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ñlfculause suomalaiseen painokseen.

Tässä julaistu nidos kuuluu toisena osana Sosialismin 
historiaan, josta ensimäinen osa jo ennen on ilmestynyt. En- 
simäinen osa käsitti uudemman sosialismin edeltäjien histo
rian Platonista uudestikastajiin. Tämä nyt ilmestyvä nidos kä
sittää uudemman sosialismin edeltäjien historian Thomas Mo- 
resta Ranskan vallankumouksen aattoon. Sen pitemmälle ei 
teosta ole alkukielelläkään ilmestynyt.

Suuren työn valmistamiseen kulunut aika näyttää muu
ten suuressa määrin muuttaneen teoksen alkuperäistä suun
nittelua. Niinpä on esimerkiksi tähän teokseen yhtenä osana 
kuulumaan aiottu Franz Mehringin Saksan sosialidemokratian 
historia paisunut niin laajaksi, että se nyt muodostaa suuren 
nelinidoksisen itsenäisen teoksen. Muidenkin maiden sosiali
demokratian historiasta on, vaikka tästä teoksesta aivan eril
lään, ilmestynyt laajoja erikoisteoksia, joiden nojalla enem
män tai vähemmän helposti saadaan eri maita käsitteleviä 
jatko-osia näille nyt ilmestyville nidoksille, kun vaan puo
lueen kustannusliikkeet katsovat voivansa ryhtyä sellaisten 
puuhaamiseen. *) Niin kauan kuin ne tulevat täyttämään tar
peen, on turvauduttava hakemaan jatkoa näille nyt ilmesty
ville Sosialismin historian osille «Sosialidemokratian vuosi
sadasta", joka käsittelemäänsä aikaan nähden on suoranaista 
jatkoa niille.

Sitte muutama sana siitä asusta, missä tämä nidos 
ilmestyy.

Ensimäisen nidoksen käännös ensimäistä painosta varten 
oli toimitettu ruotsalaisesta käännöksestä ja perin puutteelli
sesti. Toista painosta varten sitä korjattiin ja täydennettiin, 
mikäli sellainen työ aivan kokonaan uudestaan kääntämättä 
oli mahdollista.

*) Työväen Sanomalehti o.-y:n kustannuksella Helsingissä on jo ilmes
tynyt M. Ljadowin »Venäjän sosialidemokraattisen työväenpuolueen his
toria«, l:nen osa. Sivuja 181. H inta 1: 50.
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Teoksen leviämisen mahdollisuutta silmällä pitäen ei en- 
simäiseen osaan kumminkaan voitu ottaa kaikkea, mitä alku
teokseen sisältyi. Tästä toisestakin osasta olisi ehkä tullut 
liian laaja ja kallis, jos se olisi julaistu alkuteoksen laajuisena. 
Sen vuoksi on siihenkin nähden uskallettu ryhtyä lyhentä
misen arkaluontoiseen tehtävään. Teosta lyhennettäessä on 
tietysti pidetty sydämen asiana sitä, että teos lyhennettynä 
mahdollisimman tarkasti vastaisi alkuteosta. Sen vuoksi on 
jätetty pois vain sellaisia osia, jotka enemmän tai vähemmän 
näyttävät ikäänkuin liitteiltä itse teokseen. Pois on niin ollen 
jätetty ensinnäkin teokseen kuuluva varsinainen »liite" jossa 
tehdään selkoa Pohjois-Amerikan uskonnollisten kommunis
tisten siirtolain elämästä 18:nnen vuosisadan loppupuolella ja 
19:nnen alussa; jos teokseen joskus ruvetaan jatko-osia jul
kaisemaan, on yhtenä sellaisena tietysti sosialismin historia 
Yhdysvalloissa, ja siihen sopii hyvin näiden nyt poisjäävien 
asioiden käsittely, jolla sellaisenaan ei muuten liene kovin 
suurta merkitystä. Samalla tavalla on hyvin voinut jättää pois 
myöskin useimmat alkuteoksen tekstin-alaisista muistutuksista, 
jotka enimmäkseen sisälsivät ulkomaiseen lähdekirjallisuuteen 
opastavia viittauksia. Suurta vahinkoa ei kait myöskään ole 
tullut siitä, että itse tekstistä on jätetty pois joitakuita niistä 
kohdista, joita ikäänkuin lisävakuudeksi kirjan todisteluille on 
teokseen otettu kirjan henkilöiden tai heidän aikansa historiaa 
käsitelleiden teoksista; pikemmin on sekin vain tehnyt kirjan 
sopivammaksi lukea. Muuta sanottavaa ei kirjasta olekaan 
jätetty pois, ellei aivan sivumennen jotain, joka myöskin on 
näyttänyt välittömästi kirjan kokonaisuuteen kuulumattomalta. 
Jos joskus päästään siihen, että kirja voidaan suomeksikin ko
konaisuudessaan julaista, on käännöksen täydentäminen mitä 
helpoin asia, poisjääneet osat kun tulevat vain suoranaisiksi 
lisiksi nykyiseen käännökseen.

Hiukan lyhennettynä on kirja nyt voitu asettaa niin 
helppohintaiseksi, että sillä on mahdollisuus levitä laajoihin
kin työläispiireihm. Toivottavasti on se vähän lyhennettynä
kin yhtenäinen ja selvä ja luo tarkan ja täsmällisen kuvan 
kuvaamastaan ajasta ja sen taisteluista ja antaa nykyajan tais
telijoille yhä uutta oppia sosialidemokratian suuresta asiasta 
ja yhä uutta innostusta ponnistelemaan paremman tulevai
suuden saavuttamiseksi!

Suomentaja.
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Thom as more.

I. Eng lan n in  taloudellinen tila 16:nnen 
vuosisadan  a lussa.

1 LUKU.

Jätimme Englannin puhuttuamme sen oloista 14:nnen 
vuosisadan loppupuolella ja vuoden 1381:n talonpoikaiskapi
nasta, joka tosin ei tuottanut voittoa talonpojille, mutta ei 
myöskään sellaista tappiota, että läänitysherrat olisivat kyen
neet asettamaan talonpojat taasen vanhan ikeen alaisiksi. 
Maaorjuus hävisi siitä alkaen nopeasti Englannista, mutta sa
malla sen mukana myöskin vanha feudalinen maatalous.

Kaksi seikkaa on tunnusmerkkeinä 15:n neliä ja 16:nnella 
vuosisadoilla Englannin maataloudessa tapahtuvalle mullis
tukselle: kapitalistisen vuokraajan ilmaantuminen ja laidun
talouden lisääntyminen. . . . . . .  . .

Maanomistajille kävi liian raskaaksi pitää itse tilojaan 
viljelyksessä, senjälkeen kun olivat menettäneet palvelusvel- 
vollisten talonpoikien työvoiman ja olivat pakotetut käyttä
mään palkkatyötä. He pitivät parempana vuokrata tilansa; 
joko paistatella ne ja antaa pikkuvuokraajille, jotka itse niitä 
viljelivät, tai luovuttaa ne jakamattomina runsaspääomaisille 
yrittäjille, joilla oli tarpeellinen raha ja tarpeelliset liiketie
dot, joiden avulla voivat saattaa liikkeen mahdollisimman 
tuottavaksi. Käsikädessä tämän kanssa kävi toinen kehitys. 
Meillä on jo usein ollut tilaisuus viitata siihen tärkeään mer
kitykseen, mikä oli Englannin lammashoidolla, joka tuotti 
Europan parasta villaa. Kuta enempi verkateollisuus kaik
kialla kehittyi ja kuta paremmiksi tulivat liikenteen, vallankin 
meriliikenteen, keinot, sitä enempi laajeni englantilaisen vil
lan markkina-alue. 15:nnen vuosisadan lopulla ulottui tämä



jo Italiaan ja Ruotsiin saakka. Villan hinnat nousivat, ja sa- 
ipalla pyrittiin, yhä enempi laajentamaan lammashoitoa. Tätä 
lisäsi vielä se, että maaorjien palvelusvelvollisuuden tilalle 
syntyi palkkatyö. Työvoimien houkutteleminen ja kiinnittä
minen oli ollut vanhan, feudalisen maatalouden tunnussanana. 
Uuden, kapitalistisen maatalouden tunnussanana oli: säästää, 
säästää työvoimia, tehdä työläisiä tarpeettomiksi, missä se 
vain on mahdollista. Siihen oli lammashoito, jonka ehtona 
oli laiduntalous, mitä suurimmassa määrin omiaan.

Mutta samalla kun kapitalistinen liikemuoto ja villamark- 
kinat laajenivat, kasvoi myöskin maanomistajien maanhimo 
rajattomiin; he eivät enään halunneet väestöllistä maata, vaan 
laidunmaata, väestötöntä maata.

Tämä himo kehittyi sitä helpommin, kun juuri tähän 
aikaan vanha aateli hävisi melkein kokonaan Valkosten ja 
punasten ruusujen hirvittävässä kansalaissodassa, jolla myös
kin kai osaksi oli syynsä Englannin maanviljelyksessä tapah
tuneessa mullistuksessa (vert. siv. 199b »Uusi aateli oli ai
kansa lapsi, tuon ajan, jolle raha oli kaikkien mahtien mah
tina", sanoo Marx. Mitkään feudaliset perityt seikat ja omi
tuisuudet eivät rajottaneet sen asioimisneroa. Missä sillä 
vaan oli kyllin valtaa, ja sitä siltä harvoin puuttui, varasti 
se talonpojiltaan niiden yhteismaan, saattoi ne senkautta peri
katoon, vieläpä se lopulta suorastaan karkotti heidät, muut
taakseen heidän peltomaansa karjanlaitumiksi. Niiden talon- 
poikaistalouksien luku, jotka Henrik Vllknnen aikana joutui
vat häviöön, lasketaan 50,000:ksi. Mutta samalla kuin talon
pojat, joutui häviöön myöskin useita pieniä maaseutukaupun- 
keja, jotka suureksi osaksi olivat eläneet talonpoikaisen os- 
tajapiirin turvin.

Seurauksena kaikesta tästä oli köyhälistön tavaton kas
vaminen. Kuten europalaisella mannermaalla, lakkasi Eng
lannissakin 15:nnen vuosisadan lopulta alkaen talonpoikais- 
väestön mutta samalla myöskin yleensä työväenluokkien 
»kultainen aika". Mutta samalla kun talonpoikaisväestön sor
tuminen mannermaalla ilmeni ensi sijassa sen rasitusten enen- 
tymisessä, ja maattoman väestön lisääntyminen oli toisarvoi
nen ilmiö, ilmeni se Englannissa ennenkaikkea köyhälistön 
lisääntymisessä.

Missään ei 16:nnen vuosisadan alussa joukkoköyhyysky- 
symys ollut niin merkityksellinen kuin Englannissa. Sitä 
pohtivat ja siitä pelästyivät kaikki, joilla siitä ei ollut suora
naista hyötyä. Sillä joukkojen omaisuudettomuus ei ollut 
vielä tullut kansallisrikkauden perustaksi, vielä ei ollut mitään
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kapitalistista suurteollisuutta, joka olisi tarvinnut suuria köy- 
hälistöjoukkoja, ja kapitalistinen siirtomaapolitikakin, joka pian 
oli tuleva niin tärkeäksi Englannin taloudelliselle kehitykselle 
ja joka oli mahdoton ilman suurta määrää epätoivoisia maansa 
menettäneitä eläjiä, oli vielä kapalossaan. Yhteiskunta ei mi
tenkään perustunut joukkojen köyhyydelle, ja kaikki luokat 
pyrkivät sitä poistamaan.

Tätä tarkottavat yritykset olivat mitä useammanlaatuisia. 
Äärimmäisinä vastakohtina näissä yrityksissä olivat kerettiläis- 
kommunismi ja verilainsäädäntö. Helposti käsitettävissä on, 
että edellinen sai elinvoimaa juuri kuvaamistamme olosuh
teista, että lollardilaisuus taasen heräsi henkiin ja uudestikas- 
tajienkin aatteet löysivät vastakaikua. Mutta historiallista mer
kitystä eivät ne saavuttaneet Moren aikana Englannissa. Ei 
ollut vallitsevien luokkien välillä suuria syvällisiä selkkauksia, 
jotka olisivat antaneet kommunisteille tilaisuuden julkisesti 
ryhtyä historiallisen kehityksen kulkuun. Sellaisia ei ilmen
nyt Tudor-sukuisten kuninkaiden hallitessa, vaan vasta seu- 
raavalla vuosisadalla, kun Stuartit nousivat Englannin valta
istuimelle. Kommunistien olemassaolo ilmeni vain heidän 
joutuessaan marttyyreiksi. Erittäinkin Henrik Vllhnnen hal
lituksen loppupuolella lisääntyivät toimenpiteet uudestikas- 
tajia vastaan ja tällaisten kerettiläisten mestaukset. 1535 ja 
seuraavina vuosina on joukossa huomattava paljon hollanti
laisia. Mutta ei yksin kommunismia estetty verisin käsin 
nousemasta. Työttömänä-oleminen riitti saattamaan pyövelin 
käsiin. "Verilainsäädäntö maankulkuriutta" vastaan alkoi Eng
lannissa 15:nnen vuosisadan lopulla.*)

Se alkoi Henrik VIknnen aikana, joka hallitsi 1485 — 
1509 ja oli ensimäinen Tudor-sukuinen hallitsija. Mutta eri
koisesti kehitettiin sitä hänen poikansa Henrik Vllhnnen hal
litessa (1509—1547). Tämä määräsi esim. v. 1530: „Vanhat, 
työkyvyttömät kerjäläiset saavat kerjuuluvan. Työkykyiset 
maankulkurit sitävastoin ruoskittakoon ja pantakoon kiinni. 
Heidät sidottakoon ja heitä ruoskittakoon, kunnes veri virtaa 
heidän ruumiistaan, sitte saavat he vannoa palaavansa syn
nyinseudulleen tai sinne, missä olivat asuneet kolme viime 
vuotta, ja ryhtyvänsä työntekoon." „Mitä julmaa ivaa! 1536 
uudistetaan edellinen määräys, mutta tiukennetaan sitä uusilla 
lisäyksillä. Jos joku toistamiseen tavataan maankulkurina, oli

*) Lainsäädäntö kohteli kulkureita ja työttömiä „vapaaehtoisina" rikok
sentekijöinä ja edellytti, että heidän tilansa riippui heidän omasta tah
dostaan.
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ruoskiminen uudistettava ja puoli korvaa leikattava pois, 
mutta kolmannella kerralla oli kiinni saatu mestattava vaa
rallisena rikoksellisena ja  yhteiskunnan vihollisena.* (Marx.)

Ja miten vähän Henrik Villinnen hallitus suvaitsi lasket
tavan leikkiä itsestään, näkyy siitä, että sen kestäessä mestat
tiin „72,000 suurta ja pientä varasta", kuten muuan senaikui- 
nen kronikoitsija kertoo.

Näiden kahden äärimmäisyyden välillä, sen että omai- 
suudettomuus ja työttömyys selitettiin kuoleman-ansaitseviksi 
rikoksiksi ja sen että ikävöitiin alkukristillisen kommunismin 
uudestaan elpymistä, liikkuvat kaikki silloiset yritykset, py
rinnöt, ehdotukset ja toiveet yhteiskunnallisen kysymyksen 
ratkaisemiseksi. Vain yksi ainoa mies — ainoa joka suh
teessa — oli kyllin rohkea ja laajanäköinen astuakseen aikansa 
yleisen ajattelun rajojen yli ja viitatakseen ratkaisun saavut
tamiseksi uudellaiseen kommunismiin, joka tykkänään erosi 
alkukristillisestä ja kerettiläisestä, joka ei merkinnyt palaa
mista menneisyyden olotilaan, vaan edistymistä uuteen yhteis
kuntatilaan, joka käsitti piiriinsä kaikki sivistysainekset, jotka 
renessansin ja uskonpuhdistuksen aikakausi oli synnyttänyt 
Tämä mies, joka ensimäisenä suunnitteli tämän uuden, en
nen kuvaamattoman kommunismin, nykyaikaisen kommu
nismin, kuvan oli Thomas More.

II. m oren elämänkertojat.

Useimmilla niistä elämäkerroista, joita tähän asti on kir
joitettu Thomas Moresta, on toinen vika kuin se, joka oli 
aikalaistensa kirjottamilla Miinzerin vaiheiden ja miinsteriläi- 
sen liikkeen esityksillä. Jos nämä viimeksimainitut ovat 
yksipuolisesti vain syytöskirjotuksia, jotka on kirjoitettu ylei
sen syyttäjän eikä historioitsijan kynällä, niin ovat Moren 
elämäkerrat, vallankin aikaisemmilla vuosisadoilla kirjoitetut, 
vain mitä yksipuolisimpia ylistyskirjotuksia. Niissä on jotain 
suitsutussavun tuoksua, ei sellaisen, jota kiitollinen jälkimaailma 
uhraa miehille, jotka sen mielestä erikoisesti ovat edistäneet 
inhimillistä kehitystä, vaan suitsutussavun, jota katolinen kirkko 
uhraa pyhimyksilleen, sekottaakseen uskovaisten mieltä.

More kuoli nimittäin katolisena marttyyrinä. Mutta ka
tolisella kirkolla ei ole uskonpuhdistuksen jälkeen ollut niin
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yllin kyllin suuria ajattelijoita ja luonteita, että se olisi voi
nut väsyä omaksi kunniakseen yhä uudestaan laulamasta Mo
ren kunniaa. Kumminkaan ei läheskään kaikki, mitä More 
on tehnyt, ole ollut ylistettävää katolisen kirkon mielestä; hä
nen vaikutuksensa puolueeton, kaikinpuolinen esitys ei niin 
ollen ole voinut vastata katolisen kirkon tarkotuksia. Ja niin 
ovatkin hänen elämäkertansa tulleet oikein yksipuolisia.

Suoramielisemmin kirjotettu on vanhin hänen elämäker
roistaan, joka on peräisin hänen vävyltään William Roperilta 
(todennäköisesti vuodelta 1557). Roper oli asunut kuusitoista 
vuotta Moren talossa, hän on rehellinen, yksinkertainen ja 
selvä, ja me saamme täydellisesti luottaa hänen esitykseensä. 
Mutta Roper oli mieleltään liian rajotettu käsittääkseen Mo
ren merkitystä ja ilmottaakseen sitä kuvaavia tosiasioita. Jos 
meillä olisi vain Roperin kirjottama Moren elämäkerta, emme 
tietäisi esimerkiksi edes sitä, että More on kirjottanut »Uto
pian"!

Älyllisessä suhteessa on Roperia etevämpi seuraava Mo
ren elämänkertoja, Thomas Stapleton, englantilainen katoli
nen hengenmies, joka maapaossa, Donaissa, kirjoni Moren 
elämäkerran, joka ilmestyi v. 1588. Hän täydentää Roperin 
kirjottamaa käymällä lähemmin tarkastamaan Moren kirjal
lista toimintaa, ja on varsinkin sillä tuottanut hyötyä, että hän 
on' koonnut ja julkaissut runsaita aineksia, vallankin Moren 
ja hänen aikalaistensa kirjeistä. Mutta hänen teoksensa ei 
ole mikään historiallinen teos, vaan hartauskirja, meille ei siinä 
anneta historiallista selvittelyä, vaan sekanen kokoelma kas
kuja, taruja ja ihmekertomuksia.

Ja tämä luonne on kaikilla Moren katolisilla elämäker
roilla meidän päiviimme asti, mikäli niihin olemme tutustu
neet. Poikkeuksena on mainittava v. 1891 ilmestynyt eng
lantilaisen hengenmiehen T. E. Bridgettin kirjottama teos, 
joka kyllä sangen suuressa määrin edustaa katolilaista kat
santokantaa eikä mitenkään ole oikeudenmukainen edes hu
manisti saati sitte sosialisti Morea kohtaan, mutta hän kum
minkin käyttää nykyaikaisen tieteen työtapaa ja karttaa maut
tomuuksia. Mutta teeskentelemätöntä historiallista esitystä ei 
tämäkään nykyaikaisen katolisuuden tieteellinen tuote miten
kään ole. Se tekee "Moresta yhtä ahdassydämisen katolilai
sen kuin tekijä itse on.

Ylevämmin tunnustuksellisen ahdasmielisyyden yläpuo
lella kuin Bridgett on kaksi muuta 19:nnellä vuosisadalla 
esiintynyttä elämäkerrankirjottajaa, jotka vielä tulee mainita, 
Rudhart ja Seebohm. Rudhartin teos on tunnollinen, vireä
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ja rehellinen, mutta vähäpätöinen ja turhanpäiväinen. See- 
bohm käsittelee vain Moren vaikutusta humanistina vuoteen 
1519. Hän on rohkeampi, mutta samalla haaveellisempi kuin 
Rudhart ja viehättyy uhkarohkeisiin otaksumiin

sa hän, yhtävähän kuin kukaan muukaan mainituista 
Moren elämänkertojista, on osannut ryhtyä »Utopiaan". Kun 
kellään näistä herroista ei ollut vähintäkään aavistusta sosia
lismista, eivät he mitenkään ole voineet käsittää tämän teok
sen merkitystä sosialistisen aatemaailman kehitykselle; ja yhtä 
vähän voi heidän mieleensä johtua ruveta tutkimaan, missä 
yhteydessä i»Utopia" oli siihen yhteiskunnalliseen ympäris
töön, jossa se syntyi.

III. m oren elämä.

Thomas More syntyi helmikuun 7 p:nä 1478 ylihovioi- 
keuden tuomarin poikana Lontoossa. Opittuaan latinaa Py
hän Antonyn koulussa ja vietettyään muutaman aikaa arkki
piispa, myöhemmin kardinali Mortonin, huomattavan val
tiomiehen, kodissa, tuli hän Oxfordin yliopistoon v. 1492. 
Siellä olivat jo humanistiset opinnot saaneet jalansijaa ja 
nuori More ryhtyi tulisella innolla opiskelemaan noita uusia 
tieteitä. Ne vaikutteet, jotka hän silloin sai, ovat olleet mää
rääviä koko hänen elämälleen. Hänen isänsä otti kyllä hä
net vastoin tahtoa yliopistosta ja pakotti hänet käymään Lon
toon oikeuskoulua. Mutta joskin Thomas taipui ja lopulta 
(1501) tuli asianajajaksi, on hän aina pysynyt uskollisena en- 
simäiselle rakkaudelleen klassilliseen filosofiaan ja taiteeseen 
ja saavutti etevän oppineen maineen ja tunnetuimpien huma
nistien ystävyyden, erittäin hyväksi ystäväksi tuli hän heidän 
germanisissa maissa mainioimman miehensä, Erasmus Rot
terdamilaisen, kanssa, jonka hän oppi tuntemaan 1498.

Korkea humanistinen sivistys on sangen oleellisena koh
tana erottamassa Morea muista sen ajan sosialisteista. Tosin 
oli näidenkin joukossa miehiä, jotka olivat harjottaneet hu
manistisia opintoja — muistettakoon vain Grebeliä, Manzia, 
Denckiä, Hubmeieriä —, mutta heillä oli kumminkin teolo
ginen sivistys paljon merkitsevämpi. Niin korkeata filoso
fista sivistystä kuin Morella ei ollut kellään heistä. Jonkun 
aikaa näyttää muuten Morekin olleen kristillisen kommunis-
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min — joskaan ei kerettiläisen — vaikutuksen alaisena. Tässä 
mielessä ainakin käsitämme sen, että hän vuodet 1501 —1504 
eli erään kartusianiluostarin läheisyydessä, jonka uskonnolli
siin harjotuksiin hän otti osaa, vieläpä aikoi ruveta munkik
sikin. »Hän myöskin vakavasti halusi tulla fransiskanimun- 
kiksi“, kertoo Stapleton, palvellakseen jumalaa täydellisyyden 
tilassa; mutta kun hän huomasi, että Englannin hengelliset 
olivat kadottaneet entistä ankaruuttaan ja innostustaan, luopui 
hän aikomuksestaan. Erasmus tietää siihen vaikuttaneen sen
kin seikan, että hän otti siveyslupaukset sangen vakavalta 
kannalta, mutta tuli siihen johtopäätökseen, että hän ei voisi 
niitä pitää. _ , mm

Hän palasi taasen elämään, ja meni v. 1505 naimisiin 
Jane Coletin, muutaman maalaisaatelismiehen tyttären kanssa. 
Kun tämä kuoli v. 1510 lahjotettuaan hänelle neljä lasta, otti 
hän Alice Middletonin toiseksi vaimokseen.

Huolenpito perheestä pakotti hänet tekemään ensi sijassa 
ansiotyötä, ja tuo klassillisesti sivistynyt oppinut ja hurskas 
haaveilija osottautui nyt mitä käytännöllisimmäksi mieheksi. 
Hän saavutti suuren maineen asianajajana ja tuli Lontoon kaup
piasten luottamusmieheksi. Kapitalistit pitivät sosialistia etu
jensa parhaana valvojana.

Varmaan ei tämä likeinen suhde Lontoon kapitalisteihin 
ole ollut vaikuttamatta Moren sosialistisiin mielipiteisiin. 
Kauppiaat olivat silloin sinä luokkana,” joka edusti taloudel
lista edistystä. Ja juuri Lontoossa olivat kauppiaat erikoisen 
korkealla asteella. Moren aikaan alkoivat jo tuntua aikai
semmin mainitsemamme itämaille johtavien kauppateiden 
muutokset. Europan taloudellinen painopiste luisui Välime
ren rannalta Atlantin valtameren ja sen haaramerten ran
noille. Ja Englanti, joskaan se ei vielä läheskään vallinnut 
merta, alkoi jo ottaa osaa maailmankauppaan. Olihan se sen 
ajan käytetyimmän kauppatien, Calaisin salmen, varrella, joka 
yhdisti toisiinsa Europan silloisen maailmankaupan molemmat 
ehdottomasti tärkeimmät keskustat, Lissabonin ja Antwer
penin. Näiden molempien kaupunkien ja Parisin rinnalla 
tuli Lontoosta maailmankaupunki.

Kaiken tämän vuoksi tuli More tuntemaan taloudelliset 
seikat niin perinpohjin, että vain harvat hänen aikalaisistansa 
vetivät hänelle vertoja. Tämä ymmärtäminen kohosi hänessä 
yläpuolelle kauppiaan ahtaan yksityistaloudellisen kannan ja 
tuli kansantaloudelliseksi, kansakunnan koko taloudellisen elä
män käsittäväksi, mikä on luettava hänen perinpohjaisen filo
sofisen sivistyksensä ja — valtiollisen toimintansa ansioksi.
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Sillä myöskin valtion hallintoon otti tämä väsymätön 
mies ahkerasti osaa. Jo v. 1504 oli hänet valittu parlament
tiin, — ikävä kyllä ei mainita, mistä vaalipiiristä; ja hänellä 
oli siellä heti, huolimatta hänen nuoruudestaan, melkoinen 
vaikutus. Hänen esiintymisensä syyksi on, Roperin mukaan, 
luettava se, että parlamentti kieltäytyi myöntämästä veroa, 
jonka määräämistä kuningas Henrik VII:s vaati. Henrik oli 
raivoissaan siitä, että »parraton nuorukainen" oli vienyt hä
neltä melkoisen tulon, ja kun parlamentinjäsenten loukkaa
mattomuus ei silloin suinkaan ollut taattu, joutui More va
kavaan vaaraan. Hänen täytyi vetäytyä julkisesta elämästä, 
vieläpä hän joksikin aikaa jätti Englannin ja kävi Alanko
maissa ja Ranskassa, jonka kautta hän jokatapauksessa tavat
tomasti laajensi näköpiiriään ja terotti yhteiskunnallisten suh
teiden havaitsemiskykyään. Ajattelipa hän vallan siirtyä koti
maastaan, kun hän ei tuntenut olevansa turvassa kuninkaan 
kostolta. Mutta tämän kuolema (1509) muutti aseman koko
naan. Uuden hallitsijan Henrik Villinnen astuessa valtais
tuimelle, alkoi luonnollisesti myöskin »uusi suunta". Morea 
ei ainoastaan enään uhattu, vaan annettiin hänelle Lontoon 
porvariston luottamusmiehenä useita tärkeitä virkoja. V. 1510 
tuli hän Lontoon ala-sheriffiksi (eräänlaiseksi sivilituomariksi), 
ja kun v. 1515 muuan lähetystö lähti Flanderiin tekemään 
kauppasopimusta Alankomaiden kanssa, oli More yhtenä lä
hetystön jäsenenä, edustaen Lontoon kauppiaita. Kuudeksi 
kuukaudeksi jäi hän sillä kertaa Alankomaihin. Neuvottelut 
antoivat hänelle enemmän lepoaikaa kuin Lontoossa hänen 
asianajotoimensa ja tuomarinvirkansa. Hän käytti sitä kir- 
jottaakseen »Utopian", jossa kuvasi ihannevaltiota, jossa ei 
tunnettu mitään olemassa olevien valtioiden epäkohtia, ja 
joka oli hedelmänä filosofisen sivistyksen yhtymisestä kan
santaloudelliseen ja valtiolliseen. Valtiollinen sivistys ei ollut 
siihen aikaan ensinkään niin yleistä kuin nykyään. Väestön 
suurella enemmistöllä oli pysyvää harrastusta vain paikalli
siin asioihin, ja siltä puuttui keinoja, saavuttaa tietoja valtiol
lisista asioista. Nykyaikaisen valtion alkukehitys kävi kaik
kialla käsikädessä politikan ja politisen sivistyksen joutumi
sen kanssa »yhteiskunnan ylimpien" yksinoikeudeksi.

Niin harvinaista kuin pohtinen sivistys silloin olikin, oli 
vielä harvinaisempaa, että samalla henkilöllä sen ohella oli 
taloudellista ymmärrystä, liiketietoja ja filosofista sivistystä. 
Oppineet olivat siihen aikaan, kuten nykyäänkin, enimmäk
seen koulumestareja, joilla ei ollut mitään käytännöllistä ko
kemusta. Ja valtiomiehiltä, jotka säännöllisesti olivat ylimys
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tön ja hengellisten piiristä, puuttui samoin enimmäkseen yhtä 
suuressa määrin syvempää taloudellisten kysymysten ymmär
tämistä, samoin kuin filosofistakin sivistystä. Siinäkään suh
teessa eivät asiat sitte 16:nnen vuosisadan ole paljoa muut
tuneet.

Mutta niin harvinaista kuin kaikkien mainittujen omai
suuksien yhtyminen yhteen mieheen oli, niin kerrassaan ai- 
noanlaatuiseksi tuli tämä yhtyminen Moressa senkautta, että 
hänessä sen ohella oli luonteenominaisuuksia, jotka oikeas
taan olivat ristiriidassa kaikkien noiden ominaisuuksien kanssa. 
Kansantaloudellista kapitalismin — niin pitkälle kuin kapita
lismi silloin oli kehittynyt — olemuksen ymmärtämistä ei 
voitu hankkia teoretisilla opinnoilla, sillä kansantaloudellista 
teoriaa ei silloin vielä ollut olemassa. Sitä voi hankkia vain, 
kuten More, käytännössä, mutta tämä kehitti siihen aikaan 
ahneutta ja itsekkyyttä. Valtiollisen sivistyksen hankkimisen 
edellytykset taas johtivat silloin, kun lähin tulevaisuus kuului 
ruhtinasvallalle, kun ei vielä ollut pohjaa tehoisalle valtiolli
selle kansanvallalle, orjamaisuuteen ja luonteettomuuteen ylem
piin nähden, röyhkeyteen ja häikäilemättömyyteen alempiin 
nähden. Ja oppineissa, joilla ei ollut kansalta mitään odo
tettavana, jotka hyvin tiesivät, että työtätekevien luokkien asia 
arvattavissa oleviin aikoihin oli toivoton, jotka — oppineina 
— elivät vain mahtavien ja rikkaiden suosiosta, heissä ilmeni 
aivan liian helposti kaupan tuottaman turmeluksen ohella 
valtiollisesta elämästä johtunutta.

Kerettiläiskommunistit tiesivät hyvin, miksi kammosivat 
ei vain kauppaa, vaan myöskin oppineisuutta ja enimmäk
seen myöskin pohtikaa. Kaikki se turmeli siihen aikaan 
luonteen.

Harvinainen ilmiö on More, joka kaikilla näillä aloilla 
sai eteviä tuloksia aikaan, joka hyvin tiesi, että lähin tulevai
suus kuuluu yksinvaltiudelle ja kapitalismille, joka omisti 
niille palveluksensa ja samalla kumminkin pysyi yksinker
taisena ja epäitsekkäänä, pelottomana ja jäykkäniskaisena suh
teessaan ylöspäin, ja samalla oli mieli täynnä rakkaudellista 
antautumista riistettyjen ja sorrettujen asialle. Siinä kohdin 
oli hän erikoinen, se on vienyt hänet mestauslavalle, mutta 
myöskin ollut perustuksena hänen kuolemattomuudelleen.

Vain niin erikoisenlaatuinen mies voi 16:nnen vuosisa
dan alussa kirjottaa teoksen sellaisen kuin »Utopia". Mutta 
juuri sen vuoksi täytyikin tämän jäädä käsittämättömäksi, 
siksi, kunnes ne edellytykset olivat olemassa, jotka tekivät
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laajemmat piirit kykeneviksi käsittämään korkeamman sosia
lismin kuin kristillisen aatemaailmaa.

Sitä ei ymmärretty, mutta se ei jäänyt huomaamatta 
eikä myöskään vaikutuksetta. Sillä Morella oli tulevaisuu- 
denvaltionsa kuvauksen johdantona aikansa olevien valtiollis
ten ja taloudellisten suhteiden arvostelua, joka terävyyteen 
ja tehokkaisuuteen nähden meni sen äärimmäiselle rajalle, 
mitä tunnettu valtiomies siihen aikaan voi sanoa, panematta 
päätänsä vaaraan. Nämä esitykset ovat vaikuttaneet useihin 
englantilaisiin valtiollisten ja yhteiskunnallisten olojen arvos
telijoihin 16:nnella vuosisadalla ja myöhemminkin, ja yk- 
sinpä kansaankin tunkeutui Moren arvostelutapa.

Jo heti ilmestymisensä jälkeen herätti „Utopia" yleistä 
huomiota oppineiden ja valtiomiesten piireissä. Ensimäistä 
painosta, joka ilmestyi v. 1516 Löwenissä, seurasi pian, v. 
1518, toinen, joka oli painettu Frobenin kirjapainossa Ba
selissa, v. 1520 Parisissa kolmas, ja niihin liittyi loppumaton 
sarja uusia painoksia ja käännöksiä aina meidän aikai

* siimme asti.
Ensimäisten painosten nopea toistaan seuraaminen jo 

osottaa, minkä vaikutuksen „Utopia" teki. Se asetti yhdellä 
iskulla Moren Englannin valtiomiesten ensi riviin. Mutta 
siinä ei saanut Henrik Vllknnen aikaan olla rankaisematta 
kukaan, joka ei ollut uskollinen kuninkaalle ja häntä palvel
lut. Kaikkein vähemmin mies, jonka takana oli Lontoon 
mahtava kauppamiehistö. Jo ennen „Utopian" ilmestymistä 
oli Morea kehotettu rupeamaan kuninkaan palvelukseen. 
Hän oli kieltäytynyt perusteilla, jotka esittää mainitussa kir
jassa. Nyt, sen ilmestymisen jälkeen, koetti Henrik kaikin 
keinoin saada etevää valtiomiestä rupeamaan palvelukseensa, 
ja nyt oli myöskin Morelle käynyt liian vaaralliseksi vielä 
kerran antaa kieltävä vastaus, joka olisi leimannut hänet vas
tustuksen mieheksi, joka olisi toimitettava pois tieltä. Älköön 
unohdettako, että Henrik Villinnen aikana Englannin kunin- 
gasvalta oli mahtavimmillaan.

V. 1518 tuli Moresta kuninkaallisen hovin virkamies, 
aluksi „Master of requests", saapuvien anomusten esittäjä. 
Pian senjälkeen korotettiin hänet ritarisäätyyn, ja siitä alkaen 
toimi hän mitä erilaisimmissa valtion ensimäisissä viroissa 
— nykyisin sanottaisi „ministeriöissä". Tämä valtiollinen 
toiminta tarjosi hänelle monta tilaisuutta vaikuttaa hyvää 
erikoistapauksissa, mutta „Utopiassa" esittämänsä laatuista 
pohtikaa tai yleensä itsenäistä pohtikaa ei More voinut 
ajatella. Hän osottautui viisaaksi, rehelliseksi ja omantun-
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nontarkaksi kauppaministeriksi. Korkeampaan toimintaan ei 
hän saanut tilaisuutta. Mutta joskaan hän ei ollut tilaisuu
dessa hajottam aan itsenäistä pohtikaa, ei hänestä kummin
kaan milloinkaan tullut epäitsenäistä hovilaista. Hän ei pe
lännyt kieltäytyä tottelemasta kuningastakin, kun tämä vaati 
häneltä jotakin, joka oli vastoin hänen vakaumustaan.

Se teki Moresta katolisuuden marttyyrin.
Hän oli, kuten alussa Henrik Vilbskin, vihamielinen 

uskonpuhdistukselle, ei uskonnollisista syistä, sillä hän on 
usein puhunut katolisista laitoksista ja uskonopeista yhtä va
paasti ja arvostellen, kuin konsanaan joku lutherilainen tai 
zwingliläinen; onpa »Utopiassaan" esittänyt ihanne-uskonnon 
kuvan, joka kohoo ei vain katolisuuden, vaan yleensä kristin
uskon rajoja korkeammalle. Hän julisti siinä uskonnollisen 
suvaitsevaisuuden periaatteen ja on sitä myöhemmin nou
dattanutkin, onpa hän ottanut lutherilaisia kotiinsakin ja 
avustanut heitä.

Mutta valtiomiehenä ei hän harrastanut Englannin erot
tamista paavikunnasta. Wiclifiläisen liikkeen ja suuren kir
kollisen hajaannuksen jälkeen oli Englanti itse asiassa tullut 
paaviudesta riippumattomaksi; Englannin vallanpitäjistä, ku
ninkaasta ja parlamentista riippui, saiko ja missä määrin 
paavi hankkia hyötyä Englannin kirkosta ja siihen vaikuttaa. 
Sellaiselle väkivaltaiselle irtirepäisemiselle, kuin Saksassa ta
pahtunut, ei Englannissa 16:nnen vuosisadan alussa ollut vä
hintäkään syytä. _

Jos Morella englantilaisena valtiomiehenä ei ollut mi
tään syytä haluta sellaista, niin täytyi sen hänestä, humanisti 
ja yksinvallanihailija kun oli, olla mitä suurimmassa määrin 
vastenmielistä. Niin paljon kuin hän rakastikin kansaa, oli
vat hänestä kaikki kansanliikkeet vastenmielisiä. Hän ei voi
nut kuvitella mielessään, että menestyksellinen ja tehoisa 
valtiomuodon muutos voisi tapahtua muuten kuin ruhtinaan 
toimeenpanemana, ja hän oli siinä omalta kannaltaan siihen 
aikaan vallan oikeassa. Mutta lutherilainen liike esiintyi 
alussa vallankumouksellisena kansanliikkeenä ja kadotti tä
män luonteensa vasta kun kansasta oli pelottavasti isketty 
suonta, mikä loukkasi Morea vielä syvemmin kuin itse kan
sanliike. Hän ei halunnut Englannille kumpaakaan ja esiin
tyi senvuoksi jyrkästi lutherilaisuutta vastaan, kun sitä alkoi 
ilmetä Englannissakin. Yhtä paljon luonnollisesti myöskin 
muita uskonpuhdistusliikkeen kansanvaltaisia muotoja vas
taan. Mutta ne eivät kuulu tässä yhteydessä asiaamme.
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Me puhumme tässä vain Moren suhteesta Henrik Vllhnnen 
uskonpuhdistukseen ja valtiokirkkoon.

Kuten More, oli myöskin Henrik VIIks vihamielinen 
saksalaiselle uskonpuhdistukselle. Mutta tämä näytti pian 
puolia, jotka tulivat Englannin kuninkaalle sangen mielui
siksi: se salli Saksan ruhtinaiden ottaa kirkon omaisuutta 
takavarikkoon. Vuosisadan kaksikymmenluvun alusta alkaen 
oli Henrik ollut ainaisessa rahapulassa ja silloin alkoi sak
salainen esimerkki miellyttää häntä sangen suuressa määrin. 
Mutta saksalaiset uskonpuhdistajat kukistivat myöskin kaikki 
perinnäiset aviolliset suhteet, selittivät avioeron, vieläpä mo
net moniavioisuudenkin sallituksi. Se miellytti hekumallista 
Henrikiä, mutta sopi myöskin hänen politikaansa.

Hän oli vahvistukseksi liitolleen Espanjan kanssa nainut 
Katarina Aragonialaisen. Mutta sen jälkeen kun Kaarle V:s 
oli yhdistänyt Alankomaat, Espanjan sekä Saksan keisari
kunnan omiin käsiinsä, oli Espanjan valta käynyt uhkaavaksi 
Englannille. Torjuakseen Espanjan ylivaltaa taipui Englanti 
tästä lähin yhä enemmän Ranskan puoleen. Silloin oli myös
kin vanhan Katarinan kanssa solmittu avioliitto käynyt tar
peettomaksi. Henrik vaati, että paavi erottaisi hänet Kata
rinasta. Mutta niin mielellään kuin paavi olisikin noudatta
nut Henrikin mieltä, oli hän kumminkin riippuvainen Kaarle 
V:nnestä, eikä tämä tahtonut tietää mitään espanjalaisen 
prinsessan arvostaan-alentamisesta.

Tämä asia osotti Henrikille tuntuvasti, että paavi ei ol
lut hänen tahdoton aseensa, ja että kirkko hallintovälikappa- 
leena ei noudattanut niin täydellisesti hänen mieltään, kuin 
sen reformeratut virkaveljet Saksassa.

Se tuli loukkauskiveksi, joka irrotti Englannin katoli
sesta kirkosta; Henrik teki itsestään Englannin kirkon paavin 
ja puuhaili sitten tämän kirkon kanssa mielensä mukaan. 
Missään ei kirkon hajaantuminen tapahtunut niin julkisesti, 
niin häpeämättömästi pelkkänä itsevaltiuden hekumallisuudew 
suuruudenhulluuden ja ahneuden tuloksena kuin Englan
nissa.

Hoviaateli ja hovipapisto seurasi luonnollisesti tottele
vaisina mukana muutoksessa. Kansalle sitävastoin oli Henrik 
Vllhnnen uskonpuhdistus mitä vastenmielisin. Missä se teki 
lopun kirkollisesta riistämisestä, tapahtui se vain asettaakseen 
sijaan vielä paljon pahemmanlaatuisen riistämisen. Kirkko 
oli Englannissa se maanomistaja, joka oli vähimmin joutu
nut kapitalistisen talouden uusien muotojen vaikutuksen alai
seksi, joka omaisuudettani ia kohtaan vielä oli anteliain. Nyt
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otettiin takavarikkoon koko tämä ääretön maaomaisuus, en
sin luostarien, sitte ammattikuntien, ja tuhlattiin ahnaille suosi
keille ja yhtä ahnaille keinottelijoille. Valtiokassaa ei tämä 
pakkoluovutus hyödyttänyt ensinkään, mutta siitä tuli mahtava 
keino tavattomasti paisuttamaan suurinta pahaa, jota Englanti 
sairasti, joukkoköyhälistöä.

Englannin kansa, kaukana siitä, että se olisi ollut myötä
tuntoinen tämänlaatuiselle uskonpuhdistukselle, katkeroittui 
siitä yhä enemmän. Vihdoin, Henrik Villinnen kuoltua ja 
lyhyen välihallituksen jälkeen, joka vielä oli jatkanut ryöstö- 
taloutta, nousi kansa, kukisti protestantisen hovikunnan ja 
asetti katolisen Marian, kuolleen Katarinan siskon, valta
istuimelle.

Vasta hänen hallituksensa aikana saavutti uskonpuhdis
tus kansanomaisuutta, sillä silloin kehittyi Englannin ja Es
panjan välille jyrkkä ristiriita, Espanja kun oli esteenä Eng
lannin kaupan kehittymiselle. Tästä ristiriidasta tuli kansal
linen, mutta samalla tuli Rooman paavin, maalle vihollisen 
kätyrin, vastustaminen kansanomaiseksi. Tästä vastakohtaisuu
desta kasvoi Elisabetin kansanomainen protestantisuus; vasta 
sen kautta tuli Englannin uskonpuhdistuksesta kansallinen 
työ, oltuaan Henrik Villinnen aikana taloudelliselta kannalta 
vain pelkkä velkaantuneen ruhtinaan ja muutamien yhtä vel
kaantuneiden tuhlarien ja ahnaiden keinottelijoiden toimeen
panema varkaus.

More ei eläessään nähnyt tätä asioiden kehitystä, hän 
kuoli sen alkaessa, mutta me .olemme asiasta maininneet, 
koska sen kautta Moren suhde Henrik Villinnen uskonpuh
distukseen tulee paraiten ymmärrettäväksi. Missään ei tee 
suurempaa erehdystä, kuin päättäessään tästä suhtautumi
sesta, eitä More olisi ollut kiihkomielinen katolisten dogmien 
kannattaja. Häntä ei pakottanut asettumaan Englannin us
konpuhdistusta vastaan ahdasjärkinen katolisuus, vaan tai
pumaton luonne ja rakkaus kansaan. Senvuoksi on hän 
kuollut marttyyrikuoleman.

V. 1529 oli Moresta tullut valtiokansleri, ensimäinen 
hengelliseen säätyyn kuulumaton, joka pääsi tähän asemaan 
eikä polveutunut ylhäisestä aatelista. Avioeroasia oli jo alul
laan eikä More ollut ensinkään salannut, ettei hän hyväksy
nyt kuninkaan menettelyä. Jos tämä uskoi voittavansa hä
net puolelleen virkaylennyksellä, erehtyi hän.' More koetti 
jäädä Henrikin ja paavin välisessä taistelussa puolueetto
maksi, mutta lopulta hän huomasi, että hänen virkaansa 
kauemmaksi jääminen olisi ehdottomasti ristiriidassa kunnian
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vaatimusten kanssa. Helmikuun 11 p:nä 1531 oli Englannin 
papisto tunnustanut Henrikin kirkon pääksi, vuotta jälkeen
päin luopui More virastaan. Mutta se oli aseman silloisel- 
laan ollessa kuninkaan silmissä suorastaan kapinaa ja valtio
petosta, eikä Henrik levähtänytkään ennen kuin hänen on
nistui kurjien tuomarien avulla saada entistä kansleria vas
taan aikaan valtiopetosjutun ilvenäytelmä, joka, palkattujen 
todistajien avulla, päättyi siten, että syytetty tuomittiin kidu- 
tuskuolemaan.

Lempeä kuningas armossaan lievensi tuomion mestauk
seksi.

Pelottomana ja ilomielin kuoli ensimäinen suuri uto
pisti mestauslavalla kesäkuun 6 p:nä 1535, muutamia päiviä 
senjälkeen kun vallankumouksellisen kommunistisen köyhä
listön ensimäinen ylivaltius oli tukahutettu vereen (Miinste- 
rissä).

Versova nykyaikainen sosialismi oli saanut verikasteensa.

IU. „U top ia“ .

More on kirjottanut useita teoksia, runollisia, historial
lisia, filosofisia, politisia, jopa jumaluusopillisiakin. Meidän 
mielenkiintoamme herättää vain yksi, hänen »kultainen kir- 
jasensa yhteiskunnan paraasta hallitusmuodosta ja uudesta 
Utopian saaresta“.*)

Kuten Platon »Valtio“-kirjassa, esitetään »Utopiassa
kin" tekijän mielipiteet keskustelun muodossa. Se tekee 
esityksen elävämmäksi ja vaikuttavammaksi ja sallii sille 
myöskin suuremman vapauden ja rohkeuden. Sillä jyrkkää 
olevien olojen arvostelua ja kommunismin ylistystä ei esitetä 
Moren mielipiteinä, hän itse esiintyy päinvastoin teoksessa 
pikemmin olevien olojen puolustajana. Todellisia mielipi
teitään antaa hän esittää erään keksityn henkilön, Rafael 
Hytlodeuksen.

Päästäkseen kuvaamaan ihannevaltiotansa, lähtee More 
todellisuudesta, jonka hän huomaamatta muuttaa runoudeksi.

*) Utopia-sana on muodostettu kreikkalaisista sanoista ou (u) =  ei, 
ja topos =  paikka, se merkitsee siis »paikkaa, jota ei ole missään".
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Hän alottaa kertomalla olostaan lähettiläänä Flanderissa v. 1515. 
Sovitteluissa sattunutta väliaikaa käytti hän mennäkseen Ant
werpeniin. Kerran tapasi hän siellä kadulla ystävänsä Peter 
Oilesin, jolla oli mukanaan merimiehen näköinen vieras. 
Tämä oli Rafael Hytlodeus, muuan portugalilainen joka oli 
seurannut Americo Vespuccia tämän löytöretkellä Amerikaan, 
jonne Kristofer Kolumbuksen onnistuneen retken jälkeen 
(1492) virtasi niin paljon seikkailijoita. Rafael erosi tovereis
taan Brasilian rannikolla ja saapui uusiin, ennen tutkimatto
miin seutuihin, muiden muassa Utopian saarelle, jonne jäi 
viideksi vuotta. Sieltä tuli hän Intiaan ja oli nyt palannut 
kotiin muutamalla portugalilaisella laivalla.

Moren mielenkiinto paljon matkustaneeseen mieheen 
herää, ja hän kutsuu molemmat vieraat kotiinsa. Siellä jatke
taan keskustelua. More ihmettelee, että Rafael ei ole käyttänyt 
laajoja tietojaan palvellakseen jotakuta ruhtinasta. Se antaa 
aiheen sille silloisen ajan valtiollisten ja taloudellisten olojen 
arvostelulle, johon jo viittasimme. Arvostelu on aivan liian 
laaja, meidän voidaksemme ottaa se sellaisenaan tähän.

Mutta, herää arvostelun jälkeen sitten kysymys, miten 
on saatava apua kaikkeen tähän kurjuuteen, kaikkiin näihin 
epäkohtiin? _ __

«Minusta näyttää varmalta, More hyvä", selittää Hytlo
deus, »pulmakseni suoraan, että siellä, missä yksityisomaisuus 
on vallalla, missä kulta on kaiken mittana kaikille, on vai
kea, melkeinpä mahdotonkin oikeudenmukaisesti hallita yh
teiskuntaa ja yhteiskunnan menestyä. Ellei pidetä oikeuden
mukaisena sitä, että kaikki hyvä tulee huonojen osaksi, tai 
menestyksenä sitä, että kaikki kuuluu muutamille harvoille, 
jotka nekään kumminkaan eivät ole tyytyväisiä, kun taas 
muiden olo on kerrassaan kurjaa.

»Kuinka paljon viisaampia ja ylevämpiä ovatkaan mi
nusta sitävastoin utopialaisten laitokset, heidän oloissaan kun 
muutamilla laeilla kaikki hallitaan niin mainiosti, että ansiok
kuutta pidetään soveliaassa kunniassa ja jokainen elää yltä
kylläisyydessä, vaikka kenelläkään ei ole enempää kuin toi
sella. Verrattakoon siihen muita kansoja, jotka lakkaamatta 
kuin tehtaassa valmistavat uusia lakeja ja joilla ei kummin
kaan milloinkaan ole hyviä lakeja, kansoja, joiden keskuu
dessa jokainen kuvittelee omistavansa omanaan, mitä on 
hankkinut, mutta jossa eivät kumminkaan ne lukemattomat 
lait, joita lakkaamatta laaditaan, kykene vakuuttamaan kulle
kin omaisuuttaan tai sitä tarkkaan muiden omaisuudesta 
erottamaan, kuten selvästi näkee niistä monista oikeusjutuista,
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joita joka päivä ilmaantuu uusia eikä mikään pääty. Kun 
minä sitä kaikkea mietin, täytyy minun myöntää Platon ol
leen oikeassa enkä ihmettele sitä, että hän ei laatinut kan
soille mitään lakeja, jotka olisivat vastustaneet yhteisomai- 
suutta. Tämä viisas mies tiesi, että ainoa keino yhteisön 
onneen on kaikkien taloudellinen tasa-arvoisuus, mikä minun 
mielestäni ei ole mahdollista, jos jokaisella on tavaransa yk
sityisomaisuutenaan. Sillä silloin kun jokainen määrätyillä 
verukkeilla ja oikeusperusteilla saa haalia kokoon niin paljon 
kuin hän voi, silloin joutuu kaikki rikkaus muutamien har
vojen käsiin, ja muiden joukko jää hätään ja puutteeseen. 
Ja sekä edellisten että jälkimäisten kohtalo on enimmäkseen 
yhtä ansaitsematon, rikkaat kun säännöllisesti ovat ahnaita, 
petollisia ja hyödyttömiä, köyhät sitä vastoin kohtuullisia, 
suorasukaisia ja työnsä vuoksi hyödyllisempiä yhteiskunnalle 
kuin itselleen.

»Olen senvuoksi varmasti vakuutettu siitä, että ei omai
suuden tasainen ja oikea jakautuminen eikä kaikkien hyvin
vointi ole mahdollinen, ennenkuin yksityisomaisuus on pois
tettu. Niinkauan kuin se on olemassa, ovat köyhyyden ra
situkset ja huolet useimpien ja paraimpien ihmisten osana. 
Myönnän, että on muita keinoja kuin yhteisomaisuus tämän 
tilan lieventämiseksi, mutta ei sen poistamiseksi. Voidaan 
laeilla määrätä, että kukaan ei saa omistaa enemmän kuin 
määrätyn määrän maaomaisuutta ja rahaa, että kuninkaalla 
ei saa olla liian suurta valtaa eikä kansa liian ylimielistä, 
että virkoihin ei saa päästä takateitä eikä lahjomisen tai 
kaupan kautta ja että virkoihin ei saa olla yhdistettynä mi
tään prameutta, sillä kaikki sellainen joko on syynä käytetyn 
rahan kansalta takaisin nylkemiseen tai jouduttaa virat rik
kaimpien eikä kykenevimpien käsiin. Sellaisilla laeilla voi
daan valtiossa ja yhteiskunnassa epäkohtia jonkunverran lie
ventää, melkein samaan tapaan kuin parantumatonta sairasta 
huolellisella hoidolla vielä jonkun aikaa voidaan pitää voi
missa. Mutta täydellistä parantumista ja voimistumista ei 
voi ajatella, niin kauan kuin jokainen on omaisuutensa herra. 
Vieläpä, samalla kun Te sellaisilla laeilla parannatte osan 
yhteiskuntaruumista, pahennatta te paisetta toisessa osassa; 
toista auttaessanne vahingoitatte Te sillä toista, sillä Te 
voitte toiselle antaa vain jotain, jota olette toiselta ottaneet.

»Minä olen vastakkaista mieltä", vastaa More — s. o. 
»Utopian" More, 16:nnen vuosisadan Eugen Richteriksi pu
keutunut More, ei todellinen, jonka mielipiteitä Rafael lau
suu. »Minä luulen, että ihmiset omaisuudenyhteyden valli
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tessa eivät milloinkaan tule voimaan hyvin. Kuinka voi olla 
yllin kyllin tavaroita, kuin jokainen on koettava vetäytyä 
työstä pois? Ketään ei kiihota työhön voiton toivo, ja mah
dollisuus jättäytyä elämään toisten työstä synnyttää välttä
mättä laiskuutta. Ja kun nyt puute leviää kansan joukkoon 
eikä laki suojaa ketään sen omistamisessa, mitä itse on 
hankkinut, eikö silloin raivoa alinomaa kapina ja verenvuo
datus? Täytyyhän kaiken kunnioituksen viranomaisia koh
taan hävitä, enkä minä yleensä voi kuvitella, mikä osa näillä 
olisi, kun kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia."

»Minä en ihmettele tällaisia mielipiteitä", vastasi Rafael, 
»sillä joko sinä et ensinkään kuvittele mielessäsi, miltä sel
lainen yhdyskunta näyttää, tai teet sen väärin. Jos olisit mi
nun mukanani ollut „Utopiassa" ja oppinut tuntemaan sikä
läiset tavat ja lait, kuten minä tein — minä kun elin siellä 
kuudetta vuotta enkä olisi milloinkaan lähtenyt maasta, ellei 
minua olisi siihen pakottanut halu tehdä täällä tunnetuksi 
sikäläisiä oloja — myöntäisit sinä, ettet milloinkaan ole 
nähnyt paremmin järjestettyä yhteiskuntaa."

Siten on päästy liitekohtaan, josta siirrytään kuvaamaan 
Moren ihanneyhteiskuntaa.

Tarkastakaamme nyt tätä lähemmin.
»Utopian saarella", kertoo Rafael, »on kaksikymmentä

neljä suurta ja komeata kaupunkia, kaikki kieleltään, tavoil
taan, laitoksiltaan ja laeiltaan toistensa kaltaisia. Ne on kaikki 
suunniteltu ja rakennettu samanlaisiksi, mikäli paikalliset 
eroavaisuudet vain ovat sallineet."

»Maaseudulla on kaikkialla hyväasemaisia, maanviljelys- 
välineillä hyvin varustettuja taloja. Näissä asuvat kansalaiset, 
jotka kulloinkin asuvat maaseudulla. Jokaisessa maalaisper- 
heessä on ainakin neljäkymmentä jäsentä — miehiä ja nai
sia — ja kaksi taloon kuuluvaa palvelijaa. Perheen esimie- 
hinä on perheenisä ja perheenäiti, tottuneita ja kokeneita 
ihmisiä, ja kunkin kolmenkymmenen perheen päänä on fy- 
larkki (tai syfograntti).

»Jokaisesta näistä perheestä palaa vuosittain kaksikym
mentä henkeä kaupunkiin, oltuaan maalla kaksi vuotta ja 
heidän sijaansa tulee kaupungista kaksikymmentä muuta, 
joita opettavat maanviljelykseen ne, jotka jo yhden vuoden 
ovat asuneet maalla ja sen vuoksi ymmärtävät maanvilje
lystä. Vastatulleiden on seuraavana vuonna opetettava toisia. 
Asiat on järjestetty täten, kun pelättiin, että voisi joskus tulla 
ruokavarojen puute, jos kaikki maanviljelijät yhtaikaa olisivat 
kokemattomia ensikertalaisia. Viljelijäin vaihdos pantiin käy
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täntöön, jotta kukaan ei vasten tahtoaan olisi pakotettu liian 
kauan tekemään vaivalloista ja kovaa maanviljelystyötä. Alutta 
monet ovat niin mieltyneitä maalaiselämään, että he rupea
vat kauemmaksi aikaa asumaan maaseudulle.

„Maalla asujat viljelevät viljelysmaita, hoitavat karjaa ja 
hakkaavat puut, joita he maitse tai vesitse, miten paraiten 
sopii, kulettavat kaupunkiin. He haudottavat kananmunia 
keinotekoisesti hautomakoneissa j. n. e.

„Vaikka he ovat tarkkaan tutkineet, miten paljon ruoka- 
varoja kaupunki alueineen tarvitsee, kylvävät he kumminkin 
enempi viljaa ja pitävät enempi karjaa, kuin tarvitsevat, ja 
jakavat liian naapureilleen.

„Mitä ikinä maalaiset tarvitsevat sellaista, mitä ei saa 
viljelyksestä tai metsästä, sen tuovat he itselleen kaupungista, 
jossa viranomaiset antavat heille sellaista mielellään ja vasta
lahjatta, sillä joka kuukausi ja jokaisena juhlapäivänä mene
vät monet heistä kaupunkiin. Kun elonaika lähestyy, ilmot- 
tavat viljelijäperheiden fylarkit kaupungin viranomaisille, pal
jonko työläisiä he kaupungista tarvitsevat. Tämä joukko mat
kustaa määrättynä päivänä maalle, ja sen avulla korjataan 
melkein koko sato yhtenä ainoana päivänä jos sää on suo
tuisa.

„Maanviljelys on toimi, johon antautuvat kaikki utopia- 
laiset, miehet ja naiset, ja jota he kaikki ymmärtävät. Nuo
ruudesta pitäen opetetaan sitä heille. Osaksi opetuksen 
kautta kouluissa, osaksi harjotuksen kautta kaupungin lähei
sillä viljelysmailla, jolloin he kuin leikkien oppivat maan
viljelystä; paitsi sitä että he oppivat siinä työnteon, he myös
kin voimistuvat ruumiillisesti.

„Paitsi maanviljelystä, jota, kuten sanottu, he kaikki 
harjottavat, oppii jokainen heistä vielä jotain käsityötä eri
koiseksi ammatikseen. Useimmat oppivat joko villa- tai pel- 
lavatyötä tai muurausta, sepän tai kirvesmiehen ammattia. 
Muista toimista ei kannata puhua.

„Sillä vaatteet ovat koko saarella tehdyt saman mallin 
mukaan, paitsi että miesten puku on erilainen kuin naisten, 
naineiden erilainen kuin naimattomien. Ja tämä malli pysyy 
aina samana, se on mukava ja miellyttävä katsella, ei ole 
esteeksi ruumiin liikkeelle ja käänteille, yhtä omiaan pakka
seen kuin helteeseenkin. Nämä vaatteet valmistaa kukin 
perhe itselleen. Mutta muista ammateista on jokaisen opit
tava yhtä, eikä vain miesten vaan myöskin naisten. Viime
mainittuja, heikompia kun ovat, käytetään helpompiin töihin,
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enimmäkseen villa- ja pellavatöihin. Raskaampien ammattien 
hoitaminen on miesten velvollisuutena.

»Enimmäkseen oppii jokainen nuorukainen isänsä am
mattia, sillä siihen on hänellä yleensä luonnostaan taipumusta. 
Mutta jos joku mieluummin ryhtyy muuhun ammattiin, sil
loin otetaan hänet johonkin perheeseen, joka sitä harjottaa. 
Ei vain isä, vaan myöskin esivalta pitää huolta siitä, että hä
nestä tulee kunnollinen ja kelpo perheenisä.

»Jos joku jo on oppinut jotain ammattia, saa hän siitä 
huolimatta myöhemminkin vielä siirtyä toiseen, jos hän sitä 
haluaa. Jos hän osaa kumpaakin, saa hän harjottaa kumpaa 
tahtoo, ellei kaupunki tarvitse enemmän toista kuin toista.

»Syfogranttien (fylarkkien) pääasiallisimpana ja melkein 
ainoana tehtävänä on pitää huolta siitä, että kukaan ei ole 
joutilaana ja että kukin harjottaa ammattiaan tarpeellisen ah
kerasti. Sillä ei ole tarkotettu sitä, että utopialaisten tulisi 
aikaisesta aamusta myöhäiseen iltaan lakkaamatta ponnistella 
työnteossa kuin juhtien. Sillä se on pahempaa kuin kurjin 
orjuus. Ja kumminkin on työläisten osa sellainen melkein 
kaikkialla, paitsi Utopiassa. Siellä sensijaan jaetaan yö ja 
päivä 24 tuntiin ja vain kuutena niistä tehdään työtä: kol
mena edellä puolenpäivän, jonka jälkeen he menevät syö
mään; aterian jälkeen on kahden tunnin loma-aika, jonka 
jälkeen taasen työskennellään kolme tuntia ja sitte käydään 
illalliselle. Noin kello kahdeksan aikaan illalla menevät kaikki 
nukkumaan ja käyttävät nukkumiseen kahdeksan tuntia. Kai
ken sen ajan, joka ei kulu työntekoon, nukkumiseen ja syö
miseen, käyttää jokainen mielensä mukaan . . . Mutta ollak
seen saamatta vääriä mielikuvia, täytyy ottaa huomioon muuan 
seikka, — sillä kun kuulee, että he käyttävät vain kuusi tun
tia työntekoon, voisi ehkä saada sen käsityksen että siitä olisi 
seurauksena puute välttämättömimmästäkin. Mutta päinvas
toin. Tämä lyhyt työaika ei vain ole riittävä, vaan enemmän 
kuin riittävä tuottaakseen yltäkyllin kaikkea, mitä elämän 
välttämättömiin tarpeisiin tai hupaisuuteen tarvitsee."

Sen todistamiseksi viittaa Rafael siihen, että Utopiassa 
ei ensinkään tuhlata työtä, kuten nykyisessä yhteiskunnassa, 
kun kaikki työ on tarkotuksenmukaisesti suunniteltu ja hy
vin järjestetty, eikä tapahdu suunnittelemattomasti ja hajanai
sesti. Lisäksi tulee vielä se seikka, että Utopiassa ei tunneta 
sitä joutilasten joukkoa ja tarpeettomien ammattien harjotta- 
jien parvea, jotka ovat niin suurena europalaisen yhteiskun
nan osana.

Utopiassa on voimassa yleinen työvelvollisuus. Työstä va-
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painettuja ovat vain yhteiskunnan johtajat, »jotka eivät kum
minkaan karta työtä, kun sillä voivat innostaa muita työhön; 
maba laillisesti ovat he siitä vapautettuja. Sama vapautus 
työstä on niillä, jotka pappien suosituksesta ja syfogranttien 
kansasta salaisesti valitsemina ovat saaneet luvan antautua 
yksinomaan ja yhtämittaisesti opiskeluun. Mutta ellei sellai
nen täytä hänen suhteensa olleita odotuksia, saa hän taasen 
ruveta käsityöhön. Mutta usein sattuu päinvastaistakin, sat
tuu, että käsityöläinen käyttää vapaan aikansa niin uutterasti 
opiskeluun ja edistyy siinä määrin, että hänet vapautetaan 
käsityöstä ja hän saa sijansa oppineiden joukossa". Näistä 
otetaan korkeimmat virkamiehet.

»Kun kaikki tekevät hyödyllistä työtä ja jokaiseen am
mattiin tarvitaan vain muutamia työläisiä, sattuu usein, että 
heillä on kaikkea yllin kyllin. Silloin pannaan lukemattomat 
joukot kaupunkilaisia parantelemaan teitä. Mutta usein, kun 
tämäkään työ ei ole tarpeellista, määrätään työtuntien luku
määrä alennettavaksi."

Maalaiset tuottavat tuotteita itsensä ja kaupunkilaisten 
tarpeiksi. Kaupunkilaiset sensijaan harpottavat käsityöammat
teja kaupungin ja maaseudun tarpeitten tyydyttämiseksi. 
Mutta paitsi tätä, että tuotanto järjestettiin jokaisen kaupun
gin ja sen ympäristön asiaksi, tunsi More, ja se on mitä mer
kittävintä, myöskin tuotannon järjestämisen koko kansakun
nan asiaksi.

.... "J°ba1nea kaupunki lähettää joka vuosi Amaurotumiin 
(pääkaupunkiin) edusmiehinä kolme viisainta vanhustaan huo
lehtimaan saaren yhteisistä asioista. Tutkitaan, mitä tavaraa 
ja missä on liiaksi tai liian vähän, ja toisten puute poiste
taan sillä, mitä toisilla on liikaa. Ja tämä tapahtuu ilman 
mitään korvausta, kun kaupungit, jotka liiastaan antavat muille 
vaatimatta näiltä mitään, sensijaan saavat muilta mitä tarvit
sevat, antamatta siitä mitään korvausta. Siten on koko saari 
kuin yksi perhe."

Rahaa ei Utopiassa tunneta.
Nämä ovat utopialaisten tuotantotavan tärkeimmät omi

tuisuudet. Veisi liian pitkälle, jos rupeaisi lähemmin selitte
lemään muita seikkoja, kuten esimerkiksi sitä, että likaiset 
työt teetetään pakkotyöläisillä, osaksi rangaistusvangeilla, osaksi 
naapurimaista tulleilla palkkatyöläisillä -  mikä tapa on lä
hellä, niin kauan kuin koneet eivät vielä ole ottaneet näitä 
töitä tehdäkseen —, sekä sitä, miten tavarakauppa ulkomai
den kanssa on järjestetty.
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Minkälaisiksi muodostuvat nyt tällaisen tuotantotavan 
vallitessa perhe ja avioliitto?

Maalaisperheiden oloihin on jo viitattu.
(-Jokaisen kaupungin muodostavat perheet, jotka mikäli 

mahdollista, ovat sukulaisista kokoonpantuja. Sillä vaimo 
siirtyy, heti kun hän laillisessa ijässä on joutunut naimisiin, 
puolisonsa kotiin. Mutta miespuoliset lapset ja niiden mies
puoliset jälkeläiset jäävät perheeseensä, jonka päänä on van
hin. Jos tämä on vanhuuttaan lapsi, astuu lähinnä vanhin 
hänen tilalleen. Mutta jotta ei määrätty kansalaisten luku 
lisääntyisi tai vähenisi, on säädetty, että missään perheessä, 
joita on 6,000 jokaisessa kaupungissa (maalla olevien lisäksi), 
ei saa olla vähempää kuin kymmenen eikä enempää kuin 
kuusitoista täysikasvuista; lasten lukua ei ole määrätty. Näitä 
säädöksiä voidaan helposti noudattaa, kun liian suurien per
heiden liiat jäsenet siirretään liian pieniin perheisiin."

Uhkaava liikakansoittuminen estetään perustamalla siir
toloita.

„Vanhin on, kuten jo sanottu, jokaisen perheen päänä. 
Naiset palvelevat miehiä, lapset vanhempia, nuoremmat yleensä 
vanhempia.

„Jokainen kaupunki on jaettu neljään yhtäsuureen osaan. 
Jokaisen kaupunginneljänneksen keskuksessa on tori, jossa 
on kaikellaista tavaraa. Sinne viedään jokaisen perheen työn- 
tuotteet määrättyihin rakennuksiin ja niissä pannaan jokainen 
eri laji erikseen säilöön. Sieltä noutaa jokainen perheenisä 
tai talouden esimies, mitä ikinä hän ja hänen omaisensa tar
vitsevat, ja ottaa sen mukaansa rahatta ja yleensä vastalah
jatta. Sillä miksi pitäisi häneltä jotain kieltää? Kaikkea on 
yllin kyllin eikä ole mitään syytä pelätä, että kukaan vaatii 
enempi kuin tarvitsee. Miksi pitäisi otaksua, että joku vaatisi 
yli tarpeidensa, jos hän on varma siitä, ettei milloinkaan tule 
puutetta kärsimään? Varmaa on, että ahneutta ja ryöstön- 
halua kaikissa elävissä olennoissa herättää vain puutteen 
pelko, ihmisessä vielä ylpeyskin, kun hän pitää jonakin eri
koisen suuremmoisena olla muita ihmisiä ylempänä tuhlaa- 
vaisesti ja turhamaisesti prameillen kaikella mahdollisella. 
Sellaisiin paheisiin ei Utopiassa ole mitään tilaisuutta."

Näiden torien lähettyvillä on ruokatavaratoreja, joille 
karja tuodaan valmiiksi teurastettuna ja puhdistettuna. Teu
rastaminen toimitetaan kaupungin ulkopuolella virran ran
nalla, niin että kaupunki säästyy tauteja tuottavalta lialta ja 
mädänneen hajulta.

„Jokaisen kadun varrella on määrätyllä etäisyydellä toi



28

sistaan suuria palatseja, joilla jokaisella on määrätty nimensä. 
Näissä asuvat syfograntit (kunkin kolmenkymmenen perheen 
esimiehet). Ja jokaisen näiden palatsin osalle on jaettu kol
mekymmentä perhettä, jotka asuvat sen kummallakin puo
lella. Näiden palatsien kyökinhoitajat tulevat määrättyyn ai
kaan torille, josta jokainen noutaa tarpeelliset elintarpeet, riip
puen niiden perheiden suuruudesta, jotka kuuluvat hänen pa
latsiinsa. Kaikki paras annetaan sairaille, jotka ovat kaupun
gin ulkopuolella olevissa sairaaloissa; nämä on laitettu niin 
oivallisiksi, että melkein jokainen sairas mieluummin antaa 
hoitaa itseään sairaalassa kuin kotona.

»Määrättyyn aikaan päivällä ja illalla menevät kaikki 
kunkin syfograntin piiriin kuuluvat annetun torvenäänimerkin 
kuultuaan palatsiinsa, poikkeuksena ovat vain ne, jotka ovat 
sairaina joko sairashuoneissa tai kotona. Ketään ei ole kiel
letty, sitte kun palatsien tarve on tyydytetty, viemästä torilta 
ruokavaroja kotiinsa, sillä tiedetään että kukaan ei tee sitä tär
keästä syyttä. Ei ole ketään, joka vapaaehtoisesti söisi kotona, 
koska se ei olisi säädyllistä ja koska itse asiassa olisi mitä 
hassuinta vaivalloisesti laittaa kotona huonoa ruokaa, kun lä
himmässä palatsissa on hyvä ateria valmiina.

»Näissä palatseissa toimittavat kaiken epämiellyttävän, 
raskaan ja likaisen työn rengit. Keittäminen ja ruokien lait
taminen sekä koko aterioista huolehtiminen on kumminkin 
vuorotellen jokaisen perheen naisten tehtävänä.

»Lukumäärästään riippuen istuvat perheet kolmen tai 
useamman pöydän ääressä. Miehet seinän puolella pöytää, 
naiset toisella, niin että kun joku naisista äkkiä alkaa voida 
pahoin, kuten raskaana oleville naisille usein sattuu, hän voi 
häiriötä aikaansaamatta nousta pöydästä ja vetäytyä imettäjien 
tupaan. Imettävillä naisilla on nimittäin tupa, joka on eri
koisesti laitettu heitä varten, ja jossa aina on tulta ja puh
dasta vettä ja samoin myöskin kehtoja, niin dttä he voivat 
laskea lapset niihin, ottaa ne kapalosta ja kuivata nämät ja 
huvittaa pienokaisia leikeillä.

»Jokainen äiti imettää oman lapsensa, paitsi jos kuolema 
tai sairaus tekee sen mahdottomaksi. Jos niin sattuu, silloin 
hankkivat syfogranttien vaimot nopeasti imettäjän, eikä se 
ole vaikeata, kun siihen kykenevät naiset eivät mihinkään 
palvelukseen rupea niin mielellään kuin siihen. Sillä tätä 
sääliväisyyden todistusta ylistetään kovasti, ja imetetty lapsi 
tunnustaa myöhemminkin imettäjänsä äidikseen.

»Paitsi imettäviä vaimoja on imettäjien tuvassa viittä 
vuotta nuoremmat lapset. Vanhemmat pojat ja tytöt naima-
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ikään asti joko palvelevat pöydässä tai, jos ovat siihen liian 
nuoria, katselevat seisoen ja vaitiollen. He syövät, mitä heille 
pöydistä annetaan, eikä heillä ole mitään määrättyjä syömä- 
aikoja . . .

»Niin eletään kaupungeissa. Mutta maalla elävät perheet 
kaukana toisistaan ja syövät sen vuoksi kukin erikseen. Heillä 
ei ole mistään puutetta, sillä heittähän kaupunkien asukkaat 
saavat kaikki elintarpeensa.»

Niin paljon utopialaisten kotitaloudesta. Käsittelemme 
sitte heidän avioliittoaan, josta, naurettavaa kyllä, puhutaan 
palvelijanaoloa koskevassa luvussa: »Tytöt eivät mene nai
misiin ennen 18:a ikävuottaan, nuorukaiset eivät ennen 22:ta. 
Sitä, joka ennen naimisiin menoaan, olipa mies tai nainen, 
antautuu kiellettyihin iloihin, rangaistaan ankarasti eikä hän 
saa mennä naimisiin, ellei ruhtinas anna armon käydä oikeu
desta. Sellainen harha-askel tuottaa myöskin sen perheen 
esimiehelle ja naiselle, jossa se tapahtui, ankaraa moitetta, 
sillä tuumitaan, että he ovat laiminlyöneet velvollisuutensa. 
He rankaisevat tämän harha-askeleen sen vuoksi niin anka
rasti, että pelätään joidenkuiden rupeavan suhteisiin, jotka 
sitoisivat heidät koko elämäkseen yhteen henkilöön ja vaan 
tuottaisivat monia paheita, ellei ankarasti estettäisi kaikkia 
epävakaisia suhteita.

„Valitessaan puolisoaan noudattavat he menettelytapaa, 
joka näytti meistä (Hytlodeuksesta ja hänen tovereistaan) nau
rettavatta, mutta jota heidän keskensä noudatettiin vakavasti 
ja ankarasti. Ennen avioliittoon menemistä näyttää joku kun
nianarvoisa vaimo morsiamen, olipa tämä neitonen tai leski, 
paljaana sulhaselle, ja sitte joku vakavamielinen mies sulha
sen morsiamelle. Me nauroimme sitä ja moitimme sopimat
tomaksi. He sitävastoin ihmettelivät kaikkien muiden kan
sojen narrimaisuutta. „Kun mies ostaa hevosen», sanovat he, 
„jolloin kumminkin on kysymys vain pienestä rahamäärästä, 
niin on hän niin varovainen, että tutkii sen tarkkaan, ottaa 
pois satulan ja valjaat, nähdäkseen, onko niiden alla mah
dollisesti haavottumaa. Mutta vaimoaan valitessa, jolloin on 
kysymys koko elämän onnesta tai onnettomuudesta, menet
televät miehet umpimähkään ja liittävät elämänsä vaimon 
elämään, ilman että ovat nähneet hänestä enempää kuin käm
menen leveyden kasvoja. Eivät kaikki miehet ole niin vii
saita, että valitsisivat vaimon vain hänen hyvien henkisten 
ominaisuuksiensa vuoksi, ja viisaatkin ovat sitä mieltä, että 
kaunis ruumis lisää hengen miellyttävyyttä. Selvää on, että 
vaatteet voivat peittää jonkin rumuuden, joka vierottaa mie
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hen vaimostaan, kun ero ei enään ole mahdollinen. Jos hän 
huomaa vian vasta avioliittoon mentyä, silloin ei hänellä ole 
muuta keinoa kuin kärsivällisesti alistua välttämättömään." 
He pitävät sen vuoksi sangen järkevänä tehdä mahdottomaksi 
sellaisen petoksen.

«Se on Utopiassa sitä välttämättömäni pää, kun se on ai
noa seutu sillä taholla, jossa monivaimoisuus ei ole luvallista 
ja avioero vain siinä tapauksessa, että toinen aviopuoliso on 
tehnyt aviorikoksen tai käyttäytynyt sietämättömän huonosti: 
sellaisissa tapauksissa purkaa senaatti avioliiton ja antaa syyt
tömälle aviopuolisolle oikeuden mennä uudestaan naimisiin. 
Syyllinen on kunniaton eikä saa enään mennä uudestaan 
avioliittoon. Kukaan ei saa jättää vaimoaan siitä syystä, että 
vaimolla on jokin ruumiillinen tauti tai vika; sillä he pitävät 
toiselta puolen julmuuden huippuna jonkun hylkäämistä, sil
loin kun hän eninten tarvitsee lohdutusta ja apua, ja toiselta 
puolen uskovat he, että sellaisen eron mahdollisuus antaisi 
vanhoille huonoja toiveita, vanhuus kun tuo mukanaan niin 
monia tauteja ja itsekin on tauti.

«Silloin tällöin sattuu kumminkin, että mies ja vaimo 
eivät voi sietää toisiaan ja löytävät toisia tovereja, joiden 
kanssa toivovat voivansa elää onnellisempina; silloin eroavat 
he molemminpuolisen sopimuksen perusteella ja solmivat 
uudet avioliitot, kumminkin vasta senaatin luvalla; tämän 
saa vasta sitte, kun senaattorit ja näiden vaimot ovat tarkkaan 
tutkineet asian. Eikä liian helposti, sillä he uskovat, että liian 
helppo avioeron saanti ei juuri olisi omiaan vakiinnuttamaan 
puolisoiden kiintymystä toisiinsa.

»Aviorikkoja tuomitaan mitä kovimpaan pakolliseen pal
velukseen. Joskus liikuttaa syyllisen aviopuolison katumus 
tai syyttömän horjumaton kiintymys ruhtinasta niin suuressa 
määrin, että hän armahtaa syyllisen. Mutta se, joka sen jäl
keen vielä tekee aviorikoksen, tuomitaan kuolemaan."

Tähän esitykseen on lisättävä enään vain muutamia lau
seita, jotka kuvaavat naisen asemaa Utopiassa: »Miehet ku
rittavat vaimojaan, vanhemmat lapsiaan, ellei hairahdus ole 
sellainen, että se ansaitsee julkisen rangaistuksen.

»Ketään ei pakoteta lähtemään vasten tahtoaan sotaan 
maan rajojen ulkopuolelle. Mutta toiselta puolen ei vaimoja, 
jotka haluavat seurata aviopuolisoaan sotaan, estetä siitä, vaan 
pikemmin kehotetaan heitä siihen ja ylistetään siitä. He tais
televat aviopuolisojensa rinnalla, lastensa ja sukulaistensa ym
päröimänä, niin että niillä, jotka yhdessä ovat, on suu-
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rin syy auttaa toisiaan. On suuri häpeä miehelle palata ko
tiin ilman vaimoaan, pojalle palata ilman isäänsä.

»Heidän pappinsa naivat ominaisuuksiltaan etevimmät 
maan naiset; vaimot itse eivät suinkaan ole pappeudesta su
lettuja, mutta heitä kumminkin harvoin papeiksi valitaan, ja 
silloin vain vanhempia leskiä."

Utopian valtiomuotona on kansanvaltaisen liittovaltion 
valtiomuoto. Kukin kaupunki alueineen muodostaa oman 
erikoisen kanttoninsa.

»Kukin kolmekymmentä perhettä*) valitsee vuosittain 
virkamiehen, jolla heidän vanhassa kielessään oli nimenä sy- 
fograntti, mutta jota nyt sanotaan fylarkiksi. Kunkin kym
menen syfograntin ynnä heidän alaistensa perheiden päämie- 
henä on toinen virkamies, jolla ennen oli nimenä tranibori, 
nyt protofylarkki. Kaikki syfograntit, luvultaan 200, valitse
vat, vannottuaan tahtovansa antaa äänensä sopivimmalle, sa
laisesti äänestäen ruhtinaan niistä neljästä ehdokkaasta, jotka 
kansa on asettanut siten että kukin kaupunginneljännes on 
valinnut ja senaatille suosittanut yhden. Ruhtinaan virka on 
elinikäinen, paitsi jos aletaan epäillä hänen pyrkivän yksin
valtaan. Traniborit valitaan vuosittain, mutta heitä ei vaih
deta pätevättä syyttä. Kaikki muut virat ovat vain vuotuisia. 
Traniborit ynnä ruhtinas kokoontuvat joka kolmas päivä ja, 
jos tarvitaan, useammin ja neuvottelevat yleisistä asioista ja 
yksityisistä riidoista, joita joskus, vaikka harvoinkin sattuu. 
Jokaisessa istunnossa on läsnä kaksi syfogranttia, jotka joka 
kerta vaihtuvat . . . Kuolemanrangaistuksen uhalla on kiel
letty tekemästä muualla kuin senaatissa tai kansankokouk
sessa päätöksiä yleisistä asioista. Tämä määräys annettiin, 
kuten he selittävät, sen vuoksi että ruhtinas ja traniborit sala
liitollaan ja kansan sorronalaisuuteen painamalla voisivat muut
taa valtiomuotoa. Jos siis on kysymys tärkeistä asioista, täy
tyy ne esittää syfogranteille, jotka i lm ottavat niistä osastonsa 
perheille ja näiden kanssa keskustelevat niistä, ilmottaakseen 
sitte asian senaatille. Joskus alistetaan jokin asia saaren kaik
kien asukkaiden ratkaistavaksi." . . .

»Jokainen kaupunki lähettää joka vuosi kolme viisainta ' 
vanhustaan Amaurotumiin (pääkaupunkiin), huolehtimaan saa
ren yhteisistä asioista". Tällä senaatilla on, kuten tiedämme, 
tehtävänä, laatia tilasto jokaisen kaupungin tarpeista ja tuot
teista ja tasottaa eri kuntien liikamäärät ja puutteet.

