin roallankumouksellisille 
kerroksille. Soiselta puolen —  ja sen kautta miellyt- 
tiroät ne enimmin pormariStoa —  selittiroät ne jo- 
kaieen roallankumouksen, jokaisen mullistuksen oleman 
jotakin luonnotonta, luonnonlakia maStaan sotimaa 
ja  siiS myöskin järjetöntä. io k a  nykyään tahtoo taiS
tella tieteellisillä aseilla roallankumouSta maStaan, te
kee sen kehitysopin luonnontieteellisen teorian nimessä, 
joka opettaa, ettei luonto tunne mitään harppauksia, 
■että jokainen yhteiskunnallisten olosuhteiden äkillinen 
muutos on mahdoton, että edistys moi tapahtua ai
noaStaan pienimpien parannusten ja muutosten sum
mittaista tietä, jota yhteiskunnassa kutsutaan yhteis
kunnallisiksi uudistuksiksi. S ä ltä  katsantokannalta tae- 
kastettuna on mallankumouS epätieteellinen käftte, 
jolle siroiStyneet ihmiset korkeintaan rooimat hartioi
taan kohottaa.

Sähän rooisi roaStata, ettei toki soroi ilman 
muuta asettaa yhteiskunnallista ja  luonnollista tapah
tumia toistensa rinnalle, itsetiedottomasti maikuttaa

?)htetsrunn. roatlanfumouS. 2
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iäfttpsiantamme toisesta mpös iäfttpiseemme toisesta- 
iin, iuten juuri näimme, mutta se ei ole miistiään 
eduisi. Aieibän ei ole itsetietoisesti ebistettäroä jon
iin alueen laiien suoranaista siirtämistä toisille 
alueille, maan pitemmin sitä estettämä. SBarmasti 
moi ja tuleeiin joiainen ebistpsasiel haroaintome- 
nettelptaroassa ja phben alan iäsittämisessä mpösiin 
ebistämään menettelptapaa ja  iäsittämistä toisillaiin 
aloilla, mutta phtä marmasti on joiainen näistä 
aloista erilaisten laiien alainen, jotia eimät ole moi- 
massa toisiin nähben.

Dn eroitettama tariasti toisistaan jo elollinen 
ja eloton luonto, ©i ieneniään päähän pälfähbä 
ulionaisten phtäläisppiften rauoisi ilman muuta so- 
melluttaa laiia, joia on moimassa jollaiin alalla, 
toisiin aloihin, ja esimeriiift ra tta ista  perinnöllisppben 
probleemeja temiallisten phbistpsten laiien aroulla. 
Sam aan rouheeseen teiee itsensä spppääfsi joiainen, 
jota suoranaisesti soraelluttaa luonnonlaieja ph- 
teisiuntaan, selittämällä estmeriiifi iilpailun luonnot- 
liseisi roälttämättömppbetsi roetoomaila taisteluun ole- 
ntassa-olosta, tai johtamalla luonnollisen iehitpsopin 
laeista sen säännön, että phteisiunnallinen mallaniu- 
mous on hpljättäroä ja mahboton.

SBoisi raastata raielätin enemmän. SlBaifiafin 
roanhojen mullistusteoriain aita luonnontieteessä on 
itipäiraiisi mennpt, saamat iuitentin uubet teoriat, 
joiben mutaan iehitps tapahtuu pienimpien, huomaa- 
mattomimpien muutoisien tasaantumisen lautta, osai
seen phä raoimaitaampia mastamäitteitä. Soiselta 
puolen lastuaa lähentelemipen manhoillisiin juma
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luuS teorioihin, jotta roähentäroät itse iehittjisen 
roähimpään määräänsä, mutta toiselta puolen pa- 
ioittaroat tofxtapahtumat suomaan mullistuisitte jäi- 
leen suuremman sijan luonnollisessa iehitpiseSsä. Säm ä 
pitää pattiansa niin hproin £ p e l l ’ in teorioihin geo
logiseen, fuin mpöS S a r r a i n i n  teorioihin elimetti- 
seen fehittjfseen nähden.

Sam oinhan A l a r j  teiee eron hitaamman talou- 
bettisen iehitpisen ja nopeamman otteudettisen ja ro as- 
tiottisen raiennuisen lumoamisen roälillä, samoin tun- 
nuStaroat monet uudemmat biologiset teoriat pienien 
ja pienimpien muutosten tasaantumisen rinnatta oleman 
mpösfin äifinäisiä, fauaS roattuttaroia muodon muu- 
toisia ja  muttiStuisia, jotta johturoat edellisistä.

Omituisena esimeriiinä tältä alalta oraat ne ha- 
roainnot, joista de V r i e S  teii selroää raiimeisittä 
luonnontutiijain päiroillä Hampurissa. Hän oli huo
mannut, että iaSraien ja  eläinten lajit ppsrjroät 
iauan muuttumatta. Soiset menehtproät lopulta iun 
oraat tulleet roanhoiisi eiroätiä enää rooi muiautua 
ftttä roälin muuttuneisiin elinehtoihin. Soiset lajit 
oraat sensijaan onnellisempia, räjähtäroät äiiSti, iuten 
hän itse lausui, antaaiseen elämän tutuisitte uusitte 
muodoille, joista jottut säilproät ja  lisäänttjroät, mutta 
toiset sensijaan, jotta eiraät raastaa elinehtoja, hä- 
roiäraät.

Sarioituiseni ei ole roetää näistä uusista ha- 
raainnoista mitään johtopäätöstä raattaniumouisen 
hproäisi, sillä se meriitsisi lanieamiSta samaan ereh- 
dplseen tuin ne, jotta johtaraat iehitpShiStoriaSta 
raattaniumouisen mahdottomuuden. Aämä haroainnot



tobiStamat kuitenkin mähintäin sen, etteiroät luonnon
tutkijat itsekään ole yksimielisiä mullistuksien osatli- 
suubeSta maapallon organismien kehittymisessä ja  
että ftiS jo tästäkin syystä olisi määrin metää joS
takin heibän otaksumiftStaan johtopäätöksiä mullan- 
kumouksen maikutuksen suhteen yhteiskunnallisessa ke
hitykseSsä.

QoS fxttekin tahbotaan niin tehbä niin rooimme 
roaStata hyroin tunnetulla yleisellä eftmerkiHä, joka 
kouraantuntumaSti tobiStaa, että luontokin tekee harp
pauksia; tarkoitan syntym iS -tapauSta. Syntymi
nen on harppaus. Sikiöstä, joka on osa äibin eli
miStöStä, saa osansa sen merenkiertokuluSta ja  ruo
kansa siitä kokonaan, eikä moi ebeS hengittää, tulee 
yhbeHä iskulla itsenäinen ihmiS-oIento, jolla on oma 
merenkiertonsa, joka hengittää ja huutaa, ottaa itse 
ramintonsa ja eristää fen suolistonsa kautta.

2)hteyS syntymiStapauksen ja  roaHankumouksen 
roäliHä ei kuitenkaan ole huomattamiSsa ainoastaan 
tapahtuman harppaamaSsa luonteessa. Sun tarkaS
tamme lähemmin, niin huomaamme, että tämä harp- 
paaroa muutos syntymisessä rajoittuu t o i m i n t a a n .  
© l i m i S t ö  kehittyy ainoastaan hitaasti ja roaSta 
määrätyllä kehitysasteella on tämä harppaus mah- 
botlinen, joka äkkiä muuttaa toimintataroan. izoS 
harppaus tapahtuu, ennenkuin tämä määrätty kehi
tySaSte on saamutettu, ei seurauksena suinkaan ole 
elimien uubenlaisen toiminnan alkaminen, maan kai
ken toiminnan lakkaaminen, uuben olion kuolema. 
Soiselta puolen moift tämä hibaS elimien kehitys 
äibin kohbuSsa tapahtua miten kauan tahansa, ilman
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että ne fobiaan alkaisiroat uutta toimintaa, ellei mad 
lankumoukselliSta syntymiStapauSta sattuisi, ©limien 
oHeSfa määrätyllä kehitysasteella tulee tämä mäittä- 
mättömäksi.

Sam an näemme yhteishinnassa. Sääliäkin omat 
mallanfumouiset pitkällisen, roähittäin tapahtuman ie- 
hityksen tuloksena. Sääliäkin kehittyroät yhteiSkun
nalliset elimet hitaasti, ainoastaan niiden toiminta 
moi muuttua yhdellä iskulla, roallankumoukselliseSti. 
Rautatieliikenne on kehittynyt ainoastaan hitaasti. 
Sensijaan moi yhdellä iskulla muuttaa kapitalistisesti 
toimiman ja hatmojen kapitalistien rikastuttamista 
marten käytännössä oleman rautatien sosialistisesti 
toimimaksi ja pelkästään yhteiSetua palroelemaksi yri- 
tyksekft. 3 a samoinkuin lapsen syntyessä koko sen 
toiminta tulee yhtaikaa mallankumouksen alaiseksi —  
merenkierto, hengitys, ruo’an-sulatuS —  täytyy rau- 
tätien kaikkien toimintamuotojen myös tulla yhdellä 
iskulla roallankumoukselliseksi, sillä ne omat kaikki mitä 
läheisimmin toisistaan riippumia. S ä tä  toimintaa 
ei moi roähitellen, aSteettain, ottaa roaltion huoStaan, 
esim. ensin koneenkuljettajan ja  lämmittäjän tehtämät, 
muutamia rouosia myöhemmin radanmartijain tehtä- 
roät ja  mielä muutamia rouosia myöhemmin kassan- 
hoitajain ja kirjanpitäjäin tehtämät j. n. e. Säm ä 
on rautatiellä selmäSti huomattaroiSsa, mutta keSkite
tyn roaltion miniSteriStön eri tehtäroien aSteettain 
tapahtuma sosialistinen manaaminen on yhtä järje
töntä kuin se on rautatielläkin. Sekin on yh
tenäinen organismi (elimistö), jonka organien (eli
mien) täytyy toimia yhdessä; toisien tehtäroiä ei moi
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m uuttaa ilman että iaifiien toistenkin muuttumat. 
Ajatus ioniin mimisteristön yksityisten osastojen as- 
teettaisesta roalloittamisesta sosialidemokratian hy- 
roäksi ei ole mähemmän omituinen, kuin jos joku 
koettaisi jakaa synnytystoimituksen useampiin ehkä 
kuukausittain toisiaan seuraamiin synnytystoimituksiin, 
joista jokaisessa saatettaisiin erikoinen elin sikiön olo
tilasta itsenäisen lapsen olotilaan, ja lapft sitten jätet
täisiin äidin napasuoneen kunnes se olisi oppinu: käy
mään ja puhumaan

Alutta ellei rautatietä tai ministeristöä moi 
saattaa roähitellen, maan yhdellä iskulla ja  kaikissa 
niiden elimissä yhtaikaa kapitalistisesta toiminnasta 
sosialistiseen, pääoman elimistä työläisluokan elimiksi, 
niin on tämäkin kuitenkin mahdollista ainoastaan yh
teiskunnallisten elinten ollessa määrätyllä kehitysas
teella. yhteiskunnassa ei tietenkään silti, niinkuin 
äidin elimistössä, moi tieteellisesti määritellä, milloin 
tarpeellinen kypsyysaste on saamutettu.

Soiselta puolen ei syntymistapaus kuitenkaan 
merkitse ihmisen elimistön kehityksen lakkaamista, 
maan uuden kehitysajanjakson alkamista. Sapsi tu
lee silloin uusiin olosuhteisiin, jolloin uusia elimiä 
muodostuu ja jo olemassa-olemat tulemat täydelli- 
semmikst. Suuhun kasroaa hampaita, silmät oppi
m at näkemään, kädet tarttumaan, jalat astumaan, 
suu puhumaan j. n. e. Sam oin ei myöskään yh
teiskunnallinen mallankumous moi esiintyä yhteiskun
nallisen kehityksen loppuna, maan uuden kehityksen 
alkuna. Sosialistinen mallankumous moi yhdellä is- 
kulia muuttaa jonkin tehtaan kapitalistisesta omai-
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suudeSta yhteiSfunnatlisehi. Alutta ainoaltaan aS- 
teettam, roähiteden edistymän fehittjffen hauessa, rooi 
tontin tehtaan muuttaa yfsitoiffoisen, epämiellyttämän 
paffotyön pesästä elämänhaluisen, iloisen työSfente- 
lyn puoleensaroetämäfsi paitaift. Sosialistinen mal- 
lanfumouS moisi myöSfin yhdellä iSfulla muuttaa 
nyfyiset maataloudelliset suurliiffeet yhteiSfunnallisefsi 
omaisuubeisi. Alutta missä sensijaan pieniroiljelyS 
on mailalla, fteHä täytyy enftnnä luoda yhteishinnat- 
lisen, sosialistisen tuotannon ehdot, ja se rooi olla ai
noaStaan pitfä-aifaisen fehityfsen tuteS.

Väemme, että yhtenäisyys syntymisen ja roallan- 
iumouisen roälillä on melioisen pitiälle meneroä. 
Sdämä todistaa tietenfin ainoastaan sitä, että ollaan 
määrässä, fun luontoon roetoamatla leimataanyhteiSfun- 
nallinen roallaniumouS roälttämättömäSti järjettömäisi 
ja  luonnottomaisi. Aleillä ei iuitenlaan ole oifeutta 
iuten jo on sanottu, roetää luonnon tapahtumista 
yhteiSiunnallisia tapahtumia foSferoia suoranaisia joh- 
topäätöisiä. Aleillä ei siis ole oifeutta mennä pi- 
temmätle, ja esim. selittää tämän yhtenäisyyden peruS- 
teeHa seuraamaan tapaan: samoin fuin jofainen elä
mä olento saa ferran läpifäydä mulliStufsen (synny- 
tyStapahtuman tai munan riffomisen) saapuafseen for- 
feammalle fehitySaSteeile, samoin rooi yhteiSfunnan 
fohottaa EorfeammaHe fehitySaSteeile ainoastaan jon- 
fin mulliStufsen lautta.



Vallankumoukset mankalla- ja keski-ajalla.

izonitnlatseen tulofscen ftitä, onfo roattantumouS 
roälttämättömyyS eli et, rooimme tulla ainoastaan 
tutiimaila tosbastoita yhtetStunnalliseSfa tehity StuluSfa, 
emmetä suinfaan luonnonhistoriallisten r)ytäläif^tji= 
ften aroutta. ©i fuitenfaan tartuitte muuta fuin luoda 
fatseensa tähän tehityStultuun, nähbäheen, ettei yh- 
teiStunnallinen maHaniumouS meidän tässä otatsu- 
massamme ahtaammassa mertiiytseSsä ole faifen yh- 
teiSfunnallisen tehitytfen mälttämätön seuraus, izo 
ennen luotta-raaStatohtien esiintymistä ja maltiollisen 
mailan ilmaantumista on ollut yhteiStunnalliSta tehi- 
tyStä, jopa erittäin pittälletin meneroää. Suonnolli- 
seSti ei maltiollisen mailan roalloittaminen sorretun 
luofan hyroäfft, ftiS yhteiSfunnallinen mallanfumouS, 
ollut tällä asteella mahdollinen.

Alutta sentin jälteen, tun luottaroaStatohtia oli 
muodostunut ja roaltiomahti oli syntynyt, emme 
roielä löydä pittään aitaan mitään, jota täydelleen 
roaStaa meidän roallantumouStäsitettämme, emme 
roanhalla- emmetä teSti-ajalla. Softn näemme tat=



feria luottataiSteluja, tansalaiSsotia ja roaltiollifxa 
mulliStutfxa joutottam, mutta emme näe, että mitään 
näistä mulliStutsiSta saisi aitaan pysyroää ja  syroäl- 
liitä  omistussuhteiden uudistusta ja  toifx siten mu
tanaan uuden yhteiStuntamuodon.

Syynä tähän pidän seuraamaa:
SBanhalla-ajalla setä myöStin teSti-äjalla oli t  u n  t a  

( ©eme i n d e )  taloudellisen ja  maltiollisen elämän teSti- 
pisteenä. Sotainen tunta muodosti taitiSfa oleelliftSsa 
tohdiSsaan itsenäisen yhteisen, jota ainoastaan heitoilla 
siteillä oli yhteydessä ultomaailman tanSsa. Suuret 
roaltiot oliroat maan tirjaroia tuntain yhdistymiä, joita 
jotin hallitfxjahuonetai jotu toisia mallitsema ja  tiStoma 
tunta piti tooSsa. Sotaisella tunnolla oli oma ta
loudellinen tehitytsensä, jota foroeltui sen erityisiin 
paittatunnallisiin olosuhteifxin, setä sen mutaiseStt 
myöStin omat luottataiStelunsa. Sen aituiset roal- 
tielliset mallantumoutset oliroat fxis ensi tädeSsä ai
noaStaan tunnollisia roallantumoutfxa. VeltäStään 
olojen luonteesta seurasi, että jontin suuremman alueen 
toto yhteistunnolleen elämän mullistaminen roaltiol- 
lisen roallantumoutsen aroulla oli jo ennatolta mah
dotonta.

Alitä pienenxpi ytfxlöjen lutumäärä on joSsatin 
yhteiStunnalliseSsa liitteessä ja  mitä roähemmin tämä 
on jouttoliitettä, fxtä roähemmin tulee fxinä näty- 
roiin yleinen, säännöllinen leima, sitä enemmän rooit- 
taa fxinä sattumus ja  mieStohtaisuuS. Jäm än  seitan 
täytyi roielä tohottaa luottataiStelujen erilaisuutta 
eri tunnissa. Alutta sentautta, etteiroät luottataiSte- 
lut olleet mitään joutto-ilmiöitä ja  että niiden satun
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nainen fetä mieStohtainen leima fotonaan hän)irti 
niistä säännöllisen yleisen luonteen, ei myöStään moi- 
nut olla olemassa mitään syroempää tietoisuutta luot- 
faliiffeen yhteiStunnallisiSta syistä ja päämääristä. 
Aiin suurta fuin freiffalaiSten filosofia onfin luonut, 
jäi tieteellifen fansalliStalouben fäsite heille mieraafsi. 
A r i s t o t e l e s  on jättänyt jälteensä ainoastaan ab 
teitä siihen, ja se, mitä treittalaiset ja roomalaiset 
muuten omat tällä alalla saaneet aitaan, on ollut 
maan oSroiittaa täytännöllistä taloutta, etentin maa
taloutta roarten, tuten esim. X e n o p h o n  j a S B a r r o  
omat tirjoittaneet.

Alutta joS ytsityiSten luottien tilan symemmät 
yhteiStunnalliset syyt jäiroät salatuitsi ja joS niitä 
peitti ytsityiSten hentilöiden toiminta ja paitalliset 
satunnaisuudet, silloin ei myöStään ollut ihmettele
mistä, että sorretut luotat, niin pian tuin ne sairaat 
roallan täfiinsä, täyttiraät sitä ennen taittea ytsityiS- 
ten hentilöiden ja ytsityiSten paitiatunnalliSten lai
toSten syrjäyttämisetsi, eiraättä tulleet peruStaneetsi 
uutta yhteiStuntamuotoa.

Säriein syy, jota oli tämmöisten rcallantumout- 
selliSten pyrintöjen esteenä, oli tuitentin taloudelli
sen tehitytsen hitaus. S e  edistyi airaan huomaa
matta. Salonpojat ja täsityöläifet työStenteliroät 
niintuin oliraat tottuneet iso-isän ja esi-isiensä ajoista 
saatta. ftaiili roanha ja toeteltu oli täydellistä ja 
telraolliSta. SieUätin, missä toivoteltiin jotatin uutta, 
toetettiin roatuuttaa itselle ja  naapureille, että se mer- 
titsi raaan palaam ista roanhoihin, unohdettuihin ta
poihin. Setniitan ediStySaSteleet eiraät synnyttäneet
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uusien omistusmuotojen tarroetta, pää ne rajoittui- 
roat maan yhä edistymään yhteiStunnatliseen työnja- 
foon, yhden ammatin jatamiseen useampiin ammatti- 
haaroihin. Sotaisessa täten syntyneessä uudessa am
matissa tuotettiin täsityön amulla futen ennenfin, 
tuotantoroälineet oliroat roähäistä ja fäteroyyS oli mää
räämänä. Josin juomaamme talonpokien ja täsi- 
työläisten rinnalla suurliifeitä —  roanhan ajan roii- 
tneiftUä ajanjafsoilla teoöisiafin —  mutta niitä bar- 
joitettiin orjain amulla, jotfa roieraiden lamoin fuu- 
luiroat yhdySfunnan ultopuoielle. Ae oliroat ainoaS
taan yteöisyysliiffeitä, jotta eiroät rooineet osoittaa mi
tään eritoiSta taloudellista rooimaa, paitsi obimene- 
mäSti suurten sotien aitana, jolloin talonpojat hei- 
tentyimät ja orjat tulimat huoteitsi. Orjataloudesta ei 
moi syntyä uutta yhteiStunnahiSta ihannetta eitä tor- 
teampaa talousmuotoa.

Slinoat pääoman muodot, jotta tehittyroät man- 
halla- ja teSti-ajalla, omat torontisturi- ja tauppa- 
pääoma. Alolemmat rooiroat ajottain saada nopeita 
taloudellisia muutotsia aitaan. Alutta tauppupää- 
oma moi edistää ainoastaan roanhojen ammattien ja- 
taantumista lutuisiin uusiin ja tehittää suurliitteitä 
orjain työllä. StorontiSiuripääoma roaiiittti maan eh- 
fäiseroästi olemaSsa-otemiin tuotantomuotoihin, tuo
matta mitään uusia. SaiStefu toronfisturipääomaa 
ja  orjien amulla harjoitettuja maataloudellisia suur- 
liitteitä maStaan, aiheuttaa ajottaisia roaltiollisia taiS
teluita, jotta omat nytyaitaiSten yhteisfunnallisten 
mallantumouSten tapaisia. Alutta niiden päämää
ränä on aina entisten olojen ennalleen palauttami
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nen eitä phteiStunnallinen uudistus. S iten oli laita 
meltojen anteetfi-annoSsa ( s e i s acb t e i a ) ,  sonta 8 0  = 
lo n  sai aitaan attitalaiSten talonpoitien hproätfv 
setä niissä roomalaisten talonpoitien ja töphälistön 
liitteistä, jotta omat saaneet nimensä © r a c c h u S -
roeljeSten mutaan.

Raittien näiden spiben lisäift —  taloubeEifen 
tehitptsen hitauden, sproemmän phteiStunnallisen ph- 
tenäisppben täfUtämättömppben ja roaltioflisen elä
män pirstoutumisen lisätfi lutuisiin erilaisiin tuntiin 
—  tuli roielä manhalla ajalla ja monasti teSti- 
ajallatin se seitta, että mahtiteinot nousemien luottien 
lataisin torjumisetsi oliroat suhteellisesti mitättömät, 
© irtaioaltaisuutta ei ollut olemassa, ei ainataan 
ftellä, missä roielä roallitfi roiltaS roaltioöinen elämä 
ja missä luottataiStelua rooimattaimmin täptiin. Aoo- 
malaiseSsa maailmassa eftm. tehittpi roirtaroaltaisuuS 
roaSta teisari-ajalla. Suhteet ptfitpiSten tuntien fi- 
säpuolella, samointuin niiden teStinäiseSsä liitenteeSsä, 
oliroat ptfmtertaifta ja helppoja seurata, eiroättä 
ebeUpttäneet mitään eritoifta ammattitietoja, © a t
laSsa olemat luotat rooiroat helposti teStuubeStaan 
asettaa roaltion hoitoon tarpeelliset miehet, ja ne tetiroät 
sen sitä suuremmalla sppUä, tun herruus toi siihen 
aitaan mpöStin joutilasta aitaa, jota täptettiin tai
teelliseen, filosofiseen ja roaltiolliseen toimintaan, © at- 
laSsa-oleroat luotat eiroät ainoastaan roallinneet, ne 
mpöStin hallitfiroat.

Soiselta puolen ei tansa ollut totonaan suojaton. 
Suuri tlaSstQisen roanhan-ajan paraina aitoina oli 
miliifi-järjeStelmä rooimaSsa ja jotainen tansalainea
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«li tottunut aseita täyttämään. AäiSsä oloissa riitti 
usein mitätön, eri luottien roälisen roaltasuhteen hor- 
jättäminen saattamaan uuden luotan peräsimeen. 
fiuoffaroaStafohtien oli näin ollen roaifea färjiStyä 
niin, että ajatuS taiten oleman täydellisestä mulliS- 
lumisesta olift rooinut juurtua sorrettuihin luottiin 
ja että sortajaluoftien teSfuudeSsa ytsipäinen fiin- 
nipitäminen taitiSta etu-oifeufftSta olift ollut sään- 
lönä. $äm äfin maifutti ftihen suuntaan, että, tuten 
jo mainittu, roaltiolliset roallanfumoufset tamoitteli- 
rnat enimmäfseen yfsityiSten epätohtien forjaamista 
ja  yffttyiSten henfilöiden syrjäyttämistä. S e  mai- 
tu tti fuiteniin myöstin ftihen suuntaan, ettei täm- 
moisten roallantumouSten roälttäminen soroittelujen 
amulla ollut harminainen.

AytyaitaiSten suurroaltojen joufoSsa on ©ng- 
lanti se maa, jota on lähimpänä teSfi-aitaa, ei tosin 
taloudellisten, maan roaltiolliSten muotojensa puolesta. 
S e  on roähimmin tehittänht roirfaroaltaa ja milita
riSmia ja ftllä on mielätin ylimystö, jota ei ainoaS
taan ole roallaSsa, maan myöSiin hallitsee. Senmu- 
faiseSti rajoittumat siellä forrettujen luottien pyrii- 
mytset enimmäfseen yffttyiSten epätohtien forjaami- 
seen, sen ftjaan että ne fohdiStuisiroat foto yhteiSfun- 
nallista järjestelmää maStaan. ©nglanti on maa, 
ioSsa fäytäntö ehfäiStä roallanfumoufsta sopimufsien 
amulla on enimmin fehittynyt.

SBaiffafaan ei yleinen aseiden täyttöön harjaan- 
luminen ole helpoittanut suuria yhteiSfunnallifta 
mallanfumoufsta, niin on se sitä enemmän helpoitta- 
mut sitä mahdollisuutta, että luotat roähäisimmänfin
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tilaisuuden sattuessa oraat astuneet asetettuina toi- 
ftaan roastaan. SBäfiroaltaisista f ap in o ita  la fan- 
salaissodista ei roanhalla- eifä fesft-ajalla ole puu
tetta. Vaimo, jolla niitä fäytim, oli usein sangen 
suuri, jopa johti toisinaan raoitetun farfoittamiseen ja 
rqötämiseen, roieläpä häroittämiseenfin. Lofa pitää 
roäfiraaltaisuufsia yhteisfunnallifen raallanfumoufsen 
tunnusmerffinä, raoi nähdä lufuisia sentapaisia roal- 
lanfumoufsia edellisinä aifafaustna. Alutta jofa tun- 
n u ta a  yhteisfunnatlisen raallanfumoufsen oleraan 
raaan siellä, missä ftihen saaffa sorretun luofan anas
taessa roaltiollisen mailan aiheutuu yhteishinnan oi- 
feudellisen ja roaltiollisen rafennufsen, erittäinfin omis
tussuhteiden lumoaminen, se ei täällä näe mitään 
yhteisfunnallista roalsanfumouta. ^hteisfunnallinen 
fehitys fulfee siellä fatfonaisesti ja tempauffittain, ei 
le tite ttynä yfsityiftin suuriin fumoufsim, raaan p irs
toutuneena lufemattomiin pieniin, jotfa näennäisesti 
oraat toisistaan riippumattomia, usein fesfeytyroiä, 
t)hä uudelleen uudistumia ja enimmäfseen itsetiedot- 
tornia. Säm än nyt tarfastetun ajanjafson suurin yh- 
teisfunnallinen mullistus, orjuuden häroiäminen @uro- 
pasta, tapahtuu niin huomaamatta, etteiroät aifalai- 
setfaan fiinnitä siihen mitään huomiota ja että ny- 
fyään ollaan pafoitettuja anoi o tm alta sen fulfua fu- 
raatelemaan.



4. yhteiskunnallinen mallankumous 
kapitalistisella aikakaudella.

l im a n  toifenlaifeffi muodostuu asiain tila, niin 
pian fuin tapitalistinen tuotantotapa f-bittpp. @e 
jobtaifi liian pittälle ja patoittaifi ainoastaan toista
maan pleiseSti tunnettuja asioita, joS baluaifin tässä 
esittää sen foneiStoa ja seuraufsia. «Riittää, fun tie- 
bömme, että fapitaliStinen tuotantotapa luo uubenai- 
täisen toaltion, jofa tefee lopun tuntien ja piirien 
roaltiolliseSta itsenäisppbeStä samoaa tuin niiben ta- 
loubellinentin itsenäisppS tatoaa. Sotainen tulee osatft 
fotonaisuubeSta, fabottaa eritoiSoiteutenfa ja eritoiset 
omituisuutensa. Äaitti asetetaan samanartooisit|l setä 
alistetaan samanlaisen lainsääbännön, samanlaisten 
metrojen ja oiteutften setä samanlaisen baUinnon alaisetfi. 
Senrouotsi tuleetin nptpaitaisen toaltion pprtiä siihen, 
e ttä . Fulifi tansallinen roaltio ja että toisiin pb- 
täläispptsiin liittpifl reielä ftelentin pbtäläisppS.

Ateltiomabbin maitutuS pbteiStunnalliseen elä
mään tulee npt aiman toisetfi tuin mitä se oli toan- 
balla- ja teSti-ajaaa. Sotainen huomattama toal- 
tioginen muutos nptpaitaiseSsa suurtoaUaSsa roaitut-
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ta a  heti sam alla taivalla ja  yhdellä iStulla m itä sy- 
mimmin äärettöm ään yhteiStunnalliseen alueeseen. 
$oS  siihen saa tta  sorrettu luo tta  roalloittaa roaltiol- 
lifen m ailan, täytyy siitä jo täStätin syystä olla ai- 
m an toisenlaisia yhteiSfunnaliisia seurautsia hiin 

ennen.
©iihen tulee lisäisi se, että nyfyaifaisen roaltton 

m ahtiieinot omat suunnattom asti faSroaneet. Kapi- 
taliSmin aifaansaam a teinillinen roatlantumouS ulot- 
tu u  myöStin asetelm aan alalle. UStonpuhdiStutsen 
a jo ista  lähtien tulem at aseet yhä täybellisemmiln, 
m utta myöSlin yhä ialliimmilsi. Viiden läyttö  tulee 
roaltiomallan etuoileudelsn Lo sentin tau tia  tulee 
sotajoutto tansaSta eriStetytsi siellätin, missä yleinen 
aseroelmoUisuuS on täytännöSsä, ehei tä tä  täydennä 
tansan aseStuS, jo ta ei tu itentaan roielä ole yhdessä- 
tä än  suurroallaSsa. L o ta  paitaSsa omat sotajouton 
johtajat tansaSta eroitettuja am m attisotilaita, jotta 
etuoiteutettuna luo ttana  seisomat tansaa roaStaSsa.

A lutta myöStin taloudelliset mahtiteinot nyty- 
aitaiseSsa teStitetySsä roaltioSsa omat suunnattomat, 
roerrattuina entisten roaltioiden teinoihin. ®e yh- 
diS tää rittaudet suunnattom alla alueella, joSsa tetnil- 
liset apuneuroot jä ttäm ät tauaS jälteensä roanhan- 
ajan  torteim m antin siroiStytsen apuneuroot.

©en ohella on nytyaitaisella roaltiolla täytettä- 
roänään teStitetty roirtatoneiSto, jommoiSta ei m itään 
roaltio ennen ole om istanut. A ytyaitaisen roaltio- 
mahdin tehtäroät omat taSroaneet niin suunnatto- 
maStt, että ilman pittälle ulottum aa työnjatoa ja 
torteafle tehitettyä am m attitaitoa on mahdoton n iitä



hoitaa, Kapitalistinen tuotantotapa rpöStää miten-- 
fin roallitseroilta suofitta sen tepo-ajan, mitä niiOä 
ennen oli. Ajoittaman he eiroät tuota, roaan elä- 
roät tuottamien suoffien npltemiseStä, eiroät he miten- 
faan ole loistoja npltijöitä. Kilpailun, tämän nptpisen 
taloubeUisen elämän tannuStajan roaimtutseSta oroat 
npltijät pafoitettuja lepäämättä täpmään teStenään 
mitä uurouttaroimpia taisteluja, jotfa uhfaaroat top- 
pioHe joutumaa täpbellisellä häroiöllä.

Kapitalisteilla ei senrouofft ole aifaa, rauhaa 
eikä alteiSsiroiStpStä taiteeöifia ja tieteellisiä toimia 
roarten, jopa puuttuu heittä ebellptptsiä säännötti- 
seen roaltiolliseenfin toimintaan. Samoinfuin taibe 
ja tiebe, laffaa roaltion hallitseminentin npt olemasta 
roatlitferoien luottien haimassa. Jäm än  jättämät 
he patfatulle tpöroäelle, roirmmiehille. Kapitalisti- 
luotta roallitfee, mutta fe ei hallitse. <5 e tpptpp fti- 
hen, että se pitää mailassaan hallitusta. Samoin 
tpptpi tähän jo sitä ennen rappeutuma täänitpSaate- 
liöto, jota puteutui horoiaatelin muotoon. Alutta se, 
mitä läänitpSaatelilla oli ainoastaan rappeutumisen 
tulos ja roetäptpmistä pois phteiStunnallisien roelroolli- 
suutsien täpttämiseStä, johtuu tapitaliStiluotaSsa juuri 
sen phteiStunnallisiSta tehtäroistä ja tuuluu sen ole- 
mutseen.

Jämmöisen mahtaman roaltiomahbin amulla moi 
jotin luotta puolustautua roielä tauan sentin jätteen 
tun se jo on tullut .tarpeettomatft, jopa roahingolli- 
setft. L a  mitä rooimattaantpi roattiomahti on, sitä 
enemmän roaatii roaaaSsa olema luotta siltä ja sitä 
itsepäisemmin pitää se tiinni emoiteutsiStaan ja on

8)f|tetSfunn. roaUanfumouS. 3
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sitä roähemmän halufaS niyönnytytsiin. A lutta  mitä 
tauemmin se täten pysyy herruuSasemaSsaan, fttä syr- 
temmitft täytyy luottaroaStatohtien tuUa ja fttä tä i- 
feämmäfsi täytyy roaltiollisen sortumisen m uodostua, 
fun se sopuna fuiteniin tulee, fttä syroemmäUe tunte
mia täytyy niiden yhteiStunnalliSten m ullistusten olla, 
sotia siitä soistumat, sa fttä helpommin täytyy mal- 
tiollisen mailan roalloittaminen sorretun luotan hy- 
mätfi m uodostua yhteiStunnallisetsi roallantumoutsetsb 

S am alla  oppimat taistelem at luotat tuiten- 
fin yhä enemmän tuntemaan roaltiollisen taiSte
lunsa yhteiStunnalliset seurautset. kapitalistisen tuo- 
tantotaroan roalliteSsa on taloudellisen tehitytsen tu ltu  
tam attom an nopea. S i tä  taloudellista m ullistusta , 
sonta tetfmtösen aitafausi aloitti, sattoi toneiden täy- 
täntöönotto teollisuudessa. Sensälteen omat talou
delliset suhteemme olleet alituisten roaihtelusen alaifta, 
siUä roanha ei ote a inoastaan  nopeasti häiriinnyt,
m aan uu tta  on myös nopeasti m uodostunut sisään.
S e  täfityS häm iää, että ta itti roanha ia  eft-isittä 
peritty on samalla ioeteltua, iunnioitettam aa sa !oS- 
iem atonta. S e  m uuttuu niin polion, että ia ittea
roanhaa pidetään epätäydellisenä, riittäm ättöm änä sa 
roanhentuneena. taloudellisesta eläm ästä siirtyy tä 
m ä täsityS taiteiftin sa tieteeseen setä politiittaan. 
$oS ennen ilman arrooStelua riiputtiin tiinni taiteSsa 
roanhaSsa, niin hyljätään se nyt tem aaSti ilman ar- 
rooStelua, a inoastaan  senmuotsi, että se on roan- 
haa. Ajansatso, sota r iittä ä  tetem ään ioniin to- 
neen, sontin laitotsen, sontin teorian ta i sontin taide
suunnan roanhatst sa samatlä roanhentuneetst, tulee
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siitä, että fttä tehtiin ijanfaiffisuutta ro a t sen, ja an- 
touhuttiin siihen taitetta sillä innotta, jota tämmöinen 
tietoisuus antaa, luodaan nyt silmänräpäytsen ohi- 
meneroää roaitutuSta roarten, tämän tietoisuuden he
rättämättä teroytmielisyybellä. (Siten tulee nytyään 
luodusta lyhyessä ajassa täytäntöön tespaamatonta 
ja roanhentunutta, ei ainoastaan muodin, maan myös- 
tin tositäytännön tannalta tatsottuna.

Äaitfea uu tta  tartaStelee tem aim m in ja  perin- 
pohjaifxmmin. Söanhaa ja  jo tapäiroäistä pidetään 
itsestään felroänä. Siiman marmaSti omat ihmiset 
paljon aitaisemmin ajatelleet syitä auringon-pimen- 
nyfsiin tu in  auringon nousuun ja  lastuun. Sam oin 
täytyi m yösiin halun tu ttia  yhteiStunnallisia ilmiöitä 
olla hyroin roähäisen, niin tauan  tuin näm ä oliroat 
esi-ifxltä perittyjä, itfeStään selroiä ja  „luonnollisia". 
Senfxjaan täytyi sen heti tulla rooimattaatsi, tun  uusia, 
ennen tuulum attom ia muodoStutsia ilm aantui yhteis- 
tuntaelämäSsä. @i m anha ja  m anhettunut läänityS- 
laitostalous, m aan sen rinnatta  syntymä tapitaliSti- 
nen ta lous, roaati ensinnä 17 muosisadalla tieteellistä 
tum m ista .

Alutta mielä enemmän edisti tansantalouStie- 
dettä eräs toinen seitta: tapitaliStinen tuotanto on 
jouttotuotantoa ja nytyaitaisen tapitaliStisen maltion 
tyyppinä on suunnalta. Aytyaitainen taloustiede 
famointuin nyfyaitainen maltiotiedetin omat tetemi- 
fiSfä j o u t t o - i l m i ö i d e n  tanSsa. Alutta xnitä suu
rempi niitten samantapaisten ilmiöiden paljous on, 
joita tartaStelee, sitä enemmän tulee niissä, tuten jo
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on huomautettu, yleisyys ja  todenmukaisuus m äärää- 
roäksi, sitä enemmän roäiStyy n iiltä  mieSkohtaisuuS 
ja satunnaisuus, ja sitä helpommin on m ahdollista 
ieffiä niiden liifelafeja. yhteiskunnallisten ilmiöiden 
järjestelmällinen jouffotartaStelu, tilasto  ja  yhteis- 
funtatiede, jo ta lähtee taloustieteestä ja saam uttaa 
huippuiohtansa materialistisessa hiStoriankäutykseSsä, 
tuliroat mahdollisiksi roaSta kapitalistisen tuotantota- 
ittan m altaan päästyä. SEBaSta nyt moiroat luokat 
tulla täyteen itsetietoisuuteen taiStelujensa yhteiSkun
nalliseSta luonteesta, maSta nyt moiroat ne asettaa 
itselleen suuria yhteiskunnallista pääm ääriä, ei mieli- 
m altaisina unelmina eikä hurskaina toiroomufsina, 
jotka ajautum at karille kylmiä tosi-oloja roaStaan, 
maan tuloksina kaiken sen tieteellisestä ymmärtämisestä, 
mikä on taloudellisesti m ahdollista ja  m älttäm ätöntä. 
2osin moi myöskin täm ä tieteellinen käsitys joutua h ar
haan ja  monet sen johtopäätöksistä moiroat osottautua 
mielikuroituksen tuotteiksi. A lutta  maikka näm ä erehdykset 
oliftroat miten suuria tahansa, eiroät ne moi häroittää 
kaiken todellisen tieteen tunnusmerkkiä, nim ittäin p y r
kimystä yhtenäisesti koota kaikki ilmiöt täydelliseksi ko
konaisuudeksi. täm m öisenä tunnusmerkkinä on yh
teiSkuntatieteeSsä tietoisuus siitä, että koko yhteiskunta 
on yhtenäinen elimistö, joSsa ei moi mieliroaltaiseSti 
ja  erikseen m uuttaa yksityisiä osia. yhteiskunnain- 
seSti sorrettujen luokkien teoretinen armoStelu ei tä s tä  
lähtien enää kohdistu yksityisiin henkilöihin ja laitok
siin, m aan koko o l e m a s s a  o l e m a a  y h t e i S k u n 
t a a  roaStaan, ja  samoin tulee täm än tietoisuuden 
kauna jokainen sorrettu luokka, joka roalloittaa itsel-
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teen roaltiollisen mailan, pafoitetufsi fumoomaan fofo 
pbteiSfunnatsisen perustan.

Sen fapitaliStisen pbteiSfunnan, jofa spntpi 
rouoben 1789 mallanfumoufsen ja sen ebeliä fäpnei- 
ben tiiffeiben maifutufseSta, oliraat spsiofratit1) ja bei- 
bän englantilaiset seuraajansa jo miesifumitufseSsaan 
näbneet.

Aäibin npfpaifaisen roaltion ja npfpaitmsen pb- 
teiSfunnan eroamaisuuffiin antifisista ja feSfiaifai- 
fatsista järjestöistä perustuu eroamaisuuS niiben felji- 
tpfseSsäfin. ©e oli ennen etupäässä itsetieboton ja 
pirstoutunut pienten, mitä erilaisimmissa febitpSaS- 
teista olemien pbteiSfunsien asituifiin paiffafunnalsi- 
ftin ja  mieSfohtaisiin riitoihin, taisteluihin ja  fapi- 
noibin. Apt se muoboStui pbä enemmän ja eneni- 
män itfetietoisefsi ja pprfi tunnustettua suurta pbteiS- 
funnaltiSta pääm äärää fohti, jofa töi)betään ja jota 
tehbään tunnetufsi tieteellisesti arrooSteleman tpön 
amulsa. Söattiolsiset mallanfumoufset tulemat bar- 
minaisemmifsi, mutta saajemmifsi ja  niiben phteiS- 
funnassiset seuraufset tulemat rooimaffaammifsi.

©iirtpmiSfobban antifisiSta ja feSfiaifaifiSta fan- 
falaiSsobiSta npfpaifaiseen massanfumoufseen, phteiS- 
funnaUiseen massanfumoufseen psempänä mainitussa 
merfitpfseSsä, muoboStaa uSfonpubbiStuS, jofa on 
roietä puolefsi feSfiaifainen ja jo puolefsi npfpaifai- 
nen. iiorfeammalse fohoo jo englantilainen mailan- 
fumouS puoliroäliSsä 17 rouosisataa, funneS roihboin

1) s M io f ra t i t  o liroa t sen 17 rouofisabatsa roalsinneen 
lansantasoubeslisen fasitq sfa itiian  k a n n a tta jia , jo ta  näki 
m aanroiijetq tseSsä a in o an  kansatsiSriffauben lahteen.

S  u o m . m  u i g t .
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suuri ranskalainen roallankumous eftttää meille klas- 
haisen tyypin yhteiskunnallisesta roallankumouksesta. 
Kapinaliikkeet rouofxna 1830 ja  1848 omat roaan 
heillona jälfifaifuna tästä.

silbteisiunnattinen roallankumous tässä käytetyssä 
merkityksessä on fapitalistiseUe yhteiskunnalle ja la- 
pitatistiselle roattiotle ominainen jalso niiden yhteis- 
kunnallisessa kehityksessä. S itä  ei ote olemassa ennen 
fapitalismia, senrouofft että roaltioUiset rajat sitä en- 
nen omat olleet liian ahtaita ja yhteiskunnallinen ym- 
ntärrys liian mäbän kehittynyt. ©e tulee fatoamaan 
fapitalismin kanssa, senrouofft että tämän rooi rooit- 
taa ainoastaan köyhälistö, jonka, ollen kaikkia toista 
luokkia alempana, täytyy käyttää raanaansa poistaak- 
seen kaiken luokkaberruuden sekä yleensä luokat ja sen 
kautta myöskin yhteiskunnallisen roallankumouksen 
edellytykset.

A lutta tässä on meillä edessämme suuri kysy- 
mys, joka koskee meitä nykyään mitä lähimmin, koska 
sillä on mitä suurin roaikutus käytännölliseen menet- 
telyymme nykyoloissa, nimittäin onko yhteiskunnat- 
lisien raaUankumousten aika jo ohitse eli ei? Olemmeko 
jo nyt saaneet ne edellytykset, joiden aroulla siirty- 
minen kapitalismista sosialismiin rooi tapahtua ilman 
yhteiskunnallista roatlankumousta ja ilman että köy- 
hätistän tarroitsee roalloittaa itselleen roaltiollista 
raanaa, roai onko meillä roietä odotettaroana ajan- 
jakso, jolloin ratkaisemat taistelut tästä  mallasta suo- 
ritetaan, siis roallankumouksettinen ajanjakso? Kuu- 
luuko yhteiskunnallisen roallankumouksen aate niihin 
raanhentuneifiin aatteisiin, joista ainoastaan esi-isiltä
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perittyjen iatsantofantojen ajattelemattomat ihailijat 
tai tietämättömän jouion suosiota tarooittelemat atyai- 
set feinottelijat pitämät Eiinni, mutta joita joiaifen 
rehellisen, npfpaifaisen ihmisen, joia ennafioluulotto- 
m aiti tarfastaa tosiasioita npfpisessä phteistunnas- 
samme, täptpp torjua.

S iitä  on tpspmps. tä m ä  on roarmaantin tär- 
ieä tpspmps, jo ita  ei moiba suoriutua parilla tyh= 
jällä lauseparrella.

Dlemme huomanneet, että phteistunnallinen roal- 
lanfumous on erityisten historiallisten ebellptysten 
tuote. S e  ei ebellptä ainoastaan Eireälle jännitet
tyjä luoffaroastafohtia, maan mpösiin Eansallisen 
suurroaltion, jota on poistanut la itti maaiunnalliset 
ja tunnolliset eritoisoiteubet, nojautuen tuotantoja- 
paan, jota samoin roaituttaa tasoittaroasti taitenlais- 
ten eritoisbarrastusten suosimiseen. Sisälsi tarrattaan 
roirtaroaltaisuuteen ja militarismiin nojautuma moi- 
mafas roaltiomahti, tansantaloustiebe setä nopea 
tehitystultu taloubellisen ebistytsen alalla

n i  mitään näistä tetijöistä ole beitentynpt mii- 
me rouositpmmenien tuluessa, pitemmin on tutin 
niistä roahmistunut. taloubellisen ebistytsen tultu 
ei ole millointaan ollut nopeampi, taloustiebe ebis- 
tpp sanomalehbistön aroulla ainatin leroepbessä jos- 
taan ei sproppbessä. taloubellinen pmmärrps ei ole mil- 
lointaan ollut niin laajalle leroinnpt tuin nptyään, 
eiroättä niin ytproin raallitseroat luotat tuin tansan- 
joutot ole millointaan olleet niin hpiuin tilaisuubessa 
käsittämään tetojensa ja pprtimpstensä tauempanatin 
olemat seuraukset, yksistään tämä jo roiittaa siihen.
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ettemme huomaamatta tule suorittamaan suunnatonta 
siirtymistä tapitaliSmiSta sosialismiin, ettemme moi 
hitaasti iaitoaa nylteroien luottien herruusasemaa, 
ilman että nämä sen huomaamat, asettumat sitä 
roaStaan puolustautumaan setä ottamat täytäntöön 
faiffi mahtifeinonsa moimaSsa ia  roaifutuSmallaSsa 
taSmaroan töyhäliStön torjumiseisi.

SBaitiataan ei yhteiStunnallisen totonaisuuben 
ymmärtäminen ole millojntaan ollut niin leroinnyt 
tuin nytyään, ei myöStään roaltiomahti ole milloin- 
taan ollut niin roahrna tuin se nyt on, eiroättä sen 
roirtamaltaiset, sotilaalliset ia taloudelliset maitateinot 
öle toStaan olleet niin tehittyneitä. ©iitä seuraa, 
että töyhäliStö, niin pian tuin se on saanut hal- 
utunsa raaltioraallan, saa myös samalla moimia täybä 
heti suorittamaan mitä piftmmälle meneroiä yhteis- 
tunnollista muutotsia, mutta siitä seuraa myöStitt, 
että nytyään roallitsemat luotat moiroat tämän mal
lan aroulla iattaa olemaSsa-oloaan ia työtätetemien 
tansaniouttoien roSrooamiSta mielä tauan sentin 
iälteen, tun niiden taloudellinen mälttämättömyyS 
on latannut. Alutta mitä enemmän roallaSsa-oleroat 
luotat noiauturoat maltiotoneiStoon ia  määrintäyt- 
täroät fttä nyltemiS- ia  sortotartoitutftin, fttä enem
män täytyy töyhäliStön tatteruuden niitä tohtaan 
nousta, luottaroihan taSmaa ia roaltiotoneiston mal- 
loituSpyrintöien tulla rooimattaammitst.

S ä lä  roaStaan on huomautettu, ettei tämä täsi- 
tyS saa tufea uuftmmiSta yhteiStunnallistSta ilmiöistä, 
iotta m uta selroäSti näyttämät, että tehityS tultee 
toiseen suuntaan. äöaStatohdat töyhäliStön ia  por-
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roariStoh mälillä, niin sanotaan, eiraät ole lisääntrp 
mäSsä, maan roähenemäSsä, ja jofaiseSsa nt)it)aifai- 
seSsa roaltioSsu on olemassa riittäroäSti fansanroab 
täisiä laitofsia, jotfa teferoät lötjhäliStölle muhbollb 
sefsi rooittaa itselleen, elleiroät juuri m a i l a n ,  niin 
fuitenfin roaltaa, ja lisäämään tätä hitaasti, roähi- 
telien ja palottain, joten phteiSiunnaQisen mallaniu- 
moufsen foio roälttämättömppS fatoaist. SariaSta- 
iaamme, missä määrin nämä raäitteet omat oiieu- 
tettuja.

m
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5. Cuokkauastakohtien lieoentyminen.

Saringtalaamme aluijl ensimäistä rcaStaroäi- 
tettä, että nimittäin raagtaiohdat porroarigton ja föp= 
häligtön roälillä oliftroat mähenemägsä. @n ota tägsä 
huomioon teollisia pulia, joiden joitafuita rauofta jttte 
maitettiin heiientpmän. Särnä mielipide on senjäl- 
ieen saanut pleisegti tunnetuigta tosiseiioigta niin iou- 
taantuntuman roagtauifen, ettei tägsä tarroitse fajota 
io!o ipspmpiseen, joia johtaisi meidät maan liian pit- 
tälle pää-afiagta. ®n tahdo mpöSiään enää jatiaa 
mäspttäroppteen saaifa iäptpä mäittelpä niin iutsu- 
tugta furjigtumigteoriagta. J ä tä  mäittelpä moi jom- 
moisellaiin taitamuudella ja tiaa loppumattomiin, 
mutta siinä tuleeiin enemmän fpspmptfeen, mitä sa= 
nalla „iurjuug" tarioitetaan, fuin iegiugtelu tosisei- 
toigta. Aie sosialistit olemme iaiffi piftmieliftä siitä, 
että iapitaligtisen tuotantotaman seurauisena on plei= 
nen iurjuug, jog se maan jätetään omiin hoteisiinsa. 
Sam alla olemme iuiteniin pffimielisiä, että jo npipi- 
fegfä phteigiunnagsa tpöläigluoian järjegtäptpminen 
ja maltiomahbin asiaan rphtpminen ppgtproät ehiäi- 
semään tätä iurjuutta. Sopuift olemme mielä ftitä-

= v )
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Iin pfsimielistä, että emme odota föphäftStön roapau- 
tum ilta sen faSroaroan lurjuuben, maan sen faSroa- 
man rooiman iulofsena.

Äofonaan toinen IpspmpS on senftjaan IpspmpS 
porroariSton ja föphäliStön roäliHä oleman roaSta-  
f o h t a i s u u d e n  faSroamiseSta. S e  on samalla ly- 
spmpS faSroaroaSta n p l f e m i s e S t ä .

@ttä tämä on lastuamaan päin, sen on A l a t 5 
todistanut jo puoli rouosisataa fttte, ja minun tie- 
tääiseni ei lulaan ole osottanut hänen oleman mää
räSsä. Qola ei mpönnä, että iöghäliStön nplfeminen 
phä laSroaa, sen täptpp rooiba roiitata johonlin tie
demieheen, joia on lumonnut AI a t  5 in „ i l a p i t a b '  
teofsen.

Atinulle tu llaan  luonnollisesti m äittäm ään, että 
fe on peittää teoriaa ja että me emme moi p itää  to- 
tcna ja  todistettuna m itään m uuta, lu in  mihin rooim- 
me läjillämme ta rttu a ; älföön meille annettafo talou- 
dellifia laleja, maan tilastollista numeroita. Sem 
moisia ei iu iteniaan ole helposti saataroiSsa, ftllä fe- 
neniään päähän ei ole roielä pälfähtänpt tehdä tilaa- 
toa ei a inoastaan  pallo ista , m aan mpöSfin m onoista. 
£ ä m ä  on jo ftitäfin sppStä roaifeaa, fun porroarin 
tulenfeStämä faSsa-arffu on linnoitus, jo ta  m itä pel- 
furim aiftn ja  lauhfealuontoifmfin om istajansa puo
luStaa jalopeuran rohfeudella failfea m iralliSta tun- 
feilemaisuutta roaStaan.

O n fuitenfin olemassa laSfelmia polttojen ja 
muiden tulojen faSroamiseSta. Otamme tähän erään 
niistä, nuorimman, miniä tunnemme. Sen on ferän- 
upt 3l. 2. Borolep, jota maaliSfuuSsa ro. 1895 on
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tähän oileuS, nyttta nämä omat juuri semmoista 
seitioja, jotfa muuttumat aina epäedullisesti työläis- 
luolalle. S iten on esim. laita suhteessa miesten ja 
naisten työn selä ammattitaitoisen ja ammattitaidot
toman työn roälillä.

©nimmin aftaan mailuttarea seilla on luitenlin 
se, että taulun telijä rajoittaa laSlelmansa ainoastaan 
muutamiin työhaaroihin, jotta lailli, luluunotta- 
m atta maalaiStyöntelijöitä, omat erinomaisesti amma
tilliseSti järjestyneitä, setä että telijä otalsuu ilman 
muuta lolo työlätSluolan tilan leSlimäärin paran
tuneen samassa määrässä, luin ammatillisesti jä r
jeStyneiden leSluudeSsa on tapahtunut, m ailla näi
den lulumäärä ©nglanniSsalin on lorleintaan miideS- 
osa lailiSta työläisistä. Dn mieltäliinnittäroää tar- 
laStella jolaisen näiden työläiSrphmän palllain maih- 
teluja. muoden 1860 palllalorleuden otat-
summe oleman 100, olimat muut pallat tähän 
roerrattuna:

18
60

18
66

18
70

18
74

18
77

18
83 CD0000

»“H
cc

iU a a la iS tp ö m ie h e t. . . 100 105 107 130 132 122 117 111 118
N akennuStyöm iehet . . 100 116 116 126 128 125 125 126 128
p uura iU ateoU isuuS . . . 100 125 125 148 148 134 146 155 176
© illa te o U isu u S .............. 100 106 112 121 130 126 120 115 115
N au b an ro a lm iS tu ä  . . 100 127 127 143 112 112 110 100 124
K o n e r a te n n u S ............... 100 108 110 124 123 120 127 126 126
S a a su tq öm ieh et . . . . 100 115 120 125 128 128 130 130 149
M a tr u u s it .......................... 100 113 103 120 123 102 118 110 143
2 8u oritqöm ieh et . . . . 100 ? 100 150 115 100 115 100 150

K eskim äärin 100 113 113 138 132 124 130 125 140



Aie näemme, eitä se 40 prosentin lahoaminen 
palloissa, tonla B o r o l e y  laSlee rouobeSta 1860 
muoteen 1891 lohbanneen lolo (¡englannin työläis- 
joulloa, ei loSle ebeS lolo työläiSylimyStöä. ©Hei 
ota luluun puuroillateollisuuben alalla työSlentelemiä, 
jotla eimät (¡englannissa ole suotta manhoillifta ja 
fenmuolsi laillien „yhteiSlunnallisen rauhan" unelfx- 
jäin mielestä eftluroalsi lelpaamia, lohooroat ainoaS
taan laasutyömieSten, matruuften ia muorityömieS- 
ten pallat leSlimäärää lorleammalle. Äaasutyömie- 
het saamat pallanlorotulseStaan osalft liittää poli- 
tiillaalin, sola on hanllinut tunnollisille työmiehille 
monessa laupungiSsa useita parannulsia. ilaasutyö- 
miehiin roailuttaroat sitäpaitsi lilpailun pello jaylft- 
tyiSpääoman nylleminen roähimmin. Dsalfi roailutti 
löhöämiseen muonna 1891 „uuben unioniSmin" esiin
tyminen, sola alulsi herätti niin suuria toiroeita pet- 
täälseen ne taaS heti. SBielälin enemmän luin laa- 
sutyömiehillä, näyttämät matruuften ja  muorityö- 
miesten pallat muonna 1891 lohonneen älliä, har
paten ia melleinpä satunnaisesti. SöuocityömieSten 
pallat olimat muonna 1886 yhtä lorleat luin muonna 
1860, muonna 1891 sensijaan olimat ne 50 prosenttia 
lorleam pia! i£ätä ei moi luisua roalaroalst ebiStyS- 
aSleleelfi. AalennuStyömieSten, millatyöntelisäin ja 
rautateollisuuStyömieSten palllainlorotuS muobeSta 
1860 lähtien sää sensijaan paljon leSliarmoa pie- 
nemmälft. B o m l e y  otalfuu ftiS meibän uSloroan, 
että (¡englannin lolo järjestymättömän työläiSar- 
meijan pallat omat lohonneet 40 prosenttia, mailla- 
laan mainiosti järjeStyneiben rautateollisuuStyömieS-

46
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ten palkat eiroät samassa ajassa ole kohonneet enem
män kuin 25 prosenttia.

Alutta ottakaamme taulukko semmoisenaan roaS- 
taan. Alitä se näyttää meille? ¿ämänkin ylenmää
rin toimorikkaan laskelman mukaan tulemat työpal
kat yhä pienemmäksi osaksi kansalliStuloSta. 2Buo- 
ftna 1860— 1874 olimat ne keskimäärin 45 prosenttia 
stitä ja muofina 1877— 1891 ainoastaan 4 2 2/s pro- 
senttiä, pitäkäämme paremmin perusteltujen numero
jen puutteessa tulomeron alaisena olemaa, palkoista 
johtumatonta tuloa lisä-arroon paljoutta ilmaisemana 
summana. Sen mukaan oli lisä-arroo rouonna 1860 
mielä 16 milj. puntaa (400 ntilj. markkaa) pienempi 
kuin palkkatulojen summa, mutta m. 1891 sen sijaan 
oli lisä-armo jo kokonaista 83 milj. puntaa (2075 
milj. markkaa) suurempi kuin palkkatulojen summa.

täm äh än  todistaa runsasta nylkemisen kaSroa- 
mistä. Sisä-armon osuuS, s. o. työmiehen nylkemisen 
määrä, olisi senmukaan mainitussa ajanjaksossa kohon- 
nut96prosentiStall2prosenttiin. todellisuudessa onkin 
B oro leyn  esittämien numerojen mukaan ammatillisesti 
järjestyneidenkin työmiesten nylkeminen kaSmanut niin 
paljon, järjestymättömien suuren joukon nylkemisen 
on täytynyt kaStoaa paljon suuremmassa määrässä.

©mme aseta näille numeroille mitään erikoista 
armoa. Alutta mikäli ne todistamat jotakin, puhu
mat ne sen otaksumisen puolesta, että työrooiman 
nylkeminen yhä kaSmaa, kuten A l a r j  toista tietä tut
kimalla kapitalistisen tuotantotaman liikelakeja, on 
todistanut, tamalla, jota tähän saakka ei mielä ole 
rooitu kumota. SEBoitanee tosin sanoa: myönnettäköön.
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että nylkeminen kaSroaa. Alutta palkatkin kohooroat 
samalla, joskaan eiroät siinä määrässä fuin lisä-arroo. 
AliStä sii§ työmies moi huomata tämän kaSroaroan 
nylkemisen, ellei se ole selroäSti nähtäroiSsä, maan moi- 
baan paljastaa roaSta pitiäiliSten tutkimusten kautta? 
työläisjoukot eiraät kerää tilastoa eiroätkä mieti ar- 
roon ja  lisä-arroon teorioja.

tä m ä  pitääkin paikkansa, iza kuitenkin on ole
maSsa tie, jonka kautta hekin tuntemat nylkemisen kaS- 
tuomisen. Sam assa määrässä kuin rooiton suu
ruuS kaSraaa, tulee myöskin pormariSton elintapa 
maatimammaksi. A lutta luokat eiroät ole rajamuu- 
reillä toisistaan eristettyjä, alempien luokkien maa- 
tiroampi elintapa muotaa roähitellen alempiinkin luok
kiin ja herättää heisiäkin uusia tarpeita ja rouati- 
utuisia, joiden tyydyttämiseen hitaammin kaSroama 
palkka ei kuitenkaan riitä. VorroariSto roalittelee 
alempien luokkien maatimattomuuden katoamista ja 
sen tarpeiden kohoamista, mutta unohtaa, että ko- 
hoaraat maatimukset alhaalla omat maan heijastusta 
kohoamasta elintaroaSta ylhäällä, ja että juuri heidän 
esimerkkinsä herättää tarpeita alemmissa kerroksissa.

3>oka askeleella näemme, että pormarillinen elin
tapa kohoo nopeammin kuin köyhälistön, ty ö lä is- 
asunnot eiroät ole erikoisesti parantuneet 50 rouoden 
kuluessa, mutta sensijaan on keskiluokkaan kuuluman 
henkilön asunto nykyään kerrassaan ylellinen, merrat- 
tuna saman luokan keskimääräiseen asuntoon 1850 
kumulla. Aykyaikatnen 3 luokan maunu rautateillä 
ei eroa suuresti edeltäjästään 50 muotia takaperin. 
SEBerrattakoon sensijaan 1 luokan roaunua roiime rouo-
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ftsaban puoliioätiltä nyfyaifaisen loiStojunan roau- 
nuihin! ©n luule, että maltamerilairoojen matruu
seilla nyfyään on parempia suojia luin 50 rouotta 
tafaperin, mutta sensijaan olisi se ylellisyys, jolta 
nyfyaifaisen matfuStajalairoan salongit omat sisuStet
tuja, ollut 50 muotia tafaperin mahdoton missään 
ruhtinaallisessa huroipurreSsafaan.

Aiittäföön tämä faSmamaSta föyhälistön n y l -  
f e m i s e § t ä. Alutta eifö luoffien mälinen, ebistyraä 
roaltiollinen läheneminen poista tätä taloudellista te- 
fijää? ©ifö porraariSto yhä enemmän tunnusta työ- 
miestä valtiollisessa ja yhteiSfunnalliseSsa suhteessa 
roertaisefseen?

@i ole epäilyStäfään siitä, että föyhäliStö moit- 
taa nopeasti armoa maltiolliseSsa ja yhteiSfunnalli- 
seSsa suhteessa.

SBaiffafin föyhälistön taloudellinen fohoaminen 
tapahtuu hitaammin fuin pormariSton ja  joSfin siitä 
fehittyy yhä faSroaroia roaatimufjta ja tyytymättä- 
myyttä, niin on sitäroaStoin ehfä roiimeiSten roiiden- 
fymmenen rouoden huontaitaroin ilmiö nopea ja feS- 
feytymätön f ö y h ä l i s t ö n  n o u s e m i n e n  n i i n  hy- 
m i n  s i m e e l l i s e S s ä  f u i n  h e n f i s e S s ä  s u h t e e s s a .

äBielä muutamia rouosifymmeniä tafaperin oli 
föyhäliStö niin syroälle majonnutta, että oli sosialiSte- 
jafin, jotfa pelfäsiroät föyhälistön rooitoSta foituman 
mitä pahimpia seuraufsia siroiStyfselle. SBielä rouo- 
den 1850 jälfeen firjoitti AodhertuS: „On olemassa 
uhfaaroa maara, että uusi r a a f a l a i S m y r S f y ,  läh
teneenä tällä fertaa itse yhteiSfunnau feSfuudeSta, 
häm ittää fxmiStyfsen ja riffauden ahjot."

SDIjtetSIunn. roaUantumouS. 4
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Sam aan aitaan selitti Heinrich speine, että tu- 
leroaisuus luuluu lommunisteille. „Je in  tämän tun- 
nustulsen, että tuleroaisuus iuuluu lommunisteille, 
äänellä, jofa on täynnä huolta ja peltoa. 2Boi, se 
ei ole näyttelemistä! Ajattelen todella pelroolla ja 
roaroistulsella fttä aitatautta, jolloin nämä synlät tu- 
roansärtijät pääseroät maltaan. £itiftne täsineen tu- 
leraat he murslaam aan taitti tauneuben marmori
patsaat'' j. n. e.

Äuten tiedetään, ontin täynyt airaan toifin. Ay- 
lyailaista siroistystä ei suintaan uhtaa töyhälistö. 
Quuri lommunistit omat nylyäan taiteen ja tieteen 
roarmimpia reartijoita ja  oraattin he jo useamman 
terran eri tamoilla täyneet niitä puolustamaan.

Sen lautta on myöstin se pelto nopeasti latoa- 
massa, jota mielä Varisin tommunin jälteen piti mal
lassaan toto porraarillisen maailman, että nimittäin 
moiltoisa töyhälistö tulisi mellastamaan siroistyselä- 
mässömme lansainroaellulsen Vandalien tamoin ja 
ratentamaan sen raunioille lieltäytymisten raalalais- 
roaltion.

S e seilfa, että porroarilliset siroistyneet omat 
nähtämästi lasroaroalla suopeudella rumenneet seu
raam aan löyhälistön ja softalismin taisteluita, on 
osafft lasfettaroa tämän pelon latoamisen ansiolst.

Samointuin töyhälistö, omat myöstin simisty- 
neet luottana tapitalistisen tuotantotaroan omituisuus. 
Olen jo ylempänä roiitannut siihen, että tämä tuo
tantotapa roaatii silst paljon roallitsemilta luolilta, 
ettei heiltä riitä harrastusta eitä aitaa roaltion hal
linnon hoitamiseen tai taiteiden ja  tieteiden palme-
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lufscett, futen esim. Sltenan ylimystö tai hengellinen 
sääty fatolisen firfon paraina aifoina tefi. ííofo sen 
forfeamman henfisen toimeliaisuuden, jofa oli ennen 
hallitsemien luoffien etuoifeutena, jättäm ät nämä ny- 
h)ään mafsetuille työmiehille, ja näiden ammatilliS
ten tiedemiesten, taiteilijain, infinörien ja ratrfamieS- 
ten lufumäärä on nopeasti fohoamaSsa.

Aämä muodostamat niin futfutun „fimistpnei- 
den luofan" (intelligenSftn), „uuden feSfisäädpn", mutta 
niitä erottaa manhaSta feSfifäädyStä ennenfaiffea 
erityisen luoffatietoifuuden puute. Viiden muutamilla 
rphmiDä on erityinen luoffatietoifuutensa, jopa useasti 
erifoiSta luoffaylpeyttäfin, mutta jofaisen näiden ryh
män harraStufset omat niin erilaista, etteiroät ne 
moi fehittää yhteistä luoffatietoifuutta. Viiden jäse
net lufeutumat mitä erilaiftmpiin luoffiin ja puoluet- 
ftin. ©iroiStynyt sääty hanffii näille faifille niiden 
tarmitsemat henfiset fyroyt. Osa taistelee hallitsemien 
luoffien etujen puolesta. Useat siroiStyneet pálmele- 
roatfin ammattinaan näitä luoffia. Soiset taasen 
omat omafsuneet föyhäliStön asian. Useimmat omat 
fuitenfin tähän saaffa pysähtyneet piffupormarillisen 
ajatuStaroan piiriin. Useimmissa tapaufftSsa he ei- 
roät ainoastaan ole peräisin piffuporroarien joufoSta, 
maan heidän asemansa „feSfisäätynä" on myös piffu- 
pormariSton tapainen roäliasema föyhäliStön ja 
hallitsemien luoffien roälillä.

Vämä siroiStyneet ferrofset osoittamat, futen 
ylempänä huomautettiin, yhä enemmän myötätuntoa 
föyhäliStöä ja  sosialismia fohtaan. Síun heillä ei ole 
määrättyjä luoffaharraStufsia ja  fun he ammatillisen



toimintansa lautta helpoimmin moircat hanlfia itsel
leen tieteellisen läsitplsen oloista, raoiraat tieteelliset 
nälölohdat helpoimmin saada juuri heidät liittymään 
määrättyihin puolueihin. Bormarillisen taloustie
teen aatteellinen m arariilo ja sosialismin aatteellinen 
etemämmppS selraiää heiße helposti, ©en ohella 
tuntemat he yhä enemmän, että toiset luolat loetta- 
mat painaa tieteet ja taiteet phä tymemmälle aleS- 
päin. Useihin roailuttaa sisälsi sosialidemolratian 
meneStyS ja lallaamaton eteenpäin tunleutuminen, 
etenlin joS he mertaaraat sitä mapaamieliSten puolueiden 
jatluraaan rappeutumiseen, ©iten tulemat suopeus työ- 
mäleä lohtaan selä sosialismi suofituilsi simiStyneiden- 
lin jouloSsa. Söptpp tuSlin ainoatalaan salonlia, joSsa 
ei lompaStuisi yhteen tai useampaan „sosialistiin".

3oS nämä simiStpneet piirit merlitsisiroät samaa 
luin roarsinainen pormariSto, silloin olisimme jo rooit- 
taneet pelin ja lailli phteiStnnnalliset mallanlumoul- 
set olisiroat tarpeettomia. Aäiden piirien lanSsa 
moisi hpmin leSluStella rauhallisesti ja heiltä ei hil- 
jäisen, hitaan lehitylsen tarroitse odottaa mitään mäli- 
m altaista eStelemiStä.

SgolitettaroaSti muodostamat ne ainoastaan osan 
pormaristoa. $äm ä osa p u h u u  ja l i r j o i t t a a  
porroarieton nimessä, mutta ei m äärää sen t o i m i n 
t a a .  iza ei pidä tuomita ihmisiä, eilä stiS mpöS- 
lään loldnaista luollaa, sanojen maan telojen mu- 
laan.

©itäpaitsi on se osa porroariStoa roähimnxin 
taisteluun tyleneroä ja halulaS, joSsa mpötätuntoi- 
suuS lönhälistöä lohtaan on lehittpnpt.

52
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Aifaifemmin tosin, fun fofiatiämia häroäiSiiin 
siroiStyneiben joufoSsa rifofsena tai järjettömyytenä, 
rooiraat porroariaiset ainefset liittyä sosialistiseen liif- 
feeseen ainoastaan siinä tapauiseSsa, että riiioimat 
mälinsä foto pormariHisen maailman ianSsa. izoia 
siiloin roimasi itselleen tien porroarillisiSta piireistä 
sosialismiin, tarmitsi siihen paljon enemmän tarmoa, 
roallanfumouiseiliSta intoa ja  roafaumuSta, fuin roar- 
tinainen föyhäliStön jäsen. Sosialistisessa liitteessä 
oliraat senmuofsi juuri nämä ainefset säännöllisesti 
punaiftmpia ja  matlanfumoufseliisimpia jäseniä.

Siiman toisin on laita nyfyään, jolloin sosialismi 
on tullut „salonfifuntoisefsi". ©i enää tarroita md 
tään erifoiSta tarmoa eifä mätien riffomiSta porroa- 
tiilisen yhteiSfunnan fanssa, joS jofu haluaa fantaa 
sosialistin nimeä. @i ole senrouofsi ihme, että yhä 
useammat näistä uusista sosialisteista pysymät fyt- 
fettynä oman luoffansa totuttuun ajatus- ja tunne
maailmaan.

SimiStyneiben taistelufeinot omat fuitenfin eri
laisia fuin föybätiStön. izälfimäiSten on asetettama 
riffautta ja asemoimaa maStaan monilufuisuutensa ja 
luoffajärjeStönsä päättämäisyyS. SiroiStyneet omat 
lufumäärältään häroiäroän roähälufuiset ja heiltä 
puuttuu fotonaan luoffajärjeStö. ,£jeibän ainoana asee
naan on mafuuttaminen sanalla ja firjoitufseKa, taiS
telu „henfisillä aseilla" sefä „siroeellinen etemämmyyS", 
ja näillä aseilla haluaisimat salonfisosialiStit ra tta ista  
föyhäliStönfin luoffataiStelun. spe selittämät ole
mansa mafmiit tarjoomaan föyhäliStölle apuaan, 
fuitenfin sillä ehbolla, että se luopuu roäfiroallan
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täytöstä, ei ainoastaan ftellä, missä se on tulotseton 
—  ftellä luopuu föyhäliStöfin ftitä —  maan myös- 
iin ftellä, missä sillä moi hanlfia tuloista, ©enrouofsi 
toettaroat he saattaa roallantumoutsen aatetta epäluo- 
tettamafsi ja todistaa sen oleman telpaamattoman. 
Ae toettamat erottaa raaHaniumouiseiliseSta löyhä- 
liStöstä yhteiStunnatlisia uubiStulfta harrastaman st- 
mustan, toimimat siis puolueen haioittamiseift ja 
heiientämiselft.

£äm ä on toiStaiselft ainoa täytännötlinen tutoS 
simiStyneiden altamaSta tääntymiseStä sosialismiin.

„Uuden ieSfisäädyn" rinnalla elää mielä roanha 
p i t t u p o r m a r i S t o  iitum aa elämäänsä. Sämän- 
tapainen teSlisääty oli ennen maltantumoutsen seltä- 
nojana. Ollen taistelunhaluinen- ja tylyinen, nouft 
se helposti, missä maan olosuhteet oliroat suopeat, 
faiffea ylhäältä päin tapahtumaa sortoa ja nylfe- 
mistä maStaan, mirfaroallan ja militarismin herruutta 
setä läänitySlaitoifen ja papiston etuoileuisia maS- 
taan. ©e muodosti porroariHisen lansanmallan malio- 
jouion. ©amomfuin nyiyään osa ieSlisäätyä, oli 
tämäiin ajoittain hymin myötätuntoinen iöyhäliStölle, 
toimi yhdessä sen fanSsa ja sai siltä heniifiä mailit- 
tuista ja aineellista rooimia. Alutta uiman samoin 
iuin nyiyinen, oli roanhaiin ieSiisääty alati epäluo- 
tettama liittolainen juuri roäli-asemansa muolst nyl
jettyjen ja nyllemien luoiiien ieSieSsä. mtten Atarx 
on huomauttanut, ei piliuporroari ole fotonaan föy- 
häliStöön eifä porroaristoon fuuturoa ja sen rouofst 
hän tuntee olemansa aina olosuhteiden mufaan mit- 
loin edelliseen, milloin jälfimäiseen lufeutuma.
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I ä s tä  fafsoiSasemaSta fehittgg iuitenfin piffu* 
porroariSton fahtiajafo. Ofa fen piiristä tuntee 
kuulumansa föphäliStöän, osu tämän maStuStajiin.

Vienet liiffeet omat tuomitut kuolemaan ja nii* 
ben haroiäminen tapahtuu ppsähtpmättä. ©e ilme» 
nee kuitenkin hitaasti pienten liitteiden lufumäärän 
roahenemiseSsä, mutta sen ftjaan nopeasti niiden sut» 
kastumisessa. L otiut niiden omistajista joutumat täp» 
d eiliseen riippuroaifuuteen pääomasta, eiroätfä ole 
muuta fuin fotitpöntefijöitä, palttatpömiehiä, jotfa 
tpöSfentelemät fotonaan jonfin prittäjän hproäfft, fen» 
ftjaan että olifiroat joSfafin tehtaassa. loiset, erit» 
täinfin roähittäisfauppiaat ja rarointoloitftjat, jäämät 
itfenäififfi, mutta saamat liifepStäroiä ainoastaan 
tpöläiSpiireiStä, niin että heidän olemaSsa»oionsa 
riippuu fotonaan tpömäen hpminrooinniSta. Aämä 
ferrofset fiittproät phä lähemmin taistelemaan föp» 
hätiStöön.

lo ifu t fäp senftjaan niiden pittuporroariHiSten 
ainesten, jotfa eiroät roielä ote joutuneet täpdelliseen 
riippuroaisuuteen pääomasta, mutta fuitenfin jo ful» 
feroat häroiötään fohti, feiä niiden, jotfa etfimät lii» 
fepStäroiään utfopuolelta föphäliStön piiriä. >g»e epäi» 
leroät rooiroansa omin neumoin farouta ploS ja odot» 
taroat faiffea plhäältä, plemmiltä luofilta ja raal» 
tiotta. Qa foSfa jofainen ediStpSaSfel uhfaa heitä, 
asettumat he roihamieliseSti roaStuStamaan faiffea 
ediStpStä, tapahtufoon se miHä alalla tahansa. 2lliS» 
tumaisuuS ja turmautuminen taantumukseen tefee hei» 
dät pffmroaltiuden, firfon ja  aatelin auttajiisi, jopa 
intoilemifsi puoluStajifft. ©en ohella ppspmät he
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íuiteníin fansanroaltaisina, sillä ainoastaan íansan- 
roaltaisuuben íaapuun puettuna on heillä roaltiollista 
roaitutusroaltaa ja ainoastaan sen a tuulla rooiroat 
he tutea roaltiomahtia.

S ästä  pittuporroariston tahtiajaosta riippuu etu
päässä porroarillisen fansattmallan hätoiö. Soiset sen 
ferrotset siirtymät sosialibemotratisen fityhälistön jout- 
toon, toiset sensijaan tulemat taantumutsellista tan- 
sanroaltaisuutta, jota esiintyi) eri roärisenä, milloin 
antisemitisminä (juutalaismihollisuutena), nationalis
mina (tansallisuusfiihf ona) ja tristillisenä fansanmaltai- 
suutena. l a i t t i  nämä omat joto fonsermatiroisen tai 
sentrumipuolueen osia, mutta niiden phteistunnallinen 
sisältö on aina sama.

iä m ä  taantumuisellinen tansanroaltaisuus on lai
nannut sosialibemotratiselta ajatustam alta useita tobis- 
tustapoja ja lauseparsia, ja moni luulitin senmuotst 
alussa, että se muodostaa maan sillan liberalismin 
(roapaamielitypben) ja  sosialibemotratian mälillä. 9tyt 
moi jo selmästi huomata, ettei tämä otatsuminen pidä 
paitfaansa. ©osialibemofratialla ei ole tatterampaa 
mihollista tuin reanhoillinen fansanmaltaisuus on. 
$ o s  sosialibemotratian täptyp tutea sotaista ftrois- 
tyfsen ebistysastelta, huolimatta siitä, tuleeto siitä 
suoranaista hpötyä tityhälistön luotta-ebuille tai ei, 
niin on taantumuisellinen tansanmaltaisuus toto ole- 
mutsensa fautta patotettu jprtästi m astustam aan fait- 
tia  siroistytsen ebistysasteleita, roaitfataan ne eimät 
suoranaisesti uhfaisitaan pittuporroaristoa. Sv§ sosiali- 
bemoiratia on ebistyspstäroällisin puolue, niin muo- 
bostaa taantumuisellinen tansanroaltaisuus manhoil-
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liftmman puolueen, sillä se phbiStää toisten roan- 
hoiHiSten puolueiden mihaan taittea ebiStpStä rau§- 
taan sen häitäilemättömppben, minfä mitä spmin tie- 
tämättömppS taiteSta oman ahtaan nälöpiirin ulto- 
puolella oleroaita tuo mutanaan. Lisäisi tulee mielä 
se, että pittupormarit ppspmät tpönantajina ppStpSfä 
ainoastaan sen tautia, että he nplteroät mitä spbä- 
mettömimmin heitoimpia ja  roähimmin maStuStuStp- 
tpisiä tpörooimia, naisia ja lapsia. SäSfä on hei- 
bän roaStuStajanaan ennentaittea fosialibemotratia, 
jota järjestät)tpmisensä ja pattolainsääbännön amulla 
toettaa raaituttaa ihmiselämäin turmelemista roaStaan.

«Siten muuttuu pittuporroaristo, mitäli se ei liitp 
sosialibemotratiaan, liittolaisesta ja töphäliStön setä 
plempien luottien mäsillä olemasta mälittämäStä ainet- 
seSta töphäliStön tatteratfi roihollisetsi. SuottaroaS- 
tatohtien liementpmisen sijaan näemme siis tässä nii- 
ben mahbolliftmman jprtän tärjiStpmisen. S e on sitä
paitsi nopeasti ebiStpmä, sillä se on ollut selroäSti 
huomattaraiSsa maSta muutamia muosia.

Atitä on sanottu pittuporroariStoSta, pitää pie- 
nemmiHä muutotsilla paittansa mpöStin t a l o n p o i -  
t i e n  suhteen. Aetin jataantum at tähteen leiriin, 
joista toinen on töphäliStöön tuuluma ja toinen omis
tamiin luottiin. Ateibän tehtäroänämme on joubuttaa 
tä tä  tahtiajatoa sentautta, että me selroitämme ebel- 
lifelle heibän harrastustensa phbenmutaisuuttu top- 
häliStön harrastusten tanSfa ja johbatamme heibät 
sentautta sosialibemotratien luo. Ale sensijaan estämme 
tätä  tahtia-jatoa, joS me emme ole siitä tietäätsemme, 
maan täännpmme maalaiSroäeStön puoleen ilman
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luokkaeroa. sEaantumuksellinen kansanroaltaisuuS maa
seudulla on meille luonnoltaan phtä roihamielinen 
iuin kaupungissakin asuma, mailiafaan se ei aina 
tiedä tästä roaStakohdaSta. Ae toroerib jotka luuli- 
mad että talonpoikaisliike on maan plimenomuoto 
talonpoikain ftirtpeSsä roanhoiSta puolueista, eten
kin sentrumipuolueeSta, foftalidemokratiaan, pettpiroät 
airoan samoin kuin ne, jotka odottiroat antisemitiS
m istä kaupungeissa samaa. Keskikokoinen ja suur- 
talollinen roihaa sosialidemokratiaa jo senrouokst että 
tämä taistelee tpöroäen lphpemmän tpöajan ja kor
keampien palkkojen puolesta ja  on sen kautta tär
keänä maikuttimena siihen, että maatpömiehet siirtp- 
mät kaupunkeihin ja jättäm ät talonpojan pulaan.

Alaaseudullakin kärjiStpp siis köphäliStön ja  omis
taroien luokkien roälinen maStakohtaifuuS.

£äm ä pitää roieläkin enemmän paikkansa roaS- 
takohdaSta s u u r t i l a l l i s e n  ja p a l k k a t p ö m i e h e n  
mälillä kuin talonpojan ja  palkkatpömiehen roälillä.

AlaataloudelliseSsa suurliikkeessä on palkkatpö- 
mieS paljon tärkeämpi henkilö kuin talonpojan talou
deSsa. edelliselle merkitsemät sitäpaitsi elintarpeista 
säätämät korkzat hinnat paljon enemmän kuin talon
pojalle, joka itse kuluttaa suuren osan maansa tuot
teista. Gclintarpeiden tuottajan ja kuluttajan roäli- 
nen roaStakohta ei toftn ole sama kuin maStakohta 
tpömiehen ja  hänen tpönantajansa mälillä, maan 
sama kuin roaStakohta kaupungin ja maaseudun roälillä. 
Alutta kaupungissa on köphäliStö npkpään lukuiftm- 
pana, taiStelukpkpisimpänä ja taiSteluhaluiftmpana
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luottana ja seniautta fohtaa elintarpeiden myyjä tääl- 
lätin föyhäliStön tam totiaimpana mihollisenaan.

©i ole ihme, että suurtilallinen ajattelee nytyään 
teottisuuStyöIäiseStä toisetta taivalla tuin ennen. 2lifai- 
semmin jättimät taistelut teollisten tapitaliStien ja 
ja  heidän työmieStensä »välillä hänet mälinpitämät- 
tömäfft. Lopa hän seurasi niitä usein peittämättä- 
mättä »vahingonilolla tapitaliStien tappioiden joh
doSta ja hänellä oli joStuS jontinlaiSta myötätuntoa 
työläisiä lohtaan. Aämä eiraät otteet silloin hänen 
tiellään, mutta iapitaliSti oli. Jä m ä  roaati suoje- 
luStutteja siellä missä hän tarroitf» roapaatauppaa ja 
päinroaStoin, tapitaliSti näti maanforoSsa rooittonsa 
roähentämiStä ja  toetti riistää suurtilallisetta ytftn- 
oifeuden torteampiin asemiin armeijassa ja  »virastoissa.

A yt on toinen ääni fettoSsa. Ae ajat omat 
jo tauan sitten menneet ohitse, jolloin toryt1) ja jun- 
terit2}, ®iSraeli, AodbertuS ja  Vogelsang ofoittiivat 
suopeuttaan työroäfeä lohtaan, ©amointuin pittu- 
porroariSto ja teStitotoiSten setä suurempien talon- 
poitien luotta, tulemat suurtilattisettin yhä mihamie- 
lisemmitf» työroäteä lohtaan.

©ntä t a p i t a l i S t t l u o f t a ?  ©e on nyfyään
m ääräämä luotta. @itö edeS se tule tiivistyneiden 
luottien tamoin suopeammaift työmäteä lohtaan?

Olen pahoillani, etten edeS ftitä mitään huo
maa.

y  S iS to riaU in en  p u o lu e  E n g la n n issa . 
*) © afsan  su u rtila llise t.
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jtapitasiStisuollalin tietysti muuttuu; se ei pysy 
aina. samana. SarlaStalaamme m itlä omat sen 
tärleimmät roaihtesut roiime rouosilymrneninä.

Soisesta puolen näemme liipaisun ionlin m aan 
eri teossisuubenhaaroiSsa heilleneroän jopa lolonaan 
sallaaraanlin yrittäjäin liittoutumisten, lartessien ja  
truStien roailutulseSta, ja toisesta puosen lärjiStyy 
lansain roäsinen lispaisu uusien lapitasiStiSten suur- 
mastojen, etenlin Salsan  ja  2)hbySroastain, syntymi
sen lautta.

Virittäjäin liittoutumiset poistamat yrittäjäin les- 
linäisen liipaisun, ei ainoastaan heibän tuotteibensa 
ostajiin nähden, maan myöslin työmieStensä suhteen. 
Sensijaan, että nämä ennen möimät työrooimansa 
useille tarroitstjoisse, omat he nyt telemisiSsä yhden 
ainoan tarroitsijan lanSsa. Atiten suuressa määrin 
yrittäjäin etemämmyyS tämän lautta lohoo, m utta 
samassa hänen etujensa roaStalohtaisuuS työmiehiin 
nähden lärjiStyy, ei laipaa mitään laajoja sesitte- 
syjä.

2)hbySroastain uusimman roerotisaSton mulaan omat 
amerilalaiSten teollisuuStyömieSten pallat saSleutu- 
neet. !jo§ tämä pitää pattiansa, emme erehtyne, joS 
pibämme sitä truStien ja lartessien roailutulseSta joh- 
tumana.

Sam aan suuntaan roailuttaa uslomaisen lispai- 
sun lärjistyminen. Säällälin tapahtuu tämä lehi- 
tyS, paitsi lusuttajain, myöslin työmiesten roahin- 
golsi. SuojesuStussien aroussa ailaansaabun taroa
rain lassiStumisen rinnassa, jola taasen ebiStää yrit
täjäin liittoutumisia, lo ett am at lapitasiStit leStää
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ultomaiSta tilpaitua työmiesten enennetyn nyltemisen 
auralla. S iitä  on johtunut heidän tiiraaS tai§te= 
lunsa työmiesten taiStelujärjeStöjä, niin hnroin ra ab 
iioKisia fuin ammatillisia ro aS taan, jotfa -oraat näb 
den aiieiden tiellä.

S ii§  ei myöstään siellä luottaraaStatohtien lie- 
roentymiStä, raaan suurenemista.

Sähän liittyy roielä tolmantena teiijänä teolli
sen pääoman yhä lisääntyroä sulautuminen rahapää- 
omaan. £eollifuuStapitaIiSti on yrittäjä, jolla on 
tämä sana tuotannon alalla liite, otettuna laajemmassa 
merfityijeSfään (tuljetuSliitteettin mutaan luettuna), 
jossa hän hyötyy pestatuista palttatyömiehiStä ja 
saa heistä rooittonsa. AahafapitaliSti on sensijaan 
entisen torontiSturin nytyaitainen muoto. ,öän saa 
tulonsa rahastaan, jota hän lainaa fortoa roaStaan, 
nyiyään ei enään, niintuin ennen, ainoastaan hätää- 
färsiroille ytsityisille, raaan myöSfin tapitalistisitle 
yrittäjille, tunnille, roaltioiHe j. n. e.

XeollisuuStapitaliStin ja rahatapitaliStin roälillä 
on suuri roaStatohta, airoan samoin tuin edellisen ja 
suurtilallisen raälillä. Sam ointuin maantorto (arenti, 
rouotra) on lainatun pääoman tortotin roähennyStä 
yrittäjäin rooitoSta. Aäiden molempien pääoma- 
lajien edut oraat siis roaStattaisia tässä suhteessa. 
AlyöStin roaltioHiseSti täyroät ne eri suuntiin, ©a- 
mointuin suurtilallinen nytyään aStuu ternaimmin 
puolustamaan ytsiroaltaiSta raaltiomuotoa, fenrouotsi 
että hän, tuulueSsaan horaiaateliin, moi mieStoh- 
taiseSti roaituttaa ytfinroaltiaaseen ja  sentautta roat- 
tiomahtiin; samointuin hän lifätfi ihailee mititariS-
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mia, jota aroaa hänen jälfeläisilfeen upseerin uran, 
johon porroarilliSten perilliset omat toähemmin sopi- 
roia, ja samoinfuin hän senrouofst aina puolustaa 
roäfiroaltaiSta politiitiaa niin hproin ftsään fuin uloS- 
iinpäin, samoin on mpöSfin suuri sinanSsimieS aina 
militarismin puolella ja suosii rooimalliSta, roäiiroal- 
tä istä  politiiiiaa niinhproin sisään fuin ulospäin. 
Aahapääoman pplroäiden ei tarroitfe pelätä rooima- 
faSta, fansaSta ja parlamentista riippumatonta roal- 
tiomahtia, he fun hallitsemat fitä jofa tapaufseSsa 
roelfojina, jopa usein mieSfohtaisen roaifutuSroaltansa- 
fin amulla hornissa. AJisitariSmi, sodat ja roaltioroelat 
omat heille edullista niin hproin roelfojina fuin ta- 
roaran hanffijoina, ftllä heidän roaifutuSroaltansa ja 
nplfemisensä alue faSroaa sen fautta ja  heidän roal- 
tansa sefä riffautensa enenee.