*) Siis miehet ja naiset yhdessä.



32

Mitä eri virkamiesten toimiin tulee, niin tiedämme me 
jo, että »syfogranttien tärkeinnä ja melkein ainoana tehtävänä 
on pitää huolta siitä, että kukaan ei kulje joutilaana ja että 
jokainen tekee työnsä tarpeellisen ahkerasti."

»Joka liian kärkkäästi pyrkii johonkin virkaan", sanotaan 
toisessa kohdin, »voi olla varma siitä, että hän milloinkaan 
ei sitä virkaa saa. He elävät rauhallisina yhdessä, kun virka
miehet eivät ole julkeita eivätkä ankaria. Virkamiehiä sano
taan isiksi ja he menettelevät isän tavoin. Vapaaehtoisesti 
annetaan heille kunnianosotuksia, keneltäkään niitä ei vaa
dita". Samoin kuin muut virkamiehet, valitsee kansa myös
kin papit. Heidän asianaan on valvoa väestön tapoja ja kas
vattaa nuorisoa. Uskonto on yksityisasia.

»Heillä on vaan muutamia lakeja, sillä heidän laitok- 
siensa ollessa sellaisia kuin ne ovat, eivät he tarvitse monia. 
He moittivat' kovasti muiden kansakuntien lakikirjojen ja se
litysten tavatonta määrää, joka kumminkaan sittekään ei riitä."

Yhtä yksinkertaisia kuin utopialaisten sisäiset suhteet, 
ovat heidän ulkoisetkin valtiolliset suhteensa. Sopimuksia 
vieraiden kansojen kanssa eivät he tee, kun tietävät, että sel
laiset pidetään vain niin kauan kuin niistä on etua. He luot
tavat itseensä ja naapurien taloudelliseen riippuvaisuuteen 
heistä.

»Sotaa kammovat he, pitäen sitä petomaisuutena, joka 
ei kumminkaan mitenkään petojen keskuudessa ole niin ta
vallista kuin ihmisten keskuudessa. Vastoin melkein kaikkien 
kansojen tapoja ei heistä mikään ole niin kunniatonta kuin 
sotakunnia. Vaikka he joka päivä harjoitelevat aseidenkäyt- 
töä, eivätkä vain miehet vaan määrättyinä päivinä myöskin 
naiset, jotta he hyvin tuntisivat sotaolot, jos välttämättömyys 
sitä vaatisi, eivät he kumminkaan milloinkaan ryhdy sodan
käyntiin paitsi puolustaakseen omaa maatansa tai ystäviään 
vääryydellistä hyökkäystä vastaan tai vapauttaakseen sorretun 
kansan tyrannivallan ikeestä . . . Mutta oikeutetuimpana so
dan syynä pitävät he sitä, jos jonkin ystävällisellä kannalla 
olevan kansakunnan kauppiaita vieraassa maassa sorretaan ja 

'  petetään jonkin oikeuden varjolla, huonoilla laeilla tai hyviä 
vääristelemällä.“

Viimeisessä lauseessa kurkistaa meidän hyvä Moremme 
kauppias melkolailla yli kirjottajan olan.

Jos lisäämme näihin selvittelyihin vielä muutamia otteita, 
jotka kuvaavat tieteen asemaa Utopiassa, olemme tehneet sel
koa Moren utopismin kaikista oleellisista ominaisuuksista. 
Oppineita pidetään, kuten olemme nähneet, suuressa arvossa;
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heidät on vapautettu ruumiillisesta työstä. Mutta tieteen har- 
jottaminen ei ole oppineiden yksinoikeutena.

«Tavallisesti pidetään aikaisin aamusilla julkisia luen
notta, joilla ovat velvollisia käymään vain ne, jotka erikoi
sesti ovat omistautuneet tiedettä harjottamaan. Mutta saapu
ville tulee aina myöskin suuri joukko muita, miehiä ja  nai
sia, toiset toisille, toiset toisille luennoille, aina asianomaisen 
taipumusten mukaan."

«Tämän yhdyskunnan laitosten päämääränä", sanotaan 
toisessa kohdin, „on ensi kädessä tehdä kaikille kansalaisille 
mahdolliseksi olla se aika, jota ei vaadita yhteisön tarpeiden 
tyydyttämiseksi, vapaana ruumiillisesta työstä ja omistaa se 
henkensä vapaaseen toimintaan ja kehittämiseen. Sillä sitä 
pitävät he elämänsä onnena."

„Niin olen minä nyt kuvannut teille", lopettaa Hytlodeus 
kertomuksensa, „niin tarkkaan kuin olen voinut, tämän val- 
tiomuodon, joka on voimassa tässä yhdyskunnassa, joka mi
nun mielestäni on, ei vain paras, vaan myöskin ainoa, joka 
ansaitsee tämän nimen. Muuallakin puhutaan kyllä yhteis- 
hyvästä, mutta pidetään huolta todellisuudessa vain omasta 
hyvästä; Utopiassa, jossa ei ole mitään yksityisomaisuutta, 
huolehtii jokainen tosiasiassa vain yhdyskunnan asioista, 
ja kummassakin tapauksessa on kullakin hyvät perusteensa, 
joitten vuoksi toimii niin erilailla. Sillä muualla tietää jokai
nen, että hänen täytyy kuolla nälkään, ellei pidä huolta itses
tään, olkoonpa yhteisö miten kukoistava hyvänsä, niin että 
hänen on pakko huolehtia omasta paraastaan yhteiskunnan 
hyvän edellä. Utopiassa sitävastoin, jossa kaikki on yhteistä, 
tietää jokainen, että kukaan ei voi kärsiä puutetta, jos pide
tään huolta siitä, että yleiset tavaravarastot ovat täynnä. Sillä 
kaikki tasataan heidän keskuudessaan, niin että kukaan ei ole 
köyhä; ja vaikka kellään ei ole mitään erikoisesti omanaan, 
ovat he kumminkin kaikki rikkaita. Voiko olla parempaa 
rikkautta kuin huoleton ja iloinen elämä? Utopiassa ei yk
silön tarvitse huolehtia elämästänsä, häntä ei kiusaa puolison 
loppumaton valitus, hänellä ei ole pelkoa poikansa tulevai
suudesta, ei huolta tyttärensä myötäjäisistä. Hän tietää ei 
ainoastaan oman elämänsä ja hyvinvointinsa olevan turva
tun, vaan myöskin lapsiensa, lastensa lasten, kaikkien jälke- 
läistensä elämän kaukaisimpiin aikoihin asti. Ja heidän luo
naan pidetään samalla tavalla huolta heikoiksi ja työkyvyttö
miksi tulleista kuin vielä työssäkin olevista. Tahtoisin nähdä

3
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sen, joka olisi kyllin rohkea pitääkseen muiden kansojen oi
keutta tämän oikeudellisuuden arvoisena. Enpä, totta vie
köön, ole muilla kansoilla huomannut oikeuden ja kohtuu
den jälkeäkään. Mitä oikeudellisuutta se on, että aatelismies, 
kultaseppä*) tai koronkiskuri, lyhyesti sanoen ne, jotka eivät 
mitään tee tai eivät ainakaan tee mitään hyödyllistä, että ne 
elävät toimettomina tai tarpeetonta työtä tehden hyvissä 
oloissa ja hauskasti, samalla kun palkkatyöläiset, ajurit, sepät, 
kirvesmiehet ja maatyöläiset, jotka tekevät ankarampaa työtä 
kuin juhdat, ja soiden työttä yhteiskunta ei voisi vuottakaan 
tulla toimeen, sillä hankkivat itselleen niin tuiki puutteen
alaisen toimeentulon, että heidän täytyy elää huonommissa 
oloissa kuin juhtien? Nämä eivät tee niin pitkiä työpäiviä, 
niiden ravinto on parempaa eikä sitä katkeroita tulevaisuu- 
denhuolet; työläistä sitävastoin painaa hänen työnsä lohdut
tomuus ja kiduttaa tieto vanhuuden kerjäläiskurjuudesta. On
han hänen palkkansa niin pieni, että sillä ei saa päivän tar
peita, eikä ole ollenkaan ajateltavissakaan, että palkkatyöläi
nen voisi säästää jotakin vanhuutensa varalle. Eikö se ole 
vääryydelleen ja kiittämätön yhteiskunta, joka tuhlaten lah- 
jottaa varoja aatelisille, joiksi he joitakuita nimittävät, ja kul
tasepille ja muille, jotka joko kuljeksivat joutilaina tai elävät 
imarteluista tai puuhaavat turhissa iloissa; ja joka ei toiselta 
puolen pidä vähintäkään huolta maatyöläisistä, kaivoslaisista, 
palkkalaisista, ajureista, sepistä ja kirvesmiehistä, joita paitsi 
ei yhteiskunta voisi pysyä pystyssä? Kun heidät nuoruuden 
voimissa on riistetty ja työvoima heistä puristettu, jätetään 
heidät oman kohtalonsa varaan sittekun vanhuus, sairaus ja 
hätä ovat heidät murtaneet ja antaa heidät palkaksi heidän 
uskollisesta uurastamisestaan ja heidän niin tärkeistä palve
luksistaan alttiiksi nälkäkuolemalle.

„Ja edelleen: rikkaat, kun eivät ole tyytyväisiä siihen, 
että siivottomilla henkilökohtaisilla tempuilla ovat alentaneet 
köyhien palkan, säätävät vielä lakeja samassa tarkotuksessa. 
Sen, mikä aina on ollut vääryyttä, kiittämättömyyden niitä 
kohtaan, jotka yhteiskuntaa ovat uskollisesti palvelleet, sen 
ovat he tehneet vielä ilettävämmäksi, antamalla sille lain voi
man ja samalla oikeuden nimen.

„Kautta jumalan, kun ajattelen kaikkea tätä, silloin näyt
tää minusta jokainen nykyaikainen valtio kerrassaan rikkai
den salaliitolta, jonka tarkotuksena on yhteishyvän varjolla

*) Kultasepät olivat Moren aikana myöskin rahanvaihtajia ja pank
kiireja.
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palvella rikkaiden pyyteitä, siinä kun rikkaat kaikin keinoin 
ja vehkein pyrkivät vakiinnuttamaan omistusoikeuttaan siihen, 
mitä vääryydellä ovat hankkineet, ja saamaan köyhien työn 
mahdollisimman vähästä käytettäväkseen ja nylettäväkseen. 
Nämä siistit määräykset julkaisevat rikkaat koko yhteiskun
nan  siis köyhienkin, nimessä ja nimittävät niitä laeiksi.

„Mutta sitte kun nämä kurjat rajattomassa ahneudessaan 
ovat yksin kaiken keskenään jakaneet, mikä olisi riittänyt 
koko kansalle, tuntevat he olevansa vallan kaukana tuosta 
onnesta, jota kaikki utopialaiset nauttivat. Näiden keskuu
dessa ei rahaa käytetä eikä himoita ja on senkautta poistettu 
vuorenkorkuiset määrät huolia, reväisty maasta yksi rikolli
suuden voimakkaimmista juurista. Kukapa ei tiedä, että pe
tos, varkaus, ryöstö, riita, melskeet, kapina, miestappo, sala
murha, myrkyttäminen kyllä voidaan kostaa lain ankaruutta 
käyttäen, mutta että tämä ei niitä estä, kun ne sensijaan kaikki 
häviäisivät, jos raha häviäisi. Rahaa seuraisivat ihmisten huo
let, levottomuus, murheet, vastukset ja unettomat yöt. Yk- 
sinpä köyhyyskin, joka niin kovin näyttää rahaa tarvitsevan, 
häviäisi, jos raha poistettaisi."

U. Utopian merkitys sosia lism in  historiassa.

Se, joka lukee tuon yhtä intohimoisen kuin syvästi aja
tellun syytöksen porvarillista yhteiskuntaa vastaan ja tuon 
niin mahtavapiirteisen kommunismin ihantelun, jolla Rafael 
Hytlodeus lopettaa kuvauksensa Utopiasta, ei voi, vaikkapa 
hän ei muuten olisikaan lukenut mitään Moren kirjotuk- 
sesta, epäillä sen luonnetta — niin ainakin luulisi. Mutta 
porvarillinen oppineisuus näyttää kerran tuomitun tulemaan 
syyntakeettomaksi heti, kun se joutuu sosialismia vastaan, ja 
niin selittävät historioitsijat, sekä kiihkokatoliset että vapaa
mieliset, mielellään, että Utopia on „iloisen sielun iloista pi
laa", „kulumaan kiitävän hetken kummallista ajatusleikkiä" 
tai oppinutta leikittelyä, platolaisen tasavallan toisintelua.

Saamme toisen käsityksen, kun katsomme, mikä osa Uto
pialla on sosialistisen ajatuksen historiassa. .................

Kaukana siitä, että olisi platolaisen kommunismin jäljit- • 
telyä, on Moren kommunismi kokonaan erilaista kuin se, ja 
yhtä paljon eroo se kristillisestä kommunismista. Se ei ole
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versonut vanhoja kirjoja penkoneesta kirjaviisaudesta vaan 
aikansa tarpeiden ja apukeinojen syvästä ymmärtämisestä, ja 
yhtä paljon kuin Henrik Villinnen Englanti eroo peloponne
solaissotien Atenasta ja sesarien valtakunnasta, yhtä paljon 
eroo Moren kommunismi platolaisesta ja alkukristillisestä.

Tosin kyllä on sillä paljon yhteistä edeltäjiensä kanssa, 
kuten esim. naisen korkea asema, joka elävästi muistuttaa 
Platoa, tai yhteiset ateriat; mutta oleellisissa kohdin kohoo 
se paljon yli kaikkien aikaisempien kommunismin muo
tojen.

Ennen Utopian ilmestymistä oli tunnettu vain kunnalli
sen ja yhdyskunnallisen kommunismin muotoja; kommu
nismi rajottuu sekä aatteelleen että todellisuudessa yksityisen 
kunnan tai seuran asiaksi. More oli ensimäinen, joka koetti 
sovelluttaa kommunismia äsken syntyneeseen nykyaikaiseen 
valtioon, päinvastoin kuin, paitsi hänen edeltäjänsä, joiden 
eläessä tätä valtiota ei vielä ollut olemassa, myöskin hänen 
kommunistiset aikalaisensa, kristilliskansanvaltaiset uudesti- 
kastajat. Hän oli ensimäinen, jolla oli tuo rohkea aate tuo
tannon järjestämisestä suuren kansallisen valtion puitteisiin.

Mutta tässä olemmekin jo kajonneet toiseen Moren kom
munismin oleelliseen tunnusmerkkiin. Sen selittämiseksi täy
tyy meidän lähteä vähän kauempaa.

_ Englannin yhteiskunnallinen tila Moren aikaan vastasi 
useissa kohdin Italian tilaa Graccuksien aikana (vert. siv. 28 
ja seurr, ed. osassa). Mutta eräässä sangen oleellisessa koh
din erosi se tästä. Italiassa hävitti talonpoikaistaloutta talou
dellisesti alempi talousjärjestelmä orjataulouden järjestelmä. 
Löydettiin vain yksi parannuskeino sairaalle yhteiskunnalle: 
talonpoikaistalouden jälleen luominen, palaaminen menneeseen, 
eikä edistystä korkeamman tuotantotavan asteelle. Mutta ryysy- 
köyhälistö ei tahtonut siitä mitään tietää, se vaati leipää ja hu
veja, eikä työtä ja tuotantovälineiden omistusoikeutta. Lopulta 
vajosi osa yhteiskuntaa tylsään toivottomuuteen, toisessa osassa 
syntyi pyrkimyksiä nautmnonvälineiden kommunismiin.

. Toi.sltl °h asiaintila Englannissa 16:nnella vuosisadalla. 
Paitsi sitä että silloin muodostui uusi valtiojärjestys, kehittyi 
siellä myöskin uusi, korkeampi tuotantojärjestelmä, joka ei 
perustunut orjien työlle vaan työläisten työlle, jotka olivat 
joka suhteessa vapaita, vapaita kuin taivaan linnut, vapautet
tuja kaikesta omaisuudesta, myöskin siitä omistavien luok
kien talouden yhteydestä, joka orjalla, käsityöläissällillä, ta- 
lonpojanrengillä oli ollut. Sellaisia vapaita omaisuudettomia, 
proletareja, köyhälistöläisiä, oli suurilukuisampina tähän asti
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tunnettu etupäässä loiseläjinä elävien ryysyköyhälistöläisten 
muodossa. Työtätekevien köyhälistöläisten lukumäärä oli ol
lut verraten pieni. 15:nnen ja 16:nnen vuosisadan vaihteessa 
alkoi se lisääntyä; kaupunkilaisten palkkatyöläisten ja koti- 
teollisuudentyöntekijäin ohelle, joiden työstä kapitalistit (etu
päässä kauppiaat) kiskoivat voittoa, muodostui kaivostyöläis- 
köyhälistö, joka kasasi voittoja vuorikaivosten kapitalistisille 
osakkaille; ja muodostui vihdoin monille paikoin, mutta 
etenkin Englantiin, maataloustyöläisten köyhälistö, joka myi 
työvoimansa osaksi suoraan suurtilalliselle tai kapitalistiselle 
vuokraajalle. , ,

Tällaisen köyhälistön tarpeet ovat aivan toisellaisia kuin 
ryysyköyhälistön tarpeet. Viimeksimainittu ei pyydä työtä, 
vaan leipää; jos se menee niin pitkälle, että alkaa kannattaa 
kommunismin aatetta, on hänen kommunisminsa nautinnon- 
välineiden kommunismia. Varsinainen palkkaköyhälistöläi- 
nen, joka on kohonnut ryysyköyhälistöläisen tason yläpuo
lelle, ei vain taloudellisessa vaan myöskin siveellisessä suh
teessa, saa leipää vain työnsä kautta. Hänen ensirnäinen toi
vonsa on: työtä. Jossakin suhteessa on hänellä siinä samat 
toivomukset kuin kapitalistilla. Tämä tarvitsee köyhälistö- 
läistä, joka pyytää työtä, ei almuja. Hyväntekeväisyyttä ka
pitalisti kauhistuu, sillä se vähentää vapaitten työvoimien vir
taamista työmarkkinoille. Toiselta puolen sotii hänen omaa 
etuaan vastaan, antaa sellaisen työvoiman nähdä nälkää, jota 
hän ei juuri tarvitse. Hän voi ehkä käyttää sitä myöhem
min, ja sen olemassaolo painostaa aina palkkoja. Elleivät 
työttömät voi itse elättää itseään, ellei heitä saa hyvänteke
väisyyden kautta tukea, silloin on, heidän pelastamisekseen 
nälkäkuolemalta, ainoana keinona antaa heille työtä sellai
sessa muodossa, että se ei vähennä kapitalistista riistämistä.

Työntekemisen oikeus tulee joissakin olosuhteissa ei vain 
palkkaköyhälistön vaan myöskin kapitalistiluokan tarpeeksi.

Työntekemisen oikeus, sellaisena kuin kapitalismi sen 
käsittää, toteutui käytännössä Englannissa ensi kerran kunin
gatar Elisabetin v. 1601 julkaisemassa kerjäläisessä, joka 
määräsi, että kunnat ovat velvollisia hankkimaan työtä työ
kykyisille köyhille. Se ei ollut tuottavan, tarkotuksenmukai- 
sen, hyödyllisen työntekemisen oikeutta, vaan mielettömän, 
kiduttavan ja viheliäistä palkkaa tuottavan raatamisen oikeutta; 
työhuone tuli tuskanhuoneeksi, josta työläinen joka hetki 
ikävöi takaisin kapitalistien piiskan alaisuuteen.

Aikoja ennen kuin Elisabetin lainsäädäntö oli antaijut 
lainpykälän muodon tälle työntekemisen oikeuden kapitahs-
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tiselle käsitysmuodolle, oli More keksinyt sen edellytyksen, 
jolla yksin voi toteuttaa tämän työntekemisen oikeuden, hy
vinvoinnin perustana työtätekevän köyhälistön käsittämässä 
mielessä. Tämä edellytys on tuotantovälineiden yhteis
omistus.

Sillä on Utopiassa aivan toinen osa kuin tähänasti tar
kastetuissa tietoisen kommunismin muodoissa — ihmiskun
nan alkuaikaista kommunismiahan emme koko esityksessämme 
ole huomioon. Se muodostaa siinä yhteiskunnan perustan, sen 
sijaan että se tietoisen kommunismin aikaisemmissa muo
doissa, mikäli sitä niissä yleensä esiintyy, oli vain nautinnon- 
välineiden kommunismin sivu- ja seurausilmiö.

Moren esityksessä on juuri tämän viimeksimainitunlai- 
sella kommunismilla toisarvoinen merkitys; More tuntee kyllä 
aterioiden yhteisyyden, mutta vain kaupunkilaisväestöön näh- 
denL eikä siihenkään nähden pakollisena, joskin itsestään sel
vänä. Mutta muuten vallitsee Utopiassa yksityistalous, vie
läpä käsityötä ja talonpoikaisoloja vastaavassa muodossa — 
korkeampaa teknillistä perustaa ei yhteiskunta Moren aikana 
vielä ollut saavuttanut. Utopian kommunismi on oleelli
sessa suhteessa tuotantokommunismia.

Tällä Moren kommunismin ja sen edeltäjien välisellä 
peruseroavaisuudella on seurauksena myöskin oleellisia eroa
vaisuuksia niiden suhteissa perheeseen ja avioliittoon. Moren 
ihanneyhteiskunta ei ole, kuten Platon ja kristillisten kom
munistien yhteiskunta, vihamielinen perheelle ja yksityis- 
aviolle ja vain epäjohdonmukaisuuden kautta mahdollinen 
näiden laitosten kanssa yhdistää. Mutta toiselta puolen on 
tuotannonvälineiden yhteisomistus ristiriidassa sellaisen perhe- 
ja avioliittomuodon kanssa, jossa taloudenpää on perheensä 
jäsenten herra; vaimon ja lasten, yhtä hyvin kuin orjien ja 
palvelijoiden herra. Tällä herruudella on taloudelliset juu
rensa yksityisomaisuudessa, ennen kaikkea tuotannonvälinei
den yksityisomistuksessa. Mies on perheen herra sen no
jalla^ että hän on sen olemassaolon edellytysten omistaja. 
Siellä, missä ei ole valitsemassa yksityisomistusta tuotannon- 
välineisiin nähden, siellä ei myöskään ole pakkoperheen ja 
pakkoavioliiton taloudellista juurta; sitä ei ole kapitalistisessa 
yhteiskunnassa olemassa köyhälistöön nähden, eikä kommu
nistisessa yhteiskunnassa koko yhteiskuntaan nähden. Vaimo 
tulee taloudellisesti miehestä riippumattomaksi, lapset van
hemmista. Se seikka, että teknillinen kehitys yhä vähentää 
yksityistalouden töitä, vaikuttaa samaan suuntaan.
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Tuotannonvälineiden yksityisomistuksen lakkauttaminen 
ei mitenkään ehdottomasti tuo mukanaan yksityisavion ja 
yksityisperheen poistamista, mutta muuttaa kyllä melkoisesti 
niiden luonnetta. Ne siteet, jotka silloin yhdistävät miehen 
ja vaimon, vanhemmat ja lapset, voivat olla mitä erilaisim
pia laadulleen, ennen kaikkea tulevat silloin vaikuttamaan 
pitkän sivistyskehityksen tuotteina jo nykyisin melkoisesti 
vahvistuneet yksilöllisen sukupuolirakkauden ja isänrakkau- 
den tunteet, joka viimeksimainittu ei suinkaan ole niin luon
nollinen kuin äidinrakkaus — mutta perhe ja avioliitto lak
kaavat olemasta taloudellisia laitoksia ja perustumasta puo
lison ja isän herruuteen.

More on, vastaten hänen aikansa taloudellista kehitty
mättömyyttä, epäjohdonmukainen, kun hän säilyttää miesval
taisen pakkoperheen ja pakkoavioliiton; mutta hän on laa
tuaan yhtä logillinen ja johdonmukainen, säilyttäessään yksi- 
tyisavioliiton ja perheen, kuin Plato oli hylätessään ne hänen 
ihanneyhdyskunnastaan.

Vielä yksi kohta on tässä huomattava: Moren suhde 
tieteeseen.

Kristilliskansanvaltainen kommunismi oli, kuten olemme 
nähneet, oppineisuuden vihollinen; oppineisuushan kuului 
sen ajan hallintakeinoihin. Alkukristillinen kommunismi ei 
johtunut syvästä, tieteellisestä tietämyksestä, vaan omaisuu- 
dettomien ja riistettyjen ja heitä suosivien vaistomaisesta tar
peesta ja yhtä vaistomaisesta kapinoimisesta. Tämä kommu
nismi, joka ulottui vain pienten yhdyskuntien piiriin, ei tar
vinnut tiedettä tullakseen käsitetyksi ja toteutetuksi; sen tar
peisiin riitti se liikekokemus, jonka sai alempienkin luokkien 
jokapäiväisessä elämässä.

Utopiassa on tieteellä suuri merkitys. Se onkin luon
nollista humanistin ihannevaltiossa. Mutta tieteen korkea 
asema ei johdu yksin henkilökohtaisesta tieteenharrastelusta. 
Sosialistinen yhteiskunta kansallisen valtion puitteissa on, yk- 
sinpä siinä yksinkertaisessakin muodossa, minkä More sille 
antaa, liian monimutkainen, jotta, sen aate olisi syntynyt filo
sofisesti kouluttamattomassa hengessä. Vain ajattelija, jolla 
paitsi sitä, että hänellä oli syvällisin tieto aikansa koko talou
dellisesta ja valtiollisesta elämästä, myöskin oli avartanut nä
köpiiriänsä ja puhdistautunut ennakkoluuloista tutkimalla entis
aikojen yhteiskunnallisia suhteita ja niiden henkisiä tuotteita, 
ajattelija, joka oli terottanut henkeään tutustumalla muinais
ajan filosofian korkeimpiin ja rohkeimpiin tuloksiin, niin että 
oli tottunut seuraamaan ajatuksia niiden viimeisiin johtopää
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töksiin asti ja saamaan jonkin pyrkimyksen alkusuunnasta 
selville sen viimeiset tulokset, vain sellainen ajattelija kykeni 
ajatellen rakentamaan, ratkaisuksi aikansa yhteiskunnalliselle 
kysymykselle, kommunistisen yhteiskunnan, sellaisen kuin uto- 
pinen oli.

Ensi kertaa Platon jälkeen astuu Moren teoksessa tiede 
taas kommunismin palvelukseen. Tiede, joka kristilliskan- 
sanvaltaiselle kommunismille näyttäytyi vaan viholliseksi, al
kaa nyt rakentaa perusteita kommunismin uudemmalle, kor
keammalle muodolle.

Mutta Platon teoksessa on tiede, hänen kommunisminsa 
ylimysmielisen luonteen mukaisesti, ylimystön yksinoikeutena. 
Moren kommunismi on kansanvaltaista; sitä ei ole synnyttä
nyt ylimystön uhkaava häviö, vaan joukkoköyhälistön paisu
minen. Sen päämääränä on kaiken herruuden ja riistämisen 
poistaminen, kaikkien nautintojen hankkiminen kaikille. Tiede 
ei saa sen vallitessa olla vallanpidonväline eikä vain muuta
mien saavutettavissa oleva nautinnonväline. Moren kommu
nismi tekee sen, kaikista nautinnoista korkeimpana, kaikkien 
saavutettavissa olevaksi.

Hänen aikansa oli kyllä vielä kovin kaukana koneiden- 
kaudesta, mutta hänestä riittävät tuotannon tarkotuksenmu
kaisuus ja kaikkien samallainen työvelvollisuus lyhentämään 
teollisuuden alalla työpäivänpituuden muutamaksi tunniksi 
jokaista kohti, jolloin jää kylliksi aikaa tieteelliseen toi
mintaan. '

Tähän ajatukseen ei kristilliskansanvaltainen kommu
nismi voinut johtua. Heillä ainoastaan ei ollut mitään mie
lenkiintoa siihen tulokseen, jonka se tuotti, kun he suhtau
tuivat hylkäävästi tieteeseen, he eivät myöskään voineet en
sinkään ajatella työajan lyhentämistä siinä määrin kuin sitte 
tapahtui Utopiassa. Sillä he muodostivat vain pieniä yhdys
kuntia silloisen yhteiskunnan keskuuteen jonka tarkotuksen- 
mukaisuudettomuutta ja nylkemisjärjestelmää ne eivät lak
kauttaneet. Missä heidän yhdyskunnaan siedettiin, kuten 
Mährissä, tapahtui se juuri siksi, että ne olivat niin hyviä 
nylkemisen esineitä. He työskentelivät ei vain omaksi hy
väkseen, vaan myöskin herrojensa, tilanomistajien ja suur
tilallisten, hyväksi, heidän työaikansa ei sen vuoksi eronnut 
heidän yksityisesti työskentelevien toveriensa työajasta; kom
munismi antoi heille suurempaa taloudellista varmuutta, myös
kin suurempaa hyvinvointia, mutta tuskin pienempää työ
taakkaa. Päinvastoin mainitaan kaikkialla erikoisesti Böhmin



41

veljien, Mährin uudestikastajien, mennonitien y. m. uutte
ruutta. *)

Tarkastakaamme kaikkia näitä Moren Utopian erikoi
suuksia, joita oli: kommunismin ulottaminen suuren kansal
lisen valtion alueelle, yhteiskunnan perustaminen tuotanto- 
kommunismille, kommunismin sopeuttamisen yksityisavion ja 
perheen kanssa, sekä kansanvaltaista olemusta alttiiksipane- 
matta, tieteen kanssa. Nämä kohdat erottavat Moren kom
munismin kaikista edellisistä tietoisen kommunismin muo
doista, me tapaamme ne sensijaan enemmän tai vähemmän 
selvinä, vaikkakaan ei aina kaikkia, yhdistettyinä seuraavien 
aikojen kommunismin muotoihin, joilla on ollut jotain mer
kitystä.

Moren »Utopialla», alkaa nykyaikainen sosialismi.
Yksityiskohdissa on kyllä vielä vaikutuksia ajan takapa

julla olleesta luonteesta. Kun se esim. asetti naisen kor
keampaan asemaan kuin 16:s vuosisata yleensä teki, kun se 
esim. avasi pääsyn tieteen aarteille, niin pysyttää se kuiten
kin yhä vaimon miehen vallanalaisuudessa. Se kytkee myös
kin jokaisen määrättyyn ammattiin, joskin poikkeusta suo
daan, se tuntee yksinpä pakkotyöläisiäkin.

Toiselta puolen on monissa myöhemmissä sosialistisissa 
järjestelmissä, erittäinkin uudemmissa, paljon runsaampia, mo
ninaisempia ja taidokkaampia laitoksia. Mutta niin paljon 
komeampia ja nykyaikaisempia kuin nämä yhteiskunnalliset 
rakennukset lienevätkin, niiden perusteet ovat samat kuin 
Utopiankin. Sitä pitemmälle ei sosialismi ole tullut viime 
vuosisadan ensi puoliskolle saakka. Onpa monissa myö
hemmissä järjestelmissä huomattavissa taka-askeleitakin, kun 
ne esim. jättävät valtion pohjan ja tahtovat rakentaa sosia
lismin taas kunnalliselle tai yhdyskunnalliselle perustalle.

Vielä yhdessä oleellisessa suhteessa on Utopia tullut esi
kuvaksi koko sanotun ajan sosialismille, yhdessä suhteessa, 
joka on saanut siitä nimensäkin, utopismissa.

Me olemme nähneet, että More oli kansanliikkeiden vas
tustaja. Se pitää paikkansa ei yksin humanistiin ja valtio
mieheen, vaan myöskin kommunistiin nähden. Kommunis
tisia kansanliikkeitä hän vihasi, uudestikastajienkin liikettä, 
kuten käy ilmi hänen lausunnoistaan.

Tämä kansanliikkeiden vierominen on ominaista myös
kin useimmille myöhemmille sosialisteille aina meidän vuosi

*) Mährin uudestikastajien työpäivä kesti auringonnoususta auringon
laskuun, välillä yhden tunnin päivällisloma.
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sadallemme saakka, vieläpä aikana, jolloin voimakas työväen
liike jo oli alkanut kehittyä, jolloin kansanvaltaisuuden asia 
ei ensinkään ollut niin toivotonta kuin 16:nnen vuosisadan 
alussa. Mutta nämä sosialistit eivät pitäneet yhteiskuntaa eli
mistönä, joka kehittyy, vaan kellolaitoksena, joka kerran saa
tuaan määrätyn muodon aina käy samalla tavalla. He eivät 
verranneet aikansa köyhälistöä, köyhälistöön sellaisena kuin 
se oli ollut puolentoista vuosisataa sitte; he eivät huoman
neet sen vuoksi, että se on edistymässä, että se on nouseva 
luokka, että sille kuuluu tulevaisuus. He vertasivat köyhä
listöä aikansa omistaviin luokkiin ja huomasivat, että nämä 
ovat köyhälistöä joka suhteessa niin kovin paljon etevämpiä, 
että heistä näytti toivottomalta köyhälistön itsenäinen liike, 
että se mahti, joka sosialismin toteuttaisi, näytti voivan tulla 
vain ylempien luokkien keskuudesta.

More antaa valistuneen ruhtinaan toteuttaa kommunismin 
Utopiassa; valistunut despotismi joutui myöhemmin monin 
kerroin epäluottamuksen alaiseksi, odotettiin enemmän por
varilliselta ihmisystävällisyydeltä, valistuneilta miljonamiehiltä 
jopa taikakeinoiltakin, joilla muitta mutkitta piti uusi yhteis
kunta luotaman. Köyhälistön luokkataistelu pysyi epäsuo
siossa, se ei vain näyttänyt toivottomalta, vaan se häiritsikin 
sosialistien piirejä, kun se loukkasi porvarillisia ihmisystäviä, 
jotka piti voitettaman sosialismin puolelle.

Käsi kädessä tämän utopismin käsityksen kanssa, että 
työläisluokka on muka kykenemätön itse vapauttamaan itseään, 
käy toinen sen erikoinen ominaisuus, pyrkimys yksityiskoh
taisesti kuvaamaan tulevaisuuden yhteiskuntaa. Se oli vallan 
välttämätöntä. Utopismi ei rakenna toivoaan niiden innos
tukseen, joilla ei ole muuta kadotettavana kuin kahleensa, 
vaan niiden innostukseen ja ihmisystävyyteen, joiden olot 
nykyisessä yhteiskunnassa ovat vallan hyvällä kannalla, joilla 
omasta kohdastaan ei ole paljoa sitä vastaan muistutettavaa 
Ihmisystävyyttä herättääkseen, tarvitsee vaikuttavasti kuvata 
kurjuutta, jonka laajuudesta hyvinvoivien suurimmalla osalla 
ei ole mitään käsitystä, ja terävästi esittää kaikkia olevia epä
kohtia yleensä. Tämä puoli, arvosteleva, on säännöllisesti 
loistavin ja vaikuttavin utopistien teoksissa. Mutta se ei riitä 
nostamaan ihmisystävyyttä sellaiseksi ihastukseksi, joka on 
välttämätön edellytys niin suuremmoisen tehtävän kuin kom
munismin toteuttamisen suorittamiseksi. Sitä varten tarvitsee 
perusteellisesti osottaa, että tuo ihanneyhteiskunta on myös
kin noiden jalojen vaivan arvoinen. Kuta eiavämmäksi ja 
selvemmäksi tämä yhteiskunta loihditaan ihmisystävien sil
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mien eteen, sitä suurempi on sen yllyttävä vaikutus omista
vien piireissä.

Me olemme vielä muutama vuosi sitte Bellamyn kirjan 
«Vuonna 2000" esimerkistä nähneet, kuinka suuri sellaisen 
helppotajuisen kuvauksen vaikutus voi olla — miten suuri, 
mutta myöskin miten kestämätön, miten voimaton tuollaisen 
utopismin synnyttämä innostus on. Nykyisin harva enään 
välittää amerikaiaisen utopiasta.

Paitsi innostavan vaikutuksen tavottelua on vielä toinen
kin seikka, joka ajaa utopisteja «tulevaisuudenvaltiota" ku
vailemaan, ja se seikka on asiassa ratkaiseva.

Kommunismin tarve syntyy kaikkialla, missä muodostuu 
toivotonta joukkoköyhälistöä. Riippuen tämän köyhälistön 
laadusta, onko se ryysyköyhälistöä tai työtätekevää köyhä
listöä, muodostuu myöskin sen tarpeita vastaavan kommu
nismin luonne; se on joko nautinnonvälineiden tai tuotan- 
nonvälineiden kommunismia. Mutta toivottoman köyhälistön 
ja kommunismin tarpeen esiintymistä ei suinkaan välttämät- 
tömästi seuraa kommunismin toteuttamisen edellytyksien esiin
tyminen.

Mikäli kommunismi ei ilmene historian arvattavissa ole
van kehityksen välttämättömänä lopputuloksena, on vain yksi 
ajateltavissa oleva tie sen toteuttamiseksi: uuden yhteiskunta
järjestelmän mahdollisimman laajan suunnitelman laatiminen 
ja sen toteuttamiseen tarpeellisten keinojen hankkiminen. Yh
teiskuntaa ajatellaan rakennukseksi, jonka muodot riippuvat 
arkkitehdin tai rakennuttajan mielivallasta, mutta jonka ra
kentamiseen ei voida ryhtyä, ennenkuin tarpeelliset suunni
telmat ja laskelmat on tehty. Tämä käsityskanta on utopis
min oleellisena tunnusmerkkinä.

Sitä järkytti yhä enempi viime vuosisadan kolmekym
mentä- ja neljäkymmentäluvun tosiasiallinen taloudellinen ja 
valtiollinen kehitys; täydelleen, johdonmukaisesti ja täysin 
tietoisesti voittivat sen vasta Marx ja Engels, jotka kommu
nistisella manifestilla v. 1847 alottivat uuden kauden sosia
lismin historiassa.

Sen esittäminen ei tässä kuulu asiaan. Tässä oli tarko- 
tuksenamme viitata siihen, että aina siihen asti kuin Marx 
ja Engels perustivat tieteellisen sosialismin, siis kautta enem
män kuin kolmen vuosisadan, on sosialistinen ajatus liikku
nut niitä ratoja, jotka Thomas More ensin on kulkenut.

Teoksesta, joka porvarillisista historiankirjottajista on 
näyttänyt pilalta ja leikiltä, on tullut inhimillisen ajattelemi
sen historian merkkikivi; se on alkanut sosialismin historiassa
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useita vuosisatoja pitkän aikakauden, se on perustanut sen 
sosialismin muodon, joka välittömästi on käynyt sen muo
don edellä, jossa sosialismi on maailman vallottava.

Jos vertaa tätä teosta aikansa takapajulla olevaan luon
teeseen ja sen vähiin yhteiskunnallisen tietämisen apuneu
voihin, silloin vasta täydellisesti käsittää ensimäisen nykyai
kaisen sosialistin merkityksen.

Thomas More ei ole vain ihmiskunnan historian rakas
tettavimpia ja epäitsekkäimpiä, varmaluonteisimpia ja roh
keimpia, hän on myöskin sen nerokkaimpia henkilöjä.

K  Kautsky.



TOINEN LUKU.

Thom m aso Campanella.

1, Cam panellan elämä.

Palatkaamme pohjolasta taas hetkeksi takaisin Italiaan, 
Joakim Fiorelaisen, Frans Asisilaisen ja Dolcinon kotimaahan, 
ja siirtykäämme ensinmainitun ahtaammalle kotiseudulle, Ka- 
labriaan, joka, kuten koko Etelä-Italia, 15:nnen vuosisadan 
lopulta oli huoannut Espanjan kovan ikeen alaisena.

Siellä syntyi toinen molemmista ensimäisistä suurista 
utopisteista, Thommaso (Tuomas) Campanella, syyskuun 5 p:nä 
1568. Hänen syntymäpaikkansa on Stilo nykyisessä Reggion 
maakunnassa.

Jo lapsuudessaan herätti hän huomiota harvinaisen ai
kaisella kypsyydellään: kolmentoista vuotiaana voi hän val
mistelematta pitää puheen mistä tahansa määrätystä aineesta, 
joko suoranaisesti tai runomittaan. Tähän keskiajalla kovin 
suuressa arvossa pidettyyn ja uutterasti harjotellun puhelah
jan ohella oli hänellä intohimoinen mieltymys filosofian opis
keluun. Jo silloin syventyi hän lukemaan pyhän Tuomas 
Aqvinolaisen ,,Summa"-kirjaa, joka sitte oli tuleva ratkaise
vaksi hänen kutsumukselleen. Hänen isänsä, joka oli mää
rännyt hänet tuomarinammattiin, lähetti hänet Neapeliin, jotta 
hän siellä tutkisi oikeustiedettä setänsä, oikeustieteen profes
sorin, luona, mutta nuori Thommaso, joka oli nauttinut erään 
Stilon luostarissa filosofiaa opettavan munkin opetusta, liittyi 
viidentoistavuotiaana Kosenzassa hengelliseen domikanien 
munkkikuntaan, jonka Albertus Magnus, Tuomas Aqvinolai- 
nen ja Savonarola jo olivat tehneet kuuluisaksi, ja joista tais- 
telukykyisimmät ja riippumattomimmat munkit olivat läh
teneet.
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Campanellan kyky omistautua kaikkia tieteitä tutkimaan 
sekä myöskin hänen huomattava puhelahjansa, saivat aikaan 
sen, että hän pian kiinnitti itseensä munkkien ja opettajiensa 
huomion, jotka pyrkivät kehittämään hänen terävyyttään ja 
voittamaan hänet asialleen. Luostarit olivat silloin yhä vielä, 
kuten keskiajalla, pakopaikkoja opinhalullisille hengille, ne 
ylpeilivät siitä, että niillä oli oppineita, filosofeja ja puhujia, 
ja domikanimunkkikunta oli niitten kuuluisien miesten mää
rään nähden, jotka olivat sen piiristä lähteneet, mainioimpia. 
Mutta 16:nnen vuosisadan loppupuolella alkoi jesuitain seura, 
jonka Ingnatius Loyola oli perustanut 1537 vastustamaan ke
rettiläisyyttä ja suojaamaan paavin auktoritetia, himmentää 
muiden hengellisten veljeskuntien mainetta. Domikanit, jotka 
taistelivat tätä uhkaavaa kilpailijaa vastaan ja koettivat voittaa 
entistä mainettaan, pitivät innokkaasti kiinni Campanellasta 
ja suosivat hänen tiedonhaluaan, kun toivoivat saavansa hä
nestä taistelijan, jonka kyvyt auttaisivat kirkastamaan heidän 
seuransa loistoa.

Ja sangen pian sai Campanella tilaisuuden osottaa ete
vyyttään. Luostarit säilyttivät ja ylläpitivät kiihkeän huolek- 
kaasti skolastisten väittelyjen harrastelua, he vaativat toisiaan 
puolustamaan erilaisia teologisia ja filosofisia oppilauselmiaan 
väittelytilaisuuksissa, joihin päästettiin yleisöäkin. San Gior
gion filosofian professori, jonka Kosenzan fransiskanit olivat 
haastaneet julkisessa väittelyssä puolustamaan munkkikun
tansa mielipiteitä, sairastui, juuri kuin hänen piti lähteä väit- 
telytilaisuuteen, ja määräsi oppilaansa Campanellan sijaisek
seen. Kun tämä saapui määrättyyn kokoukseen, synnytti hä
nen nuoruutensa melkoista mielipahaa, sillä luultiin, että op
pinut professori halveksumisen vuoksi oli lähettänyt sijalleen 
tämän parrattoman väittelijän. Mutta kun nuorukainen puhui, 
muuttui mielipaha ihastukseksi. Hän suoritti tehtävänsä niin 
loistavasti ja terävästi, että itse fransiskanien täytyi myöntää 
hänen voittaneen.

Campanella innostui näihin väittelytaisteluihin; kymme
nen vuotta kulki hän Italiassa kaupungista toiseen väitellen 
teologisista ja filosofisista kysymyksistä, jotka silloin antoivat 
ajattelemisen aihetta hänen aikansa ihmisille. Kaikkialla saa
vutti hän loistavaa menestystä, joka häntä hurmasi, mutta 
joka synnytti kateutta ja kokosi häneen kohdistumaan mui
den hengellisten veljeskuntien, etupäässä jesuitain, kateuden 
ja vihan. Jesuitoja vastaan julisti hän suorastaan sodan ja 
vaati heidän veljeskuntansa hävittämistä, koska he „väären
tävät evankeliumin puhtaan opin, tehdäkseen sen sopivaksi
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palvelemaan ruhtinasten hirmuvaltaa". Mutta kaikkien suut
tumuksen sai hän osakseen kiivailla hyökkäyksillään Aristo
telesta vastaan, jota oppineitten kouluissa pidettiin melkein 
yhtä suuressa arvossa kuin raamattua; hän oli vasta vähän 
yli kaksikymmenvuotias, kun hän julkaisi ensimäisen, Sta- 
gyran filosofia ja hänen puolustajaansa Mariaa vastaan suun
natun kirjansa. Tuntuvasti loukkasi hänen vastustajiaan se 
halveksuminen, jota hän osotti heidän opettajiensa ja aikai
sempien filosofien mielipiteitä kohtaan. Senvuoksi käyttivät 
jesuitat hyväkseen tätä katkeruutta, jota hän kaikkialla, minne 
tuli, herätti, syyttivät häntä kerettiläisyydestä ja noituudesta 
ja saivat paavin estämään hänen puhujaretkensä; hän sai 
käskyn palata Stilon luostariin. Hän totteli ja koetti yksinäi
syydessään lohduttautua tieteellisillä opiskeluilla ja runoilulla, 
hän ryhtyi kirjottamaan murhenäytelmää, jonka aiheena oli 
Maria Stuartin kuolema. Kuten Qiordano Bruno, joka hä
nen laillaan oli dominikanimunkki, olisi hänkin paennut luos
tarista, „tästä ahtaasta ja synkästä vankilasta, jossa erehdys 
on minua niin kauan pitänyt kahleissaan", kuten tämä uuden 
ajatuksen rohkea apostoli sanoi, ellei hän olisi löytänyt alaa, 
jolla hän yksinäisyydessäänkin voi tyydyttää kiihkeää toimin- 
tahaluaan.

Tulemme nyt Campanellan elämän päätapahtumaan, 
josta meillä kuitenkin on vain epämääräisiä tietoja. Ainoa, 
joka asiasta selvemmin puhuu, on Pietro Qianonni, joka 
„Neapelin kuningaskunnan historiassaan" (ilmestynyt Nea- 
pelissa 1723) puhuu salaliitosta, jonka Campanella oli 
tehnyt vapauttaakseen, Kalabrian Espanjan ikeenalaisuudesta; 
hän väittää saaneensa ilmottamansa yksityiskohtaiset tiedot 
sittemmin kadonneista asiaa koskeneista oikeuden asiakir
joista.

Hän sanoo: „Campanella oli mullistamaisillaan Kala
brian levittämällä siellä uusia aatteita ja tekemällä tasavaltai
sia vapaussuunnitelmia. Hän eksyi niin pitkälle, että pyrki 
uudistamaan valtiot, laatimaan uusia lakeja, uusia järjestelmiä 
yhteiskuntahallinnolle". Epäilemättä oli Campanellalla jo 
silloin „auringonvaltionsa" (Civitas solis) ajatus mielessään; 
hän koetti saada valtiollisen kapinansa myöskin yhteiskun
nalliseksi vallankumoukseksi, samoin kuin useat keskiajan ke
rettiläiset liittivät uskonnollisiin uudistuksiinsa pyrkimyksen 
yhteiskunnan kommunistiseen muodosteluun.

Campanella, joka samoin kuin kaikki hänen aikansa ete- 
vimmät ja aikaansa edustavimmat henkilöt, m. m. paavit Paa
vali V:s ja Urbanus Vllhs, Richelieu jopa Bacon, uskoi astro
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logiaan, tähdistäennustamistaitoon, oli tähdistä nähnyt merk
kejä, jotka ennustivat maan päälle, ja vallankin Neapelin ku
ningaskuntaan ja Kalabriaan, tulevan vallankumouksia. Hän 
taivutti luostarinsa munkit uskoonsa ja kehotti heitä käyttä
mään hyväkseen tilaisuutta poistaakseen Espanian ikeen nis
koilta ja asettaakseen yksinvallan tilalle jumalaisvaltaisen tasa
vallan, josta jesuitat pitäisi karkotettaman ja hätätilassa perin
juurin hävitettämän. Hän julisti, että jumala oli hänet va
linnut tällaista yritystä toteuttamaan. Hän ryhtyi yllyttämään 
kansaa siihen, että se murtaisi vankiloiden portit ja vapaut
taisi vangit, polttaisi niiden oikeusasiakirjat ja liittäisi heidät 
itsensä kapinallisten riveihin. Hän laski saavansa kannatusta 
visiri Hassan Cicalalta, joka oli päällikkönä Ouardavalen ve
sillä silloin ankkuroivalla Turkin laivastolta. Cicala oli ka- 
labrialainen synnyltään, mutta hän oli jättänyt kotimaansa, 
paetakseen espanjalaista herruutta ja oli kääntynyt islamin
uskoon.

Useat eri seikat olivat eduksi Campanellan hankkeille; 
Kalabriasta oli joukko henkilöjä karkotettu maanpakoon, ja 
kohtuuttomat verot painoivat kansaa, isä Dionysus Ponzio 
Nikastrolainen otti tehtäväkseen kapinan levittämisen Katan- 
zaron maakuntaan; hän suoritti tehtävänsä innokkaasti ja toi- 
mehikkaasti, hän puhui Campanellasta jumalan lähettiläänä, 
joka oli kutsuttu tuomaan vapauden ja »vapauttamaan kan
san Espanian kuninkaan ministerien pahoinpitelystä, joille 
ihmisen veri oli kaupanalaista tavaraa ja jotka sortivat köy
hiä ja heikkoja". Tämän seudun munkit kannattivat häntä 
hehkuvan intoisasti. Kaikki oli valmiina ja vuoden 1599 lo
pulla piti kapinan alkaa. Mutta viime hetkillä antoi kaksi 
kavaltajaa ilmi salaliiton.

Kreivi Lemos, Neapelin varakuningas, lähetti sillä teko
syyllä, että piti varjella rannikkoa turkkilaisilta, liikkeelle jouk
koja, jotka helposti saivat voiton äkkiyllätetyistä salaliittolai
sista ja veivät nämä laivoilla Neapeliin. Antaakseen pelot
tavan esimerkin, antoi varakuningas hakata eräällä galerilai- 
valla kaksi kapinallista elävinä kappaleiksi ja hirttää neljä 
muuta laivan raakapuihin. Isä Dionysus Ponzio vangittiin 
maallikoksi pukeutuneena ja surmattiin, Campanella löydet
tiin eräästä Iampurinmajasta juuri kun hänen oli onnistunut 
koko päivän kestäneiden neuvottelujen jälkeen hankkia lai
vuri, jonka piti viedä hänet turkkilaiselle laivalle; hänet su
lettiin Ovon linnaan Neapelissa, samana vuonna v. 1600, jona 
Giordano Bruno Roomassa kuoli polttoroviolla.
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Campanella oli odottanut, että kansa nousisi heti ensi 
kutsulla. Sillä voisiko olla toisin! Hänhän toi sille vapauden, 
hän tahtoi johtaa sen luvattuun maahan. Miten surullinen 
mahtoikaan olla hänen heräämisensä tästä ihastuttavasta unesta, 
kun hän näki olevansa yksin ja kaikkien hylkäämänä ja täy
tyi hieroa kauppaa laivurin kanssa, joka kielsi häneltä ve
neen pakoon pääsemistä varten!

Pitkällä ja raskaalla marttyyriudella sai Campanella mak
saa vallankumouksellisen yrityksensä ja hyökkäyksensä jesui- 
tain seuraa vastaan. Sillä sangen todennäköistä on, että ilman 
jesuitain vihaa Espanjan hallituksen kiukku tätä helposti voi
tettua kapinallista kohtaan, jota, vaikka häntä syytettiinkin 
kerettiläisyydestä, kumminkin paavitkin suojelivat, olisi lauh
tunut vähempään.

Vuonna 1631 julkaisemansa kirjan »Atheismus triumpha- 
tus“ (voitettu ateismi) esipuheessa kertoo Campanella kärsi
myksistään. »Olen ollut sulettuna viiteenkymmeneen eri 
vankilaan ja seitsemän kertaa ollut mitä hirvittävimpien ki
dutusten alaisena. Viimeisellä kerralla kesti kidutus neljä
kymmentä tuntia. Minua kuristivat kireään vedetyt köydet, 
jotka leikkasivat lihani rikki luihin asti, ja käteni sidottiin 
selän taakse ja minut ripustettiin terävään paaluun, niin että 
vereni virtasi. Neljänkymmenen tunnin kuluttua pidettiin 
minua kuolleena ja tehtiin loppu kidutuksestani; toiset hä
väisivät minua ja lisätäkseen tuskiani pudistelivat he niitä 
köysiä, joista minut oli ripustettu, toiset ylistivät vallan hil
jaisin äänin minun uljuuttani. Mikään ei ole saanut minua 
horjumaan, eikä minulta ole saatu pakotetuksi sanaakaan kau- 
heimmillakaan kidutuksilla. Sittekun kuusi kuukautta sairas
tettuani ihmeellisesti paranin, heitettiin minut entistä kurjem
paan tilaan. Viisitoista kertaa vietiin minut oikeuden eteen. 
Ensi kerralla kysyttiin minulta: Mistä tiedät sinä, mitä et
ole opettanut? Onko sinulla perkele apunasi? Minä vas
tasin: Oppiakseni sen, mitä tiedän, olen käyttänyt enempi 
öljyä, kuin te olette juoneet viiniä . . . Minua syytettiin 
siitä, että olisin kirjottanut ennen syntymääni ilmestyneen 
kirjan „De tribus Impostoribus“, että olisin Demokritoksen 
oppien kannattaja, . . . että levittäisin hylättäviä mielipiteitä 
kirkkoa vastaan sekä sen oppeihin että järjestysmuotoon näh
den ja että olisin kerettiläinen. Vihdoin syytettiin minua 
paitsi kerettiläisyydestä, myöskin kapinasta, koska minä vas
toin Aristotelesta, joka selittää maailman olevan ¡iankaikki
sesti ja muuttumattomana kestävän, olin väittänyt, että au

4
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ringossa, kuussa ja tähdissä on merkkejä, jotka ennustavat 
vallankumousta maailmankaikkeudessa."

Kokonaista 27 vuotta virui hän Neapelin vankiloissa. 
Sepittämässään liikuttavassa runossa rukoili hän, että jumala 
hänet vapauttaisi. Kun jumala pysyi kuurona hänen vali
tuksilleen, kääntyi hän rukoilemaan aurinkoa, jota hän Tele- 
sion*) tavoin piti sielullisena ja kaikkien alempien luonnon- 
esineiden, kasvien, eläinten j. n. e. luojana, kun vain ihmi
nen hänen mielestään oli lähtenyt jumalan käsistä.

Kidutuksen tuskat eivät lamauttaneet Campanellan hen
keä: «Hän kesti ja voitti kidutukset", sanoo hän. Kun pyö
velit lakkasivat toivomasta saavansa kidutuksilla häneltä ai
noatakaan myönnytystä, jättivät he marttyyrin loppumatto
man vankeuden yksinäisyyteen. Hän täytti nämä yksinäi
syytensä hetket unelmillaan.

Hänen vankeuttaan lievennettiin hiukan, senjälkeen kun 
Ossunan herttua oli nimitetty Neapelin kuningaskunnan vara
kuninkaaksi. Hänkin oli saanut kärsiä Espanian kovia vai
noja, hän solmi ystävyydenliiton kalabrialaisen kapinoitsijan 
kanssa, jonka neroa hän ihaili, hän kävi usein Campanelfan 
luona ja kysyi valtion asioissa hänen neuvoaan, hän salli hä
nen työskennellä, olla kirjeenvaihdossa ystäviensä kanssa, 
vieläpä saada näitä puheilleenkin vankilaan. Vankilansa sy
vyydestä täytti Campanella Europan maineellaan. Paavit, 
Englannin kuningas Jaakko Imen ja muut mahtavat henki
löt kysyivät häneltä neuvoa hänen tähdistäennustamistaitonsa 
vuoksi, Oassendi ja muut suuret henget vaihtoivat hänen 
kanssaan kirjeellisesti mielipiteitä filosofisista ja tieteellisistä 
kysymyksistä; kaksi saksalaista oppinutta, Tobias Adami ja 
Kaspar Schoppe, joka viimemainittu oli ollut läsnä Giordano 
Brunon telotuksessa, otti haltuunsa hänen käsikirjoiksensa, 
jotka painettiin Saksassa ja joita sitte levitettiin myöskin 
Ranskaan, Englantiin ja Italiaan.

Ossunan herttua sai osakseen jesuitain vihan, kun hän 
kieltäytyi sallimasta inkvisitsionin toimintaa Neapelin kunin
gaskunnassa. Mahtavien vihollisten tukemana, joita herttualla 
oli Madridin hovissa, vehkeilivät jesuitat saadakseen hänet 
syrjäytettyä asemastaan, jossa hän oli hankkinut mainetta lois
tavilla saavutuksillaan venetsialaisia vastaan ja hallintonsa va
rovaisuudella ja oikeudellisuudella. Mieluummin kuin antaa 
panna itsensä viralta päätti hän tehdä itsensä Espaniasta riip

*) Telesius, synt, 1508 Kosenzassa, oli italialainen luonnonfilosofi. 
Hänestä puhutaan myöhemmin laveammaltakin.
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pumattomaksi ja valituttaa itsensä Neapelin ja Kalabrian ku
ninkaaksi. Kerrotaan, että Campanella tässä häntä neuvoi ja 
rohkaisi, luullen löytäneensä hänessä välikappaleen valtiolli
sen ja yhteiskunnallisen vallankumouksensa toteuttamiseksi. 
Muuan Ossunan kapi nato vereista oli Germino, joka 37 vuotta 
myöhemmin oli johtava Masaniellon kapinaa; ehkäpä oli 
Germino Campanellankin kanssa yhteydessä. Suunnitelma 
annettiin ilmi, Ossunan sijalle tuli kardinali Borgia ja Os- 
suna sulettiin Almeiran linnaan, jossa hän kuoli vuonna 1621. 
Campanellan vankeus tuli taasen ankaraksi.

Kaksi vuotta Ossunan kukistuksen jälkeen kuoli Roo
massa hänen suojelijansa, paavi Paavali V:s, joka turhaan oli 
pyytänyt Filip llkta häntä armahtamaan. Tämä kuolonsa- 
noma saattoi Campanellan syvään epätoivoon. Mutta paavi 
Urbanus Vllknnesta sai hän uuden suojelijan, joka viisivuo
tisten neuvottelujen jälkeen, toukokuun 15 p:nä 1626, sai ai
kaan hänen vapauttamisensa, tosin vain sillä ehdolla, että 
hän antaisi hänet Roomassa kerettiläisenä inkvisitsionin tuo
mittavaksi. Mutta tuskin oli Campanella päässyt paavien 
kaupunkiin, kun hänet päästettiin vapaaksi. Mutta jesuitain 
viha vainosi häntä täälläkin. He kiihottivat roskaväen into
himot häntä vastaan. Niiden purkausta välttääkseen jätti 
Campanella Rooman valepukuun puettuna ja ajaen Ranskan 
lähettilään vaunuilla. Hän meni Marseilleen, Jossa hänet 
otettiin vieraanvaraisesti vastaan. Kuukauden päivät eli hän 
siellä niin onnellisena, ettei hän sellaista onnea ollut nautti
nut kolmeenkymmeneen vuoteen. Richelieu Parisiin kut
sumana täytyi hänen taas jättää tämä lepopaikka ja itkien 
lähti hän vieraanvaraisesta Marseillesta.

Hänet otettiin hovissa vastaan. Ludvig XIII:s tuli tätä 
mainiota, ijän ja kärsimysten murtamaa ukkoa vastaan ja 
suuteli hänen molempia poskiaan. Muuan toteutunut ennus
tus lisäsi sitä korkeata kunnioitusta, joka kaikilla oli hänen 
astrologisia tietojaan kohtaan.

Richelieu mieltyi Campanellaan, kun tämä vihasi espa
njalaisia; kun sota syttyi Ranskan ja Espanian välille, kut
suttiin hänet kuninkaan neuvostoon ilmaisemaan mielipitei
tään Italian asioista. Hän vetäytyi sitte Parisin domikani- 
luostariin, jossa hän eli rauhassa harjottaen astrologisia, lain
opillisia ja filosofisia tutkimuksia.

Hän oli ennustanut, että kesäkuun 1 p:nä 1639 tapah
tuva auringonpimennys olisi hänelle turmioksi. Hän tahtoi 
torjua vaaran, jonka hän luuli itseään uhkaavan, noudatta
malla kaikkia astrologisia neuvoja, joita hän antaa «Auringon-
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valtio "-kirjassaan, ja joita hänen auringonasukkaansa käyttä
vät suojellakseen itseään »taivaan ruttoisilta höyryiltä". Hän 
sulkeutui huoneeseen, jonka seinät oli valkeiksi maalattu ja 
joka oli pirskotettu hajuvesillä ja valaistu seitsemällä kauas 
tuoksuvalla vahasoihdulla, ja koetti poistaa huoliaan soitolla 
ja puhumalla munkkien kanssa, jotka pitivät häntä mieli
puolena.

Campanella kuoli 71 vuoden ikäisenä toukokuun 21 
p:nä 1639, kymmenen päivää ennen tuota pelkäämäänsä au
ringonpimennystä.

II. Campanellan filosofia.

»Olen syntynyt taistelemaan kolmea pahaa, tyrannival- 
taa, sofistikaa ja ulkokultaisuutta, vastaan", sanoo Campanella 
eräässä runossaan. Hänen koko elämänsä oli itse asiassa pitkä 
taistelu skolastista filosofiaa ja Aristotelesta, »henkien hirmu- 
haltijaa", vastaan. Telesion, Oiordano Brunon ja Baconin 
ohella kuuluu hän noiden voimakkaiden, nerokkaiden mies
ten hyökkääjäjoukkoon, jotka olivat tuon niin sekavan ja 
kiihtyneen, mutta haaveksivaisen kuohunnan ja innostuksen 
elähyttämän liikkeen etunenässä, joka silloin pyrki uudesti- 
synnyttämään ihmishengen ja vapauttamaan sen filosofisesta 
ja teologisesta dogmatikasta sekä noista yhtä sisällyksettö
mistä kuin viisastelevan sukkelista, yhtä päättömistä kuin se
kasotkuisista skolastisista keskusteluista. Sillä joskin tuollai
set keskustelut tekivät aivot joustaviksi ja johtivat sellaisiin 
ihmeellisiin ajattelevan erittelyn ja arvostelun ominaisuuk
siin, jotka niin loistavina ilmenivät 17:nnellä vuosisadalla, 
niin pilasivat ne kumminkin samalla hermoja ja tekivät aivot 
kykenemättömiksi tuntemaan aistillisesti huomattavissa ole
vaa todellisuutta. Tapa viisastella ja keskustella, sensijaan 
että olisi tehnyt havaintoja ja hankkinut kokemuksia, oli tul
lut toiseksi luonnoksi, ja tarvittiin vuosisatoja siitä vapau
tuakseen. *)

*) Filosofiset väittelyt olivat muuttuneet sellaisiksi, että ne pyrkivät lap
sellisuudessa voittamaan kreikkalaisroomalaisen rappeutumisajan puhuja- 
taidolliset voimannäytteet, joiden aiheena olivat seikat sellaiset kuin kärpä
nen, parta t. m. s. Kuta vähäpätöisempi seikka oli, sitä enempi voi osot- 
taa neroaan sen käsittelyssä. Keskiajan kouluissa keskusteltiin vakavasti
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Tästä surkeasta väittelyhimosta laskettiin edesvastuun lan
keavan Aristoteleelle, kun hän oli filosoferannut aikana, jol
loin tieteet tuskin olivat syntyneet ja useista niistä ei vielä 
ollut edes aavistustakaan. Hänellä ei ollut riittävästi aineksia 
voidakseen käsittää ja selittää maailmankaikkeutta; mutta 
kun hän kumminkin oli oppinut tuntemaan, että luonnon
ilmiöt ovat määrättyjen lakien välttämättömästi johtamia, koetti 
hän keksiä näitä lakeja järkisyitä selvittelemällä, lähtien muuta
mista miettimistään perussyistä. Samoin menettelivät kaikki 
vanhanajan ajattelijat. Pytagorealaisen oppikunnan miehet 
esimerkiksi, joiden salaperäisillä lukuteorioilla oli niin haital
linen vaikutus Campanellaan, pitivät numerolukuja kaiken 
ainoina olevaisina ja ymmärrettävissä olevina aineosina ja 
kaikkien seikkojen sisäisen olemuksen todellisena ilmaisuna; 
he eivät pitäneet niitä keinona, jonka nojalla selitetään maail
mankaikkeuden lait, vaan näiden lakien välttämättöminä perus
teina; jos tunsi lukujen salatut ominaisuudet, voi muka järki
syihin nojautuvan selvittelyn avulla keksiä aineellisen ja 
henkisen maailman lait.

Keskiajan ajattelijoilla oli henkistä luomistyötään varten 
vain yhtä kehittymättömiä tieteitä, ja sitäpaitsi oli ajattelemisen 
julkinen johto kirkon silmälläpidon alaisena, eikä kirkko 
hyväksynyt maailmaa, tätä synnillistä murheenlaaksoa, ja se 
kirosi luonnontieteet saatanan työnä; heitä pakottivat siis 
vielä mahtavammat vaikutteet käyttämään samaa ajattelutapaa. 
He eivät tarvinneet Aristolelesta käyttääkseen hänenlaistaan 
yllä kuvattua deduktivista tutkimustapaa ja sovittaakseen 
tieteen syittenhakemisen taidoksi. Aristoteles antoi heille 
kumminkin deduktivisen ajatusopin, mutta skolastikotpa selit
tivät, että säännöllinen ajatusopinmukainen johtopäätös on 
varmuuden ainoa mitta. ...................

Tutkimuksen todellisena esineenä oli kirja eikä todelli
suus. Skolastiset filosofit opettivat vain Aristoteleen selittä
mistä. Hänen koulukuntansa opin selittäminen oli heidän 
ainoana toimenaan, ja selittelytaidon ansioksi on luettava, että 
keskenään mitä ristiriitaisimpiakin järjestelmiä suositeltiin 
Aristoteleen nimellä: kaikki professorit selittivät olevansa hä

kysymyksestä, oliko Aatamilla ollut napa, nousisivatko pyhimykset kuol
leista sisäimyksineen, oliko paratiisissa ollut ulostuksia j, n. e. Rabelais 
pilkkasi kelpo tavalla näitä skolastisia kinasteluja, asettamalla eräässä teok
sessaan kaksi juopporattia kiistelemään siitä, ilmenikö juomisen tarve vai 
halu ensimäisenä. Sangen vakavasti oli keskusteltu siitä, oliko kana vai 
muna ensiksi ollut olemassa. Ylevimmätkään henget eivät halveksuneet 
tällaista henkistä puuhailua.
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nen uskollisia oppilaitaan. Kaikki löydettiin Aristoteleen 
kirjoista, kaiken tuli olla peräisin hänestä; pyhän raamatun 
ohella oli hän auktoritetina.

Pyhä Tuomas Aqvinolainen, jonka pyrkimyksenä oli 
todistaa katolisten oppien täydellinen yhtäpitäväisyys Aristo
teleen oppien kanssa, teki Aristoteleesta kirkon pylvään.

Aristoteleen ja skolastisen filosofian voittaminen oli 
vaikeata, sillä olisi tullut tarjota uusi järjestelmä sen korvauk
seksi, jonka repi alas, ja heti kun luopui arvostelijan osasta, 
eikä rajottunut vain viittaamaan siihen, että todellisuus voi
daan käsittää vain todellisuuden avulla, joutui onnettomalla 
tavalla noihin samoihin erehdyksiin, joita vastusti, oli pakko 
pelkkien järkisyitten nojalla valmistelematta sepitellä yleinen 
filosofia. Ja se oli kerrassaan vaarallista, sillä se oli suoras
taan riitelemään rupeamista kirkon kanssa, joka todistelujen 
asemasta käytti kidutusta ja polttoroviota. Marx sanoo 
«Kapital "-teoksensa esipuheessa: «Englannin korkeakirkko 
antaa mieluummin anteeksi sen, että hyökätään 38:n kimppuun 
sen 39:stä uskonlauseesta, kuin että pyrittäisi vähentämään 
1/39 sen rahallisista tuloista“, sillä näitä uskonkappaleita arvos
tellessa ei vahingoiteta Englannin kirkon tuloja. Mutta toisin 
oli asianlaita puheenaolevana aikana, katolisen kirkon kimp
puun henkisellä alalla hyökättiin vain vähentääkseen sen 
rikkauksia maallisella alalla. Uskonnolliset uudistukset olivat 
vain keinona taloudellisten uudistusten aikaansaamiseksi.

Telesio oli ensimäisiä, joka alotti taistelun Aristotelesta 
vastaan. Hän syytti Aristotelesta siitä, että tämä nojautui 
vain järkeen eikä kokemukseen. Telesioa syytettiin keretti
läisyydestä, ja joutuakseen unohduksiin jätti hän Neapelin, 
elääkseen aivan syrjässä Kosenzassa, samaan aikaan, jolloin 
Campanella tutki sikäläisessä dominikaniluostarissa filosofiaa; 
mutta Campanellan opettajat kielsivät tätä käymästä, vaikka 
hyväksyjätkin osan Telesion ajatuksia, Telesion luona, epäile
mättä niiden vaarojen vuoksi, joita seurustelusta kerettiläisen 
kanssa olisi heidän mielestään voinut olla seurauksena.

Tarvittiin Campanellan ja Oiordano Brunon rohkeutta 
alottaakseen ja loppuun saattaakseen taistelun vallitsevaa 
filosofiaa vastaan. Vietettyään kuusi vuotta Venetsian lyijy- 
kamareissa ja kaksi vuotta inkivisitsionin vankiloissa Roo
massa, vastasi Bruno ylpeästi inkivisitoreille, jotka vaativat 
häntä ostamaan elämänsä kieltämällä oppinsa: «Te pelkäätte 
enempi julistaa minun kuolemantuomiotani kuin minä sitä 
kuulla." Elämänsä uhrin oli hän jo aikoja sitte antanut.

Telesio oli ensimäinen opettaja, joka kylvi Campa-
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nellan sieluun kapinan siementä; Campanella luopui koulun 
kirjojen opeista ja ryhtyi hakemaan filosofiaansa luonnosta. 
Filosofien kirjoja lukiessaan päätti hän aina verrata niitä 
luonnon suureen kirjaan ja sen nojalla tutkia niiden päte
vyyttä.

Luonnon tutkiminen oli yleisenä pyrintönä. „Filosofia 
on kirjotettu luonnon suureen kirjaan", julisti Galilei. Myös
kin romantisessa kirjallisuudessa, jolle Rousseau 18:nnella 
vuosisadalla laski perustan, ilmeni samallaista luontoon palaa
mista. Tämä kirjallinen liike oli vastalause ylimyksellisen 
yhteiskunnan teennäistä elämää vastaan, kuten tuo filosofinen 
liike oli kapinoimista kirkon dogmatista herruutta vastaan.

Kysymyksessä oli laatia maailmankaikkeudesta ja luomi
sesta toisellainen mielikuva kuin se, mitä kirkko opetti.

Maa, tämä katolisuuden murheenlaakso, jossa perkeleellä 
oli tuhannet ansansa saattaakseen pyhien heikon lihan lankee
mukseen, oli Brunosta loistavan kaunis, elämä näytti hänestä 
miellyttävältä, luonto mitättömimpäänsäkin saakka ihastutta
valta, voimassaan hämmästyttävältä. Telesio selitti pelotto
mana: „Maailma on todellinen jumalan kuva“. — „Luonto 
on olevaiseen muotoonsa ruumiillisentunut jumala", sanoi 
Bruno. Samoin kuin alkuihmiset, kuvitteli Campanellakin 
koko luonnon olevan sielullisen. „Maailman kaikkeus on 
suuri ja täydellinen eläin", sanoo hän eräässä sonetissa, 
„jumalan perikuvan mukaan veistetty, hänen kuvansa. . . 
Me sitävastoin, me olemme epätäydellisiä olentoja, surkutel
tava suku, jotka elämme ja asumme maailman sisässä. Me 
olemme maalle, joka on suuri eläin, vielä paljon suurem
massa määrässä sitä, mitä meidän ruumiillemme ovat madot, 
jotka sitä kalvavat."

Omaksuen ja täydellisentäen Telesion aatteet, selittää 
Campanella kaikilla esineillä ja kaikilla olemuksilla, yksinpä 
niilläkin, jotka näyttävät elottomilta ja kuolleilta, olevan nii
den olemassaolon tarpeita vastaavan tuntemiskyvyn. Tähdet, 
alkuaineet, kasvit elävät hänen mielestään tunnolla varus
tettua elämää, ruumiit samoin, sillä kuolema on vain suh
teellista. Eläimet ovat järjellisiä ja ajattelevat; hän väittää, 
että ne jonkinlaisella puheella voivat saada toiset ymmärtämään 
itseään. Jumala vihdoin elää kaikissa maailmankaikkeuden 
olennoissa ja esineissä, koko maailmankaikkeus on hänen 
elävä kuvansa. „Jumala on maailmankaikkeudessa sekä 
taiteilijana, joka siinä on ja sitä muovailee, että aineksena, joka 
sitä koossa pitää", sanoi Bruno.

Aine, materia, on ijankaikkinen. Sitä ei voida kokonai
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suudessaan vähentää eikä lisätä, vakuutti Telesio: sen täytyy 
muuttua, ajatteli filosofi Postel. Bruno, näiden ajattelijain 
selvänäköinen pää, tunsi vain yhden alkuaineen, materian, 
ja vain yhden syyn, liikettä synnyttävän voiman; jokainen 
luonnonesine oli muodostettu aineesta ja voimasta. Herakliton, 
Zenon ja stoalaisen koulun materialismi elpyi uudestaan 
eloon.

Filosofisia teorioja ja salaperäisiä aatteita, jotka kuohui
vat ajattelijoiden päissä, olivat levittäneet kreikkalaisten filo
sofien teokset, joita painettiin ja käännettiin, luettiin ja uutte
rasti tutkittiin, kuten Kabbala, joka 16:ta vuosisataa ihastutti.

Kun Campanella tutki filosofiaa Kosenzan dominikani- 
luostarissa, tutustui hän erääseen vanhaan rabbiniin, joka 
opetti hänelle salatieteiden, astrologian (tähdistäennustamis- 
taidon), noitataidon ja alkemian, tietoja sekä Kabbalan alku- 
perusteet. Tällä alkuperäisellä opilla, jota vain suullisesti ja 
vaiti-olon lupauksella jaettiin muutamille oppilaille, oli mah
tava vaikutus keskiajan ajatustapaan.

Kabbala oli jumalallista alkuperää, sillä sen ensimäisen 
osan Sefer Jeziran, s. ö. luomisen kirjan, oli Aatamille 
ilmottanut enkeli, jonka nimi tunnetaan, se sisälsi koko totuu
den. Reuchlin ja kabbalistit vakuuttivat, että se oli innosta
nut kaikkia vanhanajan viisaita, erittäinkin pytogorealaisia, 
jotka olivat siitä saaneet oppinsa sielunvaelluksesta ja luku
teoriansa. Todennäköisempää on kumminkin, että se on 
filosofisten teorioitten kokoelma, jonka melkein kaikkialle 
vanhaan maailmaan levinneet juutalaiset olivat koonneet, 
israelilaisen henkensä mukaisesti muovailleet ja sekottaneet 
Egyptin ja Aasian uskonnollisella mystisismillä. Kabbala 
muodostaa aivan erikoisenlaatuisen ja sekavan yhdistelmän 
korkeimpia filosofisia aatteita ja salaoppisuuden lapsellisuuksia 
ja haaveellisia unelmia; se opettaa, miten jonkin numero
arvon omaavia kirjaimia yhdistelemällä löytää kirjaimellisen 
merkityksen alle salatun raamatun salaisen mielen; se ilmottaa 
taidon, miten ylemmät voimat saadaan vaikuttamaan alem
paan maailmaan ja miten ylenluonnollisia vaikutuksia aikaan 
saadaan. Jesus Kristus oli muka tehnyt ihmeensä Kabbalan 
salaoppien avulla.

Uudenajan filosofit, jotka ovat rohjenneet tutkia tätä 
selittämätöntä sekavuutta, tapaavat siinä filosofisen panteismin, 
kaikkijumalaisuuden, joka kuuluu idealistisiin mietiskelmiin, 
kun se asettaa ne lait, jotka järjestävät aineellisen maailman
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ilmiöt niiden logillisten sääntöjen tasalle ja alaisiksi, joiden 
mukaisesti hengen ilmiöt liittyvät toisiinsa; maailmankaikkeu
den synnyn selittää se Olevaisen — Hegel sanoisi: aatteen 
— keskeytymättömän kehityksen avulla ja vakuuttaa, että 
Olevaisen ja sen eri ilmauksien tai emanatsionien, kuten 
Kabbalassa sanotaan, ulkopuolella ei ole mitään.

Todella Olevainen on En Soph. Niin kauvan kuin se 
on rajattomana ja epämääräisenä ja ennenkuin se on luonut 
maailman tai, mikä merkitsee samaa, ennenkuin se on otta
nut minkään muodon ja asettanut äärettömyydelleen mitan 
ja päämäärän, on se Ei-mitään, Nihil, hebreankielellä Ain. 
»Olevainen itsessään ei ole mitään määrättyä, onpa se vallan 
sen ulkopuolella, mitä inhimillisessä kielessä sanotaan joksikin«, 
sanoo Sohar, Kabbalan toinen osa. Rajaton Olevainen ei 
tunne itseään, on kuin sitä ei olisikaan olemassa, se on Ei- 
olevainen, sillä ei ole viisautta eikä valtaa eikä mitään muita 
ominaisuuksia, sillä ominaisuus edellyttää eroavaisuutta ja 
niin ollen rajaa.

Olevainen, ottaakseen itsensä haltuunsa ja esuntyäkseen 
määräämättömyydestään, ilmestyy ensiksi itselleen ajatuksena 
ja sanana: ajatuksena kymmenen sefirotin, kymmenen ensi- 
mäisen numeron, aistillisesti käsittämättömien kuvaannollisten 
merkkien kautta; sanana taas hebreankielen kirjaimiston 22 
kirjaimen, kielen alkeiden, kautta, jotka yhdessä kymmenen sefi
rotin kanssa muodostavat viisauden 32 välinettä ja tietä.

Ensimäinen sefirotin emanatsioni, jota nimitetään kruu
nuksi tai diademiksi, on rajotettu määrätty Olevainen, vasta
kohtana rajattomalle epämääräiselle Olevaiselle. Sen nimi 
raamatussa merkitsee: minä olen. Tämä ensimäinen Rajatto
man ilmestys on äärimäinen tiivistyminen, sen kuvaannolli
sena merkkinä on matematinen, suuretieteellinen piste ja 
hebreankielen kirjaimiston pienin kirjain, jod-kirjain, joka 
muodolleen muistuttaa matematista pistettä ja on hebrean- 
kielisessä kirjotuksessa luvun 10:n merkkinä. Nämä symbolit, 
kuvaannolliset merkit, osottavat, että määrätty Olevainen on 
ensimäinen yksikkö, kaiken alku ja loppu, sillä matematinen 
piste on viivan alku, viiva taas on pinnan alku ja pinta 
vihdoin kappaleen alku, ja luku 10 on numeroluvun loppu. 
Määrätyn Olevaisen tiivistyminen on niin äärimäisiin menevä, 
että siinä ei voida erottaa mitään ominaisuutta, myöskin 
nimitetään sitä samalla tavalla Ei-olevaiseksi; tästä Ei- 
olevaisesta, mutta ei suinkaan tyhjästä, ei mistään, on maail
ma luotu. ...........

Tämän pienen ja alkuainehiukkasen lailla lakautumatto-
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man yksikön helmasta lähtee yhtaikaa kaksi sefirotia, viisaus, 
miespuolinen, ja tieto, naispuolinen alkuperuste, jotka siittävät 
tieteen; tällä tavalla muodostuu ensimäinen kolminaisuus. 
Tiedosta lähtevät armo tai valta ja oikeudellisuus tai yle
vyys, jotka yhtyvät siittääkseen kauneuden, ja toinen kolmi
naisuus on muodostanut. Kauneudesta lähtevät voitonriemu 
ja maine, jotka muodostavat sefirotin, johon muiden sefirotien 
kaikki voimat keskittyvät, kuten 10-lukukin sulkee itseensä 
yhdeksän ensimäistä numeroa; sillä on kuvaannollisena 
merkkinä sieni.

Tuotettuaan itsensä, ryhtyy Olevainen samalla tavoin 
tuottamaan muita olentoja: se ilmestyy jatkuvana emanatsioni- 
sarjana, joista emanatsipneista toiset lähtevät toisista, tai, toisin 
sanoen, ilmestyy sarjana väheneviä olemusmuotoja, kuten 
voimat, toinen synnyttäen toisen ja samassa suhteessa tullen 
yhä heikommaksi, kuta etäämmälle tulee lähtökohdastaan.

Aineellinen luominen toistaa sefirotin aatteellisen luomi
sen: toisella puolen on avaruudellisesti äärettömän laaja ja 
suuri maailmankaikkeus, makrokosmos, ja toisella äärettömän 
keskittynyt muodostuma ihminen, mikrokosmos, joka käsittää 
koko luomakunnan: sielunsa kautta on sillä osansa kaikista 
Olevaisen ominaisuuksista, ruumiissaan toistaa se kaiken, 
mitä on makrokosmoksessa.

Olevaisen laajenemisliikettä, joka johti maailman ja ihmi
sen luomiseen, seuraa päinvastoin Olevaisen tiivistymisliike 
itseensä, kaiken lopullinen päämäärä.

Olevaisen asettaminen samaksi kuin luomakunta saa 
aikaan sen, että Kabbalalla on viimeksimainitusta toinen 
ajatus kuin gnostisismilla, aleksandrialaisella filosofialla, ja 
hindujen mystisismillä sekä kristinuskolla, jotka pitävät olento
jen luomista lankeamisena, maailmaa kirouksena, elämää 
rangaistuksena, johon pahat henget ovat tuominneet ihmiset 
tarkotuksetta ja syyttä. Kabbalan käsityksen mukaan on 
luominen pikemmin Olevaisen hyvyyden ja suuruuden ilmaus, 
se on rakkauden työ, siunaus. Mikään ei ole ehdottomasti 
huonoa, mikään ei ole ainaiseksi kirottua, ei edes saatana.

on katoava ja muuttuva onnen paikaksi, silloin on 
elämä oleva ainaista juhlaa, loppumatonta sabbatia.