Soisin on teollisuuSpääoman laita. AiilitariSmi, 
sodat ja roaltioroelat merfitseroät suurenturoia roeroja, 
joista se saa runsaan osan fantaafseen, tai ainafin 
ne lisääroät hänen tuotantofuStannufsiaan. S o ta  tuo 
sitäpaitft aina mufanaan ppsähdpfsen taroarantuo- 
tannoSsa ja sen menefiSsä, liiferoaifeufsia ja usein 
häroiönfin. QoS finanSftmieS on uSfaliaS, tuhlaa- 
mainen ja roäfiroaUainen, niin on teollinen prittäjä 
sensijaan sääSteliäS, pelfuri ja rauhaa rafaStaroa. 
SBahroa roaltiomahti herättää hänessä epäilpfstä, sttä 
enemmän, fun hän ei rooi suoranaisesti siihen roai- 
furtaa. ®i roahroa hallitus, maan rooimafaS parta- 
mentti roaStaa paraiten hänen etujaan. VäinroaS- 
toin fuin suurtilalliset ja finanssimiehet on hän sen- 
rouofst taipuroainen liberalismiin. Sen puolinaisuutta
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on häneSsäfin. Soiselta puolen rajoittaa maanforfo. 
Jorot ja  roerot hänen rooittoaan ja toiselta puolen 
uhfaa plöSpäin pprfiroä JöphäliStö fofo rooittojär- 
jeStelmää. AJpöSJin JöphäliStöä roaStaan taiStelleS
saan, missä tämä ei roielä ole erittäin uhfaaroa, pi
tää hän rauhallisia menetelmiä, futen sääntöä „ha- 
joita ja  hallitse", sen lahjom ina ja Jännittämistä 
hproänteferoäisppSlaitofsilla j. n. e. parempana fuin 
roäfiroaltaiSta sortamiSjärjeStelmää. AliSsä föphä- 
liStö ei roielä menettele itsenäisesti, fteClä fäpttää 
teollisuuSpääoma sitä JemaaSti ponnistuslautanaan 
ja ääneStpSfarjanaan, lisätätseen omaa roaltiolliSta 
mahtiaan. VoroporroarilliseQe sosialismille näpttäp- 
tpp roaStaJohta teollisuuSpääoman ja JöphäliStön 
roälillä pienemmältä, fuin phbeltä puolen prittäjän 
rooiton ja toiselta puolen maanforon sefä pääoman 
Joron roälillä. fioron ja maanforon poistam ista pi
tää se phteiSfunnallisen fpspmpfsen ratfaisuna.

SBaStafohta rahamaailman ja  teollisuuspiirien 
roälillä faloo fuitenfin phä enemmän, sillä pääoman 
JeSfittpmisen ebiStpeSsä roaöoittaa rahamaailma phä 
enemmän teoUisuuben. Särfeänä roälifappaleena on 
täSsä pfsitpiSten prittäjäin sprjäpttäminen o s u f e p h -  
t i ö i b e n aroulla. £proäätarfoittaroat optimistit nä- 
feroät siinä feinon, millä pääoma „JansanroaltaiStu- 
tetaan" ja muutetaan siten roähitellen, ihan huomaa
m atta, Jansan omaisuubefsi. Todellisuudessa on stinä 
feino muuttaa rahapääomafst faiffi JeSfi- ja alem
pien luoffien raha, jota nämä eiroät heti tarroitse fu- 
lutufseensa. (Semmoisena se annetaan suurien raha- 
JapitaliStien fäptettäroäfsi, fun he oStaroat fäfxinsä
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teollista pritplsiä, ja rahamaailman roälilappaleita 
lisäämään, sen leslittäessä teollisuutta muutamien 
harroojen rahalapitalistien täsiin. Läman osaleph- 
tiöitä moisimat suuret rahamiehet hallita ainoastaan 
semmoisia pritplsiä, joita he jalsaroat omalla rahat- 
laan ostaa. Dsalephtiöiden araulla moiroat he tehdä 
tulemattomia liifieitä itsestään riippumaihisi ja sen- 
lau tta liirehtiä pääsöään niiden omistajiisi, milloin 
heiltä itseltään puuttuu rahoja niiden ostamiselsi. 
Vierpont Alorgan & ©:on lolo satumainen mahti, 
jola on ^hdpsroalloissa muutamien nmosien tutuessa 
phdistänpt plsiin läsiin luiemattomia rautateitä, rouo- 
riiairaoisia ja  useimmat rautatehtaat, seiä on nptjo mal
lannut tärieimmät roaltamerilairoalinjat — ioio tämä 
teollisuuden ja  iuliuneuroojeu herruuden äiillinen 
maltaaminen olisi ollut mahdoton ilman osaleph- 
tiöitä.

Lontoossa ilmestymän „©conomist" lehden mu- 
laan omistamat roiisi miestä, ®. Aocleseller, @. 
H. ,£>arriman, 3 - Vierpont Atorgan, 28. A. Van
derbilt ja ©. ®. ©ould phteensä pli 3,750 miljoonaa 
m ariiaa. spe hallitsemat iuiteniin phdessä pli 37,500 
miljoonan marian suuruista pääomaa, iun taas ioio 
se pääoma, joia on sijoitettuna panlieihin, rautatei
hin, ja teollisuusosaiephtiöihin Ahdpsroalloissa, nou
see 87,500 miljoonaan m ariiaan. Dsalephtiöiden 
amulla hallitsemat he siis lähes puolet tästä  pää
omasta, josta taasen puolestaan Ahdpsroaltain ioio 
taloudellinen elämä riippuu.

Suten aina, tulee selin pula, jola ei moi olla 
Slmeriiassa saapumatta, häroittämään pienet osalleen-
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omistajat ja laajentamaan sefä lujittamaan suurten 
osaffeenomiStajain osuutta.

Alutta mitä enemmän rahapääoma roaltaa teol- 
lifuutta, sitä enemmän omafsuu teollisuuSpääoma raha 
pääoman menettelptaroan. 2)ffttnjMe prittäjälle, jota 
elää tpömieStensä rinnalla, omat nämä jota tapauf- 
seSsa ihmisiä, joiden hproinrcointi ja furjuuS eiroät 
moi olla hänelle airoan famanteferoiä, ellei hän ole 
fotonaan paatunut. OsaffeenomiStaja muistaa ai
noaStaan oftnfojaan, tpömiehet omat hänelle maan 
numeroita laSfuestmerfiSsä, jonfa tuloS fiinnittää 
mitä suurimmassa määrässä hänen mieltään ja  jofa 
moi tuoda hänelle lisääntpnpttä hproinroointia ja 
suurenemaa m altaa tai maatimuStensa rajoittamista 
ja  phteisfunnallista alentamista. QäännöSfin huomaa- 
maisuudesta tpömiehiä fohtaan, jonfa pffttpinen prit- 
täjä roielä moi säilpttää, häroiää silloin.

Aahapääoma on se pääoman muoto, jofa on 
enimmin taipuroainen roäfimaltaisuuffxin, jofa hel
poimmin liittpp phteen hanffiafseen monopoliaseman 
ja  saarouttaa senfautta rajattoman maltan tpöroäen- 
luofan suhteen. @e on enimmin roieraS tpömiehille 
ja tuntee tieltään pfsitpisen tedaisuuSpääoman sefä 
ro a litisee senfautta phä enemmän fofo fapitaliStiSta 
tuotantoa.

SBälttämättömänä seuraufsena on täStäfin ph- 
teiSfunnaaiSten roaStafohtien färjiStpminen.

@ntä (Englanti! —  tullaan rninuUe huomautta 
maan. (Smmefö (Englannissa näe phä ediStproää luoffa- 
roaStafohtien heiffenemistä? (Eifö jo Alary aitanaan 
sanonut, että (Englanti on fapitaliStisen tuotanto-
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tantan klassillinen m aa ja  että se osoittaa mimmoiseksi 
meidän tulemaisuutemme on muodostuma? ©ikö siis 
©nglannin npkpinen olotila ote se, jota tohti me iub  
jemme?

Aina roiittaamat phteiSkunnabisen rauhan unet- 
ftjat englantiin, $ a  omituista kpllä: samat henki
löt, jotta koroa-ääniftmmin sppttämät meitä „oikea- 
oppisia“ marsilaista RsxpäiseStä riippumisesta jofai- 
seSsa Aiaryin lauseessa, tuulemat musertaroaSti työ* 
itiänsä meitä roaStamainitulla SRarpn lauseeUa.

iEodellisuudeSsa omat otot suuresti muuttuneet 
siitä tähtien lun „Napitat" teoS firjoitettiin. ©ng- 
tanti on lakannut olemasta kapitalismin klassillinen 
maa. ©en kehitys on yhä enemmän pysähtynyt, toi
set maat, etenkin ©aksa ja Amerika, alkamat yhä 
enemmän saamuttaa sitä, ja nyt alkaa suhde kääntyä, 
©nglanti lakkaa näyttäm ästä meille meidän tule- 
maisuuttamme ja sensijaan alkamat Saksan olot 
osoittaa ©nglannin tuleroaisuutta kapitalistiseen tuo
tantotapaan nähden. 2 ämän selroittää todellisten 
olojen tutkimus niille „oikea-oppifitle“ marjilai- 
sille, jota eiroät ajattelemattomaSti palroele A iarria, 
maan käyttämät hänen menetelmäänsä käsittääkseen 
nykyaikaa.

©nglanti on ollut kapitalismin klassillinen maa
perä, se maa joSfa teollisuuSpääoma ensiksi tuli mat
taan. ©e tuli maltaan ei ainoastaan taloudellisesti 
moimakkaampana oman maansa muita luokkia, maan 
myöskin ulkomaita moimakkaampana. ©iten moi se 
roapaimmin kehittää niitä ominaisuuksia, joiden ytem- 
pänä olen maininnut olleen sille omituisia, ©e ei ryh
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tynyt roäliroaltaisesti painamaan työläiStuollia alus- 
päin, maan lärci ennemmin „rauhallisesti“ niitä ya= 
soittamaan, antamalla niiden rooimattbammiEe, jä t- 
jeStyneiEe aineiftlle roaltioEisia etuoileulsia ja oSta- 
maila selä lahjomalla niiden johtajia yStäroäEiseEä 
fohteluUa, mitä sille liianfin usein onnistui, ©e ei 
läyttänyt myöSfään mitään roäfiroaltaa ulospäin. 
Aauha ja m apaalauppa oliroat sen tunnussanoja, ©e 
sopi rauhallisesti buurien fanSsa ja osoittipa aiio- 
mansa formata Irlannille (Englannin satoja rouosta 
feStäneen määrppden, suomalla sille homerulen (itse
hallinnon).

Alutta sillämälin on ulidmainen iilpailu tullut 
mahtaroaift, jopa monin ferroin mahtaroammalsilin 
fuin Englannin teoEisuuS, ja se paioittaa fapitaliStia 
loittamaan poistaa faiien, milä estää fen nylle- 
miStoimenpiteitä itse maassa, muna samaUa myös 
turroaamaan itselleen menellipailloja roäliroaltaiSten 
toimenpiteiden lautta. Käsi lädeSsä tämän lanSsa lul- 
Jee rahamaailman hyötyminen tuotantoprosessista, 
©iitä allaen muuttuu ©nglanti. „Ajanhenli“, lirjoit- 
taroat puolisot SBebb ailalauSlirjaSsa „©ojiafe ArajiS “ 
(20 p. maaliSluuta 1902), „on miimeisen rouosilym- 
menen lulueSsa lääntynyt roaStuStamaan „yhteistä 
itseanmStuSta“ työnantajan ja työntelijän roätisiSsä 
suhteissa, jonla ailaisempi sulupolrai jo hyraälsyt. 
izopa raarallaidm  ja roirloja hoitamien luottien ylei
nen mielipide on todeEisuudeSsa r o i h a m i e l i s e m p i  
a m m  a t t i y  h d i S t y  S t i i l e t t ä  ja 1 a l f o j a  l o h t a a n  
l u i n  se o l i  m i e S p o l m i  t a l a p e r i n . "
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Mäntän Jäänteen seutaufsena on, että tuomio
istuimet rajoittamat mitä tunturoimmin ammattiphbiS- 
tpSten toimintaa. AJapaafaupan sijaan aStuu elin- 
tarpeiben falliStuminen tullien lautta. Siirtomaiden 
roalloituSpolitiiffa alfaa uubeaeen ja samalla uubiS- 
tuu mpöSfin paffolainfääbäntö Ir la n tia  roaStaan. 
Vuuttuu enää fotalaitoffen muodostaminen preuSsi- 
iäisen mallin mutaan, niin ©nglanti Uiffuisi täpbel- 
liseSti Safsan politiifan radoilla, ajaisi sen puolalais- 
poim ittaa, sen fauppapolitiiffaa, sen phteiSfunnalliSta 
politiiffaa, sen ulfopolitiiffaa ja sen sotilaSpolitiiffaa.

©ifö tämä osoita, että npfpään moi tuttia ©ng- 
lannin tulemaisuutta SafsaSsa (setä mpöStin Ameri- 
faSsa) ja  että ©nglannin olot omat läjänneet esittä
mäStä meibän tulemaisuuttamme? Dritpfset Auotta- 
roaStatohtien lieroentämisetrt“ ja „phteiSfumtalliscu 
rauhan rafentamisefft" omat rajoittuneet englantiin 
ja Juuluroat ftelläfin menneisppteen. © l a b S t o n e  
oli sen poim itan eteroin edustaja, jota rnpönnptptfillä 
foem tasoittaa luoffaroaStafohtia ja  jota roaStasi tait- 
fia toisia luottia ja  maita mahtaroamman englanti
laisen teollisuuSpääoman ajatustapaa. Uuden, her- 
ruuhestaan rooimaffaaSti taisteleman rahapääoman 
järjestelmän huomattamin ebuStaja on © h a m b e r -  
l a i n .  h isto rian  ihmeellistntä ironiaa on, että meillä 
©atsaSsa pliStemin ©labStonen aitatautta meibän 
tuleroaisuutenamme ja  englannin tatoamattomana 
moittona juuri samaan aitaan tun ©labStonen pe
rintö hajotemin tuulten fuletettaroatst ja ©hamber- 
laineSta tuli englantilaisen tansan sanfari.



tu n n u stan  amomieliseSty eitä minullatin oli en
nen suurta toimesta englannin suhteen. SBaiffa en 
obottanutiaan, että ®ladStonen aiiatauft miUoinfaan 
stirtyift tänne meille Satsaan, toirooin fuiteniin, että 
kehittyminen kapitalismista sosialismiin rooift tapah
tua englannissa, sen ominaisten olosuhteiden amulla, 
ilman yhteiskunnallista roallanfumouSta ja  rauhalli
seSti, ftten että mallitsemat luotat suoStuiftroat tete- 
mään sarjan edistyksellisiä myönnytyksiä köyhälistölle. 
SBiimeiSten rouoften totemutset omat häroittäneet toi- 
roeeni englannintin suhteen, englannin ftsäinen po- 
litiitta aitaa nykyään muodostua satsalaisen kilpaili
jansa mutaan. SoimottaroaSti sen roaitututset eng
lantilaiseen köyhälistöön tulemat myöskin olemaan 
samat!

juom aam m e nyt, missä määrin otatsuminen 
luottamaStatohtien lisääntymästä liementymiseStä setä 
pormariSton ja  köyhälistön lähenemiseStä on oiteu- 
tettu. S e  ei tosin ole totonaan tuulesta temmattu, 
maan nojautuu määrättyihin toft-astoihin, mutta sen 
mirheenä on se, että se pitää näitä tost-asioita, jotta 
rajoittumat pieneen alaan, pleiseSti päteminä. Se 
pitää muutamia ftmiStyneitä piirejä toto porroariSto- 
na, ja  esittää erityistä, npt menneisppteen tuuluroaa 
phteiStunnalliSta suuntaa englannissa pleisenä, toto 
kapitalistisen tuotantotaman phä roahroiStumana suun
tana.
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6. Kansanvaltaisuus.

Alutta eiiö iansanmaltaisuuS tarjoo perustetta 
mähitellen tapahtumalle, huomaamattomalle ftirtymi- 
selte iapitaliSmiSta sosialismiin, ilman mitään mäti- 
m altaista iaifen oleroaisen fumoomiSta, lommoisena 
roaltiollisen mallan roalloittaminen iötjyäliStön hymäisi 
tulee esiintymään?

On olemassa jouffo roaltiomiehiä, sotia roäit- 
tämät, että ainoastaan ioniin luoian itseraaltainen 
herruus teiee mallaniumouisen mälttämättömäfsi ja 
että se tulee tarpeettomani iansanmaltaisuuben lau tta
n a  niin paljon iansanmaltaisuutta, iuin on mäittä- 
mätöntä rauhallisen, mallaniumouifettoman iehitgfsen 
mahbolliseisi teiemiseisi, on meillä jo iaiiiSsa simiS- 
tySmaiSsa. Slaiiiialla on mahbolliSta perustaa osuuS- 
iaupposa, sotia lemiteSsään täyroät myöS tuotantoon 
iäftisi sa tuntemat siten iapitaliStisen tuotannon 
yhbeltä alueelta toisensa sälieen poiS. iiaifiialla on 
mahbolliSta järjestää ammatliyhbiStyifxä, jotia yhä 
enemmän rajoittam at iapitaliStin m attaa hänen liii- 
ieeSsään ja siten asettamat tehtaissa yisinroaltiuben
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sijaan perustuslaillisen hallintomuobon sefä roalmiS- 
taroat mähitetlen tapahtumaa fiirtgmiStä tasaroaltai- 
seen tehbaSjärjeStelmään. Aleltein ta ittiaßa moi 
sostalibemoiratia tunieutua tunnalliSmaltuuStoihin, 
roaiiuttaa pleisiin töihin tpöläiSluofan ebuift, laajen
taa  tunnollisten tehtämäin piiriä ja rajoittaa ptft- 
tpiStuotantoa ottamalla alituisesti uusia liiie-aloja 
tunnan huoStaan. Soputsi tunieutuu fosialibemoira- 
tia parlamentteihin, haniiii siellä phä enemmän roai- 
futuSmaltaa, ajaa phteiSfunnaUisen uubiStutsen toi
sensa jälleen läpi, rajoittaa fapitaliSmin m attaa tpö- 
rcäensuojeluSlainsääbännöHä ja laajentaa samalla phä 
enemmän maltion tuotannon piiriä, roaiiuttamaHa 
siihen suuntaan, että suuret monopolipritpiset ote
taan maltion huoStaan. S iten iaSroaa iapitaliSti- 
nen phteiSiunta lansanmaltaisia oiteutsia iäpttämällä 
sosialiStiseisi jo npipisellä maaperällä. A) ai-
tiollisen mahbin maUanfumouisellinen anaStami
nen iöphäliStön f äptettäro äf st tulee tarpeetto- 
maisi ja ppriiminen siihen suuntaan roahingoUtsetß, 
senrouoiß, ettei se moi saaba muuta aitaan tuin häi
ritä  tätä hitaasti mutta roarmaSti tapahtumaa tehi- 
tpStä.

Aiin puhumat roallantumoutsellisen tehitptsen 
maStuStajat.

§ e  maalaamat meibän tatseltaroatsemme ihaS- 
uittaman näpn, ja npttään ei moi sanoa, että se olisi 
tuulesta temmattu. Ae tosiseitat, joihin he nojautu- 
roab omat tobella olemassa. Alutta heibän mäittämänsä 
totuuS on täHätin terralla maan puoli totuutta. ,£>itui- 
nen ajattelemista olisi näpttänpt heille sen totonaan.
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Xämä iauniS toiroe pitää nimittäin paitiansa 
ainoastaan ftinä tapauiseösa, joS otafsumme, että 
maan roaStaiohban toinen puoli, iöphäliStö, taSroaa 
ja roarttuu rooimiSsa, fun sensijaan toinen puoli, por- 
roariSto, ppspp entisellään. Silloin täptpisi iöphä- 
liStön roähitellen, ilman roaHanfumouSta iaSroaa por- 
roaristoa rooimaiiaammaisi ja huomaamatta anaS
taa ftltä mattaa.

Alutta ajia saa toisen Jäänteen, joS otamme huo- 
tnioon mpö§ toiseniin puolen, ja näemme, että mpös- 
iin pormariSto rooimiStuu ja että jofainen iöphälis- 
iön ebiStpSaSiel iiihoittaa ittä fefsimään uusia moimia 
ja tapoja roaStuStaaiseen jä  painaafseen tätä alaS. ©e 
mifä pisipuoliseSti tariaStettaeSsa näpttää rauhallisetta 
siirtpmiseltä sosialismiin, muuttuu silloin phä suurem- 
mafsi jouioisi taistelemia, phä moimaifaampien tais- 
telufeinojen iehittämiseisi ja fäpttämiseisi sefä taistelu
tantereen alituiseisi laajentamisefsi. ©e ei siis ole- 
Jaan luoffataiStelun roähitelien tapahtumaa raoitta- 
miSta fapitaliSmin hiljaiseen suoritettaraan malloitta- 
misen araulla, maan taistelun ulottamista phä laa
jemmille aloille seiä jofaisen rooiton ja tappion johto
päätösten spraentämiStä.

SGBiattomimpia omat osuuSiunnay joista npipään 
ainoastaan osuuSiaupat rooiroat tulla iäptännöSsä 
tpspmpiseen. A iitä pitämät ia iiii roaHaniumouiselli- 
sen iehitpisen roaStuStajat suuressa armossa niiben 
rauhallisen luonteen muoift. @i ole epäilemiStäiään, 
että ne rooiroat tarjota tpöläiSluoialle jouion tärieitä 
etuja, mutta on naurettaroaa odottaa niiltä ebeS oftt- 
taiSta pääoman sprjäpttämiStä. Alifäli ne npipään



syrjäyttämät jotakin luottaa, tuleroat ftmä tysymyt- 
seen ainoaltaan roähittäiStauppiaat setä muutamat 
täsityöläiSryhmät, jotta, futen esim. leipurit, omat 
mielä säilyneet, ©iitä seuraa myöskin, etteiroät suur
kapitalistit missään ahdista osuuskauppoja, maitta 
näiden mäitetään syrjäyttämän heitätin. Ainoastaan 
piffupormarit nousemat raimoiSsaan niitä m aitaan, 
ja niiden joukossa juuri ne terrotset, jotta omat riip- 
pumaifia työläiS-lutetuttaroapiiriStä ja  siis helpoim
min moibaan moittaa köyhälistön politiitan puolelle. 
LP3tin työroäen osuuskaupat moimat hanttia monelle 
työläiSkerrokselle taloudellisia etuja ja  siten roahrotS- 
taa  heitä, niin työntämät ne taasen useita köyhäliS
töä lähellä olemia ainetsia pois toto sen roapautuS- 
liitteestä. SEBälitappale, jota on määrätty rauhalli
sesti tumoomaan tapitaliSmia ja  poistamaan luotta- 
taistelua, tuleetin uudeksi taiStelu-efxneetft luottataiS- 
teluSsa ja  uuden luottamihan synnyttäjätft. 3 a  sen 
oheSsa jää pääoman roalta-asema totonaan toSte- 
mattomatft. Osuuskauppa on moitolliseSti suoriutu
nut roaSta roähittäiStauppiaaSta; taistelu suuria mä- 
hittäiSliitteitä (SBaarenhauS) m aitaan on roielä jälellä. 
©e ei tuletaan olemaan yhtä helppo.

täydellisesti järjetöntä on otatsua, että osuuS- 
tauppojen rooitto -osuudet, m aittataan niitä ei jaet
taisi, maan ne kerättäisiin liitteeseen, morfimat taS- 
maa nopeammin tuin pääoman tasaantuminen, niin 
että ne moisimat päästä  tämän edelle ja mähitellen 
rajoittaa tapitaliSmin aluetta.

Ainoastaan ftellä moimat osuuStaupat moittaa 
jotakin merkitystä köyhälistön kohottamiseksi, missä
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tämä lag rooimalasta roapautustaistelua ja missä 
ne omat roälilappaleena lisätyn rooiman ia  m ah
din hanllimiselft löyhälistölle. Alutta siinä suhteensa 
omat ne ioionaan riippuroaisia lainsääbännöstä ja 
siitä lannasta, mille raaltiomahti asettuu niihin näh- 
ben. A iinlauan luin löyhälistö ei ole saanut mad 
nollista maltaa, tulee siis osuuslauppojen merlitys 
löyhälistön luollataistelussa aina pysähtymään ahtai- 
ben rajojen sisäpuolelle.

Valion tärleämpiä luin osuuslaupat omat am- 
m a t t i y h b i  s t y l s e t  työraäelle. Ae omat sitä iui- 
teniin ainoaltaan t a i s t e l u j ä r j e s t ö i n ä ,  ei yhteis- 
lunnallisen rauhan järjestöinä. Sielläfin, missä ne 
teiemät sopimulfia työnantajain lanssa, olloot nämä 
sitte ylsityisiä tai järjestyneitä, rooiroat ne saa- 
muttaa niitä ja ajaa ne läpi ainoastaan taisteluiy- 
lyhyytensä amulla.

Aiin tärleä ja mälttämätön luin ammattiyh- 
bistys onlin taistelemalle löyhälistölle, täytyy sen 
ennemmin tai myöhemmin tulla telemisiin roastaloh- 
tansa, työnantajain järjestön lanssa, jola, lun se saa 
lartellin tai lerrassaan trustin ahtaan liileyhteyben 
muobon, tulee helposti mastustamattomalsi ammatti- 
yhbistystenlin monnille.

©iroät ainoastaan työnantajain liitot uhlaa 
ammattiyhbistylsiä; sitä telee myöslin roaltiomahti. 
Ale salsalaiset rooimme siitä tarinan lertoa. Alutta 
etteimät ammattiyhbistylset ole ebes lansanmaltaisessa 
(Englannissa päässeet lailista  m aaroista, sitä tobis- 
taroat äsleiset oileuben päätölset, jotla uhlaaraat 
lerrassaan lamauttaa ne.



$ähäntitt nähden esittää SBebbien jo mainittu 
KrjoituS „©ojiale VrajiS" aitatauSlehbeSsä huomat- 
taroia tosiseiifoja, jotta pleensä asettamat ammatti- 
phbiStpSten tulemaisuuben omituiseen matoon, ©e 
miittaa stihen, miten epätasaisesti ammattiphbiStpfset 
Englannissa iehittpmät. „^teensä puhuen, omat mah- 
roat tulleet roielä roahroemntitsi, iun taaS ne, jotta 
jo ennen oliroat heittoja, o m a t  n p t  h e i t o m p i a  
t u i n  ennen" ,  föiroihittentairoajain, puuroittatpömieS- 
ten, ratennuStpömieSten ja rautateoliisuuStpömieSten 
ammattiphbiStptset omat taSroaneet. AiaatpömieSten, 
merimiesten, roaatturien ja ammattitaidottomien 
ammattiphbiStptset omat menneet taatsepäin. DmiS- 
tamien luottien taSroaroa roaStuStaminen uhitta tui- 
tentin toto ammattiphbiStpSmaailmaa. ©nglantilai- 
set lait omat erittäin sometiaita epämutaroien järjeS
töjen tutahuttamisetsi, ja roaara, että niitä npt tul
taan täpttämään ammattiphbiStptsiä roaStaan, „on 
taSroanut ja teroottomuuS tuleroaisuubeSta lifääntp- 
npt sen roaStenmielisppben tanSsa ammattiphdiStptftä 
ja lottoja roaStaan, jota tuomarit ja lautamiehet 
phbeSsä plä- ja teStiluotan tanSsa osoittamat". Aptpi- 
set lait rooiroat „tuorouttaa tpömiehen sibotuin täsin 
tpönantajilie", niin että SBebbit obottaroat aitaa, joi- 
toin „phteinen tpösopimuS setä sen roälttämättömät 
seurautsey phteinen tpöStä poisjääminen ja teotli- 
suuben ajottainen feisauS, tulemat oiteuSiStuinten 
latiselitptsen tautta mahbottomatsi tai ainatin tai- 
liitu ja maitettu".

©en ohessa omat ammattiphbiStptset roaSta 
tulleet epämutaroitsi tapitaliSteille. AttStään todet-
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Iisesta nylkemisen rajoittamisesta niiden aroulla ei moi 
puhua. 2Boi senrouokfx ajatella, miten itse roaltio- 
mahti tulift menettelemään nykyisessä ammattiyhdis
tysten Sldoradossakin, ©nglannissa, jos niille onnis- 
tuisx tunturoasti suistaa pääomaa.

Sam oin rajoittaa n . !. kunnallissofxalismiakin ole
massa olema roaltio- ja yhteiskuntamuoto sielläkin, 
missä yleinen äänioikeus kunnallisissa ahoissa on moi- 
massa. Äunta on aina riippumainen yleisistä talou- 
belliftsta ja roaltiollifista oloista eikä moi niistä 
omin rooiminsa mapautua. jdoftn moi köyhälistö 
saada muutamissa yksityisissä, teollisuutta harjoitta- 
missä kunnissa kunnallishallinnon omiin käsiinsä, ennen
kuin sillä on rooimaa anastaa maltiomahtia, ja  se moi 
ainakin riistää tältä hallinnolta sen köyhälistölle miha- 
mielihmmän luonteen sekä ajaa lämitse yksityisiä paran
nuksia, joita ei moi odottaa pormariUiselta asiain joh
dolta. Alutta nämäkin kunnallishallinnot huomaa
mat pian, että heitä rajoittaa ei ainoastaan roaltio- 
mahti, maan myöskin heidän taloudellinen moimat- 
tomuutensa. Saroallisesti sosialidemokratia maltoit- 
taa  enftnnä enimmäkseen köyhiä, melkein kokonaan 
köyhälistön asuttamia kuntia. A lista rooisiroat nämä 
saada roaroja suurempien uudistusten periHeroiemi- 
seksi? Samallisesti rajoittaa roaltion lainsäädäntö 
niitä asukastensa roerottamiseen nähden, ja  maikkei 
niin olifxkaan laita, eiroät ne moi mennä m äärättyä 
ra jaa etemmäksi roerottaessuan roarakkaita ja  rikkaita, 
ainoita, joilta jotakin moi saada, ilman että ne fxHä 
kartoittamat nämä piiristään, jokainen syroäHi- 
sempi uudistuspyrintö roaatii uusia meroja, jotka



eiroät ole epämieluista ainoastaan ylempien luoffien, 
maan myöskin iansan laajojen f eetosten mielestä. 
Alont kunnallishallinto, jonka softalistit tai näitä 
läheltä olemat fansanmaltaiset ainefset omat maltan- 
neet, on heiltä taasen riistetty roerotusiysymyfsen takia, 
maikkakin heidän hallintonsa on ollut mitä mallifel- 
poistn. Aiin tapahtui ferran Lontoossa ja samoin 
färoi airoon äsfettäin Aoubaijissa.

Alutta roaltiollinen alue! Sehän ei tunne tämän
tapaisia rajoja! Cöybämmehän siellä keskeytymättä- 
män edistymisen työroäensuojeluisen alalla ja  tuohan 
jokainen uufi parlamentin istuntofauft mufanaan uusia 
rajoituisia iapitalism ia roastaan. @ikö maltamme 
roaltiossa, maifutuisemme hallintoon iasm a sen fautta 
alituisesti ja  keskeytymättä? ®tkö senfautta myösfin 
fapitalismin riippuroaisuus köyhälistöstä kasroa?

S e pitää paikkansa, että työroäensuojeluslakien 
lukumäärä kasroaa päimä päiroältä. Alutta kun niitä 
tarkastelee, huomaakin niiden merkinneen miime rouost- 
kymmeninä ainoastaan jo olemassa oleman suoje- 
suksen ulottamista uusille aloille, kuten kauppa-apu- 
laiftin, rarointolapalroelijoihin, tehtaiden ulkopuolella 
työskenteleroiin lapsiin, kotiteollisuuden harjoittajiin, 
merimiehiin j. n. e. Jäm ä  suojeluksen laajentaminen 
on enimmäkseen hyroin roaatimatonta ja epäilyttämän 
luontoista, eikä se missään tapauksessa ole suojeluksen 
lisäämistä niillä aloilla, joissa sitä jo on olemassa. 
Alutta kun pitää ftlmäinsä edessä, miten tamatto- 
man nopeasti kapitalistinen tuotantotapa laajentaa 
aluettaan, miten nopeasti se ottaa mattaansa amma
tin toisensa jälkeen ja maan toisensa perästä, silloin
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huomaa selroästi, että työroäensuojelutsen laajennus 
tapahtuu paljon hitaammin ja ettei se missään ennätä 
fapitalismin laajentumisen edelle, maan matelee mad 
roaloisesti sen jälessä. 3 a silla aitaa luin edellinen 
yhä iiirehtii tultuaan, joutuu jättimäinen yhä enem
män seisautsiin.

Alutta jostin työroäensuojelutsen edistyminen jo 
t e r veydes s ä  on riittämätön, ei semmoista tapahdu 
juuri nimetsitään syroyydessä. SBuonna 1847 saa- 
routettiin Englannissa chartisti-liitteen painon tautia 
ja tutomateollisuuden alalla työstenteleroäin nopean 
turjistumisen roaifututsesta tymmentuntinen työpäiroä 
naisia ja nuorutais-ijässä olemia työmiehiä, s. o. 
todellisuudessa toto tutomateollisuuden työroäestöä 
marten. Aliten pittätle olemme tähän päiroään saatta 
päässeet tämän tymmentuntisen työpäiroän ohi?

A anstan toinen tasamaita mahroisti rouontta 
1848 työpäiroän taitille työmiehille B ar lisissä 10-tun- 
tisetsi ja muualla Aanstassa 11 tuntisetsi. Sun Alille- 
rand ästettäin roahroistutti edustajahuoneessa tym- 
mentuntisen työpäiroän (paperilla ja lumisilla huo- 
jennutsilla) niitä liitteitä roarten, joissa naiset ja lap
set työstenteleroät yhdessä miesten tanssa (ei siis 
t a i t t i a  liitteitä roarten), ylistettiin tätä ihmeteltä- 
roätsi teotsb jonta ainoastaan s o s i a l i s t i n e n  minis
teri rooi saada aitaan. 3 a tuitentin antoi hän roä- 
hemmin tuin englantilainen porroarillinen lainsää
däntö puolta rouosisataa aitaisemmin, sillä hän salli 
10-tuntisen työpäiroän olla rooimassa myöstin l ap -  
s i ä  roarten, joiEe Englannissa jo ro. 1844 m äärät
tiin 6V2 tunnin työpäiroä.
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ijo „Qnternationalen''1) ro. 1866 ©etisissä pitämä 
iongreSsi reaati iahbefsantuntiSta tpöpäiroää faiferr 
yebeimäCIisert phteiSfunnallisen uubistulsen ebellptpf- 
settä. 36 rouotta myöhemmin, ranSialaiSten sosia
listien roiime longreSsiSsa SourSbSsa rooi iuiteniin 
erä§ ebuStaja roaStuStaa sitä, että iahbefsantuntinen 
tpöpäiroä luetellaan meibän lähimpien roaatimuStemme 
joufoSsa. |>än tahtoi roaatia ainoastaan „toimen- 
piteitä fahbefsantuntisen tpöpäiroän roalmiStamiseisi". 
3 a tälle miehelle ei naurettu, rooipa hän olla ehbof- 
faana VariisiSsa roiime maaleissa!

Aie huomaamme, että ainoa m iiä ebiStpp ph- 
teiSiunnalliSsa uubiStufsiSsa, on näiben ajajain roaati- 
mattomuuS.

Alutta miten tämä on mahbolliSta, roaiifa sosia
liStiSten ebuStaiain luiu ebuSiunniSsa lisääntpp? 
£äm än selitpS on hproin pisiniertainen, ellei ota ai
noaStaan tätä feiifaa huomioon, roaan tarfaStaa 
mpöSiin mitalin toista puolta. Softn lisääntpp so
sialiStiSten ebuStajain luiumäärä, mutta samalla rap
peutuu porroarillinen iansanroaltaisuuS. Sangen usein 
osottautuu tämä ulionaiseSti sen äänimäärien roä- 
henemiseSsä maaleissa ja aina se ilmenee sisäisessä 
rappeutumisessa. S e  tulee phä pelfurimmaisi ja tai- 
puroaisemmaisi eitä rooi muulla tarooin puolustautua 
taantumusta roaStaan, tuin selittämällä olemansa 
roalmiS itsefin harrastam aan taantumufsellista poli- 
tiiiiaa, niiniuin se teieeiin, milloin itse pääsee perä

i) M a r j ’in  itm onna  1864 L o n toossa  p e ru s ta m a  ian - 
sa in m ätiuen  tp ö w äen liitto . L iitto  p u re ttiin  fm aq ir t ionq- 
reSsiSsa m .  1872.



simeen. Jäm ä  on liberalismin nykyinen tapa madoit- 
taa  roaltioQista mattaa.

ftun Bismarck näki haHitussuuntansa horjuman, 
pidensi hän Saksan roaltiopäiroien lainsäädäntökautta 
kolmesta miiteen muoteen. S e  oli epätoirooinen, 
taantumuksellinen toimenpide, joka nostatti suuttu
muksen myrskyn mastoansa. Alutta Aanskassa on 
täsaroaltalaisten roiimeinen radikaliministeristö, jossa 
on yksi sosialistinenkin ministeri, roaatinut juuri en
nen maaleja lainsäädäntökautta pidennettäroäksi nel
jästä  kuuteen muoteen, ja tasamaltalainen enemmistö 
suostuikin tähän! Liiman senaattia olisi tämä pata- 
manhoiHinen toimenpide tullut laiksi.

VormariHinen liberalismi ei ainoastaan katoa 
samassa määrässä kuin sosialidemokratia kasroaa, 
maan samanaikuisesti kuin sosialidemokratian roaiku- 
tus parlamentissa lisääntyy, roähenee itse parlament
tien roaikutus. Aämä molemmat ilmiöt tapahtumat 
samanaikuisesti, mutta eiroät ole missään suoranai
sessa yhteydessä toistensa kanssa. Bäinroastoin ne 
parlamentit, joissa ei ote yhtään sosialidemokratia, 
kuten pteussiläinen tai saksilainen eduskunta, kadot
tamat roaikutustaan ja  alkuunpanokykyään roielä 
nopeammin kuin toiset.

eduskuntien rappeutumiseen on mitä erilai
simpia syitä. Oleellisimpana emme kuitenkaan saa 
pitää mahdollisia puutteita eduskuntateknikassa, jotka 
moi poistaa muuttamalla työjärjestystä tai edus
kunnan pätemyyden aluetta. OleeHistmmat syyt 
omat riippumaina niiden luokkien luonteesta, jotka
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parlamentarismin amutla m ääräämästi roaiiutturoat 
hallitukseen.

LoS parlamentarismin toirootaan menestymän, 
tarmitsee se kahbenlaifta ebellytyksiä. (Susiksikin moi- 
m ailaan yhtenäisen enemmistön setä sitäpaitsi suuren 
yhteiskunnallisen päämäärän, jota Johti tämä enem
miStö tarmoffaaSti pyrJii ia  johon päin se työntää 
halsituStaJin. Aiolempia oli olemassa parmentariS- 
min JuJoiStuSaiJana. AiinJauan Juin JapitaliSmi 
ebuSti Jansan tuleroaisuutta, arouStiroat sen ma- 
pauttamiSta JaiiJi JansanferroJset, joissa oli parsa- 
mentariSta merfityStä. ©nnenlaiJJia osi tässä 
osassisena ftmiStyneiben iouiio, mutta myöSJin piifu- 
porroarien enemmistö ia  iopa työmiehetJin seuraft- 
roat pormarissiSta johtoa.

Siten syntyi liberalismi suljettuna puolueena ja 
taro ostellen suuria päämääriä. fiiberaliSmin taistelut 
parlamentista ja parlamentissa antoiroat tälle merfi- 
tyStä.

Sen jätteen olemme astuneet siihen JehitySlau- 
teen, jota olen ylempänä furoaillut. Uusi JehityS ajaa 
JöyhäliStön, jofa osoittaa omaamansa eriioiSta luof- 
fatietoisuutta, se!ä osan fxroiStynyttä säätyä, piiiu- 
pormariStoa ja pienmiljelijöitä sosialistiseen leiriin, 
teJee loput pifJupormariStoSta ja  talonpojista täybel- 
liseSti taantumuJsellisiJsi, samalla Jun teollisuuSpää- 
oman moimaJJaimmat aineffet yhbistyroät suureen 
rahamaailmaan, jo!a ei milloinkaan ole pannut par
lamentariSmille suurta armoa, roaiJJa se Jyllä moi 
suoriutua siitäkin —  kuten esim. BanamajutuSsa.

Siten hajoo liberalinen puolue eri aineksiinsa, 
ilman, että muista mallitseroiSta luokista muoboStuu

$)htet3Eunn. roallanfumouä. il
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toiäta suurta, yhtenäiSluonteiSta parlamentariSta 
puoluetta, jofa rooist aStua sen ftjaan. Alita taantu- 
mulsellisemmilsi omistamat luolat tulemat, fttä mä- 
hemmin muodostamat ne yhtenäisen joulon, sitä 
enemmin ialaantum at ne ylsinäisiin pienempiin puo- 
lueihin ja fttä maileammalft läy yhtenäisen parla- 
mentarisen enemmistön muodostaminen. 3)hä useam
min tulee enemmistön muodostaminen ainoastaan 
sen lautta mahdollisella että mitä erilaisimmat suun
nat liittymät hetlellifilft enemmiStöilsi, liitoilft, jotla 
lepäämät mitä epäroarmimmalla pohjalla, loSla 
niitä ei johda milään sisäinen yhteys, maan ai
noaStaan ullonaisen hyödyn taroosteleminen. Aäm ä 
liitot omat jo edeltäpäin tuomitut hedelmättömilft, 
senrouolsi että niiden ainelset omat niin erilaisia, että 
niitä moi p itää yhdessä ainoastaan silloin, lun jo- 
lainen niistä luopuu oman mielensä mutaisesta toi
minnaSta. Omituisella lamalla läsitetään määrin 
näiden liittojen luonnetta, jotla omat syntyneet par
lamentariSmin rappeutumisesta ja todistamat sen 
maltiolliSta ja yhteiSlunnalliSta rooimattomuutta, joS 
osanotossa niihin nähdään mälilappale, jonla aroulla 
löyhäliStö moi roähitellen, aSteettain tunleutua mal- 
yölliseen mahti-asemaan.

Alutta yhteiSlunnatlinen leSityS ei roie ainoastaan 
siihen, että suuret, yhtenäiset parlamentariset puolueet 
hajoamat luluisiin erilaisiin, jopa roaStallaisunlin 
ryhmiin, se roie myöSlin siihen, että parlamentari- 
set enemmistöt omat usein taantumulsellisempia ja 
työmäeStölle roihamielisempia luin itse hallitulset. 
Sbaillalin hallitulset omat maan roallitseroien luollien



palroelijoita, on niillä fuitenfin täpdellisempi fäfttpS 
roaltiolliSten ja phteiShmnalliSten suhteiden fofonai- 
suube§ta, ja niin suuressa määrin fuin roaltiolsinen 
roirfamieSluoffa onfin hallituffen tahdoton palroelija, 
elää se iuiteniin omaa elämäänsä ja fehittää omaa 
suuntaansa, jofa taasen maifuttaa taaifepäin halli- 
tufseen. SöirfamieSluoffaa tähdennetään ftmiStpnei- 
den joufoSta, joiden feSfuudessa, futen olemme näh
neet, föphäliStön merfitpfsen pmmärtäminen on fehit- 
tpmäSsä, joSfin hitaasti.

tlaiffi tämä maifuttaa, että hallitufset eiroät 
usein, huolimatta taantumufsellifeSta ja tpömäeStölle 
nrihamielifeStä fannaStaan, toimi niin sofeaSsa rai
moSsa, fuin niiden tafana olemat roallitseroat luolat, 
piffupormarillisine ja talonpoifaisine häntineen. Bar- 
lamenteiStä, jotfa ennen olimat roälifappaleena hal- 
litufsen pafottamisefjl ediStpSurille, tulee npt pifem- 
min roälifappaleita senfin mähäisen ediStpShalun tue- 
melemisefsi, jofa olojen pafoSta joSfuS tunfeutuu hal- 
litufseen a§ti. ©amaSsa määrässä, fuin parlamen
tariSmin aroulla hallitsemat luofat tulemat npfpään 
tarpeettomiffi, jopa roahingollisifsifin, fadottaa par- 
lamentarinen foneiStofin merfitpStään.