Campanellan mctafysika on Kabbalaa muistuttava. 
Rajaton Olevainen alottaa tiensä sillä, että tulee tietoi

seksi itsestään, synnyttäessään ensimäisen sefirotin: minä olen. 
Campanella alottaa selittämällä: varmasti tiedän, että olen;
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Descartes saaoisi: ajattelen, siis olen. Kun inhimillisellä 
sielulla on osansa Olevaisen ominaisuuksista, niin on hänen 
nyt käännyttävä tietoisuutensa puoleen se löytääkseen. 
Myönnettyään olemassaolonsa, määrittelee hän, että hän voi, 
että hän tietää ja että hän tahtoo. Nämä kolme ominai
suutta ovat Olevaisen kolme perusominaisuutta tai primalitetiä, 
ja ne ovat siis voima tai kyky, tieto ja mieltymys. Vastakkaiset 
ominaisuudet, heikkous tai kykenemättömyys, tietämättömyys 
ja vastenmielisyys eivät kuulu Ei-mihinkään, jota itsessään ei 
voi olla, vaaii Ei-olevaiseen, joka kaikkea rajottaa ja on 
kaiken yhteydessä. Tämä Ei-olevainen on sama kuin Kabba
lan rajaton Olevainen. Kaikilla luoduilla kappaleilla, ihmi
sillä ja eläimillä, kasveilla ja elottomilla kappaleilla on eri 
määrissä osansa kolmesta perusominaisuudesta, jotka vain 
Olevaisella on täydellisinä; tämä jakaa niitä kaikelle, mitä on 
olemassa, ja kaikki kappaleet ovat olemassa vain sen kautta, 
että niillä on itsessään pieni osansa noita kolmea perusomi
naisuutta, pieni osa Olevaista. Olevainen on senvuoksi kai
kessa, se on kaikki, kuten Ei-olevainen on kaiken ympärillä.

Yhä jatkuvilla emanatsioneilla luotuaan maailmankaik
keuden, täytyy Olevaisen tiivistää itsensä itseensä ja imeä 
kaikki itseensä; niin keksi Campanellakin, esitettyään maail
man kehityksen perusteen ja lain, sen sairauden, vanhuuden, 
kuoleman merkit; mutta tämä kuolema on oleva uuden elä
män edellytyksenä. Kaiken täytyy syntyä ja kuolla, taasen 
syntyäkseen.

Kuten Olevainen kehittyy maailmassa, kehittyy ihmisen 
henki maailman tuntemisessa. Campanella ryhtyi, jakamalla 
tieteitä eri ryhmiin, määräämään tämän kehityksen suuntaa. 
Hän järjesti tieteet niiden tutkimusesineen mukaan, kun sen
sijaan Baco järjesti ne paljon yleisemmän ja mielivaltaisemman 
katsantokannan, niiden eri henkisten kykyjen mukaan, jotka 
auttavat niiden syntymistä. Campanella jakoi ne jumalallisiin 
tieteisiin — teologia, ja inhimillisiin tieteisiin -  mikrologia; 
niiden yläpuolella on metafysika, joka käsittää molemmille 
sanotuille tiedeluokille yhteiset perusteet. Mikrologia jakau
tuu edelleen kahteen suureen haaraan: luonnontiede, jossa 
on viisi erikoistiedettä: lääketiede, mittausoppi, kosmografia, 
tähtitiede ja tähdistäennustusoppi, ja siveystieäe, jossa samoin 
on viisi erikoistiedettä: siveysoppi, politika, taloustiede, puhe
taito-oppi ja runousoppi. Sovellettuihin tieteisiin lukee hän 
loitsutaidon, jonka hän jakaa luonnolliseen, taivaalliseen ja 
perkeleelliseen loitsutaitoon.

Campanella uskoi, kuten suurin osa hänen aikalaisiaan,



lujasti ja varmasti astrologiaan, tähdistäennustustaitoon; siitä, 
että hän pelastui kerettiläisroviolta ja sai paaveista, kunin
kaista ja niiden ministereistä hartaita ystäviä, jotka suojelivat 
häntä jesuitain vihaa ja Espanjan hallituksen kiukkua vastaan, 
siitä saa hän ainoastaan ja yksinomaan kiittää hyvää mainet
taan tähdistäennuslajana. Hän on kirjottanut suuren kuusi
osaisen teoksen tähdistäennustustaidosta ja kaikissa hänen 
teoksissaan on lukuisia poikkeuksia samalle alalle

6 °

ni. Campcmellcm politika.

Campanella uskoi, kuten monet muut 16:nnen vuosi
sadan ajattelijat, ihmissuvun yhteyteen ja ajatteli, että se voisi 
toteutua, jos maailman kaikki kansat yhdistettäisi saman val
lan alaisiksi: tietämättään ilmaisi hän filosofisessa muodossa 
aikansa kapitalistisen porvariston pakottavan taloudellisen 
tarpeen. Itse asiassa voi tämä taloudellisesti ja valtiollisesti 
toteutua vain sillä edellytyksellä, että uusi järjestelmä hävitti 
kaupunkien ja maakuntien itsenäisyyden, rakentaakseen sen 
raunioille kansallisen yhtenäisyyden, joka vasta meidän päivi
nämme on lopullisesti toteutettu, että se mursi paikalliset ja 
maakunnalliset rajat, jotka ehkäisivät tavarain vapaata kierto
kulkua vieläpä sen vallan estivätkin, että se poisti paikalliset 
ja seurojen etuoikeudet, jotka olivat esteenä tehdasteollisuu
den syntymiselle, että se istutti kuninkaisiin ja läänitysherroi- 
hin, jotka löivät rahaa ja sitä väärensivät, kullan ja hopean 
arvon kunnioitusta, ja että se loi yleisen mitta- ja paino- 
yksikön, mittojen ja painojen yksikköjen erilaisuus eri seu
duilla kun vaikeutti vaihtokauppaa.

Juutalaiset, jotka sangen laajan kauppansa siteillä liitti
vät toisiinsa Aasian, Afrikan ja Europan kansat, tulivat oleman 
ensimäiset, jotka filosofiassaan kuvastivat tämän taloudellisen 
tarpeen: heidän kansainvälinen kauppansa pakotti heidät te
kemään aatteellisia alotteita. Kabbalan panteismi ja sielun
vaellusoppi eivät ole mitään muuta kuin tavarain arvon ja 
niiden vaihdon metafysisiä ilmauksia. Arvo sisältyy samoin 
kuin Olevainen, joka elää kaikissa luoduissa kappaleissa, 
kaikkeen ostettavaan ja myytävään, jokaisella tavaralla on 
määrätty arvomääränsä, niinkuin jokaisella elollisella ja 
elottomalla kappaleella on eri asteissa osansa Olevaisen 
ominaisuuksista. Tavaran arvo siirtyy toiseen, koska tava
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vittavan työvälineen määrätyn osan arvo. Kaikki tavarat, 
olivatpa miten erilaatuisia tahansa, ilmaisevat arvonsa eri 
määrät rahassa, josta tulee tavaroitten tavara ja tavarain yh
teyden näkyväinen ilmaus.

Keskiaikana oli kaksi valtiollista yhteyttä: läänityslaitok- 
sellinen valta, joka molemminpuolisten velvollisuuksien ja 
oikeuksien siteillä liitti toisiinsa kaikki määrätyn maan yh
teiskunnan jäsenet maaorjasta kuninkaaseen asti, ja katolinen 
pappisvalta, joka käsitti puitteisiinsa vain rajotetun määrän 
yksilöjä -  mutta joka oli paljon yleisempi ja ulottui yli 
kaikkien kristikunnan kansojen. Nämä molemmat yhteydet 
joutuivat taisteluun vallasta. Paavit ja heidän oppineensa 
hyökkäsivät feodalisen järjestön pään, kuninkuuden, kimp
puun, jota Gregorius VII:s sanoi »perkeleestä syntyneeksi ja 
inhimillisen pimeyden keksimäksi'1. Maallisten valtojen ylä
puolelle, jotka kaikki ovat muka vain lyhytikäisiä ja katoa
vaisia, asetti pyhä Tuomas paavin hengellisen vallan, jonka 
hän filosofian ja evankeliumin nimessä julisti kansojen ja 
kuninkaitten yliherraksi ja heidän riitaisuuksiensa ratkaisijaksi.

Campanella, dominikanimunkki, ei tehnyt yritystä tyy
dyttää europalaisen yhteiskunnan yhteyden tarvetta saada uusi 
valtiollinen järjestelmä. Sen sijaan loi hän katseensa 
taaksepäin ja uneksi kaikilta tahoilta rikkinäiseksi ammutun 
paavillisen auktoritetin uudistamista. Kuten pyhä Tuomas, 
todistaa hän teoksessaan Monarchia M e s s i ä (Messiaan 
yksinvalta) inhimillisen ja jumalallisen filosofian nimessä 
korkeimman ylimäisen papin oikeutta koko maanpiirin val- 
tiuteen. Uskonnon yhteys tuottaisi sitte ihmissuvun yhteyden, 
ajatteli Postel; sillä oli kolme vihollista vastassaan, juutalai
set, muhammedilaiset ja pakanat, hän ajatteli käännettävän 
nämä apostolitoimella ja pelkkien perustelujen voimalla evan
keliumin uskoon. Campanella, joka kuului hengelliseen 
munkkikuntaan, josta oli tullut eteviä inkvisitoreja, ei peläs
tynyt väkivallankaan käyttöä pakottaakseen alistumaan pro- 
testanteja ja muhammedilaisia, jotka olivat esteenä juinalais- 
valta sen yhdeyden syntymiselle, josta yhteydestä sitte olisi 
ollut tuloksena ihmissuvun yhteys. Hän innostuisi hallitsi
joita väkivaltaisin keinoin hävittämään kerettiläisyyttä, ja 
neuvoi paaveja nostamaan joukkoja protestantteja vastaan.

Tämä ihmissuvun yhdistäminen, jota hän vaati paavin- 
vallalta, oli, kuten hän uskoi, paraillaan toteutumassa hänen 
verivihollisensa, Espanian yksinvallan, toimesta. Hän virui 
Espanian kuninkaan vankiloissa, kirjottaessaan kuuluisan esi
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tyksensä De monarchia hispánica« (Espanjan yksinvallasta), 
joka heti ilmestyttyään käännettiin saksan- ja englanninkie
lelle. Siinä hän ennustaa ihmissuvun yhteyden pikaista to
teutumista. „Katolinen kuningas on pian yhdistävä koko 
maailman valtikkansa alaiseksi, hänen nimensä ei ole silloin 
enään pelkkä sana: ristiinnaulitunkuva toisessa ja miekka 
toisessa kädessään on hän taisteleva protestantisuutta ja isla
minuskoa vastaan, kunnes on ne hävittänyt maan päältä, 
sillä hänen kutsumuksenansa on viedä kirkko voitonlois 
toonsa musertamalla sen viholliset ja asettamalla jalkansa 
heidän niskalleen; uutena Kyroksena on hän tekevä lopun 
tästä uudesta Babelin vankeudesta". Mutta tapahtumat eivät 
valmistaneet kirkolle voitonriemua vaan kapitalistiselle por
varistolle.

Mutta tätä uskonnollista ja valtiollista yhteyttä, jonka to
teuttamiseksi Campanella ujostelematta taipui turvautumaan 
väkivaltaankin, vaati hän vain lopettaakseen eripuraisuuden 
ja rakentaakseen maan päälle rauhan ja onnen. Kautta koko 
pitkän ja tuskaisan elämänsä pyrki hän toiminnallaan vain 
yhteen päämäärään, kommunismin toteuttamiseen. Vielä 
nuorena, 32 vuoden ikäisenä, saarnasi ja järjesti hän kapi
naa sitä toteuttaakseen; heitettynä vankilaan ja kidutettuna, 
mutta yhä voittamattomana, puuhaa hän vankilansa syvyy
destä Ossunan herttuan kanssa salaliittoa ja lohduttautuu 
huonon onnen satuttua sillä, että haaveilee utopiaansa.

Aatteensa innostamana kuten Fourier, joka aikoi kutsua 
kuninkaat ja kapitalistit kongressiin Aacheniin kääntääkseen 
heidät kannattamaan hänen kommunistisia siirtolapuuhiaan, 
uskoi Campanella, että hän kuvaamalla filosofisen tasaval
tansa kääntäisi maan kansat. Muutamissa runoissaan ennus
telee hän yhteiskuntajärjestelmänsä pikaista toteutumista.

Mikään pettymys ei voinut järkyttää hänen hyvää ja 
tulista uskoaan, „jumalattomain häpeäksi", sanoo hän teologi
sessa esityksessään »Atheismus trimphatus«, „odotan minä 
maan päälle paratiisin alkujaksoa, kultaista täyden onnen 
aikaa, josta epäilijät, joilta puuttuu usko, eivät saisi osaansa".

IU . ñu rin gon u a ltio .

„Auringonvaltio", Campanellan latinankielellä kirjottama 
utopia, on osa hänen teoksestaan „Philosophia realis", joka
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ilmestyi vuosina 1670 — 1673 Frankfurtissa, ja-vuonna 1637, 
kahta vuotta ennen hänen kuolemaansa, painettiin se uudelleen 
Parisissa.

Campanellan utopia on rohkeimpia, täydellisempiä ja 
kauneimpia utopioita, mitä milloinkaan on kirjotettu. «Filo
sofisen tasavaltansa" järjestelyssä ottaa hän huomioon kaikki 
miesten yhteiskunnalliset suhteet keskenään ja vaimoihin ja 
lapsiin, ja hän syventyy yksityiselämän pienimpiinkin yksityis- 
seikkoihin. — Hän käsittelee ja ratkaisee täydellisen ujostele- 
mattomasti yhteiskunnallisia kysymyksiä, joita hänen ajallaan 
oli ja joita vielä nyt 19:nnellä vuosisadalla on.

Thomas Moren «Utopia" on valtiomiehen teos; hän 
tuntee yhteiskunnan, jota hän arvostelee ja jota hän joskus 
katkerasti ivaa. Hän on vihastunut oikeuden raakalaismai
seen menettelyyn ja tuntee suurta sääliä tiloiltaan ajettujen 
talonpoikien huonoa asemaa ajatellessaan, noiden talonpoikien, 
jotka lammaslaumojen syrjään tunkemina ja kaupunkeihin 
kerjäläisinä ajamina armotta hirtetään vähäpätöisimmästäkin 
varkaudesta; havaintojensa kautta oli hän tullut ymmärtä
mään, että yksityisomaisuus ja raha olivat taistelujen, paheiden 
ja kärsimysten syynä inhimillisessä yhteiskunnassa.

Campanella sitä vastoin ei tuntenut maailmaa; lapsuu
destaan asti eläen luostarin kommunistisessa piirissä, antau
tuu hän rohkeimman lennokkaasti metafysiseen ajatteluun, 
vielä nuorena ollen suletaan hänet vankilaan ja hän katselee 
ihmisten yhteiskunnallista asemaa vain jalomielisen ja tulisen 
mielikuvitusvoiman silmälaseilla, mielikuvitusyoiman, joka 
eli kreikkalaisten ajattelijain kirjotuksista sekä Aasiassa ja Ameri
kassa hiljattain tavattujen raakalais- ja villikansojen kum
mallisista tavoista kertovien matkailijain teoksista saaduilla 
ajatuksilla. Hän rakentaa ihannevaltionsa aivan umpimäh
kään, ottamatta huomioon mitään toteuttamisen tiellä mah
dollisesti olevia esteitä ja hän tarjoo sen ihmisille, ollen 
varmasti vakuutettu siitä, että kansojen tarvitsee vain oppia 
se tuntemaan, se toteuttaakseen, kun sen sijaan More epäilee, 
toteutetaanko edes tärkeimpiäkään niistä uudistuksista, joita 
hänen Utopiasta palaava matkustajansa suosittelee.

Täytyy olla Campanellan tapainen idealisti, joka ei 
tuntenut meitä ympäröivän maailman, todellisia olosuhteita, 
siinä määriin erehtyäkseen, että luuli olevan tarpeellista vain 
valmiiksi ajatella kommunistinen valtio, jotta sen toteutta
minen olisi välittömästi mahdollinen. Ihmiskunnan on täyty
nyt kohtalonsa mukaisesti käydä läpi individualistisen, yksi
löllisen, kauden, jonka ovat luoneet taloudelliset olosuhteet,
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joiden tehtävänä sitte on kehittymisensä edelleen tapahtuessa 
hävittää se individualistinen muoto, jonka loivat, ja valmis
taa uutta kommunistista muotoa. Samoin kuin individua
lismi on kasvanut kommunismista, lähtee kommunismi indi
vidualismista. Meidän aikamme ajatuksen ja toiminnan mie
hillä on tehtävänä tutkia ja oppia tuntemaan tapausten kulkua 
sitä kiirehtiäkseen, mutta ei uneksia utopioita, kuten poro
porvarit haluavat. Jos nämä herrat tarvitsevat utopioita ajan
kulukseen, niin neuvomme heille Campanellan nerokkaan 
teoksen, jonka lukeminen ei vie kovin liian paljon heidän 
kallista aikaansa.

Mekin tahtoisimme mieluummin painattaa tähän koko 
»Auringonvaltion", joka muutamilla sivuillaan selvittelee niin 
monia eri asioita, mutta täytyy meidän rajottua antamaan 
siitä yksinkertainen yleiskatsaus, jonka kumminkin tahdomme 
tehdä mahdollisimman täydelliseksi, jotta lukija saisi oikean 
kuvan siitä käsityksestä, mikä tällä 16:nnen vuosisadan mun
killa oli maailmasta. Sillä vaikka Campanella kuoli v. 1639, 
kuului hän kuitenkin luonteensa rohkeuden ja henkensä 
mystisismin vuoksi edellisen vuosisadan miehiin.

Alituista sotatilaa maakuntien, kaupunkien, yksinpä kylien
kin kesken oli ollut elämä läänityslaitoksenaikaisella keski
ajalla, josta juuri oli siirrytty uudemmalle ajalle. Kaupunkien 
talot, yksinpä luostaritkin olivat himotettuja paikkoja, jotka 
voivat kestää piiritystä, kaikkien asukkaiden, miehien yhtä
hyvin kuin vaimojen ja lapsienkin, maallikkojen ja hengellis
ten, oli usein pakko sen puolustamiseksi, jopa hyökkäystäkin 
varten, nousta aseisiin. Ennenkaikkea pidettiin huolta siitä, 
että oli hyvät muurit, joiden takana voitiin olla vihollista 
pelkäämättä.

Auringonkaupunki, joka on neljään kilpailevaan kuningas
kuntaan jaetulla saarella, on keskiajan kaupunkien ja myöskin 
Jerusalemin tapainen linnotus, kukkulalle rakennettu; sitä 
ympäröi seitsemän ampuma-aukoilla varustettua ja kanuu
noilla ja muilla sotakoneilla asestettua vallia; sitä vallottaak- 
seen olisi tarvittu seitsemän eri hyökkäystä. More pitää 
samoin huolta siitä, että Utopia on keinotekoisesti turvattu 
ja eristetty mannermaasta ja että Amaurotumin, Utopian 
pääkaupungin, juomaveden saanti on kaikin tavoin turvattu. 
Auringonvaltiossa täytyy kaikkien asukkaiden ikään tai suku
puoleen katsomatta olla osallisina sen puolustuksessa. Kaikki 
ovat sotureja. Sotilaallinen kasvatus alkaa kahdentoista vuo
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den ijässä; kumminkin ovat solartt, Auringonvaltion kansa
laiset, samoin kuin läänitysherrojen lapset jo aikaisemminkin 
totutettuja kaikkiin ruumiinharjotuksiin, mutta mainitusta ijästä 
alkaen afetaan heitä harjottaa erikoisesti sodan tarpeita silmällä
pitäen. Campanellan mielestä ei sota ole vain välttämättö
myys, vaan on sillä myöskin siveellisesti kasvattava merkitys, 
se suojelee Auringonvaltion kansalaisia veltostumiselta. Sola- 
rit kehittyvät sotaisan rohkeiksi, he ovat kunniaansa nähden 
niin tuntehikkaita, että he, »kun he eivät loukkaakaan ketään, 
eivät myöskään siedä minkäänlaista loukkausta". Campanella, 
vaikka hän onkin munkki ja vaikka hänen valtionsa järjestel
mällä onkin hänen munkillisten tottumustensa tunnusmerkki, 
ei kumminkaan ole kristinopin kannattaja, joka käskee kääntä
mään oikean posken, kun vasemmalle on lyöty; tämä ensi- 
mäisille kristityille ja useimmille orjille ja vapautetuille orjille 
sopiva oppi ei voinut miellyttää hänen kommunistisen yhteis
kuntansa vapaita ja tasa-arvoisia ihmisiä.

Solarit vievät samoin kuin Platon soturit lapsensa muka
naan taisteluun, »jotta ne oppisivat taistelemaan, kuten nuoret 
leijonat ja sudenpennut vanhempiensa esimerkistä oppivat 
saaliinsa hankkimaan". Heidän sotilaallisesti varustetut vai
monsa seuraavat myöskin heitä, heitä tukeakseen, kiihottaak- 
seen ja sitoakseen.

Auringonvaltion naiset harjoitelevat, kuten amatsonit ja 
spartalaiset, kaikkia sotatoimia omien naispuolisten päällikkö- 
jensä johdolla: heitä opetetaan ennenkaikkea puolustamaan 
linnotuslaitoksia, heittämään kiviä ja polttoaineita j. n. e.; 
»niitä, jotka osottavat pienintäkin pelkoa, rangaistaan anka
rasti". Valtion aluetta vahditaan sekä muurien sisä- että 
ulkopuolella alinomaa, yöllä toimittavat vahtipalvelusta miehet, 
päivällä naiset. Kun muistelee, miten kömpelösti ja kovasti 
pyhä Hieronymus ja kirkkoisät olivat naisia kirjotuksissaan 
loukanneet, ja kun ajattelee tuota kirkolliskokousta, jossa 
vakavasti kiisteltiin siitä, onko nainen luettava eläimiin, joilla 
ei ole sielua, ja että siellä vain yhden äänen enemmistöllä 
päätettiin, että hänellä sielu on, niin täytyy melkotavalla 
kummastella, että Campanella vapautui noista uskonnon 
pyhittämistä aikansa ennakkoluuloista ja rohkeni suoda nai
selle samat oikeudet ja velvollisuudet kuin miehellekin.

Koko Auringonvaltion sotakelpoinen väestö kokoontuu 
kerran vuodessa yleiseen tarkastukseen ja sotaharjotukseen. 
Solarit, joilla on villien oikea logika päättävät sodasta vain 
tasavallan kaikkien kaksikymmentä vuotta täyttäneiden asuk
kaiden suuren neuvoston kokoonkutsuttuaan; kaikkien täytyy

5
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taistella, kaikkien heidän täytyy siis myöskin ottaa osaa näi
hin neuvotteluihin.

Mutta tässä sotaisassa valtiossa, jossa kaikki asukkaat 
sukupuoleen ja ikään katsomatta ovat sotilaita, ei suinkaan 
vietetä leirielämää, kuten Platon tasavallassa.

Campanella ei voinut kirjottaa mitään, millä ei ollut 
hänen ihanteellisen ja mystillisen filosofiansa ja hänen astro
logisten ennakkoluulojensa leimaa; hänen mestariteoksestaan 
ei voi antaa tarkkaa kuvaa, jos kiinnittää liian vähän huo
miota tälle puolelle, joka rumentaa hänen muuten niin tosi- 
peräistä ja ihmeellisen syvällistä esitystään. Meidän täytyy 
senvuoksi ensin käsitellä hänen astrologiaansa, voidaksemme 
sitte vapaammin käydä käsittelemään hänen kommunisti- 
valtiotaan; mutta meidän täytyy samalla myöskin muistaa, 
että nämä mystilliset aatteet, jotka nykyään näyttävät sopi
mattomilta niin rohkealle ja niin valistuneelle henkilölle, 
olivat yhtä täysiarvoisia asioita useille hänen aikansa merkki- 
miehille, jotka ikivanhan perimätiedon kautta olivat joutuneet 
ne omaksumaan. Kun ihmiskunta alkuaikoinaan ei voinut 
saada mitään tosiperäistä käsitystä maailmasta, täytyi sen ottaa 
mielikuvitusvoima avukseen korvatakseen sillä tosioloiset koke
mukset ja havainnot; heidän täytyi johtaa taivaanilmiöt, jotka 
herättivät heidän huomiotansa, ei niiden todellisista aineelli
sista syistä, vaan kuvitelluista aatteellisista syistä.

Kabbala oli kehittänyt lukujen mystillisten ominaisuuksien 
tutkimista, joka oli kaikkina aikoina antanut puuhaa kansojen 
ajattelijoille, todennäköisesti niiden vaikeuksien vuoksi, joita 
ihmishengellä oli voitettavana keksiäkseen perusluvut ja nii
den yhdistelmät, ja myöskin niiden palvelusten vuoksi, joita 
luvunlasku heille tuotti. Ajattelijat, jotka kummastelivat luku
jen abstraktisia, ajatuksellisia, ominaisuuksia, joita he tapasi- 
vat kaikessa, tahtoivat niistä pytagorealaisten viisaiden tapaan 
tehdä kaiken olevaisen sisäisen syyn. Nykyaikaiset deistit 
eivät ajattele toisin, kun he todistavat jumalansa olemassa
olon suuretieteellisten käsiteyleistelyjen avulla. Campanella, 
joka uskoi lukujen salattuun arvoon, mainitsee Auringon- 
valtiossa vain sellaisia, jotka ovat kabbalistisia.

Luku 7 on ensimäinen, jonka kohtaa: kaupungin aluetta 
ympäröi 7 varustettua vallia, temppelissä on 7 kultaista, ikui
sesti palavaa lamppua, joilla on 7:n kiertotähden nimet; nuo 
kiertotähdet kiertävät pytagorealaisen maailmanjärjestelmän 
mukaan liikkumattoman maan ympäri, synnyttäen soitannol-
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lisiä ääniä ja ihmeellisiä sävelsointuja, joita solarit voivat 
kuulla keksimillään konelaitoksilla. Seitsemännumero, joka 
on ollut salaperäinen numero kaikille jollekin määrätylle 
sivistyskannalle päässeille kansoille, on antanut paljon ajatte
lemisen aihetta kristityillekin: ilmestyskirjassa esiintyy se 
tavantakaa, Origenes, pyhä Augustinus, pyhä Hilarius ja 
kuuluisimmat kirkkoisät ovat paljon väitelleet tämän luvun 
ja luvun 6 etuisuuksista, myöskin esiintyy 7-numero katoli
sissa uskonkappaleissa ja juhlamenoissa: on 7 sakramenttia, 
7 kuolemansyntiä j. n. e. 7:n moninkertoma on tavallinen 
Auringonvaltiossa: pappeja, joiden tehtävänä on havainnon- 
teko taivaankannen tapahtumista keksiäkseen astrologisia 
salaisuuksia, on lukumäärältään 49, siis 7 x 7 ;  oppineita, jotka 
opettavat tieteitä ja taiteita, on lukumäärältään i4, siis 2 x 7  
j. n. e.

Temppelin harjalla liehuvassa solarien lipussa on 36 
merkkiä; valtion ylimmän päämiehen pitää, tullakseen vali
tuksi, olla täyttänyt 36 vuotta, lapsille aletaan 6-vuotiaina 
antaa opetusta taiteissa ja tieteissä ja 12-vuotiaina sotatai
dossa j. n. e. Mutta luvut 36 ja 12 ovat 6:n moninkerto- 
mia, ja lukua 6, jolla hebreankielessä on merkkinä Jahven 
nimen kolmas kirjain, kunnioittivat pytagorealaiset ja kabba- 
listit, kun se oli yksikön, kahden ja kolmen yhtymä: 1 ynnä 
2 ynnä 3 on yhteensä 6, mikä tekee tämän luvun kaiken 
täydellisyyden kuvaannolliseksi merkiksi.

Luvun 3, mystillisten lukujen mystillisimmän — se, 
mitä tunnetaan alkeellisimmalla kannalla olevista villeistä, 
todistaa, että sen käsittämiseen pääseminen vaati jo suurta 
henkistä ponnistusta — täytyi solareilla olla suuressa arvossa, 
ja todella esiintyy se kaikessa: heillä on kolme päämiestä, 
tieteitä opetetaan pienien värsyjen avulla, joita aina on yh
dessä kolme, jotka on kirjotettu kaupungin ja temppelin 
muureihin, kolmivuotiaana alkaa lapsi opetella tuntemaan 
kirjaimia j. n. e.

Solarit luottavat täydellisesti tähdistäennustustaitoon; 
heillä on pappeja, joiden ainoana tehtävänä on tähtien tut
kiminen, ja tähtien havaitseminen tekee heille mahdolliseksi 
ennustaa tulevaisuutta, parantaa sairaita, nuorentaa 70-vuo- 
tiaita ukkoja j. n. e. Ylimpänä asteena solareja hallitsemassa 
ovat tähdet, niiltä kysyvät he neuvoa kaikissa asioissa, yk- 
sinpä mitättömimmissäkin, kuten esim. hevosia paritellessa, 
ammattia valitessa j. n. e.

He rukoilevat aurinkoa, jumalan perikuvaa, se on kai
ken sen luoja, mitä maan päällä elää ja hyörii; «se on isä,
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ja maa on äiti". Auringon ovat kaikki kansat tunnustaneet 
jumalaksi, ja kristinuskossa on useita jälkiä sen palveluksesta.

Kun Campanella tällaisissa suhteissa erehtyi, niin erehtyi 
hän ainakin yhdessä lukuisien muiden kanssa, ja ne, jotka 
tehdäkseen hänen utopiansa naurettavaksi ovat mieltyneet 
koulumestarimaisesti moittimaan hänen astrologisia ja mys
tillisiä aatteitaan, ovat yksinkertaisesti todistaneet, että he 
eivät tunne ihmishengen historiaa.

Auringonvaltio „ei ole tasavalta eikä yksinvalta", koska 
valtion ylipäämiehen, Hohin, maallinen ja hengellinen valta 
ei ole minkään tarkastuksen alainen eikä ole perinnöllinen, 
vaan vaalivirka. Höh on jonkinlainen paavi: Kabbalassa on 
puhtaan Olevaisen nimenä En Soph; hänen nimensä ja 
Auringonvaltion ylimmän päämiehen nimen välillä on erään
lainen äänensoinnun samanlaisuus, ja sen takana on ehkä 
erikoismerkityksellinen salattu mieli. Joka tapauksessa piti 
Hohilla olla kaikki solarien tiedot ja hyveet kokonaisuudes
saan, kuten puhtaalla Olevaisella oli täydellisinä kaikki ne 
ominaisuudet, joita ihmisillä oli vain pienissä osissa.

Tieto, jonka omistaminen oli edellytyksenä Hohiksi va
litsemiselle, oli kaikkia aloja käsittävä, se käsitti mekanisten 
taitojen alankin ja siihen asti halveksitun ruumiinrakenteen- 
tuntemistaidon. Solarit halveksivat skolastikan sanatulvaa, 
he eivät opi tieteitä kirjoja lukemalla vaan luontoa tutki
malla, heidän kaupunkinsa on suuri museo, jonka muureja 
peittävät mittausopilliset kuvat, taivaankartta, eläinten ja kas
vien kuvat; jokaisen alla on selitys kolmena pienenä, muis
tiin helposti painuvana värsynä; jos on mahdollista, hanki
taan viereen esine, kasvi tai eläin, jota kuva esittää, täyden- 
Iääkseen havainto-opetusta. Yksinpä kirjaimistokin on maa
lattu muureille niin, että pikkulapset oppivat kirjaimet leik
kiessään kävelypaikoilla. Tämän uuden opetustavan ansioksi 
on luettava, että solarit oppivat yhtenä vuonna sen, minkä 
oppimiseen Europan kouluissa, »joissa orjallisesti opetellaan 
vain sanoja ulkoa", tarvitaan kymmenen vuotta.

Kolme samoin valittavaa päämiestä hallitsee valtiota 
Hohin ylivalvonnan alaisina, he vastaavat puhtaan Olevaisen 
kolmea perusominaisuutta, joiden nimetkin heillä muuten 
on: heidän nimensä ovat Voima, Viisaus ja Rakkaus. Voi
man asiana ovat sota ja sotataito. Viisaus ja hänen kolme
toista oppinuttaan, joista ensimäisen nimi on Astrologi, huo
lehtivat tieteellisestä ja teknillisestä opetuksesta. Rakkaudella
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on kaiken sen silmälläpito asianaan, mikä koskee asukkaiden 
kunnossapitämistä ja suvunlisääntymistä. Hän parittelee eläi
met ja ihmiset, saadakseen kauniita jälkeläisiä. Solarit, jotka 
vallan tarkkaan tuntevat meidän tapamme ja tottumuksemme, 
»nauravat meitä, jotka kiinnitämme niin suurta huomiota 
koira- ja hevosrotuihimme, mutta emme ensinkään huolehdi 
ihmissuvun täydellisentymisestä". Mitään ei jätetä sattuman 
varaan. Rakkaus määrää kylvön ja elonkorjuun ajan, valvoo 
karjanhoitoa, järjestää ravintoaineiden valmistuksen ja laadun, 
lasten kasvatuksen ja sukupuolisuhteet. Kaikki on edeltä
käsin määrättyä.

Nämä kolme Hohin apulaista eivät vain vallitse niitä 
tieteitä ja taiteita, jotka kuuluvat heidän toimintansa piiriin, 
vaan he tuntevat myöskin kaikkien tieteiden ja taiteiden 
yhteiset pääperusteet.

Höh ja hänen kolme apulaistaan vallitsevat kaikkea ja 
hallitsevat ihmisiäkin, joiden »paheita voidaan torjua viran
omaisten taitavuuden avulla". He jakavat palkinnot ja mää
räävät kuritukset. Rohkeat soturit saavat seppeleitä ja heidät 
vapautetaan muutamiksi päiviksi sotapalveluksesta, kun sen 
sijaan taistelussa paenneet tuomitaan kuolemaan, kuten 
Tacituksen germaneilla oli tapana, ellei koko sotajoukko 
pyydä heidän armahtamistaan; sen, joka ei ole auttanut ystä
väänsä tai liittolaistaan, täytyy kärsiä kujanjuoksua; sotilas, 
joka taistelussa ei tottele päällikön käskyjä, heitetään villien 
petojen eteen.

Yleiset pahanteot ja rikokset ovat ammattikuntien oikeu
den käytön alaisia; rikolliset tuomitsee heidän oman ammatti
kuntansa mestareista muodostunut oikeus, joka voi tuomita 
maanpakolaisuuteen, saamaan raippoja tai nuhteita, suljettavaksi 
yhteisiltä aterioilta ja uskonnollisista juhlatilaisuuksista sekä 
kiellettäväksi seurustelemasta naisten kanssa. Kostamisen 
oikeus on vallitsevana koko Auringonvaltion oikeuden
käytössä, tappaminen rangaistaan tappamisella, silmä otetaan 
silmästä j. n. e. Mutta vankiloita ei ole, ja kaikki ratkais
taan pitkättä oikeudenkäynnittä; kantajaa ja todistajaa kuul
laan, ja heidän lausumiensa perusteella julistaa oikeus tuo
mion. Kun vapaiden ja tasa-arvoisten ihmisten muodosta
massa kommunistisessa valtiossa ei ole paikkaa pyövelille, 
panee kansa tuomion täytäntöön, kivittäen tuomitun, kantaja 
heittää ensimäisen kiven. Tätä raakalaiskansojen tosin oikeuden
mukaista mutta usein julmaa oikeudenkäyttöä muistuttavaa 
menettelytapaa lieventää seuraava rajotus: tuomitun on tun
nustettava ansainneensa rangaistus, muuten ei häntä rangaista.
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Vikansa saa anteeksi tunnustamalla ne, ja synnit tunnustetaan 
kuten luostarissa pappisvaltaisessa järjestyksessä, ja kun kaikki 
tunnustukset ovat tulleet Hohille asti, tunnustaa hän ne 
jumalalle ja pyytää häneltä anteeksi koko kansan syntejä. 
Hän tarjoo jumalalle ihmis-uhrin, mutta tämän uhrin tulee 
olla vapaaehtoinen. Joka vuosi kysyy Höh kokoontuneeelta 
kansalta, kuka tahtoo olla syntiuhrina ja antaa itsensä uhriksi 
jumalalle lähimmäistensä hyväksi; uhri suletaan, sen sijaan 
että vietäisiin kuolemaan, torniin, jonne hän saa juuri niin 
paljon ravintoa, ettei kuole nälkään, ja parinkymmenen päi
vän kuluttua, kun synnit ovat sovitetut, tulee uhrista pappi 
eikä hän koskaan enään palaa vertaistensa luo, hän on juma
lalle vihitty. Jokaisessa on aina sen ympäristön leima, jossa 
elää. Pakanallisten ja raakalaisten tapojen historian tunte
mukseen kasvatetun ja uskaliaan Campanellan henki jäi kai
kesta huolimatta munkkitapojen valtaan. Ne vainosivat häntä; 
Espanian kuninkaalle antamissaan neuvoissa kääntää hän 
tuontuostakin huomion munkkien yhdyskuntiin, hän näyttää 
pitävän niitä sen kommunistisen järjestelmän ensimäisenä 
aikeena, jonka piti tuottaa onni ihmiskunnalle.

Solarit ovat sitä mieltä, että lapsi kuuluu yhteiskunnalle. 
»He kieltävät mieheltä oikeuden omistaa ja kasvattaa lapsensa, 
samoin kuin myöskin oikeuden käyttää vaimoaan, lastaan ja 
taloaan omaisuutenaan. He selittävät, että lapset tulee kas
vattaa suvun säilyttämisen tarkotuksessa eikä tuottaakseen 
yksityiselle iloa, kuten pyhä Tuomaskin väittää. Sen vuoksi 
kasvatetaan lapset silmälläpitäen yhteiskunnan eikä yksilön 
hyvää, mikäli tämä viimeksimainittu ei ole osana edellisestä."

He ottavat spartalaisten tavat Jälleen käytäntöön. He 
alottavat lasten kasvatuksen niin sanoaksemme ennen niiden 
syntymää, jopa ennen niiden sikiämistäkin. Kauneimmat 
naiset valitaan sukua jatkamaan, ja siittävät parit valitaan 
filosofisten sääntöjen mukaisesti. Solarit vakuuttavat, että 
heillä ei tarvitse turvautua sellaisiin viekkaisiin keinoihin, 
joita Plato neuvoi tasavaltansa viranomaisille käytettäviksi 
naisia jaettaessa, ollakseen herättämättä mustasukkaisuutta, 
kun he eivät tunne rakkauden intohimoa, jonka sijassa heillä 
on ystävyys. Charles Fourier arveli samoin, että hänen 
falansterissaan pitäisi rakkauden laimeta, ainakin sen mitä 
kristityt kansat nimittävät rakkaudeksi, sillä ihmiskunnan 
alkuajoilta keskiajalle asti oli rakkaudella toinen luonne. 
Solarit väittävät, että sinä seikkana, mikä estää kehittymästä



yksinomaista rakkautta yhteen naiseen, on kaikkien heidän 
naistensa samallainen kauneus. Ruumiinharjotukset, joihin 
naiset totutetaan lapsuudesta alkaen, kehittävät heille kukois
tavan kasvojen värin ja voimakkaat, sirot ja sulavat jäsenet, 
ja kauneutena pitävät he ruumiin voimakkuutta ja sopu- 
suhtaisuutta. He rakastavat luonnollista eivätkä teennäisesti 
kaunisteltua naista; sitä, joka yrittäisi itseään maalata, punata 
poskiaan tai korkeilla lisäkkeillä tehdä itseään suuremmaksi, 
rangaistaisiin ankarasti, mutta heidän ei koskaan tarvitse 
käyttää noita säälimättömiä rangaistuksia, sillä kukaan hei
dän naisistaan ei ajattele turvautua sellaiseen keinotekoiseen 
apuun kauniimmaksi tullakseen, ja jos he sitä haluaisivatkin, 
ei heillä olisi keinoja sellaista halua tyydyttääkseen. Campa- 
nella, jolla oli sääliväinen sydän rakastuneita kohtaan, lisää, 
että jos kaikesta huolimatta jotakuta yksilöä rupeisi vaivaa
maan sokea rakkaus yksinomaan johonkin määrättyyn nai
seen, annetaan tämän parin huvitelleida, mutta ei siittää 
lapsia, koska siitä suku mahdollisesti joutuisi kärsimään. 
Nämä sukupuolioloja vallitsevat tavat näyttävät suurimmalta 
siveettömyydeltä molempiin sukupuoliin kuuluvista poro
porvareista, jotka tuntevat rakkauden vain sellaisena kuin se 
esiintyy romaaneissa ja teatterikappaleissa, jotka pitävät 
kaikellaisia etuja silmällä naimisiin mennessään ja lieventä
vät aviollisen rakkauden ikävyyttä prostitutsionilla; näyttää 
siltä kuin Campanella olisi ajatellut tällaista ivatessaan eräässä 
sonetissaan tuollaista rahan-ahneeksi synkkäpukuiseksi ukoksi 
muuttunutta rakkautta. .

Kaikki valtion asukkaat pitävät itseään yhden ainoan 
perheen osina, samanikäiset sanovat toisiaan veljiksi ja sisa
riksi ja niitä, jotka ovat 22 vuotta heitä vanhempia, isiksi 
ja äideiksi, ja lapsiksi niitä, jotka ovat 22 vuotta heitä nuo
rempia. Tämä koko yhdyskunnan jakaminen sukupolviryh- 
miin, jollaisia Platokin mainitsee, ei suinkaan ole mielen- 
johteen tulos, koska samallaista on tavattu Australian alku
asukkailla; todennäköisesti on kreikkalainen filosofi samoin 
kuin Campanellakin oppinut tuntemaan tämän tosiasian mat- 
kailijain kertomuksista.

Auringonvaltiossa elää vaimo raskautensa aikana san- 
karipatsaiden keskellä, voidakseen ihannella niiden muotojen 
täydellisyyttä, kuten atenattaret tekivät. Tähän taiteelliseen 
vaikutukseen luotetaan niin lujasti, että rotueläimillekin ase
tetaan kauniita sonnien, hevosten, koirien ja muiden eläinten 
kuvia nähtäviksi. Auringonvaltion naiset imettävät, samoin
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jos lääkäri pitää sitä välttämättömänä.

Lapsille aletaan kolmannesta ikävuodesta alkaen opettaa 
kirjaimia, antamalla heidän leikkiä kävelypaikoilla, joilla on 
maalattu kirjaimisto muureille, ja kuudennesta vuodesta al
kaen opetetaan heille luonnontiedettä ja käytännöllisiä tie
teitä; opetukselle pyritään antamaan leikin luonne. Huoli
matta siitä vähästä arvonannosta, jota solarit osottavat Aris
totelesta kohtaan, käyttävät he kumminkin hänen peripate- 
tista opetustapaansa antamalla opetustunteja kävelykäytävissä, 
koskaan ei pitemmältä kuin neljä tuntia päivässä ja käyttäen 
neljää eri opettajaa pitääkseen yllä lasten tarkkaavaisuutta. 
He opettelevat kaikkia tieteitä, „sillä se, joka tuntee vain 
yhden tieteen ja on ammentanut tietonsa vain kirjoista, on 
tietämätön ja tomppeli".

Yhdistääkseen käytännön teoriaan vievät he lapset vapaa
seen luontoon opettaakseen heille kivennäistiedettä, maan
viljelystä ja karjanhoitoa ja totuttaakseen heidät vaivoihin ja 
tehdäkseen heidät voimakkaiksi ja notkeiksi. Lapset ovat 
paljain päin ja avojaloin, kylpevät joissa, tytöt sekä pojat, 
harrastavat metsästystä valmistautuakseen sotaan. He eivät 
harjota arpapeliä, eivät shakki- tai mitään muuta istuallaan 
harjotettavaa peliä, kaikki heidän pelinsä ovat ruumiinharjo- 
tusta. „He antavat nuoren väen käydä kyökeissä, suutarin, 
metallitehtaan, taidepuusepän työpajoissa, antaakseen heille 
täydellisen teknologisen kasvatuksen ja tarjotakseen heille ti
laisuutta asiantuntemuksella ilmaista taipumuksiaan. Jokaisen 
solarin on kyettävä harjottamaan useampaa käsityöammattia, 
jotka muuten eivät ole perinnöllisiä; jo Plato oli ollut sitä 
vastaan, että jokin perhe useammaksi toistaan seuraavaksi 
sukupolveksi sidottiin määrättyyn ammattiin, kuten vanhalla- 
ajalla ja keskiajallakin oli tapana.

Auringonvaltionasukasta pidetään sitä suuremmassa ar
vossa, kuta useampaa ammattia hän taitaa, myöskin nauravat 
he meitä, jotka pidämme työläisiämme hälpasyntyinä ja niitä 
jalosyntyisinä aatelisina, jotka eivät osaa mitään tehdä ja 
kumminkin elävät mukavasti, kun meillä on orjia, jotka tyy
dyttävät halujamme ja huolehtivat huveistamme; tällä tavoin 
valmistamme me, kuten paheidenkoulu, laiskureja ja konnia, 
jotka tuottavat turmelusta yhteiskunnalle.

Kaikkien lapsien käytettävinä ovat samat kehityksen- 
vähneet, ja ne erilaisuudet, joita ilmaantuu heidän henkisissä 
kyvyissään ja ruumiillisessa taitavuudessaan, eivät johdu kas
vatuksen erilaisuudesta, kuten europalaisissa yhteiskunnissa
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on laita, vaan luonnollisista erilaisuuksista. Solarit pyrkivät 
käyttämään jokaista hyödyllisesti, aina hänen henkisten ja 
ruumiillisten kykyjensä mukaan: vähempilahjaiset käytetään 
vallankin maatöihin, raajarikot ja epämuodostuneet ovat 
myöskin työssä, ontuvat työnvalvojina, sokeat villankarstaa- 
jina j. n. e. »Ei ole mitään ruumiillista vikaa, lukuunotta
matta korkean ijän tuottamia, jotka estäisivät tekemästä pal
velusta yhteiskunnalle."

Kaikki työ on hyödyllistä ja jaloa, »kukaan solari ei 
voi ajatella, että olisi häpeällistä palvella ruokapöydässä, val
mistaa ruokia tai muokata maata. Kaikkea työtä sanovat he 
harjotukseksi ja väittävät, että on yhtä kunniallista tehdä 
hyödyllistä työtä kuin kävellä jaloillaan, katsella silmillään, 
puhua äänellään, lyhyesti sanoen suorittaa mikä luonnolli
nen toimi tahansa . . .  Myöskin yrittävät he hartaasti suo
rittaa heidän tehtäväkseen annetun työn ja pitävät kun- 
nian-asiana tehdä se hyvin. Tuotanto on järjestetty niin 
hyvin, että heidän ei tarvitse vaatia kuin nelituntinen työ
päivä kultakin terveeltä henkilöltä: muu aika on omistettu 
levolle, opetukselle ja huveille. Vaivalloisimpia ja vaaralli
simpia töitä pidetään kunniakkaimpina.

Maatyö on juhlaa: määrättyinä päivinä retkeävät solarit, 
kaikki aseissa, suurissa parvissa, liehuvin lipuin ja elähyttä- 
vin soitoin kaupungista tekemään työtä, kylvämään ja satoa 
korjaamaan. Campanella on tällaisia aatteita saanut nähtä
västi perulaisen kommunistisen Inkas-valtion oloihin tutustu
neiden teoksista.

Solareilla on koneita, joita he käyttävät maataloustöissä, 
m. m. purjeilla varustettu vaunu, joka rataslaitosten avulla 
saadaan kulkemaan vastatuuleenkin. Heillä on myöskin lai
voja, jotka nerokkaan koneiston kulettamina liikkuvat pur
jeitta ja peräsimettä.

Solarit elävät yhteisöllisesti, he nukkuvat suurissa makuu
saleissa ja syövät suurissa ruokasaleissa, miehet toisella ja 
naiset toisella puolen, pöydässä palvelevat alle kahdenkymme
nen vuoden olevat nuoret. Syödessä ei puhuta, milloin lukee 
nuori mies ääneen jotakin, milloin laulavat muut tai soitetaan. 
Lääkärit järjestävät ruoan aina ijän ja vuodenajan mukaan; 
ruoka on sangen monipuolista. Solarit olivat aikoneet elää 
kasviruoilla; mutta pian huomasivat he välttämättömäksi syödä 
kasviruokien ohella lihaa. Aterioiden luku vaihtelee ijän 
mukaan; täysikasvuiset syövät kaksi, vanhukset kolme ja lap
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set neljä ateriaa päivässä; kymmenvuotiaina alkavat lapset 
juoda vedellä laimennettua viiniä, vanhukset juovat sitä lai- 
mentamattomana.

Solarit huolehtivat tuskaisasti puhtaudesta; itse asiassa 
onkin heillä yllin kyllin aikaa hoitaa ruumistaan; he käyvät 
usein kylpemässä ja muuttavat usein pesuvaatteita, jotka pes
tään hiekalla täytettyjen astioiden läpi siivilöidyllä vedellä. 
Hyvältä tuoksuvia hajuvesiä käyttävät he paljon; he voitele
vat itseään öljyllä ja hierovat hyvänhajuisilla kasveilla ja 
pureksivat aamusin saksankuminaa, ajuruohoa ja persiljaa, 
saadakseen henkensä tuoksumaan miellyttävästi.

Miehet ja naiset pitävät samallaisia „sota-oloihin sopivia" 
pukuja, yksi ero vain on, se nimittäin että miesten tunikan 
(roomalaismallinen mekkotakki) helmat ulottuvat polvien ylä
puolelle ja naisten vähän niiden alapuolelle. Solarit panivat 
käytäntöön sukupuolien tasa-arvoisuuden, hävittäen erilaisuu
den, jonka seurauksena oli ollut pukujenkin erilaisuus. Pu
vuissaan eivät he käytä mustaa, japanilaisten mielivänä; 
kaikki heidän omassa valtiossaan pitämänsä puvut ovat val
keita, heidän ulkomailla liikkuessaan käyttämänsä punasia. 
Vaatetus on silkkiä tai villaa. Marco Polo kertoo, että Kiinan 
tattarit vuotensa ensimäisenä päivänä pitivät valkeita vaatteita 
onnen merkkinä, valkea ratsu oli kuvaannollisena merkkinä 
dominikanimunkkikunnalla, johon Campanella kuului; eri 
yksityiskohtia oli hän ottanut tuon mainitun venetsialaisen 
seikkailijan kertomuksista; hänen kaupunkinsa rakenne on 
samantapainen kuin Kambalukin (Pekingin tattarilainen nimi) 
keisarillisen palatsin.

Se mukava, terveydellinen, ruumiilliseen ja henkiseen 
työhön ja huvitteluun käytetty, kaikista päivän huolista ja 
kaikenlaisista levottomuuksista vapaa elämä, jota solarit viettä
vät, tekee heistä voimakkaita ja terveitä. Ainoa tauti, mikä 
heitä vaivaa, on kaatuvatauti, useiden etevien miesten tauti; 
mutta sitäkin osaavat he taitavalla menettelyllä parantaa.

Sen kautta että solarit antavat lasten kasvatuksen ja 
elättämisen yhteiskunnan huoleksi, estävät he erikoisten per
heiden muodostumisen. He tekevät niin säilyttääkseen omai- 
suudenyhteyden, „sillä yksityisomaisuutta saadaan ja voidaan 
lisätä vain senkautta, että jokaisella meistä on omanaan 
kotinsa, vaimonsa ja lapsensa". Kaikki muukin on heillä 
yhteisenä.

Solarit tuntevat myöskin ne kommunismia vastaan tehdyt
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väitteet, joita kreikkalaisroomalaiselta vanhalta-ajalta asti yksi
tyisomaisuuden puolustajat ovat perineet toisiltaan; ne saavat 
heidät säälivästi hymyilemään. Aristoteleelle, joka väittää, 
että kommunistisessa yhteiskunnassa kukaan ei tahtoisi tehdä 
työtä vaan koko maailma elää toisten työstä, kuten meidän 
päivinämme tekevät kapitalistit ja heidän apurinsa, vastaavat 
solarit viittaamalla valtioonsa, johon kaikki sen asukkaat ovat 
kiintyneempiä kuin milloinkaan roomalaiset isänmaahansa.

Pyhä Augustinus väittää, että kommunistisessa yhteis
kunnassa ei voi olla ystävyyttä, kun ystävät eivät voi tarjota 
toisilleen molemminpuolisia etuja. Tällä pyhällä kirkko-isällä, 
joka piti orjuutta jumalallisena laitoksena, kuten Aristoteles 
piti sitä luonnonjärjestyksen mukaisena, oli surkea käsitys 
ystävyydestä, kun hän antoi sen riippua vain hyödystä; sel
lainen on oikean kristityn käsitys. Polo Ondegardo, yksi 
Hänen sangen katolisen Majestetinsa Espanian kuninkaan 
Peruun lähettämistä oikeusoppineista, joiden piti valvoa 
Espanian kruunun etuja niitä villejä sivistäjiä vastaan, jotka 
hävittivät Inkas-kuningaskuntaa, lukee, selitettyään että »siellä 
ei ole yhtään köyhää ja puutteenalaista indiania", perkeleen 
ansioksi tuon huolettoman kommunistisen järjestelmän keksi
misen, joka oli muka tehty kovettaakseen lasten sydämiä, 
kun se vapauttaa heidät velvollisuudesta tukea ijäkkäitä ja 
puutteessa eläviä vanhempia, ja hävittääkseen kristillisen lähi- 
mäisen rakkauden, kun se poistaa rikkailta velvollisuuden 
antaa köyhille almuja. Solarit arvostavat ystävyyden paljon 
korkeammalle kuin pyhä Augustinus, he eivät myöskään 
käsitä sitä riippuvaksi saatavasta hyödystä, vaan sodassa jae
tuista vaaroista ja yhdessä nautituista taiteiden, tieteellisen 
tutkimuksen ja leikkien tuottamista iloista sekä säälistä, jota 
raajarikkoisuus ja kärsimys synnyttävät.

Kaukana siitä käsityksestä, että edun pitäisi olla sinä 
siteenä, joka ihmiset yhdistää, pyrkivät he estämään sitä, 
että joku on riippuvainen toisesta tai että sellaisesta riippu
vaisuudesta voi hyötyä. Kaikki solarit saavat yhteiskunnalta 
kaiken, mitä he tarvitsevat, ja jakovirastot huolehtivat siitä, 
että kukaan ei saa yli tarpeidensa. Mitään tarpeellista ei 
keneltäkään kielletä. »He ovat rikkaita, kun heiltä ei mitään 
puutu, ja he ovat köyhiä, kun he eivät mitään omista: niin 
ollen he eivät ole olosuhteiden orjia, vaan nämä päinvastoin 
palvelevat heitä."

Kun heillä ei ole yksityisomaisuutta, eivät he tarvitse 
rahaa eivätkä kauppaa, kumminkin ostavat he muilta kan
soilta tavaroita, joita itse eivät voi valmistaa. »Mutta kun
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he eivät tahdo, että kauppiaiden huonot tottumukset heitä 
turmelisivat, käyvät he vieraiden kanssa kauppaa vain valtionsa 
satamissa".

Vieraanvaraisuutta he kumminkin pitävät suuressa ar
vossa. „He ovat ystävällisiä ja hyviä vieraille, jotka heitä 
käyvät katsomassa, he ylläpitävät heitä valtion kustannuksella. 
Pestyään heidän jalkansa, näyttävät lie heille kaupunkia, 
osottavat heille neuvostossa ja yhteisessä pöydässä kunnia
paikan ja valitsevat henkilöt, joiden erikoisena tehtävänä on 
vieraiden palveleminen. Kun vieras haluaa päästä heidän 
kaupunkinsa kansalaiseksi, ottavat he hänet yhteyteensä hä
nen oltuaan kaksikuukautisen koetuksen alaisena, joista toi
nen kuukausi vietetään maalla, toinen kaupungissa.

Auringonvaltio on jokaiselle avoimena, ja Campanella 
kutsuu maapallon kaikkia kansoja yhdessä kaikkea sitä har- 
jottamaan, mikä edistää ihmisten aineellista, henkistä ja si
veellistä kehitystä „alkaakseen uuden kultakauden".

Paul Lafargue.



U osa.

Kommunistiset ja kansanualtaissosialistiset 

uirtaukset Englannin uallankumouksen 

aikana 17:nneIIä uuosisadalla.





9 I LUKU.

"Johdannoksi.

Englanti teki porvarillisen vallankumouksensa yksinval
taista itsevaltiutta vastaan puoltatoista vuosisataa aikaisemmin 
kuin Ranska ja olosuhteiden vallitessa, jotka melkoisesti ero
sivat Ranskan suuren vallankumouksen aikakauden olosuh
teista. Siitä huolimatta huomaa molempien vallankumousten 
asemassa ja kulussa sangen oleellisia yhtäläisyyksiä. Eräässä 
Preussin maaliskuunvallankumousta käsittelevässä kirjotuk- 
sessa, joka on julaistu „Neue Rheinische Zeitung'‘-lehdessä 
joulukuussa 1848, tekee Karl Marx seuraavia vertauksia 
17:nnen vuosisadan englantilaisen ja 18:nnen vuosisadan rans
kalaisen vallankumouksen välillä:

»V. 1648 (se on vallankumouksessa, joka tuona vuonna 
Englannissa nosti hallitukseen independentien puolueen, E. 
By oli porvaristo liitossa nykyaikaisen aatelin kanssa kunin
kuutta, läänitysaatelistoa ja vallassaolevaa kirkkoa vastaan. 
V. 1789 oli porvaristo liitossa kansan kanssa kuninkuutta, 
aatelia ja vallasolevaa kirkkoa vastaan. _

h Vuoden 1789:n vallankumouksella oli (ainakin Euro
passa) esikuvanaan vain vuoden 1648:n vallankumous, vuo
den 1648:n vallankumouksella vain Alankomaiden kapina 
Espaniaa vastaan. Molemmat vallankumoukset olivat ei vain 
aikaansa vaan myöskin sisällykseensä nähden vuosisataa 
esikuviansa edellä.

„Molemmissa vallankumouksissa oli porvaristo se luokka, 
joka todellisuudessa oli liikkeen etunenässä. Köyhälistöllä 
ja porvareihin kuulumattomilla kansalaisten ryhmillä joko ei 
ollut mitään eri etuja valvottavanaan kuin porvaristolla tai 
eivät he vielä muodostaneet mitään itsenäisesti kehittynyttä 
luokkaa tai luokkaosaa. Missä he senvuoksi vastustivat por
varistoa, kuten esim. 1793-1794 Ranskassa, taistelivat he 
vain porvariston etujen puolesta, joskaan eivät porvariston 
tavalla. Koko ranskalainen terrorismi ei ollut muuta kuin
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alhaisolainen keino selvitäkseen porvariston vihollisista, yk
sinvallasta, läänitysvallasta ja poroporvaristosta.

«Vuosien 1648:n ja 1789:n vallankumoukset eivät olleet 
mitään englantilaisia ja ranskalaisia vallankumouksia, ne olivat 
yleis-europalaisia vallankumouksia. Ne eivät merkinneet yh
teiskunnan määrätyn luokan voittoa vanhasta valtiollisesta 
järjestyksestä; ne olivat valtiollisen järjestyksen julistamisia 
uudelle europalaiselle yhteiskunnalle. Porvaristo voitti niissä; 
mutta porvariston voitto oli silloin uuden yhteiskuntajärjes
telmän voitto, ne merkitsivät porvarillisen omaisuuden voitolle 
pääsyä läänityslaitoksellisesta, kansallisuuden voittoa nurkka
kuntaisuudesta, kilpailun voittoa ammattikunnasta, jakamisoi- 
keuden voittoa majoratioikeudesta, maan omistajan herruuden 
voittoa maan herruusvallasta omistajaan nähden, valistuksen 
voittoa taikauskoisuudesta, perheen voittoa sukunimistä, teolli
suuden voittoa ylpeästä laiskuudesta, porvarillisen oikeuden 
voittoa keskiaikaisista etuoikeuksista." («Neue Rhein, Zeitung" 
joulukuun 15 p:nä 1848)

Luonnollisesti on viimeksi sanottuun nähden otettava 
huomioon molempien vallankumouksien aikaero. Kaiken 
kaikkiaan oli Englanti vallankumouksensa aikana yleisessä 
kehityksessä vuoden 1789:n Ranskaan verraten yli sata vuotta 
jälessä ja sen yhteiskunnallinen kokoomus oleellisissa kohdin 
toinen. Ero ei kumminkaan ollut kaikissa kohdin saman
laatuinen, ero ei kaikkialla ollut ilmaus vähemmän edisty
neestä kehityksestä. Englannilla oli enää vain osa vanhasta 
läänitysaatelistostaan, sen maalaisylimystön suurimman osan 
omistusoikeudet olivat myöhäisemmältä ajalta, ja sen suur
tilalliset hoitivat talouttaan jo suurimmaksi osaksi porvarillis
ten periaatteiden mukaisesti. Englannissa oli lukuisa vapaa 
talonpoikaista, ja sen porvaristolla oli jo melkoinen taloudelli
nen voima. Tässä viimeksimainitussa oli tosin vielä melkoi
sessa määrin ammattikunnallisia aineksia, sen elintavat kar
keita ja sen henkinen näköpiiri verraten rajotettu tai joka 
tapauksessa rajotetumpi kuin hovin ympärille ryhmittyneen 
yhteiskunnan. Mutta henkinen ahdasjärkisyys ei suinkaan 
ole minään voimakkaana toiminnan esteenä, yksipuolisuu- 
dessa_ on usein politisen menestyksen salaisuus ja lopuksi 
oli 17:nnen vuosisadan Englannin porvaristoa ja porvaris- 
tunutta maanomistajaluokkaa vastassa myöskin kuninkuus, 
jonka yksinvaltainen hallitus ei milloinkaan ollut niin loisto
kasta kuin bourbonien Ludvig XIV:nnen aikana.

Enemmän Englannin yhteiskunnallisista oloista sen val
lankumouksen aattona toisessa kohdin. Huolimatta kaikista
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tässä suhteessa olevista erilaisuuksista sen ja Ranskan välillä, 
huolimatta molempien maiden valtiollisten olojen erilaisuuk
sista niiden vallankumouksien alussa ja huolimatta näiden 
viimeksimainittujen erilaisista lähtökohdista, voi niitä vertailla, 
yhtä hyvin kuin niiden historialliseen tulokseen, myöskin 
niiden muodolliseen kulkuun nähden. Samoin kuin suuri 
ranskalainen vallankumous, meni englantilainenkin, jota Eng
lannin virallinen historiankirjotus vastakohdaksi whigien 
vuonna 1688 toimeenpanemalle »kunniakkaalle vallankumouk
selle» tähän asti on nimittänyt »kapinaksi», mutta joka yhä 
enempi vallottaa ansaitsemansa nimen — meni tämä suuri 
liike jatkuessaan paljon yli alussa julistettujen päämäärien; 
sekin johtaa, saaden innostusta kaiken kaikkiaan vähemmän 
roomalaisesta ja kreikkalaisesta kirjallisuudesta kuin vanhasta- 
testamentista, vallankumousta vastaan asettuvan Herran 
voidellun mestaukseen; sekin näkee samoin useiden 
puolueiden ja niiden takana olevien yhteiskuntakerrosten 
astuvan toisensa jälkeen etualalle ja ottavan liikettä johtavan 
tai — missä eivät siihen kykene — sitä eteenpäin ajavan 
osan; sekin loppuu jonkun aikaa kestäneen sotilasdiktaturin 
jälkeen joksikin aikaa olojen ennalleen palauttamisyritykseen, 
joka, samoinkuin Ranskassakin, osottautuu kumminkin mah
dottomaksi ja loppuu kapinan laimeaan uudistukseen — jo 
mainittu whigien vallankumous v. 1688 — joka sitte toteuttaa 
sen, mitä alkuaan oli valtiollisesti aiottu. Englannin vallan
kumouksella on presbyteriläisissä giondistinsa, independen
teissä jakobininsa, vuoripuolueensa, ja levellereissä héber- 
tistinsä ja babouvistinsa. Cromwell oli Robespierre ja Bona
parte yhtenä henkilönä; sen Marat ja Hébert yhtenä henki
lönä oli John Lilburne, levelleri. Kaikki nämä vertaukset 
ovat, kuten itsestään selvää on, paikallaan vain määrätyillä 
ehdoilla. Tähän asti ei ole ollut olemassa koko levelleriliikkeen 
ja sen kanssa saman aikuisten tai sen haaroina Englannissa 
ilmenneiden alempien kansaluokkien asiaa ajaneiden liikkei
den yhtenäistä järjestelmällistä esitystä. Sellaisen aines on 
tavattoman hajallaan ja osaksi vielä kokonaan ilmituomatta. 
Osaksi on siihen syynä se, että nämä liikkeet enimmäkseen 
esiintyvät uskonnollisessa asussa; maallisen ja kirkkohistorian 
kirjottajat johtuvat sen kautta käsittelemään niitä vain uskon
nollisten uudistusliikkeiden sivuilmauksina tai sitä mukaa 
olemaan niitä vallan huomioonottamatta. Yksinpä sosialistit
kin ovat antaneet uskonnollisen verhon pelästyttää itseään 
tutkimasta puheenaolevia liikkeitä ydintä myöden. He 
unohtivat, että samalla uskonnollisella muodolla on eri aikoina
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ollut sangen erillainen merkitys. Muuten tulemme näkemään, 
miten ohut tämä kuori useissa tapauksissa oli.

II LUKU.

Englanti ennen 17:nnen vuosisadan  
puoliväliä.

I. Taloudellinen ¡a yhteiskunnallinen kehitys.

Englanti oli 17:nnellä vuosisadalla vielä suuressa määrin 
maanviljelysmaa. Sen väestö lienee sen puolivälissä noussut 
noin viiteen miljoonaan, joista ainakin kolmasosa asui maa
seudulla. Paitsi jo mahtavaksi kehittynyttä Lontoota eivät 
sen kaupungit yleensä olleet ylen väkirikkaita. Gregory King, 
ylen huolellinen havainnontekijä, joka eli vuosisadan lopulla 
otaksuu puheenaolleeseen aikaan nähden, edellyttäen, että 
koko väkiluku nousi 5 V2 miljoonaan, seuraavan jaon pitävän 
paikkansa:

L o n t o o   530,000 asukasta
Suuremmat kaupungit ja kauppalat 870,000 „
Kylät ja maan muu osa . . .  . 4,100,000 „

Yhteensä 5,500,000 asukasta

Samallaisia numeroja ilmottavat muut. Lontoon rinnalla 
on suuremmista kaupungeista mainittava Bristol, jossa vuosi
sadan puolivälissä oli asukkaita noin 48000 henkeä. Bristol 
oli tärkeä satamakaupunki. Se kävi vilkasta merikauppaa 
Espanian ja Portugalin kanssa ja oli Lounais-Englannin 
villateollisuuden keskus. Bristolin kanssa kilpaili Norwich, 
itäisten kreivikuntien villateollisuuden keskus. Edelleen mai
nittakoon tärkeimmistä kaupungeista Southwark, etelään Lon
toosta, johon se aikoja sitte jo on sulautunut, Gloucester, 
Exeter, Coventry, Chester, Southampton, Hull, Newcastle on 
Tyne ja York.

Teollisuus oli kaiken kaikkiaan vielä vähän kehittynyttä, 
se oli melkein kaikilla aloilla vielä tähänasti ollut jäljessä 
mannermaan teollisuudesta. Vielä 16:nnelle vuosisadalle asti 
valmistettiin itse Englannissa vain karkeita teollisuustuotteita,
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kaikki hienommat tavarat tuotiin ulkomailta. Englanti valmisti 
hienointa villaa, mutta käytti tavarain valmistukseen itse kauan 
aikaa vain karkeampia lajeja, hienommat käytettiin ulkomailla, 
pääasiassa Flanderissa. Tämä asiain tila muuttui kokonaan 
vasta sitte, kun Alankomaissa tapahtuneet uskonsodat ja vainot 
toivat Englantiin joukon pakenevia vlamilaisia kankureja. 
Heidän maahantuloaan seurasi 16:nnen vuosisadan toisella 
puoliskolla Englannin villakutomateollisuuden kukoistus, jolla 
oli pääpaikkansa etenkin Norfolkissa ja muutamissa sen lähei
sissä kreivikunnissa, sitte laajeten länteen, jossa se käsiteltä
vänämme olevalla ajalla jo oli laajalle levinnyt. Samoin 
toivat Alankomaista tulleet protestantiset siirtolaiset 16:nnel!a 
vuosisadalla mukanaan Englantiin taidon muokata puuvillaa 
kudottavaksi; ensimäiset paikat, joilla tämä uusi teollisuus 
rupesi kehittymään, olivat Manchester ja Bolton Lancashiren 
kreivikunnassa.

Vasta 17:nnellä vuosisadalla alkaa, tinaa lukuunottamatta, 
suurempi Englannin kivennäisrikkauksien käyttäminen, mutta 
sillä ei ole meidän aikanamme vielä mainittavaa merkitystä. 
Kivihiilen arvo rautauuneille oli juuri vasta opittu tuntemaan; 
kesti vuosikymmeniä ennenkuin Englanti rautatarpeeseensa 
nähden vapautui ulkomaista. -

Gregory Kingin laskujen mukaan eli Englannissa v. 1688:

Maataloudesta 4,265,000 henkeä
Teollisuudesta 240,000 „
Kaupasta 246,000 „

Tässä laskussa ei luonnollisesti ole otettu huomioon
tuota siihen aikaan vielä sangen merkitsevää kotiteollisuutta 
(tuotantoa kotitarpeiksi), eikä hän myöskään tee tarkkaa 
jaostelua useissa tapauksissa, jolloin yhdessä harjotettiin 
ammattiliikettä ja maanviljelystä; hän ei siis anna luotettavaa 
kuvaa teollisuudesta yleensä. Mutta hänen tiedonannoistaan 
käy kumminkin ilmi, miten vähän kaiken kaikkiaan vielä 
17:nnen vuosisadan lopullakaan teollisuus oli irtaantunut 
alkeellisesta yhteydestään koti- ja maatalouden kanssa, ja sillä 
on siinä suhteessa oleellinen merkitys puheenaolevan aika
kauden yhteiskunnallisten liikkeiden arvostelemiselle. Maa
taloudesta elävä väestö jakautui useihin luokkiin, joita oli 
maaseudun suur-aateli, maalaisgentry (maaseudun keskisääty), 
pikkutilalliset ja palkkatyöläiset sekä köyhien suuri joukko. 
Maaseudun suur-aateli, mikäli se oli feudalista alkuperää, oli 
vapautunut jo melkein kaikista, feudalisista velvollisuuksista
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ja hallitsi vapaana herrana perimäänsä maata, jota osaksi 
viljelyni hoitajilla, osaksi vuokrasi. Maalaisgentryn muodosti
vat keskikokoisten tilojen omistajat — jaettujen feudali- ja 
luostaritilojen ostajien jälkeläiset, rikastuneet vuokraajat j. n. e. 
Lukuisat pientilalliset olivat osaksi vapaatilallisia, osaksi pieniä 
vuokraajia, ja samalla kun edellisillä oli kärsittävänä suur
tilallisten yhä uudistuvat maanvarkaudet, yhteismaan ryöstöt 
j. n. e., oli jälkimäisillä rasituksenaan ainaiset verojen koro
tukset rahannälkäisten maalordien puolelta.

,,17:nnen vuosisadan korot (vuokramäärät), niin pieniltä 
kuin ne usein näyttivätkin, alkoivat kilpailukorkoina, muuttuak
seen pian nälkäkoroiksi, joilla minä ymmärrän sellaisia 
korkoja, jotka jättävät viljelijälle niukan toimeentulon, niin 
että hän ei voi säästää eikä ryhtyä viljelysparannuksiin", 
kirjottaa tunnettu taloushistorioitsija Thorold Rogers. ,, Kum
minkin“, lisää hän, „harjotettiin muutamissa osissa Englantia, 
vallankin itäisissä kreivikunnissa, lännessä ja pohjoisessa, niin 
laajaa sivuteollisuutta, että se riitti tekemään talonpoikaisen 
maanvuokraajan suhteellisesti välinpitämättömäksi vuokra- 
koron kasvamisen suhteen". Se oli juuri tuo villa- ja 
pellavateollisuus, jota harjotettiin kokonaisten piirikuntien 
useimmissa talonpoikaistaloissa. Yorkshiressa ja Lanca- 
shiressa ei villateollisuudella ollut läheskään sitä merkitystä 
kuin itäisissä kreivikunnissa, näistä viimeksimainituista on 
meidän tuohon aikaan haettava maalordeista suhteellisesti 
riippumattomat pikkuvuokraajat.

Maatyöläiset olivat jo Elisabetin kuuluisan työläislain- 
säädännön alaisia, jonka tarkotus Thorold Rogersin mukaan 
oli kolmenlainen: »1) hävittää liitot toisten työläisten kanssa, 
2) hankkia tehoisasti toimiva tarkastuskoneisto, 3) rajottamalla 
opissaolon oikeutta teollisuudessa, tehdä maalaistyöläisistä 
palkkatyöväestön pohjasakka, toisin sanoen, tehokkaasti korot
taa tarjontaa." Kuten tunnetaan määräsi lainsäädäntö oppi- 
ajan teollisuudessa seitsenvuotiseksi, sitäpaitsi saivat kaup
piaat ja muutamien ammattialojen mestarit ottaa oppiin vain 
määrätyn tulon tuottavan maaomaisuuden omistavien vapaa- 
tilallisten poikia. Joka vuoden pääsiäisenä määräsivät rau- 
hantuomarit maatyöläisten ja eri teollisuustyöläisten palkat, 
ja nuo arvon herrat hoitivat virkansa niin hyvin, että asian
tuntijain lausuntojen mukaan todella maksetut palkat huoli
matta uhatuista sakoista aina olivat korkeampia kuin tuoma
rien määräämät.

Thorold Rogers huomauttaa lain käytännöllisen voi
massaolon ajoilta — laki joutui 18:nnella vuosisadalla käy
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käsiteltävänämme olevan aineen kannalta on erikoisen mieltä- 
kiinnittävä. Tasavallan, Commonwealthin, aikana ovat tuo
marien säätämät palkkamäärät korkeampia kuin ennen ja sen 
jälkeen yksinvallan aikana. Tuskin on yksinvalta palautettu, 
niin tuomarit taas ottavat vanhan menettelytapansa käytän
töön ja määräävät palkat melkoista alhaisemmiksi kuin käy
tännössä maksetut.

Kaiken kaikkiaan olivat olosuhteet maaseudulla sellaiset, 
että pienviljelijöiden ja palkkatyöläisten välille ei voinut ke
hittyä voimakasta luokkavastakohtaisuutta. Nämä luokat oli
vat elämäntavoissaan ja työssään aivan liian lähellä toisiaan 
joutuakseen — ellemme ota huomioon maankulkuriksi tul
lutta maalaisköyhälistöläistä — muunlaisiin kuin yksilöllisiin 
ja satunnaisiin selkkauksiin keskenään. Todellinen, usein pai
koin hyvin jyrkkä luokkavastakohtaisuus, oli olemassa vain 
pikkutalollisten, pikkuvuokraajien ja heidän kanssaan yhteis- 
tuntoisten maatyöläisten toiselta puolen ja suurtilallisten vä
lillä toiselta puolen, erittäinkin kun nämä suurtilalliset enim
mäkseen olivat myöhäisemmältä ajalta.

Samat olivat olosuhteet käsityön alalla kaupungissa ja 
maalla. Palkkakysymyksen järjestivät siinä määrin lait tai 
niiden järjestämät palkkataksat, että jäi mahdollisuutta vain 
yksilöllisille eri sopimuksille, ja samoin oli laita työaikakysy- 
myksen. Selkkauksia kyllä oli, mutta kenenkään työläisen 
mieleen ei johtunut asettaa mestarien koko »säädyn" ole- 
misenoikeutta edes hetkeksikään kysymykseen tai tuntea 
„yhteistunnetta" toisen ammatin työläisten kanssa. Sitä paitsi 
oli pitkän oppiajan vuoksi työläisten lukumäärä teollisuuden 
pääaloilla sangen rajotettu, josta seikasta tulemme puhumaan 
vielä myöhemminkin. Räikeämpi vastakkaisuus oli varasto- 
teollisuudeksi ja tehdasteollisuudeksi kehittyvillä käsityöaloilla 
työskentelevien ja niiden tuotteita kauppaavien kauppiaiden 
välillä. Jo vuonna 1555 valittavat kankurit, että „rikkaat ja 
hyvinvoivat verkakauppiaat sortavat heitä monin tavoin, kun 
antavat oppimattoman työväen työskennellä heidän kangas
puitaan käyttämässä, vuokraavat kangaspuita maksua vastaan 
ja monet heistä maksavat paljon pienempää palkkaakin kan
kaan kutomisesta ja valmistamisesta kuin entisinä aikoina 
ovat tehneet." Siten kerrotaan erään leipureja koskevan, ka
tolisen Marian aikana annetun lain johdannossa; mainittu 
laki, ottaen huomioon tehdyt vaatimukset, rajottaa kangas
puiden luvun, mitä jollakulla saa olla, kahdeksi kaupungeissa 
ja yhdeksi maaseudulla ja kieltää kangaspuiden vuokraami
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sen. Kauan aikaa näyttää tällä tavoin menestyksellä pidätetyn 
teollisuuden kehitystä, mutta lopulta näyttäytyi „ajan henki" 
voimakkaammaksi, ja tuota tukalaa määräystä kierrettiin kai
kin tavoin, kuten ne yhä jatkuvat valitukset osottavat, joita 
mestarit tekivät kauppiaista; kumminkin on tunnettua, että 
tämänlaatuisilla pakkomääräyksillä oli se seurauksena, että 
18:nnella vuosisadalla suuret kehruu- ja kutomamenettelyn 
teknilliset kumoukset eivät tapahtuneet vanhan villa-, vaan 
verraten nuoren puuvillateollisuuden alalla. Käsiteltävänämme 
olevaan aikaan nähden on meidän huomioon otettava, että 
kankuri mestarien ja kauppiaiden välillä oli elävästi tunnettu 
vastakohtaisuus, todellinen luokkavastakohtaisuus. Ja sama 
oli asianlaita muilla ammattialoilla, joilla kauppiaat tunkeutui
vat tuottajan ja kuluttajan tai markkinoiden väliin. Suurta 
vihaa herättivät myöskin rahantarpeessa olevan hallituksen 
kauppiaille myymät tai vuokraamat monopolit, yksinoikeu
det, jotka useilla ammattialoilla saivat aikaan tavattoman 
raaka-aineiden kallistumisen.

Tämä viimeksimainittu kohta johtaa meidät puhumaan 
maan valtiollisista oloista Kaarle I:sen astuessa hallitukseen.

II. Ualtiolliset ¡a uskonnolliset suhteet.
Ketin kapina.

Meidän täytyy tässä lähteä hiukan kauempaa. Tudorien 
aikoihin asti oli Englanti ollut feudalivaltio, jossa oli ollut 
milloin heikompi milloin voimakkaampi keskusvalta. Aateli 
oli v. 1215 pakottanut kuningas Johanin antamaan Magna 
Chartan«, joka kielsi kuningasta kantamasta, paitsi muuta
mia harvoja säännöllisiä veroja, mitään maksuja ilman 
parlamentin, „neuvoston", hengellisten ja maallisten lordien 
suostumusta. Viisikymmentä vuotta myöhemmin v. 1265, 
oli Simeon de Montfort, Leicesterin kreivi, julaissttt, vielä
kin kohottaakseen parlamentin vaikutusta, vangitsemansa 
kuninkaan (Henrik llhnnen) nimessä määräyksen, että parla
mentin olisi lähetettävä kreivikuntansa tai kaupunkinsa 
valitsemina jokaisesta kreivikunnasta kaksi ritaria*) ja jokai
sesta kaupungista kaksi porvaria; tästä „kuntien" edustuksesta 
oli myöhemmin kehittynyt lordeista erillään neuvotteleva

*) „Ritari" oli jokainen, jolla oli vuotuista puhdasta tuloa yli 20 
puntaa (nykyisen raha-arvon mukaan luonnollisesti paljon enempi).
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edustuslaitos, jota kuninkaat vähän väliä koettivat käyttää 
lordeja vastaan, mutta joka puolestaan kaupunkien kasvaessa 
ja maaseudun pikkuaatelin merkityksen lisääntyessä osasi 
hankkia itselleen yhä enemmän vaikutusta kuninkaita ja hei
dän virkamiehiään ja neuvonantajiaan vastaan. Kaiken 
kaikkiaan oli parlamentti tosin kauan vain rahanmyönnytvs- 
koneisto, jonka kuninkaat kutsuivat kokoon vain kun tarvitsi
vat rahaa ja joka sitte silloin tällöin pani näiden myönny
tysten ehdoksi erillaatuisia lupauksia kuninkaan puolelta. Kun 
kreivikuntien ja kaupunkien, jotka olivat edustajia lähettäneet, 
täytyi maksaa näiden päivärahat, sattui usein, että kaupun
git anoivat rasitukseksi tuntemansa edustusoikeuden lakkautta
mista, eikä itse vaalioikeuttakaan suinkaan pidetty yhtäläi
sesti joka paikassa arvokkaana etuoikeutena: kaupungeissa 
näyttävät sitä käyttäneen kauan vain kaupungin yhdyskun
tien johtajat ja kreivikunnissa usein vain pieni määrä ritareja 
ja vapaatilallisia sen paikan lähimmästä ympäristöstä, jossa 
vaalit, jotka olivat julkiset, toimitettiin. Aina lörnnelle vuosi
sadalle asti ei vielä ollut mitään puolueita parlamenttia 
koskevissa kysymyksissä. Vasta Henrik Vhnnen aikana vuonna 
1430 rajotettiin äänioikeus kreivikunnan vaaleissa siten, että 
äänioikeutettuja olivat vain vähintäin neljäkymmentä shillin- 
giä vuosituloa tuottavien vapaatilojen omistajat, koska „kreivi
kuntien ritarien vaaleja äskettäin olivat toimittaneet kreivi
kuntien suuret, meluavat ja sopimattomasti käyttäytyvät 
ihmisjoukot, joista enimmillä ihmisillä oli vähät tulot ja 
vähän arvoa“, mikä viittaa siihen, että nuo „vähätuloiset" jo 
olivat kokolailla itsetietoisia. Saman kuninkaan aikana hankki 
parlamentti itselleen tärkeän oikeuden tehdä lakianomusten 
sijasta lakiesityksiäkin ja Rikhard Ilhnnen aikana tuli voi
maan päätös, että kuningas ei saa kantaa mitään pakkoveroja, 
ei ottaa pakkolainoja eikä pakkolahjoja („benevolenseja").

Mutta ruusujen sodat ia Ranskan kanssa käyty sota olivat 
vähentäneet ja heikentäneet aatelin niin, että parlamentista tuli 
Rikhardin seuraajan, „laillisen" Henrik Tudorin, ja vielä 
suuremmassa määrin tämän pojan, Henrik Villinnen aikana 
kuninkaan tahdoton ase. Benevolensit (sananmukaan: rak
kaudenlahjat) ja muut feudaliaikaiset velvotukset tulevat taas 
lukuisina käytäntöön, kuninkaan „lainat" selitettiin monasti 
jätettävän sikseen, kuninkaan säädökset saavat lakisäädösten 
voiman, säädetään uusia valtiopetoslajeja ja hankitaan erikoi
nen valtio-oikeusistuin („tähtikamarioikeus") epämukavia 
valtiollisia rikoksia varten, johon Elisabetin aikana v. 1583 
vielä liitettiin vakinaiseksi julistettu poikkeusoikeusistuin
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(»High Commission Court") niitä varten, jotka kielsivät 
kunkinaikaiselta kruununpitäjältä kirkon tai kirkollisten asioi
den yliherruuden. Tämä kuninkaan julistaminen kirkon yli- 
herraksi oli Henrik Villinnen »uskonpuhdistuksen" kruununa, 
sillä oli ensinnäkin tarkotuksena tehdä loppu paavin sekaantu
misesta Englannin valtiollisiin asioihin, mutta toiseksi, ja se 
oli, kun paavin vaikutus Englannin asioihin oli yleensä ollut 
vain sangen pieni, paljon tärkeämpi: muuttaa papisto kunin
kaallisen yksinvallan aseeksi. Ja kolmanneksi seurasi yli- 
herruusjulistusta luostarien hävittäminen ja niiden tavatto
mien omaisuuksien takavarikkoonotto, jotka omaisuudet 
tuhlaavainen kuningas sitte lyhyessä ajassa hävitti. On käsi
tettävää, että tämäntapainen uskonpuhdistus ei saavuttanut 
edes niiden yksimielistä kannatusta, jotka muuten olivat 
roomalaisen kirkon vastustajia, vallankin kun Henrik säilytti 
useimmat tämän kirkon uskonkappaleet ja jumalanpalvelus
menot. Katoliset sekä rehelliset uudistajat olivat yhtä tyyty
mättömiä. Kerran toisensa perästä puhkesi kapinoita, joihin 
vallankin maalaisväestö otti lukuisasti osaa. Ne kukistettiin 
menestyksellisesti Henrik VIIEnnen ja hänen alaikäisen poi
kansa Edward VImnen aikana, mutta kun viimemainittu kuoli 
v. 1553, kukisti voitokas kapina uskonpuhdistuksen jatkajan 
ja nosti katolisen Marian valtaistuimelle.

Suurempi osa näistä kapinoista tapahtui Edward VImnen 
hallitessa, joka 1547, vielä alaikäisenä, oli Henrikin jälkeen 
noussut valtaistuimelle, ja jonka sijasta aluksi hänen setänsä, 
Somersetin herttua, protektorina hoiti hallitusta. Kesäkuussa 
1549 nousivat kapinaan Devonshiren talonpojat ja vaativat 
palaamista vanhaan uskoon. Papit pakotettiin lukemaan 
messu latinaksi, ja lopuksi hyökkäsivät kapinalliset kreivi
kunnan pääkaupunkia, rikasta Exeteriä, vastaan, piirittivät 
sitä viikkokausia, kunnes heidät hajotti lordi Russelin joh
tama ja suurimmaksi osaksi vieraista palkkasotureista kokoon
pantu sotajoukko. Sensijaan että tässä kapinassa oli ilmennyt 
etupäässä vastustusliikkeen uskonnollinen puoli, sai sitävastoin 
samassa kuussa Robert Retin johdolla alkanut Norfolkin 
maalaisväestön kapina ilmeisesti valtiollisyhteiskunnallisen, 
maalaisylimystöä vastaan suunnatun luonteen. Ket oli itse 
jonkunverran varakas, eivätkä ne syyt, jotka saattoivat hänet 
tämän kapinan johtoon, ole täysin selvät. Kaksi kertaa valtasi 
hän kapinoitsijajoukkoineen Norwichin kaupungin, ja leiris
sään istui hän julkista oikeutta mahtavan tammen alla. Suurin 
joukoin kulki kansaa hänen luokseen. Mutta sotataitoon 
harjaantumattomat talonpojat ja työläiset eivät kyenneet tais-
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telemaan säännöllisiä joukkoja vastaan. Kun elokuun 28 p:nä 
1549 syntyi avoimella kentällä taistelu Ketin johtamien kapi
noitsijain ja John Dudleyn, Warwickin kreivin, ylipäällikkyy
den alaisten hallituksenjoukkojen välillä, kärsivät edelliset 
toivottoman tappion, Ket ja hänen veljensä vangittiin ja 
muodollisen oikeudenkäynnin jälkeen hirtettiin; kapinallisiin 
piirikuntiin palautettiin järjestys tavallisella raakuudella. '

Englannin „uskonpuhdistuksen" toteuttamisen yhteydessä 
syntyneet talonpoikaiskapinat ovat käsiteltävänämme olevan 
aineen kannalta niin mielenkiintoa herättäviä, että ne ovat 
oikeutetut saamaan oman erikoisen lukunsa. Kumminkin 
täytyy meidän Ketin kapinaan nähden rajottua huomautta
maan vain muutamista tärkeistä yksityiskohdista.

Ketistä nimensä saanut • kapina ei ollut, kuten jo on 
sanottu, mikään yksinäinen ilmiö. Maalaiskansan ja sen 
ystävien keskuudessa oli kaikkialla kuohuntaa, ja liekit lei
mahtivat ilmi milloin missäkin. Siten saadaan jo v. 1537, 
samaan aikaan kuin kansa pohjoisessa (Yorkshiressä) nousee 
puolustamaan katolista uskoa, ilmi Walsinghamissa (Nor- 
folkissa) „gentlemenejä" vastaan suunniteltu kapina ja mesta
taan salaliittolaisten johtajat. Mutta suuret maidenryöstäjät 
eivät ottaneet varotuksia huomioonsa. He luottivat Henrikin 
verisen ankariin kaikellaisia kapinoita vastaan suunnattuihin 
toimenpiteisiin ja jatkoivat menettelyään yhä edelleen entiseen 
tapaansa, karkottivat talonpoikia, korottivat veroja, anastivat 
pilahintaan luostaritiloja ja aitasivat yhteismaata omakseen 
tai ottivat sitä laidunmaakseen.

Somerset, Edward Vhnnen holhooja, näyttää, mitä vikoja 
hänellä muuten olikin, todella tunteneen jonkinlaista myötä
tuntoa köyhempiä luokkia kohtaan, sillä pian sen jälkeen 
kun hän oli tullut protektoriksi, vallanperijän holhoojaksi, 
peruutettiin kovat lollhardeja vastaan laaditut lait ja esitettiin 
parlamentille aitaamista koskeva laki. Mutta kumpikaan 
huone ei tahtonut tietää mitään jälkimäisestä ja lukivat ne 
molemmat sen esittämisen pelkäksi kansanomaisuuden tavotte- 
luksi. Myöhemmin Somersetiä suoraan syytettiin siitä, että 
hän suopeudellaan maalaisväestöä kohtaan oli yllyttänyt Ketin 
johtamaan kapinaan. Hän oli nimittäin v. 1548 asetuttanut 
komitean, jonka tehtävänä oli tutkia kaikkien määrätyn ajan
kohdan jälkeen tapahtuneiden aitausten oikeudellisuus ja, jos 
ne näyttäytyivät laittomiksi, laittaa aidat ‘ revityiksi; mutta 
maalaisväestö oli heti, kuultuaan tästä määräyksestä, ottanut 
asian omiin käsiinsä ja alkanut omin neuvoin ja omalla taval
laan toimittaa aitauksien tarkastusta, tasottaen (engl. levet)
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aidat maan tasalle. Silloin väitettiin Somersetin — touko
kuussa 1549 — julkisesti selittäneen, että häntä » miellyttää 
suuresti kansan menettely, herrojen ahnaus oikeuttaisi kapi
nan." Luonnollisesti ryhtyi esivalta kaikkialla asiaan, mutta 
ei erikoisen pontevasti, samalla kun toiselta puolen tuo komi
tea näytti jäävän vain paperille. Sen johdosta pidettiin kesän 
1549 kuluessa kaikellaisia salaisia maalaisväestön kokouksia, 
joissa pidettiin katkeria puheita mahtavia vastaan.

Heinäkuussa 1549 puhkesi kapina ilmi. Erästä Ketin 
kotipaikalla Wymondhamissa Thomas a Becketin kunniaksi 
pidettyä juhlaa, joka kokosi paljon maalaiskansaa, käytettiin 
uusien kannattajien hankkimiseksi ja kapinan merkin anta
miseksi. Retkettiin erään vihatun lordin tilalle läheisyydessä ja 
revittiin siellä aitaukset. Aatelismies, jolla oli vihaa mielessään 
Ketiä kohtaan, tarjosi, kun hän huomasi vastarinnan hyödyttö
mäksi, joukolle rahaa, jos he menisivät repimään aidat Ketinkin 
tilalla. Luonnollisesti oli joukko siihen valmis; mutta kun 
he tulivat Ketin tilalle ja vastasivat hänen kysymykseensä 
heidän retkensä tarkotuksesta, että he tahtovat hänen tilal
laan samoin kuin muuallakin repiä aidat, kerrotaan hänen 
heille vastanneen, että se olisi oikein ja että hän, kaukana 
siitä että rupeisi vastustamaan, päinvastoin itse ensinnä ryh
tyisi työhön. Mutta suorittaakseen asiansa hyvin, pitäisi hei
dän järjestyä ja valita johtaja, ja jos he tahtoisivat, olisi hän 
valmis rupeamaan siksi. Hetken neuvoteltuaan hyväksyivät 
he hänen tarjouksensa; tuo tarmokas, sangen lahjakas ja 
epäilemättä rehellinen mies teki nyt, veljensä Williamin tuke
mana, paraansa saadakseen järjestymättömät joukot taistelu
ja vastustuskykyiseksi kapinoitsija-armeijaksi. Muutamalle 
Norwichin ulkopuoliselle kukkulalle — «Mousehold Hiilille" 
— sijotti hän leirinsä, jossa pian oli yli kymmenentuhatta 
henkeä, mikä määrä joka päivä yhä vielä lisääntyi. Mahtavan 
tammen alla, jonka hän nimitti Uudistusten tammeksi, pi
dettiin neuvotteluja ja istuttiin oikeutta. Hän määräsi, mitkä 
aitaukset oli revittävä, antoi haasteita «kuninkaan nimessä", 
teki tilauksia j. n. e., j. n. e. Edelleen teki hän hallitukselle 
anomuksen, jossa luetteli rhaalaisväestön valitukset ja vaati
mukset ja jonka hän allekirjotutti myöskin Nonvichin por
mestarilla ja tämän edeltäjillä.

Nämä vaatimukset ovat kaiken kaikkiaan sangen 
kohtuullisia eivätkä sisällä mitään kommunistista. Paitsi 
yhteismaan; aitausta vastaan, suuntautuvat ne monia feu- 
dalisia väärinkäytöksiä, verojen kiristystä y. m. vastaan. 
Viimemainitut vaadittiin lailla alennettaviksi siihen mää-
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rään, missä olivat olleet Henrik Vlbnnen ensimäisenä hallitus- 
vuonna.

Toiminnastaan saivat kapinalliset sekä sanoin että töin 
täyden myötätunnon osakseen Norwichin pikkukäsityöläisiltä 
ja työläisiltä. Nämä tekivät turhaksi monet kapinallisia vas
taan suunnitellut porvariston toimenpiteet ja kahakoissa 
hankkivat he kapinallisille kaikenlaista tärkeätä etua*).

Taistelujen yksityiskohtiin, ensimäisen, Northamptonin 
kreivin (earlin) johdolla kapinallisia vastaan lähetetyn jou
kon voitokkaasta torjumisesta j. n. e. ei tässä voida lähem
min puhua. Ensimäisen hänen luokseen lähetetyn protektorin 
sanansaattajan, joka kapinallisten mielisuosiolla antautuessa 
lupasi valitukset tutkittavan ja kuninkaan antavan armoa lain 
auktoritetin loukkauksien seurauksiin nähden, oli Ket lähettä
nyt takaisin selittäen, että kuninkaiden on tapana armahtaa 
rikoksellisia eikä viattomia ja oikeutta noudattavia ihmisiä. 
He (talonpojat ja heidän johtajansa) eivät ole ansainneet 
mitään rangaistusta. Hän selitti, ettei hän tahdo aseitaan 
laskea, ennen kuin on tehty määrättyjä myönnytyksiä, sanoen 
hyvin tietävänsä, miten vähän voi luottaa ylimalkaisiin lupauk
siin. Mutta vaikkapa Somerset olisikin suostunut tähän, 
eivät siihen olisi myöntyneet hänen takanaan ja vierellään 
olevat mahtavat. Kaikilta tahoilta vaadittiin kapinan tarmo

* kasta kukistamista. Ja lopulta tehtiinkin siitä, kuten yllä jo 
on kerrottu, asevoimin elokuun 26 päivänä loppu.

Ket oli „kansantuomarina“ osottanut siihen aikaan ker
rassaan kuulumatonta lempeyttä. Niin paljon kuin huudet
uinkin Ketin leirissä tapahtuneista väkivallantöistä, ei kukaan 
syyttäjistä mainitse edes ainoankaan nimeä, jonka Ketin väki 
olisi vankina tai panttivankina surmannut. Kaikki vangit ja 
panttivangit, joiden nimet tunnetaan, palasivat vahingoittu
mattomina kotiin. Mutta Ket ja hänen veljensä William 
hirtettiin kapinoitsijoina ja valtiopettureina häpeällisellä ja jul
malla tavalla, Ket 7 p:nä joulukuuta. Mutta kansassa säilyi 
siitä huolimatta hänen muistonsa rakkaana. Somersetkin oli 
sillä välin kukistettu ja teljetty Towerin linnaan.

Warwick oli ratkaisevan taistelun jälkeen vielä neljä
toista päivää Norwichissa ja piti sotaoikeutta vangittujen 
talonpoikien asiassa. Niin väkivaltainen kuin hän, olikin, ei 
hän kuitenkaan maalaislordien mielestä ollut kyllin veren-

*) Porvaristo koetti myöhemmin puolustaa ajottaista myötämielisyyt
tään kapinallisia kohtaan viittaamalla siihen pakkotilaan, johon köyhem
pien luokkien päättäväinen käytös kaupungissa heidät oli asettanut.
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himoinen. Yhä enemmän uhreja*) vaati heidän kostonhimonsa, 
kunnes Warwick vihdoin heille sanoi, että herrojen pitäisi 
toki ajatella, että jos samalla tavalla jatkettaisi, he saisivat 
lopulta itse tarttua aurankurkeen, ja tämä syy saattoi heidät 
lopulta alistumaan. Sellaista kertovat noista kunnon kansa
laisista kapinallisten vastustajat — viholliset. Voittoisat 
riistäjät näyttävät kaikissa maissa merkillisen samanlaisilta. 
Kaikilla sama petomaisuus.

Somerset mestattiin 22 p:nä tammikuuta 1552, Warwick, 
joka hänen jälkeensä oli tullut protektoriksi ja nimityttänyt 
itsensä Northumberlandin herttuaksi, päätti jo seuraavana 
vuonna päivänsä myöskin mestauslavalla, sen jälkeen kun 
joukot olivat nostaneet katolisen Marian valtaistuimelle. 
Kumminkin näytti Marian hallituksen kulku, että väestön 
joukot eivät olleet tahtoneet kirkolliskatolista taantumuspoliti- 
kaa. Hänen hallituksensa aikana kaikkia ei-katolisia keretti
läisiä vastaan suunnatuilla verisillä toimenpiteillä oli päin
vastoin vain se seuraus, että erilaiset protestantisluontoiset 
virtaukset joutuivat taas lähemmäksi toisiaan, niin että Marian 
jo 1558 sattuneen kuoleman jälkeen katolisuuden asia oli 
yhtä epäkansanomainen, kuin se 1553 oli ollut kansan
omainen.

Elisabetin hallituksen aikana (1558 — 1603) ryhdyttiin 
taas uskonpuhdistustyöhön ja lopetettiin se muodollisesti, joi- * 
loin taas syntyi uusia kapinoita. Ne tukahutettiin kummin
kin verisen julmasti ja katolisesta vastustuksesta tehtiin perin 
pohjin loppu; sen sijaan muodostui yhä laajemmaksi protes
tantinen vastustusliike, „puritanien" vastarinta uutta valtio
kirkkoa vastaan.

Keitä olivat puritanit? (■»Purits« tai „Puritans«, joht. 
engl. sanasta pure-y\\\\&as) Nimi ei tarkota mitään mää
rättyä kirkollista lahkokuntaa, se merkitsee kokonaista uskon- 
nollis-yhteiskunnallista virtausta. Se on ensinnäkin kaikkien 
niiden yhteisnimi, joiden mielestä uskonpuhdistus kirkon puh
distamiseen nähden roomalaisista tavoista ja roomalaisista 
laitoksista ei ollut mennyt kyllin pitkälle, mutta myöskin 
kaikkien niiden, jotka uskonnon puhdistukseen samalla vaati
vat liitettäväksi tapojen, yhteiskunnan, puhdistuksen, ja vihdoin 
sisältyy siihen myöhemmin myöskin valtiollinen virtaus, val
tiossa ja kirkossa vallitsevan yksinvallan vastustaminen. Se 
ei ole yhden ainoan luokan liike, sen kannattajat kuuluvat

*) Joilta revittiin sisälmykset nium iista ja' kuolevan silmien edessä 
poltettiin. .
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ylempään ja alempaan aateliin, papistoon, porvaristoon ja 
käsityöläisiin sekä talonpoikiin. Tapa- ja yhteiskunnallisena 
liikkeenä vastasi se tuon ajan henkeä, jolloin ansioelämä 
lisääntyvän maailmanliikenteen vaikutuksesta tuli yhä epä
varmemmaksi ja yhä yleisemmäksi pyrkimys, ja aina asianhaaro
jen mukaan välttämättömyyskin, koota, „säästää", rahaa, 
tuota vaihtovälineistä parasta. Oman tarpeen tyydyttämistä 
tarkottavan talouden merkkinä on: tänään puutetta, huo
menna yltäkylläisyyttä. Edelliseen alistutaan välttämättömänä, 
„luonnonlakina", menipä sitte hyvin tai huonosti, jälkimäi
sestä nautitaan hillittömästi. Mutta kaupan ja rahaliikkeen 
levitessä muuttuu asia. Liikamäärä, mitä ei kuluteta paikalla, 
voidaan muualla käyttää, muuttaa siellä rahaksi, eikä raha 
ruostu. Nyt pidettiin vääränä, syntinä, nauttia enemmän kuin 
on välttämätöntä, nauttia sitä, mikä voidaan muuttaa rahaksi 
ja rahana säästää. Säästäväisyydestä, pidättyväisyydestä, tulee 
nyt yhteiskunnallinen hyve. Lollhardilaispapit olivat saarnan
neet kristillistä itsekidutusta selittäen sen merkitsevän palaa
mista alkukristillisyyteen, jonka asketiset opit olivat olleet 
vastavaikutusta turmeltuneen roomalaisen ylimystön mieli
puolista ylellisyyttä vastaan. Talonpojat ja käsityöläiset olivat 
ahnaasti omaksuneet lollhardien jossain määrin kommunisti
set opit, joilla John Wiclifissä oli ollut vaikutusvoimainen 
levittäjä ja puolustaja, koska ne hyvin sopivat heidän katke
ruuteensa ja taisteluunsa valtion ja kirkon mahtavia vas
taan, mutta kommunismista itsestä olivat he yhtä kaukana 
kuin heidän vastustajansa. Kaikki historiankirjottajat tunnusta
vat, että lollhardilaisuus, jonka syntymiseen ei tässä ole asia 
lähemmin puuttua*), ei Englannissa milloinkaan kuollut, että 
sillä etenkin itäisten maakuntien kankurien joukossa oli pysy
väinen kotiseutu. Mutta ei pidä luulla, että olot noilla 
kankureilla ja pikkutilallisilla, jotka pitivät lollhardilais-evan- 
keliumia arvossa, kaiken aikaa olivat erikoisen huonot. Päin
vastoin kuuluu Norfolk, jossa oli liikkeen keskus, 15:nnellä 
ja 16:nneliä vuosisadalla, kuten eri verokirjat todistavat, Eng
lannin rikkaimpiin kreivikuntiin, huolimatta siitä, että luonto 
ei sitä ollut ensinkään suosinut. Th. Rogers, joka tämän 
on osottanut, väittää väestön säästäväisyyden johtuneen salai
sesti agiteranneitten lollhardilaispappien saarnoista; kummin
kin on kai oikeampaa otaksua, että päinvastoin säästäväi- 
syysevankeliumi heidän keskuudessaan sai vastakaikua siksi,

*) Sitä on Karl Kautsky kuvannut tämän teoksen edellisessä osassa 
siv. 193 ja seur.
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että se vastasi koko heidän asemaansa. Rannikkoseuduilla, 
joilla kauppa ja liikenne ulkomaitten kanssa oli vilkkainta, 
täytyi rahanomistusta pitää suurimmassa arvossa, ansionhalun 
ilmetä voimakkainna ja niin tuli luulotellusta „kommunis
tista'1 — aarteenkokooja, jolla luonnollisesti ei tarkoteta sitä, 
että jokaisesta talonpojasta ja kankurista, joka tuli lollhar- 
diksi, olisi tullut kapitalisti. Tässä on kysymys vain kehi
tyksen yleisestä suunnasta. Näiden luokkien kehityssuunta 
ei voi olla muu kuin porvarillinen, niin paljon kuin he 
mahtoivatkin uneksia kommunistisesta jumalanvaltakunnasta 
ja niin suuressa määrin kuin he muodostivatkin aikansa 
työläisluokan ytimen, sen valiojoukon.

Lollhardilaisuus oli, kuten muuan englantilainen kirjailija 
lausuu, ollut „puritanisuuden lapsuudenaika". Sen asketisten 
oppien yleistä hyväksymistä edistivät suuressa määrin Eng
lannin uskonpuhdistuksen olosuhteet ja toimitavat. Kaiken, 
mikä ei ollut roomalaista, mutta mikä samalla vastusti val
tiossa ja kirkossa vallitsevaa keskityksellis-yksinvaltaista hallinto
muotoa, sen täytyi aseellisten kapinain väkivaltaisten kukistu
misten jälkeen lopulta turvautua sisäiseen uskonnolliseen 
syventymiseen, siveelliseen itsekasvatukseen ja tämä piti paik
kansa myöskin niihin luokkiin kuuluviin nähden, joiden 
yhteiskunnallisia olosuhteita askesi muuten ei vastannut. 
Kumminkaan eivät kaikki luokat harjottaneet sitä ensinkään 
samassa määrässä, yleensä eivät käsittäneet sitä nälkä- 
evankeliumiksi. Se koski vain eräiden nautintojen hylkää
mistä, ennenkaikkea sabbatin noudattamista, jumalanpalveluk
sen ulkonaista puolta j. n. e. Halukkaasti hyväksyttiin 
kalvinistinen evankeliumi, jonka monet katolisen Marian vai
noja maanpakoon paenneet hänen kuolemansa jälkeen ja 
hollantilaiset pakolaiset Elisabetin hallituksen aikana toivat 
maahan. Se tarjosi opillaan „armovalinnasta", jonka mu
kaan jokainen siitä osalliseksi tullut oli valittu, autuudestaan 
varma jumalan soturi, opillaan edeltäpäinmääräyksestä, maal- 
likkoaineksen kirkollisesta edustuksesta tyytymättömien vas- 
tustushengelle voimakasta ravintoa. Sen rinnalla vaikutti 
alempiin kansankerroksiin (käsityöläisiin, työläisiin y. m.) 
nähtävästi koskaan keskeytymätön uudestikastajien opetustyö. 
1575 esim. oli Aldgatessa, joka silloin oli Lontoon esikau
punki, keksitty salainen uudestikastajien liitto, 1580 uudesti
kastajien sukuisen ja myöskin Hollannista tulleen familistien 
lahkon kannattajien liitto.

Elisabetin hallitusaikana voivat tosin puritaanisuus ja 
sen sukuiset lahkot hankkia vain hiljaisuudessa kannattajia,
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hänen hallituksensa oli liian voimakas, liian menestyksellinen 
ja voi myöskin sanoa, liian älykäs synnyttääkseen niin yleistä 
tyytymättömyyttä kuin oli tarpeen kootakseen väestöä jou- 
kottain heidän lippujensa ympärille. Sitävastoin tapahtui 
hänen hallituksensa aikana «separatistien" eli — heidän ensi- 
mäisen edustajansa, pappi ja opettaja Robert Brownen mu
kaan — brownistien eroaminen kafvinistien joukosta. Sen 
sijaan että nämä viimeksimainitut tahtoivat valtiollisesti keski
tettyä tai järjestettyä kirkkoa, jossa maallikkoaineksella olisi 
vaikutusta seurakunnissa ja kirkolliskokouksissa edustajiensa 
— «vanhinten" tai presbytérien — kautta, jonka vuoksi 
he myöskin saivat erikoisesti nimen presbyteriläiset, vaativat 
Browne ja vielä jyrkemmin hänen seuraajansa jokaisen hurs- 
kaitten (engl. „godly«) seurakunnan (kongregatsionin) täy
dellistä riippumattomuutta. Ei ole mitään epäilystä siitä, 
ettei Browne, joka oli elänyt yhden vuoden Norfolkissa 
hollantilaisten pakolaisten joukossa ja myöhemmin itse kauem
man aikaa Hollannissa, olisi ollut uudestikastajien vaikutuk
sen alaisena, ja «brownismilla" oli todennäköisesti alusta 
alkaen voimakkaasti valtiollis-kansanvaltaisia pyrkimyksiä; 
joka tapauksessa kehittyi siitä valtiollisesti jyrkempienkin 
ainesten — kirkollisena puolueena myöskin vaatimaansa jokai
sen seurakunnan riippumattomuuteen nähden itseänsä inde- 
pendenteiksi nimittävän —, sittemmin valtiolliseksikin puo
lueeksi tulleen puolueen uskonto. Lahko alkoi vaikutuksensa 
saarnaamalla palaamista alkukristillisyyteen, Kristuksen valta
kunnan perustamiseen maan päälle; jokainen seurakunta 
tunnustaa vain yhden ylemmän, Kristuksen, joka heidän sie
lunsa täyttää ja pyhittää ja jonka henkinen vaikutus yksin 
riittää takaamaan «pyhien" seurakunnan yksimielisyyden, 
tekee tarpeettomaksi kaiken ulkonaisen pahan — kalvinilais
ten järjestetyn kirkkokurin. Se ei hyväksy mitään pappis- 
luokkaa eikä vallankaan mitään esipappeusjärjestelmää. Ensi- 
mäisten independentien koko kirjallisuudella on muuten 
anarkistinen piirre. Mutta sen «anarkismi" koskee ensinnä
kin vain uskontoa ja vain Kristuksen evankeliumin tunnusta
jia. Sen sijaan että valtiokirkossa kirkon tulee olla valtion 
elin ja siis sen välikappale, sen sijaan että presbyteriläisyy- 
dessä valtion päinvastoin tulee olla kirkon välikappale, maalli
koista ja papeista kokoonpannun kirkolliskokouksen toimeen
paneva elin, on independentiläisyys valtion ja kirkon erotta
misen vaatimuksen edeltäjä, lähinnä kristinuskon tunnustajiin 
rajotetun seurakuntien uskonnollisen itsehallinnon vaatimuk
sen julistaja.
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Elisabetia Englannin valtaistuimelle v. 1603 seuranneen 
Jaakko I:sen hallituksen aikana saa kirkollinen ja valtiollinen 
vastustusliike runsasta yllykettä. Maria Stuartin poikaa vas
taan, joka oli suuremmassa määrässä skottlantilainen kuin 
englantilainen, nousi parlamentti heti alusta alkaen vastusta
valle kannalle. Jaakolla oli kyllin voimakeinoja, ollakseen 
ajottain huolimatta sen päätöksistä, mutta ei kylliksi keinoja 
tukahuttaakseen sen ääntä ja estääkseen tuon hänelle niin 
vastenmielisen puritanilaisuuden levittämistä Englantiin, Skott- 
lannissa se nimittäin jo oli vallitsevana ja oli siellä tuot
tanut kuninkaalle monta katkeraa hetkeä. Jo ensimäisessä 
parlamentissa, minkä hän kutsui koolle, oli monta puritania, 
ja vaikka se, kuten tapana oli ollut, myönsi kuninkaalle elin
ajaksi oikeuden tullien kantamiseen, ryhtyi se, ennenkuin 
alkoi käsitellä muita kuninkaan tarpeisiin vaadittuja suostun- 
toja, julistamaan oikeudekseen tarkastaa, vastoin kuninkaan 
määrättyjä toimenpiteitä, jäsentensä valtuudet ja vaalit. Siitä 
alkaen eivät rettelöt kuninkaan ja parlamentin välillä loppu
neet ja joskaan viimemainittu puolestaan ei ryhtynyt väki
valtaisesti vastustamaan kuninkaan laittomia toimenpiteitä, ei 
se myöskään antanut uhkausten ja asiansa esittäjien vangitse
misen pelottaa itseään. Yhä uudestaan pani se pontehikkaita 
vastalauseita oikeuksiensa loukkausta vastaan ja eräs kuului
simmista näistä vastalauseista katkeroitti kuninkaan niin, että 
hän — joulukuussa 1621 — omakätisesti repi alahuoneen 
pöytäkirjakirjasta sen lehden, jolle tämä oli kirjotettu. Sitte 
määräsi hän parlamentin hajaantumaan ja vangitutti useita 
sen jäseniä, muiden muassa John Pymin, Tavistockin edusta
jan, joka myöhemmin johti vastustusliikettä Kaarle Estä vas
taan. Toinen silloisen vastarinnan jäsen oli Thomas Went
worth, Yorkin kreivikunnan edustaja, joka myöhemmin lordi 
Straffordina oli Kaarle I:sen ensimäinen valtioneuvos ja sit
temmin päätti päivänsä mestauslavalla Jaakon pojan asian 
puolesta.

Jaakko oli kaikin keinoin koettanut hankkia rahaa itsel
leen, pakkolainoilla, arvonimiä ja arvoja kauppaamalla, yksin
oikeuksia myömällä. Viimeinen parlamentti, jonka hän kutsui 
koolle, kun 1624 alkoi sota Espanian kanssa, myönsi tosin 
varoja sodankäyntiin, mutta pakotti kuninkaan samalla julista
maan, että monopolit olivat laittomia, ja nosti edelleen kan
teen lahjojen vastaanottamisesta Jaakon verokirjuria, Middle- 
sexin kreiviä vastaan, joka kanne sitte myöskin johti tuomioon. 
1625 kuoli Jaakko ja jätti pojalleen Kaarlelle valtakunnan 
kaikkea muuta kuin ilahuttavassa tilassa.
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111. Ualtiokansleri Bacon in  utopia.

Vuotta myöhemmin kuin Jaakko, kuoli myöskin hänen 
entinen valtiokanslerinsa Francis Bacon, Verulamin parooni 
ja St. Albansin alakreivi. Bacon oli v. 1621 parlamentin 
alotteesta asetettu syytteeseen lahjojen vastaanottamisesta ja 
lahjottavuudesta ja tuomittu suureen rahasakkoon sekä vankeu
teen — kuninkaan määräämäksi ajaksi, mutta kuningas oli 
armahtanut hänet kaksipäiväisen vankeuden jälkeen. Ero
tettuna viroistaan omisti tämä kuuluisa mies aikansa kirjalli
seen työhön ja tieteelliseen kokeiluun. Hänen jälkeensä 
jääneitten kirjotusten joukossa on latinankielellä kirjotettu 
utopian katkelma: »Nova Atlantis«. Vaikka sillä ei ole 
paljo tekemistä sosialismin kanssa, on kumminkin mieltä- 
kiinnittävää nähdä, minkälainen oli sata vuotta „Utopian“ 
ilmestymisen jälkeen tämän omistavien luokkien piiriin kuulu
van valistuneen filosofin yhteiskunnallinen ihanne.

Kirjan nimi liittyy vanhanajan ihmisten satuperäiseen 
„Atlantikseen", josta Plato puhuu Timeuksessa, ja kuten satu 
suuresta Herkuleksen patsaiden ulkopuolella olevasta mante
reesta melkein saattaa uskomaan aikaisemmin tiedetyn Ame
rikan olemassaolosta, niin on Baconin „Uutta Atlantista" 
selitetty viittaukseksi Australian mantereen olemassaolosta. 
Kuvaus pitää kumminkin huonosti paikkansa; mutta mante
reen olemassaoloa Afrikan ja Etelä-Amerikan välillä yleensä 
aavistettiin muutenkin jo Baconin aikana.

„Uusi Atlantis" on, mikäli Bacon on saanut sen valmiiksi, 
suuremmassa määrässä tieteenharjotuksen ja teknikan utopia 
kuin yhteiskunnallinen utopia. Edellisessä suhteessa voi se 
siihen nähden herättää mielenkiintoa, että se esittää aikansa 
tiedon tasalla olevan ajattelijan teknologiset mietelmät, mutta 
luonnollisesti ovat itse mietelmät nykyisin vanhenneita. Mutta 
mitä yhteiskunta- ja tapa-utopiaan tulee, niin viittaa se, mitä 
„Uudessa Atlantiksessa" tässä suhteessa on, siihen suuntaan, 
ettei ole kovin valitettavaa, vaikka teos onkin säilynyt vain 
katkelmaisena. Huolimatta siitä, että tavantakaa otetaan avuksi 
kaikenlainen ihmeellinen ja tavaton, on kertomus pelottavan 
jokapäiväistä, turhanpäiväistä, utopia itse kun ei milloinkaan 
kohoa yli kaikkein läheisimmän todellisuuden, ei milloinkaan 
saa Moren Utopian rohkeata lennokkuutta. „Bensalemin" — 
kuten „Uutta Atlantista" sen asukkaat nimittävät — yhteiskunta, 
ei mikäli päättää voi, kokoonpanolleen paljon eroa 17:nnen 
vuosisadan europalaisesta yhteiskunnasta; siellä on omaisuutta, 
omaisuuseroa, yhteiskuntaluokkia, pappeja, virkamiesylimystö

7
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ja kuningas, joka on pelottavan viisas, mutta, kuten näyttää, 
itsevaltainen hallitsija. Ainoa erikoisuus on ahkerasti teolli
sessa kokeilussa työskentelevä oppineitten joukko. Oppineit
ten laitos, jota nimitetään »Kuningas Salamonin taloksi", on 
kaiken hyödyllisen tiedon tyyssija ja viljelyspaikka, ja eräs 
oppineitten kunnan »isistä" kertoo, luettelemalla talon laitok
set, koneet ja keksinnöt, juuri Baconin tiedeutopian. — Salo
monin nimi viittaa Jaakko hseen, jota hänen imartelijansa 
vertasivat tuohon juutalaiseen kuninkaaseen.

Perhejuhla, jossa »Uuden Atlantiksen" kertoja oli mu
kana, osottaa perheen olleen rakennetun samalle pohjalle kuin 
Englannissa Baconin aikana, jonkun verran on sitä vaan 
patriarkallisesti ihannoitu; edelleen saamme tietää, että Ben- 
salemissa vallitsee ankara yksiavioisuus ja mitä suurin siveys. 
Avioliittoja, jotka tehdään vastoin vanhempien suostumusta, 
ei tosin julisteta mitättömiksi, mutta sellaisissa avioliitoissa 
olevien vanhempien lapset eivät saa kolmannesta enempää 
vanhempiensa perinnöstä! Sangen kohottavaa aikakauden 
porvariskunnioitettavuudelle!

Parempaa ainesta ovat Baconin huomautukset prostitut- 
sionista, vaikka hänen sitä vastaan ajattelemansa keinot: jyrkkä 
kielto ja ankara yksiavioisuus, vain osottavat porvarillisen 
siveyssaarnailun voittamattomuutta.

Uskonnolla on tämän innokkaan, realistis-induktivisen 
tutkimustavan puoltajan »Uudessa Atlantiksessa" paljon suu
rempi, paljon tungettelevaisempi osa kuin katolisen Moren 
utopiassa. Eivät ihmisten kautta vaan satumaisten ihmeitten 
avulla ovat Bensalemin asukkaat päässeet evankeliumin omis
tukseen. Mutta tämä uskonnon etualalle pääseminen Baco
nin ajatuksissa ei itse ole mikään ihme; se on sen ajan 
luonnollinen tuote, jolloin kirkollinen elämä oli lakannut 
olemasta jotain itsestään selvää ja pikemmin alkoi tulla pel
kän sovinnaisuuden, hyvän yhteiskunnan hyvän sävyn asiaksi. 
Baconin utopia on puhtaasti porvarillinen, kauttaaltaan porva- 
rillisesti ajattelevan aatteen harrastajan hurskas toivomus. 
Hienosti puhdistettu erinäisistä rumista kohdista, jotka turme
levat kirjottajan aikana olevan yhteiskunnan, mutta muuten 
sen mahdollisimman muuttumaton kuva. »Ei vain jokin 
kumousunelma, ei vain epäkäytännöllisiä ehdotuksia", on sen 
esilauselmana.

Vain yhdessä kohdin on Baconin mielikuvitus ylellinen 
äärettömiin asti: Uuden Atlantiksen rikkaus, sen nautinbon- 
välineitten runsaus on tavaton. Salomonin talossa ei tyhjiä 
filosoferailla: siellä kokeillaan, tehdään laskelmia, taotetaan.
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Se on, ja siinäkin vastaa se aikansa porvariston selkeinten 
päiden pyrintöjä, tuotantoutopia, mutta — ilman tuotanto
tavan ja tuotteidenjaon oleellista muutosta. «Laitoksemme 
tarkotuksena on asioitten syiden ja salaisten vaikutteiden 
tunteminen ja ihmisyydenvaltakunnan rajojen laajentaminen 
kaikkien mahdollisuuksien toteuttamiseksi", alkaa Salomonin 
talon kuvaus. Löytöretkien kaudella on Bacon keksintöjen- 
kauden sanansaattaja. Itsessään ei pieni työ, mutta sen näkö
piiri on ahdas, välitön höyty on johtavana ohjeena. Siitä 
johtuu tuo hämmästyttävä aateköyhyys kaikkeen nähden, 
mikä koskee yhteiskunnan järjestystä kokonaisuutena. Baconin 
«utopia" näyttää sen voiman, jonka hänen aikansa porvarilli
nen ajattelutapa jo oli saavuttanut, se on porvarillisen 
ahdasjärkisyyden «ihanne".

III LUKU.

Kaarle Itsen ensimäiset hallitusvuodet. 
iJohn Lilburnen nuoruus ja ensimäiset 

uainot.

Tämän teoksen puitteisiin ei kuulu Englannin vallan
kumouksen esihistorian ja kulun tarkempi kuvaaminen. Jo
kaista liikettä voi kumminkin ymmärtää vain, kun se esitetään 
samanaikaisten ajantapahtumien yhteydessä ja tutkitaan sen 
suhdetta niihin ja johtumista niistä. Se vuoksi ja kun Eng
lannin vallankumouksen historia muiden maiden työläispii- 
reissä yleensä on vähän tunnettu, katsomme olevan paikallaan 
esittää tässä pääpiirteissään ainakin ne sen puolet, jotka ovat 
likeisemmässä yhteydessä aineemme kanssa. Edelleen liittyy 
esitykseemme, koska levellerien liike muodostaa vallan
kumouksessa jyrkempien virtausten keskuksen ja tuo liike 
taas keskittyy John Lilburnen henkilöön, ensi sijassa lähem
min tämän omituisen miehen elämäkertaan, sitä paremmin 
kun Lilburnen henkilökohtaisissa kohtaloissa erääseen mää
rättyyn ajankohtaan asti yleensä kuvastuvat vallankumouksen 
päävaiheet.

John Lilburne syntyi vuoden 1615 vaiheilla Oreenwi-
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chissä Lontoon lähellä. Hänen isänsä, Richard Lilburne, 
kuului gentryyn, tuohon pääasiassa hyvinvoivien ei-feudalis- 
ten maanomistajien luokkaan, jolla alahuoneessa jo oli johtava 
asema. Perheen kotitalo oli Durhamissa Pohjois-Englannissa 
ja siellä sekä läheisessä Newcastlessa elikin Lilburne poikuus- 
aikansa, Hän oli nuorempi poika ja hänen täytyi niin ollen 
koulunsa päätettyään antautua leipäuralle. Vuonna 1630 
rupesi hän Lontoossa erään Cityn suurkauppiaan, liina- 
kauppias Thomas Hewsonin, oppipojaksi.

Asema oli jo silloin sangen viileä. Kaarle Imen ei 
henkilönä ollut niin vastenmielisyyttä herättävä kuin hänen 
isänsä, jonka itseviisaus ehkä hankki hänelle vielä enemmän 
vihamiehiä kuin hänen juoppoutensa ja vastenmieliset tapansa. 
Mutta hän osasi melkein vielä enemmän kuin tämä nostaa 
kansan joukot vastaansa. Hän ei ollut lahjaton, mutta hä
neltä puuttui luonteenlujuutta, jota puutetta hän vielä pahensi 
itsepäisellä ylpeilevällä käytöksellä sopimattomaan aikaan. 
Vastukseksi tuli hänelle myöskin hänen vaimonsa, ranskalai
nen Henriette, joka Ludvig VIILnnen sisarena oli kasvatettu 
vielä yksinvaltaismielisemmäksi kuin Kaarle ja vielä vain 
vahvisti hänen samanlaisia taipumuksiaan. Jo se, että Kaarle 
saadakseen hänen kätensä oli luvannut suvaita katolilaisia 
Englannissa ja auttoi Richelieutä hugenotteja vastaan, saattoi 
hänen hallituskautensa alusta alkaen monet siihen asti kuningas
mieliset henkilöt häntä vastaan*). Pelättiin katolista taantu
musta ja ensimäisessä parlamentissa, minkä Kaarle kesällä 
1625 kutsui koolle, näkyi jo ristiriidanmieltä. Sen sijaan 
että parlamentti olisi luvannut kuninkaalle elinijäksi tullin
kanto-oikeuden, selitti se tahtovansa myöntää sen aluksi vain 
yhdeksi vuodeksi ja vaati ratkaisua niille eri valituksille, 
soita oli tehty kuninkaan ystäviä ja neuvonantajia vastaan. 
Parlamentti hajotettiin ja Kaarle aluksi lainasi tarvitsemansa 
rahat. Alussa vuotta 1626 kutsui hän koolle uuden parla
mentin, koettaen parantaa onneansa sillä, että jätti tuomio
istuimen käsiin muutamia suurimmista vastustajista, estääk
seen heidät tulemasta uudelleen valituiksi ja jätti lisäksi 
antamatta kutsumusta näiden kreivikunnille ja toisillekin. 
Mutta keino ei auttanut. Vastustava mielipide oli niin voi
makas, että uusi parlamentti, tuskin päästyään koolle, heti

*) Tämän avioliiton tähden ja sen johdosta jäivät Saksankin protes
tantit, mikäli asia Englannista riippui, oman onnensa nojaan Kaarle I:sen 
hallitusaikana — kolmekymmenvuotisen sodan aikana, — mikä kaksin ver
roin katkeroitti monia Englannin protestantteja.



101

asetti valiokuntia tutkimaan parlamentin erioikeuksia, maan 
uskonnonasioita ja muuta tilaa. Sen toisena toimenpiteenä 
oli nostaa kanne kuninkaan neuvonantajaa ja ensimäistä 
ministeriä, Buckinghamin herttuaa vastaan. Raivoissaan vangi
tutti kuningas molemmat asian esittäjät, mutta kun parla
mentti selitti keskeyttävänsä työnsä niin kauaksi kuin saisi 
jäsenensä takaisin, päästi Kaarle heidät taas vapaiksi, sillä 
kumminkaan saavuttamatta syytöksistä luopumista. Niin hajo
tettiin tämäkin parlamentti, ja Kaarle turvautui laittomaan tul
lien kantamiseen ja tavattomiin pakkolainoihin, joihin suostu
minen kaikista valtiokirkon saarnatuoleista selitettiin kristi- 
kansan velvollisuudeksi.

Mutta valtiokirkon vaikutus maksukykyiseen väestöön 
tuli päivä päivältä yhä pienemmäksi. Cityn rikkaat kauppiaat 
olivat melkein kaikki puritaneja, samoin suuri osa alempaa 
maalaisaatelistoa ja maanomistajia, niin, yhä useammat kor
kean ylhäisönkin jäsenet käänsivät valtiokirkolle selkänsä. 
Kaarle oli osannut turmella välit, ei vain «yhteisen kansan« 
vaan myöskin lordien kanssa. Painopiste oli muuten silloin 
jo «alahuoneessa«, joka edustettuun rikkauteen nähden jätti 
peerien huoneen kauaksi jälkeensä. Humen mukaan oli 
v. 1628 alahuoneen edustaman rikkauden arvo enemmän 
kuin kolme kertaa suurempi kuin ylähuoneen edustaman.*) 
Lukumäärältään sanotaan puritaneja silloin olleen enemmän 
kuin jyrkkiä valtiokirkollisia, maltillisia valtiokirkollisia ja 
katolilaisia yhteensä.

Kaksi vuotta koottiin perustuslainvastaisesti veroja, sulet
tiin vankilaan veronmaksusta kieltäytyviä ja rasitettiin kunin
kaan vastustajia majotuksilla, mutta silloin katsoi Kaarle, jonka 
ulkovaltiolliset yritykset olivat epäonnistuneet, olevansa pako
tettu v. 1628 kutsumaan koolle kolmannen parlamentin. Tämä 
pakotti kovassa rahantarpeessa olevan kuninkaan myönty
mään kuuluisaan «oikeuksien vaatimukseen« („Petition of 
Rights“),  jonka mukaan: 1) ketään vapaata kansalaista ei saa
nut pakottaa minkään lahjojen, pakkolainojen tai verojen suo
rittamiseen ilman parlamentin suostumusta, 2) ketään vapaata 
kansalaista ei saanut vangita eikä pitää vankeudessa vastoin 
lakia, 3) ei saanut pakollisesti majottaa sotamiehiä eikä meri- 
sotaväkeä yksityisten asunnoihin, 4) ei enään asettaa sota- 
oikeuskomiteoita.

*) Ylähuoneessa istui Kaarle I:sen aikana 97 maallista- ja 26 hengel
listä „lordia", alahuoneessa 90 kreivikuntien, 4 yliopistojen ja hiukan yli 
400 kaupunkien ja kauppaloiden edustajaa.
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Vasta saatuaan allekirjoituksen myönsi parlamentti Kaar
lelle varoja Espanian kanssa käydyn, yhä kestävän sodan 
jatkamiseen, jonka jälkeen parlamentin istunnot keskeytettiin. 
Kaarle tulkitsi kumminkin kaikkien verukkeiden perästä anta
maansa allekirjotusta toisin kuin miksi parlamentti oli sen 
käsittänyt ja alkoi uudelleen kantaa tulleja, joita parlamentti 
ei ollut myöntänyt ja vangitutti maksamasta kieltäytyjiä. Hän 
oli voittanut puolelleen vastustusliikkeen yhden siihenastisen 
johtajan, sangen lahjakkaan ja tarmokkaan Wentworthin ja 
yhtä tarmokas hengenmies, piispa Laud auttoi häntä kaikessa, 
mikä koski kirkkoa. Laud oli tunnettu niiden pappien suo
sijana, jotka olivat suopeita katolilaisille ja katolilaistapaisten 
jumalanpalvelusmenojen ystävänä. Hänen virkaannimityk- 
sensä käsitettiin puritanien piirissä uudeksi riidanhaasteeksi 
ja kun parlamentti taas kokoontui tammikuussa 1629, alkoi 
taistelu sen ja kuninkaan välillä heti uudestaan. Hallitus jou
tui syytesateeseen. Kuningas vaati sitä keskeyttämään istun
tonsa, mutta vaatimusta vastustettiin julkisesti ja kuninkaan 
pelottama alahuoneen »puhemies" pakotettiin kuulemaan syy
tökset. Kuningas hajotutti silloin parlamentin, vangitutti 
yhdeksän »kapinallisen" teon osanottajaa ja huolimatta siitä, 
että he vetosivat heillä parlamentin jäseninä oleviin erioikeuk
siin tuomitutti kuningas heidät, käyttäen alhaismielisiä asian- 
ajotemppuja, osaksi vankeuteen, osaksi suuriin rahasakkoihin.

Tämän parlamentin hajottamista, johon muiden muassa 
oli kuulunut myöskin muuan nuori puritanisuuteen kääntynyt 
kansalainen, huntingdonilainen tilanomistaja ja vastustussuun- 
nan johtajan John Hampdenin sukulainen — nimittäin 
Oliver Cromwell —, seurasi yksitoista ehdottoman mielivalta- 
hallinnon vuotta. Paitsi piipa Laudia kuului kuninkaan 
ministeristöön Wentworth ja muitakin luopioita, sittenkun 
kuninkaan siihenastinen uskottu, Buckingham, oli kaatunut 
ylpeän Feltonin puukoniskusta. Laittomia veroja kannettiin, 
laittomasti annettiin yksinoikeuksia vuokralle, laittomia ja 
julmia vainoja toimeenpantiin, laittomia takavarikkoonottoja 
toimitettiin. Puritanit rajottivat kaikkialla vastarintansa tois
taiseksi laillisuuden rajoihin. Matkapappien lähettämiseksi 
ja vakinaisten asettamiseksi köyhempiin piireihin kokosi
vat he rahastoja, joihin erittäinkin Lontoon kaupunki antoi 

runsasta lisää, ja joskin Laud otatti nämä rahastot taka
varikkoon, ei yllytys kumminkaan näytä tauonneen. Halli
tuksen yhä uudet laittomuudet ajoivat yhä enemmän väkeä 
kirkollisen ja valtiollisen vastustusliikkeen leiriin. Laittomuuk
sien vastustamisesta tuomittiin John Hampdenkin kuolemaan.
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Väestön suuret joukot eivät antaneet asioiden kohdaltaan 
mennä niin pitkälle, mutta hekin tekivät omalla tavallaan pas
siivista vastarintaa, ja monen laittoman veron kantaminen 
vaati enemmän kustannuksia kuin toi tuloksia.

Sangen suurta kiihtymystä herättävät vuonna 1633 Can
terburyn arkkipiispaksi ja samalla valtiokirkon pääksi nimite
tyn Laudin kirkolliset uudistukset, jotka saattoivat valtiokir
kon jumalanpalvelusmenot yhä samanlaisemmiksi kuin Roo
man kirkon. Ei saa unohtaa, että juuri samaan aikaan Sak
sassa raivosi kolmekymmenvuotinen sota ja että paavilainen 
taantumus Englannissa olisi voinut tulla turmiolliseksi koko 
Europan protestanteille. Nykyaikaisentapaista sanomaleh
distöä ei vielä ollut -  1640 ilmestyivät ensimäiset uutis- 
lehtiset —, sensijaan levitti vastustusliike aatteitaan lentokirja
sissa, jotka painettiin suurimmaksi osaksi Hollannissa, jossa 
kalvinilaise: olivat ohjissa ja joka nyt oli heidän englantilai
sille uskonveljilleen kultaisen vapauden paikkana.

Vainot, joita piispat panivat toimeen ja jotka enimmäk
seen suuntautuivat hengenmiehiä vastaan, olivat vielä jul
mempia kuin puhtaasti valtiolliset vainot. Kerettiläistenpolt- 
tamisen aika oli ohi, mutta tähtikamarioikeus tai valtio-oike- 
usto tuomitsivat sensijaan raipparangaistukseen, nenänsilpo- 
miseen, korvanleikkaamisen uhriksi ja sentapaisiin raakoihin 
ruumiinrangaistuksiin. Lisäksi tuomittiin vielä niin mahdotto
miin rahasakkoihin, että tuomitut tuskin milloinkaan kykeni
vät niitä suorittamaan ja sen vuoksi yhä edelleenkin jäivät 
vainoojiensa käsiin.

Tällainen oli yleinen asema Lilburnen oppilasajan aikana. 
Vastaisen levellerin oppimestari oli herran edessä suuri pur- 
taani, ja Lilburne, joka, kuten hän myöhemmin eräässä lento
kirjasessa mainitsi, jo Newcastlessa ollessaan oli seurustellut 
«valon ja vaikutuksen miesten“ seurassa ja Lontoossa käyttä
nyt ensimäisinä vuosina vapaan aikansa uskonnollisten ja 
historiallisten teosten lukemiseen, otti toimeliaasti osaa uskon- 
nollis-valtiolliseen agitatsioniin, kuten sen ajan nuoret moni
vuotisessa opissa olevat miehet yleensäkin ottivat osaa ylei
seen elämään. _

Lilburne oli noin kahdenkymmenen vuotias, kun hän 
vuonna 1636 oli kiellettyjen ja salaa maahan tuotujen uskon- 
nollis-valtiollisten kirjojen levittämiseksi perustetun järjestön 
puuhissa saattanut itsensä sellaiseen valoon viranomaisten sil- 
missä,(äpttä hänen, oli pakko lähteä muutamaksi ajaksi Hol
lantiin, päästäkseen joutumasta piispojen kätyrien käsiin. 
Hänen siellä ollessaan joutuivat muutamat näiden kirjojen
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kirjottajat, lääkäri J. Bastwick, jonka ystävä Lilburne oli, 
asianajaja W. Prynne ja pappi H. Burton, kaikkivaltiaan 
arkkipiispa Laudin toimesta julman korvienpoisleikkaus- tai 
pikemmin korvienpoissahausrangaistuksen alaisiksi. Pryn- 
nen poskiin poltettiin sitäpaitsi kirjaimet S. L. (tarkottaa sanoja 
Seditous Libeller, kapinallisen herjauskirjotuksen tekijä), ja 
kaikkien kolmen oli kärsittävä raippoja, seistävä häpeäpaa
lussa, jonka jälkeen heidät sitte vietiin kaukaisiin vankiloihin. 
Prynnelle tuomittu rahasakko nousi 20,000:en puntaan, nykyi
sen raha-arvon mukaan yli 600,000:en markkaan. Luonnolli
sesti ei Lilburne „vapaassa" Hollannissa ollut toimettomana, 
ja kun hän joulukuussa 1637 palasi Englantiin, luullen että 
hänet sillävälin jo oli unohdettu, petti hänet, hänen tuskin 
sinne saavuttuaan, erään hänen ystävänsä, jo vankilassa istu
van J. Whartonin, todennäköisesti ostettu palvelija, hänet 
houkuteltiin ansaan ja vangittiin. Lilburnen oman kertomuk
sen mukaan oli tuo ilmiantaja otettu kiinni hänen levittäessään 
rangaistuksenalaisia kirjotuksia ja sitte rangaistuksesta vapaut
tamisen lupauksilla saatu tekemään ilmiantoja — menettely
tapa, jolla vielä herran 19:nnellä vuosisadalla on suosijansa.

Lilburnen käytös tässä hänen ensimäisessä oikeus
jutussaan kuvaa sitä tapaa, jota hän sitte osotti kaikissa 
oikeudenkäynneissään. Hän oli oikeuden puolesta taistelijan 
ihanne. Häntä syytettiin siitä, että hän hollantilaisessa Delf
tin kaupungissa oli painattanut useita „törkeitä" — se on 
hallitusta vastustavia — lentokirjasia ja sitte salakuletustietä 
lähettänyt ne Englantiin. Kun Lilburne useampiviikkoisen 
tutkintavankeuden jälkeen tuotiin tähtikamarin asiamiehen ja 
sen syyttäjän eteen, kielsi hän tarmokkaasti niiden eri teko
jen, joista häntä syytettiin, olevan oikein esitettyjä ja kieltäy
tyi johdonmukaisesti antamasta mitään lisätietoja, koska muka 
ei tuntenut kutsumusta eikä tunnustanut velvollisuudekseen 
olla oma syyttäjänsä. Luonnollisesti täytyi hänen palata vanki
laan^ Kymmenen, kahdentoista päivän kuluttua oli hänet 
määrä asettaa tähtikamarin virkahuoneessa uuden kuulustelun 
alaiseksi, mutta hän oli vain vieläkin päättäväisempi kieltäy
tyessään myöntymästä hiuksen leveyttä oikeudestaan. Hän 
kieltäytyi jyrkästi täyttämästä niitä muodollisuuksia, joilla olisi 
tunnustanut tähtikamarioikeudenkäytön lailliseksi, eikä suostu
nut kehotuksista eikä uhkauksista tekemään määrättyä valaa, 
joka olisi velvottanut hänet syyttämään itseään. Niin täytyi 
hänen taas palata vankilaan, joutuakseen viittä viikkoa myö
hemmin, 9 p:nä helmikuuta 1638, itse suurivaltaisen Tuomio
istuimen eteen. Tulos oli sama. Eivät kreivi Dorsetin uhkauk
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setkaan eivätkä arkkipiispa Laadin piika li set huomautukset 
saaneet häntä lnopumaan käytöksestään. Kun 'häntä oli kolme 
päivää pidetty ahtaassa vankik opissa «tottelemattomuudesta 
oikeutta kohtaan" tuomittiin hänet 12 päivänä helmikuuta 
yhdessä Whartonin kanssa, joka myöskin oli kieltäytynyt 
antamasta mitään tietoja, kumpikin 500 punnan rahasakkoon 
ja jäämään niin kauaksi Fleet-vankilaan kuin he olisivat val
miita alistumaan tuomioistuimen määräyksiin. Mutta varot- 
taakseen samalla muita heidän itsepintaisen menettelynsä 
seuraamisesta, määrättiin lisäksi, että Lilburne oli julkisesti 
ruoskittava ja yhdessä iäkkään Whartonin kanssa asetettava 
häpeäpaaluun.

Tämä rangaistus toimeenpantiin molempiin nähden kai
kessa ankaruudessaan 18 p:nä huhtikuuta. Koko matkan 
vankilan läheiseltä sillalta Westminsteriin asti ruoskittiin kolmi- 
säisellä ruoskalla Lilburnen paljastettua selkää, mutta huoli
matta siitä, että hän perille saavuttua oli miltei menettämäi- 
sillään tajunsa, oli hänellä kysymykseen, olisiko hän valmis 
myöntämään menettelynsä vääräksi ja siten säästämään itsel
tään — ruumiillistakin tuskaa tuottavan — häpeäpaalussa 
seisomisen, suora vastaus, ettei hän pelkää hyvän asiansa 
puolesta alistua tähänkin tuskiensa lisäykseen. Selkä taivuk- 
sissa, kun päänaukko oli hänelle liian alhaalla, mutta, huoli
matta senvuoksi suuremmista tuskista, kesti hän taipumatto
min mielin kaakinpuurangaistuksenkin, heitti kolme hänelle 
salaa annettua yllä mainitun tohtori Bastwickin syytteenalaista 
„häväistyskirjasta" väkijoukkoon, selitti sille hänen osakseen 
tulleen laittomuuden ja kuvasi piispojen julmuutta niin kauno
puheisin sanoin, että vieressä seisova virkamies piti tarpeellisena 
kaiken lisäksi panettaa kapulan hänen suuhunsa. Niin seisoi 
hän siinä vielä puolitoista tuntia mykkänä, polttavin selin, paljas 
pää alttiina keskipäivän auringon hehkuville säteille. Mutta kun 
määräaika oli loppuun kulunut, olivat hänen ensimäiset sanansa: 
«Minä olen enemmän kuin voittaja, kiitos Hänen, joka minua 
rakastaa." Rangaistukseksi näistä uhmaavista sanoista mää
räsi tähtikamari, että hänet piti pidettämän kädet ja jalat 
kahleissa »alhaisimmille ja tärkeimmille rikoksentekijöille" 
määrätyssä vankilan osassa ankarassa yksinäisyydessä ja ettei 
kenenkään hänen ystävänsä sallittaisi antaa hänelle rahavaroja. 
Tätä noudatettiinkin kirjaimellisesti, yksinpä haavalääkäriäkään 
ei päästetty, hänen kerran käytyään, enään hänen luokseen, 
ja maksoi paljon vaivaa ja lahjuksia, ennenkuin hänen sallit
tiin edes teettää liian ahtaitten rautaisten käsi- ja jalkakah- 
leitten sijaan omalla kustannuksellaan hiukan väljemmät.
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Sanomattoman likaisessa ja haisevassa kopissa kärsi hän kaa
van niin suuria tuskia, että hän monta kertaa uskoi olevansa 
kuolemaisillaan, mutta joskin hän lopulta taipui laatimaan 
anomuksen valtioneuvostolle saadakseen vähän parempaa 
kohtelua, jätti hän kumminkin heti tämän hakemuksen lähet
tämättä, kun hänelle selitettiin, että se voisi viedä tulokseen 
vain, jos hän selittäisi olevansa valmis peruutukseen. Niin 
kauan kuin hänelle ei todistettaisi, että hän oli ollut väärässä, 
selitti hän, ei hän tekisi sitä missään tapauksessa, vaikka hän 
mieluummin menisi hirsipuuhun, kuin kauemman kärsisi van
keuden tuskia. Mutta vielä täytyi hänen kärsiä niitä yli kaksi 
vuotta ja olisi hänen täytynyt kärsiä niitä vielä kauemmin
kin tai, kuten toisten, kuolla vankilassa, ellei talvella 1640—41 
tapahtunut valtiollinen käänne vihdoin olisi tuottanut vapau
tusta hänelle ja useille hänen kärsimystovereilleen.

Tässä mainittakoon vielä, että lahkolaisia vastaan suun
nattujen väkivaltaisten toimenpiteiden vuoksi Norfolkista, Suf- 
folkista ja Yorkshirestä muutti paljon kankureja maasta pois. 
Osa niistä meni Alankomaihin, jossa heidät avosylin otettiin 
vastaan, kuten päinvastoin sata vuotta aikaisemmin Englanti 
oli ottanut vastaan Hollannista tulleet pakolaiset, ehkä näi
den nyt sille selkänsä kääntäneiden isoisät ja esivanhemmat. 
Toiset yrittivät onneaan Pohjois-Amerikan edistyvissä siirto
maissa. Kumminkin jäi yhä vielä kylliksi väkeä jälelle pitääk
seen yllä vanhoja traditsioneja.

IV LUKU.

Parlamentti ¡a kuningasualta. Presbyteriläi- 
5et ja inöepenöentit. Ualtiolle vaaralliset 

lahkot. K a n s a  ja parlamentti.

»Ylämaassa lauaistiin ensimäinen laukaus«. Kaarle Imen 
ja Laud olivat koettaneet saada piispallista hallintomuotoa 
ja Englannin kirkon uutta katolilaissuuntaista kirkonmeno- 
kaavaa käytäntöön Skotlannissakin, jossa presbyteriläinen 
kirkko oli vuodesta 1592 alkaen ollut tunnustettuna valtio
kirkkona. He luulivat voivansa voittaa skotlantilaisten vas- 
tustusvoiman asteettaisella ja samalla jyrkällä esiintymisellä,
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mutta he tulivat pian pahasti pettymään. Jo 1637 puhkesi 
ilmi kapina, muodostettiin jonkinlainen väliaikainen hallitus, 
jossa oli edustettuina neljä luokkaa: aateli, gentry, porvaristo 
ja papisto, ja julistettiin perustetuksi suuri kansanliitto, kan
sallinen »kovenantti", jota kannattamaan yleisesti vannoudut
tiin. Kun Kaarle ei heti kyennyt sitä asevoimalla vastusta
maan, täytyi hänen ryhtyä neuvotteluihin, jotka venyivät pit
källisiksi. Tai pikemmin, joita hän viivytti niin pitkällisiksi 
kuin suinkin, mutta jotka noille uskonnollisessa vakaumuk
sessaan taipumattomille skotlantilaisille antoivat vain tilai
suutta todistaa Kaarlelle, että he olivat liiaksi hänen maa- 
miehiään antaakseen hänen menettelytapansa, milloin uhata 
milloin imarrella, milloin luvata kaikkea mahdollista jälkeen
päin kaikki peruuttaakseen, pimittää itseään. Kesällä 1639 
tehtiin Berwickissä, Skotlannin ja Englannin rajalla, johon 
kovenantit olivat asestettuina käyneet Kaarlea vastaan, jonka 
muutamien rykmenttien etunenässä piti hyökätä Skotlantiin, 
väliaikainen rauhanpäätös. Mutta kun Kaarlea ei ensinkään 
haluttanut täyttää siellä tehtyjä myönnytyksiä, ei ollut muuta 
keinoa kuin koota kunnollinen, toimintakykyinen armeija ja 
siihen tarvitsi hän enemmän rahaa, kuin hänen pakkoveronsa 
ja muut finanssi-keinonsa hänelle tuottivat. Uskottunsa Straf- 
fordin — mikä nyt oli nimenä kreivinarvoon korotetulla Went- 
worthilla, joka viekkaudella ja väkivallalla oli pitänyt Irlan
tia vallanalaisuudessa ja saanut siellä aikaan mukiinmenevän 
eli valeparlamentin —, tämän tunnottoman väkivallanmiehen 
neuvosta kutsui hän keväällä 1640 yksitoistavuotisen epä- 
perustuslaillisen hallituskauden jälkeen taas koolle parlamen
tin. Se kokoontui 13 päivänä huhtikuuta 1640 Lontoossa. 
Mutta sen sijaan, että se olisi, kuten kuningas tahtoi, heti 
myöntänyt hänelle varoja sodankäyntiin maan rajoilla — Skot
lanti ja Englanti olivat vielä eri valtakuntia — olevia skotlanti
laisia kapinoitsijoita vastaan, julisti se ensin tahtovansa tar
kastaa kuluneina yhtenätoista vuonna ilmenneiden hallituksen 
rahallisten toimenpiteiden ja valtiollisten vainojen laillisuutta. 
Raivoissaan ryhtyi Kaarle silloin uudestaan hajotukseen. Tou
kokuun 5 p:nä lähetti hän parlamentin taas kotiin ja koetti — 
Straffordin kannustamana, joka tuumi, että City tulee kyllä 
järkiinsä, kunhan ensin on hirtetty pari kaupungin neuvos- 
miestä — vielä kerran turvautua väkivaltaiseen rahojenkantoon. 
Mutta se synnytti suuremmassa määrässä pahaa verta kuin 
tuotti rahaa, Lontoon ja maakuntien väestön käytös tuli yhä 
uhkaavammaksi, syntyi mellakoita, jotka saivat kuninkaan 
muuttamaan synnyttämistä odottavan vaimonsa Greenwichiin,
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ja lopuksi astuivat skotlantilaiset, jotka jo aikoja olivat toi
mineet yksinneuvoin Englannin vastustuspuolueen kanssa, 
vahvoine sotajoukkoineen rajan yli. Yhä suurempaan ahdin
koon joutunutta kuningasta ei nyt auttanut mikään, hänen 
täytyi ottaa suuri peräytymisaskel ja kutsua uudestaan koolle 
Englannin parlamentti. Skotlantilaisia vastaan lähetetyt jou
kot olivat pettäneet, ne olivat lyhyellä sotaretkellä, jota nimit
tivät „piispojen sodaksi", osottaneet suurempaa taisteluintoa 
piispoja ja omia upseerejaan kuin skotlantilaisia kohtaan, 
olivat ensi taistelussa, skotlantilaisten kanssa ensimäiset lau
kaukset vaihdettuaan juosseet pakoon, ja skotlantilaiset vaha
sivat vaivoitta neljä pohjoista kreivikuntaa.

Kun vielä yksi Kaarlen yritys saada lordit alahuonetta 
vastaan oli epäonnistunut, määrättiin syksyllä 1640 toimitet
tavaksi vaalit uuteen parlamenttiin. Vastustuspuolue oli vai
nojen aikana oppinut agitatsionitaidon perinpohjin. Uudessa 
alahuoneessa ei ollut kahta jäsentä ehdottomasti kuninkaan 
puolella, mutta sensijaan olivat tämän jyrkät vastustajat sitä 
lukuisammin edustettuina. Vastustuspuolueen johtajat olivat 
päättäneet käyttää sitä rahallista tilaa, johon Kaarle oli jou
tunut, tarpeellisessa määrin hyväkseen varmentaakseen parla
mentin oikeudet. Nämä uppiniskaiset kalvinilaiset ottivat enem
män huomioon Vanhan testamentin ja Samuelin kirjan ja 
profeettain opit yksinvaltiudesta kuin Uuden testamentin 
kehotuksen: „Antakaa keisarille, mikä keisarin on". He olivat 
kyllin epäisänmaallisia antaakseen skotlantilaisten olla rau
hassa valtaamissaan kreivikunnissa, kunnes itse olivat selvit
täneet laskunsa kuninkaan kanssa, — kerrotaanpa, että John 
Hampden, „laillisen vastarinnan" ylistetty mies, itse olisi 
kehottanut skotlantilaisten johtajia hyökkäämään maahan. 
Kansanlaulujen laulajat ylistivät skotlantilaisia Englannin kan
san pelastajiksi, eikä kukaan epäilemättä huomannut mitään 
tavatonta siinä, että hädän tullen olisi menty pitemmällekin 
yhteistoiminnassa skotlantilaisten kanssa kuningasta vastaan. 
Muuten osottivat myöhemmät tapaukset, että oltiin oikeassa, 
pidettäessä skotlantilaisia varaväkenä maassa. Kuningasmie
listen sotapäällikköjen vehkeilyt parlamenttia vastaan eivät 
loppuneet, ja Kaarle itse odotti myöskin tuskaisasti hetkeä, 
hyökätäkseen väkivalloin rakkaan kansansa edustajia vastaan.

Toistaiseksi täytyi hänen kumminkin suostua yhä uusiin 
myönnytyksiin. Hänen täytyi uhrata ystävänsä ja neuvon
antajansa Strafford, jota vastaan parlamentti oli nostanut 
oikeudenkäynnin valtiopetoksesta ja joka oli tuomittu ja touko
kuun 12 p:nä mestattu; hänen täytyi myöskin nähdä, kuinka
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arkkipiispa Laud samoin asetettiin syytteeseen valtiopetoksesta 
ja pantiin siihen asti, kunnes hänet oli tuomittu — tuomio 
ja mestaus tapahtuivat vasta talvella 1644—45 — Towerin 
linnaan. Hänen täytyi hyväksyä laki, jonka mukaan viimeistään 
kolme vuotta parlamentin hajottamisen jälkeen oli valittava 
uusi, vieläpä siinäkin tapauksessa, että kuningas oli jättänyt 
antamatta koollekutsumuksen; edelleen täytyi hänen hyväksyä 
laki, joka määräsi, että parlamentin istuntokautta ei saisi 
parlamentin suostumuksetta keskeyttää täi parlamenttia sen 
suostumuksetta hajottaa, ja lait, jotka lakkauttivat tähtikamari- 
oikeuden, kirkollisen valtiotuomioistuimen, ja riistivät kunin
kaan valtioneuvostolta oikeuden määrätä vangitsemisia ja 
langettaa oikeustuomioita. Vasta kun kaikki tämä oli tapah
tunut, seurasi elokuussa 1641 skotlantilaisen armeijan hajotus, 
ja kuningas valmistautui menemään Skotlantiin neuvotellak- 
seen sikäläisen parlamentin kanssa; mutta kun häneen ei luo
tettu, vaan pelättiin uusien juonien punomista, meni John 
Hampden hänen mukanaan pitämään häntä silmällä. Väli- 
ajaksi keskeytti parlamentti istuntonsa, ryhtyäkseen työhönsä 
vasta lokakuun lopulla tai tehdäkseen silloin loppulaskut 
kuninkaan ja piispojen kanssa. Lakiehdotus, jonka mukaan 
piispat sulettaisi ylähuoneesta, ja toinen, jonka tarkotuksena 
oli lopettaa koko piispanvirka, oli jo esitetty parlamentissa 
ja joutunut käsittelynkin alaiseksi.

Luonnollisesti ei parlamentti myöskään ollut unohtanut 
kuninkaan ja piispojen vainojen uhreja. Päinvastoin oli sen 
ensimäisinä toimina ollut päästää vapaaksi Prynne, Bastwick, 
Burton, Lilburne ja monet muut. Kellojen juhlallisesti soi
dessa tulivat nämä Lontooseen, »ja kansa sirotti heidän tiensä 
kukilla". Lilburnen anomuksen saada korvausta kärsimäs- 
tään vääryydestä oli Oliver Cromwell ottanut esittääkseen, ja 
Cromwellin sen kannattamiseksi pitämä puhe oli ensimäinen, 
minkä tämä tuleva diktatori piti tässä parlamentissa. Maalis
kuussa 1641 päätti parlamentti Cromwellin esityksen mukai
sesti, että tähtikamarin Lilburnelle aikoinaan määräämä ran
gaistus oli ollut «laiton ja vastoin kansalaisten taattuja oikeuksia 
sekä lisäksi verenhimoinen, häpeällinen, julma, raakalaismainen 
ja hirmuvaltiaallinen", sekä että Lilburnelle olisi korvattava 
hänelle laittomasti tuotetut kärsimykset ja tappiot. Korvaus
summan määrääminen oli lordien oikeusistuimen asia ja kesti 
melkein viisi vuotta, ennenkuin tämä — maaliskuussa 1646 — 
määräsi Lilburnelle tulevan hyvityksen suuruuden. Mutta 
määrätystä summasta — kaksituhatta puntaa — on Lilburne 
saanut tuskin kolmattaosaa ja senkin vasta kovin paljo myö
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hemmin. Ensiksi asettui hän, hankkiakseen toimeentulonsa, 
talonpojaksi, mutta ajat olivat liian melskeisiä hänen voidak
seen kauan harjottaa tointaan.

Lokakuussa 1641 kokoontui parlamentti taas, ei suinkaan 
ruusuisin mielin, sillä Skotlannista tulleet tiedot eivät kerto
neet muusta kuin Kaarlen juonista, tämä kun oli lahjomisella, 
henkilökohtaista kilpailua kiihottamalla ja sentapaisilla kei
noilla tuonut sekaannusta kovenanttien riveihin ja suuressa 
määrin vahvistanut omaa vaikutusvaltaansa, jonka lisäksi häntä 
syytettiin siitä, että hän oli ollut osallisena murhahankkeissa 
muutamia skotlantilaisten johtajia vastaan. Tahdottiin estää sel
laiset temput Englannissa, ja ensimäinen toimenpide, johon nyt 
ryhdyttiin, oli suuren valitusasiakirjan laatiminen, jossa 206:ssa 
pykälässä lueteltiin kaikki Kaarlen hallitukseenastumisen jäl
keen tapahtuneet lainvastaiset toimenpiteet ja vaadittiin takeita 
niiden uudistumista vastaan. Sellaisten edustajien vähemmistöä 
vastaan, jotka eivät kyllin pian voineet tehdä rauhaa kunin
kaan kanssa, hyväksyttiin asiakirja, jota kuninkaalle jättämisen 
jälkeen monin painoksin levitettiin maaseudulle. Edelleen 
jatkettiin toimintaa piispoja vastaan, jotka puolestaan selittivät 
kaikki heidän ylähuoneesta poissaollessaan siellä päätetyt lait 
lainvastaisiksi. Väestö pani toimeen suuria mielenosotuksia 
heitä vastaan. Kun eräällä sellaisella mielenosotuksella kunin
kaan sotilaat ja hovin kannattajat hyökkäsivät mielenosottajien 
kimppuun, astuivat nämä seuraavana päivänä — 28 p:nä joulu
kuuta 1641 — asestettuina Westminsteriä kohti, ja silloin syn
tyneessä käsikahakassa kuulutaan ensi kertaa käytetyn siitä 
alkaen yleisiä tunnussanoja »keripäät11 — kansanpuolueelle, 
ja » ka vaijerit" — kuningasmielisille. Edellisten riveissä oli 
taistellut Lilburnekin ja saanut siinä sangen kipuisan haavan.

Taas yritti kuningas valtiokaappausta. Hänen ei ollut 
onnistunut saada puolelleen vastustuksen johtajaa, Pymiä — 
»kuningas" Pymiä, jonka talo oli vastustuksen pääpaikka — 
tarjoamalla hänelle verokanslerin virkaa, ja silloin antoi hän 
asettaa hänet, John Hampdenin ja muitakin alahuoneen jäse
niä sekä erään ylähuoneen jäsenen, lordi Kimboltonin — 
myöhemmin lordi Manchesterin — 3 p:nä tammikuuta 1642 
syytteeseen valtiopetoksesta. Mutta yritys saada yllätyksellä 
heidät vangittua epäonnistui; kun kuningas 4 p:nä tammi
kuuta sotilaineen tunkeutui parlamenttiin ottaakseen heidät 
väkivallalla valtaansa, huomasi hän nuo jo varotuksen saa
neet linnut kadonneiksi. Ja vaikka häntä vielä kunnioittaen 
kuunneltiin, kaikuivat hänen jälkeensä hänen jättäessään huo
neen vastalauseiset huudot »Erioikeus«! »Erioikeus"! Julistus,
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joka määräsi satamat sulettaviksi estääkseen noiden viiden 
pakenemista ulkomaille, nosti kiihtymyksen Lontoossa kuu
meiseksi. Porvaristo rupesi yhtenä miehenä parlamentin 
puolelle, joka, ollakseen turvassa, oli siirretty Cityyn. Uhkaa
via huutoja kuului kuninkaan korviin hänen ulkosalla ajaes
saan, ja juhlavaunuihin heitettiin lappu, johon oli kirjotettu 
nuo pahanenteiset sanat: »Telttaasi takaisin, Israel", jolla 
kerran oli alettu kapina Rehabeamia vastaan. Asestettuja 
merimiehiä ja merisotilaita, oppipoikia y. m. tarjoutui jou- 
kottain parlamentille suojakaartina käytettäväksi, Kaarle tunsi, 
että parlamentti oli pääkaupungissa turvallisemmassa ase
massa kuin hän ja jätti kaupungin 10 p:nä tammikuuta, 
nähdäkseen vasta seitsemän vuotta myöhemmin vangittuna 
sen uudestaan.

Nyt kävi yhä selvemmäksi, että riita täytyi ratkaista 
taistelutanteretta. Kuningatar siirtyi mannermaalle vieden 
kruunun jalokivet mukanaan pantatakseen ne siellä ja muu
ten hankkiakseen rahaa lainaksi, samatta kun kuningas, joka 
useita kertoja muutti asuinpaikkaa, kaikkialla maassa pestuutti 
joukkoja. Parlamentin puolue puolestaan myöskin kokosi 
rahoja ja pestasi joukkoja, jotka asetettiin Essexin kreivin yli
päällikkyyden alaisiksi; ratsuväen ylipäällikkyys uskottiin Bed- 
fordin kreiville. Hänen alaisenaan komensi Cromwell kaptee
nina yhtä ratsumieseskadronaa (60 miestä). Myöskin Lilburne 
tarjoutui heti parlamentin käytettäväksi sotapalvelukseen ja 
sai, kun osasi käyttää aseita, alapäällikön paikan muutamassa 
jalkaväkirykmentissä. Laivasto meni kokonaisuudessaan parla
mentin puolelle, ja Lontoo piti puolustusväkensä valmiina.

Pestuupuuhissa ja kaikenlaisissa neuvotteluissa kului ke
vät ja kesä, mutta syksyttä alkoivat taistelut. Ensimäinen 
vakava ottelu tottuneista sotilaista koottujen kuninkaan jouk
kojen ja kansan sotajoukkojen välittä kävi viimeksimainitulle 
epäedulliseksi, mutta jo toisessa taistelussa pakotettiin (13 — 15 
p:nä marraskuuta 1642) kuuman ottelun jälkeen kuningas 
joukkoineen peräytymään lähempää Lontoota Oxfordiin. 
Taistelussa kunnostautui Lilburne, mutta haavottui ja joutui 
kuninkaallisten vangiksi. Oxfordissa nostettiin häntä vastaan 
oikeusjuttu ja hänet tuomittiin valtiopetturina kuolemaan. 
Mutta parlamentin uhkaus ampua, siinä tapauksessa että tuo
mio pantaisi täytäntöön, myöskin vangiksi otetut kavaljerit, 
pelasti hänen henkensä, mutta hän jäi melkein vuodeksi 
vankeuteen ja sai kärsiä kovin huonoa kohtelua. Vasta 
syyskuussa 1643 päästettiin hänet vapaaksi vaihdettaessa 
vangittuihin kuningasmielisiin, kun parlamentti oli lähettänyt
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kuninkaalle, joka oli määrännyt Lilburnen mestattavaksi, 
uhkauksen, että se kostaisi tämän kuoleman kaksin-, kolmin
kertaisesti. Hyläten hänelle tarjotun valtioviran, josta olisi 
ollut palkkaa tuhat puntaa, liittyi Lilburne sillä välin järjes
tettyyn itäisten kreivikuntien armeijaan ja sai Cromwellin 
suosituksesta, jolla oli pääasialliset ansiot sen järjestämi
sessä, nimityksen ratsuväen majuriksi.

Cromwell oli huomannut armeijan puutteellisuudet ja 
serkulleen Hampdenille jo kerran sanonut, että tällä suu
rimmaksi osaksi entisistä tynnyrintekijänsälleistä ja kau
punkien oppipojista kootulla armeijalla ei koskaan kyettäisi 
vetämään vertoja „kunnian miehistä“ kokoonpannulle armei
jalle, siihen tarvittaisi miehiä, jotka edustaisivat vielä korkeam
paa periaatetta, „uskonnon miehiä". Talvi ,1642 — 43 käy- 
tettiinkin sitte uudistusyrityksiin. Muodostettiin liittoutunei
den kreivikuntien yhdistyksiä, joiden piireissään piti huo
lehtia sopivien joukkojen pestaamisesta ja harjottamisesta; 
mutta vain itäisen kreivikunnan (Norfolk, Suffolk, Essex 
j. n. e.) liitto, jonka „sieluna" oli Cromwell, näyttäytyi pysy
väiseksi, Lollhardilaisuuden kotiseudulta saatiin parlamentin 
sotajoukon ydinjoukot, Cromwellin myöhemmät „rautakyljet"

Tähän sotajoukon osastoon kuului nyt myöskin Lilburne 
ja hän kunnostautui eri tilaisuuksissa niin, että hänet touko
kuussa 1644 nimitettiin lordi Manchesterin komentamaan 
rakuunaväkeen yliluutnantiksi. Saman vuoden kesäkuun 
alussa ammuttiin häntä Wakefielden taistelussa käsivarren 
läpi; mutta jo heinäkuun 2 p:nä otti hän osaa suureen otte
luun, Marston-Moorin kuuluisaan voitokkaaseen taisteluun.

Kuten parlamentissakin, ilmeni myöskin parlamentin 
sotajoukossa tähän aikaan siihen asti salainen presbyteriläis- 
ten ja independentien vastakohtaisuus entistä voimakkaam
pana. Mielipiteiltään edellisiin kallistuvat kenraalit alkoivat 
eri syistä käydä sotaa laimeasti, kun heillä kumminkin aina 
oli mielessä sovinto kuninkaan kanssa. Manchester jätti 
käyttämättä toisessa ottelussa Newburyn luona 24 p:nä loka
kuuta 1644 saavutetun etuisuuden niin ilmeisesti, että yhä 
suurempaan sotilaalliseen merkitykseen noussut Cromwell 
matkusti katkerana Lontooseen ja syytti häntä parlamentissa 
petoksesta, vedoten pääasiallisesti Lilburnen todistukseen. 
Mutta sen sijaan, että olisi ajanut asian Manchesterin tuo
mitsemiseen, tyytyi Cromwell siihen, että sai hänet pois 
armeijasta. Hän sai ystäviensä avulla hyväksytyksi niin 
sanotun itsekieltämislakiesityksen, jonka mukaan kukaan 
parlamentin huoneiden jäsen ei saanut samalla olla armei
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jassa päällikönvirassa. Sen mukaisesti luopuivat Essex, Man
chester y. m. viroistaan, mutta Cromwelliin itseensä nähden 
tehtiin poikkeus; huolimatta siitä, että hän oli parlamentin 
jäsen, nimitettiin hänet määrätyksi ajaksi, jota kumminkin 
yhä pidennettiin, uudestaan järjestetyn armeijan kenraali
luutnantiksi, samalla kun uskollinen Th. Fairfax oli sen 
komentavana kenraalina. Hänettä ei voitu tulla toimeen 
uuteen otteluun varustautuvaa kuningasta vastaan.

Lilburne piti kaikkea tällaista vain kiertoteinä, joita hän, 
oikeusintoilija, kovasti vihasi, ja Cromwell näytti hänestä vain 
paikantavottelijalta, joka oli käyttänyt häntä vain vapautuak
seen epämukavista esimiehistä. Hän kieltäytyi sen vuoksi 
ottamasta vastaan paikkaa uudessa »/raa///"-armeijassa, josta 
kaikki epäluotettavat ainekset*) oli perin pohjin poistettu, ja 
palasi taas yleiseen kansalaiselämään, aluksi ajaakseen kirjo- 
tuksilla uskonnollisen vapauden asiaa presbyteriläisiä vastaan.