3oS toiselta puolen föphäliStön roalitftjajouffo- 
jen muistaminen fuitenfin pafoittaa eduSfuntaa teeS- 
fentelemään suopeutta tpöroäfeä fohtaan ja f ansan- 
roaltaisuurta sefä siinä menemään haUitufsen edelle, 
tulee tämä löptämään tarpeefsi feinoja eduSfunnan 
sprjäpttämifefft.

3)hdpSmalloiSsa fäproät oifeuSiStuimet anfatam- 
paa taistelua ammattiphdiStpfsiä rcaStaan fuin eduS-
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Junnat ja samoin alettiin hyökkäys ammattiyhdiStyk- 
ftä roaStaan nykyään GcnglanniSsakin lordien oikeuden- 
täytöllä eitä malitftjoiSta riippuman alihuoneen lain- 
laadinnalla, i tä  että io moitetun kumouSsuunnitelman 
henii on taasen herännyt eloon saksalaisissa oikeus- 
i§tuimi§sa, fiitä rooiroat saksalaiset työmiehet kertoa 
monta esimerkkiä.

S iten palaa iynttilä kummastakin päästään. 
Aiinhyroin roallitferoat puolueet tuin hallituiset saat- 
taroat parlamentin yhä hedelmättömämmäift. Bar- 
lamentariSmi tulee yhä iyienemättömämmäisi aja
m aan päättämäiStä politiillaa mihiniään suuntaan. 
S e  tulee yhä ulfomaisemmaijl ja moimattomammaifl, 
eifä moi herätä ennen uuteen nuoruuteen ja rooimaan, 
ennenkuin nousema iöyhälistö malloittaa sen yhdessä 
koko roaltiomahdin lanSsa ja asettaa sen palmelemaan 
omia tarkotuksiaan. kaulana siitä, että parlamen
tariSmi telift roallaniumouisen mahdottomaksi tai edeS 
tarpeettomaift, tarroitsee se ennemmin itse mallanhi- 
mouSta, tullakseen jälleen elinrooimaisekft.

Slköön minua kuitenkaan käsitettäkö määrin ja 
luultako, että pitäisin kansanmaltaisuutta tarpeetta- 
mana ja että mielestäni osuuskunnat, ammattiyhdiS
tykset, softalidemokratian tunkeutuminen kunnalliSraal- 
tuuStoihin ja parlamentteihin sekä yksityisten uudis
tuSten aikaansaaminen oliftroat armottomia. S e  olisi 
suuri erehdys. Väin mastoin on kaikki tämä armaa- 
mattoman tärkeää köyhälistölle ja se tulee mitättö- 
ntäkst maan roallankumouksen estämiskeinona, se ei 
moi eStää raaltiollisen mailan malloittamista köyhä
liStön hyroäkft.



ÆansanmaltaisuuS on jo enfin rouofft mitä luuri- 
ormoilin, että se tefee yletoämmän muodon mahdolli- 
sefft roallanfumoufselliseSsa taistelussa. S e  ei tule 
enää olemaan, futen rouonna 1789 ja roielä rouonna 
1848, järjestymättömien ja maltiollista ftmiStyStä 
mailla olemien jouffojen taistelua ilman taistele- 
roien tefijäin moimasubteiben ymmärtämistä, ilman 
syroempää taistelun tehtäroien ja sen ratfaisufeino- 
jen fäsittämiStä, eifä enää semmoisten jouffojen 
taistelua, jotfa antamat jofaisen sattuman hajoittaa 
ja  hämmentää itseään, ©e tulee järjestyneiden, he
ränneiden jouffojen taiStelufft, jotfa omat lujia ja 
harfitseroia, eiroät lähde liitteelle jota sysäyfseStä, 
eiroät hajoa jofaisen pahefsumiSlausunnon johdosta, 
eiroätfä anna jofaisen epäonnistumisen lamauttaa 
itseään.

Soiselta puolen omat roaalitaiStelut hyroänä fei- 
nona oman ja miholliSten lufumäärän selloille saa- 
misefst. Ae tarjooroat senfautta selroän nleiSfatsauf- 
sen luottien ja  puolueiden rooimasuhteisiin, niiden 
ediStyffiin sefä taantumufftin. Ae eStämät ftten äffi- 
pifaista purfaufsia ja turmaamat tappioilta. Ae 
tefemät maStuStajille myösfin mahdollisefft huo
m ata monen heidän ottamansa aseman feStämättömyy- 
den ja  luopua siitä roapaaehtoiseSti, ellei sen puoluS
taminen ole heille efinfyfymyS. ©enfautta tulee taiSte
luSsa tehtäroäfft roähemmän uhrauffta ja  se tulee 
mähemmän julmafft eifä enää riipu yfstnomaan so- 
feaSta sattumasta.

®i myöSfään saa panna liian mähän armoa 
niille fäytämtöllistlle tulofstlle, joita fansanroaltaisuu-
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bett aroulla ja sen raapaulsia ja oifeutsta täyttämällä 
rooibaan moittaa. Ae oraat airoan liian mitättömiä 
rajottaalseen lapitaliSmin herruutta ja mailuttaal- 
seen sen huomaamatonta siirtymistä sosialismiin. 
Alutta mähäismlin uudistus tai järjestyminen moi 
tulla olemaan mitä tärfein iöyhäliStön ruumiilliselle 
ja  henliselle uuhestaan syntymiselle, jota ilman löy- 
häliStÖ, ollen suojatonna îapitaliSmin maltaan alt- 
tiiifi jätettynä, olisi aitoja sitte menehtynyt iurjuu- 
teen, jolla lapitaliSmi sitä aina uhlaa. Alutta iöy- 
häliStön ebuStajien toimmta parlamentissa ja fun- 
nalliShallinnoiSsa sefä iöyhäliStön järjestöjen työS- 
lentely ei ole raälttämätöntä ainoastaan iöyhäliStön 
lohottamiselsi lurjuubeSta, maan myöSlin yhä enem
män tutuStuttaalseen löyhäliStöä raaltiollisen ja lun- 
nallisen hallinnon selä taloubelliSten suurliilleiben teh- 
täraiin. S e  on siis tarpeellinen sen henlisen lypsyy- 
ben saarauttamiselst, jota löyhäliStö tarmitsee moibal- 
seen lerran aStua porroariSton sijaan roallitsemalst 
luolalsb

KansanraaltaisuuS on siis roälttämättömän ta r
peellinen leinona, malmiStamaan löyhäliStöä lypsälft 
yhteiSlunnalliSta mallanlumouSta marten. S e  ei lui- 
tenlaan jalsa eStää tätä mallanlumouSta. Kansan- 
roaltaisuuS merlitsee löyhäliStölle samaa luin ilma ja 
malo elimistölle, ilman sitä ei se moi mahroiStaa 
rooimiaan. izonlun luolan laSroamisen talia ei lui- 
tenlaan saa jättää huomioon ottamatta roaStuStajan 
samanailuiSta laSroamiSta. KansanroaltaisuuS ei eStä 
pääoman lehityStä. Vääoman järjestyminen selä mal- 
tiollinen ja taloubellinen malta lisääntyroät samanailui-
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seSti tuin töphälistön rooima enenee. £ofm taSroaroat 
osuuStaupat, mutta samaan aitaan taSroaa pääoman 
tasaantuminen roielätin nopeammin; tofxn taSroaroat 
ammattiphbiStptseb mutta samaan aitaan taSroaa ft- 
tatin nopeammin pääoman teStittpminen ja fen jät- 
jeStpminen jättimäisitsi monopoleitsi. 2ofin taSroaa, 
mainitatsemme lphpeSti ennen toStettelemotta jääneen 
tohban, sosialistinen sanomalehbiStö, mutta samaan 
aitaan taSroaa puolueeton, roäritön sanomalehbiStö, 
jota mprtpttää ja tetee seitärangattomatft laajoja fan- 
santerrotsia; tosin taSroaroat pastat, mutta roielätin 
nopeammin taSroaa rooittojen suuruuS; tofxn taSroaa 
sosialististen ebuStajain lufumäärä parlamenteissa, 
mutta näiben laitosten mertitpS ja toiminta laStee 
phä enemmän, samalla txxn niiben enemmistöt, sa
moin tun hallitutsettm, joutumat phä suurempaan riip- 
puroaisuuteen suuresta rahamaailmasta.

S iten tehittproät töphälistön mahtiteinojen rin
nalla mpöStin tapitaliSmin mahtiteinot, ja tämän te- 
hitptsen loppuna ei rooi olla mitään muu tuin suuri, 
rattaiseroa taistelu molempien roäsillä, taistelu, jota 
ei rooi latata ennen tuin töphäliStö on saarouttanut 
rooiton.

S illä  tapitaliStiluotta on tullut tarpeettomatfx 
ja  töphäliStö sensijaan tarpeellisimmatsi luotaisi ph- 
teiStunnaSsa. TapitaliStiluotta ei tptene häroittämään 
tai tetemään tarpeettomatfx töphäliStöluottaa. 
täisen tappion jälteen täptpp tämän nousta phä uu- 
belleen ja entistään uhtaaroampana. Sensijaan ei 
töphäliStö rooi täpttää enfxmäiStä suurta, tapitaliS- 
mistä saarouttamaansa rooittoa mitentään muuten.
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hiin lakkauttamalla pääomasubteet. Aiiniauan kun 
tätä  ci ole tehty, ei taistelu näiden molempien luok- 
Ken mäliQä tule loppumaan eifä moi fttä tehdä. 
DhteiSkunnallinen rauha kapitalistisen tuotantotaman 
maHiteSsa on ihanne, iofa on syntynyt simiStyneiden 
hyminkin aineellisista tarpeista, mutta jolla ei ole todel
lisuudeSsa mitään tufea. 3 a  kapitalismin huomaama
ton siirtyminen sosialismiin on samanlainen toteutuma
ton ihanne. AleiHä ei ole roähintäkään syytä otafsua, 
ettei fapitaliSmi tule laiiaam aan airoan samoin kuin 
se on alianutiin. 6 i taloudellinen eifä roaltiollinen 
fehityS anna tuiea otaksumiselle, että roallaniumouS- 
ten aikakausi, joka on fapitaliStisen tuotantotaman 
tunnusmerkkinä, olift lopussa. yhteiskunnalliset uudis- 
tufset ja  föyhäliStön järjestöjen rooimiStuminen eiroät 
moi sitä eStää. Ae moiroat korkeintaan saada aikaan 
sen, että luoifataiStelu pääomaa roaStaan muuttuu 
taisteleman iöyhälistön paremmin kehittyneissä kerrok- 
fiSsa taistelusta olemaSsa-olon ensi edellytyksistä taiS- 
telukft mallasta.



7. yhteiskunnallisen nallankumouksen 
muoto ja aseet.

Alutta missä muodossa tulee ratkaisema taistelu 
mallitsemien luoiiien ja köyhälistön roälitiä tapah
tum aan? Alifloin rooimme fttä odottaa? Alitä aseita 
on köyhälistöllä siiloin käytettämänään?

Aäihin kysymyksiin on roaifea antaa tarkkaa maS- 
tausta. Ajoimme tosin missiin rajaan saalia etukä
teen tutiia kehityksen s u u n t a a ,  mutta emme sen m u o- 
t o j a  ja n o p e u t t a .  kehityksen suuntaa tutkittaessa 
tulemat kysymykseen suhteellisesti yksinkertaiset lait. 
S iinä  moi jättää huomioon ottamatta kaikki ne moni
lukuiset ilmaukset, joita emme moi tunnustaa sään- 
nöllisikft ja roälttämättömiksi ja  jotka senrouoksi näyt- 
täroät meistä satunnaisilta. Senftjaan omat nämä 
hymin tärkeitä liikkeen muotoja ja nopeutta m äärät
täeSsä. S iten on eftm. kapitalistisen kehityksen s u u n t a  
roiime muosisadalla ollut sama kaikissa ftroiStySmaiSsa, 
mutta sen m u o t o  ja n o p e u S  on jokaisessa ollut 
hyroin erilainen. Alaantieteelliset omituisuudet, rotu
ominaisuudet, naapurien suofto ja  epäsuosio, suurten 
henkilöiden aikaansaama estäminen tai edistäminen 
—  kaikki tämä ja  lisäksi roielä paljo muutakin on sii
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hen roaifuttanut. 3Tä§sä on paljon semmoista, jota 
ei moi etuläteen armata, mutta nelin näistä teli- 
jäistä, jotla moi etuläteen tietää, roailuttaroat niin 
nopeasti toinen toiseensa, että niiden tulos on äärim- 
mäifen monimutlainen ja tietoisuuden nplpisellä asteella 
mahdoton nähdä etuläteen. ©iitä johtuu, että hen- 
lilöt, jotla 9Jiarj’in ja @ngels’in lailla lohosiraat laillia  
ailalaisiaan lorleammalle siraistpsmaittemmephteislun- 
natlisten olosuhteiden perinpohjaisessa ja laajassa tun
temisessa ja tutlimustapansa hedelmällisppdessä, moi- 
roat lpllä määritellä taloudellisen lehitplsemme suunnan 
muoftlpmmeniä eteenpäin taraalla, jonla tapahtumien 
lullu on loistaraasti näpttänpt oilealfi, mutta että sa
mat tutlijat joslus moimat erehtpä seuraaroanlm 
luulauden lehitplsen nopeudesta ja  muodosta.

SBarmuudetla moi mielestäni nplpään sanoa tule- 
raasta roatlanlumoulsesta ainoastaan sen, että se 
tulee olemaan airoan toisenlainen luin sen edeltä
jät. Suurim pia roirheitä, johon raaHanlumoulsetliset 
santoinluin heidän roastustajansa teleroät itsensä spp- 
päälsi, on se, että he luroitteleraat tuleman mailan- 
lumoulsen muodostuman entisten mallien rnulaan. 
$urt ei milään ole helpompaa, luin todistaa, että 
semmoiset roallanlumoulset eiroät enää ole mahdoHi- 
sta, on silloin se johtopäätös lähellä, että phteislun- 
nadisen maHanlumoulsen läftte pleensä on roanhen- 
tunut. @nsi lertaa maailman historiassa lulemme 
lohti roaUanlumoulsellisia taisteluita, joita tullaan 
läpmään läpttämällä lansanroaltaisia muotoja, jär
jestöjä, jotla omat muodostuneet lansanroaltaisten 
roapaulsien pohjalla, semmoista mahtileinoja raostaan.
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joita maailma ei mielä ole nähnyt, enneniaiffea työn
antajain liittoja ivastaan, joita itseroaltiaatiin iumar- 
taivat ja joiden moimaa lisää tvielä nytyaitaisen 
suurroallan ytstnroaltiuden fehittämät mahtiteinot, sen 
roirtafoneiSto ja sotajoutio.

©iinätin on eräS nytyisen aseman omituisuuifta, 
että, futen jo mainittu, hatlitutset eiroät enää sään
nölliseSti tee forointa maStarintaa. 2)tsinroaltiuden 
aitana, jota ivastaan entiset ivallantumouiset tähtä- 
sitvät, oli hallitus liian moimataS. Luottamasta- 
tohdat eiraät moineet muodostua selroifsi ja hallitus 
eSti ei ainoastaan sorrettuja, maan myöStin sortaja- 
luottia, roapaaaSti etujaan malmomaSta. HalUtutsen puo
lella oli ainoastaan osa fortajatuottia; toinen hyminfin 
suuri osa sortajia, etenfin teollisuuSfapitaliSttt, oli rcaS- 
tapuolueen leirissä, samoiniuin toto työtäteferoä luotta, 
et ainoastaan töyhäliStö, maan myöStin pitfuporma- 
riSto ja talonpojat, lutuunottamatta tafapajulla olemissa 
seuduissa asumia. Hallitus oli siten eristettynä tansaSta, 
sillä ei ollut tutea laajoissa tansanterrotfiSsa ja  se oli 
fansan EuriStamisen ja nyltemisen eteroimpänä edustaja
na. ©en fufiStaminenonnistuitoisinaanfädeniäänteeSsä.

Sansanroaltaisuuden aifafautena rooimat niinhy- 
min sorretut tuin sortajat tehittää roapaammin jär- 
jeStöjään. Viiden täytyy se tehdä, joS ne tahtomat 
puolustautua lisääntyroiä maStuStajia roaStaan. @i 
ainoastaan edellisten, maan jältimäiStentin rooima 
on suurempi tuin itseroaltiuden aitana, ja ne täyttä- 
roät mahtifeinojaan säälimättömämmin ja jyrtemmin 
tuin itse hallitus, jota ei enää ole niiden yläpuo- 
puolella, maan alapuolella.



92

SEBallanlumouisellisilla kerroksilla ei senrouolft enää 
ole tekemistä yksistään hallituksen, roaan myös- 
iin rooimaklaiden työnantajajärjeltöjen kanssa. 3 a 
roallanlumoukselliset ainefset eiroät enää edulta, kuten 
ennen, kansan suunnatonta enemmistöä kourallista 
nyllijöitä m altaan. Ae edustamat nykyään pää- 
aftattifelti ainoaltaan y h t ä  luottaa, köyhälistöä, jota 
roaStalsa omat, ei ainoaltaan laitti nyttemät luolat, 
maan myöskin enemmistö pillupormaria ja talonpoi- 
lia  selä suuri osa siroiStyneitä.

A inoaltaan murto-osa siroiStyneiStä, famoinluin 
pieniroiljelijöiltä ja  pillttporroariltolta, jotta omat 
todellista palkkatyöläisiä tai omat n ä iltä  riippumai- 
fta, yhdiltyroät köyhälistöön. A lutta ne omat toi- 
kinaan hyroinlin epäroarmoja liittolaisia ja  omat ennen- 
laillea roaileita saada täyttäm ään sitä asetta, jo lta  
löyhäliltö etupäässä saa rooimaa, j ä r j e s t y m i s t ä .

3 y s  senrouolft edelliset roallanlumoulset omat 
olleet lanfanjoullojen lapinaa hallitusta maStaan, niin 
tullee tulema roallankumouS —  mahdollisesti Söenä- 
jää luluunottamatta —  olemaan enemmän iansan 
yhden osan taistelua toista osaa maStaan. ©e tulee 
ftinä, mutta myös ainoastaan ftinä, lähenemään mä- 
hemmin ranskalaisen roallanlumoulsen tyyppiä luin 
uSlonpuhdiStultaiSteluja. Alellein tahtoisin sanoa, että 
se tulee olemaan mähemmin lapinaa eftroaltaa maStaan, 
luin l a n s a l a i S s o  t a  a, ellei jättimäiseen käsitteeseen 
aina yhdistettäisi todellisia sotia selä mellakoita. Aleillä 
ei ole kuitenkaan mitään syytä otaksua, että as e el li- 
se t m e l l a k a t  harrikaditaiSteluineen ja samanlaisine 
fotaisine tapahtumineen rooisiroat roielä nykyään olla
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raflatseroia merlitylseltään. ©yitä tähän on jo niin 
useasti selroitetty, ettei minun tarmitse niissä lauem
min roiipyä. AtilitariSmin moi enää m urtaa ainoaS
taan siten, että sotaroäii itse osottautuu epäluotetta- 
mafst, eiiä senfautta, että suuttunut fansa sen moit- 
taisi.

Shtäroähän luin aseelliselta löpinältä, rooimme 
odottaa nylyisen järjestelmän rauleam ista r a h a p u l a n  
talia. SäSsälin suhteessa on asema toinen luin rouo- 
sinä 1789 ja 1848. ©illoin oli lapitaliSmi roielä 
heillo, pääoman lisääntyminen mähäinen ja  pääoma 
itse hartoinainen selä roailea saada, ©en ohella oli 
pääoma osalsi roihamielinen, osalfx epäluuloinen ylsin- 
roaltiubelle. ©limathan hallitulset silloin riippumat- 
tornia pääomasta ja sen lehityS oli usein niiden tiellä, 
maillalin enimmälseen maSten tahtoaan, kuolema 
feodalismi (aateliston etuoileulfien puoltaminen) johti 
sensijaan laillien aineellisten apulähteiden luiroumi- 
seen, niin että hallitulset rooimat puristaa yhä mähem- 
män rahoja m aistaan ja oliroat yhä enemmän paloi- 
lettuja telemään luettaa. 3Tämän täytyi johtaa jolo 
rahatalouden hämiöön tai myönnytylfiin nousemia 
luollia lohtaan, jotta, samoinluin edellinenlin raaih- 
topuoli, metimät perässään maltiollisen häroiön.

Airaan toisin on laita nylyään. Kapitalismi ei 
feodalismin lamalla johda alituotantoon, maan liila- 
tuotantoon, ©e tulehtuu omaan lihamuuteensa. Bää- 
omaSta ei ole puutetta, maan sitä on olemassa liialst. 
©e laipaa tuottamaa sijoitusta eilä siinä suhteessa 
pellää tappionlaan maaraa. .jöallitulset omat lolo- 
naan riippumaista lapitaliStiluolaSta ja tällä on täysi
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spp suojella ja tuiea niitä. Söaltioroestain lisääntp- 
minen moi silloin tulla rouflantumoutseEisetsi tetijätsi 
ainoaltaan sifäli, luin se lisää rcerotaattaa ja sen- 
lautta alempien luottien suuttumusta, mutta se ei 
tule johtamaan —  täSsätin m a h d o l l i s e s t i  SBenäjää 
lutuunottamatta —  suoranaiseen rahataloudelliseen 
hämiöön tai saattamaan hallitutsia edeS matamaan 
rahapulaan, ©mme moi odottaa rcallantumoutsen joh
tuman enemmän rahapulasta tuin aseellisesta tapinaSta.

SlöphäliStöEe ominainen puristus- ja  taiSteluteino 
on järjestynet trjöStä latfaaminen, t p ö l a t t o .  Alitä 
enemmän tapitaliStinen tuotantotapa tehittpp ja pää
oma teStittpp, sitä jättimäisempiä omat tpölatot. 5 a  
mitä enemmän tapitaliStinen tuotantotapa sprjäpttää 
pittuporroarillisen, sitä enemmän tulee toto phteiS- 
tunia riippuroaisetft tapitaliStisen tuotannon häiriin- 
tpmättömäStä sattumisesta ja sitä enemmän muodoS
tuu sotainen sen matama häiriintpminen, jommoisen 
suurten jouttojen tpölatto aina aiheuttaa, tansallisetsi 
onnettomuudetsi ja roaltiollisetft tapahtumatsi. Salou- 
dellisen tehitptsen määrätpEä aSteeEa on senrouotsi 
se ajatuS läheEä, että tpölattoa on täptettämä roal- 
tioflisenatin taiSteluaseena. S e  on semmoisena esiin- 
tpnpt jo AanStaSsa setä Belgiassa ja toisinaan meneS- 
tptseEiseSti.1) Atinun luuEatseni tulee siflä olemaan 
suuri mertitpS tulemaisuuden maEantumoutsefliftSsa 
taisteluissa.

y  Läheisin esimerkki on S u o m e n  roaltioH inen suur
lakko m arra sk u u n  ensi tosikolla 1905. joka pakotti iö e n ä jä n  
hallituksen suom aan  m aallem m e takaisin siltä  r i is tä m ä n sä  
oikeudet sekä lu p aa m aa n  eduskunnan  uud istam isen , m u is ta  
sen tu loksista  p u h u m a tta . S uo rn . m uiSt.
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S e  on ollut mielipiteeni jo fauroan aiiaa . Äir- 
joituffe§fani rouoden 1891 uuden puolueohjelman joh
doSta (Aeue 3ett, 1890  81/ A :o 50, s. 757) n>iit- 
tafin jo siihen mahdollisuuteen, „että eritpiSten olo
suhteiden roaHiteSsa, fun suuri ratfaisu on odotetta- 
m issä ja fun suuret tapahtumat omat mitä sproim- 
min järfpttäneet tpöläiSjouffoja, rooiroat laajat tpö- 
lafot aifaansaada suuria roaltiollisia maifutufsia."

S illä  en luonnollisesti tahdo puolustaa pleis- 
laffo-aatetta anarfiStien ja ranSfalaiSten ammattiph- 
diStpSten suosimassa hengessä. Jäm än  odotetaan 
forraaaman föphäliStön roaltiottiSta ja  etenfin par- 
lamentariSta toimintaa, ja siitä pitäisi tulla feino, 
jonfa amuUa olema phteiSfuntajärjeStpS lumotaan 
fädenfäänteeSsä.

S e  on järjetöntä. $leiSlaffo siinä mielessä, että 
jonfin maan f a i f f i  tpömiehet merfin saatuaan tuo- 
puroat tpöStään, edeOpttää semmoista pfstmielisppttä 
ja järjeStpmiStä tpömieSten feSfuud-Ssa, ettei sitä moi 
milloinfaan saamuttaa npfpiseSsä phteiSfunnaSsa. $oS 
siihen tilaan terran pääStäisiinfin, olisi se jo niin roaS- 
tuStamaton, ettei se enää faipaisi pleiStaffoa. Sem
moinen laffo tulisi fuitenfin phdeSsä fäänteeSsä tefe- 
mään mahdottomaffp ei ainoastaan olemassa oleman 
pbteiSfunnan, maan mpösfin faifen elämisen, föphä- 
liStön roieläfin pitemmin fuin fapitaliStien. Sen täp- 
tpisi senrouofsi pafoStafin raueta juuri samalla het- 
fellä, fun sen roaQanfumoufsellinen roaifutuS alfaift.

AJaltioUisena taiStelufeinona laffo tuSfin tulee 
foSfaan, ei ainafaan läheisimmäSsä tuleroaisuudeSsa, 
olemaan f a i f f i  en tpömieSten laffoa, eitä sen tehtä-
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roänä myöStään raot olla t ö r m ä t ä  töyhälistön rnal- 
tioQifen taistelun toista feinoja, ivaan ainoastaan 
t ä y d e n t ä ä  ja r o a h m i s t a a  niitä. Aie tulemme Johti 
aifaa, jolloin eristetty, ei-maltiollinen laJJo tulee ole
maan yhtä toiivoton työnantajain liittojen ylitvaltaa 
ivastaan Juin työläiSpuolueiden eristetty parlamenta- 
rinen työSJentely tapitaliSteiSta riippuman roaltio- 
mahdin painoa ivastaan. Aha roälttämättömäm- 
mäJft tulee raaatimuS, että molemmat täydentäroät 
toisiaan ja saamat yhteistoiminnastaan uusia tvoimia.

Sam oinhan joJaisen uuden aseen fäyttö, on myös- 
Iin roaltiollisen lalon täyttäminen enfm opittama. Se 
ei ole semmoinen yleiStääte, mitst sitä anartiStit jutiS- 
taroat, eitä myöstään taitiSsa olosuhteissa tepsiroä 
teino, jona he sitä pitämät. Alinun tehtäroäni ei ole 
tuttia täSsä niitä edellytytsiä, jotta tetemät sen täyt- 
tötelpoisetsi. Pisteisten tapahtumain johdosta Bel
giaSsa tahtoisin ainoastaan huomauttaa, että ne omat 
osoittaneet, miten suuressa määrin se tarmitsee eri
tyisen menettelytapansa, jota ei moi mielin määrin 
yhdistää toistin menettelytapoihin, ei estm. yhteiStoi
mintaan liberalien ianSsa. @n pidä sitä taitiSsa 
olosuhteissa mahdottomana. Olisi typerää, ellemme 
tahtoisi täyttää hyroätsemme roaStuStajiemme erimie
lisyyttä ja hajaannusta. Aiutta lideraleitta ei saa 
odottaa enempää, tuin mitä he moiroat tehdä. Bar- 
lamentarisen työStentelyn alalla sen tai tämän toi
menpiteen hyroätsi, moi juopa heidän ja muiden por- 
mariHiSten maStuStajain roälitlä olla toisinaan suu
rempi tuin heidän ja meidän mätinämme. Silloin 
on yhdessä työSfentely pastallaan. Alutta paria-
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mentin ultopuolella olemassa taistelussa, jota täp- 
dään mallantumoutsellisiSta tantarouutta omaaman 
roaatimutsen hproätsi, ei moi täpttää liberalien apua. 
ÄöphäliStön moimien roahmiStaminen taUä tarooin 
liitolta liberalien fanSsa, on fäpttotuntoisen aseen 
tplspttämiStä toisella. SBaltiollinen pleislatto on 
ptsinomaan töphäliStön taistelufeino, jota moi fäpt= 
tää  ainoastaan töphäliStön ptsinään täpmäSsä taiSte
luSsa ja  joia sttS ennen taittea moi tulla tpspmpt- 
feen taistelussa foio porroarilliSta phteiSfuntaa roa§= 
taan. iä s s ä  mielessä on se ientieS roallanimnouf- 
lellisin töphäliStön aseista.

Sen ohella moi mielä teliinpä toisia taistelufeinoja 
ja menetelmiä, joista emme mielä moi unetsiafaan. 
SJ)tjteiSfunnaltiSten taistelujen, menetelmien ja  järjes
töjen täsittämijen setä niiden suunnan läjittämisen 
roälillä onfin olemassa se eroamaisuuS, että jälfd 
m äistä moi teoretiseSti tuttia etufäteen, fun taaS 
edelliset omat iäptännölliSten ihmisten luomia ja roaSta 
jäleStäpäin teoretitot tetemät huomioitaan niiden sulp 
teen setä tutfiroat niiden merfitpStä roaStaiselle tehi= 
tptselle. 2lmmattiphdiStpfset, latot, osaiephtiöt, truS= 
tit j. n. e. omat täptännön, eitä teorian aroulla spn= 
tpneitä. Sällä alalla saattaa mielä moni pllätpS 
meitä fohdata.

AipöStin s o t a  moi tulla raälifappaleefsi roaltiolld 
sen tehitptsen jouduttamisetsi ja saattamaan roaltiolli- 
sen mailan töphäliStön täsiin. S o ta  on jo useasti 
osottautunut hpraintin roallantumoutsellisetsi tetijäffi. 
D n olemassa historiallisia hettiä, jolloin roallantu-

$l)tei§iunn. roallanfumouS. 7



rnouë on roälttämätön phteiStunnan maStaiselle tehit- 
tpmiselle, mutta jolloin roallanïumouiselliset luolat 
omat liian heittoja tutiStaatseen mallitsemat luotat. 
6 i saa uëfoa mallantumoutsen roälttämättömppteen 
siinä mielessä, että plöSpäin pprtiroät luotat saa= 
roat sen suorittamiseen oitealla heitellä mpöS- 
tin tarpeellisen moiman. Aiin tartoitutsenmutaisetfi 
ei maailmaa roalitettaroaSti ole luotu. Dn olemassa 
hettiä, jolloin on roälttämättömän tarpeellista, että 
ptsx mallitsema luotta aStuu toisen ftjaan, mutta jäl- 
timäinen fiitä huolimatta alituisesti sortaa edellistä. 
QoS tämmöinen olotila teStää tauan, silloin tuihtuu 
ja rautee toto phteiStunta. Sangen usein suorittaa 
tuitentin sota tämmöisessä tapautfeSsa sen tehtäroän, 
jota plöSpäin pprtiroä luotta ei ppStp tetemään. S e  
suorittaa sen tahta tietä. S o taa  ei moi täpdä, ilman 
että taittia  tansan moimia jännitetään. LtoS tansaSsa 
on olemassa sproä tahtiajato, patottaa sota roallitse- 
man luotan tetemään mpönnptptsiä plöSpäin pprti- 
mälle luotalle, toittamaan saada fttä harrastam aan 
phteiftä aftoita ja antamaan ftBle siten mattaa jota se 
ei ilman sotaa olift saanut.

©llei mallitsema luotta tptene tetemään täm
möiStä uhrausta tai joS se on jo liian mpöhäiStä, 
silloin johtaa sota liiantin helposti ulfonaiseen tap
pioon, jota fttten saa aitaan muutotsen sisäisissä 
afxoiSsa. S o ta  tutiStaa hallitutsen, jolla on tutensa 
sotajoutoSsa, juuri hajoittamalla tämän.

Siten on sota usein osottautunut tofxn raa ’atfx 
ja häroittämätfx, mutta tuitentin tehottaatfi ediStpt-
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sen roälikappaleeksi semmoisissa olosuhteissa, joissa 
muut feiitot eiroät enää ole tepsineet.

Saksalainen porroaristo esim. oli ©uropan talou- 
bellisen painopiSleen siirtymisen kautta Atlantin meren 
rannikkomaille, sekä kolmenkymmenenrouotisen sodan 
ja sen seuraukften roaikutukseSta niin heikentynyt, ettei 
se rooinut omin rooimin syöstä seodalista yfftnroal- 
tiutta. Se roapautui siitä Aapoleonin sotien ja BiS- 
m arcfin ajanjakson sotien kautta. SBuoden 1848 roal- 
tasuhteiden muuttumisen sairaat yleensä aikaan raal- 
JankumouSraaStaiSten roaltojen sodat, kuten jo usein 
on huomautettu.

Aykyään olemme saapuneet samanlaiseen ftsäiS- 
ten ja ulkonaisten raaltiollisten raaStakohtien ajan
jaksoon, jommoinen oli olemassa 50 ja  60 luroulla. 
taasen  on kasautunut joukko tulenarkaa taroaraa. 
?)hä suuremmiksi tulemat ratkaisua odottamat prob- 
lemit sisä- ja ulkopolitikaSsa, mutta ei yksikään rcal- 
litseraiSta luokista ja puolueista uskalla rohkeasti 
käydä niitä ratkaisemaan, sillä se ei olift mahdollista 
ilman suuria mullistuksia. A iitä kuitenkin pelätään, 
sillä ymmärretään pitää arrooSsa köyhälistön suun
natonta rooimaa, joka uhkaa roapautua kahleistaan 
jokaisen suuremman järkytyksen aroulla.

Dlen ylempänä raiitannut sisällisen raaltiollisen elä
män rappeutumiseen, jonka huomattaraimpana ilmauk
sena on parlamentarismin häroiö. ftäft kädessä tämän 
sisällisen rappeutumisen kanssa käy myöskin ©uropan 
ulkopolitikan rappeutuminen. Belätään kaikkea tar
mokasta politikaa, joka rooisi johtaa kansainroälisiin 
selkkauksiin, ei seurauoksi, että sodankäyntiä siraeellisiStä
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syistä mältettäisim, maan maEaniumoulsen petosta, 
jonia ebeEäfäraijänä se tulisi olemaan. ©enrouoist 
onitn haEitsijaimme ioio maltiotaito, ei ainoastaan 
sisäisiin maan myöSfin ultonaisiin asioihin näbben, muut
tunut iaiffien iysymySten tyontämiseisi roiheriän meran 
alle, ratiaisemattomien prolemien iasaamiseist. ïâ S tâ  
riippuu, että me näemme reielä nytiin touïon mal- 
tioita, sotia toimeliaampi, mallanîumouîsellinen suîu- 
polrai on tuominnut tuolemaan so puoli rouosisataa 
taiaperin. Surlfi ja e läm ältä omat mieläiin ole
massa. ©amaSta syystä omat myöSiin porroariSton 
yartaStuiset riippumattoman puolalaisen iansalliS- 
roaltion uubelieen raientamiseifi ioionaan laianneet.

Alutta nämä seliiauSten ahjot eiroät ole sam
muneet. Ae rooimat milloin tahansa leimahtaa liei- 
ieihin iuten Alont Belée Alartinique saarella, seiä 
sytyttää uusia häroittäroiä sotia. 3 tse taloubellinen 
iehitySfin luo uusia seliiauSten ahjoja ja aiheita seiä 
uusia hieraantumiSiohtia ja jyitä sotaisiin riitoihin, 
seniautta että fe herättää mallitseroiSsa luoiiSsa himon 
marïïinapaiïiojen monopoliseeraamiseen ja merenta- 
iäisten alueiben manaamiseen, seiä asettaa rauhaa- 
raiaStaroan teollisuubenharjoittajan ajatuStaman sijaan 
sinanSfimiehen mäiimaltaifen ajatuStaman.

Ainoana rauhantaieena on nyiyään pelto mal- 
laniumouisellisen iöyhäliStön talia. Dn epätietoista, 
miten iauan tämä jaisaa pitää puoliaan yhä enene- 
miä seliiauSten aiheita maStaan. Sitäpaitsi on roie- 
lä olemassa jouiio manioita, joiben ei mielä tar- 
mitse pelätä itsenäistä, roaEaniumouisefliSta iöyhä- 
liStää, jopa useampia niistä haEitsee häiiäilemätön.
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raaia , suuren rahamaailman miesten jouffio. Aämä 
roaltiot, sotia omat tähän saalia olleet mitättömiä 
tai raubaaraiastaroia, muuttumat nyt yhä enemmän 
iansainroälistist rauhanhäiritsisöiifi. Aiin teieroät ennen- 
iaiiiea 2)hdy3mallat seiä niiden rinnalta ©nglanti sa 
jap a n i. ABenäsä oli .alaisemmin enftmäisellä sijalla 
iansainroälisten rauhanhäiritsisäin listalla, mutta sen 
saniariOinen iöyhälistö on poistanut sen tällä het- 
ieHä siitä.1) Alutta airoan samoin iuin sisäiftssä 
asioissa rasatonmaltaisen hallitufsen ylimielisyys, ionia 
ei tarroitse pelätä miniään mallaniumouisellisen tuo- 
iän peliä seliänsä taiana, moi sytyttää sodan, samoin 
moi sen tehdä myösiin horsuroan hcAilulsen epätoi- 
rooisuus, niiniuin oli laita m. 1870 Aapoleon III:n 
suhteen sa iuten ehlä Aiiosai II:n suhteen tulee iäy- 
mään. Aäiden maltioiden sa niiden roästaiohtaisuui- 
ften taholta uhlaa maailman rauhaa suurin roaara, 
eiiä suiniaan riitaisuudesta ©aisan sa A ansian seiä 
iztämatlan sa i ta l ia n  roälitlä. Ale saamme olla 
roarustettusa sodan m aralta täheisimmässä tulemai- 
suudessa sa samalla myösiin maltiotlisten säriytys- 
ien m aralta, sotia päättyroät suorastaan iöyhälistön 
fapinoihsn tai ainaiin aroaamat tien semmoiftin.

'illiöön minua iäsitettäiö määrin. Alinä ainoas
taan tutiin, minä en ennusta sa mietä roähemmin 
lausun minä tässä toiroomuisia. Alinä tutiin, mitä 
m oi tulla, en selitä, mitä tu le e  tulemaan, eniäensin- 
iään maadu että sotaiin p i t ä ä  tuleman. Sun puhun

y  O n m uistettanm , etta tavaa teos on firjoitettu jo 
.tntonna 1902.

Suoni, muiSt.



tässä sodasta mallankumoufsen roälikappaleena, niin 
ei sUU ole sanottu, että toiroon sotaa, ©en kauhut 
omat niin hirroittämiä, että ainoastaan sotilaallisilla 
kiihkoilijoilla saattaa mielä nykyään olla niin surku- 
teltamaa rohkeutta, että kylmäraeriseSti maalimat 
sotaa. Alutta maikkakaan mallankumouS ei olisi mäli- 
kappale päämäärän saarouttamisekft, maan itse lopul
linen pääm äärä, jota ei millään hinnalla, ei meriftm- 
mälläkään, rooift oStaa liian kalliisti, ei rooift toi- 
rooa sotaa roälikappaleelft, joka panisi mallankiimouk- 
sen alkuun, ©illä se on järjettömin keino tämän 
päämäärän saamuttamiseksi. ©e tuo mukanaan niin 
kauheita hämäyksiä ja  luo niin suuria maatimukfta 
roaltiolle, että se raskauttaa siitä johtuneen roallan- 
kumouksen mitä maikeimmilla tehtämillä, jotka eiroät 
ole tälle ominaisia ja jotka aluksi tulislroat sitomaan 
kaikki tämän keinot ja  moimat. Sitäpaitsi on roal- 
lankumouS, joka johtuu sodasta, roallankumouksellisen 
luokan heikkouden merkki, jopa usein syynä lisäänty- 
roään heikkenemiseen jo niiden uhrien takia, joita se 
maatii, sekä sen henkisen ja fimeellifen alentumiStilan 
takia, jotka sota enimmäkseen tuo mukanaan, ©eu- 
rauksena on ftiS mallankumouksellisen hallituksen teh- 
täroäin suunnaton lisääntyminen sekä samanaikuiseSti 
sen rooimien heikkeneminen, ©enrouokft epäonnistuu 
sodasta aiheutunut mallankumouS helpommin tai se 
kadottaa liian aikaisin maikutuSmoimansa. Atiten toi
sella lamalla maikuttikaan pormarillinen mallankumouS 
AanSkaSsa, jossa se johtui kansanliikkeestä, kuin ©ak- 
saSsa, jonne se tuotettiin useiden sotien kautta! 3 «  
köyhälistön afta olisi saanut paljon enemmän hyötyä
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^Pariisin köyhälistön nousemisesta, ellei sttä olift fti- 
hen ennenaikaisesti pakotettu 1870— 71 muoben sodan 
lautta, maan se olift tapahtunut roaSta myöhemmin, 
jolloin pariisilaisilla olisi ollut tarpeeksi rooimaa ajaa!- 
seen ilman sotaa Sudroik Aapoleonin seurueineen 
tiehensä.

AteiHä ei ftiS ole mähintäfään syytä toirooa 
ediStymisemme kiirehtimistä sodan kautta.

Asia ei kuitenkaan riipu meidän toiroomuksiS- 
tamme. £ofin tekemät ihmiset itse oman historiansa, 
mutta he eiroät mielensä mukaan roaUitse problemeja, 
joita heidän tulee ratkaista, eiroät olosuhteita, joiden 
alaiftna he elämät, eiroätkä keinoja, joilla he nämä 
problemit ratkaisemat. LioS se riippuisi meidän toi- 
roomukftStamme, niin eiköhän jokainen meistä roalit- 
ftft rauhallisen tien ennemmin kuin roäkimaltaisen, 
jota aStumaaan meidän rooimamme mahdollisesti ei- 
roät mielä riitä ja  joka ehkä nielee meidät itsemme- 
fin. Ateidän tehtäroänämme ei ole kuitenkaan lau
sua hurskaita toimomukfta ja  roaatia maailmalta, että 
se mukautuu niihin, maan meidän täytyy tu n te a  
todelliset tehtäroät, olot sekä keinot, moidaksemme tar
koituksenmukaiseSti käyttää jälkimäisiä edellisten ratkai
semiseksi.

SBoimakkaan politikan perustana on todellisuu
den tunteminen. ikun olen makuutettu ftitä, että 
kuljemme kohti roatlankumoukselliSta ajanjaksoa, niin 
olen tullut ftihen tutkimalla todellisia olosuhteita, enkä 
omien toimomuSteni kautta. 6 n  toiroo mitään ker- 
naammm, kuin että tässä erehtyisin ja  että niillä 
olift oikein, jotka roäittämät, että kapitalismista softa-
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liSmiin siirtymisen suurimmat roaifeubet jo omat mei- 
bän taianamme ja että me jo olemme moittaneet 
laitti oleellisimmat perusteet ebiStyälsemme rauhalli
seSti sosialismia lohti. SQBalitettaroaSti en huomaa 
minläänlaiSta mahbostisuutta tämän mielipiteen hip 
roäitymiseen. Suurin ja mailein, taistelu roaltiolli- 
feSta mallasta, on mielä ebeSsämme. S e ratlaiS- 
taan maan pitläailaiseSsa ja lomassa famppailuSsa, 
joSsa meibän täytyy jännittää la illi rooimamme ää
rimmilleen.

ÄöyhäliStölle ei moi tehbä huonompaa palroe- 
luSta luin neurooa sitä nyt jo riisuutumaan aseista, 
ebiStääiseen otalfuttua myötätuntoisuutta porroariSton 
puolelta. Se ei nylyiseSsä asemassa meriitsisi muuta, 
luin sen tuoreuttamista pormariSton maltaan, sen 
saattamista henfiseen ja  roaltiolliseen riippuroaisuu- 
teen tästä, sen heiientämiStä, alentamista ja tele- 
mistä tylenemättömälsi täyttämään fen suuria hiS
toriallisia tehtäroiä.

(Ettei tämä ole liioiteltua, sen tobiStamat eng= 
lantilaiset työmiehet. Äöyhälistö ei ole missään lu- 
luisampi, sen taloubellinen järjestö ei ole missään 
fehittyneempi eiiä sen maltiollinen mapauS ole miS
sään suurempi luin (Englannissa. @i iöyhäliStö myös- 
lään missään ole rooimattomampi. S e  ei aiitoaS- 
taan ole iabottanut laiffea itsenäisyyttään politiiaSsa, 
maan se ei ebeS enää osaa suojella lähimpiä etujaan.

Antaloot täSsätin tobiStulsensa jo useampaan 
lertaan mainitut puolisot SEBebbe, joita ei suinfaan 
moi pitää maHanlumouisellisena lähteenä. „SBiimeiS- 
ten tymmenen muoben ylöspäin iäyroän Eehityfsen



aitana", sanotaan jo mainitsemassamme tirjoitutseSsa, 
„on englantilaisen työmiehen osanotto tpöläiSpoliti- 
taan roähitellen laimentunut. AsetuS tahbetsantunti- 
seSta työpäiroästä ja aatteellinen sosialismi, joita am- 
mattiphbiStytset nmofina 1890— 93 niin innottaaSti 
tannattiroat, lattastroat roähitellen olemasta heibän 
harrastustensa esineinä. SnöläiSebuStajien lutumäärä 
parlamentissa ei ole lisääntynpt".

Simat ebeS roaStuStajien roiimeiset ruoStaniStut 
moi herättää Snglannin löphälistöä. ©e ppfpp 
m pttänä, tun sen ammattiphbiStytftä tohbellaan mä- 
tiroaltaiseSti, ja mpttänä, tun sen leiraän hintaa tohote- 
taan. (Englantilaiset työmiehet omat roaltiollisina teti- 
jöinä nptpään alemmalla asteella, tuin taloubelliseSsa 
suhteessa enimmin tatapajulla oleman ja  maltiolliseSti 
orjuutetuimman europalaisen roaltion, SCBenäjän, työ
miehet, izältimäisille antaa suurta täptännölliStä 
rooimaa heibän elämä, roallantumoutsellinen tietoi- 
tyutensa, ebelliset tetee nollatsi tobelliseSsa politii- 
taSsa heibän luopumisensa mallantumoutseSta, har
raStuSten rajoittaminen hetten roaatimutsiin, eli niin 
tutsuttu hpötypolitita.

£ ä tä  hpötypolititaa ajaessa täp täsi täbeSsä 
roaltiollisen moiman menettämisen tanSsa mpöStin 
simeellinen ja  hentinen alentuminen.

Olen plempänä puhunut töphäliStön uuhestaan 
spntymiseStä, töphäliStön, jota on phteiStuntamme 
raatalaiSjoutoSta muuttunut siroiStytsemme selityttä- 
misen ja ebiStämisen mertittäroimmätsx tetijätsi. ©e 
on tuitentin tohonnut ainoastaan siellä niin tortealle, 
missä se on ppspnpt mitä jpriimmin eroitettuna por-
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«paristosta ja  missä pyrkiminen roaltiotliseen maltaan 
on ylläpitänyt siinä elämää tietoisuutta siitä, että se 
on kutsuttu kohottamaan koko yhteiskunnan korkeam
malle asteelle, tässäkin  suhteessa osottaa meille 
Englanti, mihin semmoinen työläiSluokka joutuu, joka 
pilkallisesti nauraen ripustaa ihanteensa naulaan ja 
torjuu jokaisen taistelun aroulla saaroutettaroan P ä ä 
m äärän, jota ei moi ilmaista punnissa ja shillin
geiSsä. Vorroarillisetkin malittaroat englantilaisten 
työmiesten maliojoukon jimeelliStä ja henkistä rap
peutumista, joka uskollisesti matkii pormariston rap 
peutumiSta. Englantilaiset työmiehet omat tuSkin 
muuta kuin pikkuporroareita, jotka eroamat toisista 
ainoastaan hiukan suuremman ftroiStymättömyyben 
kautta, jpeibän suurimpana ihanteenaan on matkia 
herrojaan ja  apinoiba näiben teeSkenteleroää kunnioi- 
tuksenhakua. ¿ e  ihailemat rikkautta, olkoon se ke
rätty millä keinoin tahansa, ja  tappamat aikaansa 
sisällyksettömällä taroalla. speibän luokkansa mapau- 
luminen tuntuu heistä typerältä unelta; sensijaan 
omat jalkapallopeli, boksauS, kilpa-ajot ja roebon- 
lyönti aftoita, jotka mitä symimmin liikuttamat heitä 
ja maalimat heibän mapaan aikansa, henkiset moi- 
mansa ja  aineelliset moransa.

tu rh a a n  koitetaan stroeySsaamojen amulla m ataa 
englantilaisiin työmiehiin korkeampaa elämänkatso
muSta ja halua jalompiin harrastuksiin. ÄöyhäliS- 
tön stroeySoppi johtuu sen mallankumouksellisiSta pyr- 
kimykjiStä. Aiiben amulla sitä moimiStutetaan ja 
jaloStutetaan. SBallankumouksen aate on saanut ai
kaan sen köyhälistön ihmeellisen kohoamisen symim-



mdStä alennustilastaan, jota on yhdennentoista rouoft= 
faban jättimäisen puoliSfon suuremmoiftn ilmiö.

tahdom m e ennen faittea pitää fiinni tästä  roal 
lanfumoufselliseSta ihanteellisuudesta, ja  mailta ftlloin 
tapahtuisi mitä tahansa, niin tulemme feStämään 
raStaimman toetutsen, saamaan aitaan pataan tulot= 
sen ta olemaan niiden suurten historiallisten tehtä» 
mäin armoista, jotta meitä odottamat.





Karl Kautsky. yhteiskunnallinen vallankum ous.

IL 

Yhteiskunnallisen vallankumouksen 
jälkeen.





Y /
y)

1. Tehtävän rajoitus.

©nnenfuin ftirrpn itse täftllä oleman tuttimut- 
sen aineeseen, täptpq minun ennentaiffea puhdistautua 
ftitä ra s taasta  epäluulosta, johon monen mielestä 
lienen joutunut firjafeni otftfon fautta. „28allan£u= 
mouisen jälteen"! ©ifö tämä todista, että me „oifea- 
uStoiset" marsilaiset olemme tuitentin pohjaltamme 
malepufuun puettuja BlanquiSteja, jotta odotamme 
rooiraamme phdeSfä päimäSfä ja  tädenfäänteeSsä tem
m ata itsellemme phteiStunnallisen pfsmmääräämiStoal- 
lan? ©itö mpöSfin ole lanfeamiSta utopiSmiin, joS 
minä nqt mietin toimintaohjeita hetteä roarten, josta 
emme enftnfään tiedä, milloin ja minfälaiSten olo
suhteiden roalliteSsa se tulee foittamaan?

Dn selroää, että joS efilläoleroan firjoitutsen otfttfo 
merfitftft tätä, olift lutijalla täpsi spp täpdä ftihen 
fäftfst mitä suurimmalla epäluulolla. Kiiruhdan sen- 
rvuofst huomauttamaan, että minä pidän roallantu- 
mouSta historiallisena proseSftna, jota moi teStää 
lphpemmän tai pitemmän ajan setä moi roaifeiden 
taistelujen feStäeSsä jattua rouoftfpmmeniä. Soiselta 
puolen olen sitä mieltä, ettei meidän tehtäroänämme ole



112

miettiä ruotajärjeStyStä tuleraaisuutta roorten. Aliten 
m ahan siihen suuntaan falliStmp siitä olioon seuraama 
esimerttinä.

Kun enemmän luin 10 touotta tafaperin teS= 
tuetettiin sahalaisen sosialibemoiratian uudesta puo= 
lueohjelmaSta, ehdotettiin, että siihen otettaisiin maa- 
timus toimenpiteistä, joiden tuli m älittää siirtymistä 
fapitaliStiseSta tuotantotaroaSta sosialistiseen. Olin 
hiloin niiden joutoSsa, jotta aStuimat tämän raaati- 
mutsen mutaan ottamista raaStaan, senrouofh että 
pidin määränä määrätyn tien roiitoittamiSta puo= 
lueelie npt jo semmoista tapahtumaa marten, jota 
me emme ensintään moi mielessämme tumitella, joSta 
meillä moi olla ainoastaan hämäriä aaroiStufsia ja 
jota moi tuottaa meille pllätytsiä roielä monessa 
suhteessa.

A lutta minä pidän sitä hproänä ajatusten  tehty 
tämisenä ja  teinona roaltiollisen selroppden ja  ivata- 
rouuden ediStämisefsi, joS me töitämme roetää johto- 
päätöfsiä pprfimpthStämme ja  tu ttia  niitä proble- 
meja, jotta foituroat roaltiollisen mailan roalloittamd 
seSta. Täm ä on rnpöS tärfeätä aatteemme ternittä- 
miselle, sillä toiselta puolen roäittäroät roaStuStajamnie, 
että me joutuisimme moittomme lau tta  telemifiin 
problemien tanSsa, jo ita  on mahdoton ra tta is ta , ja 
toiselta puolen on meidän omissa riroeiSsämmetin 
noussut ihmisiä, jo tta  eiroät moi m aalata moittomme 
seurautsia tarpeeisi mustiisi, m aan roäittäroät, että 
moiton päim ä tättee polveensa jo häroiöntin päiroän. 
n n senrouotsi tärteä tä  tu ttia  onto niin la ita  ja missä 
m äärin.



Ltos tämmöisessä ajatustyössä tahtoo tulia mää- 
tättyihin tulotilin, eksymättä äärettömyyksiin, niin 
täytyy eftintyroiä prohlemia tuttia niiden ytsintertai- 
slmmassa muodossa, josfa ne eiroät tosiaan todelli
suudessa näyttäydy, ja erottaa ta itti monimuttaiset 
aflanhaarat. Säm ä on tamaUinen tieteellinen mene
telmä. Sen ohella ollaan tuitentin aina tietoista 
siitä, etteiroät asiat todellisuudessa ole niin ytsinter- 
täisiä eiroättä tehity niin sujuroasti, tuin otatsutaan. 
Olen jo sanonut, että yhteistunnallinen roaUantu- 
mous on monirauotinen prosessi, $ o s  tuitentin tah
domme otatsua sen muutettuna yksinkertaisimpaan 
muotoonsa, täytyy meidän lähteä siitä edeltytytsestä, 
että töyhälistön osalle lantee jonatin tauniina päi- 
mänä yhdellä istulla toto roaltioUinen malta ilman 
ra jo tusta ja  että se sitä täyttäessään antaa ainoas
taan tuottaharrastusten johtaa itseään ja  täyttää 
fitä tartoitutsenmutaisimmastt. ©nsimäinen edellytys 
ei roarmasti pidä paittaansa eitä jältimäisentään 
tarmitse aina pitää. Äöyhälistö ei ole mielä tar- 
peetft suljettu eitä yhtenäinen totonaisuus. Äöyhä- 
listö jataantuu, tuten tunnettu, erilaisiin aineisiin, 
jotta omat erilaisia tehitystultuunsa, perittyyn tat- 
santotantaansa ja  hentiseen setä taloudelliseen tehi- 
tysasteeseensa nähden. O n tuitentin hyroin luulta- 
maa, että yhtaitaa töyhälistön tanssa nousee myös- 
tin toifta sitä lähellä olemia yhteistuntaterrotfta, tu
ten osia pittupormaristosta ja  talonpojista, joiden 
ajatustapa ei ole totonaan samanlainen tuin töyhä- 
listön. S iitä  moi aiheutua mitä useammanlaista 
hankaantumista ja harhaan astumista. Aie emme
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aina moi tehdä, mitä me tahdomme, emmefä aina 
tahdo tehdä mitä meidän tulisi. A äitä häiritseroiä 
seiffoja emme tässä moi iuiteniaan ottaa huomioon.

Soiselta puolen täytin) meidän fuitenfin myöl- 
fin lähteä tässä tutfimufselsamme tunnetuilta edelly- 
tyfsiltä. Ale emme moi asettaa sen pohjaisi furoaa 
oloilta semmoisena, joifsi ne fehittynemät tuleroai- 
suudelsa, sillä senfautta joutuifimme pohjattoman mie- 
lifumitufsen alueelle. $ a  fuitenfin on täysin selroää 
ettemme nyfyilten olosuhteiden roallitelsa pääse mal
taan. SBallanfumoul edellyttää pitfäaifaisia ja 
syroälle meneroiä tailteluita, jotfa tulemat muut
tamaan meidän nyfyiltä maltiollilta ja yhteilfun- 
nallilta  olotilaamme, ©enjälfeen fun föyhäliltö on 
roallottanut roaltiollisen roallan, tulee siil esiinty-- 
mään ptoblemia, jo ilta  emme tänään roielä m itään 
tiedä, ja  monet, joiden fanlsa nyfyään puuhaamme, 
tulemat silloin olemaan ratfailtu ja. S ri ptoblemien 
ratfaisemisefsi tulee fuitenfin myölfin ilmaantumaan 
feinoja, jo ilta  meillä ei nyfyään ole aaroiltultafaan.

©amoinfuin fysifan tutfija tutfii painolafia ilmat- 
tomalsa eifä ilmaroalsa paifalsa, samoin tarfaltamme 
mefin rooittoisan föyhäliltön asemaa semmoilten edel- 
lytylten alaisena, jotfa eimät milloinfaan tule toteu
tumaan täyftn puhtaina, nimittäin otafsumalla, että 
se tulee jo huomenna yhdellä ilfu lla pääsemään yfsin- 
roaltiaaffx ja  että feinot, jotfa omat sen fäytettäroänä 
tehtämäinsä ratfasemiselsa, omat samat, mitä jo 
tänään on olemalsa. Söoimme sen fautta p ää ltä  
tulofftin, jotfa poiffeamat tulemien afiain todelliselta 
fu lu lta yhtä paljon fuin painolafi eroaa eri fap-
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palten todellisesta putoamisesta. Alutta siitä huoli
matta pitää painolaii todelta patikansa ia  m äärää 
jokaisen yksityisen kappaleen putoamisen, emmekä me 
moi käsittää tä tä  putoamista, ennenkuin ymmärrämme 
painolakia.

Samoin omat ne mahdollisuudet ia  esteet todella 
olemassa, joita tässä nmttaamattamme tiellä tulemme 
kohtaamaan —  luonnollisesti edellyttämällä, että 
menettelemme siinä oikean menetelmän mukaan — , ia 
ne tulemat olemaan määräämiä laadultaan yhteis
kunnallisen roaUankumouksen ia sen edeHäiämiiäin tais- 
leluissa, maikkakin todellisuus muodostuisi hiukan toi- 
senlaisekst kuin mitä tässä on otaksuttu. 3 a  ainoas
taan tätä tietä moi yleensä tulla tieteellisesti tarkis- 
lettuun otaksumiseen yhteiskunnallisen mallankumouk- 
sen mahdollisuuksista, kenestä tämä tie näyttää liian 
epäroarmalta, iotta siihen rooist mitään armeluia 
rakentaa, hänen täytyy maieta, kun siitä tulee puhe, 
ia  selittää yksinkertaisesti: „joka elää se näkee miten 
tulee käymään". Jä m ä  on epäilemättä marmin tie.

Ainoastaan semmoisista problemeista moi kes- 
kustetta, joita moi huomata tässä miitoittamallamme 
tiellä, ¡¡toisista ei moi lausua armeluita suuntaan 
eikä toiseen.



2. Anastaminen anastajilta.

Dtafsufaamme siis, että se faunis päiroä on foit- 
tanut, jofa phtaifaa heittää faiien ro aisan föphäsis- 
tön helmaan. Aiitä se tulee tässä teiemään? ®mme fpfp, 
mitä se t a h t o o  tehdä sen tai tämän teorian tai 
mielialan perusteessa, roaan mitä sen tä p tp p  tehdä 
suoffaharrastustensa ajamana ja tasoudessisen roäst= 
tämättömppden paiottamana.

©nftnnäfin on itsestään sesroää, että se tulee for- 
saamaan, minfä porroaristo on saimiinspönpt. ©e 
tusee safasemaan pois faiffi feodalismin jätteet ja 
tefemään todessisuudefsi fansanroastaisen ohjelman, jota 
porroaristofin on aifanaan ajanut. Dssen alimpana 
faifista suofista on se mpösfin niistä fansanroastai- 
sin. ©e tusee panemaan fäptäntöön pseisen roaasioi- 
feuden faifissa aloissa ja hanffimaan täpden paino
ja phdistpmisroapauden. ©e tusee saattamaan roastion 
riippumattomafsi firfosta ja  poistamaan faiffi perin- 
nössiset etuoifeudet. ©e tusee aroustamaan pfsitpiftä 
funtia täpdeQiseen itsehassintoon ja  poistamaan misi- 
tarismin. ^äsfimäinen rooi tapahtua fahdessa taroassa: 
fa n s a n  a s e s ta m is e n  ja a se id e n  r i isu m ise n



kauna, kansan asentaminen on roalnollinen maan- 
muS, aseiden riisuminen rahakysymys. ©hellinen moi 
toisinaan maksaa yhtä paljon kuin seisoma sotajoukko, 
mutta se on mälttämätön kansanmaitaisuuden lujit- 
tautiseksi ja jotta hallitukselta riistettäisiin sen tärkein 
mahtikeino kansaa maniaan. Aseiden riisuminen taa
sen tähtää ennenkaikkea sotalaitoksen meno-arroion 
pienentämiseen, ©en moi panna toimeen taivalla, 
joka yhä lisää hallituksen mattaa, jo§ nimittäin ylei
sen, asemelmollisuuden perustalla kootun sotajoukon 
tilalle asetetaan selkärangattomasta ryysyköyhälintöStä 
kokoonpantu armeija, joka rahasta antaa käyttää 
itseään kaikkeen. köyhäliStöhaHituS tulee mäittä- 
mättä taro ottelemaan molempien toimenpiteiden yhdiS- 
tömistä, kansan asentamista ja samalla uusien kiroää- 
rion, tykkien, panSsarilaimojen ja linnoitusten hank- 
kimiseHa jatkuman roaruStautumisen lopettamista.

Luonnollisesti tulee moittoija köyhälistö myös
kin perinpohjin uudistamaan merotuSjärjeStelmän. 
©e tulee koittamaan poistaa kaikki ro erot, jotka 
nykyään rasittamat työläiSluokkaa, siis ennenkaikkea 
roälitlifet, elintarpeita kallistamat roerot, ja asetta
maan niiden sijaan joko kohoaman tulomeron tai omai- 
suuSmerott ja pakottamaan ftten suuria tuloja ja  omai
suuksia ottamaan osaa roattiomenojen peittämiseen. 
V alaan tähän myöhemmin, riittäköön tässä senrouokft 
ainoastaan tämä roiittauS.

©rittäin tärkeä ala tulee k o u lu la i to n  olemaan 
meille, kansakoululaitos on alusta pitäen antanut 
ajattelemisen aihetta työläiSpuolueiHe ja  ollut tär
keänä tekijänä keskiajan roanhoiSsa kommuniSttsiSsa
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ustonlahtoissa. ©iroistpfsen pfsinoifeuden riistäm i
sen omistamitta luotitta on aina täptpnpt tuutua 
ajatteteman föphälistöosan toiroomutfiin. Dn sei- 
mää, että uusi haditussuunta tutee lisäämään ja 
parantamaan toulusa setä palttaam aan opettajia 
paremmin. Ju liaan  tuitentin menemään roielätin 
pitemmälle. Josin ei moittoisa töphätistö, ottoon 
se mielipiteiltään miten äärimmäinen tahansa, moi 
phdeHä tertaa poistaa luottaeroa, sillä tämä on spn- 
tpnpt useampia tuhansia muosia testäneen tehitptsen 
tautta, eitä sitä ja sen seurautsia moi ptsintertaisesti 
ppphtiä olemattomiin, niintuin taululla olemaa liitu- 
roiiroaa sienellä. A lutta toulu moi tehdä tässä suh
teessa roatmistaroaa tpötä ja olla mettoisesti aroulli 
sena luottaeron hämirtämiselft, sentautta nimittäin, 
että ta itti lapset omat phtä hproin ruotittuja ja puet- 
tuic, että niitä opetetaan samalla taroaiia ja  että ne 
saamat samassa m äärässä mahdollisuutta hentisten 
ja  ruumiillisten tpipjensä taitinpuolista tehittämistä 
marten.

koulun m aitutusta ei saa arroioida liian suu
reisi ©tämä on fttä mahtamampi ja  missä toulu 
tahtoo asettua todellisuuden m astatohdaist tulee se 
aina epäonnistumaan. Ljsos me esim. tahtoisimme 
toettaa npt jo poistaa luottaeroa toulun amuHa, 
emme pääsisi ftUä pittäUe. Alutta toulu moi siellä, 
missä se tpöstentelee todellisen phteistumtaHisen tehi- 
tptsen suuntaan, edistää ja  tiirehtiä tä tä  aiman tamat- 
lomassa määrässä. Atissä olosuhteet fiis edistpmät 
luottaeroaroaisuutsta poistamaan suuntaan, siellä moi 
toulu astua eturintamassa ja  toteuttaa siinä tas-
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v a v a a n  sukupolveen nähden ainaiin taiotetulla 
alalla samaa, mifä samanaikuiseSti kaSvaa tämän 
sukupolven kanssa foto yhteishinnassa.

Äaikki nämä omat semmoifia päämääriä, joita 
jo äärimmäiset porvarilliset ainekset omat itselleen 
asettaneet, mutta joita ne eivät milloinkaan moi 
saavuttaa, senvuokjt että siihen tarv itaan  semmoista 
voim aa ja häikäilemättömyyttä pääomaa kohtaan, 
johon ei mikään porvarillinen luokka ole pystyvä, 
koulun uudistaminen tässä mainitsemallamme tavalla  
vaatisi esim. Saksassa sen laskelman mukaan, jonka 
olen esittänyt kirjassani „AlaatalouSkysymyS", 11/2 
ehkäpä kerrassaan 2 miljardia markkaa vuosittain. 
SiiS melkein kaksinkertaisen summan kuin nykyinen 
sotalaitoSmenoarvio! Semmoifia summia v o i koulu- 
karkotuksiin kerätä ainoastaan köyhälistön hallitsema 
yhteiskunta, joka ei kuumottaen pysähdy suurten ykfi- 
tyistulojen eteen.

SBaHankumouS ei luonnollisesti v o i kuitenkaan 
pysähtyä näihin muutoksiin. S e  ei tule olemaan 
ainoastaan porvarillisen kansanvaltainen, v aa n  köy
häliStön vallankumous. @mme tahdo tällä kertaa 
tutkia, kuten jo on mainittu, mitä köyhälistö tahtoo 
tehdä sen tai tämän teorian pohjatta, sillä mehän 
emme tiedä, mitä teorioja v ielä  v o i sukeltaa esiin 
ja  minkälaisten olosuhteiden ja  vaikutusten alaisena 
vallankumous tulee pantavaksi toimeen. Ale tah
domme ainoastaan tutkia, mitä voittoisa köyhälistö 
taloudellisten olosuhteiden painon alla on pakotettu 
tekemään, joS se tahtoo toimia tarkotuksenmukai- 
seSti.



Dn ennenkaikkea olemassa etä§ probleim, jofa 
enfx kädessä tulee antamaan työtä jokaiselle köyhä- 
liStöhallitukselle. Sen täytyy kaikissa tapauksissa 
ratkaista kysymys, miten ty ö t tö m ie n  hätää on autet- 
taroa. työttöm yys on työmiehen pahin kirous, ©e 
merkitsee hänelle kurjuutta, nöyryytystä ja  rikosta, 
työm ies elää ainoastaan myymällä työroolinansa ja  
ellei hän löydä sille ostajaa, on hän alttiina nälälle. 
työssäkin ollessaan kiusaa työttömyys työmieStä, sillä 
hän ei rooi päiroääkään olla roarma siitä, ettei hän 
joudu työttömäksi ja  samalla kurjuuteen, täm m öi
seStä olotilasta täytyy köyhäliStöhallituksen joka 
tapauksessa koettaa tehdä loppu, jopa siinäkin tapauk
seSsa, ettei köyhälistö aloitele softaliStiseSti, maan 
roapaamieliseSti, kuten Englannissa, tä s s ä  ei ole 
tutkittaroanamme, millä lamoin työttömyyskysymys 
on ratkaiStaroa. t ä t ä  roarten on olemassa sangen 
erilaisia menetelmiä ja  joukko yhteiSkuntapolitikoita 
on siitä tehnyt lukuisia ehdotuksia. Kuten tunnettu 
on porroarilliseltakin taholta koitettu roapautua työt
tömyydeStä suunnittelemalla työttömyySroakuutuSta, 
jota osaksi on pantukin käytäntöön. Alutta porroa- 
rillinen yhteiskunta rooi tälläkin alalla suorittaa 
ainoastaan riittämättömän osan työstä, sillä muuten 
se sahaisi poikki sen oksan, jolla se itse istuu. SlinoaS- 
taan köyhälistö, rooittoisa köyhälistö, rooi ja tulee 
käyttämään toimenpiteitä, jotka rooiroat tehdä mah- 
dottomakft työttömyySpulan, olkoon se sitte johtunut 
sairaudesta tai muuten. Kaikkien työttömien todella 
riittämän arouStuksen täytyy nimittäin kokonaan muut
taa rooimasuhteen köyhälistön ja porroariSton, köy-

120



121

hälisten ja pääoman mälitlä; se teiee föyhäliStön 
herrafft tehtaissa. kun työmiehet myymät itsensä 
nyfyään työnantajalle, fun he antamat tämän nyl- 
feä ja orjuuttaa itseään, pafottaa heitä tähän juuri 
työttömyyden uhfa, näliäruoSfa. LfoS työmiehen elä
minen sensijaan on turroattuna, roaiffei hän oleiaan 
työssä, niin ei mitään ole hänelle helpompaa tuin 
pääoman nujertaminen, spän ei silloin enää tarmitse 
tapitaliStia, tun senftjaan tämä ei moi jatfaa liitet
tään ilman häntä. $oS on terran jouduttu niin 
pitfäHe, niin tulee työnantaja häroiämään jotaiseSsa 
riidassa työmieStensä tanSsa ja on patotettu myön
tymään. kapitalistit moiroat silloin tylsä edelleen- 
tin oKa tehtaiden johtajia, mutta he laffaam at ole
maSta sen herroja ja hyötymästä ftitä. Alutta joS 
fapitaliStit huomaamat, että he saamat tantaa enää 
ainoastaan fapitaliStisen liitteen roahingonuhian ja 
taatan, silloin tulemat nämä herrat olemaan enft- 
mäissä, jotta luopumat fapitaliStisen tuotannon jät- 
famiseSta ja  maatiroat, että heidän liiffeensä oStettai- 
fiin heittä, fun eiroät he moi tuitenfaan niitä enää 
edullisesti täyttää. Dlemme jo nähneet semmoista 
tapahtuman. (Siten eimät tilanomistajat Irlannissa , 
mainitafsemme yhden esimerfin, moineet saada terä- 
tyfsi maanmuofraa ftihen aitaan fun maanmuof- 
rauSliife oli noussut forfeimmitleen, ja silloin olimat 
he enftmäisiä roaatimaSsa, että mattio ostaisi taiten 
maan. Sam aa saisimme odottaa fapitatiStisilta työn
antajilta föyhätiStöhatsitufsen alaisuudessa. äBaif- 
fafaan ei tätä hallituSsuuntaa johtaisi sosialistiset 
periaatteet ja roaitfei se alunpitäen yrittäisifään saat



taa kapitalistisia tuotantovälineitä yhteiskunnan huoS- 
taan, niin tulisivat kapitalistit itse vaatim aan, että 
heiltä ostettaisiin tuotantovälineet. köyhälistön v a i- 
tioQiSta herruutta ja kapitalistisen tuotantotavan 
jatkamista ei v o i yhdistää toifrinsa. 3o !a  myöntää 
edellisen mahdollisuuden, hänen täytyy tunnustaa 
jälfimäisenfin iatoamisen mahdoUiseisi.

Aliniälaifta ostajia on ftHoin kapitalistille ta r
jona? Dsan tehtaista, vuoriiaivoiftSta j. n. e. voisi 
myydä niiSfä työSienteleviHe työmiehille, jotta tuli- 
ftv a t jättäm ään liifettä osuustoiminnallisesta Soi- 
fia voitaiftin myydä osuuskaupoille ja  toisia taasen 
tunnille tai valtiolle. Dn fuiteniin selvää, että 
pääoma tulisi enimmäkseen kääntymään maksukykyiS
ten ja  varmimpien ostajien puoleen ja  jo tästä  syystä 
tulisi suurin osa yrityksistä siirtymään valtion tai 
kunnan huoStaan. @ttä sosialidemokratia tulee tavot- 
telemaan tämmöistä ratkaisua niinpian kun se pääsee 
ohjaksiin, on tunnettua. Soiselta puolen tulee myöS
kin semmoinen köyhälistö, joka ei anna sosialististen 
mielipiteiden johtaa itseään, jo alunpitäen tavotta- 
maan niiden liikkeiden muuttamista valtion  tai kun
nan omaisuudeksi, jotka luonnollisista syistä -  kuten 
esim. vuorikaivokset —  tai niiden järjestön luonteen 
kautta — esim. truStit —  o v a t tulleet monopoli-ase
maan. Aäm ä yksityiset monopolit o v a t jo nykyään 
sietämättömiä, ei ainoastaan patkkatyömiehiHe, v aa n  
kaikille yhteiskuntaluokille, joilla ei ole osuutta niissä. 
A inoastaan porvarillisen maailman voimattomuus 
pääomaa kohtaan estää sitä käymästä niiden kimp
puun. köyhälistön vallankumouksen täytyi luonnon
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pakostakin johtaa ftihcn, että yksityisomaisuuden osuuS 
näihin monopoleihin lakkaa. Ae omat io nykyään 
leroinneet sangen laajalle alalle, hallitsemat jo nyt 
suurensa määrin taloudellista elämää ja  kehittyroät 
nopeasti. yksinään niiden ottaminen roaltion ja kun
nan huoStaan merkitsee iofo tuotantoproseSfm hallit- 
femiSta yhteiskunnan ja  sen elinten, roaltion ja  kun
nan kautta.

©opiroimmat ottaa roaltion huoStaan oroat kan
salliset kulkuneuroot —  rautatiet, höyrylairoat —  sekä 
raaka-aineiden ja puolituotteiden tuotanto —  rouori- 
kairooksey metsät, rautatehtaat, konetehtaat j. n. e. 
Ae oroat myöskin samalla jemmoista aloja, joilla 
suurteollisuus ja yhdistyminen oroat enimmin kehit
tyneet. Aaaka-aineiden ja puolituotteiden '.muokkaami
nen yksityiSkulutuSta, samoinkuin roähittäiSkauppaa 
roarten, omaa enimmäkseen paikallisen luonteen ja  on 
roielä koroin pirstoutunut. Aäillä aloilla tuleroat kun
nat ja osuuskunnat astum aan etualalle ja  roaltion 
liike olemaan roähäisemmäStä merkityksestä. Alutta 
edistymän työnjaon kanssa roähenee tuotanto suo
ranaiSta yksityiSkulutuSta roarten suhteellisesti yhä 
enemmän tuotantoroälineiden tuotantoon nähden, ©iten 
kaSroaa myöskin roaltion tuotannon alue. Soiselta 
puolen laajenee tämä alue senkin kautta, että liiken
teen ja  suurliikkeiden kehitys poistaa markkinoin pai
kalliset ra ja t tuotannonhaarassa toisensa jälkeen ja 
muuttaa yhden toisensa perästä paikallisesta kansalli
seksi tuotannoksi, ©iten on esim. kaasuroalaiStuS sil- 
minnähtäroäSti kunnallinen afta. ©itäroaStoin tekee 
jähköroalaiStuksen ja rooimanfiirron kehittyminen rouo-
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riStoseuduiSsa roestrooiman ottamisen roaltion hal
tuun roälttämättömäfsi. ©e roaikuttaa siihen suun
taan, että myöskin roalaiStuS tulee kunnallisesta yri
tykseStä roaltion omaffi. Soiselta puolen oli esim. 
suutarinliike ennen riippuroainen paikallisesta ostaja- 
piiristä, kenkätehdas fitäroaStoin roaruStaa tuottei
taan ei ainoastaan yhtä kuntaa roaan koko m aata 
roarten. ©e on ftis kypsä, ei kunnan, roaan roaltion 
haltuun ottamista roarten. ©amoin sokeritehtaat, 
olutpanimot j. n. e.

kehitys pyrkii siis tekemään roaltion tuotannon 
päätuotantomuobokft köyhäliStöhallitukfen roalliteSsa.

Viiltäköön tämä aluksi omistusoikeudesta suurliik
keiden tu o ta n to r o ä l in e ih in ,  joihin maataloudelli- 
setkin tuotantoroälineet luonnollisesti kuuluroat. Alutta 
miten on tehtäroä r a h a p ä ä o m a n  ja  m aao m a isu u - 
de n suhteen? Vahapääoma on se pääoman osa, joka 
esiintyy korkoa kantaroana,lainattunarahana. Vahaka- 
pitaliStilla ei ole täytettäroänä mitään[mie§kohtaisia teh- 
täroiä taloudellisessa elämässä. ,£än on tarpeeton ja 
hänet rooi tehdä mitättömäksi yhdellä kynän roedolla. 
Säm ä tullaan tekemään sitä kemaammin,kun juuri tämä 
tarpeeton osa kapitaliStiluokaSta, suuri rahamaailma, 
yhä enemmän tempaa puoleensa määräämiSroaltaa 
koko taloudellisen elämän suhteen, ©e on myöskin 
suurten yksityisten monopolien, trustien j. n. e. herra. 
@i rooi anastaa teollista pääomaa ja kuitenkin pysäh
tyä rahapääoman kohdalla. AJolemmat oroat liian 
läheisesti sulautuneet toistinsa. kapitalististen liikkei
den joutuminen yhteiskunnan omaksi (kuten niiden 
siirtymistä roaltion, kunnan ja osuuskuntien huoS-
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taan moi futsua) johtaa jo itsestään siihen, että suuri 
rahapääomafin joutuu phteiSlunnan omafft. 3PS joïin 
tehdas tai maatila otetaan roaltion huoStaan, tule- 
roat mpösfin sen melat roaltion omiisi, muuttuen 
pfsttpiSroeloiSta roaltioroeloifst. izoS se on osafephtiö, 
tulee osaffeenomiStajiSta roaltion roelfojia.

©en ohella tulee mpöSfin maaomaisuus fpspmpb 
seen. Vuhun tässä maaomaisuudesta eniä maa
taloudellisesta liitteestä, ©uuret, fapitaliStiseSti tpöS- 
fenteleroät maataloudelliset liitteet tuleroat itsestään 
läpifäpmään saman fehitpfsen fuin muut suuret liif- 
feet. Ae tuleroat fadottamaan palffutpömiehensä ja 
omat pafotettuja tarjoomaan omaisuutensa roaltion 
tai îunnan oStettaroafsi. ©iten jouturoat neîin phteiS- 
iunnan huoStaan. ViffutilalliSten liitteet jääneroät 
sensijaan pfsitpiSomaisuudeîsi. V alaan niihin mpö- 
hemmin.

StäSsä ei siis ole fpspmpS maataloudellisesta liif- 
feeStä, roaan maaomaisuudesta, jofa on faifeSta liif- 
feeStä erotettuna. Dn fpspmpS maan pfsitpiseStä 
omistamisesta, jofa tuottaa omistajalleen maanforon. 
$äm ä estin tpp arennin, rouofran tai hppotefiforfo- 
jen muodossa, olfoon sttte fpspmpS jofo maaseutu- tai 
faupunfimaaomaisuudeSta.

©ama, mitä äSfen sanottiin vahafapitaliStiSta, 
foSfee mpöSfin maanomistajaa. @i hänelläfään ole 
taloudellisessa elämässä mitään miesfohtaisia tehtä- 
roiä täptettäroänä ja hänet rooi senrouofst helposti 
spsätä sprjään. ©amoinfuin plempänä mainittujen 
monopolien suhteen, huomaamme pfsttpisen maaomai- 
suudenfin suhteen jo npfpään porroarillistSsafin pii



reissä pyrfimqfsen saada se qhteisfunnan omafsi, sillä 
tämä gffttgtnen monopoli tulee etenfin faupungetSsa 
pi)ä painaroammafsi ja roahingollisemmafst. $äSsä- 
fin fairoataan ainoastaan tarpeellista roaltaa, jotta 
muutos phteiSomaisuudefsi saataiftin aifaan. Aioit- 
toisa föphäliStö tulee hanffimaan tämän mailan.

AnaStaroiltu luolilta anastaminen osottautuu 
pelfäffi roaltafpspmpfseffi. S e  johtuu roälttämättö- 
mäSti fönhälistön taloubelliftSta tarpeista ja tulee 
senmuofsi olemaan sen moiton pafollisena seuraufsena.
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3. PahholuoDUtus tai lunastus.

SBäbcmmin roarmaSti tuin fpspmptseen, onfo 
anastajilta anastaminen roälttämätöntä tai mahdob 
lista, rooimme roaStata siitä johtumaan tpspmptseen, 
nimittäin tapahtuuto anastaminen sunaStuffen tai pat- 
toluoroututsen muodossa, tai toifm sanoen, mafsetaanfo 
siihenastisille omistajille torroauSta esi eifö? ©e on 
fpspmpS, jonfa roaStaaminen ei ote nptgään mab= 
boflinen. Aleidän tehtäroänämme ei tule olemaan 
tämän toimeenpaneminen. StäSsä ei moi puhua joS- 
talin olosuhteiden m äärääm ästä palosta, jola edeltä
päin telifi toisen tai toisen ratlaisun roälttämättö- 
mälft. S iitä  huolimatta puhuu sarja toftseifloja sen 
oletulsen puolesta, että löphäHStöhallituS tulee loet- 
tamaan roalita palloIuoroutuStaman, malsaen siis 
lapitaliSteiHe ja maanomistajille lorroauSta. AäiStä 
perusteista tahdon mainita maan laisi, sotia minusta 
näyttämät määrääroiltä. Aafjapääoma on tullut, 
luten jo on sanottu, personattomalsi mallaisi, ja np= 
Ipään moi muuttaa sotaisen rahasumman rahapää- 
omatsi, ilman että sen omistajan tarroitfee olla läpi- 
taliStiseSti toimessa. Aie tiedämme, että sotainen 
moi martan sääStettpään R ottaa sen tortoa taSroa-
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maan, ilman että hänestä sen iautta tulee tapita- 
listi. Sdätä ilmiötä täyttäm ät nyiyisen olotilan toiroo- 
rittaat puolustajat perinpohjin hyroätseen. £ e  metäroät 
[sitä sen johtopäätötsen, että tätä tietä olift mahbollista 
tuntea tapitalistit syrjään, siten että jotainen työ
mies tantaifi taitti säästörahansa säästötassoihin tai 
ostaisi osatteita ja tulisi siten osalliset)! pääomasta, 
©amat toiroorittaat sielut omat toisessa paitassa sa
noneet, että jos me nytyään ottaisimme pattoluo- 
roututsella pääoman, emme ottaisi siten ainoastaan 
rittaiben pääomaa, maan ryöstäisimme myöstin töy 
hiltä, lestiltä ja orrooilta heibän säästöroponsa. Sen- 
tautta tulisimme synnyttämään suurta tyytymättä- 
myyttä itse työmiesten testuubessa ja siinä olisi ytsi 
syy lisää liihottamassa näitä lumoamaan oman her
ruutensa, miniä nämä nytyisen järjestynen ihaili- 
jät raarmuubella obottaroat tapahtuman.

ensinmainittua otatsumista ei minun tarroitse pi- 
temmälti täsiteUä. S e  on järjetön. A e ihmiset, jotta 
luulemat säästöropojen amulla tutistaroansa pääoman, 
eimät näe, että pääoma tasroaa paljon nopeammin. 
Soiselta puolen ei sensijaan ole epäoiteutettua sanoa, 
että töyhälistöhaflitus, jota ryhtyisi yleiseen pat- 
toluoroututseen tulisi ottamaan myöstin löyhien 
säästöt. S e  ei tule olemaan aiheena siihen, että 
työroäti tyUästyisi omaan herruuteensa — täytyn 
olla hymin töyhä pätemistä tobistustappaleista yh- 
teistunnallista roallantumousta roastaan, jos rupeaa 
herluttelemaan tämmöisessä obotutsessa — , mutta se 
moi aiheuttaa sen, että rooittoisa töyhälistö luopuu 
tuotantomälineiben pattoluomutulsesta.
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Alutta jos näin tapahtuu, ftaoin moi kpspä, 
mitä hpötpä on tpöroäeStöflä anastamisesta ? S e
roaifuttaa maan sen, että kaikki pääoma muuttuu 
pelfäffi rahapääomaksi ja siirtyi} maition, funnan 
sekä osuuskuntien meloiksi, fefä että lisäarroon, jonfa 
kapitalisti siihen saaffa on saanut suorastaan tpö» 
miehestä, ottaa nyt tpömieheltä roaitio, funta ja 
osuugiunta, antaen sen fitte rouorogtaan Capitalia 
tille. Onko työmiehen asema ftsloin jogsafin suh»
teegsa muuttunut?

Jäm ä kpspmpS on todella oifeutettu. Alutta 
siinäkin tapauksessa, että köphäligtöhallituS suorittaisi 
pääomalle saman rooittopaljouden fuin mitä se on 
siihen saakka saanut, toisi tämä anagtug kuitenkin
köphäliStöhallituksen edelleen pysyessä ppStpSsä sen 
suuren edun, että nplkemisen eneneminen olisi siitä 
lähtien mahdoton. Samoin maanforon lisääntpmi» 
nen. Jäm ä jo olisi suunnaton hpötp köphäliStön
fumoulsegta. ifaikki yhteiskunnallisen riffauden li» 
sääntpminen tulisi siitä lähtien fofo yhteiskunnan 
hyödyksi.

Alutta siihen tutisi lisäksi roielä eräs toinenkin etu. 
Jliin pian kun kaikki kapitalistinen omaisuus on maition, 
kuntien tai osuuskuntien melkakirjain muodossa, käp 
mahdoHisekft ottaa käptäntöön niin korkea tuloroero, 
omaisuus» sekä perintöroero, jommoiSta siihen saakka 
on ollut mahdoton toteuttaa. Onhan meidän maa» 
timuksenamme jo npt, että me korroaamme sentapai» 
sen roeron arouaa kaikki muut roerot, etenkin roälitli» 
jet. Alutta maikkakin me saisimme npknään rooitnia 
Ien läpiajamiseen, esim. toisten puolueitten kannatuk»

3)f)tciStunn. roallanfumous. „
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sen lautta, milä tofm on mahdotonta scnnjuofft, ettet 
mikään porroarillinen puolue menift niin pitkälle, niin 
tulisimme siinä luitenlin fohtaamaan suuria roaikeuk- 
fta. On tunnettu tofx-asia, että mitä suurempi solin 
mero on, sitä suurempi on myös liusauS määrien 
tietojen antamiseen roerotukseSsa. Alutta m aittalin 
onniStuttaifxin telemään mahdottomalft kaikenlainen 
tulon ja omaisuuden salaaminen, ei silloinkaan moi- 
taisi mielinmäärin ruuroata tulo- ja omaisuuSroeroa 
ylöSpäm, koSka kapitalistit ftinä tapauksessa, että 
merotuS liiaksi pienentäift heidän tuloaan tai omat- 
suuttaan, tuliftroat yksinkertaisesti muuttamaan pois 
maltioSta ja  tämä saift maan katsella jälkeen tyhjin 
käftn. iöaltio tla olisi ftHoin tulo- ja  omaisuuSroero, 
mutta ei mitään raerotettaroaa tuloa eikä omaisuutta. 
A läärätyn rajan yli ei näitä m eroja ftiS moift ny
kyään korottaa siinäkään tapauksessa, että omaisi 
riittämäSti maltiolliSta mattaa. Asema muuttuu kui
tenkin täydellisesti, joS kaikki kapitalistinen omaisuus 
muutetaan yleisiksi roetkakirjoiksi. Omaisuus, jota ny
kyään on mahdoton tarkkaan saada selmille, on sil
loin selroäSti nähtäroiSsä. ©illoin karmitaan ainoaS
taan m äärätä, että kaikki roelkafitoumukset on kirjoi- 
tettama omistajan nimelle, niin sen arouHa tiedetään 
aiman tarkkaan arroioida jokaisen omaisuus ja pää
omatulo, ©illoin moi mielinmäärin ruuroata me- 
roja ylöspäin, ilman että m äärät ilmoitukset omat 
mahdollisia, ©illoin tulee myöskin mahdottomaksi 
roälttää roeroja m aasta siirtymällä, sillä kun koron 
maksamat maan yleiset laitokset ja  ennenkaikkea itse 
maltio, rooiroat nämä roähentää roerot koroista, ennen-
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tuin ne niitä m aisavat. tämmöisissä oloissa on 
mahdollista ru u v a ta  asteettain pienevää (progres- 
ftvista) tulo- ia omaisuusveroa niin ioriealle fuin 
tarv itaan , jopa tarpeen vaatiessa niiniin ioriealle, 
että se lähenee suurten omaisuuisten paiioluovu- 
tusta tai muuttuu siisi.

A pt voisi ipspä, miiä hyöty olisi tämmöisestä 
fiertoteitä iäp v ästä  paiioluovutuisesta suoranai
sen tien rinnatta? @iiö se ole ainoastaan näpttele- 
mistä, ionia tariotuisena on v ä lttä ä  paiioluovu- 
tufsen m u o t o a ,  ios pääomat ensin lunastetaan täp- 
teen arvoonsa ia niiden suhteen sitte pannaan toi
meen paifoluovutus verotuslainsäädännön av u tta?  
(Srotus tämän menettelyn ia suoranaisen paiioluovu- 
tuisen välittä  näyttää olevan v aan  muodollinen.