Kuten melkein kaikki valtiollisesti jyrkemmät ainekset, 
oli hän kuluneena aikana jättänyt presbyteriläiset ja taipu
nut independenteihin. Presbyteriläiset eivät tunnustaneet mi
tään uskonnollista vapautta paitsi heidän uskontonsa vapau
den. Toisten lahkojen sietäminen oli heidän mielestään pa
hinta kerettiläisyyttä, »perkeleen paras keino", ja vallankin 
skotlantilaiset, joiden kanssa parlamentti oli 25 p:nä syys
kuuta 1643, jolloin kuningas sitä pahasti ahdisti, tehnyt 
juhlallisen molemminpuolisen liiton ja jotka sitte olivat 
21 tuhannen miehen armeijalla tulleet apuun, pitivät uskon
nollista vapautta »sielun murhana".

Lordi Manchester syyttikin Cromwellia parlamentissa, 
jossa presbyteriläisillä vielä oli enemmistö, lahkolaisuuden 
edistämisestä, käyttäen todistuskappaleena erästä kirjettä, jossa 
Cromwell oli selittänyt, ettei valtio ihmisiä palvelukseensa 
valitessa kysy heidän mielipiteitään, vaan tyytyy siihen, että 
ihmiset ovat halukkaita sitä rehellisesti palvelemaan. Totta 
onkin, että Cromwellin sotajoukossa oli joukottain lahko
laisia, vieläpä kaikensuuntaisia, äärimmäisistä raamatun- 
uskojista melkein ateistisiin järkeilijöihin asti. He kuuluivat 
armeijan valiojoukkoon, olivat sen urhoollisin, uhrautuvai- 
sin, kansanvaltaisin ja sen vuoksi myöskin juuri se aines, 
joka myöhemmin oli oleva suurimpana vastuksena diktatori 
Cromwellille, jolloin sitte myöskin Cromwell vallankumouk-

•) Se on: kaikki kuningasmielisyyteen taipuvat ja kaikki pelkät 
seikkailijat.

8
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sellissä lahkolaisia vastaan näytti toisia puoliaan. Mutta tähän 
aikaan tukivat he Cromwellia ja Cromwell heitä.

Parlamentilta ei puuttunut hyvää tahtoa mutta kylläkin 
voimaa tehdäkseen heistä armeijassa lopun, sen vuoksi jäivät 
myöskin käytännössä tehottomiksi ne kehotukset ehkäistä tuo 
iljettävyys, joita Skotlannin parlamentti lähetti Englannin 
parlamentille. Cromwell puolestaan esiintyi taistelutantereelta 
lähettämissään kirjeissä yhä uudestaan puolustamassa sota- 
miehissään olevia lahkolaisia.

Kun presbyteriläiset eivät voineet siinä määrin muuttua 
vainotuista vainoojiksi kuin heidän oppinsa olisi vaatinut, teki
vät he Lontoossa kaikkensa singotellakseen saarnatuolista ja 
lentokirjasissa pannakirouksiaan lahkolaisia vastaan, ja West- 
minsterissä vuodesta 1643 alkaen istuneessa „suuressa juma
luusoppineiden kokouksessa", jonka oli määrä neuvotella 
yhteisestä yhtenäisestä kirkkojärjestyksestä Skotlannille ja 
Englannille ja jossa presbyteriläiset olivat melkoisena enem
mistönä, kaikui yhä intohimoista „kammottavan, kirottavan 
omantunnonvapauden opin" tuomitsemista.

«Suvaitsevaisuus tekisi tästä kuningaskunnasta surkean 
sekavuuden, Babelin, toisen Amsterdamin, Sodoman, Egyptin, 
Babylonian", lausutaan eräässä tämän kokouksen parlamentille 
lähettämässä kirjelmässä. «Kuten perisynti on alkusynti, jossa 
on kaikkien muiden syntien siemen ja mäti, niin on suvaitse
vaisuudella helmassaan kaikki erhetykset ja pahat . . . Sisim- 
pämme on kuohuksissaan ja me voisimme hukkua kyyne
leisiimme, kun ajattelemme, miten kauan ja kovasti tämä 
kuningaskunta monta vuotta on tehnyt työtä tuottaakseen 
pahtaan ja perinpohjaisen uskonpuhdistuksen siunatun hedel
män; ja nyt lopuksi, kaikkien näiden vaivojen, kärsimysten 
ja odotusten jälkeen, on todellinen ja perinpohjainen uskon
puhdistus vaarassa joutua syntymässään tämän laittoman 
suvaitsevaisuuden tukahuttamaksi, joka pyrkii toteutumaan 
sitä ennen."

Olisi kerrassaan väärin pitää näitä sanoja pelkän ahtaan 
uskonnollisen kiihkomielen äänenä. Niistä puhuu myöskin 
omistavan porvariston ääni. — Cityn kauppamiehistön enem
mistö oli presbyteriläisiä —, sama ääni joka tänään sanoo: 
Uskonto täytyy säilyttää kansalle. Tuona aikana, jolloin jyi- 
kimmät yhteiskunnalliset teoriat esiintyivät etupäässä uskon
nollisessa asussa, ei tuo olevan yhteiskuntajärjestyksen edun 
vuoksi säilytettävä luonnollisestikaan voinut olla »uskonto" 
yleensä, vaan vain jokin määrätty uskonnon muoto, ja nouse
valle porvaristolle otollisin uskonnonmuoto oli presbyteriläinen
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puritanilaisuus.*) »Independent“ oli toistaiseksi vielä epämää
räinen käsite, yhdysnimi, joka merkitsi sangen monenlaisia 
suuntia, jotka, syystä tai toisesta, eivät tahtoneet uskonnollista 
yksinvaltiutta, uskonnollista keskusvaltaa, kuten määrätyllä 
valtiollisen kehityksen asteella käsite vapaamielinen, sitte myö
hemmin käsite radikalinen, jyrkkä, ovat yhteisnimiä pyrin
nöille, joilla vain kielteisessä suhteessa on yhteistä, mutta 
joilla muuten on itsessään mitä laajimman erimielisyyden 
siemen. Meidän on jo seuraavassa osassa kerrottava inde- 
pendentien valtiollisesta jakautumisesta; miten pitkälle eroa
vaisuudet uskonnollisyhteiskunnallisessa suhteessa menivät, 
näkee siitä, että »independentisiksi lahkoiksi“ luettiin mitä 
moninaisimpia eri suuntia, kuten esim. voimakkaasti kommu- 
nistissuuntaisia lahkoja, sellaisia kuin uudestikastajat ja fami- 
listien uudestikastajahenkiset lahkot (kuten jo nimi osottaa, 
jonkinlainen ihmiskunnanveljeysliitto, joka oli syntynyt Miinste- 
rissä ja Hollannin kautta saanut jalansijaa Englannissa), edel
leen seuraavassa vielä puheeksi tulevat »viidennen monarkian" 
kannattajat**), edelleen nuo vielä suuremmassa määrässä anar
kismiin kallistuvat antinomistit (kirjotetun uskonnollisen ja 
siveyslain vastustajia, jotka pitivät evankeliumin hengen sisäistä 
valistusta riittävänä kaiken toiminnan ohjeena ja johtuivat 
sangen radikalisiin päätelmiin) ja tämän viimeksi mainitun 
summan ääri maiset, ranterit***), joita kuvataan vapaan- 
rakkauden ja muiden samanlaisten hirmujen tunnustajiksi.

*) »Ei ole ensinkään hämmästyttävää, että City pysyi presbyteriläisenä. 
Jonkinlaisen kirkollisen hirmuhallinnon pelko, joka alahuoneen penkeillä 
oli niin suuri, ei saanut mitään jalansijaa Cityn kauppiaitten ja käsityö
läisten mielissä. Asettamalla vanhimmat, olivat nämä kauppiaat ja käsi
työläiset kirkonkuriin nähden itse muodostaneet kirkon. Mitä kirkollista 
tyranniutta voisi tulla kysymykseen, sen olisivat he itse toimeenpanneet". 
(Gardiner.) Tämä vastakkaisuus porvarillisten luokkien parlamentarisen 
edustuksen ja itse luokkien välillä on sangen kuvaava ilmiö, jonka voi 
huomata kaikkialla nykyaikaisessa historiassa. Parlamenteissa ja parla- 
mentinjäsenissä vaikuttavat kaikenlaiset aatteenharrastajat miedontavasti, 
tai jos tahtoo, väärentäväsi edustuksen luokkaluonteeseen, vaikka he edus
tettujen suuressa joukossa häipyvätkin tavallisesti huomaamattomiin. Lon
toon Cityn vaihteleva suhde Cromwelliin ja parlamenttiin on Englannin 
vallankumouksen opettavimpia lukuja.

**) He toivoivat ja pyrkivät saavuttamaan, vedoten erääseen kohtaan 
Danielinkirjassa; Kristuksen messiaskuntaa, jonka piti seurata noita toinen 
toisensa perään kukistuneita maailmanmonarkioita — assyrialaista, persia
laista, kreikkalaismakedonialaista ja roomalaista maailmanmonarkiaa — 
ja muodostaa valtakunta, jossa ei olisi maallista hallitsijaa, ensimäisen 
kristillisen seurakunnan tapaan.

***) Merkitsee likipitäen: meluajat, hillittömät.
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Yksityiskohtainen.tämän ajan kaikkien lahkojen kuvaa
minen näyttää tarpeettomalta; niistä, jotka vaikuttavat histo
riamme vaiheisiin, puhutaan sopivissa kohdin seuraavassa. 
Tässä riittää, että panemme merkille yleensä olleen, ja laajalle 
levinneinä, kiliastisia — tuhatvuotista, kommunistista jumalan- 
valtakuntaa odottavia — lahkoja kansan keskuudessa. Nämä 
lahkot oli nyt presbyteriläisillä etupäässä mielessä tuomitse- 
mistyössään, niitä vastaan suuntautuivat heidän erikoisen 
lontoolaisen kokouksensa pannakiroukset ja heille omisti 
muuan presbyteriläinen kirkonvalo, Th. Edwards, v. 1646 
kokonaisen ilmiantokirjan, jolle antoi kuvaavan nimen »Kuo- 
lettumahaava". Monella lahkolla, kuten esimerkiksi antino- 
misteilla, oli lähtökohtanaan samat dogmatiset peruskäsitteet 
kuin presbyteriläisillä, mutta käytännössä sovelluttivat he 
niitä eri tavoin, ja käytännöstä oli kysymys.

Erästä entisen opettajansa ja esitaistelijansa Prynnen len
tokirjasta vastaan, joka huokui yllä kuvattua presbyteriläistä 
vainohenkeä, julkaisi Lilburne tammikuussa 1645 avoimen 
kirjeen, jossa otti lahkolaiset suojaansa ja ankarasti vastusti 
presbyteriläisten henkistä hirmuvaltiutta. Parlamentti selitti 
Prynnen toimesta kirjeen »naurettavaksi, parjaavaksi ja kapi
nalliseksi"; Lilburnea vastaan pantiin sen johdosta toimeen 
tutkimus, ja kun Lilburne ruoskitsi tätä toisessa lentokirjasessa, 
vangittiin hänet parlamentin päätöksen nojalla heinäkuussa 
1645. Mutta joskin presbyteriläisillä oli parlamentissa ja 
Cityn kauppamiehistössä enemmistö puolellaan, niin oli Lil
burne Lontoon porvariston laajojen kerrosten keskuudessa, 
hän kun m. m. innokkaasti vastusti yksinoikeuksien yhä vielä 
tapahtuvaa antamista suurille kauppiaille, aivan liiaksi kan
san suosiossa, että hänen kanssaan olisi voinut mielinmäärin 
menetellä. Kansalaisten lähetystö muistutti parlamentille Lil- 
burnen ansioista taistelussa »prelatien ja hovin loiseläjien 
tyranneita vastaan" ja sai vakuutuksen, että hänet asetettaisi 
laillisen tuomioistuimen tutkittavaksi ja että hänelle siksi 
aikaa määrättäisi sata puntaa kohtuullista ylläpitoa varten. 
Lähetystö ei ollut siihen tyytyväinen, ja muutamat kiihko- 
päät näyttävät suunnitelleen hyökkäystä vankilaan, jonka 
ajatuksen kumminkin Lilburne, joka sai siitä kuulla, ehdotto
masti hylkäsi, ja kun tuli lokakuu, jolloin hänen asiansa tuli 
käsittelyn alaiseksi, määräsi parlamentti, saatuaan uudistetun 
anomuksen ja katsoen pitkään tutkintovankeusaikaan, hänet 
päästettäväksi vapaaksi. Alahuone ei ollut missään kovin 
hauskassa asemassa. Tosin ei sen tarvinnut pelätä mitään 
kuninkaan puolelta; tämä oli Nasebyn taistelun jälkeen menet
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tänyt kaiken toivon aseellisesta voitosta ja antautunut taas neu
votteluihin. Mutta Cromwellin sotajoukko oli kokoonpantu 
miltei yksinomaan independenteistä; Lontoossa oli niillä puo
lellaan suuri osa kansasta, ja ellei päästäisi näiden epämu
kavien ahdistajien herroiksi, jotka vaativat uudistuksia „juu
reen ja oksiin" nähden, oltaisi vaarassa menettää voiton 
hedelmät. Yhä enemmän alettiin heitä pitää vihollisina. ,

Lilburne ei sitte kauan saanutkaan nauttia saamastaan 
vapaudesta. Hänen mielipiteistään parlamentin enemmistön 
suhteen ei ollut mitään epäilystä. Muutamia päiviä ennen 
vapauttamistaan oli hän julkaissut kaksi terävää lentokirjasta 
sitä vastaan. Vapauteen päästyään kävi hän säännöllisesti 
Lontoon independentien kokouksissa, ja näissä kokouksissa 
oli jo alahuoneen ylimyksellinen luonne vakinaisena puheen 
aineena. Muistutamme, mitä toisessa osassa olemme 
sanoneet sen kokoonpanosta ja valitsijoista. Viimemainitussa 
suhteessa olivat kaupungissa ja maaseudulla olosuhteet suu
ressa määrin huonontuneet. Nyt, jolloin äänioikeudella oli 
merkitystä, tuntui se seikka, että se kaupungeissa oli vain 
korporatsionien jäsenillä tai jopa vain esimiehillä ja kreivi
kunnissa omistavien luokkien vähemmistöllä, jo epäoikeute
tulta syrjäyttämiseltä niistä, joilta äänioikeus oli riistetty 
pikemmin perinnäisen tavan voimalla kuin alkuperäisten sää
dösten kautta. Samoin vallitsi jo pahoja epäkohtia edustet
tujen paikkakuntien suuruuteen nähden verrattuna niiden 
edustukseen. Kehityksessä takapajulle jääneillä tai taantu
neilla kaupungeilla tai kauppaloilla oli sama edustus kuin 
suuren merkityksen saavuttaneilla kaupan ja teollisuuden 
keskuksilla.

Tähän aikaan teki lordien oikeusta päätöksensä, jonka 
mukaan tähtikamarin oikeudenkäynti Lilburnea vastaan oli 
ollut laiton ja että hänelle oli maksettava korvaus kärsimäs- 
tään vääryydestä. Todennäköisesti tämän jälkeen meni hän 
samana talvena naimisiin ja perusti oman kodin. Mutta jo 
14 p:nä huhtikuuta 1646 vangitaan hänet uudestaan. Muuan 
presbyteriläinen sotilas, eversti Edw. King, jota Lilburne — 
eikä vain hän — oli syyttänyt siitä, että hän petollisella vit
kastelulla oli vehkeillyt kuninkaallisille useita paikkoja, mutta 
jota vastaan hänen suhteidensa vuoksi parlamentissa ei voi
nut saada nostetuksi oikeudenkäyntiä, oli nostanut kanteen 
häntä vastaan ilkeämielisestä panettelusta ja saanut aikaan 
sen, että hänet väliaikaisesti vangittiin.

Tästä jutusta kehittyi Lilburnelle kokonainen sarja oikeus
juttuja ja vainoja, joista tässä voimme mainita vain väittä-
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mättömimmät kohdat. Oikeusviranomaisille ja parlamentille 
lähettämissään vetoomiskirjelmissä osottaa Lilburne hänen 
osakseen tulleen menettelyn laittomaksi ja pyytää oikeudel
lista apua. Mutta eräässä niistä, jonka hän nimellä »Oikeu
dessa pysyvän miehen syyttömäksi todistaminen" julkaisee 
lentokirjasena, mainitsee hän myöskin entisen kenraalin, lordi 
Manchesterin, petollisuudesta, ja kun tämä sillävälin oli tullut 
lordien huoneen puhemieheksi, saa Lilburne pyytämänsä 
oikeussuojan sijasta vaatimuksen vastata lordien edessä syy
töksistään. Kerta toisensa jälkeen näiden eteen vietynä kiel
täytyy hän jyrkästi vastaamasta heille tai polvistumasta hei
dän edessään, kun heillä hänen vakaumuksensa mukaan 
oikeusasioissa ei ollut mitään tuomiovaltaa hänen suhteensa. 
Hän vetoo, selittäen heidät »oikeuksiensa yli käyviksi ja oma
valtaisesti itselleen oikeuksia anastaviksi tuomareiksi", heidän 
ohitsensa yhä uudestaan »päteviin, asianomaisiin ja laillisiin 
tuomareihinsa, alahuoneessa istuviin Englannin yhteisen kan
san kokoontuneisiin edustajiin", mutta ennenkuin nämä saa
vat päättäneeksi asian, tuomitsevat lordit 10 p:nä heinäkuuta 
hänet 2,000 punnan rahasakkoon ja menettäneeksi oikeuden 
milloinkaan hoitaa mitään virkaa ja seitsemäksi vuodeksi 
sulettavaksi Towerin linnaan. Towerissa osakseen tulleesta 
kohtelusta ei hänellä yleensä ollut valittamista — ainakin tässä 
suhteessa näytti uusi hallitusvalta paremmalta kuin vanha —, 
vankilan palvelijat vaan nylkivät vankeja häpeämättömästi.

Mutta Lilburnea ei voinut vankilakaan rauhottaa. Hän 
ja hänen ystävänsä eivät lakanneet ahdistamasta alahuoneen 
jäseniä, vaan vaativat heitä auttamaan häntä oikeuteensa, ja 
saivatkin ainakin sen aikaan, että hänet vuoden 1647:n 
lopulla päästettiin takuuta vastaan vapaaksi. Hän käytti tätä 
vapautta kaikenlaiseen agitatsioniin ja teki m. m. retkiä 
sellaisiin paikkoihin, missä joillakin osastoilla sotajoukkoa, 
jossa hänellä oli paljon ystäviä, oli majapaikkansa. Mikä 
hänet sinne vei, tulemme myöhemmin näkemään. Erään 
vastustuspuolueeseen kuuluvan papin ilmiantamana siitä, että 
hän oli ottanut osaa erääseen kokoukseen, jossa oli päätetty 
30,000 kappaleen painoksena jakaa erästä aivan epäilemättä 
hänen kirjottamaansa lentokirjasta »Useiden tämän kansan 
vapaasyntyisten jäsenten vakava anomus", sai Lilburne mää
räyksen, että hän oli menettänyt vapaanaolo-oikeutensa ja 
että hänen täytyi palata Toweriin.

Mainittu anomus on Englannin vallankumouksen huo
mattavimpia asiakirjoja, kuten sivumennen sanoen yleensä 
anomusten laatiminen ja niiden puolesta puhuminen oli



valsankumousajan pääasiallisin agitatsionikeino, ja anomuksissa 
on löydettävissä hyvä osa sen historiaa. Tässä nyt maini
tussa anomuksessa nimitetään, yhdenmukaisesti Lilburnen jo 
eräässä aikaisemmassa lentokirjasessa käyttämän lausetahan 
mukaan, alahuonetta »kansan korkeimmaksi auktoritetiksi", 
mikä oli siihen aikaan vielä niin kuulumaton valitun kansan
eduskunnan täysivaltaisuuden julistus, että parlamentti 29 
p:nä toukokuuta 94 äänellä 86 vastaan päätti, että kirjanen 
on jätettävä pyövelin poltettavaksi, koska se »asettaa voi
massaolevan valtiomuodon kyseenalaiseksi''. Se asetti kum
minkin vielä enemmänkin »kyseenalaiseksi": kymmenykset, 
kauppamonopolit ja muut väärinkäytökset, vieläpä koko 
oikeuslaitoksen, jonka tuottamat vauriot voimakkaasti esitet
tyinä paljastetaan ja jonka perinpohjaista uudistusta, sekä 
oikeudenkäyttöön että itse oikeuslaitoksiin nähden, pontevasti 
vaaditaan.

Lontoon väestöön kuuluvat Lilburnen ystävät ja kan
nattajat eivät puolestaan jääneet rauhallisiksi. Parlamentille 
jätettiin anomus toisensa jälkeen hänen puolestaan, ja kun 
vihdoin 1 pnä elokuuta 1648 taas »kymmenentuhatta Lon
toon kansalaista, miestä ja naista", anoi että Lilburne lasket
taisiin vapaaksi tai häntä vastaan alettaisi lainmukainen oikeu 
denkäynti, pakotti se lopultakin lordit ja alahuoneen jäsenet 
yhtymään ja päästämään Lilburnen vapaalle jalalle ja peruutta
maan hänelle tuomitun rahasakon. Kuitenkin oli tällä »kansan- 
tahtoon" myöntymisellä oma ominainen puolensa.
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V LUKU.

Inöepenöentien jakautuminen „Ieuellereihin“ 
ja „gentlemeneihin“. Uastakkaisuuöen  

toistaiseksi tasottuminen.

Sillä välin oli parlamenttipuolueiden suhteessa toisiinsa, 
kuninkaaseen ja armeijaan tapahtunut siirroksia; missä olivat 
vastakkaisuudet tulleet ilmeisemmiksi, missä taas oli tapah
tunut jonkinlaista lähentymistä.

Kaarle Lnfin oli keväällä 1646 paennut skotlantilaisten 
leiriin, mutta nämä luovuttivat hänet veikan a-olleiden apu-



120

maksujen suorittamista vastaan englantilaisille vastusta
jilleen, jotka aluksi sulkivat hänet northamptonshirelaiseen 
Holdenbyn tai Holbyn linnaan. Sieltä käsin koetti hän veh
keillään saada vuorotellen parlamenttia ja armeijaa yllyte
tyksi toisiaan vastaan. Sotajoukko oli maan järjestynyt kansan
valta; sen miehistönä olivat talonpojat ja käsityöläiset; johta
jat olivat, presbyteriIäisten kenraalien erottua, osaksi noista 
joukoista kohonneita, osaksi mielipiteiltään jyrkempiä omista
vien luokkien jäseniä. Ja vaikka viimeksimainittujen ja 
joittenkin armeijan joukkojen välillä jo olikin ilmennyt 
kaikenlaista erimielisyyttä, oli kummallakin osalla kum
minkin vielä toistaiseksi jotakin yhteistä etua valvottavana 
parlamenttia vastaan, jossa maanomistajien ja suurporvaris- 

.ei?.u* ° b val määräävinä. Parlamentin enemmistöstä oli 
nimittäin, kun kuninkaalla ei enään ollut mahdollisuutta sota
voimin nousta sitä vastaan, nopeasti kadonnut ihastus voit
toisaan omaan sotajoukkoon, jonka murina tunnettiin ja jolle 
oltiin velkaa melkein vuoden palkka. Koetettiin vapautua 
sen vaikutuksesta päästämällä osa rykmenteistä sotapalveluk
sesta ja jakamalla loput eri paikoille. Mutta johtajat ja sota
miehet huomasivat tarkotuksen ja vastasivat julistautumalla 
itsenäiseksi vallaksi. Sotamiehet loivat itselleen kauttaaltaan 
kansanvaltaisen laitoksen, „agitatorit". Sana on johdettu 
sanasta „agitate", johtaa jonkun asioita, ja oli sillä alkuansa 
sama merkitys kuin nykyisin sanalla edusmies tai luottamus
mies. He olivat sotamiesten asiamiehiä, ja oli heillä sellai
sina, Lilburnen vaikutuksen alaisina, joka aina oli yhteydessä 
heidän kanssaan, mitä suurin vaikutus tapausten kulkuun, 
usein ovat he johtaneet asiät päätökseenkin.

Upseerien ja pääesikunnan täytyi, tahtoivatpa tai eivät, 
tunnustaa uusi laitos. Sovittiin siitä, että jokaisen rykmen
tin piti valita kaksi „agitatoria", vieläpä saatiin ne valita 
vain miehistön tai aliupseerien riveistä; näiden „agitatorien" 
yhdessä aina kahden virassaolevan upseerin kanssa rykment
tiä kohti, piti muodostaa „armeijan neuvosto". Siten kokoon
pantu neuvosto oli kaikenlaisissa neuvotteluissa parlamentin 
kanssa, ja kun ne eivät johtaneet toivottuun tulokseen, pidet
tiin suuri armeijan kokous eräällä Newmarketin kaupungin 
läheisellä kankaalla ja siellä hyväksyttiin — 4 p:nä heinä
kuuta 1647 juhlallisella tavalla manifesti, jossa julistettiin, 
ettei armeija ole mikään palkkajoukko, joka olisi pestattu 
valtiovallan mielivaltaa palvelemaan, vaan — sananmukai
sesti -  „Englannin kansan vapaita miehiä, jotka olivat kokoon
tuneet ja aseihin jääneet tietäen ja tietoisina puolustaakseen
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omiansa ja kansan vakuutettuja oikeuksia ja vapauksia", ja 
että he, upseerit ja sotamiehet, allekirjotuksellaan sitoutu
vat olemaan ennen hajaantumatta tai olemaan antamatta hajot
taa itseään rykmentittäin tai joukottain, ennenkuin ovat saa
neet varmuuden siitä, että »meitä valtion kansalaisina ja 
muita Englannin vapaasyntyisiä kansalaisia ei enään aseteta 
sellaisten sortotoimenpiteiden, väkivallantöiden ja epäkoh
tien alaisiksi kuin tähän asti."

Vielä suurempi samansuuntainen mielenosotus — saapu
villa on 21,000 miestä — pidetään kuutta päivää myöhemmin 
Triploe-Heathilla, lähellä Cambridgea. Pääesikunnasta sota- 
miehiin asti ovat kaikki yksimielisiä siitä, että ei anneta tyy
dyttää itseään puheenparsilla, ja edetään St. Albansiin, pää
kaupunkia yhä lähemmäksi. Parlamentti vastaa siihen julis
tuksella, jonka mukaan kaikki ne, jotka eroavat armeijasta, 
saavat maksamatta olevat palkkansa ja, aina miten haluavat, 
matkarahan Amerikaan tai Irlannin varusarmeijaan; parla
mentti asettaa „turvallisuusvaliokunnan", joka rupee yhteyteen 
Cityn kansanpuolustusjoukkojen johtajien kanssa järjestääk
seen asestetun vastarinnan armeijaa vastaan; Cityn oppipojat*) 
sekä palveluksesta päässeet sotilaat, merimiehet y. m. tunkeutu
vat Cityn presbyteriläisten hiljaisella suostumuksella 26 p:nä 
heinäkuuta parlamenttiin, estävät independentisiltä edustajilta 
pääsyn kokoushuoneeseen ja pakottavat presbyteriläisen enem
mistön antamaan armeijalle vihamielisen lausunnon. Senjäl- 
keen valtaa armeija 7 p:nä elokuuta 1647 Lontoon »suojellak
seen parlamenttia", ja yksitoista presbyteriläistä edustajaa, 
jotka armeijaa vastaan suunnatuista päätöksistä ja toimen
piteistä keskusteltaessa olivat erikoisesti tehneet itsensä huo
matuiksi, suletaan parlamentista, jonka jälkeen he, kolmea 
poikkeusta lukuunottamatta, lähetetään maanpakoon. Sitte 
pakottaa Cromwell 20 p:nä elokuuta, »käsi miekalla", parla
mentin tekemään päätöksen, joka kumoo parlamentin pako- 
tuksenalaisena tekemät päätökset ja määrää, että noihirnstun- 
noihin osaaottaneista voidaan kaikki ne alahuoneen jäsenet, 
jotka olivat suosineet pakotusta tai koettaneet saada hyväksy
tyksi sen alaisena tehtyjä päätöksiä, vangita kapinaan syyllisinä. 
Tämä saattaa edelleen useat presbyteriläiset tuittupäät jäämään 
hyväksi aikaa pois istunnoista, niin että vaaka alahuoneessa 
yhä enemmän kallistuu independentien puolelle.

Mutta armeija peräytyy toistaiseksi Putneyn esikaupun-

„Oppipojat" oli parlamentinenemmistö saanut puolelleen eräällä 
vapaapäivistä tekemällään päätöksellä.



kiin pitääkseen silmällä mitä edelleen tapahtuisi. Niin pit
källe oli kaikki käynyt hyvin. Mutta kun tämä hetkellinen 
voitto parlamentista oli saavutettu, alkaa kumminkin mieli
piteiden vastakkaisuus independentien leirissä saada selvem
män muodon. Kesäkuun alussa oli muuan rakuunajoukko 
vänrikki Joycen, erään eversti Whalleyn rykmentin „agitato
rin", johdolla vienyt kuninkaan Holmbyn linnasta Newmar- 
ketiin, kuten epäiltiin — Cromwellin salaisesta käskystä. 
Näyttää kumminkin siltä kuin Cromwellin vastaväitteissä, ettei 
hän ollut määrännyt mitään sellaista tehtävää, olisi sikäli perää, 
että hän vain oli antanut suostumuksensa siihen, että lähettä
mällä luotettavia sotamiehiä Holmbyyn hankittaisi varmuus 
kuninkaan pysymisestä paikalla, s. o. estettäisi nuo nyt 
niin epäluotettavat skotlantilaiset viemästä häntä pois, mutta 
että agitatorit pitivät varmimpana saattaa Kaarle armeijan 
välittömään piiriin ja omalla valtiudellaan kävivät yli ohjei- 
densa. Missään tapauksessa ei tapahtunutta muuttoa kuiten
kaan oltu peruutettu. Kun armeija sitte marssi Lontoota yhä 
lähemmäksi, oli myöskin kuninkaan oleskelupaikkaa siirretty 
yhä lähemmäksi Lontoota, ja vihdoin määrättiin Kaarlen olin
paikaksi kardinali Wo!seyn rakentama Hamptonin linna lähellä 
Lontoota. Mutta sensijaan että juonittelut nyt olisivat loppu
neet, alkoivat ne vasta oikein. Parlamentissa olivat presbyteri- 
läisten tappelukukkojeny poistamisen ja poistumisen jälkeen 
independentit ja presbyteriläiset likipitäen yhtä voimakkaina 
vastakkain, mutta viimemainitut halusivat hillittömästi saada 
aikaan sopimusta kuninkaan kanssa. Tämä saattoi armeijan 
independentien johtajat samoin puolestaan käymään neuvot
teluihin kuninkaan kanssa, etteivät presbyteriläiset voisi heitä 
ehkäpä myydä. Kaarle käytti tätä asemaa taitavasti hyväkseen. 
Hän ei ollut milloinkaan arkaillut juonitteluissa eikä kammo- 
nut, ollessaan tietoinen jumalan-armoisuudestaan, mitään val
hetta eikä mitään petosta, kun hän niistä vaan voi toivoa 
saavansa hyötyä. Hän oli aikonut Cromwellin osaksi, kuten 
anastetuista kirjeistä myöhemmin kävi ilmi, hirttonuoran, 
mutta käyttäytyi häntä kohtaan niin kuin olisi hän määrän
nyt hänet pääsemään korkeimmille kunniasijoille. Puolinai
silla lupauksilla, jotka hän minä hetkenä tahansa voi peruut
taa, oli hän koettanut taivuttaa noita kanssaan neuvottelevia 
puolueita, eikä ensinkään ruvennut omantunnonvaivoihin siitä, 
että tänään neuvotteli Cromwellin ja tämän vävyn Iretonin,
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*) Toiset kuningasmieliset olivat jo v. 1644, kun Kaarle kutsui koolle 
vastaparlamentin Oxfordiin, jättäneet Westminsterin.
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huomenna Skotlannin ja Englannin presbyteriläisten ja näiden 
selän takana Irlannin katolilaisten kanssa, voidakseen aina 
asianhaarojen mukaan käyttää toisia näistä toisia vastaan. 
Samalla oli hänellä Hampton-Courtissa täydellinen hovi, hän 
kohteli tuhansia sinne retkeileviä lontoolaisia erinomaisen 
rakastettavasti ja näki senvuoksi osakkeidensa hinnan päivä 
päivältä nousevan.

Sotamiehet ja muut armeijan jyrkemmät ainekset huo
maavat sen, katkeroittuen yhä enemmän. Senkö vuoksi olivat 
he lukemattomissa otteluissa taistelleet Kaarlen vieraita palkka- 
joukkoja vastaan? He olivat panneet tavaransa ja henkensä 
alttiiksi taistelussa niitä vastaan, ja nyt vaihtoivat heidän johta
jansa herttaisia kohteliaisuuksia hänen kanssaan ja suvaitsivat, 
että hänelle, voitetulle, annettiin voittajan kunnia ja asema 
osaksi. Minkälaista kieroa peliä Kaarle pelasi, sitä voivat 
he yhtä vähän nähdä kuin heidän johtajansakaan, mutta he 
näkivät, ja näkivät selvästi, mihin peli johti ja että heidän 
johtajansa pelasivat virheellisesti ja olivat, joko sitte päättä
mättömyyttään tai kunnianhimosta, pettämäisillään heidän 
asiansa. Armeijassa ruvetaan käyttämään katkeraa sanaa 
„herroista ( =  gentlemen) independenteistä“ — ja armeijan 
„grandeista", »suurista", vastakohtana »kunnialliselle nimi
sanalle sotamiehet" — jota talonpojat ja käsityöläiset sota
joukossa käyttivät nimenään. Mutta näitä tai heidän asiansa 
esittäjiä, jyrkempiä »agitatoreja", moittivat „grandit" puoles
taan siitä, että he muka ovat »tasottajia" — „levellerejä".

Vihdoin kohoo tyytymättömyys niin suureksi, että yksin 
suuri määrä upseerejakin julkisesti ilmaisee tyytymättömyy
tensä iankaikkisten neuvottelujen ja venyttelyjen politikaan. 
»Agitatorit" kokoontuvat ja laativat tasavaltalais-kansanvaltai- 
sen julistuksen, jolle antavat nimen: »Kansansopimus ylei
sen oikeuden pohjalla kaikkien ennakkoluulottomien ihmisten 
yhdistämiseksi", ja Kansansopimuksen toteuttaminen on tästä 
alkaen kaikkien »levellerien" tunnuslauseena. Tämän kansan
sopimuksen, joka jo sisälsi melkein kaikki valtiolliset ja 
taloudelliset vaatimukset joita myöhemmin vielä puheeksi 
tuleva, keväällä 1649 laadittu saman niminen levellerien julistus 
sitte kehitti, julisti, kuten toisenkin agitatorien piiristä lähte
neen lentokirjasen, jolla oli nimenä »Armeijan asia" ja joka 
ruoski m. m. parlamentin harjottamaa takavarikkoon otettujen 
kirkontilojen häpeällistä hoitoa y. m., parlamentti kapinalli
seksi ja sen laatijat rangaistaviksi. Pääesikunta, vaikka sitä 
kirjasissa oli arvosteltu yhtä ankarasti kuin parlamentin 
enemmistöä, ryhtyi neuvotteluihin. Se voi esiintyä sitä vä
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hemmän päättäväisesti levellerejä kohtaan, kun useat korkea- 
arvoiset upseerit julkisesti suosivat näitä. Toiselta puolen ei 
Cromwell, vaikka pitikin esim. levellerien äänioikeusvaati- 
musta arveluttavana, voinut muitta mutkitta selittää hyväksy
vänsä kuninkaallisen mahtivallan syrjäyttämistä, niin kauan 
kuin hän itse vielä oli neuvotteluissa kuninkaan kanssa. 
Lyhyesti sanoen, neuvottelut päättyivät tuloksettomasti, tyyty
mättömyys ja molemminpuolinen epäluuloisuus tulevat yhä 
suuremmiksi ja agitatorit uhkaavat lopulta ryhtyä omin neu
voin äärimäisiin keinoihin.

Kuninkaalle käy ilma epämieluisaksi. Kuten sanotaan, 
sentähden että hänelle kerrotaan levellerien muka vehkeile- 
vän hänen henkeään vastaan, jättää hän 11 p:nä marraskuuta 
1&47 yöllä ja sumuisella säällä Hampton-Courtin ja lähtee 
Wightin saarelle, jossa saaren kuvernööri ja yllämainittu 
eversti Hammond, sijottaa hänet Carisbrookin linnaan. Le
vellerien mielipiteen mukaan olivat tämän kuninkaan paon 
aikaansaaneet pääesikunta, armeijan «grandit" ja ennen kaikkea 
Cromwell, voidakseen sitte sitä häiritsemättömämmin ja 
huomaamattomammin neuvotella hänen kanssaan, mutta 
tämänaikaiset Cromwellin kirjeet osottavat, että tämä epä
luulo oli vähän perusteltu. Mutta joka tapauksessa, epäluulo 
oli nyt olemassa, vieläpä oli sitä useissa korkea-arvoisissa 
upseereissakin, ja yhä lukuisammat agitatorit ja sotamiehet 
uhkasivat kapinalla, jollei vakavasti ryhdyttäisi toteuttamaan 
»Kansansopimusta". Lilburne, joka tähän aikaan sai joten
kin vapaasti liikkua (s. 118) ja joka, ellei yleensä Kansan- 
sopimuksen kirjottaja, niin kumminkin joka tapauksessa yksi 
sen sepittäjistä, kiihotti tätä mielialaa mitä innokkaimmin. 
Hänellä oli melkoinen vaikutus armeijaan. Hänen lento- 
kirjasiaan luettiin armeijassa ahkeraan ja, kuten eräässä lor
deille keväällä 1647 annetussa kertomuksessa mainitaan, sota
miehet «käyttivät niiden sanoja kuin valtion lakia". Myöskin 
sanotaan eräässä kirjotuksessa, että «koko armeija näyttää 
Lilburnelta ja olevan taipuvaisempi antamaan lakeja kuin 
niitä vastaanottamaan". Kokonaiset rykmentit, kuten Lilbur- 
nen veljen Robertin johtamat ratsumiehet ja eversti Harri
sonin, erään viidennen monarkian hurmahenkisen kannatta
jan, jälkaväkirykmenttt, oli voitettu asian puolelle. Epäluo
tettavat »agitatorit" jätettiin vaaleissa valitsematta ja heidän 
sijalleen asetettiin taattuja tasavaltalaisia. Cromwell, jolta 
tämä ei luonnollisesti jäänyt huomaamatta ja jolle juoruajat 
olivat kertoneet sellaistakin, että Lilburne ja muuan toinen 
«levelleri", jo mainittu majuri John Wildman, tahtoisivat toi
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mittaa hänet petturina murhaamalla tieltä, ymmärsi nyt, mikä 
oli kysymyksessä ja että tätä agitatsionia vastaan täytyi ryh
tyä vastatoimenpiteisiin. Hän oli kyllin kauan epäröinnyt, 
todennäköisesti sen vuoksi, että hän kumminkin kammoi 
eikä omannut laillisia keinojakaan vetääkseen Kaarlea itseänsä 
edesvastuuseen. Mutta armeija vaati yhä äänekkäämmin 
»oikeutta" ja armeijan melkoisen osan kapina oli pahinta, 
mitä hänelle ja hänen puolueellensa voisi tapahtua. Armei
jatta olivat he parlamentissa avuton vähemmistö, olihan hei
dät, huolimatta presbyteriIäisten johtajien karkottamisesta, jo 
13 p:nä lokakuuta taas kolmessa äänestyksessä, kun oli kysy
mys presbyteriläisyyden valtiollisesta järjestämisestä, voitettu. 
Hänen ja Iretonin lokakuussa käsiinsä saama Kaarlen kirje 
oli toiselta puolen hänelle osottanut, mitkä tämän todelliset 
aikeet hänen suhteensa olivat. Tässä täytyi neuvotella ja 
neuvoteltiinkin. Kolme eri rykmenttien kokousta määrättiin 
pidettäviksi, ensimäinen 15 p:nä marraskuuta Corkbush-Fiel- 
dillä, Waren luona, Hertfordin lähellä (noin 25 kilometrin 
päässä Lontoosta), ja tähän ensimäiseen yhtymätilaisuuteen 
kutsuttiin, sanotaan, tahallisesti ne rykmentit, jotka vielä olivat 
rauhallisimpia. Kun ne olivat puhuneet, niin oli odotetta
vissa, että heidän esimerkkinsä ei jäisi vaikuttamatta kapi
nallisiin. Eikä tämä laskelma, jos sellainen todella oli tehty, 
osottautunut vääräksi. Muun sai aikaan Cromwellin vai
kuttava tarmokkuus sotapäällikkönä.

Suuri osa sotamiestä ja monet upseerit pitivät Waressa 
merkkinä mielipiteistään lakissaan »Kansansopimus<t-\dr)asia., 
jossa esilauselmana oli: »Kansan vapaus, sotamiehen oikeus“. 
Paitsi kurissa pysyviä rykmenttejä olivat nimittäin saapuvilla 
myöskin Robert Lilburnen ratsumiehet ja Thomas Harri
sonin jalkaväki sekä huomattuja levellerejä muista rykmen
teistä. John Lilburne, eversti Rainsborough, muuan urhoolli- 
simmista sotapäälliköistä, joka vallankin Bristolin vallotuk- 
sessa oli kunnostautunut, majuri Scott ja muut tasavaltalaiset 
ratsastivat osastolta toiselle ja innostivat sotamiehiä pysymään 
lujina, vapauden asia kun oli kysymyksessä. Kuului kaiken
laisia huutoja, jotka Cromwellille eivät hyvää ennustaneet. 
Hän osotti kumminkin voivansa hallita asemaa. Fairiaxin ja 
muiden pääesikuntien jäsenten kera ratsasti hän rintamia 
pitkin, ensinnä maltillisten rykmenttien editse. Luettiin julki 
esitys, jossa »kumottiin" agitatorien esittämät valitukset ja 
selitettiin sotamiehille kaikkien armeijan jäsenten yhteisen 
esiintymisen välttämättömyys, jos mieli saada toteutetuiksi 
vaatimukset, jotka muka olivat myöskin kenraalien vaatimuk-
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siä. Selityksen sävyn ja sisällyksen ynnä julistuksessa anne
tut lupaukset ottivat sotamiehet suurta suosiota osottaen vas
taan ja lupasivat tahtovansa noudattaa kuria. Sitte tuli 
Harrisonin rykmentin vuoro, ja tämäkin kuunteli esitystä 
rauhallisena ja taipui, tehtyihin lupauksiin nähden, poista
maan lakeistaan „kapinallisiksi" leimatut merkit. Toisin 
kävi Lilburnen ratsumiesten luona. Nämä ottivat Cromwellin 
ja Fairfaxin vastaan uhmailevin huudahduksin ja keskeytteli- 
vät viimeksimainittua, hänen lukiessaan esitystä, katkerilla 
välihuomautuksilla. Silloin ratsastaa Cromwell esiin. „Otta
kaa paperiliuskat lakeista!" — „Ei, ei», kaikuu vastaan. 
Mutta Cromwellin ei nyt enään ole tarpeen neuvotella. Muit
ten upseerien seuraamana ratsastaa hän kapinoitsijain keskelle, 
repäisee miehiltä, jotka osaksi ovat ällistyneitä, osaksi arastele
vat tekemästä tosiasiallista vastarintaa niin monien voitokkai
den taistelujen johtajalle, itse merkit lakeista ja antaa viedä 
pois kapinallisina neljätoista sotamiestä, jotka erikoisesti oli
vat käyttäytyneet vastahakoisesti. Sotaneuvottelu pidetään 
ja kolmelle poisviedyistä langetetaan kuolemantuomio. Kaksi 
vapautuu arvalla, mutta kolmanteen Richard Arnoldiin, nähden 
pannaan tuomio täytäntöön, ja majuri Scottiin ja kapteeni 
Brayhin nähden, jotka olivat esiintyneet kapinallisia puolusta
massa ja leimanneet Arnoldin mestauksen Petition of Rightsin 
loukkaukseksi (koska sen mukaan sotaoikeudet oli poistettu), 
hankitaan parlamentilta vangitsemiskäsky.

Niin oli tämä ensimäinen kapinan yritys kukistettu. 
Kaksi muuta kokousta kului häiritsevittä välikohtauksitta, 
kaikkialla taipuivat muuten levellereihin kallistuvat sotamie
het, yksimielisyyden säilyttämiseksi yhteistä vihollista vastaan, 
tekemään alistumisen uhrin. Mutta tyytymättömyys oli vain 
saatu vaikenemaan, sitä ei oltu poistettu. Arnoldin muis
toa oikeuden asian marttyyrina kunnioitetaan, ja kaikissa 
myöhemmissä riitaisuuksissa kohotetaan uudestaan vaatimus 
tämän „viattomasti vuodatetun veren" sovituksesta. Tuli 
hehkuu tuhkan alla, ensimäisessä tilaisuudessa taas kirkkaaksi 
leimahtaakseen.

Cromwell puolestaan oli toiminut välttämättömyyden 
pakon alaisena. Kurittomalla armeijalla ei parlamentissa ja 
sen ulkopuolella olevia presbyteriläisiä voinut pitää aisoissa. 
Heitä, samoin kuin aina yhä uudestaan voimia kokoovia 
kuningasmielisiä vastaan täytyi sotajoukon esiintyä yksimieli
senä rintamana. Sen vuoksi viettääkin Cromwell seuraavat 
kuukaudet taas toimeenpannen kaikenlaisia muutoksia sotajou
kon järjestelyssä, jolloin epäluotettavat ja liian vastahakoiset
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ainekset mahdollista myöden poistetaan. Mutta toiselta puo
len ajavat hän ja hänen ystävänsä parlamentissa hyväksy
tyksi päätöksen, että enään ei päätettäisi mitään adresseja 
kuninkaalle ja että kukaan kummankaan huoneen jäsen ei 
saa niiden luvatta seurustella kuninkaan kanssa. Siitä huoli
matta ei heidän asemansa ollut mikään lohdullinen. Kaikkialla 

„ kuohui. „Kuningas, jonka kanssa ei saa pitää neuvotteluja, on 
Carisbrookissa; kaikkien tyytymättömien toiveitten ja kauas 
ulkomaille ulottuvien juonittelujen keskus, siinä on yksi aines. 
Suuri kuningasmielinen puolue, vaivoin kukistettu, mutta 
joka hetki valmis nousemaan uudestaan, siinä on toinen. 
Suuri presbyteriläinen puolue, jonka etunenässä oli Lontoon 
City, „asian rahastonhoitaja", ja joka on sangen tyytymätön 
asiain uuteen kulkuun ja epätoivoisena katseillaan etsii uusia 
yhtymiä ja uutta taistelua — se on laskettava kolmanneksi 
ainekseksi. Niihin vielä lisäksi ajattelematon, kapinallinen, 
tasavaltalainen tai tasottava puolue, ja sitte ajateltakoon, että 
alahuoneen töihin ottaa osaa vielä vain 70 jäsentä, nämä 
lisäksi jakautuneina kahteen likipitäen yhtä suureen ryh
mään — jäännöksen pysyessä syrjässä ja odottaessa, mitä 
jutusta tulee — siitä ja lähestyvästä skotlantilaisesta armei
jasta".

Tällaisen kuvan asiain tilasta antaa Carlyle, ja se pitää 
pääasiassa paikkansa. Hän vain unohtaa lisätä, että sillä oli 
halu noudattaa pohtikaa, jota tuo „ajattelematon, kapinallinen 
j. n. e. puolue" tahtoi alettavaksi ajaa. Cromwell teki kai
ken voitavansa saadakseen aikaan kuningasvastaisten ainesten 
yhtymisen. Hän kutsui parlamentin ja armeijan „suuret" 
luokseen, meni toisella kerralla muutamien näiden kanssa 
Cityn istuntoon, voittaakseen Cityn-isät puolelleen, mutta mi
tään sopimusta ei saatu aikaan. Jyrkemmän suunnan presby- 
teriläiset luottivat skotlantilaisiin ystäviinsä, Skotlannissa kun 
oli vallan saanut presbyteriläis-kuningasmielinen puolue, joka 
kokosi 40,000-miehisen armeijan hyökätäkseen Englantiin. 
Huhtikuussa 1648, juuri päivää jälkeen Cromwellin käynnin 
Cityn istunnossa, puhkee suuri Cityn „oppipoikien" kapina, 
joka tukahutetaan vasta kolmantena päivänä. „Jumala ja 
kuningas Kaarle!" on noiden kapinallisten nuorukaisten sota
huuto, joihin liittyy kaupungin käsityöläisiä, palkkatyöläisiä 
y. m.*) Mutta se oli vain johdannoksi. Toukokuussa

*) Vuosina 1646—1651 oli kallis aika, vuosi 1648 oli Thorold Roger
sin mukaan pahin.
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leimahtaa tuli kaikissa nurkissa. Kentissä, Essexissä, Wale
sissa nousevat kuninkaan kannattajat, ja Skotlannista hyökkää 
sikäläisten monarkististen presbyteriIäisten johtaja, markisi 
Hamilton, todellakin 40,000-miehisen armeijan etunenässä, 
Englantiin. Mutta independentiläiset sotapäälliköt ja heidän 
armeijansa osottautuivat pian aseman herraksi. Eräässä ensi
mainittujen kokouksessa Windsorissa olivat he, päivän . 
vahvistettuaan itseään rukouksissa*), päättäneet, että jos nämä 
kapinat ja maahanhyökkäys onnellisesti voitetaan, Kaarle 
Stuart, »tämä veri-ihminen", on vedettävä tilille kaikesta siitä 
verestä, jonka hän on vuodattanut, ja kaikesta siitä onnetto
muudesta, minkä hän on saanut aikaan, ja tämä päätös, jota 
varmasti ei pidetty miehistöltä salassa, näyttää jälleen palautta
neen täyden sovun päälliköitten ja miehistön välille. Päättä
väisinä käydään »jumalan asian" vihollista vastaan. Fairfax 
valtaa Essexin ja Kentin, Cromwell käy ensin Walesiin ja 
sitte skotlantilaisia vastaan. Kun hän vielä puuhaa pohjoi
sessa, nostavat Lontoon presbyteriläiset taas päänsä, ja tähän 
aikaan sattuu edellisen kappaleen lopussa mainittu Lilbur- 
nen vapaaksi laskeminen, samoin kuin edelleen, kuusi viikkoa 
sen jälkeen, parlamentin päätös, että Lilburne hänelle.korvauk
seksi luvatun rahasumman asemasta saa takavarikkoon otettua 
maata melkoista suuremman arvon edestä.

Mutta nyt käsitetään, miksi »kunnon John" joksi muuan 
Cromwellille vihamielinen lehti noina päivinä Lilburnen 
nimittää, ei ensinkään osota haluavansa ansaita näitä hänelle 
tähän asti niin vihamielisten presbyteriläisten parlamentin- 
jäsenten suosionosotuksia jatkamalla ja lisäämällä hyökkäyk
siä Cromwellin kimppuun, kuten he olivat toivoneet. Kaukana 
siitä, että olisi ollut sellainen kostonhimoinen patruuna, joksi 
hänet melkein kaikki porvarilliset historioitsijat kuvaavat, 
kirjotti hän, tuskin päästyään vankilasta, Cromwellille kirjeen, 
jonka hän lähettää perille kapteenin ja entisen agitatorin 
Edward Sexbyn mukana ja jossa hän ojentaa Cromwellille 
sovinnon käden, ja kävi pian sen jälkeen, tehdessään mat
kan pohjoiseen, itse Cromwellin luona tämän leirissä.

Cromwellin asema tähän aikaan ei vielä ensinkään ollut 
varma. Vasta hänen loistava voittonsa loppupuolella elo-

*) He katuivat sitä, että pelko ja uskon puute y. m. edellisenä vuonna oli
vat saaneet heidät neuvotteluihin kuninkaan ja kuningasmielisten kanssa, -  
sitä pitivät he nyt jumalasta luopumisena, joka oli saanut hänet vetämään 
kätensä heitä suojaamasta. Sen vuoksi tehtiin tekstissä mainittu päätös. 
Mitähän olisi, jos tällaista uskontoa kansalle pyrittäisi takaamaan?



kuuta, jonka alkupäivinä Lilburne oli päässyt vapaaksi, hankki 
hänelle taas ylivallan. Jos hänet lyötäisiin tai jos sotaretki 
vaan kestäisi kauemman, niin oli hänen ja tasavaltalaisen 
kansanvaltaisuuden koko asia vaaranalaisena. Ei siis ollut 
kysymys hänen epävarman asemansa käyttämisestä hyödyttö
miin kostotoimiin, vaan hänen taivuttamisestaan tekemään 
myönnytyksiä Ievellereille. Ja tällä politikalla oli myöskin 
menestys. Lilburne ei kyllä antanut Cromwellin taivuttaa 
häntä taas astumaan armeijaan, mutta hän sai Lontooseen 
palattuaan toverinsa lähettämään Cromwellille sanoman, jossa 
hänelle selitettiin häneltä odotettavan, että hän auttaisi hyvän 
asian voittoon: ,,(Kansalais-)sota voi olla oikeutettu vain
puolustamaan kansan vaatimusta oikeamielisen hallituksen 
(josta jumalan kunnia yhtäläisenä paistaa kaikille ihmisille) 
aikaansaamisesta ja sen kautta sen aikana vallitsevasta vapau
desta". Kirje vaikutti sen, että Cromwell antoi lontoolaisten 
ystäviensä, »herrojen independentien", tehtäväksi ruveta 
neuvotteluihin levellerien kanssa.

Varmaa on, että Cromwell tarvitsi levellerejä yhtä pal
jon kuin nämä häntä. Oli juuri aika, jolloin parlamentti 
taas piti ahkeraan neuvotteluja kuninkaan kanssa ja jolloin 
tämän kanssa tehtiin sopimukset, joiden mukaan parlamentin 
piti kahdeksikymmeneksi vuodeksi saada käsiinsä määräys
valta sotajoukkoon ja upseereihin nähden ja presbyteriläisen * 
kirkon, aluksi kolmeksi vuotta, tulla valtiokirkoksi. Mutta 
presbyteriläis-enemmistöllisen parlamentin diktaturi oli 
Cromwellista hyvillä syillä melkein vielä vihatumpi kuin 
levellereistä. Näiden viha oli periaatteellisista tai, jos tahtoo, 
opillisista laatua, Cromwellin taas suureksi osaksi hänen 
henkilökohtaisista eduistaan johtunutta. Kun levellerit itse 
olivat hänelle ojentaneet sovinnon käden, oli hänellä siis 
riittävä syy kirjottaa eversti Hammondille, että ei näitä, vaan 
häilyväisiä ja kuninkaan kanssa sopimusta puuhailevia, olisi 
pelättävä. Mutta silloin lienee hänen mielessään samalla 
myöskin väikkynyt ajatus, että kunhan ensin nämä viimeksi
mainitut oli estetty pääsemästä tarkotustensa perille, niin 
olisivat myös nuo edelliset voimakkaasti ylläpidetyllä kurilla 
vaikeuksitta aisoissa pysytettävissä. Kuinka verraten helposti 
olikaan Waressa päästy »kapinoitsijain" herraksi.

Mutta toistaiseksi oli armeija luotettava. Urhoollisen ja 
kaikkien rakastaman eversti Ramsboroughin murhaa, jonka 
»kavaljerit" 2Q p:nä joulukuuta Doncasterissa pelkurimaisesti 
olivat toimeenpanneet, pitivät kaikki merkkinä siitä, että nyt 
täytyisi ryhtyä vakaviin toimiin sitä miestä vastaan, joka oli
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kaiken tämän verenvuodatuksen alkuunpanija. 20 p:nä marras
kuuta lähetettiin päämajasta, joka oli St. Albansissa, eversti 
Ewerin viemänä uusi vaatimuskirjelmä parlamentille. Siinä 
vaadittiin vihdoinkin kerran käytäväksi oikeuteen »pääpahan- 
tekijöitä" vastaan, ja parlamentin vielä neuvotellessa siitä, 
ottaisiko se ensinkään tätä kunnioitusta puuttuvaa kirjelmää 
»harkittavakseen", vei sama eversti Ewer 27 p:nä marras
kuuta armeijan pääesikunnan käskystä kuninkaan Newportista 
Englannin etelä-rannikolla, vastapäätä Wightin saarta olevaan 
yksinäiseen Hurstin linnaan, jossa häntä mitä ankarimmin 
vartioittiin. Toinen niistä kahdesta seuralaisesta,.jotka hänelle 
jätettiin, oli James Harrington, vastainen »Oceanan« kirjottaja.

VI LUKU.

Taistelu fcansanuallan puolesta. Parlamen
tin „puhdistus“. Leuellerien „kansan- 

sopim us“.

Jo ennen viimeksikerrottuja tapauksia olivat Cromwellin 
kannattajat, joka jo itse asiassa oli armeijan pää, vaikka 
Fairfax yhä vielä olikin ylipäällikkönä, ryhtyneet neuvotte
luihin levellerien kanssa ja sopineet heidän kanssaan toistai
seksi tapahtuvan yhteistoiminnan edellytyksistä. Kovin ihanasti 
ei siinä ollut kaikki käynyt. Lilburne ja hänen ystävänsä 
olivat liian hyvin käsittäneet Waren luona saadun opetuksen, 
tunteakseen taipumusta antamaan »gentlemeneille" takeitta 
edes toistaiseksikaan yksinvaltaa käsiin. Nämä viimeksi
mainitut halusivat nyt palavasti käydä käsiksi työhön. He 
puolustivat nyt kaikki parlamentin »puhdistusta", joskaan ei 
väkivaltaista hajottamista ja melkein kaikki kuninkaan 
mestauttamista. Mutta Lilburne ja levellerit tahtoivat ensin 
saada varmuutta siitä, mitä jälkeenpäin seuraisi, ennenkuin 
voivat tarjota kaikkeen apuansa. He olivat sillä kannalla, 
tietäen, että pelkällä armeijan voitolla ei vielä olisi mitään 
pysyväistä saavutettu kansalle, eikä Lilburne jättänyt esittä
mättä tätä „gentlemeneille" suoraan ja kiertelemättä. Eräässä 
tässä kohdin vääräksi väittämättömässä kertomuksessa puhee
naolevista neuvotteluista kertoo hän esityksistään seuraavaa:
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„On totta, että pidän kuningasta paljon pahan alkuna 
ja monia hänen puoluelaisiaan huonoina miehinä. Mutta 
armeija (tässä on luonnollisesti aina tarkotettu sen johtoa) on 
meidät edellisenä vuonna pettänyt; se on silloin luopunut 
lupauksistaan ja selityksistään eikä sen vuoksi luonnollisesti
kaan voi riittävättä takeetta ja varmuudetta saada luottamus
tamme. Ja vaikka me pidämmekin kuningasta niin julkeana 
tyrannina, kuin miksi te suinkin voitte hänet kuvitella, ja 
parlamenttia niin huonona, kuin miksi te sen kuvaatte, niin 
on kumminkin, kun ei mitään muuta valtaa maassa ole ar
meijalle vastapainoksi kuin kuningas ja parlamentti, meidän 
etujemme mukaista, niin kauan pitää toista tyrannia toisen 
vastapainona, kunnes tarkalleen tiedämme, mitä vapauksia se 
tyranni, joka selittää olevansa rehellisempi mieleltään, meille 
tulee antamaan. Me tahdomme saada jotakin, mihin nojau
tua, emmekä tahdo, mikäli se meidän vallassamme on, sie
tää, että armeija asettaa valtakunnan koko hallinnon tahtonsa 
ja miekkansa alaiseksi — kaksi seikkaa, joita me yhtä vähän 
kuin kukaan järkevä ihminen voimme sietää — eikä ole 
olemassa ketään henkilöä tai mitään mahtia sille vastapai
noksi. Jos tekisimme viimeksimainitun, niin tulisi ehkä or
juutemme tulevaisuudessa olemaan suurempi kuin se, minkä 
alaisina ennen olemme kärsineet, ja sen vuoksi vaadin minä 
pontevasti, että ensin on saatava aikaan kansansopimus, ja 
torjun kaiken ajatuksen muutoksesta, siksi kunnes tämä on ta
pahtunut. Eikä tämä ole vain minun mielipiteeni, vaan minä 
uskon sen olevan myöskin kaikkien ystävieni yksimielisen 
mielipiteen, joiden kanssa olen ollut alituisessa yhteydessä."

On ymmärrettävää, että tämä kuiva selittely, jossa niin 
merkillisesti ilmenee Englannin kansanvallan historiassa usein 
tavattava ajatuksenkulku, ei ensinkään ollut „grandien" puo- 
luemiesten maun mukainen. Ensiksikään ei tuon heidän 
luonnollisesti aivan epäoikeudettomaksi selittämänsä epäluu
lon vuoksi — he tulivat siitä, kirjottaa Lilburne, „aivan epä
toivoisen kiivastuksiinsa" — ja toiseksi mahdollisesti synty
vän ajanhukan vuoksi. Mutta levellerit eivät antaneet vasta
lauseilla eikä vakuutteluilla, että samaahan tahdottiin, taivut
taa itseään. Kokeneempina kuin heitä kannattavat sotamie
het eivät he myöntyneet, ennenkuin vihdoin sovittiin siitä, 
että kummaltakin puolen valittaisi neljä edustajaa, joiden sitte 
piti yhdessä laatia allekirjotettavan „sopimuksen" pääkohdat. 
Eikä tämän komitean vaalistakaan suoriuduttu kiivaatta yh
teenototta. „Gentlemenien" valitsema John Price vaati level- 
lerejä peruuttamaan vaalinsa erääseen William Walwiniin
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nähden, arvatenkin hänen jumalankielteisten ja kommunis
tisten mielipiteittensä vuoksi*). Jupakka päättyi siihen, että 
molemmat jäivät pois komiteasta.

Tämä kuusijäseniseksi supistunut komitea sopi 15 p:nä 
marraskuuta seuraavista kohdista: armeijan päämajassa on 
kokoonnuttava komitean, joka muodostetaan armeijan ja 
»hyvänsuopien«**) edustajista; tämän komitean on valmis
tettava ehdotus oikeudelliseksi kansan perustuslaiksi, ja tämä 
ehdotus oli sitte asetettava maan kaikkien „hyvänsuopien" 
äänestettäväksi. Siten luodun valtiomuodon piti sitte, kun se 
olisi astunut voimaan, olla korkeampi kaikkia muita lakeja, 
s. o. olla agitatorien ja levellerien jo vuosia sitte vaatimana 
maan perustuslakina; kaikkien parlamentin jäsenten pitäisi 
valitsemispäivänään allekirjottaa se kaikkine määräyksineen 
parlamentin valtuuksista y. m. Välttääkseen sekaannusta luo
puivat levellerit 11 p:nä syyskuuta 1648 — eräässä parlamen
tin käskystä pyövelin polttamassa anomuksessa — tekemäs
tään vaatimuksesta, että parlamentti olisi heti hajotettava, 
mutta parlamentin hajotus piti säädettämän tapahtuvaksi mää
rättynä päivänä ja „sopimus" itse piti yhdistettämän tekeillä- 
olevaan armeijan esityskirjelmään.

Päämajassa, joka siihen aikaan vielä oli St. Albansissa mutta 
muutamia päiviä senjälkeen siirrettiin Windsoriin, selitettiin 
oltavan yhtämieltä näistä määräehdoista. Mutta 20 p:nä mar
raskuuta majuri Ewerin parlamenttiin jättämä esityskirjelmä 
vaati vain, että kaikki neuvottelut kuninkaan kanssa olisi 
keskeytettävä ja viimeisten levottomuuksien toimeenpanijat 
kaikki järjestään — siis myöskin kuningas — vedettävä 
tilille; lisäksi vaadittiin parlamentin hajoamista ja uuden vaa
leja ja määräystä, että tulevaisuudessa ei tunnustettaisi ke
tään kuningasta, jota kansa ei olisi valinnut. Levellerit huo
masivat, että tämä vastasi vain osaksi sitä, mitä he olivat 
tahtoneet, ja sisälsi paljon sellaista, mitä he eivät olleet tah
toneet, mutta he eivät voineet tällä hetkellä ryhtyä julkiseen 
vastarintaan, vaan menivät Windsoriin itse koettaakseen ar
meijan „suurten" suonentykintää. Nämä osottautuivat ulko
naisesti joltisenkin myöntyväisiksi, mutta tuskin oli käyty kes-

*) W alwinia vastaan kirjotti muuan William Kiffin oikein her- 
jauskirjasen, voimatta siinä kuitenkaan todistaa häntä syylliseksi ainoasta
kaan siivottomasta teosta.

**) Tämä sana -  Wellmeaning tai Wellaffeded — näytteli Englannin 
vallankumouksessa samaa osaa kuin Ranskan vallankumouksessa sana 
„isänmaanystävä". Sitä käytetään yleensä kansanasian kannattajista. Kunin
gasmielisiä nimitti vastapuolue tavallisesti „malignanteiksi", pahansuoviksi.
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kastelemaan tulevasta valtiomuodosta, niin ilmenikin jo mel
koisia vastakkaisuuksia. Päävarusmestari Ireton, Cromwellin 
vävy, tahtoi esimerkiksi varmuutta siitä, että parlamentille pi
dätettäisi oikeus määrätä rangaistuksia sellaisissa tapauksissa, 
joissa ei mitään määrättyä lakia olisi rikottu, se on: missä 
valtion etu sitä vaatisi, tai toisin sanoen, että parlamentti 
joissakin tapauksissa saisi määräämisvallan vastoin oikeutta. 
Mutta Lilburne, oikeus-intoilijana ja oikeutetusti epäillen kaik
kea hallitsevaa valtaa, vastustaa sellaista tulisesti. Ireton tah
too rajottaa uskonnollisen suvaitsevaisuuden koskemaan vain 
määrättyjä protestantisia jumalanpalvelusmuotoja, levellerit 
sitävastoin puolustavat mahdollisimman laajaa omantunnon
vapautta. Laulun loppu on se, että levellerit tekevät uuden 
ehdotuksen. Independentejä suosivien parlamentin jäsenten, 
armeijan, Lontoon independentien ja „meidän, joita pilkalli
sesti kutsutaan levellereiksi", tulee kunkin ryhmän erikseen 
saada valita puolestaan neljä edustajaa, nämä edustajat laati
vat yhteisesti „sopimuksen“ ja siihen sitte kaikki poikkeuk
setta yhtyvät. Meneepä Lilburne tässä pyrkimyksessään koota 
kaikki ainekset, jotka eivät ole ehdottomasti kuningasmieli
siä, niinkin pitkälle, että hän ehdottaa siltä varalta, että pres- 
byteriläiset olisivat siihen taipuvaisia, jätettäväksi myös heille 
neljä sijaa komiteassa. „Grandit" suostuvat kaikkeen, muu
tamat — kuten eversti Harrison —, koska he todella uskovat 
sovinnon mahdollisuuteen, toiset saadakseen asian lykkäyty
mään. Määrätään jo kokousajat, milloin pitäisi tavata Lon
toossa. Siihen saakka päästään, ja kukin puolue valitsee edus
tajansa; levellerib paitsi Lilburnea ja Walwinia, erään Mak- 
similiam Pettyn ja John Wildmanin*).

Independentisten parlamentinjäsenten edustajista mainit
takoon kiivas Thomas Scott, yksi „kuninkaanmurhaajista", 
jotka myöhemmin restauratsionin aikana hirtettiin, ja Henry 
Marten tai Martin, jonka vain se, että hän oli esiintynyt 
puolustamassa kuningasmielisten armahtamista, pelasti saman
laisesta kohtalosta, vaikka hän olikin aikaisemmin vaatinut 
kuninkaan mestaafnista. Marten oli leikkisä, selväpäinen, sa
moin kuin Scott kokonaan tasavaltalaismielinen ja uskonnol-

*) W ildman oli jonkinlainen jyrkkä kansanvaltaisuuden harrastaja, 
kovin intohimoinen luonteeltaan. V. 1654 valittiin hänet CromWeilin 
ensimäiseen protektorati-parlamenttiin, mutta hän kieltäytyi tunnustamasta 
protektoratihallintotapaa ja vangittiin v. 1655. Myöhemmin toimi hän 
salaliitoissa ja pakeni sitte Hollantiin, mutta näyttää v. 1688 taas ottaneen 
osaa «mainehikkaaseen vallankumoukseen". Elämänsä lopulla väitetään 
tämän tulisen tasavaltalaisen kumminkin olleen yksinvallan kannattajia.
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lisissä kysymyksissä äärimäisen vapaamielinen. Hän oli 
levellerejä sangen lähellä.

Armeijan „grandit" valitsivat m. m. Iretonin ja sir (1. sör 
=  herra) William Constablen edustajikseen.

Sillävälin oli parlamentti, 30 p:nä marraskuuta, päättä
nyt olla ottamatta armeijan anomuskirjelmää harkittavak
seen, ja oli selittänyt Fairfaxilta tulleen kirjeen, jossa vaadit
tiin maksamaan armeijan suorittamatta olevaa palkkaa ja 
uhattiin, että armeija muussa tapauksessa ottaisi sen, mistä 
löytäisi, „julkeaksi ja sopimattomaksi", jolloin armeijan neu
vosto oli selittänyt, että anomuskirjelmän hylkääminen oli 
sille todistuksena siitä, että parlamentti oli pettänyt kansan 
luottamuksen, ja että armeija vetoisi senvuoksi sen auktori- 
tetistä „jumalan ja kaikkien hyvien ihmisten tavattomaan tuo
mioon". Kun levellerit tulivat neuvotteluihin Windsoriin, 
tapasivatkin he sitte armeijan — joka oli viettänyt ensimäi- 
sen päivän sen jälkeen, kun tieto oli tullut parlamentin hyl
käävästä päätöksestä, rukouksessa, jotta jumala heidät valis
taisi ja osottaisi heille oikean tien —, lähtemässä Lontooseen. 
Valistus, jonka rukoileminen oli tuottanut näille herrassa 
hurskaille, määräsi: parlamentin puhdistus ja Kaarle I:sen 
mestaus. Ja jumalan tahtoa tuli noudattaa. Levellerit eivät 
olleet tästä käänteestä kovinkaan tunteneet saaneensa mielen- 
ylennystä, nyt kävi kumminkin juuri niin kuin he olivat pe
länneet. Mutta heidän vastaväitteensä olivat turhia, gran
dien neuvostossa oli asia päätetty, ja asema pakotti nyt saat
tamaan ratkaisuun riitakysymyksen armeijan ja parlamentin 
välillä. Joulukuun 2 p:nä marssitaan Lontooseen ja armeija 
valtaa Whitehallin, St, Jamesin ja muita Cityn ympäristössä 
olevia esikaupunkeja. Lontoossa jatkettiin kyllä aluksi myös
kin neuvotteluja levellerien kanssa, mutta niiden vuoksi ei 
jätetty toimimatta, joulukuun 5 p:nä, kello 8 aamulla, oli 
parlamentti pitkien ja kiivaiden väittelyjen jälkeen hyväksy
nyt sensisältöisen selityksen, että kuninkaan syylliseksi tuo
mitseminen oli tapahtunut parlamentin tietämättä ja suostu
muksetta, ja muutamia hetkiä myöhemmin 129 äänellä 83 
vastaan hyväksynyt päätöslauselman siitä, että kuninkaan 
Newportissa tekemät myönnytykset olisivat omiaan olemaan 
sovinnon pohjana. Uhitteleva taisteluvaatimus armeijalle, 
mutta taisteluvaatimus, jolla ei ollut täydennyksekseen tar
peellista mahtia eikä voimaa takanaan. Mitä voi parlamentti 
armeijaa vastaan? Sillä oli Cityn porvaristo puolellaan, mutta 
tämä ei ollut edes armeijan ensi kertaa vallatessa Lontoon 
(kesällä 1647, jolloin se oli ylimääräisesti harjotuttanut
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kansanpuolustusjoukkojaan ja jolloin sillä sen lisäksi vielä 
oli joukkoja käytettävänään) tehnyt pienintäkään yritystä hyök
käyksen pontevaksi vastustamiseksi. Siltä ei ollut odotetta
vissa mitään suojaa parlamentille. Mutta armeijalle ja sitä 
suosiville independenteille puolestaan ei jäänyt muuta tehtä
väksi kuin joko luopua vaatimuksistaan tai vastata päätök
seen valtiokaappauksella. He valitsivat, kuten armeija, niin
kuin olemme nähneet, jo aikaisemmin oli päättänyt, jälki
mäisen. Iltapäivällä 5 p:nä joulukuuta pitävät armeijan joh
tajat ja suuri joukko parlamentin independentejä kokouksen, 
joka kestää aivan yöhön saakka ja jossa parlamentin jäsenet 
puhuvat kiivaasti armeijan johtajien tahtomaa parlamentin 
heti tapahtuvaa hajottamista vastaan ja saavat aikaan sen, että 
tästä vaatimuksesta päätetään luopua. Joulukuun 6 p:nä huo
maavat parlamentinenemmistön jäsenet, presbyteriläiset, kun 
olivat parlamenttiin menemässä, parlamentin olevan, heidän 
tähänastisena suojavartiastonaan palvelevan Cityn kansanpuo- 
lustusjoukon asemasta, joka miekaniskutta oli suostunut läh
temään kotiin, armeijan kahden rykmentin miehittämänä. 
Komentavalla upseerilla, eversti Pridellä, on enemmistöön 
kuuluvien jäsenten luettelo kädessään, ja independenteihin 
lukeutuva kreivi Grey of Groby seisoo hänen vieressään 
ottamassa selkoa henkilöistä. Jokaisen presbyteiriläisen, joka 
tulee, vangitsevat sotamiehet ja vievät pois. Kaikkiaan van
gitaan tänä päivänä 41, ja heidät sijotetaan toistaiseksi lähi
seudun majataloihin ja pidetään ankarasti vartioittuina. Illalla 
saapuu Cromwell, joka pohjosesta on rientänyt paikalle, Lon
tooseen. Parlamentti vaati Prideltä vangittuja jäseniään ta
kaisin, mutta saa karttelevan vastauksen. Joulukuun 7 p:nä 
jatketaan istuntoa, siihenastisesta vähemmistöstä on tullut eh
doton enemmistö, ja parlamentti lausuu Cromwellille kiitok
sen hänen maalle tekemistään palveluksista. 47 presbyteriläistä 
suletaan aluksi Toweriin, muut osaksi lähetetään kotiin isäl
listen härkien pariin, osaksi lähtevät he vapaaehtoisesti. Se 
oli eversti Priden toimittama parlamentin „puhdistus". Vain 
jäykkiä independentejä jää enään parlamenttiin, jolle sen vas
tustajat antavat pilkkanimen „Runko-parlamentti" tai lyhyesti 
„Runko".

Muutamia päiviä senjälkeen sai levellerien ja indepen- 
dentien sekakomitea valmiiksi uuden „sopimuksen". Se piti 
levellerien mielipiteen mukaan nyt armeijan esikunnan, sota
miesten ja parlamentinjäsenten aliekirjottaa, jonka jälkeen se 
piti pantaman kiertämään koko maassa kaikkien „hyvänsuo
pien" allekirjotettavana. Tällä edellytyksellä julkaisi Lilburne
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keuksia. Cromwell ja hänen virkatoveriensa enemmistö ryh
tyivät vastustamaan eräitä sen määräyksiä, jotenkin samaan 
tapaan kuin jo ennen Ireton, ja tämäkin peruutti osaksi 
myönnytyksensä. Syntyi taas pitkiä väittelyjä siitä, miten 
pitkälle uskonnollinen suvaitsevaisuus saisi ulottua, ja sen 
jälkeen, mitä jo ennen olemme eri lahkojen luonteesta sano
neet, ymmärtää, miksi porvarillismielisemmät ainekset etsivät 
rajaa, jonka yli suvaitsevaisuudessa ei saisi mennä. Joulu
kuun 21 p:nä tehtiin siihen suuntaan käyvä sopimus, että 
kaikkien kristillisten uskontoyhdyskuntien, jotka jättäisivät 
yleisen rauhan häiritsemättä, pitäisi jäädä häiritsemättä val
tion puolelta, lukuunottamatta roomalaiskatolilaisia ja piis
pallisia valtiokirkonharrastajia, mutta että kaikissa „luonnol
lisissa", s. o. maallisissa, asioissa parlamentin olisi sanottava 
ratkaiseva sana. Myöskin poikkeustapauksiin nähden, joissa 
rikos olisi tavallisten oikeuksien sijasta valtion toimenpiteestä 
rangaistava, tehtiin sopimus, jossa nämä tapaukset rajotettiin 
vain sellaisiin „valtionvirkamiehiin" nähden sattuviin, jotka 
olivat velvollisuutensa laiminlyöneet. Mutta loukkauksen- 
kivenä oli kysymys parlamentin hajottamisesta. Cromwell 
jyrkästi vastusti sitä, että määrättäisi läheinen päivä, jolloin 
parlamentin olisi hajaannuttava, ja vaikka hän mielipiteineen 
jäikin upseerien neuvostossa vähemmistöön, jäi kaikki itse 
asiassa hänen mielipiteensä mukaiseksi. Hänen vaikutukses
taan pääsi voitolle se mielipide, että „sopimusta" uusine 
muutoksineenkaan ei muitta mutkitta annettaisi parlamentin 
allekirjotettavaksi ja edelleen kiertämään, vaan aluksi edel
leen tarkastettavaksi, niin että parlamenttikin saisi sanansa 
sanoa, ja että sopimuksesta niin paljon päästettäisi kiertä
mään kuin tämä oli hyväksynyt.

Kun Lilburne ja hänen ystävänsä huomasivat, että tämä 
tulisi olemaan laulun loppu, peräytyivät he tammikuun kes
kipalkoilla 1649 neuvotteluista, lausuen ankaria valituksia ja 
moitteita siitä, että heidät oli kunnottomalla tavalla johdettu 
harhaan. Heidän otaksumansa oli sikäli oikea, että parla
mentti 20 p:nä tammikuuta otti upseerien „sopimuksen" vas
taan selittäen ottavansa sen „punnittavaksensa, heti kuin ny
kyiset tärkeät ja kiireiset asiat sallivat", ja upseerit vastus
tuksetta tyytyivät siihen.

Täytyy kumminkin myöntää Cromwellin olleen oikeassa 
siinä, että parlamentin hajottamisen aika ei ollut vielä tullut. 
Independenteille ja armeijalle vihamieliset ainekset olivat 
liian lukuisat, että olisi voitu uskaltaa ryhtyä koettamaan
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uusia vaaleja. Olihan, vieläpä kreivikunnissa sellaisissakin 
kuin Norfolkissa, Suffolkissa y. m,, porvariston ja gentryn 
enemmistö nyt heitä vastaan. Mutta ne olivat luokkia, joita 
Cromwell ensi kädessä piti silmällä ta joita hänen oli pidet
täväkin silmällä. He olivat useimmissa kreivikunnissa ker
rassaan määräävinä aineksina, ja he tahtoivat, kuten usein 
paikoin talonpojatkin, nyt ennen kaikkea päästä sotilasrasi- 
tuksesta. Oli voitettava heidät puolelleen, ja juuri he eivät 
voineet mitenkään hyväksyä levellerien jyrkkiä vaatimuksia. 
Missä Lilburne ja hänen ystävänsä näkivät Cromwellissa 
ilkeyttä, petollisuutta ja itsekkyyttä, määräsi hänen käytök
sensä, paitsi hänen kieltämättä sangen suurta kunnianhimoaan 
ja luokkaennakkoluuloisuuttaan, hänessä vallitseva taipumus 
menetellä kerrassaan hetken mahdollisuuksia silmälläpitäen. 
Hän oli täydelleen liikkeen realipolitiko, sensijaan että level- 
lerit olivat sen aatteenmiehiä. Heillä oli politiset teoriansa, 
ja he näkivät aina sitä mukaa myöskin asiat teoriansa silmä
lasien läpi; mutta Cromwell jonka tunne*ja ajattelu vastusti 
kaikkea määrättyä teoriaa, saa yleensä todellisuudesta parem
man yleiskatsauksen kuin he. Hän oli, sanalla sanoen, niin 
paljon kuin hän ajoittain seurasikin heidän esimerkkiään, 
käytännöllisenä valtiomiehenä heitä paljon etevämpi. Sen 
sijaan tulee heille ansio siitä, että he tässä vallankumouk
sessa esittivät ja pontevasti ajoivat sen ajan ja kaukaisem
man tulevaisuudenkin työtätekevien luokkien valtiollisia vaa
timuksia. Niin kauan kuin vallankumous taisteli vanhoja 
voimia vastaan, voivat he joskus osottaa sille tien ja ovat 
usein sille tien osottaneetkin. Sinä hetkenä, jolloin vanhat 
voimat oli lyöty ja uudet hankkivat järjestämään asioita 
omalla tavallaan, täytyi heidän pakostakin tulla syrjäytetyiksi 
ja syrjäytetyinkin heidät. Niiden luokkien aika, joita he 
edustivat, ei ollut vielä tullut.

Levellerien uuden »sopimuksen" ensimäistä painosta seu
rasi 1 p:nä toukokuuta 1Ö49 toinen, tämä jo taas Towerista 
käsin toimitettuna. Miten Lilburne ja hänen toverinsa uudes
taan olivat joutuneet vankilaan, näemme myöhemmin. Tässä 
teemme tapausten kertomisessa loman ja tarkastamme ensin 
lyhyesti itse noita muistettavia asiakirjoja. Onhan meillä 
niissä Rousseaun kuuluisan »Yhteiskuntasopimuksen" edel
täjät.

Maan korkeimpana auktoritetina tulee „sopimuksen" mu
kaan, jota oli painettu, paitsi kirjasen muotoon, myöskin jul- 
kinaulattavaksi julistukseksi, olla neljänsadan edustajan muo
dostama eduskunta, ja valitsemaan sekä .valittavaksi oikeu-
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lettu olisi jokainen valtion kansalainen, joka on täyttänyt 
yksikolmatta vuotta eikä ole palkkalainen tai elä almuista.*) 
Parlamentti olisi oleva yksivuotinen, eivätkä henkilöt, jotka 
olivat olleet jossakin parlamentissa, saisi kuulua seu- 
raavaan, vaan vasta sitte sitä seuraaviin. Edustajiksi ei edel
leen saa valita palkkaa nauttivia valtion virkamiehiä, eivätkä 
asianajajat saa, niin kauan kuin ovat parlamentissa, harjottaa 
asianajotointaan. Parlamentti ei saa julaista minkäänlaisia 
pakkolakeja uskontoon nähden, ketään ei saa uskon
tonsa tähden julistaa kelpaamattomaksi johonkin virkaan. 
Jokainen seurakunta valitsee pappinsa itse, mutta ketään ei 
saa pakottaa avustamaan hänen palkkaamistaan, ketään ei 
edelleen saa pakottaa vasten omaatuntoaan suorittamaan maa- 
tai meripalvelusta. Kaikki tullit, maksut ja kymmenykset 
pitää määrätyn — lyhyen — ajan kuluessa poistettaman ja 
korvattaman suoranaisesti verottamalla jokaista puntaa to
dellista ja henkilöllistä omaisuutta**). Kaikki etuoikeudet ja 
poikkeusasemat oh julistettava menetetyiksi ja seisovan ar
meijan tilalle on asetettava kansallinen kansanpuolustusjoukko, 
jonka vain kunkinaikainen parlamentti saa käskeä sotatoimiin. 
Jokaisen kreivikunnan pitäisi itse valita virkamiehensä, lait 
pitäisi laatia englanninkielellä ja syytöksiä tai riita-asioita kä
sitellä vain piirin kahdestatoista valantehneestä kansalai
sesta muodostetussa valaoikeudessa. Varoja on määrättävä, 
hankkiakseen kaikille köyhille, vanhuudestaanheikoille ja työ
kyvyttömille työtä ja tyydyttävä ylläpito.