Aiin mitätön ei tämä ero iuiteniaan ole. S u o 
ranainen pääomien paiioluovutus iohtaa iaiifia, 
niin hyvin pieniä iuin suuria, työiyvyttömien ia 
työiyiyisten pääomia samalla tavalla, läm m öistä 
menettelyä iäyttäen on vaiiea, usein mahdotoniin 
erottaa suuret pääomat pienistä, iotia o v a t yhdessä 
edellisten, rahapääomien ianssa siiotetut samoihin 
yrityfsiin. Suoranainen paiioluovutus tapahtuisi 
myösiin nopeasti, usein yhdellä isiulla, {un sensijaan 
paiioluovutus veroien välityisellä sallii iapita- 
tistisen omaisuuden tafiauttamisen muodostua pitem
pään venyväist toimituiseisi, ioia edistpp samassa 
suhteessa iuin uusi iäriestps vaiiin tuu  ia sen hp- 
vää te ievä t vaiiutuiset a liav a t tuntua. S e  teiee 
mahdottisefst venyttää paifoluovutusta vuosiipm- 
meniä, niin että se vaifu ttaa täydellisesti v a s ta  uu-
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bett sutupolroen aitana , jo ta on taSm anut uuftSsa 
olosuhteissa ja  sonta ei enää tarroitse laStea p ää 
om aa sa tortosa. B attoluom utuS tabo ttaa  sen lau tta  
sprttpptensä; se tulee mutauturoammatsi sa tuS- 
iattom am m atft. A lita  rauhallisemmin töphättStö 
m allottaa itselleen maltiollisen m ailan, m itä lusem
m in särseStpnpt sa m aliStunut se on, fttä suuremmatta 
sppllä raoimme odottaa, että se malitsee pattoluo- 
roututsen hienomman muodon ternaam m in tuin sen 
altupeperäisen menettelpn.

Olen roiippnpt tässä tpspmptseSsä hiutan tauem 
min, senrouotft että se on m uuan maStuStasiemme 
pääasiallista rcastaraäitteitä, eitä suintaan senrouotft, 
että sen toimeenpano tuottaisi suurimmat majieudet, 
m itä tulemme tohtaam aan. S u u re t maiteudet alta- 
roat pitemmin roaSta sensälteen tun ta itti  täm ä on 
tapahtunut. Xuotantomälineiden anastam inen on 
phteistunnallisen mallanhimoutsen suurten uud istu i- 
ten soutoSsa suhteellisesti ptsintertaifm tehtämä. S e  
ta ip aa  a inoastaan  tarpeellisen m äärän roaltaa sa 
sehän on toto tuttimutseSsamme m älttäm ättöm änä 
edellptptsenä. töphäliStöhallitutsen maiteudet eiroät 
ole haettam at o m a i s u u d e n ,  m aan t u o t a n n o n  
alueelta.



4. Työmiehen kiinnittäminen työhön.

Ale olemme nähneet, että yhteiSfunnaUinen mad 
lanfumouS tefee fapitaliStisen tuotantotaroan jatfumi- 
sen mahbottomafst, ja että föyhäliStön maltiolliSta 
herruutta seuraa löästtämättä taloudellinen fapina 
fapitaliStiSta tuotantotapaa roaStaan, ftten eStäen 
roiimemainitun edelleen jatfumisen. Alutta tuotantoa 
on ftitä huolimatta jatiettaroa, se ei saa pysähtyä, ei 
edeS muutamiift miifoiffxfaan, ilman että fofo ph- 
teiSfunta joutuu hämiöön. S iten on rooittoisan föy- 
häli§tön fiireetlifenä tehtäroänä turroata faifiSta häi
riöistä huolimatta tuotannon sattuminen ja johtaa 
työmiehet, jotfa omat fääntäneet seliänsä tehtaille ja 
työpajoille, uudestaan niihin taiaisin setä pidättää 
niitä siellä, niin että tuotantoa moi häiriintymättä 
jatfaa.

Alitä feinoja on uudella haUituisella fäytettäroä- 
nään tämän tehtämän ratfaifemisefft ? 2liroan roarmaan 
ei niihin fuulu nälfäruoSta ja roielä mähemmin ruu
miillinen paifo. Sun on olemassa ihmistä, jotfa 
luulemat, että föyhäliStön herruus tulee johtamaan furi- 
fuShuonejärjeStelmään ja että eftroalta silloin määrää
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sotaisen ty ö n  niin johtuu täm ä ftitä, että he tunte
m at huonosti töyhäliS tön ftöyhäliStöHä, jo ta  sil
loin tulee itse säätäm ään latinsa, on paljon moimat- 
taam pi roapaudentunne, tuin niillä notteasettäisiUä 
prosessoreilla, jotta pitäm ät melua tuleroaisuubenmab 
tion turituShuonemaiseSta luonteesta.

SBoittoisa töyhätiStö ei tule m iltointaau m- 
roaitsernaan turituShuonernaiSta ta i tasarrnirnaiSta 
turinpitoa. A lu tta  se ei sitä tarroitsetaan. ©itiä on 
toista teinoja, joilla se p idättää  työmiehet työssä.

©nsitsitin ei saa unohtaa tottumutsen suurta 
rooimaa. V ääom a on totu ttanut nytyaitaisen työ
miehen työStentetemään päiroän toisensa jälteen; hän 
ei moi enää otsa ilm an työtä. O npa olemassa ih
mistä, jo tta  omat niin tottuneet työhönsä, etteiroät 
tiedä m itä tehdä m apaa-aitanaan ja  jo tta  tuntemat 
itsensä onnettomiisi, etseimät moi työStenneUä. D n 
a inoastaan  harrooja ihmisiä, jo tta  ajanpittään  tun- 
tisimat itsensä onnellisiisi ilm an m itään työtä. Dten 
roatuuiettu siitä, että tun  työ tado ttaa  etupäässä lii- 
tatyöStentelyn lau tta  saamansa roaStenmielisen luon
teen, tun  työaita  alennetaan järtem ään m äärään , fxl- 
loin tulee ytftStään tottum us olemaan riittäm än 
moimataS pidättäätseen tehtaissa ja  rouoritairootsiSsa 
suuren jouton työmäteä.

A lu tta ymmärrettäroäSti ei moi luottaa ythS- 
tään  tähän  pidättimeen, sillä se on heitoin. Soinen 
paljon mahmempi pidätin on työmiehen t o t t u m u s  
t u r i i n .  Ale tiedämme, että tun  hänen ammatti- 
yhdiStytjensä on päättäny t tehdä laton, silloin on 
järjestyneen työmiehen tottum us turiin  niin moima-
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taS, että hän ottaa roapaaehtoiseSti tantaatseen taitti 
tpöttömppben iauhut ja nätee usein tuutausimääriä 
nälfääfin, moibatseen auttaa phteisen astan moittoi- 
saan loppuun. Senrouotsi luulen, että toSta on mah- 
bolliSta saaba tpömiehet uloS tehtaasta niin tulee nii- 
ben pibättäminentin siellä sen aroulla olemaan mah- 
bollinen. lzoS ammattiphbiStpS tunnustaa tpön feS- 
teptpmättömän, säännöllisen sattumisen mälttämättö- 
mäisi, silloin looimme olla maiuutettusa ftitä, että 
phteisen ebun rouotst tuSiin ptsitään sen jäsenistä tu
lee jättämään paifiansa. Sam aa rooimaa, jota töp- 
hälistä nptpään täpttää taistelu-aseena tuotannon 
häiritsemiset^, tulee se silloin täpttämään maiditta- 
mana raälifappaleena turroatatseen phteiStunnallisen 
työn säännöllisen fulun. Alitä torteammalle tehittp- 
npt ammatillinen järjeStäptpminen jo nptpään on, 
sitä paremmat omat toirceet tuotannon häiriintpmät- 
tömäStä sattumisesta senjälteen tuin töphäliStö on 
malloittanut maltiollisen mailan.

Alutta se turi, jota elää töphäliStön JeStuubeSsa, 
ei ole sotilaallista turia. S e  ei mertitse soteaa tuu- 
liaisuutta plhäältä päin asetettua auttoritetiä toh- 
taan, maan se on tansanmaltaista Juria, mapaeh- 
toista alistumista itseroalitseman johbon täStpihin ja 
omien tomerien enemmistön päätötsiin. tämän 
tansanmaltaisen Jurin tulee roaituttaa tehtaissa, ebel- 
lpttää se siellä tpömieSten tansanmaltaista järjeStp- 
mistä, se ebellpttää tansanmaltaisen tehtaan aStu- 
m istä nptpisen ptsinmaltaisen tehtaan sijaan. Dn 
selroää, että sosialistinen hallituSsuunta tulee jo etu- 
täteen harrastam aan tuotannon järjestämistä tansan-
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maltaisetsx. Alutta m aittataan ei rooittoisalla töyhä- 
(iStöQa alunpitäen olift olluttaan tätä aitomuSta, 
pafottaa sen siihen fuitenfin roälttämättömyyS tur- 
roata tuotannon tultua. SBälttämättömän tutin  yllä
pitäminen työn teStäeSsä on mahdollinen toteuttaa 
ainoastaan ftinä tapautseSsa, että ammattiyhdistys- 
turi otetaan täytäntöön tuotantoprosessissa.

£ ä tä  ei tosin taittialla moi panna täytäntöön 
samalla tamalla. Sotaisella liitteellä on omat omi
tuisuutensa, joiden mutaan sen työmiesten järjesty
misen on taimuttaroa. Dn olemassa efxm. semmoi- 
siä liitteitä, jotta eiroät tule toimeen ilman roirta- 
maltaista toneistoa, tuten eftm. rautatiet. Siathan- 
maltainen järjestyminen siellä moi muodostua sem- 
moisetsi, että työmiehet malitseroat edustajia, jotta 
muodostamat jontintapaisen parlamentin. £äm ä roah- 
roiStaa työjärjeStytsen ja roalrooo roirtaroaltaisen to
neiSton hallintoa. Aluutamia liitteitä moi jättää 
ammattiyhdistysten hoidettaroath, toisia moi täyttää 
osuustoiminnallisesta Alitä moninaiftmmat liitteiden 
tansanroaltaisen järjestymisen muodot omat fiiS mah
dollisia, emmetä me saa odottaa, että taittien liittei
den järjestyminen tulee tapahtumaan saman taaroan 
mutaan.

Olemme nähneet, miten erilaisia omaisuuslajit 
tulemat olemaan. Vuhuimme ästen roaltion, tunnan 
ja  osuuStunnan omaisuudesta. Viiden ohella moi 
monien tuotantomälineiden ytfxtyiSomiStuStin olla 
edelleen rooimaSsa, tuten roielä tulemme osottamaan. 
A yt näemme myös, että liitteiden järjeStyminentin 
tulee olemaan monenlainen.



Alutta tansanroaltainen iuri ja tottumus sään- 
niiniseen työhön, niin mahtamia roaiiuttimia tuin ne 
oroattin eiroät mahdollisesti mielettään taiaa riittä- 
roäSti, että fofo työläiSjouifo ottaa roafaroaSti osaa 
tuotantoon. ®mme moi odottaa, että iuri ja am- 
mattiyhdiStyfsiin järjestäytyminen miHoinfaan tulemat 
iäsittämään edeS työmäen enemmistöä. Sun tämä 
pääsee ohjaisiin, tulee luultaroaSti yhä mieläiin ai
noaStaan mähemmiStö sen jäseniä olemaan järjesty
nyt. Säytyy ftiS etsiä muita roaiiuttimia työhön. 
ÄöyhäliStöhaHitutseHa onfin eräS semmoinen hyroin 
lähellä, nimittäin t y ö n  r o e t o r o o i ma .  (Sen täy
tyy ioettaa tehdä työ, jola nyt on taaifana, huroiift, 
niin että työSfentely tulee olemaan tyydytystä ja 
että työmiehet meneroät mielihyroällä työhön.

Sofxn ei tämä ole airoan yisiniertainen asia, 
mutta iöyhäliStö tulee ainaiin heti maltaan pääS
tyään tefemään alun tähän l y h e n t ä m ä l l ä  t y ö 
a j a n .  ©en ohella tullaan ioittamaan saada työhuo
neet terroeellisemmitsx ja  hauSfemmiisi setä roähentä- 
mään työnteolta mahdoUifxmman paljon sen epämiel- 
lyttämiä, roaStenmielifxä puolia, ftaifii tämä on 
maan niiden pyriimySten jattoa, jotta jo nyiyään 
lainmufaisena työmäensuojelufsena joSsaiin määrin 
roaiiuttaroat. Alutta suurempi edistys tällä alalla 
roaatii muutoissa raiennuisiin ja teiniiaan nähden, 
joita ci moi yhdessä päitoäSsä suorittaa. SehtaiSsa 
ja rouoriiairootsiSsa suoritettaroan työn roiehättäroäfsi 
teieminen tulee tuSiin pian onnistumaan. Syön 
metorooiman rinnalla täytyy senrouofsx ottaa täytän
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töön mielet erää toinen roetorooima: työstä maksettaroat 
i o r i e a r n r n a t  p a l k a t .

Vuhun tä§sä työpalkoista. tuleeko uudessa yh
teiskunnassa rotelä olemaan työpalkkoja? —  tullaan mi
nulta kysymään, ©mmekö tahdo poistaa palkkatyötä 
ja rahaa? Aiiten moi ftis puhua työpalkoista? 
Aämä roaStaroäitteet pitäisiroät paikkansa, joS yhteis
kunnallinen roallankumouS heti ryhtyisi poistamaan 
rahaa. Bidän fttä kuitenkin mahdottomana. Vaha on 
yksinkertaisin tähän aSti tunnettu roälikappale, joka tekee 
mahdolliseksi tuotteiden kiertokulun ja niiden jaon mätit- 
tämisen yhteiskunnan yksityisille jäsenille niin moni
mutkaisessa koneistossa, kuin nykyaikainen tuotanto
tapa äärettömän pitkälle kehitettyine työnjakoineen on. 
@e on roälikappale, joka tekee jokaiselle mahdolliseksi 
tyydyttää tarpeitaan yksilöllisten taipumustensa mu
kaan, luonnollisesti kuitenkin taloudellisen maitansa 
rajojen sisäpuolella, kiertokulun roälineenä tulee raha 
olemaan roälttämätön, niin kauan kuin et parempaa 
ole keksitty, tie ty s ti se tulee kadottamaan useita 
tehtäroiään ainakin jonkin maan ftsäiseSsä liikkeessä, 
ennenkaikkea tehtäroänsä a r m o n m i t t a a j a n a .  Aluu- 
tamat huomautukset arrooSta lieneroät tässä paikal
laan, etenkin kun ne tulemat selroittämääu useita 
seikkoja, joista myöhemmin tulee puhe.

@i mikään ole erehdyttämämpää kuin se luulo, 
että sosialistisen yhteiskunnan tehtämänä tulisi ole
maan arroolain rooimaansa asettaminen, niin että ai
noaStaan samanlaisia armoja maihdettiin roaStakkain. 
Slrroolaki on pikemmin taroarantuotantoa harjorta- 
roalle yhteiskunnalle ominainen laki.



139

Taroarantuotanto on se tuotantotapa, jossa työn
jaon ollessa kehittyneen toisistaan riippumattomat 
tuottajat tuottamat toiftaan marten. Alutta ei mi- 
Jään tuotantotapa moi pysyä pystyssä ilman mää
rättyä suhteellisuutta tuotannossa. yhteiskunnan 
käytettäroien työmoimien lukumäärä on rajctettu ja 
se moi tyydyttää tarpeitaan seiä ja ttaa tuotan
toaan ainoastaan fiinä tapauksessa, että jofaiseSsa 
tuotannonhaarassa työskentelee käytettämänä olemia 
tuotantomoimia roaStaama m äärä ttsörooimia. Slom- 
muniStiseSsa yhteiskunnassa järjestetään työ suunni
telman muiaiseSti ja työrooimat m äärätään yksityi- 
ftin tehtäroiin määrätyn suunnitelman mukaan. $a- 
marantuotannoSsa pitää arroolaki huolta täs tä  järjeS
tetyStä. jokaisen iamaran armon m äärää sen tuot
tamiseen y h t e i S k u n a l l i s e S t i  m ä l t t ä m ä t ö n  työ- 
aila eifä ftihen täytetty aita. S itä  muoboStelua, 
jonta alaisetft täm ä lati tapitaliStisen tuotantotaman 
roaditeSsa tulee rooiton tautta, emme ota huomioon, 
toSta se tulisi turhaan tetemään selityksen rnonimut- 
kaisemmaksi tuomatta lisää selmyyttä kysymykseen. 
yhteiSkunnadiseSti mälttämättömän työ-ajan jotai- 
seSsa työnhaaraSsa m äärää ensitsitin yhteistunnon 
siinä saarouttama tetnitan eteroyyS, siinä taroadinen 
työn moimaperäisyyS j. n. e., lyhyesti sanoen yksi
tyisen työmiehen teStimääräinen tuotantorooima, toi
seksi niiden tuotteiden lukumäärä, joita yhteiskunnat- 
Unen tarroe maatii kysymyksessä olemalta työhaa- 
raita, sekä mihdoin yhteiskunnan käytettämisfä ote- 
roien työrooimien kokonaiSpaljouS. SBapaa kilpailu 
pitää siitä huolen, että tuotteiden hinta, s. o. se
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m äärä fuitaa, jonfa niillä roaihbon lautta saa, aina 
pprfii lähenemään tjhteiSfunnalliseSti mälttämättömön 
tpöajan määräämää armoa. Säten on mahbol- 
liSta, ettei tuotanto missään tqöhaaraSsa milsoinfaan 
ppsproäSti pääse etenemään liian fauaifi oifeaSta ta
soStaan, roaiiiei ainoatainan niistä järjestetä miS
tään ieSlipiSteeStä lähtien. Qlman arroolaiia tulisi 
taroarantuotanto siinä nphjään roaditseroan anariian 
roaifutufseSta loppumaan selraittämättömään sefasor- 
toon.

©elroittäfäämme tämä esimeriillä. Dttalaamme 
niin pisiniertaisen fun mahbolliSta. SariaStafaamme 
phteiShinnallisen tpön tulotsena ainoastaan fahta ta- 
roaralajia. Dlloot ne mitä taljansa, m aitta esim. 
housuja ja housuniannattimia.

Dtafsulaamme, että phteiSiunnaSsa on joniin 
määrätpn, tässä mieliroaltaiseSti roalitun ajanjaison 
iulueSsa pljteiSiunnalliseSti mälttämätön tpöaiia hou- 
fusa marten 10,000 tpöpäimää ja housuniannattimia 
roarten 1,000 tpöpäimää. karm itaan toisin sanoen 
niin monta tpöpäimää, ennenfuin tuotannon npipi- 
sellä asteella rooibaan tppbpttää housujen ja housun- 
fannattimien tarmetta. izoS phben tpöpäiroän hiot- 
teen armo on 10 m arttaa, niin tulee housujen armo 
olemaan 100,000 m arttaa ja  housuniannattimien 
armo 10,000 m arttaa.

LoS ptfttpinen tpömieS poitteaa tuottaessaan 
phteiSiunnalliseSta feSfimääräStä, joS hän roalmiS- 
taa tpöpäiroän iulueSsa efim. maan puolet siitä mitä 
toroerinsa roalmiStaroat samassa ajaSsa, niin tulee 
hänen tpöpäiroän iulueSsa roalmiStamansa tuotteen
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hinta myöstin olemaan maan puolet siitä, mitä tois
ten samassa ajassa malmiStamalla tuotteella on at- 
rooa. S e  on tunnettua. Sam oin täy siHointm, fun 
töiden suhteellisuus tulee epänormalitsi. 3oS esim. 
housunfannattimien roalmiStuiseen täytetään enemmän 
työrooimia, fun yhteiskunnallisesti on roälttämätöntä, 
niin täytyy työrooimia mähentää muualta, foSfa fäy- 
tettäroänä oleroain työmoimain lutum äätä on rajo- 
tettu. Dtatsutaamme yffmiettaisnuben rouoisi, että 
ne otetaan faiffi roaatturiteollisuudeSta. Senfiiaan 
että jältimäiseSsä täytettäisiin yhteiStunnalliseSti mält- 
tämätöntä työaitaa 10,000 työpäimää ja edellisessä 
1,000 työpäimää, täytetääntin jältimäiseSsä todeHi- 
suudeSsa esim. 8,000 työpäimää ja  edellisessä 3,000. 
Aiaailma on ftHoin täynnä housuntannattimia, mutta 
housuja ei riitä tarpeetsi jättöihin roedettäroätsi. Aiitä 
on ftitä seurautsena? spousuntannattimien hinnat tu- 
leroat laStemaan ja  housujen hinnat nousemaan, spou- 
suntannatinteollisuudeSsa todellisuudessa täytetyt 3,000 
työpäimää roaStaaroat fittetin maan 1,000 yhteiStun- 
naCiseSti mälttämätöntä työpäimää ja housuntannat- 
timien armo laStee tolmanteen osaan tähänastisesta 
armostaan, ^ in ta tin  laStee, ehtäpä tämän tolmaS- 
osan alapuolellekin. housujen armon m äärää senft- 
jaan niintuin ennentin yhteiStunnalliseSti mälrtämät- 
tömät 10,000 työpäimää, eitä niihin todellisuudessa 
täytetyt 800 työpäimää; housujen armo on yhtä nel
jänneStä torteampi tuin siihen saatto. Seurautsena 
on, että housuntannattimien roalmiStaminen ei tan- 
nata, fiinä täytettyjen työrooimien lutumäärää mä-
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lennetään ja ne m ittaam at taasen erittäin tuottamaksi 
tulleeseen housuteollisuuteen.

Säliä tatuoin tasottaa arroolaki tuotantoa roapaan 
fitpailun roalliteSsa. S e  ei ole paraS ajateltaroissa olema 
tapa tasottaa tuotantoa, mutta se on ainoa mahbol- 
linen niinfauan fuin tuotantoroälineet omat yksityis
omaisuutta, ©en ftjaan astuu silloin iun tuotan- 
toroälineet oraat yhteiskunnan omaisuutta, tuotan
non yhteiskunnallinen järjestely, ©illoin ei enää 
ole roälttämätöntä järjestää tuotantoa roaihtamalla 
samanlaista armoja keskenään. ©en lau tta  on pois
tettu myöskin se roälttämättömyyS, että rahan täytyy 
olla arroonmittaajana ja arraoesineenä. Aletallira- 
hän sijaan rooi aStua jofin rahamerffi. Suotteiben 
hinnat raoibaan nyt m äärätä riippumatta niiben ar- 
raosta, Kuitenkin tulee niissä piileroä työaika aina 
säilyttämään määräämän merkityksensä, ja on otak- 
futtaraa, että silloin tullaan lähtemään perityistä 
historiallisista hinnoista.

Alutta joS säilytämme rahan ja tuotteiben hin- 
näy niin tulee myöskin työ maksettaroaksi rahalla ja  
senrouokfi täytyy olla olemassa palkkoja.

S iitä  huolimatta olist määrin puhua nykyisen 
palkkajärjestelmän ebelleen pysyttämisestä, kuten monet 
tekemät, sanoessaan että sosialismin tehtäroänä ei ole 
poistaa palkkajärjestelmä, ro aan pikemmin tehbä se 
yleiseksi, ©e on ainoastaan ulkonaisesti oikein. Sobel- 
lisuubeSsa on palkka köyhäliStöhallituksen aikana jota
kin airoan toista kuin kapitalistisella ajalla. Aykyään 
on se työrooima-taroaran hintana. ©en mää- 
rääroät roiime käbeSsä työmiehen elantokuStannukset
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ja  sen roaihtelut riippumat tarjonnan ja  fysynnän 
roaihteluiSta. ilöyhäliStön hallitsemassa yhteiStun- 
naSsa tämä sitämaStoin laffaa. ¿yömieS ei ole enää 
paiotettu myymään työrooimaansa. Syörcoima Ia!- 
la a  olemasta tam ara, jonia hinta riippuu sen yllä- 
pitoiuStannuifiSta ja  sen hinta tulee riippumattomaift 
suhteesta tarjonnan ja fysynnän roäliaä. A yt mää
rää  palifain iorieuben roiime fäbeSsä työläiSluofan 
teStuubeSsa jaettaroana olemain tuotteiben paljous. 
Alitä suurempi tämä paljous on sitä enemmän moi 
ja tuleeiin palffain yleinen taso iohoamaan. £osin 
tulemat tysyntä ja tarjonta säilyttämään jonfun mer- 
ran  merfityStään työpalfiain suhteissa feSienään ytsi= 
tyiftSsä työhaaroiSsa. ftnn ei työmiehiä tulla soti
laalliseSti, ilman heibän suostumustaan fomentamaan 
eri liitteisiin, niin moi tapahtua, että toisiin teolli- 
suubenhaaroihin roirtaa liian paljon työmiehiä, tun 
taaS toisissa mallitsee työmiesten puute. SarpeeUi- 
sen tasotutsen moi saaba aitaan sentautta, että palt- 
toja alennetaan siellä, missä liian paljon työmäteä 
ilmottautuu, ja  sen ftjaan torotetaan polttoja ftellä, 
missä työmiehistä mallitsee puute, tunneS on päästy 
siihen, että sotaisessa ammatinhaaraSsa on niin pal
jon työmäteä tun se tarmitsee. Alutta toto työläis- 
luotan polttojen yleiseen torteuteen ei suhteella tysyn- 
nän ja tarjonnan mäliHä ole enään mitään maitu- 
tuSta; sen m äärää ainoastaan tuotteiben paljous. 
Valttain yleinen laSteminen liitatuotannon seuraut- 
sena tulee mahbottomatsi. Alitä enemmän tuotetaan, 
sitä torteampia tulemat paltat yleensä olemaan.

Alutta nyt nousee uuft tysymyS. tuotan
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non roarma jatiuminen tahdotaan turroata, silloin 
tulee raälttämättömälsi iiinnittää työmiehiä tuotan
toon yleisen palllain forotutsen lautta. Alutta mistä 
maffetaan nämä lorotetut pallab eli toisin sanoen, 
mistä otetaan tarpeellinen m äärä tuotteita?

SarlaStalaamme uudelle hallitulselle suotuisinta 
tapausta, jonla olemme syrjäyttäneet, jolloin nimit
täin la illi omaisuus otetaan palloluomutulsella ja läpi- 
taliStien la illi tulot tulemat työmiesten hyroälsi. 
©iitä saisi jo melloisen pallanlorotulsen. Mäntän 
teolsen enfimäiseSsä osassa olen esittänyt tilaston, 
jonla niulaan m. 1891 ©nglannissa työmiesten tulot 
oliraat pyöreissä lurouiSsa 700 miljoonaa puntaa ja 
lapitaliStien tulot n. 800 miljoonaa puntaa. Olen 
myöslin huomauttanut, että tämä tilasto on mieles
täni liian ruusunlarmainen. Almulla on syytä otal- 
sua, että se armioi pallot liian lorleilft ja lapitaliS- 
tien tulomäärän liian alhaiselft. Alutta joS hyroäl- 
symme tämän tilaston muodelta 1891, niin osoittaa 
jo selin, että joS lapitaliStien tulot fiirtyifimät työ
miehille, moifiraat palfat lohota l a l s i n l e r t a i s i l s i .  
SBalitettaroaSti ei asia luitenlaan tule muodostumaan 
niin ylsinlertaiselst. izoS me anastamme pääoman, täy
tyy meidän ottaa suorittaalsemme myöSlin sen yhteis- 
lunnalliset tehtäroät. Viiden jouloSsa on pääoman 
tartuttaminen (allumulatsioni) tärleä. Kapitalistit 
eiroät luluta laillia  tulojaan; osan niistä he sijoit
tamat uiotannon laajentamiseen. KöyhäliStöhallitul- 
sen täytyy tehdä samoin ja laajentaa tuotantoa. Se 
ei siiS moist pääoman perinpohjaisenlaan palloluo- 
routulsen lautta luorouttaa laillia  tämän tuloja työ-
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TOäensuoJalse. Alutta iisäarrooSta, jonfa JapitaliStit 
Jerääroät taSfuihinsa, täytyy heidän taasen roerojen 
muodossa luorouttaa osan roaltiolse. £äm ä osuuS 
iaSroaa suunnattomasti, joS tulo- ja omaisuuSroeto 
tulee muodostamaan ainoan roaltio- ja JunnalliS- 
roeron. iza roerotaaJJa ei tule laSfemaan. Olen 
ylempänä huomauttanut, mitä JuStannuJfta y isistään 
foululaitofsen uudeltaan järjestäminen tulee aiheut
tamaan. Sitäpaitsi tulee järjeStettäroäfsi runsaS sai- 
rauSmafuutuS, inraaliditeetti- ja  roanhuuSroaluutuS 
ia iiiia  tyslyroyttömiä mataen j. n. e.

Ale näemme siis, että kapitalistien nylbisiStä 
tuloista ei tulisi jäämään Joroin paljon tähteeJsi pal!- 
Jäin lorottamista roarten fxinäJään tapauJseSsa, että 
me otamme pääoman yhtailaa paJfoluoroutufsella. 
SEBielä roähemmin jää, joS tulemme maJsamaan 
JapitaliSteille JorroauSta. V altiain lorottamista roar- 
ten täy siis airoan roälttämättömälsi Johottaa tuo
tantoa nytyiStä määräänsä JorJeammalle.

shhteiStunnallisen roallanJuntoulsen Jiireellisenä teh- 
täroänä tulee siis olemaan ei ainoastaan tuotannon 
j ä t t ä m i n e n ,  roaati myöStin sen tohottaminen. 3Boit- 
toisan töyhäliStön täytyy mitä nopeimmin laajentaa 
tuotantoa, joS se tahtoo tyydyttää niitä suunnatto
mia roaatimulsia, joita uudelle hallituJselse tullaan 
asettamaan.

2)hteiSfunn. roallanfum ouS. 10
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5. Tuotannon kohottaminen.

tuo tannon nopeaa kohottamista roarten on ole
maSsa useampia keinoja, joista kakfx tärkeintä on jo 
nykyään saamuttanut suurta merkitystä. Aiolempia 
käyttämät menestyksellä amerikalaiset truStit, joilta 
muuten rooimme oppia paljon yhteiskunnallisen roal- 
lankumouksen järjestämistä roarten. Ae osottaroat 
meille, miten yhdellä iskulla rooi kohottaa työn tuot- 
taroaisuutta. ©e tapahtuu ykftnkertaiseSti siten, että 
koko tuotanto keskitetään täybellifimpiin liikkeisiin ja 
kaikki muut roähemmin roaatimuSten tasalla oleroat 
liikkeet jätetään kokonaan seisomaan. @ftm. sokeri- 
truSti on muutamia rouosia takaperin pitänyt käyn
niSsä ainoastaan neljännen osan omistamistaan teh
taiSta ja tässä neljännessä osassa tehtaistaan on se 
tuottanut yhtä paljon kuin ennen kaikissa yhteensä. 
2JtyöSkin rohiSky-truSti oSti 80 suurta polttimoa ja 
on heti lakkauttanut työt 68:Ssa niistä, ©e on pitä
nyt ainoastaan 12 käynnissä ja näissä 12:Ssa tuotti 
se pian e n e m m ä n  kuin ennen 80:Ssä. ©amoin tulee 
köyhäliStöhallituSkin menettelemään ja se rooikin tehdä 
sen sitä helpommin kun sitä ei siinä eStä yksityis
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omaisuus. Alissä eri liitteet omat glsttgisomaihtutta, 
siellä moi liitojen poistunteminen tapahtua ainoas
taan hitaasti roapaan tilpailun amulla. S rustit moi- 
mat tuntea huonosti menestgroät liitteet sgtjään 
ainoastaan sentautta, että ne lattauttam at niissä 
gtsitgisomaisuuben ja ghbistäroät ne pistin täsiin. 
Sen menettelgtaman, jonta trustit moimat panna 
tägtäntöön ainoastaan rajotetulla alalla tuotantoa, 
moi töghälistöhatlitus ulottaa toto ghteistunnallisen 
tuotannon alueelle, se tun poistaa toto tapitalistisen 
gtsttgisomaisuuben. Alutta sen menettelgtapa tuo- 
iannon tohottamisetft huonosti tannattaroien liittei- 
ben sgrjägttämisen tautia, tulee, paitsi sen tägttämi- 
sen laajuuteen nähben, eroamaan ngtgisten trustien 
toiminnasta sttentin, että se tulee otettareatsi tägtän- 
töön toisella tamaHa ja toista tartotusperiä marten. 
Uusi hallitus tulee toimeenpanemaan tämän muutot- 
sen ennentaittea moibatseen tohottaa palttoja. t r u s t i  
sensijaan fultee tietään mälittämättä tgömiehistä. Ae, 
jotta lattautettamissa liitteissä joutumat tarpeetto- 
mitst, erottaa se gtsintertaisesti. S e  tägttää niitä 
torteintaan painaatseen niillä tgössä-oleroia tgömie- 
hiä, alentaatseen niiben polttoja ja lisätätseen niiben 
riippuroaisuutta. Soistu tuleee tietgsti moittoisa tög- 
hälistä menettelemään. S e tulee tehottomaan niitä 
tgömiehiä, jotta tulemat tarpeettomitst seisautetta- 
missä liitteissä, siirtgmään toisiin, toimintaansa jät- 
torniin liitteisiin. S rustit senstjaan teteroät sttä ter- 
naammin tgömiehiä tarpeettomiisi, tun niiben tar- 
totutsena ei ole tunturoasti laajentaa tuotantoa. 
Alitä enemmän tuotteiben paljoutta lisätään, sitä suu
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rempi on niiden tarjonta ja sitä alhaisempi, muuten 
samanlaisissa olosuhteissa, niiden hinta. SdruStit tah- 
lomat fuiteniin juuri taistella hintain laSfemiSta 
roaStaan. Ae tahtomat siis pitemmin rajottaa tuo
tantoa tuin sitä laajentaa. Äun ne antamat tuot
taa tjtsinomaan paroissa tehtaissa, niin tapahtuu tämä 
ennentaittea tuotantotuStannuSten alaSpainamisetsi, 
jotta rooitto tohoisb tun hinnat ppsproät samana tai 
nousemat, eitä suintaan tuotannon laajentamiset]!. 
ÄöphäliStöhallituS sen sijaan tamottaa tuotannon laa
jentamiSta, sillä se ei halua tohottaa m o i t t o j a ,  
maan p o l t t o j a ,  ©e tulee siiS lisäämään tpömieS- 
ten lutum äärää paraiSsa liitteissä äärimmilleen, ja se 
moi laajentaa tuotantoa sentautta, että se antaa tpö- 
miesten tpöStennellä eri muoroSsa perättäin. Aiiten 
tämä on mahdollista ja miten suuressa määrin se 
moi maituttaa tuotantoon, haluaisin selittää eräällä 
esimertillä, jonta numerot luonnollisesti omat mieli- 
maltaiseSti ilmasta temmattuja eimättä maStaa todel
lisuutta, mutta eimät silti ole peittää mielituroitutsen 
tuotetta, maan truStien esituman mutaan otettuja. 
iiatsotaamme esim. satsalaiSta tutomateolliniutta. S iinä 
on nptpään ppöreiSsä lumuiSsa 1 miljona tpö- 
mieStä (1895 —  993,257). ©iitä tpöSfentelee suurin 
osa (1895 —  587,599) semmoisissa liitteissä, joissa 
tuSsatin on pli 50 tpömieStä. Dtatsutaamme, että 
suurempi ja laajempi liite on mpöStin aina tetnilli- 
seSti täydellisempi, ©e ei tosin pidä paittaansa tai- 
tiSsa tapautstSsa, joSsatin tpöhaaraSsa tahdellatpm- 
menellä tpömiehellä ttjöStentelemä liite moi olla tet- 
nilliseSti paljon täydellisempi tuin jotin toinen liite



149

samassa työ haarassa, joSsa on 80 työmieStä. Asutta 
teStimäärin otettuna se pitää p aittansa ja  me rooimme 
otaisua niin sitä iemaammin, fun tässä on maan 
fpspmpS felroittäroäStä efxmertiStä eifä todellisesta 
ehdotufseSta, jonia moi jo huomenna toteuttaa. Dtat- 
fufaamme, että liitteet, joissa on alle 50 työmieStä, 
omat epätäpdellisimmät. .Sbaiifi nämä suljettaisiin ja 
työmiehet siirrettäisiin niihin liiffeisiin, joissa on pii 
50 työmieStä. Viiden rooift antaa hiloin työSten- 
neliä iahdeSsa muoroSsa peräifäin. ¿oS niiden työ- 
aifa on npfpään 10— 11 tuntia, rooifx sen silloin 
alentaa 8 tuntiin. Väissä liitteissä työStenneltäisiin 
silloin päiroittäin 6 tuntia enemmän ja niiden toneita 
fäptettäisiin saman raerran enemmän, maitta tuntin 
työmiehen ipöaita olisi lphentynpt 2 tuntia. Ale rooim- 
me otatsua, että tuntin ptsityisen tuotanto ei siiitä mä- 
henifx, sillä useat esimertit omat osottaneet, että pleensä 
täten lphennetpn tpöajan edut roähintään raastaa- 
m at niiden huonoja puolia. Dtatsutaamme edelleen, 
ettätyömieS tuottaa nptpään epätäpdelliseSsä liitteessä 
tuotemäärän, jota roaStaa 2,000 m artan armoa ja 
että työ suuremmissa liitteissä on 100 prosenttia 
iuottaroampaa (Sinjheimer otatsuu tämmöisen suh
teen mallitseroan suur- ja pienoiSliitteen tuottamai- 
suuden mälillä), niin että jotainen tpömieS suurem
maSsa liitteessä tuottaa 4,000 martan armosta tuot- 
teitä. Silloin tuottaisimat tutomateollisuuden pienem
missä liitteissä olemat puoli miljonaa työmieStä ph- 
den miljardin armosta tuotteita ja suuremmissa liif- 
teissä olemat puoli miljonaa tuottaisimat niitä 2 
miljardin armosta. Vämä miljona työmieStä tuot-
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taisiroat silloin tuotteita yhteensä 3 miljardin ar- 
mosta

z o s  nyt uuden hallituisen aitana taitti työmie
het kestitettäisiin niihin liitteiftin, joissa on enemmän 
tuin 50 työmiehiä, tuottaisi tutin työmies 4,000 maa
tan armosta muofittain ja ftiä ta itti tutomateoUmiu- 
den alalla työStentelemät yhteensä 4 miljardin mar
tan arreoêta eli 1 miljardin martan armosta enem
män tun ennen. SBerranollisuuden rauotsi otatsum- 
me, että yhä edelleentin tuotetaan armoja.

Alutta moift mennä mielätin pitemmälle ja lo= 
pettää työt ei ainoastaan pienissä, maan myöStin 
keskikokoisissa, 50— 200 työmieStä täyttämissä liit
teissä ja teStittää toto tutomateoUisuuS liitteiftin, 
joissa on yli 200 työmieStä. Viiden yhteinen työ- 
mäen lutumäärä nouft muonna 1895 350.306:een, 
eli ftiS noin kolmanteen osaan taitiSta tutomateoQi- 
suuStyömiehiStä. täy ty isi ftiS teettää työtä tolme 
muotoa perättäin, moidatseen suurimmissa tehtaissa 
pitää taittia työmiehiä työssä. Otaksukaamme, että 
työaita lyhennettäifiin yötyön roälttämisetft miiteen 
tuntiin’ eli siis pu o l e e n  nykyisestä pituudestaan. 
Aytyään tuottaa työmies suurimmissa liitteissä ehtä 
noin neljä tertaa enemmän tuin pienimmissä, siis 
meidän airoan mieliroaltaisen otatsumisemme mutaan 
noin 8,000 martan armosta muofittain. L»änen työ- 
aitansa lyhentämisen talia ei hänen tuotteidensa pal
jouS roähene samassa määrässä, senrouotft että pa
remmin leroännyt työmies moi suorittaa enemmän 
tuin liiallisesti rasittunut. izoS moin otaksua hänen 
suorittaman 8 tunnissa yhtäpaljon työtä tuin nyt



10 tunnissa, niin en laSfe liian toirooriffaaSti, joS 
otafsun lifäfft, ettei työajan lyhentäminen 8 tunnista 
5 tuntiin roähennä työsuoritufsen määrää enemmän 
tuin 25 prosenttia, jota tapauiseSsa roähemmin tuin 
.37 prosenttia, ©enmufaan tuottaisi sotainen työmies 
nyt roähintäin 5,000, ehtä 6,000 martan armosta 
rouoftttain ja ftiS laitti yhteensä 5— 6 miljardia. 
ÄofonaiStuotanto nouftft ftiS ta t s in f  e r ta ife t f i  nytyi- 
seen roerraten, p a l t a t  rooisi  myöStin senmutaan 
t o r o t t a a  f a t s i n t e r t a i s i f s i  —  myöStin roaiftei 
enfintään ota lutuun pääoman patfoluoroutuSta 
—  s a m a l l a  t un  t y ö a i f a  l y h e n i s i  puo l e e n  mä ä 
r ä ä n s ä .  SBoipa palfanforotttS erityisissä olosuh
teissä olla tässä mainittujen numerojen perusteella suu- 
rempitin. Dtatsutaamme, että nyfyisen tutomateolli- 
fuuden rouofttuotannoSta, jonta arroioimme 3 mil- 
jaibilfx martatft, lanteaa miljardi työpalffoihm, toi
nen raafa-aineiden y. m. törmäämiseen setä tolmaS 
pääomarooiton osalle. A yt, uuden hallitutsen aitana, 
tuotetaan 6 miljardia, ©iitä tulee fatsi raata-ainei- 
den, foneiden y. m. osalle, yhdellä mafsetaan for- 
mauSta anaStufsen alaisefsi joutuneille fapitaliSteille 
ja pannaan toimeen heidän tähän aSti suorittamia 
yhteiSfunnallifta tehtäroiään. ©illoin jäisi jälelle 3 mil
jardia työpalffoja roarten. Aämä rooift ftiS torottaa 
f o l m e n f e r t ä i s i i s i ,  iza tämä faiffi tapahtuisi 
ilman minfäänlaifta uudistuista ja uusia foneiStoja, 
ainoastaan pienten liitteiden seisauttamisen fautta ja 
siirtämällä niiden työmiehet suurempiin liitteisiin. 2Jiei- 
dän tarmitsee sitä roarten ainoastaan panna suuressa 
mitassa toimeen saman mitä truStit omat roähäisem-
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meissä määrässä meitä ennen tehneet. Ainoastaan 
tuotantomälineiben pffttpiSomiStaminen eStää tätä 
npfpaifaiSten tuotantomoimien fehittpmiStä.

Jäm ä menetteíg iehittää roielä erästä toistotin 
puolta. Aieibän arrooStelijamme roäittäraät iemaaSti 
meitä roaStaan, että raielä fauroan aifaa tulee ole
maan mahbotonta ottaa tuotantoa raaltion huoStaan, 
foSia npfpiSten tuotantolaitosten lufumäärä on siihen 
roielä liian suuri, Jarroitaan muía roielä paljon aifaa 
ennenfuin filpailu on tufehuttanut pienet liitteet ja 
siten luonut mahbollisuuben alfaa softaliStiSta tuo
tantoa. Onhan faiffien teollisuuSpritpSten lufu ©af- 
saSsa noin 21/2 miljonaa, joSta pfsiStään futoma- 
teollisuuben alalla tpöSfentelee pli 200,000 liifettä. 
Sliiten rooi roaltio johtaa semmoista liiffeiben pal
joutta!

Jotta on, että tehtäroä näpttää pelottamalta, 
©e pienenee fuitenfin melfoiseSti, joS me otafsumme 
föphäliStöhallitufsen ottaman fäptäntöön truStien mene
telmän, jofa tosin ottaa faiffi liiffeet haltuunsa, 
mutta jatfaa liifettä ainoastaan täpbellisimmiSsä suu
rissa liiffeiSsä. 200,000 futomateollisuuSliiffeeStä on 
ainoastaan 3,000:Ssa enemmän fuin 50 tpömieStä. 
On selroää, että teollisuuben feSfittäminen pfsinomaan 
näihin liitteisiin tefee tuotannon phteiSfunnallisen jär- 
jeStelpn jo paljon pfftnfertaisemmafft. ©e tulee roie- 
läfin pfftnfertaisemmafft, joS me otafsumme uuben 
hallitufsen sulferoan faiffi liiffeet, joissa on roähem- 
min fuin 200 tpömieStä. ©illoin jää 200,000:Sta 
ainoastaan 800 jälelle. ©i ole mitentään enää mah
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dotonta saada pleiSfatsausta täStä määrästä liif- 
feitä ja tarfaStaa niitä.