Moni kohta edelläsanotusta näyttää meistä nykyisin epä
käytännölliseltä, toiset vaatimukset ylimalkaisilta ja kaikki 
kauttaaltaan porvarilliselta. Mutta kuten vieläpä nekin ohjel

*) Siten olisi siis palkkatyöläiset jätetty vaalioikeuden ulkopuolelle. 
Kumminkin on tässä otettava huomioon mitä yllä (Iksessa osassa) esitet
tiin tämän luokan alussaan olevasta kehityksestä ja suhteellisen pienestä 
merkityksestä silloisessa Englannissa. Voi melkein sanoa, että teollista 
köyhälistöä sanan nykyaikaisessa merkityksessä ei yleensä vielä ollut; käsi- 
työläisapulaisille oli apulaisaika useimmissa tapauksissa siirtoaika oppi
laasta mestariksi. Äänioikeuden antaminen maalaisrengeille tuona aikana, 
jolloin ei tunnettu salaista äänestystä, olisi taas hyödyttänyt etupäässä 
rikkaita.

**) Välillisiä veroja vastustaa Lilburne m. m. eräässä lentokirjases- 
saan mahdollisimman selvästi. He, levellerit, sanotaan siinä, ovat päät
täneet poistaa »kaikki tunnetut ja rasittavat epäkohdat“, ja sellaisina lue
tellaan: »Kymmenykset, tämä ansiotoimen suuri rasitus ja maanviljelyk
sen este; tullit ja aksiisit, nämä salaiset varkaat ja ryövärit, nämä köy
hien ja keskiluokkien imijät ja kaupan ja teollisuuden suurimm at ehkäi
sijät* j. n. e. .
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man kohdat, joiden toimeenpanemisen mahdollisuutta ei 
enään voi epäillä, nykyisin vielä ovat toteuttamatta monessa 
edistyneenäkin pidetyssä maassa, niin oli koko ohjelma omalle 
ajalleen kerrassaan kumouksellinen, ja juuri sitä kumouksel- 
lisempi, kuta vapaampana se piti itseään kommunistis-utopi- 
sista mietelmistä. Kommunismi, jolla, kuten pian tulemme 
näkemään, oli levellerien leirissä ehdottomia kannattajia, ei 
voinut kaupunkilaisväestölle, jossa ei vielä ollut teollisuus- 
köyhälistöä nykyaikaisessa mielessä, esiintyä missään käytän
nöllisessä muodossa paitsi avustuslaitoksina, korkeintaan maa- 
laisväestöstä voivat kommunistiset vaatimukset näyttää ajan
mukaisilta, ja itse asiassa ei liikkeessä ilmaantunut mitään 
itsenäistä kaupunkilaistyöväen liikettä, mutta kyllä, liikkeen 
laajimmillaan ollessa, useita maatalouskommunististen kapinain 
yrityksiä.

Siitä alempana. Viipykäämme vielä hiukan niissä „sopi
muksen" kohdissa, jotka koskevat uskontoa. Muutamissa 
historiateoksissa kuvataan levellerejä uskonnollisiksi lahkolai
siksi, jotka kijhkomielisyydessä olisivat muka vieläpä voitta
neet puritanien pääjoukot. „Sopimuksen" vaatimuksissa ei 
ole jälkiäkään siitä; niissä ilmenee paljon suurempaa uskon
nollista suvaitsevaisuutta kuin mitä mikään muu puolue sil
loin edusti. Levellerien eri kirjotuksissa on kyllä joukottain 
lainalauseita raamatusta, mutta sitä ei sovi ihmetellä aikana, 
jolloin raamattu oli ainoa kirja, jolla oli laajempaa kanta
vuutta kansan suurien joukkojen keskuudessa, myöskään ei
vät nämä lainalauseet milloinkaan koske uskonnollisia dog
meja. Olipa heidän joukoissaan pitkälle käyvien järkeis- 
oppienkin kannattajia, ja joka tapauksessa näyttävät he suu
ressa määrin tunnustaneen vain oman järjen määrääväksi 
uskonnollisissakin asioissa. Katsokaammepa, mitä levellerien 
kirjalliset edustajat'ovat ajatelleet tästä kohdasta.

VII LUKU.

Rteistiset ja kommunistiset virtaukset leuel- 
leriliikkeessä. „Todelliset“ leuellerit.

Sangen pitkälle menevän järkeisoppisuuden edustajana 
on levellereistä mainittava ennenkaikkea Rikhard Overton, 
joka W. Walwinin ja T. Princen kanssa useimmiten on Lii-
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burnen ohella levellerien valtiollisten kirjasten allekirjotta- 
jana. Walwinia vastaan kirjotetussa lentokirjasessa maini
taan hänet maallisen mielenlaatunsa vuoksi luonnollisen kam
mon esineenä, ja häneen nähden olemme paremmin tilaisuu
dessa kuin Walwiniin nähden tutkimaan häntä vastaan tässä 
suhteessa tehtyjen syytösten oikeutusta. On olemassa hänen 
kirjottamansa kahdessa painoksessa, ensikerran vuonna 1643, 
ilmestynyt kirjanen „Sielun kuolemattomuus" (*Man's mor
talities), joka siinä suhteessa antaa täydet tiedot. Overtonin 
personassa opimme tuntemaan ensimäisen englantilaisen kir- 
jottajan, joka yhdistää johdonmukaisesti kehitellyt järkeis- 
oppiset, voimmepa sanoa materialistiset mielipiteet valtiolli
seen ja yhteiskunnalliseen radi kai ¡suuteen. Hänestä on ollut 
hyvin vaikea saada tarkempia henkilökohtaisia tietoja. Joka 
tapauksessa oli hän väsymätön levelled ja sellaisena koh
taamme hänet vielä myöhemminkin.

Toisessa, vuonna 1655 ilmestyneessä painoksessa oli kir
jan nimenä >Ihminen on joka suhteessa kuolevainen f  Man 
wholly mortal'), tutkielma, jossa sekä jumaluusopin että filo
sofian kannalta todistetaan, että, kuten koko ihminen syntiä 
tekee, niin myös koko ihminen kuolee, vastoin tavallisesti 
uskottua erotusta sielun ja ruumiin välillä; että sielun lähte
minen taivaaseen tai helvettiin heti kuoleman jälkeen on 
pelkkää kuvittelua; ja että ylösnousemisessa on kuolematto
muutemme alku, jota seuraa todellinen tuomio ja vapahdus 
eikä ennemmin." — Tästä kirjan nimestä jo näkyy, että yli
aistilliselle käsitykselle vielä tehdään viimeinen myönnytys, 
kun puhutaan ylösnousemisesta kuoleman jälkeen. Mutta 
tutkija Godwin on tuskin väärässä, kun hän siitä tosiasiasta, 
että Overton käsittelee tätä asiaa vasta loppuluvussa ja siel
läkin varsin pintapuolisesti, tekee sen johtopäätöksen, että 
tämä luku on liitetty kirjaseen vain suojatakseen sitä syytök
seltä, että siinä opetettaisi törkeätä ateismia. Tällä viimei
sellä luvulla ei ole pääasian todistelun kanssa mitään yh
teyttä. Itse sielun kuolemattomuuden „teologinen" todistelu 
on siinä, että Overton esittää sarjan raamatunlauseita, joissa 
puhutaan täydellisestä häviämisestä kuoleman jälkeen*), toi- 
set_ sitävastoin, jotka näennäisesti puhuvat vastakkaista, seli
tetään riippuvan alkutekstin väärästä lukutavasta tai väärästä

*) Siten on kirjan nimilehdellä 19:s värsy Salomonin saarnaajan 
3:nnesta luvusta: „Niinkuin eläimet kuolevat, niin myös ihminen kuolee, ja 
niin on kaikilla yhtäläinen henki. Eikä ihmisellä ole mitään enämpi kuin 
karjallakaan; sillä kaikki on turhuus."
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selityksestä. Aivan toisin on laita „filosofisen" todistuksen. 
Tämä on kauttaaltaan luonnontieteellinen, mikäli tämä yleensä 
vaan silloin oli mahdollista. Kehittyvän ihmisen sieluntoi- 
minnan muodostumisesta, kasvaen imetettävän lapsen sielun- 
toiminnasta täysikasvuisen ihmisen sieluntoiminnaksi, ja sur
kastuen siitä aina vanhuuden heikkoudeksi, muuttuen sai
railla — lyhyesti sanoen ihmisen elintoiminnasta hakee Over
ton todistukset sille, että on mahdotonta erottaa sielua ruu
miista. Hän vertaa ihmistä eläimeen ja todistaa useiden esi
merkkien nojalla, miten kaikki ihmisen henkiset kyvyt yleensä 
on myöskin eläimillä, vaikka asteeltaan erilaisina eikä yhtä 
runsaiksi yhtyneinä; jos siis ihmisen sielu jäisi elämään ruu
miin kuoleman jälkeen, niin täytyisi eläimenkin sielun olla 
kuolematon. Teräviä johtopäätelmiä tehden todistaa hän sai
raustilojen y. m. nojalla, että jos sielu olisi jotakin ruumiista 
riippumatonta, niin ihmisellä täytyisi olla ei yksi, vaan tavat
toman monta sielua. Overton esittää käsityksensä todisteiksi 
useita kohtia kreikkalaisten ja roomalaisten klassikkojen kir
jauksista, niin että meillä hänessä jokatapauksessa luultavas- 
tikin on tavallista Iukeneempi mies. Hänen kirjotuksensa 
herätti tavatonta huomiota, se näyttää itse asiassa herättäneen 
hurskaissa kansalaisissaan ankaraa suuttumusta, mutta ennak
koluulottomiin ihmisiin sen sensijaan vaikuttaneen kovin he
rättävästi.

Mitä Overtonin toveriin, Walwiniin, tulee, ei häneltä 
ole säilyneenä itsenäisiä kirjotuksia uskonnollisista eikä val
tiollisista kysymyksistä. Eräs hänen vastakirjotuksensa Kif- 
finin hänestä julkaisemaa lentokirjasta vastaan on kirjotettu 
pelkästään torjuen. Se torjuu yleisin lauseparsin moitteet 
uskonnottomuudesta ja kumouksellisesta kommunismista, niin 
että siitä ei voi mihinkään suuntaan saada mitään määrättyä 
selville hänen mielipiteistään. Samaa on sanottava eräästä 
nimellä H. B. julaistusta kirjasesta „Kirkollisten laupeus", 
jonka kirjottaja, muuan toht. Brook, selittää katsoneensa vel
vollisuudekseen esiintyä puolustamaan vankilan muurien ta
kana istuvaa Walwinia. Ne keskustelut, joista Kiitin puhuu, 
myöntää hän kyllä tapahtuneen, mutta Walwinin lausunnot 
on Kiffin tarkotuksellisesti liiotellen esittänyt. Mikä sitte yksi
tyiskohtaisilla esimerkeillä todistetaan siten, että osotetaan 
sisällykseltään ehdottomia lauseita esitetyn epämääräisinä ja 
ehdollisina. Kun nyt molemmat puoluskirjotukset ilmestyi
vät aikana, jolloin Walwin istui syytteenalaisena Towerissa, 
ei tämänlaiseen todisteluun voi suurtakaan huomiota kiinnit
tää; niin paljon niistä vaan käy ilmi, että Kiffinin syytökset
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ehkä jossakin kohdin olivat hiotettuja, mutta että ne pohjal
taan eivät olleet ilmasta temmattuja. Päinvastoin, kuvataan 
henkilöjä, joiden väitetään olleen keskusteluissa läsnä.

Kun nyt meistä nähden ei yleensä tule kysymykseen 
•niin paljo keskustelujen sanamuoto kuin yleinen suunta, kat
somme nyt, miten Walwin syytöskirjotuksen mukaan koetti 
turmella sitä nuorisoa, joka seurusteli hänen kodissaan.

Hän esitti, sanotaan, nuorille kysymyksiä selvitettäviksi. 
Miten voitte todistaa, että raamattu on jumalan sanaa? Mikä 
parempi todistus on teillä raamatun jumalallisesta alkupe
rästä kuin turkkilaisella koraaninsa jumalallisesta alkuperästä? 
Sunnuntaisin, kerrotaan, kulettaa hän nuoria eri kirkoissa, 
antaa heidän kuunnella, miten toisen kirkon papit haukku
vat toisen pappeja, huomauttaa heille heidän saarnoissaan 
olevista ristiriidoista ja epäjohdonmukaisuuksista, ja johtaa 
heidät kaikki sillä tavoin uskonnonvastaisiin mielipiteisiin.

Erikoisesti väitetään hänen sanoneen oppilailleen, että 
Lucianin*) puheissa oli,, enemmän sukkeluutta kuin koko raa
matussa", että Sananlaskut ja Psalmit oli laadittu vain kunin
kaitten omaksi eduksi, Korkea veisu oli vain Salomonin „huo
rastaan" sepittämä runo. On mautonta rukoilla tuntikaupalla, 
ainoa oikea uskonto on auttaa köyhiä. Protestantiset papit 
ovat enimmäkseen ahneita veitikoita, eivät katolisetkaan ole 
olleet niin pahoja köyhille kuin he. Aivan erikoisesti moi
titaan Walwinia siitä, että hän olisi puolustanut yksin itse
murhaakin, jopa johtanut puheellaan erään vaimonsa sairaan 
ystävättären sellaisen tekemäänkin.

Sitte hänen kommunisminsa.
Lilburnen toverin, jonka puolesta Lilburne niin lämpi

mästi esiintyi, kerrotaan »tämän maailman rikkauksien jaossa 
vallitsevasta suhteettomuudesta ja  epätasaisuudesta» lausu
neen seuraavaa:

Miten kohtuutonta onkaan, että yhdellä on tuhansia eikä 
toisella ole leipää! Jumalan tahto on, että kaikilla ihmisillä 
pitää olla kylliksi, eikä se, että jollakulla on ylenmäärin tä
män maailman hyvyyttä ja tuhlaa sen ylellisyyksiin, kun ei 
toisella, jolla on paljon suurempi ansio ja joka on paljon 
hyödyllisempi yhteiskunnalle, ole pariakymmentä penniä" . . .  
Hän toivoi, että „koko maassa ei olisi aitoja, ei ojia", ja 
väitti, että hyvinvointi ei maanpäällä vallitse, ennenkuin kaikki 
tavarat ovat yhteisiä. Muutamien ihmisten luuli hän voivan

*) Lucian pilkkasi vuoropuheluissa y. m. aikansa, toisen vuosisadan 
j. a. a., mystillisiä pyrkimyksiä ja uskonnollisia perinnäisoppeja.
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saattaa asiat oikealle tolalle, kun vaan järkevästi menettelisi- 
vät. Siihen väitteeseen, että tämä hävittäisi kaiken hallituk
sen, sanotaan hänen vastanneen: „Silloin tarvitaan vähemmän 
hallitusta, sillä silloin ei ole varkaita eikä ahnaita ihmisiä, 
eikä solvata eikä petetä toisia, eikä siten tarvita ensinkään 
hallitusta. Jos riita syntyy, otettakoon suutari tuoliltaan tai 
joku muu ammattilainen, joka on rehellinen ja sopiva hen
kilö, annettakoon hänen kuulla asia ja ratkaista se ja sitte 
taas palata työhönsä."

Eikös tämä kuulosta siltä, kuin olisi se lausuttu melkein 
puolentoista vuosisataa myöhemmin?

Mutta Walwinin mielipiteet ovat säilyneet meille vas
tustajien kertomina eivätkä ole, yhtä vähän kuin Overtonin 
kirjanen, tämän kanssa missään suoranaisessa yhteydessä. 
Puoluejohtajina näyttävät mainitut henkilöt, kuten Lilburne- 
kin, periaatteellisesti rajottuneen yksinomaan valtiollisia asioita 
koskevaan ja tiukasti pitäneen uskontoa „yksityisasiana".

Mutta itse liike ei pysähtynyt pelkästään valtiollisiin 
asioihin. Joukot innostuvat yleensä vain silloin valtiollisiin 
uudistuksiin, kun nämä näyttävät heistä keinoilta aineellisten 
parannusten saavuttamiseksi, eikä levelleriliike tehnyt siinä 
suhteessa mitään poikkeusta. Niin kauan kuin se oli rajot- 
tunut armeijan ja Lontoon väestön osia koskevaksi, voi se 
olla niin sanoaksemme „puhtaan kansanvallan" liikettä. Laa
jemmalle levinneenä sai se pian „sosialidemokratisen" agi- 
tatsionin luonteen.

Siitä ja miten, tavallisen käytännön mukaisesti, ei vain 
koetettu johtaa raamatusta sitä, mitä vaadittiin, vaan myöskin 
sitä mukaa saada kaikki tarpeellinen sopusointuun raamatun 
kanssa, siitä on kuvaavana esimerkkinä muuan epäilemättä 
jonkun levellerin kirjottama lentokirjanen, jolla on nimenä: 
»Valo, joka Buckinghamshiressä loistaa, eli kaiken maail
massa ja ennenkaikkea Englannissa vallitsevan orjuuden suu
ren pääsyyn keksiminen, esitettynä maan useiden hyvänsuo
pien*) selityksenä kaikille Englannin köyhille, sorretuille maan
miehille ja myöskin nykyiselle lordi Fairfaxin johtamalle ar
meijalle harkittavaksi." Tämän lentokirjasen otsikossa on 
tunnuslauseena: „Nouse, oi jumala, saata sinä maan päällä 
kaikki oikeaan kuntoon", ja heti sen alussa sanotaan:

„Kaikki, mitä viranomaisiksi nimitetään, on sitä kunin
kaan antaman yksinoikeuden nojalla, ja kaikki, mitä hänen 
on, johtuu perkeleestä. Sillä kuninkaan edeltäjä, ulkomaa

*) Vert. muistutus siv. 132.
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lainen sekasikiö Wilhelm (tarkotetaan Wilhelm Vallottajaa), 
on väkivallan ja murhan avulla päässyt kuninkaaksi. Mutta 
murhaajat, sanoo Jesus, ovat perkeleen lapsia, sillä, sanoo 
hän, perkele oli alusta murhaaja eikä pysynyt totuudessa. 
Nyt, kuninkaat ovat kerrassaan totuutta vastaan ja vanhurs
kaiden vainoojia, sillä, sanoo Jesus, he vievät teidät kunin
gasten eteen, ja senvuoksi ovat kuninkaat Kristuksen valta
kunnan vihollisia.“

Todistelu on yhtä rohkeata kuin lainatut lauseetkin, mutta 
esitetystä näkee, mihin kaikkeen raamattua käytettiin. Maini
tussa kirjotuksessa sanotaan vähän myöhemmin edelleen:

„Ja senvuoksi ovat kaikki ne, joita nimitetään levelle- 
reiksi, joiden periaatteena on vapauttaa kaikki yhdessä orjuu
desta, vapauden asiassa mitä rehellisimpiä ja kunniallisimpia 
ihmisiä, sillä Jesuksen toimittaman vapahduksen tarkotuk- 
sena on kaiken palauttaminen entiseen tilaan.»

„Kuka yleensä sitte tarvitsee kuningasta?" kysyy nime
tön tekijä ja osottaa sitte, että vain rikkaat, aateliset ja asian
ajajat tarvitsevat kuninkaan suojaa ja turvaa, mutta ei todel
linen kansa. „Rehelliset ihmiset" tahtoisivat:

1) Jokaiselle oikean osan elääkseen, niin ettei kenenkään 
puutteen tähden tarvitse varastaa tai kerjätä, 2) Oikeuden
mukaisen lain, ja se olisi löydettävissä raamatusta. 3) Saman 
oikeuden kaikille. 4) Hallituksen kansan valitsemien esimies
ten toimeksi. 5) Raamatun mallin mukaisen tasavallan: „Nyt, 
Israelissa käytettiin, kun joku oli köyhä, yleisiä varoja ja elin
tarpeita, nostaakseen häntä. Samoin voisi meilläkin mene
tellä kirkontiloihin, metsämaahan ja ruununmaihin nähden, 
jotka vastahakoinen parlamentti nyt on lahjotellut jäsenilleen 
ja käyttänyt hyödyttömän, kuninkaaksi sanotun, olion yllä
pitämiseen. Ja joka seitsemäntenä vuonna kuului Israelissa 
koko maa köyhille, isättömille, leskille ja vieraille, ja jokai
sesta sadosta annettiin heille osansa. Huomaa sinä, kansa 
parka, mitä levellerit tekisivät sinun hyväksesi.»

Tämän merkillisen kirjasen muuna sisältönä on Eng
lannin olojen ja valtiollisen hallitusmuodon terävä ja asialli
nen arvostelu, ja sen lopun muodostaa huomattavilla kirja
similla painettu ensimäisen Kuninkaankirjan kahdennentoista 
luvun pahanenteinen värsy: „Mikä osa on meillä Davidissa? 
Tai mikä perintö Isäin pojassa? Telttoihisi, Israel!"

Kirjanen näyttää saavuttaneen suurta vastakaikua, sillä 
pian senjälkeen ilmestyi sille jatkoa nimellä: »Vieläkin siitä 
valosta, joka Buckinghamshiressä loistaa.* Se on kirjotettu 
samaan suuntaan, vain rauhallisemmin ja suuremmassa mää
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rässä tosiasioihin syventyen. Se kuvaa, miten kansalta nor
mannien vallotuksella ja myöhemmin mahtavien väkivallan- 
töillä, laittomilla maittenaitauksilla ja muilla sentapaisilla kei
noilla riistettiin sen luonnollinen perintö ja se itse orjuutet
tiin. Mutta palattaman ei pitäisi normannien vallotuksen 
edelliseen aikaan vaan syntiinlankeemuksen edelliseen aikaan, 
jolla epäilemättä tarkotetaan alkuperäisen kommunismin aikaa. 
Miten se kävisi päinsä, se luvataan osottaa kolmannessa kir
jasessa.

Sellaista ei kuitenkaan ole, ainakaan samalla nimellä, 
ilmestynyt. Mutta me tulemme pian näkemään, että tekijä 
tai liitto, johon hän kuului, ei ollut luvannut mitään, mitä 
se jo ei olisi päässään valmistellut. Ensinnä viitattakoon 
kahteen tunnusmerkkiin, jotka näillä puheenaolevilla lento
kirjasilla oli yhteisinä aivan lukemattomien sen ajan lento
kirjasten kanssa.

Ensimäinen, yleisempi, on niissä esiintyvä ylen vihamie
linen kieli, ei yksin yksinvaltaa, aatelia, kirkkoa ja rikkaitten 
luokkaa kohtaan vaan erikoisesti vielä ammattilakimiehiä, 
varsinkin asianajajia kohtaan. Mikään nimittelysana ei ole 
liian terävä, mitä ei käytettäisi heitä vastaan — tavallisin, 
lukemattomissa kirjotuksissa esiintyvä, on »nämä yhteiskun
nan toukat“. Heitä vastaan näyttää vallinneen syvä viha 
väestön laajoissa kerroksissa ja ilmeisesti hyvällä syyllä. Hei
dän luokastaanhan saavat suuret maidenryöstäjät ne alttiit 
aseet, jotka lyövät laillisuuden leiman heidän väkivallantöi- 
hinsä ja ovat kuuroja ryöstettyjen ja sorrettujen asialle, kun 
nämä eivät voi heille maksaa. Ja miten innokkaana vartioivat he 
kastina erikoisoikeuksiaan, oikeuttaan nylkeä oikeuttahakevia 
sopimustensa mukaan! Olemme jo .maininneet, että Barbe- 
ronen parlamentin kukistumiseen oli suurena tekijänä se, että 
se tahtoi ryhtyä korvaamaan moninaiset eri asetuksissa ole
vat säädökset tarkistetulla lakikirjalla ja siten leikata asian
ajaja-ammattikunnan kynsiä hiukan lyhemmiksi. Näiden pik- 
kupaavien kanssa ei edes Cromwell uskaltanut laittaa itseään 
huonoihin väleihin.

Toisena sen ajan kansantajuisena voimasanana oli ole
van omaisuuden leimaaminen normannien lain hedelmäksi, 
mikä laki oli muka vain voittajan laki. On kokonainen kir
jallisuus kansanomaisia lentokirjasia, jotka eri vivahduksin 
esittävät tätä asiaa, ja luonnollisesti ovat ne etupäässä level- 
lerien ja muuten jyrkempien independentien kirjasia. Mutta 
vaatimus »normannien lain" poistamisesta merkitsi näiden 
ainesten suussa olevien omaisuussuhteiden poistamista tai

10
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ainakin korjaamista, jolloin omaisuudella ymmärretään etu
päässä tai yksinomaan maaomaisuutta. Että maa oikeutta 
myöden kuului kansalle, että mahtavien maaomaisuus oli 
varkautta, sen sanoivat Englannin levellerit, vaikka eivät 
olleetkaan tutkineet Brissotin tai Proudhonin oppeja.

Etupäässä tältä näkökannalta lähtevä kirjallisuus aset
tui puolustamaan maattomia, riistetyttä, tässä vallankumouk
sessa, joka maailmanhistorialliselta kannalta oli omistavien 
vallankumous, taistelu omistavien — läänitysmiesten — vapaut
tamiseksi feudaliajalta alkaen maata rasittaneista verotuksista. 
Kumminkaan ei vain se. Yhteiskunnan kerran herättyä, oli 
muitakin aineksia, jotka tekivät pitkälle käyviä ehdotuksia 
tässä suhteessa; aikansa vallankumouksellisten sosialistien rin
nalla oli myöskin valtiososialisteja tai yhteiskuntareforma- 
toreja.

Sellaisena on meidän pidettävä esim. lääkäri P. Cham- 
berlenia, erästä ranskalaissyntyistä independentiä, joka vuonna 
1649 julkaisi kirjan >The Poor Man's Advocate■> (Köyhän 
miehen asianajaja), joka tekee sangen huomattavan ehdotuk
sen sen ajan yhteiskunnallisen kysymyksen ratkaisemiseksi. 
Tekijä puoltaa kaiken siihenastisen kruunun- ja kirkon- sekä 
muuten yhteiskunnalle joutuneen maan julistamista kansal
liseksi köyhien yhteiseksi perintöomaisuudeksi. Näistä tiloista 
ja muusta yleisestä omaisuudesta pitäisi koota suuri kansal
lisomaisuus köyhien aarteeksi, jota kommunistisesti hoita
massa pitäisi olla kauttaaltaan kansanvaltaisesti järjestetty, 
nimitettävän vastuunalaisen tarkastajan ylijohdon alainen hal
linto, johon kuka hyvänsä voitaisi valita. Mutta muuten jää 
yhteiskunta entiselleen. Kaikki teollisuuden ja kaupan rajo- 
tukset vaan pitää poistaa, kaikenlaisia elintarpeita ja raaka- 
aineita pitää vapaasti saada tuoda maahan, samoinkuin kaik
kia teollisuudentuotteita pitää vapaasti saada viedä maasta, 
tullia saa ottaa vain edellisiä maasta vietäessä tai jälkimäisiä 
maahan tuotaessa. Viimeksi selitetty on, kuten tunnetaan, 
kehittyvän jyrkemmän merkantilismin vaatimuksia. Mutta 
Chamberlen ei pysähdy siihen. »Huolehtikaa köyhistä, niin 
he huolehtivat teistä, musertakaa köyhät, ja he musertavat 
teidät", huudahtaa tekijä valtiomiehille. Hän taistelee sitä 
väitettä vastaan, että köyhät — jolla tarkotetaan, ei köyhiä, 
vaan yleensä köyhempiä luokkia — vain nälällä ja pakko- 
laeilla voisi pitää »järjillään", ja että heistä muka tulee lais
koja, kun he ovat turvassa äärimäiseltä hädältä, ylimielisiä 
ja kapinahenkisiä, ellei heitä väkivoimin pidetä ohjissa. Ta- 
louspolitika, jonka Colbert puoli ihmisikää myöhemmin Rans
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kassa toteutti, on tässä kirjasessa kaikin kohdin jo ennen esi
tetty — vain siinä on ero, että sen toteuttamisen keinona tässä 
esitetään etupäässä kansallisomaisuuden puolikommunistinen 
laitos. Sen hallinto rakennuttaisi maantiet ja kanavat, elvyt
täisi eloon teollisuuden, ottaisi käytäntöön parannettuja ko
neita, perustaisi kansalle kouluja ja teknillisiä oppilaitoksia, 
lyhyesti sanoen, olisi vipuna, jolla alempien luokkien tilaa 
parantamalla kohotettaisi maan yleistä sivistyksellistä tilaa, 
jopa laskee Charberlen ehdotuksensa rahallisenkin puolen, 
mikä on mieltäkiinnittävänä esimerkkinä siitä, kuinka suuressa 
määrin vallankumous on innostanut mieliä. Vaikka kirjot- 
taja itse ei ollut levelleri eikä häntä koskaan mainita heidän 
yhteydessään, näyttää hän kumminkin olleen heitä lähellä.

Edelleen kuuluvat tähän protestantisen saksalaispuolalai- 
sen oppineen Samuel Hartlibin tai Hartliebin kirjotukset. 
Hartliebin vanhempien oli jesuitavallan painostamina täyty
nyt jättää Puola ja muuttaa Elbingiin Länsi-Preussissa, josta 
Hartlieb noin vuonna 1630 siirtyi Englantiin. Täällä toimi 
hän seuraavina vuosikymmeninä, hän kuoli v. 1662, varsin 
innokkaasti mannermaisen tiedon välittäjänä ja kaikkien mah
dollisten yleishyödyllisten tarkotusten edistäjänä.

Hartliebin ensimäinen itsenäinen kirjotus on hänen loka
kuussa 1641 ilmestynyt utopian muotoon kirjotettu teoksensa 
valtion talouspolitisista tehtävistä, jonka nimenä oli: „Ku
vaus mainiosta Makarian kuningaskunnasta, jota johtaa mai
nio hallitus, jossa asukkaat ovat suuressa määrin menestyk
sellisiä, terveitä ja onnellisia, jossa kuningasta totellaan, vapaa
sukuisia pidetään arvossa ja kaikille hyville ihmisille osote- 
taan kunnioitusta j. n. e., j. n, e. Esitetty keskusteluna erään 
opiskelevan miehen ja erään matkustavaisen välillä". „Maka- 
ria" — sana on kreikkaa ja merkitsee „Onnela" — on omis
tettu parlamentille ja kirjotettu kauttaaltaan heti toteutetta
vaksi, se ei kuvaa määrättyä yhteiskuntatilaa, vaan määrät
tyjä valtion laitoksia ja  lakeja, jotka on kirjotettu kyllin 
yleisiksi, jotta ne helposti voi siirtää nykyisyyteen. Ne sisäl
tävät, voi aivan lyhyesti sanoa, sen, että valtio valvoo ja kai
kin tavoin edistää tuotantoa ja että omaisuuden omistami
seen on yhdistetty määrättyjä velvollisuuksia, joiden jäädessä 
laiminlyödyiksi omaisuus joutuu yhteiskunnalle. Makarian 
hallituksessa on viisi suurta, pätevimmistä kansalaisista muo
dostettua osastoa, joista aina yksi valvoo kutakin alaa: maa
taloutta, kalastusta, maakauppaa ja -teollisuutta, merikauppaa, 
siirtomaita. Luonnollisesti hoitavat nämä virastot tehtävänsä 
ylen mainiosti, avustavat kaikkialla edistystä ja parannuksia,
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ja kaiken sen seurauksena vallitsee yleinen hyvinvointi, ku
koistavat tieteet, pidetään köyhemmistä jäsenistä mitä parasta 
huolta j. n. e., j. n. e. Yksityiskohtiin on tässä tarpeeton 
kajota; kaiken periaatteena on: valtion tulee olla taloudelli
nen laitos. Hartlieb on pysynyt tässä ajatuksessa koko elä
mänsä ajan; Makarialla on hänen kirjeissään melkein viimei
seen asti osansa. Nimi vaan sulaa toiseenkin ehdotukseen: 
luonnontieteiden — yliopistoissa silloin aivan laiminlyötyjen 
— ystävien liiton muodostamiseen.

Viimeksimainittu suunnitelma toteutui »Royal Socie
tyn'1 perustamisessa vielä ennen Hartliebin kuolemaa. Mutta 
toisen suunnitelmansa puolelle ei Hartlieb voinut voittaa 
määrääviä piirejä. Eivät edes hänen maatalouden edistä
mistä tarkottavat esityksensä saaneet suotuisaa maaperää, 
vaikka niissä oli huomioon otettaviakin.

Mutta oli ilmestyvä muutakin kuin porvarillis-yhteis- 
kuntapolitista reformikirjallisuutta. Ja niin tulemme me 
todella kommunistiseen »todellisten levellerien» lahkoon, ku
ten sen kannattajat vallankumouksellisen uhmaisina aluksi 
itseään nimittivät, tai »kaivajiin» (diggers), joiksi kansa ja 
senaikaiset kertojat heidät kastoivat.

Sunnuntaina, huhtikuun 8 p:nä 1649, kun Lilburne ja 
muut levellerien asian esittäjät jo taas istuivat Towerissa, 
ilmestyi äkkiä Surreyn kreivikunnassa olevan Cobhamin lähei
syydessä, noin neljän, viiden penikulman päässä lounaaseen 
Lontoosta, joukko lapioilla y. m. varustettuja ihmisiä ja alkoi 
eräällä siellä olevalla kukkulalla, St. George-Hillillä, tai sen 
juurella kaivaa viljelemätöntä maata, viljelläkseen siinä viljaa 
ja muita hedelmiä. Heitä oli, selittivät he lähiseudun maa
laisille, vielä vähän, mutta heidän lukumääränsä kasvaisi 
pian neljäksituhanneksi. He tahtoivat kaikille ihmisille neu
voa todellisen yhdyskunnan ja  valmistaa kaikille tilaisuuden 
päästä siihen, edelleen tahtoivat he todistaa, että »oikeudel
lisuuden kiistämätön vaatimus on, että työtätekevä kansa saa 
yleistä maata kaivaa, kyntää, viljellä ja asua, sitä vuokraa
matta tai kellekään siitä veroa maksamatta." Tehtyään työtä 
yhden viikon, rakennettuaan teltan ja muokattuaan toisella
kin kukkulalla maata viljanviljelykseen, hajotti ja osaksi 
vangitsi heidät — heidän lukumääränsä oli jo viikon lopulle 
kasvanut neljäksikymmeneksi ja lisääntyi yhä vielä — seu- 
raavan viikon keskivaiheilla kaksi ratsuväki joukkoa. Heidän 
johtajansa, William Everard ja Oerard Winstanley, edellinen 
armeijasta eronnut tai liian radikalina erotettu levelleri, vie
tiin kenraali Fairfaxin eteen, ja siellä selitti Everard, että hän



149

kuuluu, kuten useimmat ihmiset, joita nimitetään (anglo-) 
sakseiksi ja muiksi sellaisiksi, juutalaisten rotuun*). Kaikki 
kansan vapaudet oli kadotettu Wilhelm Wallottajan/ orjuu
tuksen kautta, jumalan kansa oli siitä asti, niin hän selitti, 
elänyt sellaisen tyranniuden ja sorron alaisena, mikä oli vielä 
pahempi, kuin se, mistä esi-isät olivat kärsineet Egyptissä. 
Mutta nyt oli tullut vapautuksen hetki, jumala vapauttaisi 
kansansa tästä orjuudesta ja antaisi taas sille oikeuden naut
tia maan hedelmistä ja hyvyyksistä. Hän itse, Everard, oli 
muka nähnyt näyn, joka oli hänelle huutanut: «Nouse ylös, 
kaiva ja kynnä maata ja ota niin saadut hedelmät". Heidän 
pyrkimyksenään olisi palauttaa luomakunta taas alkuperäi
seen tilaansa. Kuten jumala oli luvannut tehdä kuivan maan 
hedelmälliseksi, niin olisi heidän työnsä tarkotuksena palaut
taa taas maan päälle hedelmlennautlnnon vanha yhteisyys. 
Heillä ei ollut, selitti hän, tarkotuksena käytyä väkivaltaisesti 
kenenkään omaisuuden kimppuun eikä repiä aitoja tai aitauk
sia, josta heitä syytettiin, vaan vain panna viljelyksen alle 
yhteinen ja viljelemätön maa ja tehdä se hedelmälliseksi 
kaikkien hyväksi. Niille, jotka tahtoivat heihin liittyä ja 
tehdä työtä, antaisi se syötäväksi, juotavaksi ja vaatteeksi, 
mitä ikinä ihminen tarvitsee. He pitävät nykyisiä maan
omistajia vanhempina veljinään, jotka ensiksi ovat saaneet 
perintö-osansa, vaikkapa he olisivat saaneet sen väärälläkin 
tavalla tai väkivallalla tai muilla huonoilla keinoilla. Mutta 
vaikkapa he olisivat nuorempiakin veljiä, niin eivät he kum
minkaan ymmärrä, miksi heiltä oli riistetty kaikki osa yhtei
seen perintöön ja miksi heidän täytyi kärsiä nälkää, vaikka 
kaikki liika yleinen maa oli viljelemätöntä. Pian tulisi aika, 
jolloin he olisivat koonneet kaikki köyhät, työttömät ja sor
retut yhteyteensä ja muuttaneet heidät levottomista maan
kiertäjistä yhteiskunnan kunnon kansalaisiksi. Niin, tultaisipa 
siihen, että yksin nykyiset vapaat suurtilalliset itse, norman
nien tyranniuden jatkajat, repivät alas omien maidensa 
aidat, jättävät maatilansa, liittyvät haluisasti yhdyskuntaan, 
joten kaikki tyrannius ja orjuus lakkaa ja jumalanvaltakunta 
rakennetaan maan päälle.

Muuten, selitti Everard, eivät he asettuisi asekädessä 
vastarintaan, vaan alistuisivat viranomaisten määräyksiin ja

*) Tämä on tietysti käsitettävä tarkottavaksi «jumalan kansaa“, tai juu
talaisen jumalanvaltakunnan jatkajia. Samanlaisia lausekäänteitä tapaa 
useilla 16:nnen ja 17:nnen vuosisadan uskonnollis-kommunistisilla lah
koilla. Myöskin Miinsterin uudesti kastajat nim ittivät itseään israelitoiksi.
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odottaisivat aikaansa, joka heidän mielestään olisi pian tuleva. 
Ja; kuten heidän esi-isänsä olivat eläneet teltoissa, niin piti
vät hekin olosuhteitaan vastaavana tehdä samoin.

»Kun he niin seisoivat kenraalin edessä, pitivät he pää
hineen päässänsä ja antoivat kysymykseen, miksi he niin 
tekivät, vastauksen, että hän oli vain heidän vertaisensa. Kun 
heiltä edelleen kysyttiin, mitä sitte merkitsee sananlasku: 
'Kunnia sille, jolle kunnia tulee', vastasivat he: 'Teidän suunne, 
joka sellaisia kysymyksiä tekee, on tuleva mykäksi'".

Piirin hyvinvoivista tilanomistajista kokoonpantu vala
miehistö tuomitsi heidät siihen aikaan nähden suhteettoman 
suuriin rahasakkoihin ja, kun he eivät voineet niitä suorittaa, 
heidän tavaransa takavarikkoon otetuiksi. Mutta he eivät 
jättäneet asiaansa niin helpolla, yhä uudestaan koettavat he 
toteuttaa aatettansa käytännössä, ja ajetaan heidät väkivallalla 
hajalleen. Sarjalla julkaisevat he lentolehtisiä aatteidensa 
puolustamiseksi ja välittääkseen heitä kohtaan osotettua me
nettelytapaa. Näissä lentokirjasissa, jotka tähänastinen his- 
toriankirjotus enimmäkseen on jättänyt vallan huomioonotta
matta, on melkoinen määrä mystisyyttä, mutta niin selvää, 
niin järkiperäistä mystisyyttä, että huomaa selvästi sen tarko- 
tuksena olevan olla liikkeen vallankumouksellisen tarkotus- 
perän peitteenä.

Esimerkkinä voi olla muuan lentokirjanen, jonka nimenä 
on: wTodellisten levellerien lipun liehumaannostaminen tai 
yhteisyyden valtio, William Everardin, Gerard Winstanleyn 
y. m. esittämä ja ihmisenpojille tarjoama . . . ,  Lontoossa 1649." 
Se alkaa tuolla jo 18:tta vuosisataa suuressa määrin muistut
tavalla lauseella: «Ajan alussa loi suuri luoja järki maan kaik
kien yhteiseksi hyväksi." Väkivallantyön kautta oli orjuus 
ja sorto vasta maailmaan tullut, ja se oli Aatami, perisyn
nin isä. Taas kerrotaan näky, mutta sanat, jotka ilmestyksen 
lausumiksi asetetaan, ilmaisevat tämän taivaallisen ilmestyk
sen puhtaasti maallisen tarkotuksen. „Ylös, tehkää työtä 
yhteisesti, syökää yhteisesti leipänne, ja selittäkää tämä kai
kelle maailmalle", väitetään sen huutaneen Everardille, jolle 
näky muka ilmestyi, ja edelleen: «Israel ei saa ottaa maan- 
vuokraa eikä maanvuokraa maksaa". Mutta tähän ei-korkoa- 
julistukseensa ei ääni tällä kertaa tyydy.

„Kenen tahansa", jatkaa se, „joka jollekulle henkilölle 
tai henkilöille, jotka ovat kohotetut muita käskemään, maata 
muokkaa eikä katso itseänsä maailman kaikkien muiden veroi
seksi, jokaisen sellaisen työläisen päällä on Herran käsi ras
kaana lepäävä. Minä, herra, olen tämän sanonut ja olen sen
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pitävä." Selvemmin ei voi vaatia kapinaa maanomistajia 
vastaan tai maalaistyöväestön kapinaa ja uhata lakonrikku- 
reja jumalan vihalla, joka tarpeen tullen luonnollisesti olisi 
toiminut „jumalan kansan" käden kautta.

Mutta „todellisten levellerien" odotukset eivät toteutu
neet. Sen jälkeen kun heidän ensimäinen yrityksensä saada 
ominaisella »teon propagandallaan" aikaan maatyöväestön 
liike oli tukahutettu, ennenkuin he olivat saaneet niin monta 
sataa kannattajaa, kuin he samaan aikaan tuhansia olivat toi
voneet voittavansa puolelleen, oli heidän kohtalonsa mää
rätty, vallankin kun varsinaiset nälkävuokrat tulivat käytän
töön vasta restauratsionin aikana, eivätkä maatyöläisten pal
katkaan vielä olleet laskeneet niin alas kuin sitte restaurat
sionin aikana. Sitäpaitsi olivat toimintavoimaisimmat talon
poikaiset ainekset sotajoukossa, ja siellä olivat levellerit 
tällä välin saaneet aimo iskun.

Kaikesta Huolimatta tekivät he kumminkin myöhemmin 
uusia yrityksiä, jotka luonnollisesti myöskin menivät myttyyn.

Kuvaavana liikkeelle mainittakoon tässä vielä eräs Gerard 
Winstanleyn ja John Palmerin toveriensa nimessä tasavallan 
valtioneuvostolle kirjottama kirje, jossa he panevat vastalau
seensa erään papin, Plattin, ja muutamien muiden taholta 
tehtyä ilmiantoa vastaan, jonka johdosta valtioneuvosto oli 
lähettänyt sotamiehiä heitä, rauhallisia ihmisiä, surmaamaan.

Kirjeessä sanotaan sangen sattuvasti:
„Me kynnämme ja kaivamme, jotta kerjäläisiksi joutu

neet köyhät saisivat siedettävän toimeentulon, ja uskomme 
itsellämme olevan siihen oikeuden, voitettuamme kuolleen 
kuninkaan, jolla oli „Wilhelm Wallottajan" oikeus maan 
maaperään . . . Mutta jos normannilainen väkivalta on voi
massa pidettävä, niin olemme me sen kautta, että autoimme 
parlamenttia, vieläpä menettäneet.

„Me liityimme sitä kannattamaan luottaen sen lupauk
seen, että maa tulisi olemaan vapaa, ja vaadimme oikeutta 
saada viljelykseen käyttää yleistä, meidän rahallamme ja verel- 
lämme ostettua maata. Me vaadimme tätä kaupan yhden
vertaisuuden nimessä. Parlamentti ja armeija ovat selittä
neet, että he toimivat koko kansakunnan puolesta. Teillä 
gentryyn kuuluvilla on oikeutenne aidattuun maahanne, ja 
me vaadimme oikeutta yhteiseen maahan.

„Viljeltäväksi kelpaavaa maata on kylläksi ja yllin kyl
lin. Me vaadimme vain oikeutta tehdä työtä ja nauttia 
työmme hedelmät. Jos se kielletään, niin täytyy meidän 
kerätä köyhille teidän omastanne. Mutta monet ovat ylpeitä
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ja tuittupäisiä ja tulevat mieluummin ryöstämään ja varasta
maan kuin ottamaan almuja, ja monet häpeävät kerjätä. Jos 
sen sijaan suostuttaisi antamaan maata, niin ei olisi köyhiä 
eikä joutilaita.

»Englanti voisi silloin elättää itsensä, sen sijaan on hä
väistys uskontoa kohtaan, että maata on viljelemättömänä 
samalla, kun monien täytyy kuolla nälkään.

»Siinä tapauksessa, että annatte maan vapaaksi, olemme 
mielissämme, että te ja armeija meidän työtämme suojaatte, 
ja seuraamme teitä mielellämme."

Siten kirje.
_ Se lausuu yksinkertaisin sanoin aikakautensa köyhälistö- 

läisen kannalta hyvän arvostelun Englannin vallankumouk
sesta. Siltä täytyy sen näyttää näistä, ennenkaikkea maa- 
laisköyhälistöläisistä. Carlyle on, huolimatta siitä ylimieli
sestä tavasta, millä hän sen tekee, aivan oikeassa, kun hän 
antaa levellerien ja heidän yleisönsä vuonna 1649 itselleen 
sanoa: »Jumalan viholliset on voitettu, pääpahantekijät ran
gaistu, hurskas puolue on voittajana, miksi sitte ei nyt tule 
tuhatvuotinen valtakunta?" Kysymys, olivatko talonpojat, 
pikkutilalliset, työläiset antaneet elämänsä tyhjän vuoksi, oli 
sangen luonnollinen ja oikeutettu, ja yhtä oikeutettu oli tuo 
huomautus yllämainitussa kirjeessä: jos normannilainen väki
valta — perinnäinen omaisuusjako — pitää säilytettämän, 
silloin olemme parlamenttia kannattamalla hävinneet. Työtä
tekevä maalaisväestö luokkana lienee kumminkin vallanku
mouksen kautta joutunut häviölle, ainakin aluksi siinä suh
teessa. että sen riistäjät vapautuivat ja sen riistäminen lisään
tyi. Sitä ei oltu sille taistelun alkaessa sanottu, silloin oli 
ollut kysymys kauneimmista yleisistä periaatteista, jumalan 
oikeudesta pappisvaltaa vastaan ja vapaudesta tyranniutta 
vastaan tai »ikuisesta oikeudesta", kuten Cromvvellin juma- 
loitsija Carlyle sanoo - ,  miten olisivat köyhät maalaiset voi
neet tietää, että ikuinen oikeus 17:nnellä vuosisadalla mer
kitsi kuningasyksinvallan kumoamista ja omaisuusyksinvallan 
asettamista sen tilalle!

»Todelliset levellerit" eivät tavanneet siinä luokassa, 
jonka puolesta taistelivat, eivätkä myöskään olosuhteissa edel
lytyksiä sille, mitä he oikeastaan tahtoivat. Niillä heistä, jotka 
eivät tahtoneet lakata vaikuttamasta parempien yhteiskunnal
listen olojen saavuttamiseksi, ei ollut muuta keinoa jälellä, 
kuin liittyä sukulaisliikkeisiin, joilla oli enemmän vastakai
kua. Ja niin on sitte käynytkin, kuten vielä tulemme nä
kemään.
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Vielä ennenkuin »kaivajat" lakkaavat suoraan taloudel
lisella alalla vaikuttavasta agitatsionista, ilmestyy kumminkin 
heidän henkisen johtajansa, Gerard Winstanleyn, kirjottamana 
kirja, jossa peittelemättömän selvästi julkisuuteen esitetään 
yritetyn agitatsionin todelliset periaatteet ja viimeiset pää
määrät. Tämä viimeinen todellisten levellerien riveistä läh
tenyt itsenäinen julkaisu on samalla merkitsevin ja sosialis
min historian kannalta mieltäkiinnittävin. Kaikki salaoppi- 
suus, kaikki kaarrellen sanominen on siinä jäänyt syrjään, 
ja asiallisesti, hyvää järjestystä noudattaen kehitetään siinä 
meille kokonainen sosialistisen yhteiskuntajärjestyksen jär

jestelmä, utopia, joka aivan selvästi johtuu Moren Utopian 
lukemisesta, mutta joka köyhälistöläispiireissä toimitetun agi
tatsionin tuotteena ja ilmaisuna ja kansanvaltais-vallanku- 
mouksellisen tarkotusperäisyytensä vuoksi ansaitsee tulla laa
jalti esitetyksi.

VIII» LUKU.

Berarö UL/instanleyn kommunistinen utopia.

Kun todelliset levellerit kuokin ja lapioin alottivat agi- 
tatsioninsa, näyttää William Everard toimineen heidän pää
johtajanaan, joskin Winstanley aina esiintyy hänen rinnal
laan. Jälkimäiseltä sitävastoin on peräisin muiden kirjotus- 
ten ohella myöskin »todellisten levellerien" utopia.

Sen nimenä on: »Vapauden laki, esitetty ohjelmana tai 
Todellisen hallitusjärjestelmän palauttaminen", painettu Lon
toossa 1651—52, jossa esitetään mitä on kuningasvaltainen 
hallitus ja mitä tasavaltalainen hallitus (»commonwealth»). 
»Vaatimattomimmin omistettu Oliver Cromwellille . . ., sekä 
kaikille englantilaisille, jotka ovat veljiäni, kuuluvatpa he 
kirkkoyhdyskuntaan tai eivät, ja, paitsi heitä, kaikille maail
man kansakunnille. Kirjottanut Oerard Winstanley".

Runopukuinen esilauselma vaatii uuden opin periaattei
den pikaista toteuttamista.

Kirjan itsensä alkaa Cromwellille osotettu alkulause, 
joka hartaasti kehottaa tätä nyt valtakunnan ensimäiseksi ko
honnutta ei vain muuttamaan laitosten nimiä, vaan myös
kin niiden olemusta. Hänen osakseen oli tullut suuri kun
nia olla tämän kansan johtajana, joka oli kukistanut sortavan
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faraonsa. Mutta vielä ei oltu sitä väkivaltaa poistettu, jota 
tämä oli harjottanut ja edustanut, vielä eivät olleet maa ja 
vapaus niiden yhteistä omaisuutta, jotka asian puolesta oli
vat panneet alttiiksi tavaransa ja henkensä. Ei Cromwell 
yksilönä, ei hän ja hänen upseerinsa olleet kukistaneet kunin
gasta, vaan he olivat tehneet sen vain sen yhteisen kansan 
avulla, joka osaksi henkilöllisesti oli heitä auttanut tai kotona 
tehnyt työtä armeijan ylläpidoksi. Luonnollisesti täytyisi sil
loin myöskin voiton tulla samalla tavalla kaikkien osaksi. 
Cromwellilla olisi, selitettiin, kaksi tietä edessään. Joko: antaa 
maa kansalle ja siten ansaita osakseen tullut kunnia, tai päin
vastoin: antaa vallan siirtyä vain toisille henkilöille, ja silloin 
olisi mennyttä hänen kunniansa ja viisautensa. Hän kukis
tuisi tai avaisi tien vielä suuremmalle orjuudelle kuin se, 
mikä tähän asti oli vallinnut.

Tämän melkein profetallisen lausunnon jälkeen luettelee 
Winstanley sitte ne epäkohdat, joista kansa kärsi. Ne sisäl
sivät seuraavaa:

1) pappien vaikutus kansaan jatkui yhä edelleen;
2) monet hengehmiehet olivat vapauden vas

tustajia, vieläpä monet yksinvallankin kannattajia;
3) kymmenyksiä vaadittiin vielä, ja olivat ne 

kansan rasituksena;
4) tuomarit harjottivat oikeutta vielä yhtä mie

livaltaisesti kuin ennenkin;
5) lakeina olivat vielä vanhat, kansaavihaavat. 

Oli vain vaihdettu kuninkaallisen lain nimi val
tio laiksi;

6) taloudelliset epäkohdat olivat sangen suu
ret. Maalla sortivat herrat „veljiään» entiseen 
tapaan, vaativat heiltä sakko- ja muita feudalisia 
maksuja ja karkottivat heidät yhteismaalta, ellei
vät he suorittaneet vuokramaksuja. Seurakunnissa,

( joissa oli' yhteismaata, ajoivat rikkaat tilalliset, sekä 
normannien ajalta maansa omistavat että uusi 
gentry — joka viimeksimainittu oli »vielä ah- 
naampi» kuin edellinen — niin paljon karjaa 
yhteismaalle, että köyhemmät talonpojat ja palk
kalaiset voivat pitää tuskin yhtä lehmää. Veroja 
määrättäessä sai vaikutus, mikä mahtavilla oli, 
aikaan mitä suurimpia vääryyksiä. Kaupungeissa 
taas sorrettiin kansaa korkeilla elintarvetuonti- 
tulleilla, torimaksuilla ja muilla sellaisilla.
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Seuraa sitte räikeä kiistakirjotus vallitsevan maaomaisuu
den oikeusperusteita vastaan, josta otamme seuraavat lauseet:

»Mutta, sanotte te, eikö maa kuulu veljellesi? Etkä sinä 
voi syrjäyttää toisen oikeutta ja vaatia siitä osaa."

»Siihen vastaan minä: Se ei kuulu hänelle luomisen 
oikeudella eikä vallotuksen oikeudella. Jos hän luomisen 
oikeudella sanoo maan olevan hänen eikä minun, niin on 
se minun yhtä hyvin kuin hänenkin, sillä luomisen henki, 
joka on meidät molemmat luonut, ei tee mitään eroa eri 
henkilöitten välillä. Mutta jos hän sanoo maata vallotuksen 
oikeudella omakseen, niin täytyy sen olla joko kuninkaan 
vallotus yhteiseen kansaan nähden tai yhteisen kansan val- 
lotus kuninkaaseen nähden. Jos hän vaatii maata kuninkaan 
puolelta tapahtuneen vallotuksen perusteella, niin on kunin
kaat nyt voitettu ja kukistettu, ja se oikeusperuste on sen- 
kautta tullut pätemättömäksi. Jos hän vaatii maata yhteisen 
kansan kuninkailta tekemän vallotuksen perusteella, niin on 
minulla sama oikeus maahan kuin veljelläni." Sillä kaikki 
olivat olleet apuna sodankäynnissä.

Kansan kärsimyksiä silmällä pitäen oli hän, Winstanley, 
nyt laatinut tämän suunnitelman, jonka perusteella oikeudel
liset olosuhteet taas olisivat palautettavissa. Hänellä ei ollut, 
kertoo hän edelleen, aluksi aikomusta julaista sitä, mutta 
lopulta oli sisäinen tuli hänet siihen pakottanut. Kaikki, mitä 
hän ehdotti, ei ehkä ollut oikein, mutta Cromwell tehköön 
kuten mehiläiset, jotka kukasta imevät hunajan mutta jättä
vät muun sillensä.

Cromwell kysynee ehkä, miten sitte pidettäisi huoli pa
peista ja omistavista ja suurtilallisista, jos edellisiltä otettaisi 
pois kymmenykset ja jälkimäisiltä palveluksenteko. Mutta 
kun kansalle määrättiin nuo rasitukset ja kymmenykset, ei 
oltu ollenkaan huolehdittu sen köyhyydestä. Kumminkaan 
ei lordien ja pappien puolesta tarvitsisi ensinkään pelätä: 
luotavan vapaan yhteiskunnan jäseninä olisi heillä samat 
oikeudet yhteiskunnan hyvyyksiin kuin muillakin sen jäse
nillä, niin ettei heillä olisi mitään puutetta kärsittävänä.

Tässä luotavassa yhteiskunnassa pitäisi ennen kaikkea 
tehdä loppu kaupankäynnistä, ostamisesta ja myymisestä 
Kokolailla oikein päätellen sanoo Winstanley kaupan synty
mistä ihmiskunnan syntiinlankeemukseksi.

»Onko sitte ostaminen ja myyminen mitään oikeudel
lista?" kysyy hän, ja vastaa: »Ei, se on vallottajan työtä, 
mutta ei mikään oikeudellinen luonnonlaitos. Kuinka voi 
mikään olla oikeudellista, mikä on huijausta? Sillä eikö ole
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yleisenä tapana, että kun jollakulla on huono hevonen, huono 
lehmä tai muuten huono tavara, niin hän lähettää sen to
rille pettääkseen jonkun yksinkertaisen, hyväuskoisen ihmisen, 
ja kotona hymyilee hän lähimäiselleen tuottamastaan vahin
gosta partaansa? Kun ihmiskunta alkoi ostaa ja myydä, niin 
lankesi se viattomuudestaan; sillä silloin alkoivat ihmiset sor
taa toisiaan ja pettää toisiaan luonnollisiin synnynnäisiin 
oikeuksiinsa nähden. Siten esimerkiksi, jos maa kuuluu kol
melle henkilölle, ja kaksi ostaa ja myy maata kysymättä kol
mannen suostumusta, on tältä anastettu hänen oikeutensa 
ja hänen jälkeläisensä on sotkettu sotiin."

Siten myytiin nytkin taas kruunun- ja kirkontiluksia, sen 
sijaan että olisi annettu ne yhteiskunnalle, armeijan maan- 
ahneille upseereille ja kaikenlaisille keinottelijoille, köyhien 
ihmisten joutuessa häpeään. «Tämä ostaminen ja myymi
nen on sen vuoksi aiheuttanut ja aiheuttaa yhä tyytymättö
myyttä ja sotia, jotka ihmiskuntaa jo ovat kyllin kiusanneet. 
Eivätkä maan kansat opi milloinkaan takomaan miekkojaan 
auranteriksi ja peitsiään puutarhaveitsiksi ja irrottautumaan 
sodista, ennenkuin ovat poistaneet ostamisen ja myymi
sen huijauskeksinnön yhdessä kuninkaallisen vallan muran 
kanssa."

Winstanley käy sitte edelleen käsittelemään kysymyksiä, 
jotka liittyvät hänen tulevaisuussuunnitelmiinsa. „Mutta 
eikö", kysyy hän aluksi, „toisen ihmisen pidä olla rikkaampi 
kuin toisen?" Ja vastaa: „Se ei ole ensinkään tarpeen. Sillä 
rikkaudet tekevät ihmiset ylimielisiksi, ylpeiksi, veljensä sor
tajiksi ja ovat syynä sotiin." Hän todistaa, ja siinä on hän 
jo uudemman sosialismin kynnyksellä, että rikkaus ei ole 
mahdollista ilman riistämistä: „Ei kukaan voi olla rikas, 
paitsi oman työnsä kautta tai muiden työn kautta, jotka 
häntä auttavat. Jolleivät jotakuta hänen lähimäisensä auta, 
ei hän milloinkaan kykene korjaamaan satojen ja tuhansien 
puntien vuosiarvon omaavan tilan satoa. Mutta jos häntä 
toiset auttavat, silloin kuuluvat saadut hyvyydet yhtä hyvin 
hänen lähimäisilleen kuin hänelle itselleenkin, sillä ne ovat 
toisten työn hedelmiä yhtä hyvin kuin hänen omankin 
työnsä . . . Mutta rikkaat elävät hyvinvoiden, ravitsevat 
itseään ja vaatettautuvat muiden työn avulla eivätkä oman työnsä 
tuloksilla, mikä on häpeäksi heille, mutta ei heidän aateliu- 
deksensa. Sillä autuaampi on antaa kuin ottaa; mutta rik
kaat saavat kaiken, mikä heillä on, työläisten kädestä, ja  
kaikessa, mitä he antavat, antavat he toisten työtä eivätkä 
omaansa.»
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Mutta arvonimiin ja kunniaan nähden saisi erilaisuutta 
olla olemassa. »Aina riippuen siitä virasta, jota hoitaa, ko
hoaa joku korkeammille kunnia-arvonimille, kunnes kohoo 
ylimpään aateliin: olemaan tasavallan uskollisena palvelijana 
parlamenttihuoneessa. Samoin pitää sen, joka keksii luon
non salaisuuden, saada arvonimi, vaikkapa hän olisi nuori
kin. Mutta kellään ei saa olla arvonimeä muun paitsi töit
tensä, ikänsä tai virkansa perusteella. Jokaista, joka on yli 
kuudenkymmenen ikäinen, tulee kaikkien muiden, jotka ovat 
nuorempia, kunnioittaa arvon miehenä, kuten myöhemmin 
osotetaan."

»Pitääkö", kysyy hän edelleen, »jokaisen pitää lähimäi- 
sensä kotia omanaan ja elää hänen kanssaan yhtenä per
heenä?"

»Ei", vastaa hän. »Vaikka maa ja ta vara varastot ovat 
kaikkien perheiden yhteisiä, niin on jokainen perhe kuiten
kin elävä erikseen, kuten ne nytkin tekevät, ja jokaisen koti, 
vaimo, lapset ja kodin koristeeksi tarkotettu irtaimisto tai 
mitä hyvänsä hän tuo tavaravarastoista perheensä käytettä
väksi on perheen omaisuutta sen rauhassa nautittavaksi." 
Joka sitä vastaan rikkoo, sitä pitää rangaistaman »yhteisön 
vihamiehenä».

Onko oleva asianajajia?*) »Ei", kuuluu vastaus, ja 
lyhyenä ja sitovana perustelu: »Ei harjoteta enään ostamista 
eikä myymistä». Muuten tulee lain itsensä olla oikeuden- 
neuvojana, sen sanamuodon niin selvän, että se ei mitään 
selittelyä kaipaa. »Ijankaikkiset vihamielisyyden sytyttäjät, 
Simeon ja Levi, eivät saa vapaassa yhdyskunnassa pitää hal
lintoa käsissään."

Niin pitkälle esipuhe. Kirjan itsensä ensimäisessä luvussa 
käsitellään kysymystä siitä, mitä oikea vapaus on. Se ei ole, 
kuten muutamat ajattelevat, kaupan vapautta, sillä »tämä on 
vain vallottajan lain alaista vapautta". Ei myöskään juma
lanpalveluksen vapautta, sillä »tämä on määräämätöntä va
pautta"; eikä vapautta pitää kaikki naiset yhteisinä j. n. e., 
tai sitä että vanhempi veli pitää tilan ja nuorempi häntä pal
velee. »Kaikki ne ovat vapauksia, jotka johtavat orjuuteen, 
mutta eivät todellista, perustavaa vapautta, joka takaa tasa
valtalaiselle yhdyskunnalle rauhan. Todellinen tasavaltalai
nen vapaus on maan vapaassa nauttimisessa. Todellinen 
vapaus vallitsee siellä, missä ihminen saa ravintonsa ja muun 
ylläpitonsa . . . Ihminen voi helpommin olla ilman ruu-

*) Muistettakoon, mitä yllä on sanottu vihasta asianajajia kohtaan.
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mistä kuin ilman ruumiinravintoa; tämä veljen harjottama 
maan riistäminen veljen kustannuksella on senvuoksi sortoa 
ja orjuutta.

»Minä puhun tässä asiasta sortajiin ja sorrettuihin kat
soen; sisäisestä orjuudesta en tässä käy puhumaan, vaikka 
olen varma siitä, että, kun asia oikein tutkitaan, sisäinen 
orjuus, kuten ahneus, ylimielisyys, ulkokultaisuus, kateus; 
murhe, toivottomuus ja mielipuolisuus, kaikki johtuvat ulko
naisesta orjuudesta, siitä, että toinen ihmisluokka sortaa 
toista!"

Jälleen johtuu Winstanley puhumaan normanneista Eng
lannin orjuuttajina, laeista, joita he ovat panneet käytäntöön, 
ja valtiokirkon papistosta, joka niitä puolustaa. »Sen työnä 
on ollut", kirjottaa hän, »puheillaan taivuttaa väestö jättä
mään Wilhelm Wallottajalle maan omistusoikeus ja herruus, 
nimittämään sitä hänen omakseen eikä itsensä omaksi ja ole
maan häntä vastaan kapinoimatta. Edelleen käyvät papit 
sotaa rahvaan miestä vastaan eivätkä tee rauhaa hänen kans
saan, ennenkuin ovat siinä määrin sokaisseet hänen järkensä, 
että hän uskoo sen opin, jota he hänelle saarnaavat, eikä 
mitään ajattele heidän sanoessaan: 'Uskonoppeja ei saa jär
jellään tutkiskella’. Ei, sillä jos näin tapahtuisi, keksittäisi 
heidän osansa vääryyden palvelijoina, ja he kadottaisivat 
kymmenyksensä. — Ei ole ihme niin ollen, että Englannin 
ja Skotlannin valtiokirkon papisto, joka on kokoonpantu 
kymmenyksiä kokoavista ja sokaistun kansan henkiä hallit
sevista papeista, pysyy niin uskollisena herralleen, kunin
kaalle. Sillä, sanoivat nämä, ellei kansan täydy tehdä työtä 
hyväksemme ja maksaa kymmenyksiä, vaan meidän sen 
lailla pitäisi tehdä työtä elatukseksemme, on vapautemme 
mennyttä. Mutta se on muiden ihmisten vapaudessa oman 
orjuutensa näkevän egyptiläisen orjavoudin hätähuuto."

Jos kerran maa olisi niin vapaasti nautittavissa kuin 
suunnitelman mukaan on määrä käydä mahdolliseksi, silloin 
ei myöskään »kenenkään tarvitsisi niin teeskennellä saadak
seen elatustansa kuin nyt papit ja muut tekevät . . . "

»Israelin valtakunnan kunnia oli siinä, ettei siellä ollut 
ketään kerjäläistä.»

Ensimäinen luku loppuu viittaamalla Moseksen lainsää
dännön kommunistisiin osiin ja puolustautumalla sellaisia 
väitteitä vastaan, että tavoteltu yhdyskunta merkitsisi muka 
yleistä laiskuutta, naistenyhteisyyttä ja laittomuudentilaa.

Toisessa ja kolmannessa luvussa käsitellään vielä kerran 
ja tarkemmin kysymystä, mikä yleensä on hallituksen olemus,



159

mitä »kuninkaallinen» ja mitä »tasavaltalainen» f»common- 
welth»).

Virkamiehiin nähden esitetään niissä, kuvaavimpia koh
tia mainitaksemme, m. m. seuraavaa.

Välttämättömyys puhuu sen puolesta, että yleensä on 
virkamiehiä, mutta se ei puhu väkivaltaisen hallitsemisen 
puolesta.

»Kaikkien virkamiesten tulee tasavaltalaisen yhdyskun
nan todellisessa hallinnossa olla valittuja virkamiehiä.»

»Kaikki virkamiehet tasavaltalaisessa yhdyskunnassa 
täytyy valita vuosittain uudestaan. Jos julkiset virkamiehet 
ovat kauan virassaan, huonontuvat he. Maan ja armeijan 
korkeat virat ovat muuttaneet monen ylevämielisen ihmisen 
luonteen. Luonto sanoo meille, että kun vesi kauan seisoo, 
se turmeltuu, jota vastoin juokseva vesi pysyy raikkaana ja 
on omiaan yleisesti käytettäväksi.“

Neljännestä luvusta alkaa varsinainen esitys siitä, minkä
laatuinen oikean yhdyskunnan oikein tulisi olla. Se on, ku
ten kirjan nimestäkin näkyy, kirjotettu ohjelman muotoon 
tai, kuten nykyisin sanoisimme, pykälien muotoon, esitetty 
kokonaisena järjestelmänä. Se alkaa luettelemalla erilaiset 
virat ja kuvaa sitte. jokaisen eri virkamieslaadun työt ja vel
vollisuudet, aina sopiessa jo liittäen mukaan yhteiskuntalai- 
tosten kuvausta. Viidennessä luvussa esitetään sitte vain 
vielä opetustoiminta koulussa ja ammattialoilla, ja kuuden
nessa erilaisia todellisen tasavallan erikoislakeja vastakoh
daksi kuninkaallisille laeille. Tässä mahdollisimman sup
peassa muodossa utopian kuva.

Uuden yhteiskunnan tuotanto on, vastaten sen teolli
suuden tilaa, jonka kirjottaja näki edessään, oleellisesti pien- 
tuotantoa. Ainakin on jokaisen vapaassa vallassa mahdolli
sesti tuottaa kotonaankin. Mutta yhdyskunta ylläpitää samalla 
yleisiä työpajoja, joissa myöskin ne pojat saavat ammatti- 
sivistyksensä, jotka eivät pidä parempana opetella isänsä am
mattia tai jonkin mestarin ammattia tämän kotona. Tuottei
den vaihto sitä vastoin on yhteiskunnallista, puhtaasti kom
munistista. Jokainen vie sen, mitä on tuottanut, kunnalli
seen varastohuoneeseen ja ottaa sieltä mitä tarvitsee joko 
yksityisesti kuluttaakseen tai tuotantoon. On kahdenlaisia 
varastohuoneita, joukkotuotteita, kuten viljaa, villoja ja muun- 
laatuisia raakatuotteita varten, ja erilaisia teollisuustuotteita 
varten. Pois-anto ja  vastaanotto ovat aivan itsenäisiä,
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erillisiä toimia, minkäänlaista laskua ei siinä pidetä. Tuo
tannon ja käytön epäsuhdan vaara torjutaan päinvastoin seu- 
raavalla tavalla. Jokaiselta työkykyiseltä yhdyskunnan jäse
neltä odotetaan määrättyä työmäärää. Jos hän kauemman 
aikaa suorittaa vähemmän työtä, niin kehottaa häntä ensin 
hänen ammattinsa asianomainen tarkastaja kahden kesken (!) 
velvollisuutensa täyttämiseen, ja vasta, ellei tämä auta, vetää 
yhdyskunta asianomaisen tilille. Useimmissa tapauksissa, 
sanoo kirjottaja, auttaa se, muuten, mutta myöskin vain sil
loin, on käytettävä rangaistuksia. Samoin ylöttömästi otet
taessa tuotteita tai hävitettäessä raaka-aineita ja työkaluja tai 
kalustoa. Opetus on yleistä, lapset kasvatetaan yhteisesti 
yleisissä kouluissa, ja neljänkymmenen vuotiaiksi ovat kaikki 
työvelvollisia. Jokaisen oppilaan on saatava tieteellistä ja 
ammatillista opetusta, mutta mitään pelkkien kirjanoppinei
den luokkaa, joka kohoisi veljiensä yläpuolelle, ei kasvateta. 
Jokainen, joka on neljäkymmentä vuotta täyttänyt, saa työs
kennellä miten tahtoo, opettajana, ammattialoilla, maanvilje
lyksessä t. m., tai antaa valita itsensä tarkastajaksi tai muuksi 
sellaiseksi. Eri virkamiespaikat ovat seuraavat:

. 1) Perheessä: isä.
* 2) Kaupungissa, kauppalassa tai seurakunnassa:

rauhanrakentaja, neljä eri lajia tarkastajia (rau- 
hantarkastaja, am matti tarkastaja, varastohuoneiden- 
tarkastaja, yleistoiminnantarkastaja), sotamiehiä, 
työmestareja, toimeenpanijoita.

3) Kreivikunnissa: Kussakin tuomari, kaupun
kien rauhanrakentajat, tarkastajat ja sotilaita. 
Nämä yhdessä muodostavat kreivikunnan senaa
tin tai oikeusistuimen ja pitävät vuorotellen istun
toja kreivikunnan eri piireissä.

4) Koko maassa: parlamentti, tasavallan pa
pisto, postimestarit, armeija.

Yli kuudenkymmenen vuotiaat miehet ovat itsestään, s. 
o. ikänsä perusteella, yleistoiminnantarkastajia (valvovat lakien 
noudattamista y. m j. Muuten on kaikki virkamiehet, myös
kin sotilaat, joiden tehtävänä rauhanaikana on hoitaa po
liisitoimia, valittava vuosittain. Useimpien virkamiesten tai 
virastojen velvollisuudet käyvät ilmi niiden nimistä eivätkä 
kaipaa sen vuoksi tässä lähempää selittelyä. Poikkeuksena 
ovat postimestarit ja tasavallan papit.

Postimestarien tehtävänä on varustaa tiedonantotoimis- 
toja aineksilla. He kokoavat joka paikassa kertomuksia huo-
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mättävistä tapahtumista (luonnonilmiöistä, keksinnöistä, onnet
tomuuksista j. n. ey, lähettävät ne pääkaupunkiin; siellä koo
taan kertomukset kuukausittain, painetaan kirjanmuotoon ja 
kirjat lähetetään maan seurakuntien eri postimestareille, joi
den on saatettava niiden sisällys seurakunnanjäsenten tietoon.

Tasavallan pappien on pidettävä huolta siitä, että vii
kottaista lepopäivää pidetään, ja pantava silloin toimeen 
seurakunnanjäsenten kokouksia, joissa pidetään kolmen eri 
laadun puheita: a) ilmotetaan postimestareille maan asioista 
saapuneiden kertomusten sisällys; b) pidetään esitelmiä maan 
laeista, jotta nämä yhä uudestaan terottuisivat kansalaisten 
mieleen; c) pidetään esitelmiä ja keskustellaan oman maan 
ja muiden maiden historiasta, tieteistä ja taiteista, luon
nontieteestä, ihmisen luonnosta j. n. e. Mutta kukaan ei 
saa siinä esittää haaveellisia mietelmiä, vaan vain sellaista, 
mitä hän tutkimuksen ja havainnonteon kautta on oppinut. 
Edelleen ei luentoja pidetä aina englanninkielellä, vaan usein 
myöskin vierailla kielillä, jotta Englannin tasavallan kansalai
set kykenisivät ottamaan oppia lähimäisiltään ja voittamaan 
heidän kunnioituksensa ja rakkautensa.

Mutta, voisi tässä hurskas mutta tietämätön professori
väittää vastaan, tämä olisi «todellakin vain kehnoa*ja lihal
lista papistoa, tämä johtaisi siihen, että ihmiset eivät oppisi 
tuntemaan mitään muuta kuin tämän maailman tietoa ja 
luonnon salaisuuksia, mutta meidän pitää toki tarkastella 
myöskin henkisiä ja taivaallisia asioita." «Siihen», kirjottaa 
Winstanley, «vastaan minä: Luonnon salaisuuksia tuntemaan 
oppiminen on jumalan töiden tuntemaan oppimista, ja juma
lan töiden oppiminen luomakunnassa tuntemaan on juma
laa itseänsä tuntemaan oppimista, sillä jumala asuu jokaisessa
näkyväisessä tuotteessa ja esineessä".

Ja sitte seuraa komea esitys yliaistillista oppia vastaan, 
esitys, joka perusteluihinsa ja todistelmiinsa nähden kuuluu 
jo melkein kokonaan yhdeksännelletoista vuosisadalle. Win- 
stanley osottaa spiritualististen pappien sekä teorian että käy
tännön epäjohdonmukaisuudet mainion selvästi, näyttää, mi
ten yliaistillinen oppi ihmiset tyhmentää ja useissa tapauk
sissa ajaa jopa mielipuolisuuteenkin, ja selittää lopuksi arkai
lematta :

«Kolmanneksi on viekas vanhempi veli*) tehnyt tästä 
(yliaistillisesta) opista valtiollisen kaapun, pettääkseen yksin

*) Sillä tarkottavat he aina, kuten olemme nähneet, vallitsevaa ja 
omistavaa luokkaa.

li
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kertaisena nuoremmalta veljeltä maan vapauksia." Seuraa 
sitte selitykseksi kaksinpuhelu, joka loppuu siihen, että »van
hempi veli" (s. o. rikas) huutaa „nuoremmalle" (köyhälistö- 
läiselle), joka ei tahdo uskoa, että luoja olisi tahtonut maan- 
päälle omaisuuden epäoikeudellista jakoa: „Mitä, tahdotko 
sinä olla jumalankieltäjä, kiihottaja, etkä uskoa jumalaan" ja 
häntä, joka „on heikko käsitteissä eikä omaa perusteellista 
tietoa luomakunnasta ja itsestään", tällä tavalla oikein pe
lottaa —

»niin että tämä yliaistillinen henki-oppi on veijausta; 
sillä sillä aikaa kuin ihmiset katselevat taivasta kohti, unek
sivat autuudesta ja  pelkäävät helvettiä, johon muka joutu
vat kuolemansa jälkeen, otetaan heiltä silmät, niin etteivät 
he näe, mikä on heidän synnynnäinen oikeutensa ja  mitä 
heidän on tehtävä täällä maanpäällä elämänsä aikana. 
Tämä on likainen unennäkijä ja  satamaton pilvi.»

Mieltäkiinnittävä on myös tapa, jolla Winstanley perus- 
telee sen, että hän hylkää kaiken skolastisen kirjaoppineisuu- 
den. Tällaisesta suhtautumisesta ei ole, kuten jo ennen on 
huomautettu, haettava mitään vähemmän kuin sivistysvihaa. 
Toiselta puolen kuvastaa opetuksen rajottamisesta käytännöl
listen tietojen — niin sanotun realisen tiedon — hankkimi
seen Baconin opettaman, samoin rajotetun kokemusperäisen 
tiedonharrastuksen vaikutus, mutta toiselta puolen on niin 
sanottua puhdasta tai teoretista kirjatietoa vastaan ilmenevä 
vastakkaisuus yliopistojen ja ammattioppineiden kansanval- 
taisvastaisen suhtautumisen tuote. Kansanmiehen täytyi 
halveksia oppineisuutta, joka saattoi miehensä ylimielisesti 
halveksimaan työtätekeviä luokkia ja teki heistä riistäjien ja 
vallanpitäjien kätyrejä. Mutta edelleen on otettava huo
mioon myöskin sen ajan filosofisten koulujen asema ja luonne 
j4  niiden likeinen yhteys oikeaoppiseen jumaluusoppiin. Luet
takoon vain jopa materialistisen Hobbesin esityksiä „jumalan 
kuningaskunnasta", „kristillisestä hallituksesta“ j. m. s. hänen 
„Leviathanissaan", joka ilmestyi samana vuonna kuin tässä 
puheenaoleva kirjanen.

Mutta kylliksi tästä. Me sivuutamme määräykset maan
viljelyksen, teollisuuden y. m. teknikan edistämisestä, jotka, 
niin kuvaavia kuin ne itsestään ovatkin, eivät kumminkaan 
voita muiden siihen aikaan tekemiä ehdotuksia, ja kään
nymme lopuksi vielä puhumaan muutamista vaaleja, avio
liittolainsäädäntöä ja rangaistuksia koskevista määräyksistä.

Äänioikeutettu on jokainen, joka on täyttänyt kaksikym
mentä vuotta, paitsi ne, jotka vaalin aikana suorittavat oikeu



163

dessa tuomittua rangaistusta. Vaalioikeutettu on jokainen, 
joka on täyttänyt neljäkymmentä vuotta, kumminkin saa 
valita myöskin nuorempia, jotka toimillaan ovat kunnostau
tuneet.

Avioliitto on täysin vapaa.' »Jokaisella miehellä ja jokai
sella naisella on täysi vapaus naida kenen tahtovat, jos he 
voivat saavuttaa sen henkilön rakkauden ja mieltymyksen, 
jota aviokseen haluavat.“ Yleinen tavaravarasto on molem
minpuolisina myötäjäisinä, »toiselle yhtä avoin kuin toiselle
kin". Jos mies harjottaa sukupuoliyhteyttä tytön kanssa ja 
siittää lapsen, niin on hän velvollinen naimaan tytön. Väki
valtainen naisen raiskaus rangaistaan kuolemalla — »se on 
naisen ruumiillisen vapauden ryöstämistä". Toisen vaimon 
väkivaltaisen viettelemisen yritys rangaistaan ensi kerralla 
julkisella varotuksella, toisella vapauden kaksitoistakuukauti- 
sella menettämisellä. Vapautensa menettäminen merkitsee 
pakkotyötä yhteiseksi hyväksi tai perheisiin palvelukseen jou
tumista. Avioliiton päättäminen suoritetaan piirin tarkasta
jan edessä tapahtuvalla molemminpuolisella selityksellä muu
tamien kansalaisten ollessa todistajina, se on, avioliitto on 
puhdas sivilitoimitus. (Tämä on kirjotettu kaksi vuotta ennen 
kuin Barberonen parlamentti teki asiaa koskevan päätöksensä).

Korkeimmat rangaistukset on määrätty — ostamisesta 
ja myymisestä. Joka tahtoo saattaa toisen häneltä jotakin 
ostamaan tai hänelle jotakin myömään, rangaistaan kahden
toista kuukauden vapaudenmenetyksellä. Joka myy maata 
tai sen hedelmiä rangaistaan kuolemalla. Joka sanoo maata 
omakseen ja väittää, ettei se ole hänen veljensä omaa, saa 
kaksitoista kuukautta pakkotyötä ja sanat poltetaan hänen 
otsalleen.

Kukaan ei saa vuokrata työtä itselleen tai omaa työ
tään muille. Sen käytettävänä, joka työapua tarvitsee, on 
nuoria henkilöitä tai sellaisia, jotka työntarkastajat ovat mää
ränneet apureiksi. Määräystä vastaan rikkojien tulee suorit
taa kaksitoista kuukautta pakkotyötä.

Kultaa ja  hopeaa ei saa lyödä rahaksi, vaan saa siitä 
tehdä vain talouskaluja (lusikoita, pikareja y. m,), »Sillä 
missä raha kaikkea hallitsee, siellä ei pidetä mitään lukua 
kultaisesta säännöstä: kaikki, mitä te tahdotte, että muut teille 
tekisivät, se tehkää te heille. Oikeutta myydään ja ostetaan, 
vieläpä joskus ostetaan ja myydään vääryyttäkin rahalla, ja 
tämä on kaikkien sotien ja kaiken sorron syynä."

Vain vaihtokaupalla elävien muiden kansojen, mutta 
vain niiden kanssa, on vaihtokauppa sallittua. Heidän kans
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saan saa harjottaa myöskin laivoilla tuotujen tavarain osta
mista ja myymistä. „Aina ehtona ollen se, että tavarat, joita 
meidän laivamme kulettavat, ovat yhteisön omaisuutta; ja 
kaikki niiden kauppa muiden kansojen kanssa tapahtuu yleis
ten ta vara varastojen kartuttamiseksi."

Nämä ovat tämän utopian oleellisimmat kohdat, joihin 
nähden saanee sanoa, että ne ansaitsevat tulla esille vede
tyiksi siitä täydellisestä unohduksesta, jossa ne tähän asti 
ovat olleet. Minä en ole huomannut niitä mainitun missään 
Englannin vallankumouksen aikaa käsittelevässä historiateok
sessa enkä missään kansanvaltaisuuden tai sosialismin histo
riassa, ja niukkoja ovat myöskin tiedot kirjottajan hen
kilöstä ja hänen elämänvaiheistaan*). Pienen lahkon innos
tajana ja kehittymättömän luokan asianajajana, joka ei mis
sään tunkeutunut etualalle, ei pyrkinyt ylenemään eikä näyt- 
telemään valtiollista osaa, ei hän ole herättänyt historioitsi- 
jain mielenkiintoa. Aikalaisistaan yksinpä mielipiteiltään 
jyrkimmistäkin olivat hän ja hänen toverinsa kiihkomielisiä 
hupsakkoja. John Lilburne esimerkiksi torjuu luotaan epä
luuloja heidän mielipiteidensä hyväksymisestä.