£äStä johtuu roielä eräs huomattuina näföfohta. 
iBaStuStajamme ja roähemmin toirooriffaat jäsenet 
omissa riroeiSsämmefin mittaamat rjhteiSfuntamme 
fppsppttä softaliStiseen tuotantoon niiden raunioiden lu= 
fumäärän mufaan, joita se roielä laahaa perässään 
ja joista fe ei fpfene nopeasti pääsemään roapaafst. 
Shä uudelleen ja uudelleen mainitaan meille riemui
ten, milen suuret joufot pifiuliiiieitä on roielä ole- 
maSfa. Alutta fppsppden astetta sosialismiin siirtp- 
mistä roarten ei mitata niiden p i f f u l i i f l e i d e n  lu- 
fumäärän mufaan, jotfa r o i e l ä  ppsproät ppStpSsä, 
roaan niiden s u u r l i i f f e i d e n  lufumääräin mufaan, 
jotfa j o omat fäpnniSsä. Liman fehittpnpttä suur
tuotantoa on softaliSmi mahdoton. AliSsä sensijaan 
suurtuotanto on laajassa muodossa roallalla, ftellä on 
sosialistiselle phteiSfunnalle helppoa feSfittää tuotan
toa sen rajoissa ja roapautua piffuliiffeiStä mitä no
peimmin. Sosialism in onnettomuudenforpit, jotfa 
roarottaroalla foiffunallaan rooiroat ilmottaa roaan 
ien tulemaa tuhoa, taferturoat pfftpäiseSti siihen tosi- 
seiffaan, että pif f uliif Ceid en lufumäärä SafsaSsa on 
rouosma 1882— 1895 fohonnnt 1 ,8  prosenttia, mutta 
he eiroät sofeudeSsaan huomaa sitä toftseiffaa, että 
samassa ajassa suurliiffeiden lufumäärä, joissa on 
pii 50 tpömieStä, on fohonnut 90 prosenttia, ja jät- 
tiläiSliiffeiden lufumäärä, joissa on pli 1,000 henfeä 
tpöSsä, on fohonnut 100 prosenttia. Jäm ä lisään- 
tpminen on sosialismin perusehto ja se täpttpp run
saaSti. ®llei piffutuotanto samalla todellisesti mä-
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hene, niin todistaa tämä maan, että niiden taunioi- 
den Iuiumäärä, jotka köyhäliStöhallituksen tägtgg Ia- 
kaSta pois, on mielä melioinen. kuitenkin lupaamat 
trustit tässäkin suhteessa tehdä edeslämme melkoisesti 
työtä.

SEBieläkin eräässä toisessa suhteessa omat ne esi- 
kutoana. Vykyiset truStit eiroät kohota rooittoaan ai
noaStaan korottamalla työmieStensä työn tuottaroai- 
suutta, maan myöskin monella tamalta säästämällä. 
Sosialistisen tuotannon täytyy rooida tehdä säästöjä 
mieläkin suuremmassa määrässä. Väitä säästöjä 
rooidaan tehdä koneissa, apu-aineiSsa ja kuljetuSkuS- 
tannukftSsa, jääkäämme eftmerkkiimme kutomateolli- 
suuden alalta, karmitaan airoan eri suuria kuStan- 
nukfxa, joS kuletetaan raaka- ja apu-aineet 200,000:een 
kuin joS ne kuletetaan 800:aan työpajaan. Sam oin  
on laita liikkeiden johiamiSkuStannukften suhteen. 
200,000 liikkeestä eimät tosin pienimmät roaadi mi
tään erityistä johtoa; laskemme niihin ne, joissa on 
roähemmän kuin 5 työmieStä. AiiSsä on johtaja 
itse mukana työssä. Ainoastaan 12,000 nousee tä
män rajan yli. Alutta niidenkin johtaminen maatii 
roacmaSti enemmän hoitokustannuksia kuin 800 liik
keen johtaminen. Soista säästöjä tehdään ftten, että 
truStit poistamat taistelun ostajista kilpailemien liik
keiden kesken. Senjälkeen kuin niitä on rumennut 
ilmestymään DhdySroaUoiSsa, roähenee toimessa ole- 
roien kauppamatkustajien lukumäärä, fbuomattaroin 
on muuan tapaus, johon 3 .  Ab SknkS roiittaa 
eräässä kirjotukseSsaan. (SräS truSti laajensi tuotan
tonsa aluetta siinä määrässä, että sen työssä pitämien



oppimattomien tpömieSten lufumäärä fohost 51 pro- 
sentillä ja oppineiben 14 prosentilla. ©itäroaStoin 
roäheni sen fauppamatfuStajain lufumäärä samassa 
ajaSsa 75 prosentilla, ©ama $enfS fertoo, että 
monet truStit sääStäroät omien ilmotuStensa mu
taan ilmotuS- ja reflamifuStannufsia 40— 85 pro- 
senttiä.

SBihboin tulee paltfasn forotus teollisuubeSs* 
roapauttamaan lufuifta tpörooimia, jotfa npfpään 
elämät roälifaupaSsa loisen elämää. ,gSe hau Kiroat 
puutteellisen toimeentulonsa pienissä mppmälöiSsä, 
ei senrouofsi, että nämä olistroat roälttämättömiä, 
maan senrouofsi, että niiben omistajat epäiteroät 
löptäroänsä muualta leipää, tai eiroät ansaitse riit- 
täroäSti palffatpöStä ja foettaroat senrouofsi hafea 
ftrouansiota.

AiiStä läheS 2 miljonaSta ihmisestä, jotfa np- 
fpään tpöSfenteleroät faupaSsa ja liitteessä (lufuun- 
ottamatta postilaitosta ja rautateitä) sefä rarointo- 
loissa, tulee, joS palfat tohoaroat teollisuubeSsa tar- 
peefsi ja fpspntä on riittäroä, roapautumaan ehfä pfst 
miljona, jotfa rooibaan siirtää loiS-asemaSta tuotta- 
roaan toimeliaisuuteen.

Aämä oroat ne molemmat feinot, joiben arouEa 
tpöroäen tuotantofpfpisppttä rooibaan lisätä. (Snftf- 
sifin siis laffauttamalla loiS-toimeliaisuuben ja toi- 
sefst feSfittämäHä liitteen täpbeQifimpiin tpöpajoihin. 
Ääpttämättä näitä molempia feinoja, rooi föphätiStö- 
hallitus heti fohottaa tuotannon niin fortea (le aS
teelle, että on mahbodiSta tunturoaSti forottaa palf- 
foja ja samalla Iphentää tpöaifaa. Sotainen uusi
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palllain lorotuS ja työajan itjbenntjs lisää puoleS
taan phä enemmän työn roiehätySrooimaa ja tuo 
siten tuotantoon phä uufta työmiehiä, jotta siihen 
saalia omat oQeet loiS-asemaSsa, luten palroelijoita, 
roähittäiSlauppiaita j. n. e. Alita lorleampia pallat 
omat, fitä enemmän tulee työmiehiä. Alutta softa- 
liStiseSsa phteiSlunnaSsa moi tämän lauseen fääntää- 
fin ja sanoa: mitä enemmäu työmiehiä, siis mitä 
roähemmin joutilaita on phteiSlunnaSsa, sitä enem
män tuotetaan ja sitä lorleampia omat pallat. 
Sämä lali olisi järjetön raapaan lilpailun ph- 
teiSlunnaSsa, joSsa pallat laSleroat sitä alemmalsi 
—  muuten samanlaisten olosuhteiden roalliteSsa —  
mitä suurempi työmiesten tarjonta on. S e  on lui- 
tenlin sosialistisen tuotantotaroan palllalali.

m



6. Jatkuman tuotannon jäljestäminen.

©oroittaeSsaan molempia maStifään tarfaStet- 
tuia trustien menettelytapoja tuotantoon ei föyhälistö- 
hallitus ole roielä suorittanut edeS enftmäifiä tehtä- 
raiään tuotannon jättämisen suhteen, tuotantoprosessi 
uudistumana toimintana, sattumana tuotantoprosessi
na, ei tarmitseyffmomaan t u o t a n n o n ,  maanmyöSfin 
f i e r t o f u l u n  häiritsemätöntä sattumista. izoS tah- 
botaan tuottaa edelleen ilman feSfeytymisiä, ei tar= 
mitä ainoastaan työmiehiä, sotia luomat tuotteita, 
maan ftUoin on myöSiin roälttämätöntä, ettei raaia- 
aineiden, apuaineiden (hiilien), iäytertämien työia- 
lujen, ioneiden ja elintarpeiden tuonnissa tapahdu 
mitään feSfeytymiStä, setä että roalmiit tuotteet 
myöSiin saamat menetin.

fiertofulun pysähtyminen meriitsee taloudellista 
pulaa, ©e pysähtyy jofo senmuofsi, että on tuotettu 
l i i a n  p a l j o n  jotafin tamaraa. SCäSsä tapaufseSsa 
eimät työpajat, joissa sitä roalmiStetaan, moi työS- 
fenneUä edelleen täydellä rooimallaan, senmuofsi että 
meneffi ei ole riittäroä. Ae eimät saa siitä rahaa 
ja siten puuttuu niiltä feinoja raafa-aineiden ostoon, 
palffain mafsuun y. m. Alutta pulia moi syntyä
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sentin rouotsu että on tuotettu l i i a n  r oähän jotaiin 
taroaraa, futen eftm. oli englantilaisen puuroillateob 
lisuuSpulan laita, ©en aiheutti sisäinen sota ?)hdy§= 
malloissa, jonfa aitana pnuroillanroiljelyS meni lu
jaSti taatsepäin.

Bulat oroat nyfyaitaisen tuotantotaroan pahim
pana roitsautsena. Viiden poistaminen on töyhäliS- 
töhallitutsen tärteimpiä tehtäroiä. ©e rooi tuitentin 
tapahtua ainoastaan tuotannon ja tiertotulun, siis 
sattuman tuotannon suunniteimanmutaisen järjeSte
lyn aroulla.

©oftaliSmin tehtäroätfi mainitaan taroailiseSti 
t u o t a n n o n  j ä r j e s t ä m i s t ä .  Dsan tästä tehtä- 
roäStä rattafee tuitentin jo pääoma, asettaen useiden, 
toisistaan riippumattomien pienien liitteiden sijaan 
tuotannon järjestämisen harrooihin suuriin liitteisiin, 
jotta toisinaan antamat työtä tuhansille työmiehille. 
iiruStit pääseroät niin pittälle, että ne järjestämät 
fotonaisia teollisuudenhaaroja. Alutta ainoastaan 
JöyhäliStöhallituS rooi suorittaa suunnitelmallisen jär
jeStelyn tuotteiden t i e r t o t u l u n ,  eri liitteiden roä- 
lillä tapahtuman, samointuin tuottajan ja tuluttajan 
roälisen liiteyhteyden suhteen, jolloin täsite tuluttaja 
on otettu laajimmassa mertitytseSsään, niin ettei sii
hen tuulu ainoastaan mieStohtainen, roaan myöStin 
tuotannollinen tulutuS. ^anturi tuluttaa esim. lantaa 
t u o t a n n o l l i s e s s a  t u l u t u t s e S s a ,  tappale leipää, 
jonta hän syö, lantee sensijaan m i e S t o h t a i s e n  tu-  
l u t u t s e n  osalle.

ÄöyhäliStö ytsmään rooi panna toimeen tämän 
tuotteiden tiertotulun järjestelyn, poistamalla ytsi-
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tpilomaisuuden liitteiltä. S e  ei sitä ainoaltaan  
mo i ,  roaan fen- täg t g g se panna toimeen, jo i tuo- 
tantoproselsin tulee jatfua sen johdon alaisena ja jo i 
sen hallitul aifoo ppspä ppltplsä. Sen täpttjp mää
rätä sotaisen eri phteiltunnallisen tuotantolaitoisen 
tuotannon forfeuden olemalsa olemien tuotantorooi- 
mien (työmiesten ja tuotantoroälineiben) suhteen teh
tyjen lastujen perusteella, seiä pitää huolta siitä, että 
sotaiseen tuotantolaitoiseen saadaan, ei ainoaltaan  
roälttämättömät työmiehet, roaan mpöltin roälttämät- 
tömät tuotantoroälineet, setä että roalmiit tuotteet jou- 
turoat iuluttajiUe.

Alutta eifö tämä tehtäroä ole mahdoton rat- 
fa lta  nptyaifaiselsa suurroaltiolsa? turoitelfaamme 
mielessämme esim. Satsan roaltiota lahden miljonan 
tuotantolaitoisen tuotannon johtajana ja niiden tuot
teiden roälittäjänä, joita sen tulee jataa osatsi tuo- 
tantoroälineinä tuotantolaitolten itsensä telien ja osatsi 
tulutulesineinä 60 miljonatle taluttajalle, jo ilta  jotai- 
seHa on erifoifta ja roaihteleroia tarpeita! tehtäroä näyt
tää plirooimaiselta, ellei mpöltin samalla tahdota 
järjeltää ihmilten tarpeita plhäättä päin hipoin pt- 
sinfertaisen faaroan mutaan, roähentäen niitä samalla 
mahdollisimman paljon ja antaa sotaiselle osuutensa 
fasarmimaiselti, ellei ftil tyhpelti sanoen tahdota saat
taa nptyiltä stroiltylelämäämme paljon alhaisem- 
maUe portaalle! Säptyisitö meidän roielä tulla fasar- 
mi- tai turitulhuoneroaitioon?

£äm ä tehtäroä ei ole suiniaan helppo. S e  on roai- 
teimpia niiltä, jotta Ianteeroat töphäliltöhallitutsen 
osalle, ja tulee antamaan fiHefin monta foroaa päh-
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finää purtamafsb Seit roaiteutta ei tuitentaan mpöS- 
tään faa (Hotelia.

©nstisifin on huomattaroa, ettei tässä ole lhsp- 
mpS totonaan uuden järjestelmän phtäftiä ja tph- 
jäStä luomisesta tuotannon ja tiertofulun alalle. 
Semmoinen on jo olemassa m äärättiin  asteeseen 
faatta, ja muuten olifitin nptpisen phteiSiunnan pp§- 
tpSsä ppspminen mahdoton. On ainoastaan tpspmpS 
jtitä, että tämä järjestelmä, jota tähän faatta on ol
lut itsetieboton ja on aina roaifuttanut osallisten se
län tatana hantauSten, mararifiojen ja pulien fautta 
setä armolain a ro ulia muutettaisiin i t s e t i e t o i s e f s i ,  
joSsa faitfien määräämien tetijäin ebeltätäfm tapah
tuma laSteminen aStuu tpfpnnän ja tarjonnan roäli- 
sen pelin muodostaman, jälteenpäin tapahtuman tor- 
jautsen sijaan, ©ri tpöhaarairt mälinen suhteellisuus 
on jo olemassa, joStin epätäpdellifenä ja epämatai- 
sena; sitä ei tarroitse luoda uudestaan, maan ainoaS
taan tehdä täpdellisetfx ja ppsproäisetsi. Sam oin tuin 
rahaan ja hintoihin nähden, tarmitsee täSsäfin maan 
jatfaa siitä, mitä olemme perinneet. Slaitfea ei tar- 
roitse uudistaa pohjaa mtjöten, maan ainoastaan 
laajentaa useita tohtia, supistaa toisia ja muuttaa 
löpsiä suhteita tiinteämmitsi.

Lisäisi tulee problemi melloiseSti ptsinfertai- 
semmatsi sen jo mainitsemamme seifan maifutufseS- 
ta, että tuotannon feSfittäminen täpdettisimpiin tuo- 
tantolaitotsiin tulee melfoiseSti mähentämään teolli
suuSlaitoSten lufumäärää. SSuonna 1895 oli S at-  
san 2,146,972 teottisuuSliiffeeStä ainoastaan 17,941 
suurliifettä, joissa oli enemmän tuin 50 tpömieStä



(tosin oli niissä toteensa 3 milsonaa trjöläigtä, teos-' 
lisuuStyöroäeStön totonaiSlutumäärän ollessa 8 min 
jonaa.) @n luonnollisesti roäitä, että ainoaltaan 
nämä smtrliiffeet tulemat olemaan täynniSsä. Olisi 
naurettamaa mennä iertomaan tarttoja numeroita tu* 
letoista otoista. Raittien tässä esitettyjen numerojen 
tariotuisena on ra a l a i s t a  esiintymiä problemia; ne 
eiroät tahdo tariiaan e s i t t ä ä  mimmoisiisi olot tule* 
roat todellisuudessa muodostumaan. Suhde 2 miljo* 
nan teotlisuuStaitofsen ja 18,000 suurliifieen roälillä 
osouaa siiS roaan, että teollisuuslaitosten lufumäärä 
raähenee tunturaaSti töyhälistöhallitutsen aitana.

Alutta tuotannon ja tiertotulun järjestämisen 
roaiteutta raoi roähentää muullatin tarooin tuin roä* 
hentämäHä liitteiden lutumäärää.

tuotannon raoi jataa tähteen suureen osaan: 
tuotantoon t u t u t u s t a  roarten ja tuotantoon tuotan*  
to a roarten. Suotantoraätineiden tuotanto on nyty* 
ään pittäHe ulotetun työnjaon roaitututseSta tullut 
tärteimmätsi tuotannon osatsi ja se laajenee yhä edel* 
leen. SuStin ytsitään tulutuSesine tulee yhden ai* 
noan tuottajan tädeStä, roaan läpitäy suuren jouton 
tuotantolaitotsia, niin että se, jota tetee tulutuSesi* 
neen roalmiitsi meidän täytettäroätsemme, on roaan 
roiimeisenä pittäSsä tuottajain jonossa. TulutuSesi* 
neiden ja tuotantoroälineiden tuotannolla tuitentin on 
tummallatin ominainen luonteensa. S£uotantoroäli= 
neiden tuotannossa, tuten rautateollisuudessa, rouori* 
tairootsiSsa j. n. e. roallitseroat jättiläiSliitteet. Aämä 
oraat nytyään jo hyroin järjestettyjä työnantaja* 
liittoutumisien, tuten tartellien, truStien y. m. annilla-
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Alutta myöhiin näiden tuotantoroälineiden ostajain 
keskuudessa on työnantajain liittoutuminen pitEätlc 
edistynyt, Siinäkään ei enää nyiyään yisityinen 
työnantaja tee sopimuksia yffttyisten työnantajain kans- 
ja, roaan työantajain liitto työnantajainliiton kans
sa, teollisuudenhaara teollisuudenhaaran fanssa. 3 a  
fielläiin, missä työnantajain liittoutumiset oraat raä- 
hemmin fehittyneitä, oraat tällä alalla suhteellisen 
barroat tuottajat aina harrDOien kuluttajien kanssa te- 
femisissä. Kuluttajahan ei ole tässä tapauksessa yk
sityinen heukilb' raaan kokonainen liike. ®sim. keh
ruu- ja tutomakoneiden roalmistamisessa laskettiin 
rauonna 1895 työskenteleroän 1,152 liikettä, joissa oli 
17,047 työmiestä. V iistä  tuli kuitenkin 774 liitettä, 
joissa oli 1,474 työmiestä, roähemmin kysymykseen. 
Suurliikkeitä laskettiin oleman roaan 73 ja niissä 
10,355 työmiestä. A iitä mastossa on 200,000 kuto- 
mateollisuuslaitosta sei pelkkiä kehruu- ja kutomateh- 
taita), joiden lukumäärä kuitenkin, kuten olemme 
nähneet, tulisi roähenemään muutamiin tuhansiin, 
ehkäpä satoihinkin, tapahtuneen tuotannon keskittä- 
inisen jälkeen täydellisempiin liikkeisiin jää toiselle puolen 
jälelle ehkä 50 konetehdasta ja toiselle puolen 2,000  
kehruu- ja kutomalaitosta. Olisiko airoon mahdoton
ta, että edelliset sopisiroat jälkimäisten kanssa konei
den tilaamisesta ja järjestäisiroät siten suunnitelmalli
sesti niiden tuotantoa?

Kun tarkastelee tätä suhteellisesti pientä määrää 
tuottajia ja kuluttajia, ymmärtää helposti, että tuo- 
tanturoälineiden roalmistuksen alalla tuotanto arooi- 
ntia markkinoita raatien nykyään jo roähenee ja
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tuotonko tilauisen mutaan, siis järjestelmällinen, 
ebettäfäfin Ijartittu tuotanto ja tiertotultu lisääntpp.

Soisenluontoinen on t u l u t u S e s i n e i d e n  tuo
tanto. Sosin on meillä tällätin alalla jättiläiSliittei- 
tä (soteritehtaita, olutpanimoita), mutta enimmäifeen 
omat tällä alalla pitfuliitfeet mailalla. Säilä alal- 

,1a täptpp roielä enimmätfeen mutautua ostajien mies- 
tohtaiSten tarpeiden mutaan, ja sen moi pienoiSroal- 
miStus tetjdä paremmin tuin suurtuotanto. Suo- 
tantolaitoSten lutumäärä on tällä alalla suuri 
eitä sitä moi mäbentää samassa määrässä tuin tuo- 
tantomälineiben tuotannossa. Säilä alalla mailit- 
see mielä m postin tuotanto amoimia ntarttinoita 
marten, ja ntarttinoista on tuluttajain suuren lutu- 
määrän muotsi paljon roaiteampi saada pleiStat- 
sauSta tuin tuotannosta tuotantoa marten. Spön- 
antajain liitot omat tällä alalla fjarroinaisempia. 
kulutustarpeiden tuotannon ja tiertotulun järjesteli) 
tarjoo senmuotji paljon suurempia maiteutsia tuin 
tuotantomälineiden tuotannon järjeStelp.

SäSsätin täptpp meidän tuitentin roielä erottaa 
fatsi lajia: m ä l f t ä m ä t t ö m i e n  tulutuSesineiden ja 
p l e l l i s p p S e s i n e i d e n  tuotannon. Söätttämättömien 
tulutuSesineiden tpspntä maistelee suhteellisesti roähän; 
se on meltein ppsgroä. Bäimä päiroältä, rouosi rouo- 
delta tarmitaan samoja määriä jauhoja, leipää, lihaa 
ja roihannetsia; muosi rouodelta maistelee jaltineiden 
ja aluSmaatteiden tpspntä hproin roähän. Sensijaan 
roaihtelee tulutuStaroarain tpspntä fttä helpommin, 
mitä enemmän nämä omat semmoisia glellisppStaroa- 
roita, joita ilman moi helposti olla, joiden omista-
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ittinen tai täyttö on mieluisa, mutta ei roästtämätön. 
Aiiden fulutuS on paljon oifullisempt Alutta tun 
iarfaStelee asiaa, huomaa, että oStaroa yleisö on mä- 
hemmin syypää näihin oiffuiyin tuin teollisuus. ©i- 
ten ei efun. muotien roaihtelu johdu niin paljon ylei 
sön maun muuttumiselta tuin tuottajain tarpeesta 
tehdä roanlia, jo myyty tamara felpaamattomafsi edel= 
teen fäytettäroäfst jotta tuluttajia päätettäisiin sen- 
tautta ostamaan uutta taraaraa. Uuden, muodin 
mutaisen taroaran täytyy senrouofsi erota huomatta- 
maSti roanhaSta. ©en leroottomuudcn ohella, jota 
on olennainen nyfyaifaiselle tuotantotaroalle, on tämä 
tuottajain pyrintö pääsyynä muotien nopeaan roaih- 
teluun. ,£>e muodoStelemat enfm uudet muodit ja 
patottamat sitte yleisön niitä seuraamaan.

StulutuStamarain, etentin ylellisyyStaroarain me
netin roaihteluja synnyttämät fuitentin muutofset fu- 
luttajain tuloissa paljon enemmän tuin muutofset 
mauSsa. Aämä muutofset taasen, mifäli ne eiroät 
jää yfsityisifsi tapaufsifft, maan saarouttaroat suurem
man laajuuden yhteistunnossa, niin että ne tuntu- 
maSti maituttaroat fulutufseen, johtuivat maihteluiSta 
menestys- ja pulatausien roälillä setä maihteluiSta 
tiinteän työnfysynnän ja työttömyyden lisääntymisen 
roälillä. Alutta joS me tutfimme, mistä nämä miime- 
mainitut maihtelut johtuivat, niin huomaamme, että 
ne saamat oltunsa t u o t a n t o r o ä l i n e i d e n  tuotan
non alueelta. On yleisesti tunnettua ja tunnustettua, 
että nyfyään etenfin rautateollisuus saa aitaan pulia.

AleneStyS- ja pulatausien maihtelut ja niiden 
tautia myöSfin suuret maihtelut fulutuSesmeiden fu-
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lututseSsa, saamat stiS altunsa tuotantoroälineiben 
tuotannon alueelta, siltä alueelta, joSsa, futen olem
me nähneet, liitteiben teStittäminen ja tuotannon 
järjestely on jo nyhjään niin tehittynyt, että se tetee 
tuotannon ja tiertotulun täybellisen järjestämisen no
peimmin maljbolliseisi. tuotantoroälineiben tuotan
non raaiiintuminen tuo myöSiin mutanaan matiintu- 
mijen iulutuStarpeiben tysynnäSjä, jonta silloin moi 
helposti tilastollisesti saaba selloille, ilman että sitä 
roarten tarmitsee tututusta mirallijilla ohjesäännöillä 
järjestää.

ÄöyhäliStöhallitutselle rooisitin ainoastaan y f s i  
saatu häiriöitä tiertotulun alalla tulla turmiolliset^, 
mitali nämä johtuivat tuotannosta: ainoastaan al i -  
t u o t a n t o  ei l i i t a t u o t a n t o .  Aytyään on jälti- 
mäinen pääafiallisimpana syynä puliin, ftllä suuriin- 
man maiteuben tarjoo nykyään myynti, tuotteiben 
me n e t t i .  D S t o  sensijaan, tarroittaraien tuotteiben 
hanttiminen, tuottaa taraalliseSti ainoastaan mähäi- 
sen huolta, ainatin niille onnellisille, joilla on tar- 
peetfi pitturahaa lastussaan. iiöyhäliStöhallitutsen 
maltaan päästyä tääntyy tämä suhbe päinroaStaisetft. 
tlBalmiiben tuotteiben menetiStä ei tarroitse eritoiseSti 
huolehtia. Silloinhan eimät ytsityiset tuota myyntiä 
marten toisille ytsityifille, maan yhteishinta tuottaa 
omatft tarpeetseen. ©illoin moi syntyä pulia ainoaS
taan siinä tapautseSsa, ettei tarmetta marten, olioon 
se sitte tuottamaa tai mieStohtaiSta tututusta roarten, 
rooiba useissa taroaroiSsa tuottaa r i i t t ä r o ä St i .  $oS  
sensijaan siellä ja täällä tai taittialla tuotetaan liian 
paljon, niin mertitsee tämä tosin työmoimien tuh-
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tausta, siis tappiota yhteistunnolle, mutta se ei eStä 
tuotantoa ja tututusta edelleen sattumasta. Uuden 
paBitutsen pääpuolena täytyy tulla olemaan puolen- 
pito siitä, ettei miaään aBaBa tuoteta liian mäpän. 
©en opeBa tulee se tieteniin myös roalroomaan, ettei 
työrooimia tuplata tarpeettomaan tuotantoon, siBä 
laitti sentapainen tuplaaminen mertitsee aina, pupu 
manataan inistään inuuSta, työajan tarpeetonta pi 
dentämiStä.



7. Jäännöksiä tuotantovälineiden 
yksityisomistuksesta.

Olemme nähneet, että föyhäliStöhallituS tulee 
roalmiStamaan pifaisen lopun pienoiSliitfeille niinhy- 
min teollisuuden tuin mälitaupanfin alalla, milloin 
ne edustamat epätäydellistä liitemuotoa.

AlyöSfin juuri iäsitelty pyriimyS tiertoiulun jär- 
jeStämisefft tulee johtamaan pienen roähittäiSfaupan 
mahdollisimman tarfiaan syrjäyttämiseen, sen pois- 
tuntemiseen osatsi osuuSfauppojen, osatfx funnalliSten 
laitosten tautta. tuotantoprosessin yleiStatsautsen 
rooittamiselle ja sen järjeStäytymiSfymyn fehittämi- 
felle on edullista, joS sen johdon ei tarroitse olla 
teteinisiSsä {utuisien taroaranoStajain maan ainoaS
taan muutamien järjestöjen fanSsa.

Vaitst roälifauppaa tulee myöSfin tulutuStaroa 
tain suoranainen tuotanto paifalliSta tarmetta roar= 
ten lanteemaan osuuStaupoille ja tunnille, tuten estm. 
leipomot, maito- ja roihanneStuotanto ja asuntojen 
raientaminen.

@i ole fuitenfaan otafsuttaroaa, että taitfi ytsi- 
tyiset pienoiSliifteet häroiäiftroät tällä taroalla. @n- 
nen taitfea ei täy niin maanroiljelyfseSsä. tosin  tu



lemat ne maataloudelliset liiiffeet, jotta io nykyään 
omat tulleet kapitalistisiksi liikkeiksi, ajamaan karille 
palkkajärjestelmään ja muuttumaan ro aition, kunnan 
tai osuuskunnan omistamiksi yrityksiksi Sen  ohella 
tulemat myöskin useat nykyisistä kääpiöroiljelijöis- 
tämme luopumaan työstään ja siirtymään työmie- 
hiisi teollisiin tai maataloudetlisiiin suurliikkeisiin, jot
ka takaamat roarman toimeentulon. Alutta moi 
otaksua, että yhä edelleen jää jälelte talonpoi
kia, jotka jatkaroat pientä liikettään perheenjäsen
tensä aroulla tai korkeintaan käyttäen yhtä ren
kiä ja yhtä piikaa, jotka luetaan perheeseen kuulu- 
töiksi £un  ottaa huomioon talonpoikiemtne nykyisen 
roanhoiUisen luonteen, on hyroin luultaroaa, että mel
koinen joukko heistä tulee edelleen jatkamaan nykyistä 
taloudenhoitoaan. ÄöyhäliStöhaHituS ei tule kuiten
kaan ofottamaan minkäänlaista halua tämäntapaiS
ten liikkeiden haltuunsa ottamiseen, ©ikä kukaan toa- ' 
kanta sosialisti ole roielä roaatinut, että talonpojat 
tulisi kartoittaa tai heidän omaisuutensa ottaa pakko- 
luoroutukseUa. SuultaroaSti pikemminkin sallitaan kaik
kien pikkutalonpoikien hoitaa talouttaan samaan tapaan 
kuin ennenkin, talonpojan ei tarroitse peljätä mitään 
sosialistisen hallituksen puolelta.

SBieläpä on hyroin luultaroaa, että talonpoikien 
talouS tulee saamaan tukea uudelta hallitukselta. 
S e  lakkauttaa militarismin ja roerotaakan, sekä 
tuo mukanaan itsehallinnon, koulu- ja tientekorasi- 
tuSten ottamisen roaltion huoStaan, roairoaiShoito- 
rasituksen poistamisen, hypotekiroelkain siirtymisen 
roaltioUe maksettaroiksi, ehkäpä niiden alentamisenkm.
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setä paljon muita etuja. Aie olemme mpöSfin näh
neet, että rooittoisalsa föphälistöHä on tapsi spp enen
tää  tuotteiden paljoutta, ja niiden tuotteiden jouf- 
foon, joiden suhteen fpspntä tulee faSroamaan, on 
ensi tädeSsä luettama mpöSfin maatalouden tuotteet, 
puolimatta iaifiSta roastaroäitteiStä turjtetumiSteo- 
riaa maataan on roielä npfpään paljon nälfää tpp- 
dptettäroänä, ja pistetään tämä tosiseiita oiieuttaa 
meitä otafsumaan, että paliiain torotuS tulee ennen- 
iaiffea ilmenemään maataloustuotteiden taSroaroana 
fpspntänä. itöphäliStöhallitutselle on siis edullista 
lisätä talonpokien tuotantoa ja se tulee tätä tarto- 
tuSta marten rooimatfaaSti fttä arouStamaan. Sen  
oma etu roaatii fttä iohottamaan tafapajutle jäänpttä 
talonpoifaiS-maanroiljelpStä, jafamaUa maanroiljeli- 
joille farjaa, ioneita ja apulannoituSaineita feiä paran- 
lamalla maata j. n. e. S e  tulee tällä tarooin aut
tamaan maataloustuotteiden enentämistä semmoifiS- 
jätin liitteissä, jotta eiroät roielä ote phteiSfunnan 
omaijuudefft muuttuneet

Aiutta tällätin alalla, niintuin muillatin, tuleroat 
olosuhteet roaatintaan fiertotutfuproseSsin tefemiStä 
pfstnfertaisemmath, sentautta että useain ptsitpiSten 
sijaan, jotta roaihtaroat teSfenään tuotteita, asetetaan 
muutamia harrooja järjestöjä, jotta taloudellisessa 
tartotufseSsa oroat phtepdeSsä toistensa fanSsa. Söal- 
tiolle on helpompi jataa siitoSfarjaa, foneita ja apu
lantoja talonpoifaiftHe tunnille, tuin pffttpiftlle talon
pojille. Sam at funnat ja osuuSfunnat eiroät puo
leStaan mpp enään tuotteitaan pifttpistUe roälitaup- 
piaiHe, roaan taasen osuuSfunnitle (osuuSfaupoille),
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tunnille ja raaltion omistamille tuotantolaitotfille 
(mnltyille, sokeritehtaille, panimoille j. n. e.). Siten hä 
roiää tälläkin alalla pksityiStalouS roähitellen phtei- 
sen talouden tieltä, kunnes loiimemainittu roihdoin 
aikaansaa muutoisen itse talonpoikaiStaloudeSsa ja 
tynnpttää useampien tämmöisten liikkeiden osuuSfun- 
nallijeSta tai iunnalliseSta phteenliittymiseStä phteiS- 
funnallisen suurliiiieen. talonpojat tulemat phdiStä 
mään maanroiljelpksensä ja tekemään phteiseSti työtä, 
roarsiniin iun he näkemät, miten anastettujen suut- 
tilusten osuustoiminnallinen hoito meneStpp, ja miten 
nämä moiroat samaa työmäärää käpttäen tuottaa 
paljon enemmän ja tarjota työmiehille melkoisesti 
enemmän lepoa, kuin pikkumiljetyS. ©e seikka, että 
pikkuroiljetyS phä roielä meneStpp johtuu suureksi 
osaksi siitä sen ominaisuudesta, että se imee enem
män työtä muokkaajiltaan, kuin mitä suutroilje- 
tyS moi tehdä. @i moi kieltää, ettei talonpoika 
tee enemmän työtä, kuin palkkatyömieS suurtilat- 
liSten työssä ollessaan, talonpojalla on tuskin 
milloinkaan mapaata aikaa ja roapaalla ajallaankin 
ajattelee hän aina, miten hän rooisi parantaa roilje- 
tyStään. ,£jän ei ole huroitettu mistään muusta kuin 
liikkeestään ja ftinä on mpöskin yksi stn), minkä touoksi 
hän on niin roaikeaSti rooitettamiSsa asiamme puolelle.

tä m ä  pitää kuitenkin paikkansa ainoastaan roan- 
haan sukupolmeen nähden. Auorempi poimi on jo toi
senlainen, ©e kaipaa iloja ja huroituksxa, mutta mpöS- 
kin korkeampaa siroiStyStä. ija  kun se ei moi maalla 
typdpttää tätä kaipuuta, mittaa se kaupunkeihin ja 
jättää maaseudun tyhjäksi. Alutta kun talonpoika
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nälee rooiroansa jäädä maata tviljelemään tarroitse- 
matta luopua leivosta ja siroiStplseStä, ei hän enää 
paiene tätä, maan ftirtpp ainoaltaan pilluroiljelpb 
fcStä suurroiljelpljeen —  ja siiloin latoo taasen eräs 
ptfitpiSomaisuuden iviimeiftä roaruStulsia.

Alutta tätä lehitpStä ei rvoittoisa löphäliStö tule 
roäliroaltaiseSti jouduttamaan jo siitä plsinlertaiseSta 
sppStä, ettei se tahdo tarpeettomasti asettaa itseään 
määrälle alttiifsi. (Sillä se olisi seuraufsena, jos tah- 
dottaiftin palottaa talonpoiiia noudattamaan uutta 
tuotantotapaa. A iin iorieaisi fuin arroioimmefin löp= 
hälistiin taiSteluhalun ja pelottomuuden, ei fen taiS
telu luitenlaan loSlaan tule lohdiStumaan roähä= 
roäiisiä lohtaan, jotla itse omat sorrettuja, maan 
suuria sortajia roaStaan.

Aiaanroiljelplsen ohella tuli simat fenjälleen roielä 
lpspmplseen pilluliilleet teollisuuden alalla. Aämci 
lään eimät tule lähimmässä tulemaisuudessa lolo- 
naan latoamaan. £osin tulee uusi hallitus lm llialla, 
missä huonosti järjeStetpt liitteet lilpaileroat täpdel- 
sisempien lanSsa, luettamaan seisauttaa edellistä, les- 
littäälsen niiden tpömiehet hproin järjeStettpihin suur- 
liilleislin, joihin niitä moi ilman mäliroaltaa helposti 
lulettaa, joS niille siellä tarjoo parempia pauloja. 
On luitenlin phä mielä olemassa teollisuudenhaaroja, 
joissa loneet eimät moi edullisesti lupailla läsi- * 
tpön lanSsa tai eimät moi saada sitä aitaan mitä 
tämä moi. On tosiaan luroaaroaa, etten tarlaStaeS- 
sani (Salsan ammattitilaStoa onnistunut löptämään 
ainoatalaan ammattia, joSsa pilluliile roielä olisi 
ainoana roallitsemana, ellen ota luluun erästä pie-
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noista poitteusta (4 liifettä, luSsaftn 1 tpömieSb 
(Ssttän täSsä muutamia numeroita, joita ei tietääfseni 
ole mielä missään julaiStu. Seuraamissa teollisuu
den haaroissa on piifuliiie mielä melfein {olonaan 
mailalla (pii 97 prosenttia iailiSta liitteistä) ja suur- 
liitteet (joissa on pii 50 tpömieStä) eiroät mielä ensin- 
tään:

Ammatti

-------- --------------—„----- —

fiiitteibe
soisi

1—5 tt)ö- 
m lestä

n tutu, 
a on

6- 50 tt)ö- 
mteStä

9Noto=
rien
tutu

iahtofiioentetijöitä . . . . 77 2 52
aBiuluntefijöitä............... 1.037 24 5
Anatom. laitteiben wal=

in iötajia ......................... 126 3 __
Nahannqlfijöitii................ 971 2 l i
Kehruutqöntetijöitä, joi.

ben muoifaamaa ainet-
ta ei ole sanotettu. . . 275 3: 2

KutomatqiSntetijöita sa=
m oiu ............................... 608 6 5

Sautshutiileiffitah rvaU
m iStajia........................ 4 - - —

Parturia ja perutin wal-
m iStajia........................ 60 ,035 470 6

SBaatteiben puhbiStuSIai-
toista ja fenganfiillot-
t a j ia ............................... 744 4 7

N uohoojia......................... 3 ,860 26 _

Taibemaalaria ja fuwan-
roeiitajia......................... 5,630 84 2

Sllei ota huomioon taiteilijoita, parturia, nuo
hoojia, miulunroalmiStajia ja maittapa mielä nahan-
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nyltijöitä ja fengänfiiiiottajia, niin on iintan suur- 
liiffeiben iispoisua toimimien piffuliiffeiben alue ra jo- 
tertu ammattien alalla miltei nollaan.

S iitä  huolimatta on pitfuliitteiHä roielä tule- 
maisuutta monessa teollisuudenhaarassa, sotia työ§- 
ienteleroät suoranaisesti inhimillistä iututusta marten, 
sillä foneet roalmiStamat, iuten tunnettu, ainoastaan 
souiiotuotteita, tun taaS monet ostajat haluamat saa- 
ba mieSfohtaisen malunsa mutaista taroaraa. Dnpa 
setin mahbolliSta, että teollisten pittuliiffeiben lufu- 
määrä suurenee töyhäliStöhaUitufsen aitana, foSta se 
lisää jouffojen hyroinroointia ja täsityötuotteiben 
fysyntä siten moi tulla suuremmatft. taiteellinen 
fäsityö moi siten saaba uutta roirifettä. tosin  emme 
moi obottaa, että SBitliam AlorriS’en herttaisessa 
Utopiassaan esittämä tuleroaisuuben turoa milloin- 
faan toteutuu, ja me siten mapaubumme toneiben 
täytöstä. Stone tulee jäämään tuotantoprosessin roal- 
tiaafsi. S e  ei millointaan enää tule luorouttamaan 
tätä asemaa täsityötle. ©i ole fuitentaan mahbo- 
tonta, että fäsityö lisääntyy uuhelleen useissa taiteelli
sissa ammateissa ja roallottaa useita uusia aloja. Alutta 
senftjaan, että se nytyään pysyy monasti pystyssä 
ainoastaan f o t i t e o l l i s u u t e n a ,  äärimmäisen fur- 
juuben tuotteena, moi täsityö uudessa yhteistunnossa 
menestyä ainoastaan falliina ylellisyytenä, jota moi 
leroitä taSroaneen yleisen hyroinrooinnin roaifutuf- 
seSta. tuotantoprosessin perustana tulee olemaan 
toneiben fäyttämä suurliite. SiysymytseSsä olemat pittu- 
liitteet tulemat säilymään torfeintaan joniinlaiftna 
saarina suurten yhteiStunnatliSten liitteiden meressä.
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Aetin rooiioat ottaa täptäutöön mitä erilaisiin- 
pia muotoja tuotantoroälineittensä omistamiseen ja 
tuotteittensa meitefiiin nähden. Ae rooiioat olla roal- 
lion tai hinnan omistamien fuurliiifeiben aliosaStoja, 
rooiioat ottaa niiltä raata-aineensa ja tpötalunsa ja 
antaa niille tuotteensa. Ae rooiioat mpöStin tuottaa 
ptsitpiSoStajia ja arooimia marttinoita roarten j. n. e. 
Sîuten nptpääntm, rooi tpömieS silloin rouoron jäi- 
ieen tpöSfennelsä mitä erilaisimmissa liitehaaroiSsa. 
Ompelijatar rooi joSfuS olla roaltion tehtaassa, toisen 
terran neuloa joHetin ptsitpiselle tämän totona, fitte 
taasen neuloa jontun toisen totona ja hän rooi roih- 
boin parin toroerinsa tanSsa perustaa tuotanto-osuuS- 
tunnan, jota roalmiStaa roaatteita tilautseSta tai roa- 
raStoon.

Tällä, samoinfuin taitilla inuillatin aloilla, tu
lee mitä suurin monipuolisuus ja roaihteleroaisuuS 
roallitsemaan. @i mitään ole erehbpttäroämpää tuin 
turoitella mielessään sosialistista phteiStuntaa ptsin- 
tertaisena, jätsttänä toneiStona, jota terran täpntiin 
asetettuna phä edelleen antaa rattaibensa täpbä sa- 
inalla taivalla.

Alitä erilaisimmat taotantoroälineiden omista- 
miSmuobot —  roaltion, tunnan, osuuStaupan, tuo- 
tanto-osuuStunnau ja ptsitpisten —  rooiroat rinnat- 
tain olla suosittuja sosialistisessa phteiStunnaSsa. 
Silloin on täptännöSsä mitä erilaisimpia liitemuo- 
toja —  roirtaroaltainen, ammatti-phbiStpSten roal- 
rooma, osuustoiminnallinen ja ptsitpiSten harjottama 
— ; mitä erilaisimpia tpömieSten palfanmatsutapoja —  
tiinteä paltta, aitapaltta, tappalepaltta, osallisuus
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raafa-aineiben ja foneiSton suhteen tehtyihin säästöt- 
hin j. n. e. seiä osallisuus rooimaperäisemmän työn 
tulofftin — ; mitä erilaiftmpia tuotteiden iiertofutfu- 
tapoja —  hanfintasopimuSten fautta ja oSton lautta 
maltion, funnan, ofuuSiunnan sefä itse tuottajien j. 
n. e., j. n. e. roaraStoiSta. Sam a monipuolisuus tas 
loubeHifeSsa foneiSteSsa fuin nytyääniin on mahboi- 
linen sosialistisessa yhteistunnossa. Ainoastaan ny- 
tyisen filpailutaiStelun iiirehtiminen, tafaa-ajaminen, 
taistelu ja famppailu, häroittäminen ja hämitetyift 
tuleminen on poistettu ja samoin roaStafohta nylfi- 
jäin ja nyljettyjen roälillä.

m



8. Henkinen tuotanto.

Aiittätöön tämä niistä taloudellisista ptoble- 
meistä, jotta enfiEfi syntymät töyhäliStön roaltiolli- 
jeSta herruudesta, fefä ieinoiSta niiden ratîasemiseisi. 
Olisi ht)toin hoututteleroaa tällä tarooin seurata ai
netta pitemmälletin ta tuttia, mitä probleinia totita- 
louS, tansainraälinen liite, suhde taupungin ja maa
seudun mälillä s. n. e. tuomat mutanaan, niihin tun 
taittiin raaituttaa mitä syroimmin töyhäliStön her
ruuS, tehden mahdottomani niiden sattumisen enti
seen tapaan. Alutta rooin luopua näiden aiheiden 
edelleen täsittelemiseStä, sitä suuremmalla syyllä, tun 
olen jo muualla sanonut pääaäallisimman, mitä mi- 
nutia olisi niistä sanottamaa (sosialistisen yhteiStun- 
nan suhdetta siirtomaihin sa maailman tauppaan 
olen täsitellyt teotsiSsani „öin Blict in den LutunstS- 
ftaat" —  „Silm äys tuleroaisuuden maltioon“ —  
s. XIX setä „®ie Lutunst deS eigenen ^eimS" —  
„Sodin tuleroaisuuS" -  ja „Slgrarsrage" -  „Alaa- 
tatouStysymyS" —  s. 447). tahtoisin tässä yhtey
deSsä tuitentin mielä tartaSteHa erästä tohtaa, josta 
mielä matlitsee paljon epäsetroyyttä, nimittäin h e n 
t i s e n  t u o t a n n o n  t u l e r o a i s u u t t a .
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Olemme tähän saalia tarlaStelleet problemeja 
ainoastaan a i n e e l l i s e n  tuotannon alalla, sola on 
lailen pohjana. Alutta sen muodostamalla peruS
talla lohoo taibeteolfien, tieteellisten tutlimuSten ja 
mitä erilaifxmpien lirjalliSten töiden tuotanto. £ä- 
män tuotannon jatlaminen on muodostunut nplp- 
ailaiselle lulturi-ihmiselle phtä roälttämättömäift luin 
leirnän ja lihan, hiilien ja raudan tuotannon häiriin- 
tpmätön jatluminen. ÄöphäliStön rcallanlumouS te- 
lee luitenlin senlin jatlamisen entisellä tamaOa mah- 
dottomalfi. Alita se tulee asettamaan sen ftjaan?