Levellerit ajoivat työläisten ja mielipiteiltään jyrkemmän 
porvariston yhteistä, „todelliset levellerit" yksinomaan köy
hälistön asiaa. Ja tähän nähden voi liiottelematta Winstan- 
leystä sanoa, että hän, vaikka hän ei ollutkaan „varustettu 
vuosisatansa koko tieteen aseilla", kuitenkin oli sen tasalla, 
näki edemmäksi kuin kaikki hänen aikalaisensa. Olisi ker
rassaan mautonta käydä arvostelemaan hänen positivisia ehdo
tuksiaan, käydä osottamaan niiden puutteita ja tarkotuksen- 
mukaisuudettomuuksia. Ne voi selittää kauttaaltaan johtu
neiksi hänen aikaisensa yhteiskunnan taloudellisesta kokoon
panosta. Me voimme vain ihmetellä tämän yksinkertaisen

*) Muutamia tietoja kohtaloistaan antaa hän eräässä lentokirjasessaan. 
Sen mukaan oli hän alkuaan ammatinharjottajana Lontoossa, jonka por- 
varioikeudet hänellä oli. Hän on, kun taistelu Kaarle I:stä vastaan syt
tyi, runsaasti avustanut parlamentin armeijaa, mutta sitte ovat »myymi
sen ja ostamisen varastaidon petolliset edustajat yhdessä raskaan sota- 
taakan kanssa" karkottaneet hänet ammatistaan ja omaisuudeltaan, ja hänen 
on ollut pakko ottaa apua ystäviltään, jotka hankkivat hänelle varoja 
maalle asettumiseen. M utta sielläkin olivat sodan, majotuksen y. m. rasi
tukset hänet lopulta tukahuttaa. Mutta siellä olivat hänessä myöskin 
yhfäkkiä heränneet ajatukset maan tekemisestä kaikkien ihmisten yhtei
seksi aarreaitaksi. Winstanley kertoo sitte „kaivajien" yrityksen yksityis
kohdat ja miten kehnosti heidän kanssaan meneteltiin.
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kansanmiehen terävänäköisyyttä ja tervettä arvostelukykyä 
sekä ymmärtämystä, mikä hänellä oli aikansa yhteiskunnal
listen suhteiden yhteydestä ja vastustamiensa epäkohtien 
syistä.

On nyt myöskään tuskin mitään epäilystä siitä, että 
Winstanley on toinen edellisessä luvussa mainittujen lento
kirjasten „Valo, joka Buckinghamshiressä loistaa" julkaisija, 
ja että hänen «Vapauden lakinsa" on niiden toisessa 
osassa (vert. siv. 145) luvattu esitys niistä keinoista ja siitä 
tavasta, miten tuo jo siellä välttämättömäksi kuvattu palaa
minen «syntiinlankeemuksen edelliseen aikaan" olisi toteu
tettavissa. Mutta miten on hänen käynyt? Mitään varmoja 
tietoja siitä en ole löytänyt; mutta erään vuonna 1658 ilmes
tyneen kirjasen, myöhäisimmän mikä hänen kynästään on 
Brittiläisessä Museossa, nimike ja sisällys saattavat luulemaan, 
että hän kommunistisen agitatsioninsa epäonnistuttua oli jou
tunut samaan liikkeeseen kuin Lilburne hänen radikalidemo- 
kratisen puolueensa hajottua: vuodesta 1652 — huomatta
koon aikamäärä — järjestyneenä olleeseen uskonnollisradi- 
kaliseen kveekarien lahkoon. Tällä Winstanleyn viimeisellä 
kirjotuksella on nimenä: «Pyhän paratiisi eli isän oppi on 
sielun ainoa lohdutus" ja esilauselmana: »Sisäinen todistus 
on sielun voima." Se sisältää erään Winstanleyn Lontoossa 
pitämän saarnan tai uskonnollisen puheen ja on kirjotettu 
kokonaan kveekarien järkeisoppisessa mielessä*), ja kuulijoita 
ja opettajia puhutellaan siinä, kuten kveekarien kesken, »ystä
viksi". Jos edelleen muistaa, miten Everard ja Winstanley 
Fairfaxin edessä kieltäytyivät ottamasta lakkia päästään, koska 
hän oli vain heidän vertaisensa, niin muuttuu luulo varmuu
deksi, että meillä heissä ja heidän kannattajissaan on yksi 
niistä aineksista, joista kveekariliike alussaan syntyi.

IX LUKU.

Leuellerien kapina armeijassa. Lilburnen 
myöhemmät kohtalot ja kuolema.

„Puhdistettu" tai «Runko"-parlamentti oli sillävälin teh
nyt jyrkän lopun taistelusta Kaarle hsen kanssa. Joulukuun

*) Mutta ei heidän mystikansa hengessä. N iinpä taistelee Winstan- 
ley useimpien kveekarein vielä sangen voimakasta perkeleuskoa vastaan.

/
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23 p:nä 1648 asetti se komitean miettimään kuningasta vas
taan suunnattavaa menettelytapaa. 1 p:nä tammikuuta 1649 
ehdottaa tämä, että kuningas, joka oli pettänyt kansakunnan, 
petoksella saattamalla sen sodan käsiin, olisi vedettävä tilille, 
ja sen mukaan päätetään muodostaa valtio-oikeusistuin, jonka 
piti tuomita Kaarle. Kun yhä vielä koolla olevien lordien 
enemmistö kieltäytyy hyväksymästä päätöstä, julistaa alahuone
24 p:nä tammikuuta uudella päätöksellään, että kansa oli 
kaiken vallan ainoa oikea lähde, ja että senvuoksi sen valit
semat edustajat (juuri alahuoneen jäsenet) muodostaisivat 
Englannin korkeimman vallan, jonka päätöksellä kuninkaan 
ja lordien suostumuksettakin olisi lainvoimaa. Tammikuun 
6 p:nä uudistetaan syytöspäätös ja nimitetään parlamentin 
omalla vallalla 135 henkilöä esikoisoikeudeksi kuninkaan 
oikeudenkäyntiä varten. Paitsi Cromwellia ja muita armei
jan grandeja kuului myöskin Robert Lilburne tähän tuomio
istuimeen, ja yksinpä John Lilburnelle tarjottiin — kuten 
tämä itse, saamatta vastaväitteitä, kertoo eräässä pian jälkeen
päin ilmestyneessä lentokirjasessa — paikkaa tässä poikkeus- 
oikeusistuimessa, johon luonnollisesti voitiin käyttää vain 
tasavaltalaisia. Mutta Johnin jyrkkä oikeudentunto kielsi häntä 
ottamasta osaa toimeen, joka itse asiassa oli vain oikeuden 
muotoon puettu väkivallantyö, sellaisena tosin sangen pitä
vien perusteiden määräämä. „Kunnon John" ei kyllä ollen
kaan ollut kuninkaan tuomitsemista vastaan, mutta hän väitti, 
että parlamentilla ei ollut oikeutta vielä esiintyä kansanedus- 
kuntana, eikä tahtonut kuningastakaan vastaan käytettäväksi 
mitään erikoistuomioistuinta, vaan tahtoi että hänet olisi tuo
mittu tavallisessa oikeudessa. Hänen kansanvaltaiset epäi
lyksensä saavuttivat kumminkin yhtävähän kannatusta kuin 
hänen esittämänsä lainopillisetkaan. Kaarle tuomittiin 27 p:nä 
tammikuuta 1649 valtiopetoksesta kuolemaan ja mestattiin 30 
p:nä tammikuuta. Helmikuun 1 p:nä antaa parlamentti siu
nauksensa Priden „puhdistukselle" muodollisestikin sulke
malla parlamentista Priden poisajamat jäsenet, 6 p:nä helmi
kuuta päätetään, että lordienhuone on lakkautettava „hyödyt
tömänä ja vaarallisena"*), 7 p:nä helmikuuta, että kuninkaan 
tai yhden yksinäisen henkilön kautta tapahtuva hallitus „hyö
dyttömänä, haitallisena ja vaarallisena" lakkautettaisiin. 15 
p:nä helmikuuta nimitetään yhdestäkolmatta henkilöstä ko

*) Leikkisä Henry Marten ehdotti, että sana „vaarallisena" poistettaisi 
tai että sen eteen asetettaisi „ei"-sana. Itse asiassa oli lordeilla siihen 
aikaan tai senaikaisilla lordeilla hajanaisuudessaan mitätön merkitys.
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koonpantu valtioneuvosto, johon luonnollisesti kuuluvat Crom
well, Fairfax ja eräät muut armeijan grandit, m. m. Henry 
Marten. 13 p:nä maaliskuuta hakevat muutamat tämän kor
kean yhdyskunnan jäsenet saatavilleen erään herra John Mil
tonin, kirjailijan ja yksityisopettajan, joka asuu pienessä talo- 
pahasessa Holbornessa, ja tarjoavat hänelle vieraiden kielten 
sihteerin paikkaa valtioneuvostossa, jonka suuri runoilija 
ottaakin vastaan. 19 p:nä toukokuuta julistetaan Englanti 
parlamentin päätöksellä tasavallaksi („commonwealth'').

Lilburne oli tammikuun aikana taas ollut pohjosessa 
yksityisasioitaan järjestämässä. Hän oli päässyt harhaluu
loistaan ja tahtoi kokonaan vetäytyä julkisesta elämästä. 
Ollen liian ylpeä ottaakseen vastaan hyväpalkkaista valtion 
virkaa, johon häntä kehotettiin rupeamaan, sillä hänen vai
kutuksensa radikalisiin piireihin oli melkoinen, asettui hän, 
palattuaan Lontooseen, jossa hänellä oli porvarioikeudet, saip- 
puankeittäjäksi Southwarkin etukaupunkiin. Hän selitti, ettei 
hän tahdo lihota työläiskansan kustannuksella sen eläessä 
puutteessa. Sitävastoin vastusti hän vain lyhyen aikaa val
tiollisten ystäviensä vaatimusta, jotka eivät tahtoneet jättää 
taistelua grandien herruutta vastaan. Jo 26 p:nä helmikuuta 
ilmaantuu hän taas eräiden Lontoon porvarien etunenässä 
parlamenttiin puhuakseen eräitä valtioneuvoston, armeijassa 
olevia „rauhattomuudentuottajia'' kukistaakseen suunnittele
mia toimenpiteitä vastaan suunnatun anomuksen puolesta.

Useissa Lontoon lähelle majotetuissa rykmenteissä oli 
nimittäin suurta tyytymättömyyttä. Huomattiin, että „gran
dien" toimenpiteet eivät ensinkään vastanneet Newmarket- 
Heathillä tehtyjä sopimuksia, että paljon kylläkin tehtiin par
lamentin oikeuksien puolesta, mutta ei mitään kansan oikeuk
sien puolesta, ja ilmaistiin tämä tyytymättömyys käyttämällä 
merenvihreitä nauhoja, levellerien merkkejä. Tukahuttaak- 
seen „kapinallisen" hengen, päätti sotaneuvosto hyväksyä 
julistuksen, jossa sotamiehiä kiellettiin jättämästä anomuksia 
parlamentille tai muuten kellekään, paitsi upseereilleen, ja 
keskustelemasta sivilihenkilöiden kanssa valtiollisista asioista. 
Edelleen päätettiin pyytää parlamentilta lupaa saada sota
oikeuden tuomion nojalla hirttää ne, jotka koettivat kiihot
taa sotajoukkoa „kapinoimaan". Näitä toimenpiteitä vastaan 
suuntautui Lilburnen anomus, ja sitä seurasi kirjelmä, jonka 
hän muutamia päiviä myöhemmin julkaisi lentokirjasena 
nimellä »Englands new chains discovered» („Englannin uudet 
kahleet keksitty"). Hän paljastaa siinä ne eri typistetyt, joita 
armeijan grandit olivat tehneet alkuperäisesti yhdessä hyväk
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syttyyn kansansopimukseen, arvostelee mitä terävimmin juuri 
luotua valtioneuvostolaitosta, joka hänen mielestään oli 
pelkkä armeijan sotaneuvoston käskyläinen, vaatii sen kor
vaamista usein uudistettavilla vastuunalaisilla toimikunnilla, 
joita asiat niin järjestäen voitaisi pitää ohjissa, että parla
mentti olisi pysyväinen kunnes uudestaanvalittu tulee sen 
tilalle, edelleen vaatii hän kiistämättömänä kansanoikeutena 
ja keinona salaliittoja ja tyrannillisia haluja vastaan sanoma
lehdistön täyttä vapautta.

Mutta myöskin itse armeijan riveistä eivät vastalauseet 
jääneet tulematta. 1 p:nä maaliskuuta ilmestyy kahdeksan 
kenraali Fairfaxin armeijan sotamiehen allekirjottama „Kirje 
kenraali Fairfaxille ja hänen upseerineuvostolleen" — vasta
lause, jossa kovin rohkeasti tehdään selkoa kaikista armeijan 
valituksista johtajiaan vastaan, syytetään Cromwellia siitä, 
että hän pyrkisi kuninkaanarvoon, nimitetään parlamenttia 
sotaneuvoston heijastuspeiliksi ja sotaneuvostoa Cromwellin, 
Iretonin ja Harrisonin aseeksi ja käydään terävin sanoin 
sapelihallituksen muodostamisen kimppuun. „Me olemme 
englantilaisia sotilaita, jotka Englannin vapauden puolusta
miseksi olemme kokoontuneet lippujemme juurelle, emmekä 
mitään ulkolaisia palkkajoukkoja kansan teurastamiseksi mak
sua vastaan ja eräiden henkilöjen turmiollisten kunnianhimon 
pyyteiden palvelemiseksi", selittivät he ja vaativat pysyttä
väksi Newmarket-Heathin sopimuksissa. Kirje loppuu läm
pimästi ilmottaen hyväksyttävän Lilburnen anomus, ja 
liityttävän „vapaasti ja iloisesti" sitä kannattamaan, valmiina 
taistelussa seisomaan ja kaatumaan sen vaatimuksien puolus
tamiseksi.

3 p:nä maaliskuuta joutuvat he sotaoikeuden eteen. 
Kolme taipuu, katsoen vaaralliseen asemaan, myöntymään ja 
saavat armon. Muut viisi sitävastoin ilmaisevat äärimäistä 
päättäväisyyttä. Tahdottiin ennenkaikkea tietää, kuka oli kir
jeen sepittänyt, kun he itse eivät, sanottiin, kumminkaan sii
hen kyenneet. Mutta he ottivat toinen toisensa jälkeen yksi- 
tyiskuulustelussa kantaakseen täyden vastuun kirjeestä ja tuo
mitaan heidät, vaikka he „raskaan rikkomuksensa vuoksi 
oikeastaan olisivat ansainneet kuoleman", kuletettaviksi pui
sen hevosen selässä takaperin istuen osastojensa rintaman 
editse ja sitte, kun heidän miekkansa oli taitettu heidän 
päänsä päällä, erotettaviksi armeijasta, joka rangaistus 6 p:nä 
maaliskuuta Westminsterissä pantiin heihin nähden täytän
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töön. Heidän nimensä ovat: Robert Ward, Thomas Watson, 
Simon Graunt, George Jellies ja William Sawyer.*)

Liikkeestä ei sillä kumminkaan suinkaan päästy. Päin
vastoin tulivat levellerit asian siten päättymisestä vain vakuu
tetuiksi siitä, että oli pontehikkaasti toimittava. Agitatsioni 
ulotettiin useihin eri kreivikuntiin ja kehotettiin asettumaan 
sortoa ja laittomuutta vastaan.

Maaliskuun 21 p:nä ilmestyi uusi levellerikirjanen, jossa 
kuvattiin vääryydellistä oikeudenkäyntiä noita viittä sotamiestä 
vastaan ja toistettiin heidän syytöksensä armeijan grandeja 
vastaan. Vielä terävämmän syytöskirjotuksen Cromwellia ja 
hänen esikuntaansa vastaan luki sunnuntaina, maaliskuun 25 
p:nä, Lilburne hänen taloonsa kokoontuneelle jättiläissuurelle 
ihmisjoukolle. Sen allekirjottajina olivat Lilburne, Overton, 
Prince ja Walwin; se vaatii kiivain sanoin uuden parlamen
tin vaalia ja on sen nimenä: «Toinen osa Englannin uusien 
kahleiden keksimisestä". Sen vaikutus oli varmaan tavaton, 
sillä siitä oli, kun se tuskin oli painosta ilmestynyt, myöskin 
jo seurauksena Lilburnen ja noiden kolmen muun allekir- 
jottajan vangitseminen sekä julistus, että kaikkia, jotka levit
tävät tätä kirjasta, joka on omiaan kiihottamaan kapinaan ja 
tekemään mahdottomaksi apujoukkojen lähettämisen Irlan
tiin, tullaan pitämään tasavallan vihollisina ja kohtelemaan 
sen mukaan. 80,000 henkilön allekirjottama joukkoanomus 
parlamentille vangittujen hyväksi ei johtanut mihinkään tulok
seen, kansalaislähetystö, joka heitä puolustaa, saa palata takai
sin puhemiehen jyrkästi nuhdeltua sitä sen »moitittavista ja 
kapinallisista ehdotuksista", samoin eräs useita kertoja esiin
tynyt naisten lähetystö, joka lopulta sai tietää, että asia on 
laajakantoisempi kuin he ymmärtävät ja että heidän pitäisi 
kauniisti palata kotiin huolehtimaan kotiaskareistaan, — »pese
mään astioitaan".

Asia oli tietysti melkoisen laajakantoinen. Presbyteri- 
läiset ja »kavaljerien" valtiokirkolliset puoluelaiset, jotka 
taitavilla lentokirjasilla Kaarle I:sen »marttyyrikuolemasta", 
hänen väärennetyillä päiväkirjoillaan y. m. olivat saaneet

*) Kolmas armahdetuista, Richard Rumbold, otti myöhemmin osaa 
pariin kuuluisaan salaliittoon, tuom ittiin kuolemaan ja mestattiin käyttäen 
pöyristyttävää julm uutta 27 p:nä kesäkuuta 1685. Mutta viimeiseen saakka 
pysyi hän lujana ja vakaumukselleen uskollisena. Oikeudenkäynnin aikana 
lausui hän seuraavat, sittemmin usein toistetut san a t: »En usko, että jumala 
on luonut suurimman osan ihmiskunnasta satulat selkään ja ohjat suuhun 
ja pienen kourallisen ihmisiä ratsusaappaat ja kannukset jalkoihin, ratsas
tamaan toisilla."
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useita kunnon sieluja nousemaan »tasavallan verenhimoista 
tiikeriä" vastaan, nostivat uudestaan päänsä, Irlannissa ja 
Skotlannissa huudettiin Kaarlen poika kuninkaaksi ja värvät
tiin joukkoja vallottamaan hänelle valta takaisin, manner
maalla tekivät Kaarle Stuart itse ja pakolaisina tai maan
paossa siellä olevat kavaljerit kaikissa mahdollisissa hoveissa 
myyräntyötä nuorta tasavaltaa vastaan, — miten voikaan sil
loin agitatsioni, jonka tarkotuksena oli hajottaa armeija, tasa
vallan puolustajien voiman lähde ja tuki, näyttääkään näistä 
sitte muulta kuin asialta, jossa ofi kysymyksessä tasavallan 
koko olemassaolo ja jota vastaan sen vuoksi, kun muu ei 
auttanut, oli pakko käyttää suoraa väkivaltaa. Tämän Lil- 
burnelle selittäminen näyttää tämän oman kertomuksen mu
kaan olleen erään keskustelun tarkotuksena, johon hänen 
kanssaan ryhtyi tasavaltalainen sotapappi ja — silloin — innokas 
cromwellilainen Hugh Peters käydessään Towerissa; Petersin 
kerrotaan silloin, kun Lilburne vetosi lakiin, hänelle vastaukseksi 
huomauttaneen, että ei yleensä ole muka muuta lakia kuin 
miekka. Ilmeisesti tahtoi Peters, eikä kaiketikaan Cromwel- 
lin tietämättä, tehdä viimeisen yrityksen saadakseen Lilbur- 
nen taipumaan puolelleen, mutta tämän epäluulo oli liian voi
makas, ja niin jäi asia sille sanalle, minkä Cromvell samana 
päivänä kun nuo neljä levelleriä vangittiin valtioneuvostossa 
nyrkkiä pöytään iskien oli sanonut puheenjohtaja Bradsha- 
wille: »Minä sanon teille, herra, ei ole muuta keinoa näistä 
ihmisistä suoriutuakseen kuin polkea heidät murskaksi." Mikä 
tosin ei ollut mikään helppo asia.

Sen sijaan että olisi tauonnut, levisi tyytymättömyys 
armeijassa ja kansassa yhä laajemmalle. Kuten jo aikaisem
min on huomautettu, vallitsi maassa kovin huono aika, kauppa 
ja liike-elämä olivat lamauksissa, verot nousivat, ja samalla 
kun parlamentti myönsi armeijan ja valtioneuvoston mahta
ville ylimääräistä palkkaa, oli sotamiesten palkka alinomaa 
maksamatta yli aikansa. Jo ryhdyttiin, lieventääkseen valtio
kassan pakovesitilaa, siihen keinoon, jota myöhemmin Rans
kan vallankumouksen aikana niin tavattomassa määrässä käy
tettiin — alettiin suorittaa maksuja paperisilla osotuksilla, jotka, 
uuden hallituksen luoton ollessa pienen, pian laskivat arvossa 
kolmanteenosaan nimellisarvostaan ja vielä sitäkin alemmaksi. 
Lyhyesti, tyytymättömyydellä ei ollut vain aatteellisia syitä, 
jos Iuokkavastakkaisuuden uskonnollisia ja valtiollisia syitä 
sellaisiksi tahdotaan nimittää, vaan myöskin sangen aineelli
set ja pikaista ratkaisua vaativat muut syynsä.
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Miten nyt oli tyytymättömän armeijan avulla »polettava 
murskaksi" armeijan tyytymättömät? Oli otettu laina Irlan
nissa riehuvan kapinan kukistamiseksi ja arvalla valittu muu
tamia rykmenttejä, joiden Cromwellin johdolla piti rauhottaa 
kapinoivat irlantilaiset. Mutta kuten kerran parlamentti oli 
kuninkaalle näyttänyt, että se ensin tahtoi suorittaa välit hänen 
kanssaan, ennenkuin avustaisi häntä ulkolaista vihollista vas
taan, niin kieltäytyivät nyt jyrkkämielisimpien rykmenttien 
sotilaat marssimasta Irlantiin, ennenkuin he saisivat parla
mentilta oikeutensa. Murtaakseen heidän vastarintaansa ale
taan heitä aluksi muutella toisiin paikkoihin. Tämä saa rii
dan puhkeamaan.

Huhtikuun 25 p:nä illalla kulkee Lontoossa suurehko 
joukko eversti Whalleyn rykmentin rakuunoita Bishopsgaten 
varrella olevan »Härkälä"-nimisen talon edustalle, jossa asuu 
heidän lipunkantajansa, ja pakottavat hänen luovuttamaan 
heille lipun. Heidän piti seuraavana päivänä jättää Lontoo, 
mutta he selittivät, että he eivät lähde, ennenkuin heidän 
vaatimuksiinsa on suostuttu. Se oli julkista kapinaa, ja jos 
se leviäisi laajemmalle, niin olisi pahinta odotettavissa. Mutta 
Cromwell ei antanut asian päästä niin pitkälle. Tuskin oli 
hän seuraavana aamuna rykmentin upseerilta kuullut asiasta, 
niin on hän jo myöskin Fairfaxin ja muutamien muiden 
upseerien sekä luotettavan sotamiesjoukon kanssa paikalla, ja 
hänen rautaisen tarmokkuutensa onnistui, käyttämällä kaikkia 
taivuttamisen ja pelottelun keinoja, saattaa kapinoivat sotilaat 
alistumaan. Viisitoista, jotka eivät taipuneet, vangittiin kapi- 
nanjohtajina joutuakseen sotaoikeuden tuomittaviksi, toiset 
marssivat heille osotettuun majapaikkaan. Noista viidestä
toista tuomitaan viisi seuraavana päivänä kuolemaan, mutta 
neljä näistä armahdetaan ja vain yksi, nimeltään Robert 
Lockyer, jolle kuolinarpa oli sattunut, ammutaan huhtikuun 
21 p:nä. »Urhoollinen ja hurskas" sotilas, joka, vaikka vasta 
23-vuotias, jo oli ollut sotapalveluksessa seitsemän vuotta, 
s. o. kuningasta vastaan käydyn sodan alusta alkaen, ja naut
tinut kaikkien toveriensa suurta suosiota. Hän käy kuole
maan kehottaen ystäviään uskollisina puolustamaan vapau
den ja kansanparaan asiaa. »Älkää antako, sitä pyydän, mi
nun kuolemani vaikuttaa teihin lamauttavasti, vaan rohkaise
vasti, sillä koskaan ei ihminen ole kuollut lohdullisemmin 
mielin kuin minä", lopettaa hän. Hänen hautauksensa, joka 
tapahtui huhtikuun 29 p:nä, muodostaa väestön, ei suinkaan 
rauhottunut, radikalisempi osa suureksi valtiolliseksi mie- 
lenosotukseksi. Tuhannet käsityöläiset ja työläiset vaimoi
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neen ja tyttärineen seuraavat rosmarinivihkosiila — joista 
yksi on vereen kastettu — peitettyä »armeijan marttyyrin", 
joksi Lockyeriä nyt yksinomaan sanottiin, ruumisarkkua. 
Heillä on merenvihreät ja mustat nauhat mielialansa merk
keinä. Cityn ulkopuolella liittyy heihin vielä toinen saman- 
verta surevia, jotka eivät Cityssä olleet voineet julkisesti näyt
täytyä. »Useat selittivät tämän ruumissaattueen armeijan ja 
parlamentin loukkaukseksi", kirjottaa silloinen valtioneuvos
ton jäsen Whitlocke, »toiset ihmiset sanovat noita ihmisiä 
levellereiksi, mutta he eivät hankkineet kaikesta tietoa."

Lilburne ja Overton, jotka Toweriin saivat tiedon kai
kesta, mitä Lontoossa tapahtui, eivät voineet asian antaa 
mennä ohi puolestaan lausumatta jotakin. Tuskin olivat he 
kuulleet noiden viiden sotilaan tuomitsemisesta, kun he myös
kin heti samana päivänä laativat kenraali Fairfaxille kirjeen, 
»jossa tarkan lainopillisesti todistetaan, että on valtiopetosta 
ja murhaa se, että kenraali tai sotaneuvosto rauhanaikana 
pikaoikeuden tuomion nojalla mestauttaa sotamiehiä". Tämä 
kirje, jossa päivämääränä oli: »Meidän aiheettomasta, laitto
masta ja tyrannillisesta vankeudestamme Towerissa", julais- 
tiin samalla painosta. Sen todistelu on kiistämättömän päte
vää. Kaarle l:sen 1628 pakottamalla myöntämän »Petition 
of Rightsin" 4:s osa määrää nimenomaan, että pikaoikeutta 
ei saa käyttää sotamiehiä vastaan, mutta lisäksi oli sotamies
ten ja upseerien kesäkuussa 1647 (Newmarket-Heathilla) alle- 
kirjottamalla sopimuksella tunnustettu armeija Englannin 
vapaiden kansalaisten riippumattomaksi järjestöksi. Rohkeata, 
vaikuttavaa kieltä käyttäen selittävät allekirjottajat asettavansa 
kansan vapauden ja oikeuden elämäänsä korkeammalle; sen 
vuoksi olivat he pitäneet siveellisenä velvollisuutenaan kohot
taa äänensä Lockyerin ja hänen toveriensa verituomiota vas
taan. Kirjeen vaikutusta kuvaavat yllämainitut mielenosotuk- 
set sekä nyt seuraavat tapaukset.

Kymmenen päivää Lockyerin hautauksen jälkeen, tou
kokuun 9 p:nä 1649, pitää Cromwell katselmusta Hyde- 
Parkissa. Kamalan monet sotamiehet pitävät ylpeästi lakis
saan merenvihreätä nauhaa. Cromwell osaa selittää tämän 
merkin tarkotuksen ja vedoten heidän omaantuntoonsa har
taasti varottaa heitä kumminkaan toki asettamasta tasavallan 
onnea vaaranalaiseksi. Kaikkihan tulisi tapahtumaan, mitä 
he tahtovat, heidän palkkansa maksettaisi täsmällisemmin 
kuin tähän asti, ja parlamentti oli jo muka tehnyt päätöksiä 
hajoamisestaan ja uuden parlamentin vaalien toimeenpane
misesta. Mutta kuri täytyi sotajoukossa olla, mutta sota



oikeudetta ei se tähän aikaan kävisi päinsä, ja joka sitä ei 
tahtoisi, se ottakoon mieluummin eronsa. Mutta niiden, jotka 
hänen ja koeteltujen toverien kera tahtoisivat taistella Eng
lannin vihollisia vastaan, niiden tulisi ottaa vihreät nauhat 
hatuistaan. Puheen vaikutuksesta myöntyivät sotamiehet, 
mutta mieliala jää tyytymättömäksi. Kumminkin oli hetkeksi 
jo sillä paljon voitettu, että pääkaupunkiin majotettujen soti
lasten keskuuteen oli päässyt empimystä. Sillä nyt alkaa 
myöskin maakuntaan sijotettujen rykmenttien keskuudessa 
ilmetä kuohuntaa. Banburystä Oxfordshiren kreivikunnasta 
tulee tieto, että 200 eversti Whalleyn rykmentin ratsumiestä 
— luultavasti osa Lontoosta 25 p:nä huhtikuuta siirretyistä 
rakuunoista — oli kapteeni Thompsonin johdolla nostanut 
kapinan lipun. »Englannin lippu "-nimisessä manifestissaan 
puolustaa Thompson, joka jo Waren luona oli näytellyt 
„levellerin" osaa, tarmokkaasti Lilburnen ja tämän toverien 
1 p:nä toukokuuta julistuksena levittämää „sopimusta", vaa
tii Arnoldin ja Lockyerin murhan sovittamista ja uhkaa seit- 
semänkymmentäseitsemänkertaisesti kostaa, jos Lilburnen ja 
hänen kerällään vangittujen hiustakaan käyristetään. Huima
pää, mutta, kuten pian näkyy, ei pelkkä kerskailija. Mutta 
itse uhkauksella oli vain se seuraus, että Lilburne, Overton 
y. m., jotka tähän asti olivat Towerissa saaneet jotenkin va
paasti liikkua, ensi työksi otettiin ankarasti yksitellen var
tioitaviksi.

Toukokuun 10 p. tuo vielä huonompia viestejä Lontoo
seen. Salisburyssä (Wiltshiressä) on eversti Scroopen ryk
mentti melkein kokonaan selittänyt kannattavansa levellerien 
„sopimusta" ja asettunut vänrikki Thompsonin, edellä mai
nitun kapteeni Thompsonin veljen, komennettavaksi; samoin 
on kapinassa suurin osa Salisburyn ympäristöön majotetusta 
Iretonin rykmentistä sekä Harrisonin ja Skipponin rykmentit. 
Kaikki nämä ovat aikeissa yhtyä, vastustaakseen jokaista yri
tystä heidän Irlantiin lähettämisekseen, ennenkuin kotona on 
toteutettu luvatut reformit, tai sitte itse pakottaakseen nämä 
reformit hyväksytyiksi. Melkein kaikki ovat he tulessakoe- 
teltujä sotilaita. Scroopen ratsumiehet esimerkiksi ovat vielä 
ensimäisen sotaväenoton ajalta, miehiä, jotka, kuten he eräässä 
sangen arvossapidetyssä julistuksessa selittävät, ovat myyneet 
talonpoikaistilansa tai jättäneet toimensa taistellakseen kunin
kaan ja piispojen tyranniutta vastaan eivätkä sen vuoksi tahdo 
sallia minkään uuden tyranniuden syntyvän. Näiden aines
ten kanssa ei käynyt leikkiä laskeminen. Heti lähtevätkin 
sitte Cromwell ja Fairfax kaiken kanssa, mitä he vaan voi-



vat koota luotettavia joukkoja, kaikkiaan noin 4,000 miestä 
apunaan, pikamarssissa Salisburyä kohti. Saavuttuaan Ando- 
veriin (Hampshiressä), saavat he toukokuun 12 p:nä kuulla, 
että kapinalliset ovat yhtyneet Old-Sarumissa neljään Iretonin 
rykmentin komppaniaan ja kääntyneet kulkemaan pohjoista 
kohti, epäilemättä marssiakseen Buckinghamshireen, jossa oli 
samanmielisiä joukkoja (Harrisonin rykmentti) ja jossa toden
näköisesti toivottiin tavattavan kapteeni Thompson. Heti 
kääntyvät Fairfax ja Cromwellkin marssimaan pohjoiseen, 
katkaistakseen kapinallisilta tien. Wantagessa (Berkshiressä) 
tapaavat levellerit jo Cromwellin asiamiehiä, jotka neuvotte- 
levat heidän kanssaan, vaikka tuloksitta. He kääntyvät kul
kemaan luoteesen käsin Abingdonia kohti, jossa tapaavat 
kaksi Harrisonin rykmentin komppaniaa — toisilta olivat 
Cromwell ja Fairfax jo katkaisseet tien. Cromwellin lähetti
läät, jotka ovat seuranneet kapinallisia, joita nyt on 1,200 
miestä, neuvottelevat uudestaan näiden kanssa, mutta eivät 
saa taaskaan mitään aikaan. Sitä vastoin näyttävät he aina 
salaa lähetelleen Cromwellille tuoreita tietoja levellerien liik
keistä. Kun nämä, jotka nyt kääntyvät länttä kohti yhtyäk
seen siellä oleviin joukkoihin, aikovat Newbridgen luona 
Oxfordshiressä kulkea Themsen yli, huomaavat he, että sil
lan on miehittänyt kokonainen rykmentti ratsumiehiä eversti 
Reynoldin johtamina; ollakseen pakottavatta syyttä antamatta 
aihetta verenvuodatukseen, tai siksi että he eivät tunne 
itseään kyllin vahvoiksi ryhtyäkseen taisteluun, jättävät he 
yrittämättä väkivoimin päästä sillan yli ja etsivät kahlamon, 
josta he osaksi uiden, osaksi kahlaten kulkevat virran yli ja 
marssivat lepäämättä Bamptonin kautta lähellä Gloucester- 
shiren rajaa olevaan Burfordiin, jonne illaksi pääsevätkin. 
Samoin kapteeni Thompson, jonka pienen joukon eversti 
Whalley tosin jo oli taistelussa hajottanut, mutta joka muu
tamien uskollisten avulla oli onnellisesti torjunut vainoojat 
päältään. Väsyneinä ja vallan märkinä, sitä paitsi niiden 
lupausten viihdytteleminä, joita oli antanut Cromwellin lähetti, 
majuri White, joka oli selittänyt levellerien vaatimukset mitä 
järkevimmiksi ja itsekin selittänyt asettuvansa niiden taakse, 
asettuvat levellerit levolle ja lähettävät hevosensa laitumelle. 
Urhoollisia, mutta ihanteellisuudessaan epäkäytännöllisiä ihmi
siä, eikä Carlyle liene väärässä, kun hän heidän voimainpon
nistuksestaan kirjottaa: „Mitä hyötyä siitä on? Ei ole mitään 
johtajaa. Meluava John (joksi Carlyle Lilburnea nimittää) 
on telkien takana." Mutta Cromwell oli johtaja. Hän ja 
Fairfax olivat tuona päivänä ratsain kulkeneet 50 englannin
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penikulmaa (80 kilometriä), edellisenä päivänä kulettuaan 
lähes yhtä pitkän matkan, siitä huolimatta eivät he anna yön 
kulua käyttämättä sitä hyväkseen. Burfordin edustalla leväh
tävät he hieman ja hyökkäävät sitte, johtajana, kuten kerro
taan, vahtiensijottajaksi levellerien luottaen asettama majo- 
tusmestari Moore, keskiyön aikana Burfordiin. Unesta lie
reille pelästytetyt levellerit puolustautuvat niin hyvin kuin 
voivat, mutta kun puolustuksessa ei ollut mitään johtoa eikä 
suunnitelmaa, eivät he kyenneet ylivoimaa — Cromwellilla 
oli joukossaan 2,000 miestä — vastustamaan. Yli 400 antau
tui, kun heille oli vakuutettu anteeksiantoa ja heidän toivei
densa huomioonottamista, loput pakenivat, jättäen jälkeensä 
hevosia ja aseita. Vain kaksi eskadronaa kykeni kokoontu
maan kapteeni Thompsonin johdon alaisiksi, ja ne peräytyi
vät Northamptonshireä kohti*).

Seuraavana päivänä joutuvat vangitut sotaoikeuden eteen. 
Nuorempi Thompson ja kaksi aliupseeria, jotka on tuomittu, 
kuolevat rohkein mielin.

Neljäs tuomituista, vänrikki Dean eli Denne, osotti suurta 
katumusta ja armahdettiin. Levellerit pitivät häntä petturina 
ja hänen tuomitsemistaan salaisesti sovittuna ilveilynä, eikä 
Denne missään tapauksessa, kuten hänen myöhemmin kir- 
jottamansa ilmiantokirjaset levellerien mustista suunnitelmista 
osottavat, ollut paljon arvoinen. Mestauksen jälkeen piti 
Cromwell kirkossa yhden paljon pilkatuista, mutta har
voin vaikutusta tekemättä jääneistä, puoliksi uskonnolli
sista, puoliksi valtiollisista puheistaan vangituille levellereille, 
ja nytkin oli tuloksena, että nuo nuhdellut lupasivat jättää 
ajatuksen aatteidensa kapinallisesta toteuttamisesta. Muuta
man ajan kuluttua jaettiin heidät taas ryktnentteihinsä ja siir
rettiin kesällä joukkojen mukana Irlantiin, jossa he osaksi 
kaatuivat taistelussa Irlannin „paavilaisia" vastaan, osaksi aset
tuivat asumaan näiden jättämille tiluksille. Cromwell ja hänen 
esikuntansa lähtivät mestauksentoimeenpanopäivän ¡Itäpuo
lella Oxfordiin, jossa sikäläinen yliopisto kaikenlaisin juhlal
lisuuksin nimitti heidät m. m. kunniatohtoreiksi. Parlamentti 
lausui heille isänmaan puolesta kiitoksen, ja Cityn suurpor- 
varisto, joka kylläkin usein oli kironnut Cromwellia ja par
lamentin sotajoukon rahatarpeisiin nähden sulkenut rahasäk- 
kinsä, juhli kesäkuun 7 p:nä 1649 ryytikauppiasten ammatti-

*) Niistäkin antautui miehistö eräässä taistelussa armoille ja kapteeni 
Thompson itse sai muutamaa päivää myöhemmin surmansa yksin epätoi
voisen urheasti taisteltuaan yli sataa vainoojaa vastaan.
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kuntasalissa levellerien voittamista toimeenpanemalla komeat 
päivälliset Cromwellin ja Fairfaxin, noiden nyt pyhän omai
suuden ritarien, kunniaksi, antaen kaiken lisäksi päivän »san
kareille1' vielä komeita lahjoja.

He lienevätkin hiukan kylläkin hikoilleet tuskan hikeä 
ajatellessaan sitä vaaraa, josta nyt olivat päässeet. Mitä ka- 
malimpia huhuja levellerien pimeistä aikeista pantiin liik
keelle, ja monet herjauskirjasista tuntuvat — aivan nyky
aikaisilta. Hyvin osattiin jo silloinkin sekottaa totta ja val
hetta sekasin saattaakseen vastustaja epäluulonalaiseksi.

Levellerit itse puolestaan eivät myöskään jääneet my
kiksi. Lilburne ja hänen toverinsa olivat jo heti vangitsemi- 
sensa jälkeen eräässä »Manifestissa, joka on kirjotettu puh
distaakseen heidät täydellisesti niistä monista syytöksistä, joita 
heitä vastaan syydetään saattaakseen heidät maailman kau
huksi", nimenomaan selittäneet «tavaroitten tasaamisen ja 
oikeusperusteiden poistamisen" »mitä vaarallisimmaksi", niin 
kauan kun ei koko kansa sitä ennen yksimielisenä ollut sel
laista hyväksynyt. Useita muitakin lentokirjasia julaistiin. 
Kesäkuussa käännetään eräässä levellerien lentokirjasessa 
kärki toisinpäin ja sanotaan: »Tahtovatko levellerit ottaa 
ihmisiltä heidän maansa? Todellakin, jos voidaan todistaa, 
että jossakin heidän pesässään on sellaista, mikä kuuluu kan- 
sanyhdyskunnalle eikä heille, silloin käyköön niin." Kun 
nimittäin, selitettiin edelleen, levellerejä syytettiin »jakajiksi", 
harjottivat heidän vastustajansa jakamista käytännössä. Par
lamentti jakoi, selitettiin, mitä anteliaimmin takavarikkoon 
otettuja tiloja ansioita itselleen hankkineille kannattajilleen, 
ja Cityn rahamiehet nylkivät tasavaltaa kaikin voimin. His
toriassa toistuvat tapaukset merkillisen usein.

Mutta lentokirjaset eivät voineet vallottaa levellereille 
takaisin kadotettuja asemia. Heidän kannattajoukkonsa Lon
toon väestössä ei ollut pieni, ja oli heillä ystäviä armeijassa, 
mutta ne eivät nousseet enään vastoin Cromwellin vaikutus
valtaa, ja armeija se määräsi yhä enemmän maan politikan; 
kansa ei mainittavassa määrässä saanut nousseeksi sen johto
asemaa vastaan. Luottamus liikkeen voimaan sitä vastaan 
oli mennyttä. Lisäksi osasi Cromwell voittaa yhä uudestaan 
politikansa puolelle useita, joiden pyrkimykset vetivät heitä 
paljon enemmän levellereihin kuin mihinkään muuhun puo
lueeseen, kaikenlaisilla lupauksilla ja vakuutuksilla ja heti 
tukahuttaa jokaisen sotajoukossa tai upseerien riveissä ilmen
neen uhkaavan vastustusliikkeen. Erittäinkin hankki hän tar
mokkaalla ja älykkäällä ulkopolitikallaan itselleen paljon hen-
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kilökohtaisia kannattajia. Hänen leppymättömimmistä viha- 
miehistään, ja niihin kuuluivat nyt melkein kaikki levellerit, 
joiden mielestä hän nyt oli kavala pettäjä ja onnenonkija, 
päävastustaja, joka enemmän kuin kukaan muu oli vapauden 
tiellä oleva tyranni, joutuvat epätoivoisimmat ainekset sen- 
vuoksi muutamien mellakkayritysten epäonnistuttua, hankki
maan murhayrityksiä häntä vastaan, jotka kumminkin myöskin 
epäonnistuivat, heidän saavuttaessaan vain niin paljon, että var
sin melkoisessa määrässä katkeroittivat Cromwellilta sen nau
tinnon, mikä hänellä muuten olisi ollut saavuttamastaan lois
tavasta diktatorin tai lordiprotektorin asemasta. Niille, jotka 
sellaista toimintaa pelästyivät, mutta jotka kumminkin piti
vät kiinni päämäärästä, oli sitävastoin pian löytyvä toinen, 
uutta asemaa vastaava liike.

Ennenkuin kumminkaan käymme tästä kohdasta puhu
maan, muisteltakoon vielä muutamin sanoin Lilburnen hen
kilökohtaisia vaiheita vuodesta 1649 hänen, vuonna 1657 
tapahtuneeseen kuolemaansa asti. Ne olivat vielä kylläkin 
monivaiheiset. Vuoden 1649 lopulla kuolee, Lilburnen vielä 
istuessa Towerissa, hänen vanhin poikansa, ja parlamentti, 
joka oli jättänyt hänen pyyntönsä, saada nähdä sairas lapsi 
vielä elävänä, vastaamatta, päästää nyt hänet vapaaksi takuuta 
vastaan. Neljä viikkoa myöhemmin toimitetaan hänen luo
naan jo kumminkin kotitarkastus erään uuden valtiollisen 
lentokirjasen vuoksi ja syyskuussa vangitaan hänet sen pe
rusteella uudestaan. Ollen asioittensa puolesta melkein häviön 
partaalla ja oman näkemänsä perusteella vakuutettu siitä, että 
oli mahdotonta Cromwellin vaikutusta vastaan saada sanot
tavaa aikaan, myöntyy hän veljensä, eversti Robert Lilbur
nen, hartaisiin kehotuksiin ja julkaisee lokakuun 22 p:nä van
kilasta käsin avoimen kirjeen vainoojilleen, jossa hän tarjou
tuu, jos hänet jätettäisi rauhaan ja kaikille niille, jotka häneen 
liittyvät, maksettaisi maksamatta olevat saatavat ja annettaisi 
lupa seurata häntä, lähtemään Länsi-Indiaan. Hänen pyyn
töönsä ei vastata, sensijaan käsketään hänet lokakuun 24 p:ksi 
Guildhalliin erikoistuomioistuimen eteen vastaamaan valtio
petoksesta, joka hänen väitettiin tehneen eräässä lentokirja- 
sessaan. Hänen todistelunsa, että oikeuden kokoonpano oli 
vastoin maan perustuslakia, jäivät tuloksettomiksi, ja hänen 
väitteensä, että valamiesten olisi tutkittava oikeuden kannalta 
ei yksin asiata sellaisenaan vaan myöskin itse lain käyttöä, 
kun taas hänen tuomareinaan istuvat edustivat vain ,,nor- 
mannilaisia tungettelijoita" ja olivat, jos valamiehet suvait
sisivat, pelkkiä nollia tuomiota langettaakseen, leimaa yksi

12
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raivoavista tuomareista »arvottomaksi, lonkkaa vaksi keret
tiläisyydeksi". Mutta valamiehet eivät olleet samaa mieltä, 
vaan vapauttivat kolme päivää neuvoteltuaan Lilburnen tuo
marien suureksi kauhistukseksi ja valtioneuvoston enemmis
tön mitä suurimmaksi harmiksi. Niin vähän voivat tuomarit 
käsittää valamiesten päätöstä, että he ensin toistivat kysymyk
sensä, ennenkuin uskoivat korviaan, mutta oikeussalin täyt
tävä yleisö puhkesi tuomion kuullessaan riemuhuutoihin, 
jollaista, senaikaisten kertojain yksimielisen todistuksen mu
kaan, Ouildhall-sali ei milloinkaan ennen ollut kuullut niin 
voimakkaana ja kauan kestävänä. Kauemman kuin puoli 
tuntia kestivät, tuomarien istuessa vuoroin kalveten, vuoroin 
punastuen paikallaan, eläköönhuudot ja lakkien ilmaan heit
täminen ja jatkuivat sieltä edelleen kautta Lontoon ja esi
kaupunkien joukkojen. Iltasella sytytettiin ilotulia, ja vielä 
seuraavina päivinä oli tapaus iloisten mielenosotusten esi
neenä. Niin suuri oli Lilburnen kansanomaisuus Lontoon 
väestön suurten joukkojen keskuudessa, että yksinpä lyötiin 
muistoraha hänen vapauttamisensa kunniaksi.

Hallitus ei tiennyt päiväkausiin, mitä tehdä. Se oli kule- 
tuttan'ut Lilburnen vapaaksi julistamisen jälkeen Toweriin, 
mikäli mahdollista alkaakseen uuden oikeudenkäynnin häntä 
vastaan, mutta kaikilta tahoilta hyökättiin sen kimppuun vaa
tien pitämään arvossa valamiesten tuomiota ja päästämään 
hänet vapaaksi. Valtioneuvoston jäsenistä asettuivat erittäin
kin Henry Marten ja kreivi Grey of Groby, yksi niistä har
voista lordeista, jotka suosivat independentejä, Lilburnea puo
lustamaan, ja lopulta pääsi heidän mielipiteensä voitolle, mi
hin seikkaan sekin melkoisesti vaikutti, että Cromwell sota
joukon suurimman osan kanssa vielä oli Irlannissa. Valtio
neuvosto mukautui kärsittyyn tappioon, ja marraskuun 8 p:nä 
päästettiin Lilburne, Overton, Price ja Walwin vapaalle 
jalalle.*)

Seuraavassa kuussa, joulukuun lopulla 1649, valitaan Lil
burne City-valtuuston jäseneksi, Cityn vanhoilliset saivat vaa
lin parlamentissa kumotuksi, koska Lilburne oli kieltäytynyt 
selittämästä ehdottomasti hyväksyvänsä voimassaolevaa val- 
tiomuotoa eikä »rangaistuna henkilönä" voinut joutua tällai
seen kunniatoimeen. Sitävastoin antaa parlamentti hänelle

*) Prince ja Walwin eivät esiinny tämän jälkeen enään liikkeessä. 
Overton, joka Towerista käsin oli julaissut muutamia lentolehtisiä, joissa 
hän nuhteli puoleksi katkerana, puoleksi leikkiä laskien lontoolaisia aate- 
tovereitaan toimettomuudesta, otti myöhemmin osaa Sexbyn hankkeisiin 
Cromwellin henkeä vastaan.
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vihdoin kesällä 1650 maata hänelle yhä vielä maksamatta 
olevan korvaussumman arvosta. 1651 sekottuu hän muuta
man sukulaisensa vuoksi sivili-oikeudenkäyntiin valtioneu
voston jäsenen ja Newcastlen kuvernöörin, sir Arthur Hazel- 
rigin, kanssa. Täydellä intohimoisuudellaan omaksuu hän 
sukulaisensa asian tuota vaikutusvaltaista „grandia" vastaan, 
joka hänen mielestään oli asemaansa väärinkäyttäen petolli
sesti anastanut hänen sukulaiseltaan tämän laillista omaisuutta. 
Asia joutuu lopuksi parlamentin ratkaistavaksi, ja se asettaa 
komitean sitä tutkimaan. Ratkaisu tapahtuu Hazelrigin eduksi, 
ja Lilburnen, joka julkaisemassaan lentokirjasessa arvostelee 
tämän tuomion vääräksi ja puolueelliseksi, tuomitsee parla
mentti (!) alussa vuotta 1652 „parantumattomana'1 7,000 pun
nan rahasakkoon ja elinkautiseen maanpakolaisuuteen. Kaikki 
vastalauseet ja vasta-anomukset jäävät tuloksettomiksi, ja ke
väällä 1652 on Lilburne toista kertaa maanpakolaisena Hol
lannissa, tällä kertaa yhdessä sen puolueen johtajien kanssa, 
jota hän ensi kerralla oli sinne paennut, — Hollannissa ma
jailee nyt joukottain „kavaljereja" pakolaisina ja maanpakoon 
tuomittuina. Kiusaus ruveta näiden kanssa yhteistoimintaan 
katkerasti vihattua „vallananastaja" Cromwellia vastaan oli 
melkoisen lähellä, ja kavaljerit pitivät varmaan siitä huolen, 
että siihen suuntaan käyviä tarjouksia ei puuttunut. Kuiten
kaan ei meillä ole mitään syytä epäillä Lilburnen voimakasta 
vakuutusta, että hän ei ole suostunut mihinkään yhteistoi
mintaan. Lontooseen käsin kyllä kerrottiin, että Lilburne 
olisi Buckinghamin herttualle ja muille kavaljereille tarjoutu
nut 10,000 punnan maksua vastaan palaamaan Englantiin ja 
siellä toimittamaan Cromwell kukistetuksi, mutta, kuten Lil
burne vakuuttavasti on todistanut, olivat tämän jutun alkuun
panijoina Cromwellin palkatut urkkijat, ja niiden uskottavuus 
on vaivoin suurempi kuin Lilburnen, jonka huomattavim- 
pana luonteenominaisuutena oli häikäilemätön, oman etunsa 
yhä uudestaan vaaranalaiseksi asettava totuudenrakkaus. Li
säksi ei Lilburne myöskään ollut narri, joka olisi kuvitellut 
voivansa hetkenä, jolloin Cromwell uudestaan voitettuaan 
irlantilaiset ja skotlantilaiset oli mahtavampi kuin milloinkaan 
ennen, niin verraten mitättömällä summalla toimittaa sellaista, 
mitä Kaarle l:nen ja Cityn kauppamiehistö eivät olleet voi
neet toimittaa paljon suotuisammissa olosuhteissa ja aivan 
toisenmoisilla rahavaroilla. Ja lopuksi puhuvat epäluuloja 
vastaan Lilburnen maanpakolaisuudesta valtiollisille ystävil
leen lähettämät kirjeet, jotka ovat täynnä kehotuksia pysy
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mään puolustetuissa radikalitasavaltalaisissa periaatteissa ja väsy
mättä toimimaan niiden edistämiseksi.*)

Kun Cromwell huhtikuussa 1653 väkivalloin hajotti täy
delleen suohon joutuneen pitkän parlamentin »rungon" ja 
kutsui koolle 139 valikoidusta independentiläisyyden merkki
henkilöstä kokoonpannun parlamentin, n. s. »pienen" tai 
»Barberonen" parlamentin, luuli Lilburne, että oikeuden kan
nalta, samalla kun »Rungon" olemassa-olosta oli tehty loppu, 
myöskin sen hänelle antama maanpakolaisuustuomio olisi 
menettänyt pätevyytensä, ja palasi Lontooseen. Cromwell ei 
kumminkaan ollut tarkottanut siten käyväksi, vaan vangitutti 
heti Lilburnen ja alotutti häntä vastaan oikeudenkäynnin 
maanpakolaisuustuomion rikkomisesta, mikä oli rangaistava 
valtiopetoksena. Taasen sataa joukkoanomuksia hänen hy
väkseen, mutta niillä on valtioneuvostoon yhtä vähän vaiku
tusta kuin Lilburnen heti palattuaan julkaisemalla lähetyskir- 
jeellä »Tuomitun suojanpyyntö Cromwellilta". Myöskään 
parlamentti, jonka puoleen Lilburne sen kokoontuessa (hei
näkuun alussa 1656) kääntyi, ei voinut tehdä mitään muuta 
häntä auttaakseen, kuin osottaa asian asianomaisen oikeuden 
— s. o. valamiesten — tutkittavaksi, mikä muuten oli enem
män Lilburnen kuin Cromwellin edun mukaista.

Jutun tutkiminen valamiehistössä Old Baileyssä kesti 
useampia viikkoja, kun Lilburne kovin itsepintaisesti vaati ja 
terävästi todistellen tuki tätä vaatimustaan, että ote syytteen 
perusteluista annettaisi hänelle ennen jutun käsittelyä, teh
däkseen hänelle mahdolliseksi kysyä sen johdosta lainoppi
neiden neuvoa. Ja tosiaankin saa hän aikaan, kuten muuan 
etevä englantilainen lainoppinut lausuu, »sen ennen kuulu
mattoman asian", että hänelle annetaan syytöskirjelmä. Elo
kuun 20 p:nä joutuu juttu ratkaisevasti käsiteltäväksi. Väes
tön osanotto Lilburnen kohtaloon on kohonnut siinä määrin, 
että Cromwell katsoo täytyvänsä pitää useita rykmenttejä 
valmiina voidakseen tarpeentullen väkivoimin ryhtyä asiaan. 
Niin suuria hankkeita ei Lilburnen kannattajien lukumäärä 
olisi edellyttänyt, mutta senaikaiset Lilburnen juttua käsitte
levät lentokirjaset todistavat kyllä myöskin osaltaan, että agi- 
tatsioni sillä hetkellä taas oli tullut kovin vilkkaaksi ja että 
Lilburnen kansanomaisuus oli tavaton. Ja valamiehet antoi

*) Eräässä mainituista kirjeistä esittää hän tasavaltalaisia esikuvia 
Rooman ja Kreikan historiasta ja jättää raamatulliset kokonaan syrjään. 
Tässäkin huom aa siirtymistä Ranskan vallankumoukselle luonteenomai
seen aatepiiriin.
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vatkin sitte, kaksitoista tuntia asiata lopullisesti pohdittuaan 
ja Lilburnen tavallisella taidollaan puolustettuaan itseään, 
tuomion: syytön.

Mutta, sanotaan, vapaaksi julistettu ei ole vapaaksi pääs
tetty. Valtioneuvosto pitää Lilburiiea tarkan silmälläpidon 
alaisena ja panee toimeen jutun kiusallisen tarkastuksen voi
dakseen jos mahdollista saada tuomion kumotuksi. Valamiehet 
vedetään yksitellen, mies mieheltä, tilille, mutta he pysyvät 
lujina ja saavat tuomionsa pysytetyksi voimassaan. Sään
nöllistä oikeudenkäyntitietä ei Lilburneen voinut päästä, kä
siksi. Silloin täytyi valtioperusteen tulla avuksi. Joulukuussa 
1653 oli «pieni parlamentti“ hajotettu, uusi valtiomuoto laa
dittu ja Cromwell julistettu tasavallan »lordiprotektoriksi" 
melkein kuninkaallisilla valtuuksilla, maaliskuussa 1654 vie
tiin Lilburne valtiovankina hänen juttunsa kuluessa lausu- 
miensa «kapinallisten" lauseiden vuoksi Jerseyn saarelle ja 
sijotettiin sinne. Jerseyn saarella, jossa oli voimassa toinen 
oikeus kuin englantilainen, oli helpompi olla mitään välittä
mättä «Habeas-Corpukseen" vetoamisesta. Niin kauan kuin 
Cromwell oli varma saaren kuvernööristä, oli hän myöskin 
varma pelätyn kansanjohtajan suhteen.

Lilburne oli tehty vaarattomaksi, ja Jersey teki tässä suh
teessa enemmän kuin Cromwellin oli tarvinnut toivoa. Lil- 
burnelle myönnettiin kahden punnan viikottainen apuraha, 
niin että hänen ei ainakaan tarvinnut kärsiä mitään aineel
lista hätää, mutta henkisesti näyttää hän kovin kärsineen yksi
näisyydestä, ja yhtä paljon masensivat häntä Englannista tule
vat tiedot, jotka kertoivat kaikkien hänen taistelutoveriensa 
Cromwellia vastaan yhä uudestaan yrittämien hankkeiden epä
onnistumisesta — sillä vuodesta 1645, protektoratista, alka
vat levellerien, uudestikastajien, viidennen monarkian mies
ten y. m. yritykset Cromwellin henkeä vastaan. Lttburnessa 
tapahtuu vähitellen sielullinen muutos, kuten muuten myös
kin useissa hänen puoluelaisissaan Englannissa. Vastavaiku
tus siihenastista levotonta elämää vastaan rupeaa vaikutta
maan, kvietistinen mieliala saa vallan. Hän alkaa epäillä 
vanhan taistelutavan oikeutta, epäillä, onko mahdollista val
tiollisen taistelun tietä saavuttaa tavoteltua päämäärää, epäillä 
kansan kypsyyttä — lisäksi tulee vielä hänen terveytensä 
murtuminen —, ja hän luopuu ajattelemasta taistelun jatka
mista entisellä tavalla, tulihenki on hänessä murtunut. Syk
syllä 1655 siirrättää valtioneuvosto, joka varmaan on kuul
lut muutoksesta, hänet Jerseystä Towerin linnaan, jossa hän 
kyllä yhä edelleen, on vangittuna mutta kuitenkin enemmän
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tilaisuudessa seurustelemaan maanmiestensä kanssa ja josta 
muutamien viikkojen kuluttua saapuu Lontoon lehtiin tieto, 
jonka Lilburnen kirjeet ystävilleen vahvistaa todeksi, että 
Lilburne on liittynyt yhä suurempaa alaa voittavaan kveeka
rien lahkoon, pukenut päälleen sisäisen valon ystävien pu
vun. Missä todellisten levellerien etevin edustaja loppuu, 
siinä loppuu myöskin valtiollisten levellerien etevin johtaja.

Mutta hän ei ollut vain valtiollisen ratansa lopussa. 
Heinäkuun lopulla 1657 saa hän takuita vastaan luvan läh
teä Lontoon lähellä olevaan Elthamiin, josta hän vuokraa 
vaimolleen talon, jotta tämä sairaustapauksissa voisi olla 
sukulaistensa lähellä. Tuskin sai Cromwell kuulla siitä, kun 
hän elokuun la  p:nä jyrkästi määräsi, että Lilburnen on 
kymmenen päivän kuluessa palattava Toweriin. Todennä
köisesti ei hän oikein luottanut rauhaan. Kumminkin oli 
määräys tarpeeton — toinen voima laski kätensä tuon yhä 
vielä pelätyn miehen päälle. Vain kymmentä päivää myö
hemmin, elokuun 29 p:nä 1657, oli „meluisa" John joka suh
teessa hiljainen mies, kuolema oli lopullisesti temmannut 
nelikymmenvuotiaan, jonka ruumiin monet vaivat ennen- 
aikojaan olivat murtaneet, taistelijain riveistä.

Lilburnen ruumis kuletettiin Lontooseen ja joutui siellä 
vielä kiistanesineeksi hänen vanhojen ja hänen uusien aate- 
toveriensa kesken. Hautajaisissa syntyi kiistaa hautaustavasta, 
ja ikävän välikohtauksen jälkeen jäivät kveekarit yksin saat
tamaan häntä viimeiseen lepoon.

X LUKU.

Lilburnen ja levellerien arvostelua. Liikkeen 
haarottumia. Salaliittoja. Chartistit, levelle

rien perijät.

19:nnen vuosisadan historiankirjotus on puhdistanut 
Cromwellin kuvan monista vääristelyistä, joiden peittämänä 
hänen aikalaisensa olivat jättäneet sen meille perinnöksi. 
Dunbarin voittaja ei enään nykyisin näytä meistä siltä kaksi
kieliseltä juonittelijalta, jona niin useat hänen taistelutove
reistaan häntä pitivät, ei „suurelta petturilta", joka tykkänään
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kunnianhimonsa pyyteitä noudattaen tänään polki jalkoihinsa, 
mitä hän eilen oli vakuuttaen arvostanut. Gardinerin häntä 
koskeva teos on tässä suhteessa hävittänyt viimeiset epäilyk
set ja antanut avaimen tähän asti vielä selvittämättä olleisiin 
Cromwellin luonteen puoliin. Ne eri voimat, vaikutteet ja 
seikat, jotka Cromwellin askeleet määräsivät, selitettään siinä 
selvemmin ja asetetaan tarkempaan aikajärjestykseen kuin 
ennen milloinkaan on tapahtunut, ja siinä osottautuu Crom
wellin »petos" melkein joka kerta vähintään omakohtaisesti 
oikeutetuksi oppurtunismiksi. Mutta mitä Cromwell ihmi
senä ja valtiomiehenä voittaa, sen menettää hän vallanku
mouksellisena. Tuo suuri sotapäällikkö oli suuri valtiomie
henä, koska hän oli suuri opportunismissa, mutta samasta 
syystä oli hän pieni vallankumouksellisena. Tuona aikana, 
jolloin taistelu vanhoja mahteja vastaan pyrkii vallankumouk
selliseen ratkaisuun, huomaamme hänet usein horjuvaiseksi 
vieläpä pikkumaiseksikin; jos vasta muut ainekset kulloinkin 
pakottavat hänet ottamaan ratkaisevan askeleen, niin on hän 
melkein aina vain toimeenpaneva, mutta ei, kuten hänen 
aikalaisensa uskoivat, valmisteleva käsi. Tuona joka suh
teessa vallankumouksellisena aikana 1646—1648 voittavat 
muut hänet tarvittavien valtiollisten toimenpiteiden ymmär
tämisessä, muuttuneen aseman pikaisessa käsittämisessä, ennen 
kaikkea tekevät niin levellertt, jotka suoraan siinä ovat suu
ria, missä hän on pieni. Sotajoukon ja porvariston alhaiso- 
laisradikaliset ainekset astuvat tähän aikaan yhä enemmän 
etualalle ja osottavat tietä vallankumoukselle. Levellerit kan
sassa ja tavalliset sotamiehet — agitatorit — armeijassa ym
märtävät ensimäisinä välttämättömäksi ryhtyä ponteviin toi
menpiteisiin parlamentin vallankumousvastaisia aineksia vas
taan, ja nämä samat ainekset ne ensimäisinä ymmärtävät, 
että niin kauan kuin vallankumous hyväksyy perimäopin 
kuninkaan edesvastuuttomuudesta, ja kohtelee häntä valtio- 
vangin asemasta vain sotavankina, ei mikään heidän voit
tonsa ole turvattu. Kun Cromwell vielä yrittää neuvotte
luitta hankkia Kaarle kseltä pieniä myönnytyksiä,_ ovat level
lerit ja heidän ystävänsä jo aikoja käsittäneet, että tätä yksin
valtiasta vastaan suunnattu vallankumous tarvitsee »Ehu- 
dinsa"*). .

Mutta levellerien itsensä joukossa on kansanvaltaiseen 
vaistoon, — vieläpä enemmänkin, mikäli kansanvalta on ky

*) Ehud on Tuoraarienkirjan 3:nnessa luvussa ylistetty Moabitien 
lihavan kuninkaan Eglonin murhaaja.
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symyksessä, todella valtiolliseen kaukonäköisyyteen — nähden 
John Lilburne suuressa määrässä muita etevämpi. Hän oli 
kyllä ennen kaikkea kokonaan valtiollisten opinkappaleiden 
mies ja sellaisena pakostakin yksipuolinen. Mutta tämä opin
kappaleiden mies ymmärsi monta asiaa merkillisen terävästi 
ja on melkoisen monessa kohdin ollut oikeassa vastoin val- 
tiomiehiä. »Kaikki lainlaadinnallinen valta", kirjottaa hän 
esimerkiksi jo vuonna 1646, kun ei vielä kukaan johtavista 
valtiomiehistä ajatellut hyökkäystä lordienhuoneen kimp
puun, „kaikki lainlaadinnallinen valta on varsinaiselta luon
noltaan puhtaasti mielivaltainen, ja suurinta orjuutusta on 
ollut antaa sellainen vapaa määräämisvalta elinajaksi jollekin 
ihmisluokalle (katsoen siihen turmeltuneisuuteen ja yltiöpäi
syyteen, johon ihmisen, vieläpä parhaimmankin ihmisen sydän 
voi joutua). Mutta lordien vaatimuksiin ei sisälly vain se, 
että he koko elinikänsä saisivat olla mielivaltaisesti ratkai
sevana valtana, vaan he haluavat, että valta määrättäisi periy
tymään heidän pojilleenkin, olivatpa nämä sitte konnia tai 
narreja, mikä olisi pahinta vallanalaisuutta maailmassa". Vasta 
kolmea vuotta myöhemmin huomasivat armeijan grandit ja 
parlamentti, että Lilburne oli ollut oikeassa, ja poistivat lor
dienhuoneen. Mutta me olemme myöskin nähneet, miten 
hänen varovaisuutensa mielivaltaa ja mahdollista väkivallan 
käyttöä vastaan osasi kohdistua yksin parlamenttiinkin, ja 
miten tarmokkaasti hän, vaikka hän olikin alituisessa vuoro
vaikutuksessa sotajoukon kansanvaltaisten ainesten kanssa, 
kumminkin asettui vastustamaan yritystä miekkahallinnon 
aikaansaamiseksi.

Myöhäisemmän ajan arvosteluista mainittakoon tässä 
yksi. Tietosanakirjassa »Dictionary o f National Biography 
kirjottaa prof. C. H. Firth pitkän Lilburnesta selkoa tekevän 
artikkelin lopussa:

„Lilburnen valtiollinen merkitys on helposti selitetty. 
Vallankumouksessa, jossa muut väittelivät kuninkaan ja par
lamentin kummankinpuolisista oikeuksista, puhui hän aina 
kansan puolesta. Hänen horjumaton rohkeutensa ja hänen 
puheensa voima tekivät hänestä joukkojen epäjumalan. Coken 
’Institutsionit’ kädessään kykeni hän vaatimaan taisteluun 
minkä oikeusistuimen hyvänsä. Hän oli valmis taistelemaan 
jokaista väärinkäytöstä vastaan, mitä ikinä hän omasta koh
dastaan asettikin siinä vaaranalaiseksi, mutta hänen into
himoinen itseisostelunsa teki hänestä vaarallisen puoluelaisen, 
ja hän uhrasi yhä uudestaan yleisen edun oman personalli- 
sen kostonhimonsa hyväksi. Olisi väärin väittää, ettei hän
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tuntenut todellista sääliä kaikkia sortoa ja puutetta kärsiviä 
kohtaan; vieläpä silloinkin, kun hän itse oli maanpaossa, 
voivat häneen koskea englantilaisten sotavankien kärsimyk
set ja voi hän käyttää kaiken hänellä vielä olevan vaikutus
vallan kotona parantaakseen heidän asemaansa. Kynäkiis- 
toissaan oli hän herkkäuskoinen, välitti vähän totuudesta 
syytteitä tehdessään ja oli leppymättömän kostonhimoinen. 
Hän hyökkäsi järjestään kaikkien järjestettyjen auktoritetien, 
ylähuoneen, alahuoneen, valtioneuvoston ja upseerineuvos- 
ton, kimppuun — ja riiteli järjestään jokaisen liittoutuneen 
kanssa."

Lilburnen riitoihin nähden on kumminkin huomattava, 
että kaikki hänen oikeusjuttunsa ja riitansa koskivat tärkeitä 
oikeuden ja yhteishyvän kysymyksiä. Ei sekään seikka, että 
hänen ei koskaan mainita joutuneen epäsopuun todellisten 
aatetoveriensa kanssa, vaan että nämä päinvastoin lujilla rak
kauden siteillä olivat kiintyneet häneen ja aina asettuivat 
häntä puolustamaan, puhu kovin paljo hänen riidanhalui- 
suudestaan. Hän oli kiivas, mutta myöskin aina valmis 
myöntämään tekemänsä erehdykset. Ennemmin kuin ku
kaan muu oli hän huomannut Cromwellin kunnianhimon ja 
osottanut häpeälliseksi tämän taipumuksen valtiollisiin juo
niin; siitä huolimatta oli hän, kuten olemme nähneet, heti 
valmis laskemaan aseensa, kun vaan Cromwell osotti halua
vansa noudattaa kansanvaltaista pohtikaa sellaisena kuin hän 
sen ymmärsi. Mutta sellainen ei ollut milloinkaan Crom- 
wellin aikomus, hän oli kerrassaan omistavien luokkien edus
taja, ja joskin hän tarpeen tullen käytti radikalisia voima
sanoja, niin oli niissä hänen käyttäminään aivan toinen mieli 
kuin Lilburnen käyttäminä. Yksinpä silloinkin kun hän ei 
niitä vain vehkeilläkseen käyttänyt, täytyi hänen Lilburnesta 
näyttää valtiolliselta silmän kääntäjältä heti, kun osottautui 
miten hänen toimenpiteensä erosivat niistä, joita Lilburne 
uskoi saavansa odottaa.

Aika oli levoton, ja sen, joka niin ehdottomasti kuin 
Lilburne oli talonpoikien, käsityöläisten, työläisten y. m. jouk
kojen puolella, täytyi «hyökätä järjestään kaikkien järjestet
tyjen auktoritetien kimppuun." On naurettavaa hakea siitä 
todistusta Lilburnen „itseisostelusta". Hänen suhtautumisensa 
«järjestettyihin auktoriteteihin" ja CromwelHin määräsivät hä
nen valtiolliset periaatteensa, ja oli tämä suhtautuminen sama 
kuin kaikkien merkitsevien kansanjoukkojen asianajajien por
varillisissa vallankumouksissa. Häntä voi nimittää demogo- 
giksi, kansanvillitsijäksi, samassa mielessä kuin Marat, Des-
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moulins, O ’Connell olivat demagogeja, eikä hänen paikkansa 
tämänlaisten miesten sarjassa ole mikään vähäpätöinen. Hän 
oli loistava puhuja, käytti miekkaa ja kynää yhtä rohkeasti 
ja taitavasti, ja joskin toiset hänen taistelutovereistaan ovat 
olleet tiedon syvällisyydessä — vaikka hänenkään tietomää
ränsä ei suinkaan ollut pieni — toiset taas yhteiskunnalli
sessa radikalisuudessa häntä etevämpiä, ei kumminkaan ku
kaan toinen yhdistänyt itseensä niin paljon loistavia kansan- 
agitatorin ominaisuuksia kuin hän, jota yksin Humekin nimit
tää »kesyttömimmäksi, mutta rohkeimmaksi ja suorimmaksi 
kaikista ihmisistä". Aatteenmiehen taipumattomaan oikeu- 
dentuntoon liittyi hänessä sodassa koetellun vallankumouk
sellisen päättäväisyys ja käytännöllisen valtiomiehen terävä 
arvostelukyky.

Sen seikan kanssa ei ole se ristiriidassa, että hän ei aina 
oikein arvostellut Cromwellin askeleita. Hän edusti toista 
luokkaa, toisia periaatteita kuin tämä, ja olisi ollut näiden 
huono edustaja, jos hän olisi vallassaolevien toimia mitannut 
muulla mittapuulla kuin sillä, mikä vastasi hänen edusta
miansa. Taisteleva puoluemies ei aina voi eikä saa arvos
tella asioita historioitsijan puolueettomuudella. Myöskään ei 
suurpolitika koskaan ole ollut kansanvaltaisten puolueiden 
vahvoja puolia. Cromwell puolestaan oli kokonaan omista
vien luokkien edustaja ja oli sellaisena juuri niissä kysy
myksissä, joissa Lilburne oli merkitsevä, sangen vähäpätöi
nen — jopa typerä. Hän piti yhteiskunnan jakautumista 
aateliin, porvaristoon ja työläisiin ja näiden luokkien oikeu
dellista asemaa, sellaisena kuin se silloin oli, koskematto
mana i,luonnollisena" maailmanjärjestyksenä.

Parista Cromwellin vuosina 1654 — 55 ensimäiselle pro- 
tektoratiparlamentille pitämästä puheesta käy selville, että 
levelleriliike vielä 1655 hehkui tuhkan alla. Cromwell esit
tää asian kyllä liiotellen; levelleriliikkeestä johtuva vaara oli 
enemmän häntä itseään koskeva kuin vakava vaara valtiolle 
ja yhteiskunnalle. Vuoden 1654:n jälkeen seurasi murha
yritys toistaan „lordiprotektoria" vastaan, kaikki pantuja toi
meen entisten levellerien tai heitä lähellä olevien radikalis- 
ten lahkolaisten taholta kuningasmielisten kiihottamina, jopa 
rahallisesti avustaminakin. Siten oli ennenkaikkea laita Sexby- 
Sindercombin yrityksen tai yritysten.

Edward Sexby, armeijan „agitatori" ja Lilbumen uskottu, 
oli epäilemättä sangen lahjakas ja tavattoman toimintakykyi
nen mies. Hän oli ollut sotapalveluksessa tavallisesta sota- 
miehestä ruveten ja vähitellen kohonnut everstiksi asti. Suu
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reksi osaksi hänen työtään oli, että keväällä 1647 saatiin 
aikaan Newmarket-Heathin kokous, jossa armeija velvotettiin 
ajamaan kansanvallan asiaa. Cromwellin pääesikunnan ja 
agitatorien välisissä neuvotteluissa saman vuoden syksyllä 
Putneyssä käytti Sexby joka suhteessa terävämpää puheta
paa. Kun käsiteltiin äänioikeus-kysymystä, viittasi hän nii
hin tuhansiin sotilaihin, jotka, yhtä varattomina kuin hänkin, 
asettivat elämänsä alttiiksi puolustaessaan „heille englantilai
sina synnynnäisesti kuuluvia oikeuksia ja etuja". Miksi sano
taan heille nyt, että heillä, ellei heillä ole kiinteätä maaomai
suutta, myöskään ei ole synnynnäisiä oikeuksia? Hän puo
lestaan ei jätä synnynnäistä oikeuttaan kellekään. Yhtä räi- 
keää on hänen arvostelunsa armeijan siihenastisesta valtiol
lisesta menettelytavasta.

Vielä tasavallan ensi vuosina oli Sexby sen palveluk
sessa, mutta sen jälkeen kun protektorati oli julistettu, Lil- 
burne laittomasti siirretty Jerseyhin ja muita tasavaltalaisia 
alettu ahdistella, tuli hän, kuten monet muut levellerit ja 
tasavaltalaiset siihen vakaumukseen, että „kaikkivaltaisen hir
muvaltiaan" ja „petturin" Cromwellin syrjäyttäminen oli pää
määränä olevien valtiollisten ihanteiden saavuttamisen vält
tämätön ehto. Ja siten joutuivat Sexby ja muutamat muut, 
joiden vakaumuksellisuutta voi yhtä vähän epäillä kuin hä
nenkään, tuohon mielentilaan, jossa heistä näytti oikealta 
keinolta suuren päämääränsä saavuttamiseksi ryhtyä yhtei
seen puuhaan CromwelIia vastaan, jopa kuningasmielisten, 
espanjalaisten y. m. kanssa, ja ottaa heiltä rahallista apua 
häntä vastaan*). Yhteistyössä espanialaisten kanssa oli heille 
hyvää esimerkkiä näyttänyt perintökuningas jumalan armosta, 
samoin oli Kaarle Stuart jo alussa vuotta 1654 jumalanarmoi- 
suutensa ylevän tunteen valtaamana antanut julistuksen, jossa 
sille, joka toimittaisi tieltä pois „alhaisen, halpamielisen poi
kasen Cromwellin . . . miekalla, pistoolilla tai myrkyllä, luvat
tiin kristillisen kuninkaan sanalla" (!) 500 punnan vuositulot,

•) M uutamat historioitsijat ovat kumminkin sitä mieltä, että Sexby 
oli halpamielinen palkattu salamurhaaja, joka vain tahtoi „ansaita rahaa“. 
Mutta paitsi sitä, että jo  hänen edelliset elämänvaiheensa puhuvat tätä 
otaksumaa vastaan, kumoo sen kokonaan myöskin muuan vuosilta 1655 — 
57 säilynyt Kaarle Stuartin ja hänen luottamusmiestensä toiselta puolen 
ja kuningasmielisten puoluejohtajien sekä jesuitapateri Talbotin toiselta 
puolen välillä tapahtunut kirjeenvaihto, jossa sangen usein puhutaan Sex- 
bystä, mutta aina vain lahjakkaana, lujaluontoisena miehenä, jonka kat
keraa vihaa Cromwellia vastaan olisi käytettävä hyväkseen, mutta jonka 
suhteen hänen valtiollisen vakaumuksensa vuoksi tulisi menetellä kovin 
varovasti.



188

everstin arvonimi ja muita kunnianosotuksia. Mutta niin 
houkutteleva kuin tarjous olikin, ei kukaan ollut vielä yrit
tänyt ansaita palkintoa, kun Cromwell ei milloinkaan ratsas
tanut ulos hyvättä henkivartiotta ja muutenkin huolehti tar
peellisesta vartioimisestaan. Nyt ryhtyivät pettyneet ja kat- 
keroittuneet levellerit asiaan, eivätkä he siinä välittäneet elä
mänsä alttiiksi joutumisesta. Raha, mikä oli käytettävänä, ei 
riittänyt suuripiirteiseen kapinaan, ei ollut muuta keinoa kuin 
koettaa murhayritystä, ja muutamat Sexbyn liittolaisista oli
vat kyllin rohkeita, ajoittain ruvetakseen Cromwellin henki- 
vartijastoon päästäkseen sen ratsastaessa Hyde-Parkissa Crom-- 
wellin kimppuun. Mutta heidän suunnitelmansa ei onnistu
nut milloinkaan, ja niin tarjoutui lopulta yksi heistä, Miles 
Sindercomb, koettamaan toista tapaa. Sexby jättää hänelle 
tähän tarkotukseen käytettäväksi 1,600 puntaa ja lähtee uudes
taan ulkomaille, hankkiakseen lisää varoja.

Miles Sindercomb oli samoin kuin Sexbykin innostu
neena nuorukaisena ruvennut parlamentin sotajoukkoon, oli 
1649 korpraalina ottanut osaa levellerien „sopimuksen" puo
lesta tekemään kapinaan, olf Burfordin luona joutunut van
giksi, ja olisi hänet ehdottomasti perinyt muiden vangittujen 
korpraalien kohtalo, ellei hänen yöllä ennen mestausta olisi 
onnistunut pakenemalla pelastua. Hän meni Skotlantiin sikä
läiseen parlamentinarmeijaan, tai nyt: tasavallanarmeijaan, 
yleni pian rahastonhoitajaksi, otti 1654 osaa yritykseen saada 
komentavan kenraalin Monkin tilalle, jota armeijan tasaval
talaiset ja levellerit — ja, kuten myöhemmin on näkynyt, 
hyvällä syyllä — pitävät epävarmana, varmasti tasavaltalai
nen eversti Robert Overton; mutta kun salahanke tuli ilmi, 
erotti Monk hänet, jonka jälkeen hän palasi Lontooseen ja 
joutui yhteyteen Sexbyn ja muiden salaliittolaisten kanssa. 
Hänen aikomuksenaan oli, kun Sexby meni mannermaalla 
käymään, toimittaa Cromwell maailmasta jonkinlaisen räjäh- 
dyskoneen avulla. Hän vuokrasi tässä tarkotuksessa Lontoon 
lähellä olevasta Hammersmithistä huoneen, jossa akkunat oli
vat kadulle päin, jota Cromwellin oli kulettava matkalla 
Hampton-Courtista Whitehalliin. Mutta hänen kokeensa kä
vivät epäsuotuisaan suuntaan, hän hylkäsi taas tuuman ja joh
tui nyt ajattelemaan sytyttää palamaan Whitehall, jossa Crom
well talven aikana majaili; syntyvän sekasorron aikana aikoi 
hän sitte riittävän voiman avustamana ottaa valtaansa „ty
rannin". Hän oli saanut sata henkilöä yhtymään tuumaansa 
ja oli hänellä sata nopeaa hevosta valmiina, ja tammikuun 
8 p:nä 1657, kello puoli 12 yöllä, keksittiin, senjälkeen kun
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illalla oli nähty hänet ja muuan hänen liittolaisensa kuleksi
massa Whitehallin ympärillä, syntyvän palonhajun opasta
mana palavalla sytyttimellä varustettu, täynnä polttoaineita 
oleva kori — »joka olisi pystynyt polttamaan kivienkin läpi". 
Wahti tekee heti ilmotuksen. Kaikkia vahteja, henkivartias- 
toa y. m. kuulustellaan, ja muuan henkivartija, joka on tien
nyt suunnitelmasta, tekee täyden tunnustuksen — ellei hän 
jo alusta alkaen ole toiminut petturina. Sindercomb tava
taan, saadaan kiivaasta vastustuksesta huolimatta vangittua, 
tuodaan Toweriin, ja 9 p:nä helmikuuta tuomitsee ylioikeus 
hänet valtiopetturina kuolemaan, helmikuun 14 p:nä piti 
hänet mestattaman, mutta hän otti edellisenä yönä myrkkyä, 
jota hänen siskonsa hyvästijättökäynnillään oli salaa hänelle 
jättänyt.

Vähää ennen hänen kuolemaansa ilmestyneessä, erään 
Cromwellin katkeran vastustajan kynästä lähteneessä lento
kirjasessa asetetaan Sindercomb hehkuvin sanoin vanhanajan 
paraiden vapaustaistelijain rinnalle. »Hän oli urhea kuin 
roomalainen", sanotaan hänestä m. m. siinä. — Tämän len
tokirjasen nimenä, jonka todellisesta tekijästä ei olla selvillä, 
on: »Tappaminen ei ole murhaa". Kirjanen synnytti ilmes
tyessään tavatonta huomiota. Niin kovin sitä haluttiin, että 
sitä ei saanut kappalettakaan viittä shillingiä vähemmällä. 
Kuten jo nimikin osottaa, suositellaan siinä valtiollisia mur
hayrityksiä, luonnollisesti Cromwellia tarkottavia. Se on kir- 
jotettu tavattoman vaikuttavasti ja oli sillä ennen kaikkea se 
vaikutus, että se kokonaan katkeroitti Crotmvellilta ilon hä
nen saavuttamastaan tavattomasta valta-asemasta. Kaikkival
tias protektori tarvitsi nyt yhä enemmän varovaisuustoimen- 
piteitä, kun hän liikkui ulkosalla.