Olen jo tämän lirjotulsen edellisessä osassa 
maininnut, ettei enää npfpään plsilään järlemä ih
minen pellää, että rooittoisa löphäliStö tulee menet
telemään roanhan raalalaiStaroan mulaan, heittäen 
tieteet ja taiteet tarpeettomana plellispptenä romulop- 
paan, maan että laajoissa lansanlerrolsiSsa juuri löp- 
häliStö on osottanut enimmän harrastusta, jopa lun- 
nioituSta tieteitä ja taiteita lohtaan, ftolo tutlimul- 
seni tarlotulsena ei luitenlaan ole saada selloille, mitä 
rooittoisa löphäliStö t a h t o o  tehdä, roaan mitä sen 
tosiasioin palosta t ä p t p p  ja mitä se ro o i tehdä.

SEarpcellifta a i n e e l l i s i a  apuleinoja taiteita ja 
tieteitä roarten ei tule puuttumaan. Olemmehan näh
neet, miten juuri löphäliStöhatlituS, poistamalla 
tuotantoroälineiden pfsitpiSomaisuuden, telee mahdot- 
liselfi mitä nopeimmin lalaSta pois perittpjen tuo- 
tantoroälineiden ja tuotantotapojen rauniot, jotla 
roielä nplpään laillialla eStäroät uudenailaiSten tuo- 
tantorooimien lehittpmisen ja joita nplpisen plfttpiS- 
omaisuuden herruuden roaHiteSsa rooidaan lilpailun

2)htet3funn. roauantum ouä. 12
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arouEa häroittää ainoaltaan hitaasti ia  epätäpbcfli- 
seStt. shhteiSfunnan riEEauben täptpp senEautta heti 
fohota paljon pii EapitaliStiselta phteiSEunnalta peri- 
tpn tason.

Alutta aineelliset apuEeinot eiroät ptsinään riitä. 
AiEEauS ei pEsinään luo rooimaEaSta, ihanteellista 
elämää. Dn EpsptnpS siitä, ro oi to aineellisten taroa
rain tuotannon ebeEptpEsiä sosialistisessa phteiSfmi- 
naSsa phbiStää EorEealle Eehittpneen hentisen tuotan
non ebeEptpEsiin. Sämän Eieltäroät roaStuStajamme 
usein.

SiatsoEaamme ensinnä mitä laatua npEpinen hen- 
Einen tuotanto on. ©itä on Eolmea lajia: ensiEsiEin 
phteiSEunnaEiSten laitosten harjottamaa ja suoraS
taan phteiSEunnaEisia tarpeita tppbpttäroää, sitten ta- 
roarantuotantoa pEsitpisiSsä liiEEeiSsä ja roihboin taroa- 
rantuotantoa EapitaliStiseSsa liiEEeeSsä.

©nsimäiseen henEisen tuotannon rphmään Euuluu 
EoEo opetuSlaitoS, EanfaEouluSta EorEeaEoutuihin jaaEEa. 
©Eemme ota luEuun roähäpätöisiä pfsitpiSEouiuja, on 
opetuSlaitoS npEpään jo EoEonaan phteiSEunnan Eä- 
siSsä, joEa ei sitä harjota rooittoa saabaEseen tai mi
nään ammattina. $äm ä pitää paiEEansa ennenEaiE- 
Eea npEpaiEaisiiu roaltion ja Eunnan Eouluihin näh- 
ben, mutta mpöSEin enimmäfseen EeSEi-ajan jätteitä 
oleroain, EirEoEiSten järjestöjen ja pleishproää tarEot- 
taroien laitosten pEäpitämiin Eouluihin nähben, jotEa 
oroat roielä taroaflisia etenEin englantilaisen siroiStpE- 
sen maissa.

£äntä phteiSEunnaEinen opetuSlaitoS on mitä 
tärEein henEiseEe, etenEin tieteelliseEe elämäEe, eiEä
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peltäStään maiiututsensa ruuoist taSroaroaan nuo
risoon. S e  maEitsee myös yhä enemmän tieteet- 
liStä tuttimuSta, senfautta että se asettaa opettajansa, 
eteniin torteatouluiSsa, yhä enemmän sen tieteellisen 
toneiSton ytsinoiteutetuitsi omiStajiifsi, jota itman tie- 
teeEinen tuttimuS nytyään on miltei mahdoton. Aiin  
on eteniin laita luonnontieteiden ataEa, joiden tet'- 
nifa on niin iorieaEe fehittynyy että muutamia mii- 
jonäriä tuiuunottamatta ainoastaan raattioEa on täy- 
tettämänä niin paljon matoja, fuin tieteellisten tai
toSten perustamista ja funnoSfapitoa roarten tar- 
mitään. Alutta myöStin monissa yhteiStunnaEisen 
tieteen aineissa, futen etnologiassa (fansantieteeSsä, 
artiologiaSsa (muinaiStieteeSsä) ja muissa tulee tie- 
teeEisen tutiimufsen foneiSto yhä taajemmaisi ja fat- 
tiimmaisi. 3 a  sen ohessa tulee tiede tjhä enemmän 
leimättömäisi taidoffi, josta ei ytsitään ihminen moi 
elää ja johon ainoastaan semmoiset ihmiset moiroat 
totonaan antautua, joiEe maltio matsaa siitä, eEei- 
roät he ole oEeet erityisen raaromaisia manhempiensa 
tai —  roaimonsa roalinnaSsa. Lztse hedelntäEisen tie- 
teeEisen toiminnan esitietojentin hanttiminen roaatii 
suuria, yhä taSmaroia raharoaroja. Siten rooimat 
maltio ja omistamat luotat yhä enemmän hanttia 
itseEeen ytsityiSoiteuden tieteisiin.

iiöyhäliStöhaflituS ei moi meneteEä muuten, tuin 
poistaa tämmöisistä olosuhteista aiheutuivat tieteefli- 
sen toiminnan rajotutset. Sen täytyy muodostaa 
opetuSlaitotsensa semmoisith, että, tuten jo edeflä 
mainittiin, jotaisefle lahjattaaEe hentilöEe tehdään 
mahdoBisetsi taiten sen tiedon hankinta, jota yhteis-
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tunnatiiset opetuslaitokset piimällään jalaroat. S e  
lisää suunnattomasti opettamien ja samalla tutkimien 
tieteellisten rooimain kysyntää. S e  maikuttaa roib- 
boin siihenkin suuntaan, että se, poistamalla luokka
rajat, tekee roaltion palmelukseSsa olemat tutkijat yh
teiskunnallisten tieteiden alatta niin byroin sisäisesti 
kuin ulkonaiseStikin roapaammaksi. Aiinkauan kun 
on olemassa luokkarajoja, on myöS olemassa eri nä
kökantoja, joilta yhteiskuntaa moi tarkastaa. @i löy- 
by suurempaa teeskentelyä tai itiepetoSta kuin puhe tie
teestä, joka on luokkaroaStakobtien yläpuolella. i ie -  
bettä on olemassa ainoastaan tutkijain airooiSsa, ja 
nämä omat yhteiskunnan tuotetta, eimätkä moi aja- 
telia olemansa tämän uiko- tai yläpuoletta. AlyöS- 
kin sosialistisessa yhteiskunnassa tulee tiede olemaan 
riippuroainen yhteiskunnallisista olosuhteista, mutta 
nämä tulemat silloin ainakin olemaan yhtenäistä ei- 
mätiä maStakkaifta.

Vieläkin pahempi kuin sisäinen riippuroaisuuS 
yhteiskuntaoloista, joSta ei yksikään tutkija moi ma- 
pautua, on usean ulkonainen riippuroaisuuS roaltio- 
mahdista tai muista mahtijärjeStöiStä, estm. kirkolli- 
feSta. S e  pakottaa näitä foroittamaan mielipiteensä 
roallitseroien luokkien mielipiteen mukaan. S e  ei anna 
heidän tutkia roapaaSti ja riippumattomasti, maan 
ajaa heitä tieteellistä tietä hakemaan todiStuSkappa
leita nykyisen järjestelmän puolustamiseksi ja ylöS
päin pyrkiroien luokkain takasin torjumiseksi. Siten  
maikuttaa luokkaherruuS suorastaan rappeuttaroaSti 
tieteeseen, iä l lä  on täysi syy hu° ata helpotuksesta, 
kun töyhäliStöhallituS lakasee poiS kapitalistien ja
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suurtilallisten luolan roälittömän tai roästUisen sjer- 
ruuden louluiStamme. $enlisellä elämällä, m iläli se on 
pljtepbeSsä opetuSfaitolsen lanSsa, ei siis ole mitään 
peljättäroänä löpljäliStön rooiton joljboSta, maan 
päinroaStoin spp toirooa para§ta.

Alutta miten on laita henlifen tamarantuo- 
tannon alalla?

$äSsä tatjbomme alulft tarlaStaa plsitpiStä ra ab  
miStuSta. S iinä  tulee pääasiallisesti lpspmplseen 
maalaus ja luroanroeisto selä osa lirjailija-amma- 
tiSta.

ilöpljäliStöljaliituS ci tee tämäntapaista latoa- 
rantuotantoa maljbottomalsi, pljtäroäljän luin pfft- 
tpiStä pilluliilettä aineellisen tuotannon alalla. sP -  
täroäljän luin neula ja sormustin, tulemat ftroellin ja 
roärilauta tai muste ja lpnä luulumaan niihin tuotan- 
lornälineihin, jotla omat jola tapaulseSsa olettamat 
maltion bailuun. Dn luitenlin mabbolliSla, että la- 
pitaliStisen npllemisen loppuessa ne malsulplpiset oS
tajat latooroat, jotla täljän saalia omat muoboStaneet 
taiteellisten plfttpisliilleiben tuotannon oStajapiirin. 
$äm ä ei roarmaanlaan olift mailuttamatta taiteeelli- 
seen tuotantoon, mutta se ei telisi sitä mabbotto- 
malfi, maan muuttaisi ainoastaan sen luonnetta. £au- 
lut ja luroanroeiStolset, jotla rooiroat maibtaa pail- 
laa ja omistajaa ja joita moi asettaa missin taljansa, 
omat taiteellisen tamarantuotannon oilea ilmaus. Ae 
fuulumat ftiljen taibeteoSten muotoon, jola ljelpoim- 
min moi muuttua taroaralsi ja jota lultalappaleiben 
lamoin moi lerätä jolo rooitolla mpptäroälft tai aar- 
teenä säilptettäroälss. On maljbolliSta, että niiben



tuotanto myyntiä mavten tulee tohtaamaan melfoisia 
maiteutsia sosialistisessa yhteistunnossa. Alutta sen
sijaan täytyy syntyä toisia taiteellisen tuotannon muo 
toja. ^öyhäliStohallituS tulee suunnattomasti lisää
mään yleisten ratennuSten lutumäärää ja se tulee 
myöStin toriStamaan setä tetemään puoleensa roetä- 
mätsi taitti tansan olinpaitat, oltoöt ne sitte ole
maSsa työtä, neumottetua tai humittelua roarten. 
Sensijaan että nyt tuotetaan turoapalsaita ja tumia, 
jotta heitetään muun tamaran tanSsa tiertämään, 
joutuatseen roihboin taiteilijalle tuntemattomaan mää- 
räpaittaan ja aiman tuntemattomia tartotutsia mai'- 
ten näytteille, tulemat taiteilijat silloin suunnitelman- 
mutaiseSti toimimaan yhdessä artttehtien tanSsa, tu
ten oli laita taiteen suurimpina tutoStuSaitoina, Be- 
ritleen aitaseSsa AtenaSsa ja italialaisella renesansi- 
ajalla, kaiteet tulemat tutemaan ja inhottamaan 
toisiaan, taibeteotsella tulee olemaan määrätty yhteis- 
tunnollinen tartotuS, joten sen maittttuS, ympäristö 
ja yleisö ei tule riippumaan sattumasta.

Soiselta puolen tulee tuitentin myöStin tatoo- 
maan p a t i o  malmiStaa taideteotpa tamaroina myy-  
t är oät s i .  S illoin  tatoo ytimaltaan taittinainen 
patto suorittaa hentiStä työtä raha-ansiona, patto- 
työnä tai taroaranluotantona.

Olen jo raiitannut siihen, että töyhäliStöhallituS 
tulee teettämään lyhentää työaitaa ja polttoja, mitä 
palttatyömiehen tatsantotannatta tatsottuna ontin 
luonnollista. Dlen myöStin osottanut, miten tor- 
teaan määrään saatto tämä moi tehittyneeSsä tapi- 
taliStisen tuotannon maaSsa h e t i  tapahtua, peltäS-
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tään lopettamassa liitteen epätäydellisissä työpajoissa 
ja ntahdoflisimman saajassa määrässä täyttämässä 
täydellisiä. (Si ose ensiniään pisraisinnojen ratenta- 
miSta, joS otatsuu, että pasttain torotuS tatsintertai- 
sifsi työajan samassa lyhentyessä puoleen entisestä 
määrästään, on heti fohta mahdoEinen toimeenpanna. 
Sitäpaitsi omat teinissiset tieteet tarpeetsi fehittyneitä, 
antaatseen meidän odottaa nopeita ediStySaSfeseita 
tässä alassa. AJitä pitemmälle siinä päästään, sitä 
enemmän taSmaa mahdoEisuuS aineellisessa tuotan
noSsa työStenteseroiEe antautua sen oheEa hentiseen 
toimintaan, semmoiseentin, jota ei tuo mitään aineen 
siSta moittoa, maan saa palstansa itsessään, siis tor- 
teimpaan lajiin hentiStä tuotantoa, lisääntynyt se- 
poaita johtanee osatsi, ehtäpä suurimmatsi osatsi pest- 
tään hentiseen n a u t t i m i s e e n .  SahjattaiEa tulee 
se tehittämään suomaa toimintaa ja tuomaan muta
naan aineeEisen tuotannon yhdistämisen taiteeEiseen, 
taunotirjaEiseen tai tieteelliseen tuotantoon.

$äm ä yhdistäminen ei tule tuitentaan olemaan 
ainoastaan mahdoEinen, maan suorastaan t a s ou-  
d e s s i n e n  r o ä s t t ä m ä t t ö m y y S .  Olemme nähneet, 
miten töyhäsistöhallitutsen täytyy toettaa tehdä siroiS- 
tyS yhteisetsi omaisuudetsi. Li o S tuitentin tahdottai
siin semittää simiStyStä nylyiseEä tamaEa, johtaisi se 
pian siihen, että taSroaroa sutupolmi tulisi tytenemät- 
tömätsi aineeEiseen tuotantoon ja yhteiSfunnan peruS
teitä siten horjutettaisiin. Aytyään on yhteiStun- 
naEinen työnjato tehittynyt fiEä tamaEa, että aineet- 
sinen ja hentinen työ messein teteroät toisensa mah- 
dottomitsi. SsineeEinen työ suoritetaan semmoisissa
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olosuhteissa, jotfa sallimat ainoastaan harmojen, 
luonnon tai suotuisain olosuhteiden suoftmain henli- 
löiden harjottaa myöSlin lorleatnpaa henliStä työS- 
lentelyä. Soiselta puolen tefee henlinen työ, sem
moisena luin se nylyään esiintyy, lylenemättömälst 
ja haluttomaift ruumiilliseen työhön. Aäiden olosuh
teiden roalliteSsa meriitftfi siroiStylsen haniiiminen 
lailille ihmisille samaa luin tehdä laitti aineellinen 
tuotanto mahdottomalla loSla silloin ei enää tulisi ole
maan letään, jola sitä tahtoisi ja rooifi harjottaa. 
LoS fiiS tahdotaan tehdä henlinen ftroiStyS yleisesti 
saataroalfi, niin palottaa ei ainoastaan laSmatuS- 
oppi, maan myöSlin taloudellinen mälttämättömyys 
menettelemään siten, että laSroaroaa sulupolroea ei 
tutustuteta louluiSsa ainoastaan henliseen, maan 
myöSlin ruumiilliseen työhön ja heihin siten lujasti 
juurrutetaan tottumus yhdistää henlinen tuotanto ai
neelliseen.

kahdella taroalla täytyy löyhäliStöhallitulsen 
lansan riroeiSsä johtaa aineellisen ja henfisen tuotan
non yhdistämiseen selä roiimemainitun roapauttami- 
seen sen nylyistStä aineellisista rajotulfiSta. Snsil- 
silin alituisesti l y h e n t ä m ä l l ä  niin luisuttujen fäsi- 
työmiesten työailaa edistymän työn tuottamaisuuden 
aroulla, joten aineellisessa tuotannossa työSlenteleroille 
jää yhä enemmän ailaa henliseen työhön. Soisetsi 
l i s ä ä m ä l l ä  siroiStyneiden ruumiillista työSlentelyä, 
milä tulee olemaan roälttämättömänä seuraulsena 
jällimäiSten yhä laSmamaSta lulumääräStä.

Silloin on luitenlin se mahdollisuus lähellä, että 
tämmöisen yhdistämisen lautta ruumiillinen työ tulee
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ansiotyötsi, roälttämättömätsi työtsi phteiStunnan pal
meluisessa, iun taaS hentiseStä työstä tulee personani- 
tyuden roapaata työStentelpä, jota on irrotettu tai- 
teSta phteiStunnalliseSia patoSta. ©itiä hentiseen 
työhön soroeltuu tämmöinen pafio paljon roähemmin 
fuin ruumiilliseen. Jäm ä bentisen työn roapautu- 
minen töphäliStön aroulla ei ole ihanneroaltion haa- 
meilijain hurSfaS toiroomuS, maan töphäliStön moi- 
ton taloudellisesti to esittämätön seuraus.

.^entisen tuotannon tolmantena osana on ntei- 
bän nrihboin tartaStettaroa sen EapitaliStiseSti haiio- 
tettuja muotoja. ensimäinen näistä henfisen
tuotannon lajeista iäfitti etupäässä tieteen ja toinen 
furoaaroat taiteet, niin tulemat tässä tpspmptseen 
faiffi hentisen tuotannon alat, etupäässä tmtentin ty- 
nä- ja näpttämösantavU, joita roaStaSsa omat tapi- 
taliStisina työnantajina tuStantajat, sanomalehtien 
omistajat ja teaterien johtajat.

tämäntapaisen iapitaliStisen tuotannon jatiumi- 
nen täp töphäliStöhallitutsen aitana mahdottomat)! 
®e perustuu ftihen, että tpspmptseSsä olemaa hen- 
tiStä tuotantoa moi roälittää pleisöUe ainoastaan 
talliin tetniEisen toneiSton ja lutuisain rooimain ph- 
teiStoiminnan tautia, ijtfityinen ei moi tällä alalla 
saada ptsinään mitään aitaan. @itö tämä mertitse 
fttä, että roaltion roalrooma liite on täSsätin roaihto- 
ehtona tapitaliStiselle liitteelle? i}oS niin on, niin eitö 
näin suuren ja tärteän hentisen elämän osan testit- 
täminen roaltion hoitoon uhtaa sitä pahimmalla, mitä 
sitä moi tohdata, ptsitoittoisuudella ja feisautsella? 
Dn tpllä totta, että roaltiomahti laitaa olemasta ph-



ben luolan läytettäroänä, mutta eilö se joudu enem
miStön käytettäroälsi? 2Boilo henkistä elämää tehdä 
riippuroaiselst enemmistön päätöksistä? ©ilo mitä
tön roähemmistö ote aina ensinnä läjittänyt jokaisen 
uuden latjantolannan ja taistellut niiden puolesta? 
©ilo tämmöinen uusi järjestys uhlaa saattaa juuri 
paraat ja rohkeimmat henkiset esitaistelijat läikittä 
aloitta alituiseen ristiriitaan köyhälistöhallituksen 
kanssa? i}a mailla tämä tuolin yksityisen taiteelti- 
sette ja tieteelliselle kehitykselle lisättyä mapautta, eilö 
se samatta tee tyhjäksi tätä etua niiden lähteiden 
lautta, joita se asettaa henkiselle toiminnalle, sieltä 
missä tämä moi tapahtua ainoastaan yhteiskunnan 
maroitla? $äSsä on todetta reakaroa probtemi. ®e 
ei kuitenkaan ole mahdoton ratkaSta.

(Ensiksikin on huomattaroa, että samoinkuin koko 
tuotannon suhteen, tulee henkisenkin tuotannon yh- 
teiSkunnatlisiin taitoksiin nähden johtamana ja ma- 
roja myöntäroänä omistajana ro a I t i  o n ohella myös
kin k u n t a  kysymykseen, yksistään sen kautta on jo 
edeltäpäin estetty kaikki yksitoikkoisuus henkisen elä
män alatta ja sen hallitseminen keskitetyn maltan 
aroutta. Akutta sen ohella tulemat henkisten tuo
tantolaitoSten kapitalistista liikemuotoa korroateSsa 
myöskin muut järjestöt kysymykseen. Semmoisia omat 
r o a p a a t  y h d i s t y k s e t ,  jotka patroeteroat taiteita, 
tieteitä ja julkista elämää sekä ediStäroät mitä eri- 
laisimmitla tarooilla tuotantoa näillä aloilla tai 
suorastaan panemat sitä alkuun. Aieiilä on jo ny
kyään lukuisia yhdistyksiä, jotka antamat teaterinäy- 
täntöjä, julkaseroat sanomalehtiä, ostamat taideteoksia,

IS«
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fustantaroat firjoja, roarustamat tieteellistä retfifuntia 
j. n. e. Aiitä lähempi työaifa aineellisessa tuotan» 
noSsa on ja mitä forfeammalle paliat nousemat, sitä 
paremmin tulee roapaa yhbiStySelämä menestymään, 
sen täytyy iaSroaa niinhymin Jäsentensä lufumäärään, 
intoon Ja asian ymmärtämiseen fuin niihin matoihin 
nähben, Joilla ylsityinen moi sitä arouStaa Ja Joita ia iiii 
yhteensä moiroat saaba fotoon. Obotan, että nämä 
mapaat yhbiStyfset tulemat olemaan yhä tärfeämpi» 
nä tefijöinä henfiseSsä elämässä. Aiiben tehtämänä 
on pääoman asemasta järjestää Ja Johtaa henfiStä 
tuotantoa, mifäli se on yhteiSfunnalliSta luonnetta.

®iiS ei föyhäliStöhallituS täSsäfään Johba suu» 
rempaan riippumaisuuteen, maan lisättyyn roapau» 
teen.

Opetufsen Ja tieteellisen tutfimufsen mapautta» 
minen luoffahemmben fahleiSta, yfsilön rcapauttami» 
nen yfsinomaisen Ja uurouttaroan ruumiillisen työn 
rasitufsiSta sefä yhteiSfunnalliseu henfisen tuotannon 
fapitaliStisen iiifemuobon forroaaminen mapailla yh= 
biStyfftllä, siinä ne pyrfimyfset, Jotfa henfisen tuo» 
tannon alalla tulemat olemaan föyhäliStöhallitufselle 
ominaisia.

Ate näemme, että sen problemit tuotannon alalla 
omat riStiriibaSsa feSfeyään. kapitalistinen tuotan» 
totapa on tehnyt roälttämättömäfsi muoboStaa yh» 
teiSfunnallisen tuotantoprosessin yhtenäisefä Ja JärjeS» 
telmällisefsi. Säm ä toteutetaan siten, että yfsilöt pa= 
fotetaan alistumaan reoimaffaan JärJeStyfsen alle Ja 
mufautumaan sen sääntöihin. Soiselta puolen on 
sama tuotantotapa saattanut yfsilön enemmän fuin
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miiloinfaan ennen itsetietoisuuteen, nostanut hänet 
omille jaloilleen ja irrottanut phteiStunnaSta. Sneni- 
män fuin millointaan ennen roaatiroat ihmiset mah- 
bollisuutta saada roapaaSti fehittää sisäistä itseään 
ja määrätä suhteensa toisiin ihmisiin sitä roapaam- 
min, mitä arempaa ja mieSfohtaisempaa laatua nämä 
suhteet omat, ftiS enneniaiifea araiollifta suhteitaan, 
mutta mpöSfin taiteilijana ja ajattelijana suhdettaan 
ulfomaailmaan. 3)hteisiunnallisen seiasorron järjeS- 
telp ja pistlön roapauttaminen omat ne molemmat 
historialliset tehtäroät, joita fapitaliSmi asettaa ph- 
teiSfunnalle. Ae näpttäroät oleman ristiriidassa feS- 
tenään ja tuitentin moi ne molemmat rattaSta pht- 
aitaa, senmuotsi että molemmat foSferoat eri aloja 
phteiSfunnalliseSta elämästä, io ftn  se, jota tah
too aitaansaada järjeStpStä molemmilla aloilla sa
malla tamalla, joutuu auttamattomaan ristiriitaan. 
(Sille tatille ajautuu anartiSmi. ©e on spntpnpt 
pitfuporroariSton roaStarinnaSta uhfaamaa ja sorta
maa tapitaliSmia roaStaan. Vittu täsitpöläinen, 
jota oli tottunut järjestämään tpönsä oman mielensä 
mutaan, nousi roaStuStamaan tehtaan antaraa turin- 
pitoa ja ptsitoitfoisuutta. ,s)änen ihanteenaan oli 
edelleenfin ptfilön roapaa tpöSfentelp. AiiSsä tämä 
ei enää ollut mahdollista, siellä toetti hän törmätä 
fitä phteiSfunnallisella phteiStoiminnalla roapaissa 
phdiStpfsiSsä, jotta itsenäisinä omat toistensa tanSsa 
tefemisiSsä.

$uten olemme jo usein nähneet, on uuft teSti- 
säätp, siroiStpneet, phteiSfunnalliseSsa asemassaan maan 
alfuperäisen pittuporroariSton hienonnettu ja hennom-
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matsi tehtt) mutaisu. Sen työtapa tehittää siinä 
samaa toapaan tpön tarroetta ja samaa roaStettmieli- 
sppttä furia ja ptsitoittoisuutta roaStaan. Siten tulee 
sentin phteiStunnallinen ihanne samanlaisetsi, anar- 
tiStisetsi. Asutta se mitä on sen tuotanto-alueella 
ediStptsetlinen ihanne, ontin taantumusta aineen 
liseSsa tuotannossa, joSsa se roaStaa ainoastaan rap- 
peuturoan täfttpön tuotantoehtoja.

tuotannon nptpisetlä asteella on olemassa ainoaS
taan tahta lajia a i n e e l l i s t a  t u o t a n t o a ,  mitali tämä 
on phteiStunnadiSta laatua ja ellei fiiS ota huo
mioon muutamia entisten tuotantotapojen jäännötsiä, 
jotta jo omat harroinaisuutsia. S e  on joto tom-  
m u n i S t i S t a ,  jolloin tuotantoroälineet omat phteiS- 
tunnan omaisuutta ja tuotantoa johdetaan joStatin 
teStipiSteeStä, taitta mpöStin t a p i t a l i S t i S t a .  Anar
tiStinen tuotanto moi paraaSsa tapautseSsa olla 
ainoastaan ohimeneroä muoto. SBapaiben phdistp- 
mien harjottama aineellinen tuotanto ilman teStuS- 
johtoa rcie setasortoon, ellei se ole taroarantuotantoa, 
jota seuraa taroaranroaihto arroolain pohjalla ja jota 
järjestin) roapaan tilpailun arouQa. Dlemme pieni- 
pänä nähneet, mitä mertitpS tällä lailla on ptfitpiS- 
ten liitteiden roapaaSti harjottamaan tuotantoon näh- 
ben. S e  saa aitaan eri tuotantohaarojen oitean suh- 
teellisuuben toisiinsa nähden ja eStää phteistuntaa 
efim. huttumaSta nappitulroaan samalla tun se tärsii 
leiroän puutetta. Saroarantuotannon täptpp tuitentin 
nptpisellä phteiStunnallisen tuotannon asteella puteu- 
tua aina tapitaliStisen tuotannon muotoon, tuten lutui- 
sien tuotanto-osuuStuntten esimertti todistaa. Anar-
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iiStisen ihanteen taroo tuleminen aineellisessa tuotan
noSsa on paraaSsa tapauisessa SisyphoS-työn tele- 
mistä.1)

Soisin on laita heniiseSsä tuotannossa. S e  perus
tuu aineelliseen tuotantoon setä niihin tuotteiden sa 
työmoimien jäännöfsiin, soita tämä luomuttaa, sa se 
menestyy maSta silloin iun aineellinen elämä on tur- 
roattu. izoS tämä soutuu epäsärseStpiseen, on ole
massaolomme yleensä uhattu. Olemassaolollemme on 
iuitenfin täysin samanteiemää, missä suhteessa fäsillä 
olemat tuotteiden sa työmoimien säännöfset saetaan 
mapaan heniisen työSientelyn eri aloille. SäSsä ei ole 
otettuna luiuun opetuSlaitoSta, solia on omat eriioi- 
set laiinsa sa sota ei nyiyäänfään, mapaan iilpailun 
tjhteiSlunnaSsa, sätetä iilpailun maltaan, maan sär- 
seStetään fofo yhteistunnon toimesta. 3)hteiSfunta 
soutuu iiäroään asemaan, soS ioio maailma ryhtyy 
roalmiStamaan yhtä lasia taroaraa, esim. nappia, sa 
tähän roalmiStufseen siirretään niin palson työmoi- 
mia, ettei niitä sää riittäroäSti toisten tuotteiden, 
futen esim. teiroän roalmiStamiseen. Sensijaan ei ole 
mitenlään määrätty, missä suhteessa lyrillisiä runosa 
sa murhenäytelmiä seiä muinaiStutiimuSta sa iaSmi- 
oppia fäsittelemiä teofsia on tuotettaroa. Säliä  suh
teella ei ole mitään ylintä tai alinta rasaa. QoS

y  Kreikkalainen S isp p h o s , K o rin tin  kaupungin  peru«- 
tasa, sat ran g aistu k sen i to tte le m a tto m u u d e staa n  ju m a lia  koi)- 
ta a n  m p ö rp ttä a  m a n a la ssa  jprkkäa kallio ta  p lö sp a in  su u rta  
kim enlohkaretta, joka p h ä  uudelleen m ieri ale«. S i i tä  on 
sa a tu  tiim itpä  S isp p h o ä -tp ö  ku toaam aan  kaikkea tu rh aa , to i- 
m o to n ta  tpö tä .

Suotu. muiSt.
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tänään tiriotetaan fatsi tertaa niin pation bramoia 
iuin eilen ia sen fiiaan main puolitit niin pation 
Iprillisiä runoia, jo§ tänään ilmeStpp 20 muinaistie- 
teellistä teosta ia ainoastaan 10 taSroiopifliSta, tun 
sensijaan subbe eilen oli päinmaStainen, niin ei tämä 
maituta roähimmäSsätään määrässä pbtciStunnan 
meneStpmiseen. -Jämän toftieitan moi tatoubelliieSti 
ilmaista siten, että arroolaft, puolimatta taifiSta fte- 
lutieteellisiStä arrooteorioista, on rooimaSsa ainoaS
taan aineellisen tuotannon eitä samalla mpöStin pen- 
tisen tuotannon alalla. SBiimemainituSsa on tuotan
non teStitettp iopto ei ainoastaan tarpeeton, maan 
mpöStin suorastaan iärietön. Jä llä  alalla moi mal- 
Iita mapaa tuotanto, ilman että sen tarmitsee muut
tua taroara-arrooien tuottamisetsi tai (suurliitteiSsä) 
tapitaliStisetsi tuotannotfi.

k o m m u n i s m i  a i n e e l l i s e s s a  t u o t a n n o s s a  
ja ana r t i Smi  pe nt i s e Ss ä  t u o t a n n o s s a  tulee ole
maan perusmuotona sosialistisessa tuotantotamaSsa, 
semmoisena mitsi se teyittpp töppäliStön perruuben 
eli toisin sanoen ppteiStunnaHisen roaHantumoutsen 
tautia, oltoot sitte töphäliStön toiroeet, aitomutset 
tai teoriat mittä taljansa.



9. Köyhälistön herruuden sielutieteelliset 
edellytykset.

Alonen lutijan ftimään lienee pistänyt se 
seitta, että olen tässä tuttielmaSsa puhunut faifen 
aitaa maan taloubellistSta ehdoilta. ©n ole tutti- 
nut, mitä tulee olemaan tämän uuden yhteistunnon 
siroeellisenä perustana, ratennetaanto se hantin tai 
Spencerin ftroeySopin pohjalle, eli toisin sanoen, tuleeto 
tategorinen imperatiroi1) tai suurimpain jouttojen 
suurin onni olemaan sen ojennuSnuorana. ©n ole 
myöStään tuttinut, mitä tulee olemaan sen torteim- 
pana oiteudellisena periaatteena, onto se oiteuS työn 
täyteen tulotseen, olemassaolon oiteuS tai roielä jotu 
muu niistä taloudellisista peruSoiteutsiSta, jotta asian- 
ajajasoftaliSmi on tetsinyt. ®t ole epäilemiStätään 
siitä, että oiteudella ja ftroeySopilla tulee myöStin 
olemaan osansa yhteiStunnalliseSsa roallantumoutseSsa, 
mutta mitä tahansa ajettaneefin läpi, aina maitutta- 
roat fiihen taloudelliset roaatimutset.

y  K ategorinen  im p eratiro i on filosofi K an tin  järjeS- 
telm aS fa ftroeqSlaft, jo ta  kastien  ta i  tie ltäen  jo h ta a  ih m is 
ten  tekoja, h u o lim a tta  siitä, onko te o is ta  u lk o n a is ta  hqötqa.

S u o m . m niSt.
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Alutta o i t e u d e n  ja s i r oe pSopi n  rinnatta tulee 
mpöSfin f i e t u t i e d e  tpspmpffeen. (gifö siitäfin aiheudu 
töphäliStöhatlitutselle problemia, jopa suurimertitpt- 
ftftätin? @ifö sosialistinen phteiStunta edellptä erin- 
omana ihmisiä, todellisia epäitsettppden ja taupeuben, 
tpöilon ja järjen enteleitä? Gcitö phteiStunnallisen 
roatlaniumoufsen täpbp npipisen itseffään ja sääli- 
mättämän sufufunnan aitana tulla mertitst häroittä- 
roiin taisteluihin saaliista taiffa mpöStin pleiseen 
laiSiotteluun, johon se huffuu? ©iroät mitfään talou- 
bellisten perusteiden muutofset hpöbptä niinfauan 
fun ihmiset eiroät ote jalostuneet.

Jäm ä puhe ja tefSti ei ole uutta. S itä  taulet- 
tiin jo sata rouotta tafaperin, iun laulu alamaisten 
rajotetuSta pmmärrpiseStä taitut Bphän allianSftn 
hellät maanisät olistroat suoneet maansa rafaStetuitle 
lapftHe femaaSti faifenlaisia roapauffta, mutta näi- 
ben täptpi ensin saarouttaa fttäroarten tarroittaroa 
„fppfppS".

Väähäni ei pälfähbä fieltää, ettei sotainen tuo
tantotapa tarroitse, paitsi tetnillisiä, mpöStin sielutie- 
teellistä ebeHptptftä, joita ilman se ei rooi rphtpä 
roaituttamaan. Atitä laatua näiden jontin tuotanto- 
taroan sietutieteelliSten edetlptpSten täptpp olla, sen 
määrää niiden taloudellisten tehtäroäin tuonne, joita 
se roaatii. .

Stufaan ei tahtone roäittää, että olen tuttimut- 
seSsani edellpttänpt entelimäisetlä luonteella roaruS- 
tettuja ihmiftä. Ae problemit, jotta oliroat rattaiS- 
taroana, edellpttiroät j är t e r o p p t t ä ,  J u r i a  j a  jär- 
i e S t ä p t p m i S t p t p ä .  S iin ä  oroat sosialistisen phteiS-
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tunnon edellptpkseb Alutta juuri niitä luo tapita- 
Hätinen yhteiskunta paroittaan. Vääoman historiat- 
liiena tehtäroänä on totuttaa työmiehiä iuriin ja jär- 
jeStpkseen setä laajentaa heidän henkistä näköpiiriäkin 
työpajan ja firtontornin rajojen ulkopuolelle.

käsitpöläiS- tai talonpoikaisliikkeen kannalta on 
mahdotonta siirtyä sosialistiseen tuotantoon, ei ainoaS
taan taloudellisista syistä, liikkeiden roähäisen tuot- 
tomaisuuden muokft, maan mpöSkin fielutieteettifiStä 
spiStä. Dlen jo roiitannut siihen, miten pikkuporroa- 
rittinen fteluttede kallistuu anarkismiin ja roaStuStaa 
phteiSkunnattisen liikkeen kurinpitoa. 2äm ä on pksi 
niitä suuria roaikeuksta, joita pääomatta on keStettä- 
raänään kapitalistisen tuotantotamän alkuaikoina, se 
kun ottaa enftmäiset tpömiehensä käsitpöläiSten tai 
talonpoikien keskuudesta. £ätä  roaikeutta raostaan 
sai se taistella ©nglanniSsa 18-rouoflsadalla ja se 
eStää roielä npkpäänkin DhdnSroaltain eteläisissä mal- 
tioiSsa suurteollisuuden nopeaa ediStpmiStä, joka olisi 
siellä erittäin suotuisessa asemassa tärkeän raaka-ainei
den läheisppden rouoksi.

@i kuitenkaan pkftStään kuri, maan mpöSkin jär- 
jeStäptpmiSkpkp on ainoastaan mähän kehittpnpt pii- 
kupormarilliftSsa ja talonpoikaisissa oloissa. AiiSsä 
ei ole mitään suuria ihmisjoukkoja, joita täptpisi phdiS- 
tää. I ä l lä  taloudellisetta asteetta tarjoomat ainoaS
taan sotajoukot tilaisuutta suurten ihmisjoukkojen jä r
jeStämiseen. Suuret sotapäälliköt omatkin aina suu
ria järjestämiä kpkpjä. kapitalistinen tuotanto istut
taa suurten ihmisjoukkojen järjeStätniStarpeen teolli
suuteen, kapitalistit kouluuttaroat, kuten tunnettu.



johtajansa ja sotapäällikkönsä, ja siten oraatkin kaikki, 
jotka kunnostautuivat heidän alaisinaan, suuria jät- 
jeStäroiä kykyjä. SenmukaiseSti pitääkin pääoma jät- 
jeStäroiä kykyjä henkilökunnassaan suuressa artvoSsa 
ja palkitsee niitä hyroin. Siten nousee lukuisia jär- 
jeStäraiä kykyjä, joita köyhäliStöhallituSkin raot hyö
dylliseSti käyttää. Aie emme tule tuomitsemaan teh- 
taiben ja trustien johtajia toimettomuuteen.

Alutta pääoma tarroitsee myöskin kykeneraiä työ- 
raoimia ja senrauoksi näemme kilpailutaiStelun kaik
kialla johtaman ainakin ammatillisen oppikoululai- 
toksen parantamiseen. Soiselta puolen laajentaa kul- 
kuneuraojen ja sanomalehdistön kehittyminen itsestään 
työmiehen näköpiiriä.

Sosialistisen tuotannon sielutieteeQisiä edellytys 
siä ei kuitenkaan kehitä ainoastaan pääoman pyr
kimys nylkeä suuria työläisjoukkoja, roaan myös
kin köyhälistön taistelu tätä nylkemistä roaStaan. S e  
kehittää tottumusta kuriin, joka tosin on, kuten olemme 
nähneet, toisenlaatuiSta kuin pääoman »vaatima. S e  
kehittää myöskin järjeStämiSkykyä, sillä ainoastaan 
suurten ihmiSjoukkojensa yksimielisen yhteistoiminnan 
araulla moi köyhälistö puolustautua taistelussaan 
pääomaa ja kapitalistista »valtiota roaStaan. 3är- 
jeStäytyminen on köyhälistön roaikuttaroin ase ja mel
kein kaikki sen suuret johtajat oraat suuria järjestä- 
roiä kykyjä. Bääoman rahaa ja fotilaSroaltion aseita 
roaStaan ei köyhälistö rooi asettaa mitään muuta kuin 
taloudellisen »välttämättömyytensä ja järjestönsä, e ttä  
tämän kanssa ja sen kautta myöskin köyhälistön jär- 
keivyyS kaSroaa. ei kaipaa mitään todistuksia.
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SlöyhäliStö tulee tarroitsemaan suurta jätte- 
myyttä, aniaraa furia ja täydellistä järjestäytymistä 
suurten joutiojensa puolelta ja näiden täytyy samalla 
tulla airaan roälttämättömifsi taloudellisessa elämässä, 
joS fe toirooo saamansa niin paljon rooimaa, että se 
moi fufiStaa pelottamat roaStuStajansa. Ale moi- 
nemme odottaa tämän onnistumista maSta silloin, 
iun se on febittänyt näitä ominaisuuisiaan mitä for

) feimmaSsa määrässä, joten yhteiSfunnalliSta roällan- 
fumouSta ei ennen tule tapahtumaan, ennenfuin sosia
liStisen yhteistunnon niin bymin taloudelliset fuin 
sielutieteelliset edellytyfset omat riittämässä määrässä 
saaroutetut. £un ihmisten muuttuminen enfeleifsi ei 
ole sitä roarten tarpeellinen, emme tarroinne foroin 
fauan odottaa tätä ftelutieteelliStä fypsyyttä.

Alutta roaiffei nyfyaifaisen föyhäliStön jäsenten 
tarmitse paljoafaan muuttua ollafseen fypsiä softaliS- 
iiSta yhteistuntoa roarten, niin rooimme jofa tapauf- 
seSsa odottaa että tämä uusi yhleiSfunta tulee mel- 
foiseSti muuttamaan ihmisten luonnetta. ¡Se mifä 
asetetaan sosialistisen yhteiSfunnan p e r u s e h d o t  si, 
mitä fapitaliSmi ei mitenfään moi täyttää ja mifä 
siis on mahdoton ehto, nimittäin forfeamman ihmis
lajin luominen, fuin mitä nyfyaifainen ihminen on, 
se tulee olemaan softaliSmin t u l o  f se na. Sosialism i 
tulee tuomaan ihmisille roarmuutta, rauhaa ja lepoa, 
ja se tulee toljottamaan ihmisten mielet jofapäiroäi- 
syyden yläpuolelle, fun heidän ei enää tarmitse jofa 
päimä ajatella, mistä moimat hanttia leipää duo- 
misefsi. S e  tulee tefemään ihmiset riippumattotnifsi 
toisista ihmisistä ja siten juurittamaan poiS orjuu-
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ben tuntein samoinkuin ihmiShalmreksumisen. S e  tulee 
samalla täsottamaan erotuilta kaupungin ja maaseu* 
bun roälillä, tekemään kaikki rikkaan siroiStpksen aarteet 
ihmisten saaumtettaroikfi ja antamaan heille takaisin 
luonnon, jo ita  he: rooiroat dmmentaa: rooimaa ja elä* 
mäniloa.

Sam alla kun se poistaa ihmisessä itsessään ole
mat elämänspnkkppben juuret, poistaa se mpöSkin sen 
phteiSkunnaUisen sppn, niiben kurjuuben ja menehtp* 
misen, jotka omat pakotettuja tekemään häbäStään 
hpmeen, sekä niiben liiallisen kptläisppben, jotka tpöt* 
tömäSsä nauttimiseSsaan omat tphjentäneet ilojen pika* 
rin pohjasakkaa mpöten. Sosialism i poistaa häbän, 
pltäkpHäisppben ja luonnottomuuben, tekee ihmiset 
elämänhaluisiksi, kauneubeSta iloitsemiksi ja nautinto* 
kpkpisiksi. i)a  sen ohella tuo se jokaiselle roapautta 
tieteelliseen ja taiteelliseen tuomiseen.

Smmekö moi otaksua, että tämmöisten olosuh* 
teiben malliteSsa tulee spntpmään uusi ihmislaji, joka 
moittaa korkeimmatkin ihmislajit, mitä siroiStpS on 
tähän saakka luonut? Olkoon se sitten maikka pii* 
ihminen, mutta se ei enää tule olemaan poikkeuksena, 
maan sääntönä. S e  tulee olemaan ihminen, joka on 
pli*ihminen est-isiinsä merrattuna, mutta ei tomerei* 
hinsa nähben, pteroä ihminen, joka ei etsi tppbptpS* 
tään siitä, että olisi suuri mitättömien kääpiöiben 
joukossa, maan haluaa olla suuri suurien joukossa ja 
onnellinen onnellisten joukossa, joka ei ammenna 
tuottamusta rooimaansa siitä, että se nousee poljet* 
tujen ruumiita mpöten, maan siitä, että phbiStpmi*



nm  samoin ajattelemien fanSsa antaa hänelle uSïal- 
luâta fäpbä ratfasemaan suurimpiaiin problemeja.

Aioimme senmuofsi odottaa, että silloin spntpp 
rooiman ja fauneuden roaltafunta, sofa on mei
dän sproällisinten ja  jalointen ajattelijain ihanteiden 
anooinm.