Sexby oli pian Sindercombin kuoleman jälkeen salaa 
palannut Lontooseen, järjestääkseen, kuten voi otaksua, hajo
tetut salaliittolaiset uudelleen. Heinäkuussa koettaa Sexby 
uudestaan salapuvussa laivalla päästä Hollantiin. Mutta huo
limatta valepuvusta ja huolimatta täysi parrasta, jonka hän oli 
itselleen kasvattanut, tuntevat hallitusviranomaiset hänet, otta
vat kiinni ja pistävät Toweriin. Siellä sitte oli hän muka, 
linnanpäällikön lausunnon mukaan, sir John Barksteadille ja 
muille todistajille tunnustanut saaneensa Kaarle Stuartin asia
miehiltä ja liittolaisilta rahaa murhayrityksiä toimeenpannak- 
seen ja järjestäneensä Sindercombin toimeenpaneman mur
hayrityksen. Pian senjälkeen kerrotaan hänen tulleen mieli
puoleksi ja jo tammikuussa 1658 kuoli hän.
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Kirjanen «Tappaminen ei ole murhaa" ilmestyi sa
maan aikaan jolloin parlamentti kehotti Cromwellia muut
tamaan valtiomuotoa ja ottamaan kuninkaanarvon. Pitkäh
kön aikaa mietittyään hylkäsi Cromwell kuninkaannimen; 
niin hänen mieltänsä kuin armeija noudattikin, oli se kum
minkin asettunut tällaista vastaan. Mutta ennenkuin Crom
well oli saanut asian ratkaistuksi, yrittivät porvarilliset ainek
set ja porvarilliseen elämään palanneet armeijanjäsenet saada 
aikaan tasavaltalaisen kapinan Lontoossa: „viidennen monar
kian" kannattajat — nykyisin sanoisimme teoretiset tasaval
talaiset — sopivat aatetovereineen siitä, että huhtikuun 9 p:nä 
kokoonnuttaisi Mile-Endiin, erääseen Lontoon itäpuoliseen 
esikaupunkiin, asestettuina ja mukana aseita ja muonavaroja 
muille ja että samalla kehotettaisi kansaa nousemaan taiste
luun vahvistetun jumalanvaltakunnan puolesta. Luotettiin 
siihen myötätuntoon, mikä näillä pyrkimyksillä oli väestössä, 
armeijassa ja monissa virkaeronottaneissa tai palveluksesta 
päässeissä upseereissa. Mutta ei oltu otettu huomioon Crom- 
wellin ja hänen urkkijainsa valppautta. Kun salaliiton joh
tajat määrätyn päivän aamuna tulivat tapaamispaikalle, oli
vat myöskin jo Cromwellin ratsumiehet siellä, vangitsivat 
parikymmentä henkilöä ja ottivat takavarikkoon niiden mu
kanaan tuomat julistukset, lentokirjaset sekä lipun, johon oli 
kuvattu lepäävä leijona — ,Juudaan suvun leijona" — sekä 
tunnuslauselma: „Kuka on hänet herättävä?" Seuraavina päi
vinä tapahtui vielä useiden salaliiton salaisesta tukemisesta 
tai suosimisesta epäiltyjen henkilöiden vangitsemisia, ja „vii
des monarkia istui lukkojen ja telkien takana". Oikeusjuttua 
ei pantu alulle. Useimmat vangituista sijotettiin joksikin 
aikaa Toweriin ja toiset muihin varmoihin paikkoihin.

Myöhemminkin tehdyt mellakka- ja kapinayritykset tuka- 
hutettiin alkuunsa. Sitävastoin kuoli Cromwell samana 
vuonna kesän lopulla -  30 p:nä elokuuta 1658 -  anka
raan vuoroaikaiseen kuumeeseen, ikuiset taistelut ja sielulli
set järkytykset olivat myöskin ennenaikojaan runnelleet hä
nen ruumiinsa.

Nyt seuraavat tapaukset osottivat, miten vähän hänen 
kuolemansa edisti sitä asiaa, jonka puolesta levellerit taiste
livat. Toiset henkilöt, toiset omistavien luokkien ryhmät 
taistelivat nyt vallasta, kansasta ei enään ole puhetta. Lo
puksi tapahtuu, „Rungon" oltua lyhyen aikaa haudasta nous
seena, v. 1660 kenraali Monkin toimittama Stuartien valta
istuimen uudelleen pystyttäminen („restauratsioni"). Riemui- 
sasti tervehdittynä saapuu Kaarle ILnen Lontooseen, Englan
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nilla on taasen kuningas. Ja minkälainen? Heikkoluontoi
nen, irstas olio, jolla ei ollut yhtäkään Cromvvellin kunnol
lisista ominaisuuksista, tavallinen naismetsästäjä ja tuhlari, 
jonka hallituksen aikana nyt vasta oikein tapahtuu sitä, jota 
vastaan levellerit niin usein olivat kapinoinneet: valtionmait- 
ten tuhlausta ja maalordien harjottamaa talonpoikien sortoa 
ja karkotusta. Aateliset maanomistajat pudistavat päältään 
viimeisetkin feudalisten velvollisuuksien jätteet ja myöntävät 
sen sijaan kuninkaalle käyttövaroja, jotka epäsuorina veroina 
asetetaan oikeudettomien kansanjoukkojen kannettaviksi. 
„Mainehikas" whig-vallankumous v. 1688 — Oranian suvun 
asettaminen Stuartien tilalle — tuottaa maalaisväestölle pa
rempaan päin tapahtuvan käänteen sijasta käänteen huonom
paan päin. Valtion maista tehdään oikein puhdasta, ja yh
teismaan ryöstöille antaa parlamentti, jonka yksinvaltius vaa
lioikeuden ollessa entisellä kurjalla kannallaan on vain pelk
kää riistäjäluokan yksinvaltiutta, laillisuuden leiman surulli
sen kuuluisilla „Enclosures-Acts"-säädöksillään. „Noin v. 
1750 oli riippumaton talonpoikaisväestö kadonnut ja 18:nnen 
vuosisadan viimeisinä vuosikymmeninä maanviljelijöiden 
yhteis-omaisuuden viimeiset jäljet" (Marx, Kapital \.).

Yhtävähän tuotti restauratsioni parannusta kaupunkilais
työläisten asemaan. Muistettakoon, mitä toisessa luvussa Tho
rold Rogersin taholta kuulimme asiasta. Talonpojat, käsi
työläiset ja työläiset jäävät kauaksi aikaa valtiollisesti osatto
miksi, ja jos viimeksimainitut ajottain saavat aikaan paran
nuksia taloudellisiin olosuhteisiinsa, ei se tapahdu lainsää
dännön kautta vaan pikemmin vastoin sitä. Mainittavampaa 
vastustusliikettä suurten riistäjien nyt ehdotonta valtiollista 
herruutta vastaan ei näiden luokkien taholta synny ei 17:nnellä 
eikä 18:nnella vuosisadalla. Levellerien kukistuessa olivat 
heidän valtiolliset esitaistelijansa kukistuneet, vastustushenki 
uskaltaa ilmetä enään vain uskonnollisissa lahkokunnissa tai 
etsii se sellaisista turvaa, ja yksinpä lahkoissakin, jotka elä
vät yli restauratsionin, tapahtuu muutos. Ne kadottavat yhä 
enemmän vallankumouksellisen luonteensa, ne tulevat nyt 
kaikki enemmän tai vähemmän „kunnioitettaviksi".

Maltillisen suunnan independendit — „gentlemenit" — liit
tyvät valtiollisessa suhteessa whig-liikkeeseen, jolle rikkaam
mat heistä, kun v. 1688 on kysymys Stuart-suvun syrjäyttä
misestä, antavat voimakasta rahallista apua. He ovat 17:nnen 
vuosisadan lopulla sellainen rahamahti, että Kaarle Iknen ei 
uskaltanut käydä heidän kirkkojensa kimppuun, vaan oli iloi
nen, kun he Hinasivat hänelle rahaa. Independentiläisiin
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kuuluivat myöskin Englannin pankin perustajat. Mutta näi
den vaikutusvaltaisten ainesten suojassa voivat myöskin inde- 
pendentiset seurakunnat säilyä elossa; niissä eli perinnölli
senä jonkinlainen radikalisuus, ja vielä nykyisinkin ovat kon- 
gregatsionalisttt, kuten independentien yhteisnimi kuuluu, 
valtiollisradikalisten liikkeiden kannattajalisänä.

Osa vallankumousajan independentiläisyyden vastustus- 
henkisemmistä aineksista sulautuu uudestikastajaliikkeen haja
naisten jäännösten kanssa baptistiseurakunniksi. Nykyisin ei 
ole helppo tarkalleen saada selville näiden alkuperää ja nii
den kehittymistä uudestikastajaliikkeestä. Mutta kun alusta 
alkaen on ollut erisuuntaisia uudestikastajia, maltillisia ja 
jyrkkiä, porvarillisia ja kommunistisia, mutta anabaptistien 
nimeä kauan on käytetty kaikille erotuksetta yhteisenä, on 
se kumminkin tarkotuksetontakin. Kun nykyisin monet kun
nianarvoisat baptistit tahtovat johtaa seurakuntiensa alun 
independentiläisyydestä ja olla vain tämän haarautuma, niin 
voi heille sen tyydytyksen suoda sitä paremmin, kun ei ole 
kerrassaan mitään epäilystä tämän viimeksimainitun yhtey
destä uudestikastajaliikkeen kanssa, vieläpä se suuressa mää
rin on tämän lapsikin. Asianlaita on se, että tuona aikana, 
josta tässä on kysymys, lahkolaisliike oli ainaisessa kehitysti- 
lassa, toinen lahko sa! kannattajia toisesta ja nimien merki
tys aina muuttui. Voipa yksin viidennen monarkian kan
nattajien joukossa huomata sangen oleellisia eroavaisuuksia. 
Baptistit itse jakautuvat kaikenlaisiin alaryhmiin, mutta mel
kein kaikki saavat, samoin kuin 18:nnen vuosisadan keski
vaiheilla perustettu metodistien fwesleyläisten) lahko, suurim
man osan kannattajistaan työläisluokkien piireistä ja ovat 
uudempaan aikaan asti olleet, miten milloinkin, näiden luok
kien vastustuspyrkimysten hiljaisia hoivaajia tai julistajia, 
puoliksi vastustusliikkeen tyyssijoja, puoliksi sen varaventtii
lejä porvariluokkien hyödyksi ja hyväksi.

Mutta niin paljon voi Englannin nykyisille baptisteille 
myöntää, että baptistiliike ei polveudu kommunistisista uudes- 
tikastajista. Mitä näistä vielä oli jätteitä, kun vallankumous 
oli työnsä tehnyt ja restauratsioni oli valmistumassa, sitä ei 
meidän ole haettava sen ajan yli eläneistä baptisti- tai ana- 
baptistiseurakunnista, vaan ensimäisten kveekarien joukosta. 
Tämä lahko, ollen itse vallankumouskauden, mutta sen toi
sen ajanjakson, haaveista heräämisen kauden, lapsi, omaksuu 
aikaa vastaavassa muodossa vallankumouksen radikalisimmat 
siveelliset ja yhteiskunnalliset pyrkimykset. Olemme nähneet 
Lilburnen ja Winstanleyn kääntyneen, heidän pyrkimystensä
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epäonnistuttua, kveekarien lahkoon. Tekivätkö he tämän 
siksi, että luopuivat tavoitelemasta päämääräänsä? Aivan 
varmaan: eivät siksi. He epäilivät vain valitsemansa tien 
oikeutta. He huomasivat, kuten sellaisten tappioiden sat
tuessa aina huomataan, että, kun politika ei ole ollut omiaan 
joukkoja nostamaan, tulee muka alkaa siveydestä, opettaa 
uutta siveysoppia. Ja kveekarien siveysoppi on ennenkaik
kea aivan epäilemättä kommunistista siveysoppia. Myöskään 
eivät ensimäiset kveekarit suinkaan ole vain vaarattomia 
uskonnollisia haaveilijoita, uskonnollisten aatteiden syventä
jiä. Pikemmin on uskonnollinen asu heillä vain vaippana 
peittämässä kommunistisia tai kommunisminsukuisia pyrki
myksiä. Vasta vähitellen tulee tässäkin se, mikä aluksi oli 
vain kuorta tai muotoa, yhä enemmän pääasiaksi; vasta vähi
tellen tulee «ystäviä"*), «valon" kannattajia; entisistä valtiolle 
vaarallisten aatteiden saarnaajista, jollaisina heitä niin kauan 
aikaa pidettiin ja sellaisina ankarasti vainottiin, tulee todel
lisia mallikansalaisia. Kun Lilburne itse heihin liittyi, olivat 
he tai ainakin monet heistä väkivaltaiset keinot hylkääviä, 
mutta kumminkin yhteiskuntauudistusta tavottelevia yllyttäjiä, 
aikakautensa «siveys"-sosialisteja. Ja ensimäinen henkilö, 
joka restauratsionin jälkeen ansaitsee mainitsemista sosialis
min historiassa ja siinä todella ansaitsee paikkansa, eikä mi
tään vähäpätöistä, on kveekari, — John Bellers.

Näistä ja muista syistä on meidän omistettava kveeka
reille erikoinen luku. Sitävastoin voimme tässä sivuuttaa 
kaikki muut vallankumousajan lahkot. Aina niiden erikois
ten uskonkappaleiden laadun mukaan häipyvät niiden kan
nattajat porvarillisiin lahkoihin, kääntyvät uudistettuun val
tiokirkkoon tai sitte liittyvät kveekareihin. Viimeksimainit
tua täytyy otaksua esimerkiksi monista antinomisteista, fami- 
listeista ja Tantereista, ja radikalisiin baptisteihin nähden on 
se varmaa.

18:s vuosisata alituisine kauppasotineen ja englantilaisen 
siirtomaaomistuksen jättiläismäisine kasvamisineen, jotka mo
lemmat kiinnittivät paljon kansan työkykyisiä aineksia, jäi 
sekä valtiolliseen että yhteiskunnalliseen uudistusliikkeeseen 
nähden kokonaisuudessaan hedelmättömäksi. Porvaristo myön
tyi, muuten hyötyessään, rauhallisena siihen säännöttömyyteen, 
että sen nimessä hallitsi ei vain kuningas, vaan myöskin 
uudistettu ja jalkavaimojen pojista y. m. lisänsä saanut yli
mystö. Se tyytyi vaalijärjestelmään, joka riisti äänioikeuden

*) „Ystävä" oli kveekarien keskinäisenä puhuttelusanana.
13
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jopa suurelta osalta omistavaa porvaristoakin. Yksinäiset 
äänet, jotka vastaan nousevat, kaikuvat voimattomina. Vasta 
Napoleonia vastaan käytyjen sotien päätyttyä syntyy voimak
kaampi uudistusliike, josta, senjälkeen kun äänioikeus 1832 
ulotetaan pikkuporvaristolle, eroavat köyhälistöläiset ainekset 
ja muodostavat suuren chartistipuolueen, joka 19:nnellä vuo
sisadalla jatkaa siitä, mihin levellerit 17:nnen vuosisadan kes
kivaiheilla olivat lopettaneet. Chartistit ovat kerrassaan level- 
lerien perijöitä. Heidän kansan-»chartansa" vaatii, vastaten 
kuluneena aikana tapahtunutta taloudellista kehitystä, nyt suo
raan äänioikeutta kaikille täysi-ikäisille miehille, mutta ei ole 
muuten missään suhteessa radikalisempi kuin levellerien kan- 
sansopimus, jota Carlyle pilkkaa ennenaikaiseksi »Bentham- 
Sieybs-perustuslaiksi“, mutta jonka sen laatija John Lilburne 
suuremmalla syyllä voi sanoa »kansanvapauden lailliseksi 
perustaksi". Ja kuten chartistit levellereistä, niin polveutuu 
suuri 19:nnen vuosisadan englantilainen utopisti, Robert 
Owen, suorassa polvessa »todellisista levellereistä". Hän itse 
vetoo John Bellersiin edeltäjänänsä, mutta me tulemme nä
kemään, että tämä taas vuorostaan seisoo Gerard Winstan- 
leyn hartioilla.*)

XI LUKU.

17:nnen vuosisadan porvarillinen valtiofilo
sofia: Hobbesin „Leviathan“ ja Harringto- 

nin „Oceana“.

Englannin suuren vallankumouksen aikuinen kirjallisuus 
on suurimmalta osaltaan tilapäiskirjallisuutta, s. o. kirjotettua 
hetken välittömän tarpeen tyydyttämiseksi. Se pitää paik

*) Levellerien äänenkannattaja. Niiden sanomalehtien joukossa, jotka 
ilmestyivät vallankumousvuosina 1648 -  49, oli yksi, joka oli toimitettu 
levellerien hengessä, joiden julistukset ja lentokirjaset se painattaa pals
toilleen ja jota sen vuoksi voi nimittää heidän äänenkannattajakseen ja 
jota siksi on nimitettykin. Sillä oli nimenä sen aikakauden radikalisim- 
man valtiollisen puolueen lehden nimenä hiukan oudolta kuulostava «The 
Moderate« — Maltillinen<. M utta se ei ollut sille nimeksi otettu pil
kallisessa mielessä eikä tämän nimen valinnassa ilmennyt tekopyhyyttä
kään, se pikemmin kuvastaa vain liikkeen opinkappalepuolta. „Modera
ten" kieli on kauttaaltaan levollista ja puolueetonta. Se on ensimäisiä
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kansa sellaisiinkin kirjotuksiin nähden, jotka, kuten Miltonin 
The Tenure of Kings and Magistrates»*), käsittelevät asi

aansa yleisemmiltä näkökannoilta. Vain uskonnolliseen ky
symykseen nähden voi sanoa, että vallankumouksen edellä 
oli ilmestynyt kotoista »kumouskirjallisuutta«; mutta joskin 
uskonnollinenkin kysymys oli erikoisessa mielessä valtiolli
nen kysymys, niin eivät sitä käsittelevät kirjaset koskeneet 
olevaan yhteiskunnalliseen järjestykseen eivätkä valtiomuotoon. 
Teoretiset mietteet valtion olemuksesta ja tehtävästä eivät 
täyttäneet mieliä; kun syntyi julki taistelu kuninkaan ja par
lamentin välillä, tämä oli pikemmin vain jo ennen alkaneen, 
keskeymättömän, kuninkaan ja parlamentin välisen todellisen 
voimainkoettelun kohoaminen entistä tuimemmaksi. Se on 
yhtenä suurena erona Englannin ja Ranskan vallankumous
ten välillä. Viimeksimainitun edellä oli käynyt valtion ja 
yhteiskunnan perusteiden radikalinen tutkimus ja niiden hor
juttaminen kirjallisuuden kautta, Englannin vallankumous 
sensijaan synnytti vasta pitemmälle jatkuttuaan oman valtio- 
filosofisen kirjallisuutensa. Ei kyllä voi jättää huomaamatta 
italialaisten valtiofilosofien, vallankin Macchiavellin, skotlan
tilaisen Buchananin ja hollantilaisen Orotiuksen vaikutusta 
lukeneempiin puoluejohtajiin, mutta yleensä täytyi, missä ei 
riittänyt vetoaminen vanhaan englantilaiseen oikeuteen, raa
matun antaa henkinen kumousaines, ja se on myöskin kyl
lin pitänyt siitä huolen.

Mutta kun kirjallisuus täällä käydä ontui tapausten pe
rässä, ei sovi ihmetellä, että aikakauden ensimäinen merkit- 
sevämpi valtio-opillinen teos oli vallankumoukselle vihamie
linen. Vallankumouksen kannattajilla oli aivan liian paljon 
ajattelemista käytännöllisissä toimenpiteissä, voidakseen pal
jon käsitellä yhteiskunnan ja valtion teoriaa. Joka heistä 
tarttui kynään, teki sen joko puolustaakseen tai arvostellak-

lehtiä, ellei ensimäinen, jossa silloin tällöin on johtava artikkeli tai aina
kin jotakin sen tapaista. Useat sen num erot alkavat kirjotuksella, jossa 
ievellerien näkökannalta tarkastellaan valtiollisia jopa taloudellisiakin ky
symyksiä. Lehden tiedonannoista käy ilmi in. m., että levelleriliike oli 
levinnyt maaseudullekin, m. m. vuorityöläisten keskuuteen.

Lehteä ilmestyi kaikkiaan 63 numeroa. Sen sisällyksen lähempi 
selostaminen, niin inieltäkiinnittävää kuin se olisikin, veisi tässä liian pit
källe. Lehti ei luonnollisesti ollut nykyaikaisenlainen sanomalehti. Se 
oli neljänneskokoa oleva kahdeksansivuinen lehtinen, jonka pääsisällyksenä 
olivat uutiset. Se ilmestyi hiukan toista vuotta, heinäkuusta 1648 syys
kuun loppuun 1649. Kaikkia sen numeroita ei ole nykypäiville säilynyt.

*) „Kuninkaitten ja viranomaisten vallan rajat", Milton kirjotti tä
män kirjan 1649 puolustaakseen oikeudenkäyntiä Kaarle I:tä vastaan.
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seen määrättyjä toimenpiteitä tai ehdotuksia. Ensimäinen, 
joka kirjoni puhtaasti teoretisen teoksen valtion olemuksesta 
ja perusteista, oli Th. Hobbes, valtioyksinvallan mainio 
filosofi.

Tämä teos on v. 1651 englanninkielellä ilmestynyt Le
viathan», jonka edeltäjänä oli v. 1642 ilmestynyt tutkielma 
»Valtion kansalaisesta", jonka perusajatukset kuitenkin tois
tetaan „Leviathanissa". Me rajotumme sen vuoksi käsittele
mään vain viimeksimainitussa kehitettyä yhteiskuntateoriaa, 
jolla on ollut niin suuri vaikutus koko 18:nnen vuosisadan 
valtiofilosofiseen kirjallisuuteen ja joka vielä 19:nne!lä vuosi
sadalla on vaikuttanut jopa useihin sosialisteihinkin.

»Leviathan« — nimi viittaa tarumaiseen jättiläiskalaan, 
josta Jobin kirjassa puhutaan -  tarkottaa Hobbesilla valtiota 
tai valtiovaltaa,*) joka pitää »kaikkien sodan kaikkia vastaan", 
joka muuten vallitsisi, säännöllisissä muodoissa ja siten tur
vaa ihmisille heidän työnsä hedelmien ja heidän omaisuu- 
tensa varman nautinnon. »Leviathan« on valtiollisen yhdys- 
kurman täysivaltainen vallanpitäjä, ja vaikka hobbes sangen 
päättäväisesti puolustaa rajatonta yksinvaltaa tarkotuksenmu- 
kaisimpana hallitusmuotona, selittää hän kumminkin että 
hänen teoriaansa voi yhtä hyvin käyttää, olipa kysymys yh
den ainoan henkilön tai kokouksen rajattomasta yksinval
lasta. Mutta hän on kerrassaan vallanjakamista vastaan. 
Ylivaltaisuus tulee olla määrätyllä henkilöllä tai yhdyskun
nalla. Hän huolehtii ennen kaikkea järjestyksestä, häntä 
voitaisi nimittää järjestyksen filosofiksi. Valtioylivallan alle 
alistaa hän kaiken niin suuressa määrin, että valtiokirkon 
piispat restauratsionin jälkeen syyttivät häntä, vaikka hän oli
kin kerrassaan valtiokirkollinen, jumalanpilkkaajaksi. Ei siksi, 
että hän olisi jumalan kieltänyt — materialismistaan huoli
matta piti hän aina kiinni jumalan olemassaolosta**) -  vaan 
siksi, että hän kielsi, mikä pappien silmissä oli tietysti paljon 
pahempaa, kirkolla olevan mitään oikeuksia valtiota vastaan. 
Ja samoin sai tämä valtioyksinvallan johdonmukainen teore- 
tiko ajottain vieläpä kuninkaallisen oppilaansa Kaarle Stuar
tin — myöhemmin Kaarle Ibsen — vastustajakseen, kun hän 
ei selittänyt kuninkaan rajatonta valtaa johtuvaksi suoraan 
jumalasta, vaan perusteli sen puhtaasti hyödyn kannalta. Se

, *) Kirjan täydellinen nimi on: »Le viat hän tai kirkollisen ja kansa-
laisvaltion aines, muoto ja valtapiiri."

**) Hänen kirjojaan lukiessa johtuu tavan takaa ajattelemaan, että se 
tapahtui vain siksi, että uskontoa »täytyy olla kansaa varten".
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on hänestä johtunut jumalasta vain sikäli kuin se johtuu 
jumalan luomain asiain luonnosta, se on edullisin vaihtoehto 
vallan kaikista siteistä vapaata tilaa vastaan, jossa »ihminen 
on susi toista vastaan".

Ehdoton valtiovalta riippuu Hobbesin mielestä joko val- 
lottajan alaiseksi alistumisesta tai sopimuksesta. Molemmissa 
tapauksissa tapahtuu vallan siirto pelosta: edellisessä tapauk
sessa pelätään vallottajaa, jälkimäisessä lähimäisten pahoja 
himoja, joita vastaan ylivaltiaan pitää suojata. Ja molem
missa tapauksissa on kerran luovutettu tai tunnustettu valta 
mahdoton siirtää toisille, se on sitte kerta kaikkiaan ylival- 
tiaalla, joka vain voi siitä vapaaehtoisesti luopua, mutta ei 
oikeudellisesti sitä muuten menettää. Vain jos hän näyttäy
tyy kykenemättömäksi antamaan oikeussuojaa ja maata puo
lustamaan, lakkaa alistumisen velvollisuus.

Jokaisesta oikeudesta, jota yksilö lain nojalla käyttää, on 
hänen kiittäminen ylivaltiasta; ei ole mitään oikeutta vastoin 
ylivaltiasta. Niin sanottu luonnonoikeus on voimassa vain kan
salaisoikeuden ulkopuolisissa suhteissa, ei sitä vastaan. Omai
suus on olemassa vain kansalaisoikeuden määräämissä rajoissa; 
luonnontilassa on jokaisella samanlainen oikeus kaikkeen; 
mitä jollakulla tai jollakin joukolla on, sen ratkaisee tykkä
nään heidän harjottamansa viekkaus ja väkivalta. »Epäta
saisuuden, mikä nyt on olemassa, ovat tuottaneet kansa
laistaito . . . »Näiden ravitsemisen välikappaleiden (maan 
ja maaperän, työ- ja kauppaoikeuden y. my jakautuminen 
on ’minun’ ja ’sinun’ ja ’hänen’, se on yhdellä sanalla sanoen 
’omaisuuden’ aikaansaaminen ja kaikenlaisissa valtioissa yli- 
valtaisen vallan alainen." . . . »Josta saamme tehdä sen joh
topäätöksen, että omaisuus-oikeus, joka alamaisella on maas
saan, sisältää sen, että hänellä on oikeus estää kaikki muut 
alamaiset sitä käyttämästä, mutta ei estää ylivaltiasta, olipa 
tämä kokous tai yksinvaltias." •

Näiden omaisuutta koskevien lauseiden rinnalla voisi 
mainita »Leviathanista" vielä monia samanlaisia, eikä tarvitse 
pitkiä selittelyjä, huomatakseen, miten helppo niistä on joh
taa sosialistisia vaatimuksia. Mutta mikään ei ollut Hobbe- 
sistä, niin hyväntahtoinen kuin hän monessa suhteessa oli
kin, kauempana kuin hyödyksi oleminen joillekin sosialisti
sille aatteille. Hänen ajatuksensa liikkuivat aivan toisessa 
suunnassa. Ei tosin »puhtaan» miettimisen maailmassa. 
Päinvastoin on hänen johtopäätelmillään, vaikka ne onkin 
puettu yleistettyyn muotoon, kuitenkin sangen tosioloinen, 
hänen aikansa valtiollisia taisteluja koskeva tarkotus. Hän
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ilmaisee tämän kirjansa 29:nnessä luvussa, jossa hän puhuu 
valtion hajoamisen syistä. Kuten kaikki kuningasvallan puo
lustajan tuskat siinä tulevat puheeksi, niin selitetään siinä 
suureksi epäkohdaksi, valtiolaitoksen »sairaudeksi", vaikeus 
saada rahaa valtion välttämättömien tarkotusten toteuttami
seksi ja nimenomaan sodan lähestyessä. »Tämä vaikeus", 
selitetään edelleen, »johtuu siitä käsityksestä, että jokaisella 
alamaisella on omistusoikeus maihinsa ja rikkauksiinsa, joka 
on esteenä ylivaltiaan oikeudelle niiden käyttämisessä." Tämä 
on salaisena syynä siihen, että hyvä Hobbes itkee omaisuu
den pyhyyden teorian vuoksi. Kun hän edelleen nimittää 
valtion sairaudeksi sitä seikkaa, että vuokraverojen ja mono
polien kautta kokoontuu suuria määriä rahaa muutamien 
harvojen käsiin, ja vertaa sitä ihmisessä tapahtuvaan keuhko- 
pussintulehdukseen, niin on vain vertaus hänelle ominainen, 
muuten on siinä kysymys juuri rahasta yhteiskuntaruumiin 
»verenä", ei yleensä vaan omaisuuden kasautumisesta. Suur- 
maaomistusta vastaan ei hänellä ole mitään muistuttamista.

Mutta puhtaita tarkotuksenmukaisuuskysymyksiä ei ran
kaisematta kukaan kohota teoretisikäi selviöiksi, ja niin ei »ma
ster Hobbs" (Hobbes on latinalainen kirjotustapa) ole vält
tänyt sitä kohtaloa, että hänet kuolemansa jälkeen on lei
mattu sosialistiksi ja utopistiksi. Itse asiassa tarvitsee hänen 
kirjasissaan vaan yksinvaltaisen ruhtinaan tai yksinvaltaisen 
kokouksen sijaan asettaa yksinvaltainen kansanylivaltius, ja 
yllä olevien lauseiden nojalla saa paperille valmiiksi kaikki 
radikalisinta yhteiskunnan mullistusta varten tarpeelliset ainek
set. Mutta utopisti on Hobbes, huolimatta hänen materia
lismistaan, myöskin rajattoman yksinvallan teoretikona, koska 
hän tämän johtaa „oikeuksista", jotka häilyvät ilmassa.

Niistä vastakirjotuksista, joita „Leviathan" aikalaistensa 
puolella sai aikaan, on epäilemättä merkitsevin ja ainoa mei
dän tahollamme huomioon otettavaksi tuleva James Harring- 
tonin kirjottama »Oceana». Yhtävähän, kuin Hobbesia, voi 
Harringtonia sanoa sosialistiksi, mutta myöskin hänen kirjal
lisella toiminnallansa on ollut sosialistiseen aatemaailmaan 
suuri ja, voi lisätä, oikea-avioinen vaikutus. Tulemmepa 
näkemään, että tämä porvarilliset mielipiteet omaava Har
rington voi suuremmalla syyllä saada paikan sosialismin his
toriassa kuin monet sosialististen „tulevaisuusvaltioitten" val
mistajat.

Aluksi hiukan hänestä itsestään. James Harrington, syn
tynyt vuonna 1611, polveutui sangen varakkaasta ja arvossa 
pidetystä, rutlandshireläisestä perheestä, joka oli sukulaisuus
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suhteissa kokonaiseen joukkoon korkeamman aatelin jäseniä. 
Hän oli nuoruudessaan suurimmassa määrässä opinhaluinen 
ja vanhempiensa kertomuksen mukaan piti hän näitä vaka
vuudellaan paljo suuremmassa arvonannontunnossa kuin he 
häntä. Miehenä sitävastoin osottautui hän luonteeltaan iloi
seksi, sangen sattuvan leikkisäksi. Opiskeltuaan monia vuo
sia Oxfordin yliopistossa, matkusteli hän, välittömän havain- 
nonteon kautta laajentaakseen tietojaan, perättäin Hollannissa, 
Tanskassa, eri osissa Saksaa, Ranskaa ja Italiaa, jossa vii
meksi mainitussa maassa erittäinkin Venetsian tasavalta ja 
sen hallitusmuoto suuressa määrin vaikuttivat häneen. Pa
lattuaan Englantiin, omisti hän elämänsä, kun hänen isänsä 
sillä välin oli kuollut, sisarustensa ja sisaruspuoltensa kas
vattamiseen, harrastaen samalla opinnottaan ja hoitaen tilo
jaan. Häntä ylistetään tavattoman anteliaaksi, ja hänen ker
rotaan usein ystävilleen, jotka varottivat häntä tuhlaamasta 
hyvyyttään kiittämättömille, huomauttaneen, että he olivat 
kiskurisieluja, kun vaativat antimistaan niin tavatonta maksua 
kuin kiitollisuutta.

Haagissa oli Harringtonin eräs hänen sukulaisensa saat
tanut Kaarle I:sen sisaren, Elisabetin, Böhmin pian pois jou
tuneen »talvikuninkaan" puolison, tuttavuuteen, ja Englan
nissa kävi hän monia kertoja kuninkaan hovissa, kummin
kaan tavoitelematta siellä mitään asemaa. Nämä henkilökoh
taiset suhteet lienevät vaikuttaneet siihen, että hän kuninkaan 
ja parlamentin välisissä taisteluissa ei erikoisesti joutunut etu
alalle, niin suuressa määrässä kuin hän periaatteellisesti kal- 
listuikin parlamentinpuolueen puolelle ja tämän julkisesti 
tunnusti. Kun Kaarle l:nen 1647 vangiksi joutumisensa jäl
keen parlamentin päätöksen nojalla sulettiin Holdenbyn lin
naan, sallittiin Harringtonin ja erään Thomas Herbertin olla 
hänen seuranaan. Myöskin Wightin saarella oli Kaarlella 
muiden muassa Harrington seuralaisenaan. Hän lienee ollut 
aivan erikoisesti mieltynyt seurusteluun tämän kanssa, häi
riötä syntyi vain silloin kun keskusteltiin yksinvallasta tai 
tasavallasta, kun ei Harrington ensinkään peitellyt suosivansa 
jälkimäistä. Kun Kaarle vihdoin siirrettiin Windsoriin, ero
tettiin Harrington kuninkaan seurasta ja vangittiin, kun hän 
kieltäytyi valallaan velvottautumasta ilmiantamaan ja tyhjäksi 
tekemään kuninkaan mahdolliset pakoyritykset. Kuitenkin 
toimitti vaikutusvaltainen Ireton hänet pian vapaaksi, ja Har
rington kävi vielä monta kertaa Kaarlen luona St. Jamesissa 
ja saattoi häntä vihdoin mestauslavalle.

Kuninkaan mestauksen jälkeen vetäytyi Harrington pi-
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temmäksi aikaa täydellisesti opiskeluihinsa. Häneen oli kos
kenut sangen kovasti ihmisenä suuressa arvossa pitämänsä 
kuninkaan väkivaltainen kuolema; mutta se ei voinut saattaa 
häntä asettumaan tasavaltaa vastaan. Päinvastoin rupesi hän 
yksinäisyydessään kirjottamaan teosta, jonka hänen mieles
tään oli määrä osottaa puolueille tie päivän sekasorrosta. 
Tämä teos on „Oceana“. Ennenkuin hän antoi sen painet
tavaksi, näytti hän sitä monille tutuistaan — muiden muassa 
meidän jo tapaamallemme majuri Wildmanille -  ja luki 
heille ääneen kohtia siitä. Kun hän vihdoin antoi sen pai
natettavaksi, otettiin „Oceana", josta hallitukselle oli kerrottu 
kaikenlaisia kamalia juttuja, kirjanpainajan luota takavarik
koon ja vietiin Whitehalliin. Kaikista ponnistuksista huoli
matta ei Harrington voinut saada sitä takaisin, ennenkuin 
hänen lopulta onnistui, Cromwellin lemmikkityttären, lady 
Bridged Claypolen, suosituksella- taivuttaa kaikkivaltias dik- 
tatori itse määräämään se hänelle annettavaksi. Myöhemmin 
kerrotaan Cromwellin, kun „Oceana" hänelle omistettuna 
ilmestyi, sanoneen näkevänsä, että kirjottaja tahtoisi mielel
lään houkutella hänet valta-asemastaan mutta että hän ei 
parin paperiarkin vuoksi luopuisi siitä, mitä hän miekalla 
oli saavuttanut. Hän itse on, selitti hän, yhtä hyvin kuin 
kukaan muu, henkilökohtaista hallitusta vastaan, mutta hänen 
oli ollut pakko ottaa hoitaakseen ylisuojelijan toimi, kun oli 
nähty, että maan puolueet eivät muuten milloinkaan olisi 
sopineet hallitusmuodosta.

„Oceana" ilmestyi v. 1656 ja sai heti syntymään vasta- 
kirjotuksia, jotka melkein kaikki olivat jumaluusoppineiden 
kirjottamia. Harrington ei jättänyt vastaamatta vastustajil
leen, ja hänen kiistakirjotuksensa, vaikka ovatkin vähän lavea- 
sanaisia, osottavat, että hän oli perusteellisesti lukenut ja 
leikkisä väittelijä. Tärkeimpiä näistä hänen kiistakirjoistaan 
on »The Prerogative of Popular Government», jonka ensi- 
mäinen osa oli suunnattu erään Mathew Wrenin kirjasta 
vastaan ja toinen sisälsi väittelyä muutamia jumaluusoppi
neita vastaan vanhanajan ja ensimäisten seurakuntien vaali- 
järjestelmistä. Paitsi kiistakirjotuksia on hän julaissut pari 
Iyhempää laitetta „Oceanasta" -  ne ovat nimeltään The 
Art of Lawgiving» ja »Systems o f Politics», joista jälkimäi
nen on aivan lyhyt ja kirjotettu pykälien muotoon -  sekä 
kolme muuta samoja asioita käsittelevää kirjasta.

Vuonna 1659 perusti Harrington seuran aatteidensa levit
tämiseksi ja selittämiseksi; seura sai Harringtonin valtioaat- 
teessa suurta osaa näyttelevistä vuorottaisista — „roteeraa-
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vista" — vaaleista nimen »The Rota», ja kuului sen jäse
niin ajan edistysmielisimmät demokratit ja useita kirjallista 
merkitystä saavuttaneita miehiä. Paitsi John Wildmania, „le- 
velleri" Maksimihan Pettyä ja myöhemmin niin kuuluisaa 
William Pettyä, kuului Rota-seuraan m. m. tasavaltalaismie- 
linen Henry Neville, Plato redivivus »-kirjan kirjottaja, vii
dennen monarkian mies majuri Venner ja Miltonin tunnettu 
oppilas Cyriac Skinner. Istunnoissa käytiin tavattoman lukui
sasti, ja seuran keskustelut hallitusmuodoista olivat vastusta
jienkin tunnustuksen mukaan kuulumattoman henkeviä ja 
hienoja. Vain harvat parlamentinjäsenistä olivat samalla 
Rota-seuran jäseniä, enemmistö ei tahtonut tietää mitään 
vuorottaisperiaatteesta. Kun kenraali Monk helmikuussa lööö 
kutsui pitkän parlamentin poissuletut (kuningasmieliset) jäse
net takaisin ja siten alotti restauratsionin, hajautui seura, 
ionka pyrkimykset sillä hetkellä olivat toivottomia.

Restauratsionin jälkeiselle yksinvallalle oli Harrington 
„epäilyttävä" mies, ja joulukuun lopulla 1661 tämä mies, 
joka oli Kaarle I:tä ystävänä saattanut mestauslavalle asti, 
vangittiin äkkiä syytä ilmottamatta ja sulettiin tarkasti var
tioituna Toweriin. Vasta hänen siskonsa kauan puuhattua 
toimitettiin kuulustelu, jolloin kävi selville, että Harrington 
oli annettu ilmi siitä, että hän olisi ottanut osaa tasavalta
laispuolueen kaikkien osastojen edustajien salaisiin kokouk
siin, joissa oli muka neuvoteltu tasavallan väkivaltaisesta pa
lauttamisesta ja sovittu kokonaisesta suunnitelmasta tämän 
aikomuksen toteuttamiseksi. Mutta asia jäi tämän kuuluste
lun varaan. Kaikki hänen anomuksensa, että häntä vastaan 
nostettaisi oikeusjuttu, jotta hän voisi todistaa syyttömyytensä, 
jäivät tuloksettomiksi, ja kun hän lopulta erään sisarensa 
kautta anoi oikeudellista Habeas-Corpus-määräystä, toimitet
tiin hänet suurella kiireellä enemmän kuin puolivuotisen 
kiduttavan tutkintovankeuden jälkeen pois ja sijotettiin van
kina Plymouthia vastapäätä olevalle aivan viljelemättömälle 
St. Nichlasin kalliosaarelle. Vasta kun hän siellä oli saanut 
kerpukin, sallittiin hänen korkeata takuuta (5,000 puntaa) vas
taan muuttaa Plymouthin linnaan. Siellä joutui hän erään 
puoskarin käsiin, joka epäinhimillisillä lääkkeillä saattoi hä
net kuoleman partaalle. Onneksi saivat hänen sisarensa viime 
hetkenä kuninkaalta vapautuskirjelmän, ja käytettyään kyl
pyjä palasi Harrington Lontooseen, jossa hän eli aina vuo
teen 1677 saakka, kumminkaan enään milloinkaan täydelli
sesti tulematta entiselleen. Jo Plymouthissa oli sanottu, että 
hänen järkensä oli kärsinyt sairaudesta, eikä myöskään Lon



toossa häntä pidetty, huolimatta siitä että hän keskustelussa 
esiintyi täysin johdonmukaisena, täysin henkisesti terveenä, 
katsoen hänen huomautuksiinsa sairautensa luonteesta ja 
yleensä luonnonlaeista. Mutta mahdollista on sekin, ettei 
hänen ympäristönsä käsittänyt hänen käyttämäänsä kuvaan
nollista puhetapaa; hänen viimeisistä kirjotuksistaan ei aina
kaan voi päättää hänen niitä kirjottaessaan olleen mielenvi
kainen, vaikka hän niissäkin pyrkii käyttämään kummallisia 
kuvauksia. — Niin pitkälle „Oceanan" kirjottajasta. Sitte hä
nen teoksistaan.

»Oceana" on, kuten jo nimikin osottaa, valtiorunoelma, 
se ei ole kuvaus todellisesta valtiosta, vaan valtiosta, sellai
sena kuin sen tulisi olla. Sikäli kuuluu se siis utopiain jouk
koon. Ja kumminkin on siinä utopistista vain sen verran, 
että Harrington uskoi riippuvan vain valtiolaitoksen oikeasta 
hallitusmuodosta ja kokoonpanosta sen säilyttämisen ikuisesti 
samanlaisessa tilassa, ellei vaan ulkonainen väkivalta tullut 
häiritsemään sen olemassaoloa tai tasapainoa. Mutta muuten 
on Harringtonin juuri voimakkain puoli hänen historiankäsi- 
tyksensä, joka on sangen tärkeä askel materalistista historian
käsitystä kohti. Ja vaikka »Oceana'1 ei kuvaa valtiota, joka 
todellisuudessa olisi sellainen, kuin »Oceanan" esitys näyt
tää, niin ovat kumminkin kuvan edellytykset otetut todelli
suudesta ja vetää se johtopäätöksensä tunnetuista olosuh
teista.

»Oceanan" valtio on Englanti, Englanti sellaisena kuin 
se oli Harringtonin ja hänen aikalaistensa nähtävänä. Har
rington ei ollenkaan pyri tätä salaamaan, vaan saattaa sen 
päinvastoin mitä selvimmin lukijan tietoisuuteen. »Oceana" 
oli aiottu välittömästi toteutettavaksi. Kaikki siinä esiintyvät 
nimet on kreikan- ja latinankielestä niin muodostettu, että ne 
mahdollisimman hyvin kuvaavat sitä henkilöä tai paikkaa, 
jota ne tarkottavat. Siten on itse Englannin nimi »Oceana" 
(sanasta Oceanus =  Länsimeri). Lontoonnimenä Harringtonin 
kirjassa on »Emporium", ( =  kauppakaupunki) Westmin- 
stenn (abbatin asuntopaikkaan viitaten) „Hiera", Westmin- 
ster-Hallin nimenä »Pantheon". Kuningas Johanin nimenä 
on „Adoxus" (maineeton), Henrik Vll.nnen „Panurgus" (vie
kas), Elisabetin »Parthenia" (neitseellinen), Jaakko I:sen »Mor- 
pheus" (unijumala tai muuttuvainen), Baconin „Verulamius" 
Hobbesm „Leviathan", Oliver Cromwellin »Olpheus Mega- 
letor" (voittoisa ja suurisydäminen) j. n. e.

«Oceana"-kirja jakautuu neljään osaan. Ensimäinen kä
sittelee erilaisia hallitus- ja valtiomuotoja, toinen tasavallan
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tarkotuksenmukaisinta kokoonpanoa, kolmas oikeiden peri
aatteiden mukaan rakennetun tasavallan mallia — s. o. se 
kuvaa „Oceanaa" (Englantia) sellaisena tasavaltana —, ja 
neljäs on lisäys, jossa esitetään muutamia todennäköisiä seu
rauksia Englannin muuttamisesta „Oceanan" mallin mukai
seksi tasavallaksi.

Tämä tasavalta on ajateltu sekalaisen porvarilliseksi. Sen 
laitoksista ovat „rota" ja „ballot" oikeastaan epäoleellisim- 
pia, niin mieltymyksellä kuin Harrington niitä laajalti käsi- 
telleekin. Hän oli nähnyt sellaista Venetsiassa käytännössä, 
ja Venetsian hallitusmuoto näytti hänestä, kauttaaltaan kun 
se oli sovitettu tuon tasavallan olosuhteita vastaavaksi, mel
kein täydelliseltä. Mutta kun hän oli kovin tietoinen Venet
sian tasavallan ja Britannian saarivaltion aineellisten perus
teiden erilaisuudesta, niin olisi hänen myöskin täytynyt myön
tää itselleen, että Englannilla lopultakin oli käytettävänään 
toisia keinoja harvainvallan kukistamiseksi kuin Adrian tasa
vallan kuulaäänestykset ja vuorottaisuusmääräykset. Kum
minkin näyttää hänet vallinneen ajatus esittää joka kohdassa 
vain sellaista, mikä jo ennen oli käytännössä osottautunut 
kelvolliseksi, josta jo oli ennakkotapauksia, eikä ole ehkä 
hänen vikansa, että hänen ,,rota"-ehdotuksestaan kirjotettiin 
paljon enemmän kuin esimerkiksi hänen „agrarilaistaan".

Tämän „agrarianin". joksi hän sitä nimittää, piti olla 
lisä-, vieläpä varsinaisena takeena palaamista vastaan yksin
valtaisiin tai feudalisiin olosuhteisiin. Sen mukaan ei kenel
läkään nimittäin pitänyt saada olla maaomaisuutta enempää 
kuin 2,000 punnan vuosituloa vastaava määrä, tai, jos jolla
kulla lain voimaan astuessa oli enemmän, ei sitä saanut tuon 
enemmän häneltä siirtyä perintönä yksityiselle henkilölle. 
Tällä tavalla ei, sen mukaan kuin hän oli silloisen Englan
nin maaomaisuuden arvioinnut, maa missään tapauksessa voisi 
joutua vähemmän kuin 5,000 omistajan haltuun, ja jo siinä 
oli hänen mielestään kylliksi takeita aatelisherruutta ja tämän 
tukemaa yksinvaltaa vastaan. Kumminkaan ei maaomaisuu
den keskittyminen kävisi koskaan niin pitkälle, päinvastoin 
arvelee Harrington, että pikkuviljelys olisi suoviljelystä lukui
sampi ainakin suhteessa kolmen suhde yhteen, ja siinä on 
hänen mielestään hallitusmuodon kansanvaltainen luonne-jo 
tosiasiallisesti määrättynä, sillä: government follows property 
— ■> valta mukautuu omaisuuden mukaan», tai, kuten me 
nykyisin lausuisimme: valtiollisen hallitusmuodon määrää 
kaikkialla omaisuudenjako. ,

Se on perusajatus, joka vallitsee koko Harringtonin
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teosta, jonka hän kaikkialla historiassa näkee ja jonka perus
teella hän osaa sangen sattuvasti selittää historiallisia ilmiöitä, 
vieläpä monasti todella nerokkaasti sellaisia ennustaakin. 
Mutta sitä, että hän panee pääpainon maaomaisuuteen, ei 
sovi ihmetellä, kun ottaa huomioon Englannin silloisen talou
dellisen rakenteen. Rahaomaisuus ja liikkuva tavara ei hä
nen mielestään tässä tule kysymykseen, koska sellaisella 
omaisuudella on „siivet", ja ne sillä olikin aikana, jolloin 
suurkauppias vielä oli merchant adventurer> („kauppiaskei- 
nottelija") ja tehdasteollisuus yhä vielä oli ensimäisessä alus
saan. Kokeet perustaa ylimysvalta pelkälle rahanomistukselle, 
ovat, selittää hän, harvoin tai eivät milloinkaan onnistuneet; 
vain valtioissa, joissa väestö pääasiallisesti elää kaupasta, ku
ten Venetsiassa ja Hollannissa, voi rahaomaisuuden jakau
tumisella olla sama merkitys kuin muualla maaomaisuuden 
jakautumisella.

Englantiin nähden selittää Harrington, että maaomaisuu
den kehitys Tudor-suvun hallituskaudella on tehnyt välttä
mättömäksi valtiollisen vallankumouksen syntymisen. Hän 
kuvaa, miten Henrik VII:s hajottamalla seurueet, muuttamalla 
maarisiirtolakeja sekä lakeja itsenäisten talonpoikaistilojen luo
misesta oli vähentänyt feudalista maaomaisuutta ja lisännyt 
..kansan , se on porvarillisten luokkien, maanomistusta ja 
siten itse kasvattanut sen voiman, jonka lopulta täytyi käydä 
valtaistuimelle vaaralliseksi. Edelleen kuvaa hän, miten Hen
rik V illa hajottamalla luostaritilat oli aatelin yhä heiketessä 
edelleen auttanut tätä kehitystä ja salaa hankkinut „kansan 
teollisuudelle" niin runsasta „saalista", että jo Elisabetin hal- 
litusaikana voimasuhteiden siirros oli johtanut melkein täy
delliseen aatelin mitättömyyteen, ja miten lopulta ei enään 
ollut puuttunut kuningasvallan täydellisestä kukistumisesta 
muuta kuin se, että kansa pääsi selville tähän asti sille itsel
leen tuntemattoman voimansa salaisuudesta. Ja silloin oli 
kuningas, joka väitteissään oli yhtä itsepäinen kuin kunin
kuuden hermo oli lamautunut, saanut papistoltaan kehotusta, 
joka sitte maksoi hänelle elämän.

»Sillä lordienhuone, joka oli yksin vaarallisessa välissä, 
kukistui kuninkaan ja alahuoneen riidoissa ja osotti siten, että 
„Crassus oli kuollut ja kannas murtunut". Mutta kuningasval- 
lalla, jolta on riistetty sen aateli, ei ole muuta turvaa taivaan 
alla kuin armeija. Jonka vuoksi hallituksen (pitää olla: nii
den ainesten, joille hallitus perustui) hajoamisesta oli seu
rauksena kansalaissota eikä kansalaissodasta hallituksen ha
joaminen."
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Kuningasvallan palauttamisen selitti Harrington muuten 
mahdottomaksi paitsi uuden omaisuussuhteiden siirroksen 
seurauksena. Viisaat arvostelijat ovat tätä väitettä pilkanneet 
ja viitanneet siihen, että johan neljä vuotta »Oceanan" ilmes
tymisen jälkeen yksinvallan palauttaminen entiselleen kum
minkin tapahtui. Mutta se todistaa vain, miten huonosti he 
olivat Harringtonia ymmärtäneet. Tämähän oli väittänyt 
mahdottomaksi sen, että porvarillisten luokkien valtiollinen 
valta — porvarillistunut maaomaisuus mukaanluettuna -  
olisi taas kukistettu muuten, paitsi oleellisesti muuttamalla 
omaisuussuhteita, ja tämän väitteen on historia kauttaaltaan 
todistanut paikkansa pitäväksi. Harrington tiesi sangen hy
vin, että on hallituksen sekamuotoja, hän mainitsee siitä 
useita historiallisia esimerkkejä, mutta hän pyrkii sitte joka 
kerta löytämään sen puolen, jolla hallituksen painopiste oli, 
ja määrää sen mukaan kysymyksessä olevan hallituksen luon
teen. Hän ei voinut aikanaan ennakolta tietää mitään par- 
lamentarisen yksinvallan kaksinaisuudesta, mutta tämän lopul
linen esiintyminen oli Harringtonin teorian juhlavoitto eikä 
sen kumoamista.

Se seikka, että Stuartien koe rajattoman yksinvallan pa
lauttamiseksi epäonnistui, todistaa oikeaksi kaiken, mitä Har
rington oli kirjottanut Hobbesia vastaan.

Muun muassa oli Hobbes laskenut leikkiä tasavaltalais
ten käsityksien mukaisesta „sopimusvaltiosta" ja tuuminut, 
että laki on voimassa vain miekan voimalla, ilman tätä oli 
se muka vain paperilehti. Siihen vastaa Harrington: -Hän 
(Hobbes) olisi kumminkin edelleen voinut tehdä sen johtopää
töksen, että miekka ilman sitä kättä, joka sitä käyttää, on 
vain pala kylmää rautaa. Kätenä, joka miekkaa pitää, on 
kansanpuolustusjoukko . . ., mutta armeija on eläin, jolla on 
iso vatsa ja jota täytyy ruokkia. Siksi joutuu taas kaikki 
riippumaan siitä, minkälaiset ruokamaat teillä on, ja se, min
kälaiset ruokamaat teillä on, se riippuu omaisuudenjakautu- 
misesta, sillä ilman omaisuutta on esivallan miekka pelkkä 
nimi tai leikkikalu." Lyhyesti, se jolla olisi varoja lähettää, 
kuten Iso-Turkki timariotinsa*), tämä isovatsainen eläin ruo
kamaalle, se voisi myöskin nauraa sopimusvaltiolle, mutta 
jos (feudalisen) aatelin maanvuokraajilla ja maaorjilla asus
tettu maaomaisuus on tuona ruokamaana, «niin on kunin
kaan sellaisessa asemassa mahdoton hallita muuten kuin

*) Timarioti, läänitystiluksilla palkittu sotilas.
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sopimuksen perusteella, tai, jos hän rikkoo sopimuksen, niin 
ovat ne sanoja, jotka johtavat iskuihin.'1

Harrington oli Hobbesin suhteen vastakkain yksinomaan 
mitä tulee valtiomies Hobbesiin. Filosofi Hobbesia vastaan 
tuntee hän suurinta kunnioitusta. Varsinkin hänen teoksiaan 
ihmisen luonnosta sekä vapaudesta ja välttämättömyydestä 
pitää hän mitä suurimmassa arvossa.

Mutta hän ei pysähdy Hobbesiin, hän käy edemmä ja 
sovelluttaa tämän tahdonmääritelmän historiaan. Laki on 
tahdon tuote, kirjottaa hän teoksessaan »The Prerogative of 
Popular Government», mutta tahto ei toimi perusteitta, ja 
tahdon perusteena on etu. On siis, sanoo hän, naurettavaa 
sanoa jotakin hallitusmuotoa tai perustuslakia luonnollisim- 
maksi. «Hallitus" — tässä aina merkiten samaa kuin halli
tusmuoto — „on samalla tavoin keinotekoinen, olipa se kan
sanvaltainen tai yksinvaltainen; saadakseen siis tietää, kumpi 
on luonnollisempi, täytyy tarkastaa, kumpi enemmän lähen
telee luonnon taidetuotetta." Ajateltakoon taloa ja laivaa, 
toinen on luonnollinen maalla, toinen merellä. „Jokainen 
hallitus^ on yhtä keinotekoinen vaikutuksissaan ja itsessään 
ja yhtä luonnollinen siihen syyhyn tai aineeseen katsoen, 
jolle se perustuu." *•

Mitä suurimmalla kunnioituksella puhuu Harrington 
Macchiawellistä; tämä on hänestä „ihailtava“, „valtiollisten 
kirjailijain ruhtinas". Siitä huolimatta osottaa hän ole- 
vansa henkisesti hänestä riippumaton ja oikaisee usein hänen 
esityksiään mitä onnellisimmalla tavalla. „Kansa, joka on 
turmeltunut, sanoo Macchiawelli, ei kykene muodostamaan 
tasavaltaa. Mutta missä hän osottaa, mikä on turmeltunut 
kansa, sen on hän joko itseltään tai minulta salannut, enkä 
minä voi tästä sokkelosta löytää muuta poispääsykeinoa, 
kuin sanoa, että, kun omaisuudenjakautuminen muuttuu, täy
tyy kansan välttämättömästi turmeltua siihenastiseen hallitus
muotoonsa nähden. Mutta turmeltuminen tässä mielessä ei 
merkitse mitään muuta kuin sitä, että hallitusmuodon, kuten 
luonnollisten kappaleidenkin, turmeltuminen merkitsee uuden 
syntymistä. Jos siis tapahtuu omaisuudenjakautuminen yksin
valtiaasta poiskäsin, niin on kansan turmeltuminen tässä tapauk
sessa sen tulemista kypsemmäksi tasavaltaiselle hallitusmuo
dolle. Mutta kun minä kyllä tiedän, että turmeltuminen, 
josta hän puhuu, tarkottaa tapojen turmeltumista, niin (lisään 
minä) johtuu tämäkin omaisuudenjakautumisen muutok
sista . . . Missä omaisuudenjakautuminen muuttuu kansan
valtaisesta harvainvaltaiseksi tai yksinvaltaiseksi, saa yleinen
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etu ja siihen sisältyvä järki ja oikeudellisuus yksityisemmän 
luonteen, ylellisyys tulee kohtuuden sijaan ja orjuus vapauden 
sijaan . . .  Mutta kun omaisuuden jakautuminen Englannissa on 
kehittynyt päinvastaiseen suuntaan kuin Roomassa, niin eivät 
myöskään kansan tavat ole turmeltuneet, vaan päinvastoin tul
leet tasavaltaa vastaavammiksi." Turmeltumisen vallankumouk
sellisen puolen keksiminen ei varmaan ole mikään mitätön työ.

Voisimme vielä mainita useita kohtia, jotka osottavat 
Harringtonin olleen niin lähellä materialistista historiankäsi
tystä, kuin vaan 17:nnellä vuosisadalla voi olla. Kun hän 
esim. aina puhuu vain omaisuudesta perustana valtiollisille 
y. m. laitoksille, jotka ovat tuon perusteen „päällisrakennetta", 
ei hänen omaisuuskäsitteensä ole suinkaan mikään muinais
jäännöksen tapainen. »Teollisuus", sanoo hän kirjassaan 
¡Systems of Politics», »on kaikkein kasautuvaisin, ja kasau
tuminen vihaa enemmän kuin mikään muu kaiken tekemistä 
yhtäläiseksi." Kun nyt »kansan tulot riippuvat teollisuudesta 
saatavasta tulosta", ei ole, selittää hän, ensinkään sitä vaaraa 
tarjona, että kansa ryhtyisi väkivaltaiseen tasottamiseen (»le
velling). Siihen aikaan nähden, jona Harrington teoksensa 
kirjoni, piti se aivan paikkansa. Ja kun Harrington selittää 
gentryn, se on hyvinvoivan isäntien luokan, olemassaolon 
kansanvallalle ei vain vaarattomaksi, vaan vieläpä hyödylli- 
seksikin, jos vaan suurin osa maasta on talonpoikien hal
lussa, niin on silläkin mielipiteellä oikeutuksensa siihen 
aikaan nähden, jona hän kirjansa kirjoni. Maanviljelyksen 
edistyminen tapahtui suurista tiloista alkaen. „Oceanassa" 
selittää Harrington sen ansaitsevan suuremman kunnian, joka 
keksisi keinon, millä lopettaa vuokramaksujen yleneminen 
kilpailun seurauksena ja kumminkin estää järkiperäisen maan
viljelyksen laiminlyöminen.

Myöskään ei Harringtonilta, kun hän selittää valtiollisen 
hallitusmuodon riippuvan omaisuudenjaosta, ole jäänyt huo
maamatta, että muut tekijät, kuten esimerkiksi maan maan
tieteellinen asema, voivat väärentäen vaikuttaa valtiollisiin 
suhteisiin, kuten hän juuri esim. Englannin suojatusta saari- 
asemasta johtaa sen väärentämättömän kehityksen mahdolli
suuden. Hänen työtoverinsa, yllämainittu Henry Neville, 
selittääkin sitte v. 1683 ilmestyneessä „ Plato redivivus"-teok- 
sessa, silloisen Saksan keisarivallan suhteellisen pysyväisyy- 
den sen tosiasian nojalla, että Saksaa uhkasi toiselta puolen 
Ranska, toiselta alinomainen turkkilaisten hyökkäyksen vaara, 
kun taas Harrington itse jo teoksessaan »The Prerogative 
oli selittänyt Saksan valtakunnan jonkinlaiseksi pikkuruhti-
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nasten tasavallaksi, joka »ei tarjoa kovin hyvää esimerkkiä". 
Edelleen voi sitä seikkaa, että Harrington yhdisti porvarilli
set luokat »kansa"-käsitteeksi sitä vähemmän leimata taantu
mukselliseksi käsitykseksi, kun, kuten tunnetaan, yksin St. 
Simon vielä 19:nnen vuosisadan alussa käytti teollisuusväes- 
töä, olipa se sitte käyttäjiä tai käytettäviä, merkitsemään ,,työ- 
mies“-käsitettä. Ansaitsevat luokat erosivat Harringtonin aikoi
hin toisistaan vain omaisuutensa tai tulojensa suuruuteen 
nähden; oli köyhiä, mutta mitään alituiseen riippuvaisuuteen 
tuomittujen köyhälistöläisten luokkaa ei ollut. Tässä mie
lessä puhuu „Oceana“ väestön jakautumisesta eri ryhmiin.

Kansa on Harringtonin mallitasavallassa jakautunut »va
paisiin tai kansalaisiin ja palvelijoihin", mutta viimemainit
tuun sanaan liittyy lisä »koska he sellaisia ovat". »Sillä", 
selitetään edelleen, »niin pian kuin nämä tekevät itsensä riip
pumattomiksi, s. o. elävät omaan laskuunsa, ovat he vapaita 
tai kansalaisia". Eikä tämä määräys, tuumii hän, tarvitse mi
tään puolustelua, sillä »(taloudellisen) riippuvaisuussuhteen 
luonne ei ole mahdollinen yhdistää vapauteen tai tasavallan 
hallitukseen osaa ottamiseen."

Toinen „Oceanassa" esiintyvä väestönjako, joka tässä 
meidän kannaltamme on mieltäkiinnittävä, on väestön jaka
minen kahteen tuloluokkaan, joista toiseen kuuluvat ne kan
salaiset, joilla on tuloja yli sata puntaa ja toiseen ne kansa
laiset, joilla on tuloja sata puntaa tai vähemmän. Tämä jako 
on määräävänä maanpuolustusta järjestettäessä: se, jolla on 
yli sata puntaa tuloja, on velvollinen palvelemaan ratsu
väessä; se, jolla on tuloja sata puntaa tai sitä vähemmän, 
kuuluu jalkaväkeen. Kaikki kolmeakymmentä vuotta nuorem
mat miehet kuuluvat kenttäarmeijaan, kolmeakymmentä vuotta 
vanhemmat linnaväkeen. Ollen jyrkästi vastakkain levelle- 
rien kanssa ei Harrington hyväksy mitään poikkeusta asevel
vollisuudesta; vain sen yleisyydessä näkee hän suojan ase- 
vallan kansanvaltaisvastaisia pyrkimyksiä vastaan. Olisi muka 
tuhlausta pyrkiä käymään sotaa pienellä armeijalla. Tulojen 
mukaan toimitettu luokkajako määrää edelleen äänioikeutet
tujen jaon. Niiden luokka, joilla on tuloja yli sata puntaa, 
valitsee välittömillä vaaleilla senaatin, jossa on kolmesataa 
jäsentä ja joka keskustelee laeista ja asetuksista tai tekee 
niistä ehdotuksia.

Kansaneduskunnassa, joka on »johtavana tribuksena" — 
koko maa on alueellisesti jaettuna viiteenkymmeneen »tri- 
bukseen", nämä satakuntiin ja nämä taas seurakuntiin; kai
kissa on itsevalitut virkamiehet —, on jäseninä kuusisataa
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vähemmän kuin sadan punnan tulot omaavien kansalaisten 
valitsemaa edustajaa ja neljäsataa viisikymmentä enemmän 
kuin sadan punnan tulot omaavien kansalaisten valitsemaa, 
niin että painopiste on edellisten puolella. Tällä kansan- 
eduskunnalla on toimena äänestäminen, joka lopullisesti ja 
yksin ratkaisee esitetyt lait. Mitä se määrää, se on „maan 
lakina“. Jos se hylkää vain erikoisia pykäliä lakiesityksestä, 
menevät ne senaattiin uudelleen punnittaviksi, mahdollisesti 
muutetussa muodossa tullakseen taas esitetyiksi kansanedus- 
kunnalle. Jokainen lakiehdotus lähetetään kansaneduskun- 
nalle painettuna kuutta viikkoa ennen ratkaisua, mutta kan- 
saneduskunta kokouksena ei siitä keskustele vaan vain 
äänestää.

Sillä, että kummankin tuloluokan on valittava omat eri
koiset edustajansa, s. o. luokkavaaleilla, ei Harrington tar- 
kota sitä, että omistavalle luokalle olisi taattava oma edus
tuksensa, vaan päinvastoin on tarkotuksena saada aikaan se, 
että kansaneduskunnassa varattomat olisivat lukuisammin 
edustettuina kuin varakkaat, kuten hänen toisista teoksistaan 
käy selville. Muuten uskoi Harrington kansanvallanasian 
olevan sen kautta tarpeeksi turvatun, että yksinpä senaatin
kin valitsijoihin pääsemisen ehtona oleva tulomäärä oli niin 
alhainen, että muka kenellekään ahkeralle ja kunnolliselle 
yhteiskunnan jäsenelle ei käy mahdottomaksi sen saavutta
minen. Hyödyllisenä ahkeruuteen kannustajana piti hän sitä, 
että tämän tulomäärän saavuttamista seuraisi eräitä kunnia- 
sijoja.

Itsestään selvää on, että „Oceanassa" on pidetty run
saasti huolta kouluista, teknillisestä kasvatuksesta, tieteistä 
y. m., mikä edistäisi teollisuutta. Samoin kuin sekin, että 
vanhuudenheikkojen ja työkyvyttömien toimeentulosta on 
kaikin tavoin huolta pidetty. Uskonnonvapaus tulisi „Ocea
nassa» myöskin vallitsemaan. Yhä uudestaan puhuu Har
rington siitä, että porvarillista vapautta ei voi olla ilman 
uskonnonvapautta ja samoin päinvastoin. Tämä selittää, miksi 
valtiokirkolliset ja presbyteriläiset niin raivoissaan hyökkäsi
vät hänen kimppuunsa. Hän mielellään sitte laskeekin leik
kiä jumaluusoppineista ja vallankin Oxfordin jumaluusopin- 
yliopiston jumaluusoppineista.

Harringtonilla on ollut 18:nnen vuosisadan vallanku
moukselliseen kirjallisuuteen paljon suurempi vaikutus kuin 
yleensä tiedetään. Usein on hänen teoksiaan käytetty, vaikka 
ei ole ¡liuotettu, että otteet ovat hänen kirjotuksistaan. Veisi 
kumminkin liian pitkälle ruveta tässä sitä esimerkeillä osot-

14
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tamaan. Vielä Sieyesin kirjotuksissa voi selvästi huomata 
Harringtonin oppien vaikutusta*) ja samoin St. Simonin kjr- 
jotuksissa. Eikä niin ymmärtäen ole myöskään liiaksi sanottu, 
kun me luemme hänet, ei johtopäätöksiinsä, mutta kyllä teo- 
retisiin esityksiinsä nähden nykyaikaisen tieteellisen sosialis
min edeltäjiin.

17:s vuosisata on Englannissa kansantaloustieteen, por
varillisen ansion — pääoman — tieteen, vuosisata. Me olemme 
jo huomauttaneet, että useimmat tuon ajan kansantaloustie
teelliset kirjailijat ovat enemmän tai vähemmän suoria suo- 
jelustullijärjestelmän tai merkantilijärjestelmän puolustajia — 
siten esim. Hobbeskin —, ja asian luonnon mukaista on, 
että, kun suojelustullijärjestelmän piti olla eduksi teollisuus- 
luokille, ja nämä vielä olivat »kansa», suojelustullijärjestel- 
mää puoltavassa kirjallisuudessa oli voimakkaasti kansalle- 
ystävällinen tai kansanvaltainen piirre, ja että on helppo asia 
keksiä siitä sosialistisia käänteitä. Mutta me uskomme kum
minkin, että jo mainituissa esimerkeissä on kylläksi valais
tusta asiaan. Kysymyksen kanssa siitä, miten teollisuutta 
edistämme, käy edelleen kaikkialla rinnan kysymys siitä, mi
ten huolehdimme köyhistämme, ja nämä molemmat sulautu
vat kysymykseksi: miten kasvatamme köyhiämme maatalou
delliseen ja teolliseen toimintaan. Kuten P. Chamberlen, niin 
esittävät vielä useat muutkin kirjailijat — kansantaloustietei- 
lijät ja ihmisystävät — teollisuus- ja maatalous työsiirtoloin 
perustamista, joiden aina pitäisi olla mallilaitoksia alallaan. 
17:nnen vuosisadan lopulla oli jo kokonainen kirjallisuus 
tätä asiaa koskevia ehdotuksia — se jäi tuloksettomaksi, kun 
yksityisillä kunnilla ei ollut voimia eikä halua ryhtyä sellai
siin kokeiluihin, ja valtiolta vasta oikein puuttui sekä halua 
että aikaa sellaiseen. Sensijaan ratkaisi valtio restauratsionin 
aikana köyhäinkysymyksen avustusasuntopaikkalailla, jonka 
kautta köyhät muiden miellyttävien mukavuuksien lisäksi sai
vat vielä myöskin riitelemisen avustusvelvollisesta kunnasta. 
Mutta asian myöhempiä vaiheita ei ole paikka tässä kohdin 
selvitellä, jätämme niin ollen asian tässä näiden yleisten viit
tausten varaan.

*) Napoleon Bonaparten 18:nnen p:n Brumairekuuta (9 p:n marras
kuuta 1790) jälkeen voimaan saattama konsulihallitusmuoto sisälsi saman
laisen jaon vain neuvottelevaan ja vain päättävään eduskuntaosaan kuin 
Harringtonin „Oceana", ja varmaa on, että Sieyes, joka tuon hallitus
muodon alkuaan oli suunnitellut, oli saanut jakomuodon Harringtonin 
teoksesta.
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XII LUKU.

Kueefcarit lohn  Bellersiin asti.

1. Kuekarilaisuuöen synty ¡a periaatteet.

»Ylösnoussut John Bockolt tai Englannin kveekarit 
uudestisyntyneitä saksalaisia hurmahenkiä" — tämä on ni
menä eräällä teoksella, joka vuonna 1659 ilmestyi Bostonissa 
erään Josua Scottonin kirjottamana. Luonnollisesti oli se 
kveekareille vihamielinen. Tuona aikana, jolloin Miinsterin 
voitetuista arvostelematta uskottiin mitä pahimpia parjauksia, 
ei voinut jostakin liikkeestä sanoa mitään pahempaa kuin 
että se olisi Miinsterin liikkeen toisintoa. Eikä tuo vertaus 
kumminkaan ollut epäoikeutettu. ,

Itse asiassa on kveekariliike lähinnä kastajaliikkeen alku
peräisten pyrintöjen uudelleen heräämistä, sen kannattajille 
itselleenkin tiedotonta niiden toistamista muuttuneita olosuh
teita vastaavassa muuttuneessa asussa. 14:nnen ja 15:nnen 
vuosisadan Englannin lollhardilaisuus oli kirkollisessa suh
teessa ollut suuremmassa määrässä verestä vastavaikutusta 
Rooman ja sen papiston ahnautta ja komeudenhalua vastaan 
kuin syvempää uskonnollista liikettä, ja puritanilaisuus, joka 
16:unella vuosisadalla ja vielä enemmän 17:nnen vuosisadan 
ensipuoliskolla oli sellaista, oli, erittäinkin mikäli omistavat 
luokat olivat sen omaksuneet, uskonnollisessa suhteessa yhä 
enemmän tullut pintapuoliseksi ja mataloitunut niiden tais
tellessa rajatonta yksinvaltaa vastaan. Tämä seikka osottau- 
tui selvästi siitä hetkestä alkaen, jolloin puritanilaisuus oli voit
tanut Kaarle I:sen. Toiselta puolen karkottivat presbyteriläi- 
set suvaitsemattomuudellaan ja pikkumaisesti vaatien ulko
naista, muodollista kirkkokuria joukostaan useita aineksia, 
toiselta puolen joutuivat independentien papit vuoden 1649 
ja kuningasmielisten pappien joukkoerotusten jälkeen vallan- 
tavottelijain maineeseen, kun he enimmäkseen pitivät yhtä 
valtaanpäässeiden grandien kanssa ja kaikenlaiset vallantavot- 
telijat alkoivat kääntyä independentiläisyyteen vain saadaksensa 
vapaita papinpaikkoja. lndependentit ja baptistit järjestyivät 
nyt tunnustetuiksi, säännöllisiksi kirkkokunniksi ja alkoivat 
laatia omia opinkappaleita ja sitä mukaa julistaa pannaan 
toisinajattelevia. Viimeksimainitut olivat sillävälin hajonneet 
kahteen lahkoon: yleisbaptistien lahkoon, joka tunnusti ihmi-
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sen tahdolla olevan jonkin määrän vapautta, ja erikoisbap- 
tistien lahkoon, joka piti jyrkästi kiinni Kalvinin ennakolta- 
määräysopista. Molemmat suunnat toimittivat kasteen upot
tamalla. Nyt oli sangen paljon ihmisiä, jotka uskonnolliset 
taistelut olivat saaneet liikkeelle mutta jotka eivät olleet tyy
tyväisiä mihinkään olevaiseen lahkoon. Kaikkia uskonkap
paleita oli horjuteltu, kirkollinen suunta kumosi toisensa, ja 
väittelyjä pidettiin julkisesti kaduilla ja toreilla yleisön ottaessa 
niihin yleisesti osaa, kuten nykyisin valtiollisia kokouksia. 
Tuloksena oli, että väestöön levisi voimakasta epäilystä. Val
lan moni käänsi kokonaan uskonnolle selkänsä. Silloisessa 
Englannissa on varmaan, päättäen kveekariapostolien kerto
muksista, vuosisadan viisikymmenluvun keskivaiheilta asti jo 
ollut aika melkoinen määrä ihmisiä, jotka eivät uskoneet 
raamatun luomiskertomukseen ja selittivät, että «kaikki joh
tuu luonnosta". Mutta kansan suureen joukkoon verraten 
olivat ne kumminkin yhä yksinäisiä ääniä. Toiset katosivat 
nurkkalahkoihin, hautoivat mielessään luomisen salaisuuksia 
— »etsijät" — tai odottivat merkkiä taivaasta — »odotta
jat" —, joka toisi ratkaisun heidän epäilyksiinsä.

Sellainen »etsijä" oli myöskin George Fox, leicestershi- 
reläisen silkkikankurin poika. Syntyneenä v. 1624 ja kasva
neena puritanilaisten vainojen aikana, kehittyi hän jo san
gen ai kasin kovasti taipuvaksi mietiskelemään uskonnol
lisia kysymyksiä. Hänen jonkunverran varakas isänsä oli 
pannut hänet oppiin erään suutarin luo, joka samalla oli 
lampaiden kasvattaja, mutta hän lähti oppipaikastaan yhdek
säntoista vuoden ikäisenä ja kulki hellittämättömän kulku- 
halun vallassa paikasta paikkaan, kreivikunnasta kreivikun
taan, saarnaten ja väitellen. Mikään olevista kirkkokunnista 
ei tyydyttänyt häntä, ne olivat hänen mielestään kaikki liian 
maailmallisia, eivät vastanneet alkuperäistä kristinuskoa ja 
pitivät liian kovin kiinni sanasta, »hengen« asemasta. Väit
telyiden, lukemisen, ympäröivistä olosuhteista saamiensa vai
kutteiden kautta joutui hän lopulta mielipiteissään jonkinlai
seen ratsionalismin, järkeisoppisuuden, ja mystisismin, sala- 
oppisuuden, sekä kansanvallan ja valtiollisen syrjässäpysymi- 
sen sekotukseen, jonka, niin kummalliselta kuin se aluksi 
näyttääkin, kumminkin voi selittää, kun ottaa huomioon edel
lisissä luvuissa kuvatut ajan tapaukset. Kansalaissota oli 
vaatinut uhreja uhrien jälkeen tuottamatta kuitenkaan tyy
dyttävää tulosta, vanhojen valtiollisten taistelujen tauottua 
syntyi uusia, ilman että oli minkäänlaisia toiveita saada rat
kaisua sekavuuteen, miehet, joita Oli pidetty vapauttajina,
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rupesivat valtaan päästyään käyttämään sortajan sävyä, eikä 
niin ollen ollut se johtopäätös kaukana, että pääpaha oli 
ihmisessä, ihmisen luonnon heikkoudessa, jota voittamaan 
olevaiset kirkot olivat osottautuneet riittämättömiksi. Juuri 
intomielisimpien luonteiden täytyi ennen muita johtua tällai
seen käsitykseen, ja niin näemme George Foxin, joka com
monwealthin julistamiseen asti oli ollut huutavan äänenä 
korvessa, vuoden 1650 jälkeen saavan yhä lukuisammin in
nokkaita kannattajia. Niitä virtasi joka taholta hänen luok
seen, mutta erikoisen runsaasti Cromwellin sotajoukon entis
ten sotilasten riveistä, jotka tyytymättöminä asiain kulkuun 
olivat ottaneet tai myöskin saaneet eronsa. Tämä aines oli 
ensimäisenä aikana niin runsaasti edustettuna Foxin järjestä
missä seurakunnissa, että monissa niistä vallitsi taas vuoros
taan eri henki kuin foxilainen. Taistelussa kaikkea muodol
lista kirkollisuutta vastaan olivat he Foxin kanssa yhtä mieltä 
— siinä suhteessa oli Cromwellin sotajoukko, josta ammatti- 
papit vuoden 1644 jälkeen olivat lähteneet ja jossa siitä 
alkaen jokainen saarnasi, jolla siihen oli sisäistä kutsumusta, 
ollut omiaan esikouluksi. Mutta heidän vastakohtaisuutensa 
sotaan ja valtiolliseen elämään oli toinen kuin Foxin. Hänen 
kantansa oli periaatteellinen, mennonitien tapainen, joiden 
käsityksestä Foxin käsitys erosi yleensä jotenkin vähän, mutta 
noiden toisten vastakohtaisuus oli käytännöllismielisempi. 
He eivät tahtoneet vallitsevissa olosuhteissa tietää kerrassaan 
mitään sodasta eikä taistelevista puolueista, mutta he eivät 
lakanneet toivomasta, että sopivan hetken tullen kuitenkin 
voisivat toteuttaa yhteiskunta-ihanteensa valtiollista tietä. 
Vasta restauratsionin jälkeen hyväksyttiin Foxin käsitys ylei
sesti kveekarien piirissä, tasavallan aikana oli tämä niin 
vähän asianlaita, että vielä huhtikuussa 1659, kun armeijan 
edustajat jättivät parlamentille anomuksen vapauden ja tasa
vallan »hyvän, vanhan asian" uudestaan hyväksymisestä, 
kveekarit tukivat sitä raha-avustuksella ja lisäsivät siihen vielä 
muutamia vaatimuksia. Tasavallan ensimäisinä vuosina tun
kivat tasavaltalaiset kveekarit, jotka ovat Cromvellia vastus
tavan uskonnollisvallankumouksellisen liikkeen etunenässä, 
yleensä Foxin kerrassaan taka-alalle. He »kulkivat Lon
toon katuja pitkin, herjasivat ääneensä huutaen Cromwellin 
hallitusta ja ennustivat sen, kukistumista". Julkisuudessa tie
detään enemmän heistä kuin Foxista. Kveekarien useimmin 
mainittu henkilö, jota myöskin tämän luvun alussa mainittu 
kirja tarkottaa, oli entinen armeijan jäsen, entinen majotus- 
mestari James Naylor.
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Ennenkuin me kumminkaan käymme puhumaan tästä 
miehestä ja siitä tapauksesta, joka saattoi hänen nimensä 
kaikkien mainitsemaksi ja joka on suuressa määrin kuvaava 
kveekarilaisuuden ensimäiselle kaudelle, on tarkotuksenmukaista 
ensiksi puhua niistä aatteista, joita kveekarit pääasiallisesti 
levittivät.

Kveekarit ovat jumalaanuskovia ja kristittyjä, liittyen 
mahdollisimman tiukasti alkukristillisyyteen, heidän päätu- 
kensa ei kumminkaan ole perinnäinen „jumalan sana" — 
raamattu —, vaan elävä sana, sisäinen valistus, sisäinen valo. 
He nimittivätkin itseään sen mukaisesti „valon tunnustajiksi" 
tai myöskin „valon lapsiksi". Nimen kveekari — vapisija 
— ovat heille vasta vastustajat antaneet pilkkanimenä ja on 
se sitte joutunut yleisesti käytettäväksi*). Tämä sisäinen 
valon palvelus, samoin kuin nimen „valon lapset" käyttämi- 
nenkin, liittää heidät ei yksin moniin saksalaisiin kastajiin, 
vaan myöskin saksalaisiin mystikoihin, ja aivan oikein on 
pidetty kuvaavana seikkana sitä, että saksalaisen teosofisen 
mystikon Jaakko Böhmen teosten ensimäinen englanninkie
linen painos on ilmestynyt 1649 saman liikkeen kustanta
mana kuin kveekarien senaikaiset julkaisut, nimittäin Oiles 
Calvertin Lontoossa, joka myöskin oli levellerien lentokirjas
ten kustantaja ja muutamissa tapauksissa niiden allekirjotta- 
jienkin joukossa**).

Tullakseen osalliseksi mainitusta valistuksesta, tarvitaan 
kveekarien opin mukaan ennen kaikkea sisäistä kokoontu
mista, ajatusten keskittämistä jumalaan, johon ei tarvita oppi
nutta saarnaa eikä jumalanpalvelusmenoja. Ammattimainen, 
virkaansa valtion puolesta asetettu ja palkattu oppinut pa
pisto on päinvastoin pahasta; jokaisen, jota sisäinen ääni 
siihen kehottaa, ja kun häntä ääni kehottaa, tulee saarnata 
tai paremmin sanoen esitelmöidä sitä, mitä hänellä on sanot
tavaa, olipa hän opiskellut tai ei. Fox ja ensimäiset kvee
karit kävivät todellisella kiihkomielisyydellä taisteluun ylei
sistä varoista palkattuja pappeja vastaan. Kerta toisensa pe

*) Muutamat johtavat tämän nimen siitä, että Fox saarnoissaan va
rottaen kehotti kuulijoitaan vavisten kuulemaan herran sanan, toiset siitä, 
että uuden opin tunnustajat rukouskokouksissaan usein joutuivat uskon
nolliseen huumaukseen, rupesivat vapisemaan ja vavahtelemaan. -- Fox 
alotti agitatsionityönsä v. 1649.

**) Böhme (1575-1624) oli ammatiltaan suutari ja oli epäilemättä 
saanut vaikutuksia hänen kotiseudullaan (Schlesiassa) asuvan schwenkfei- 
diläisten lahkon taholta, jonka oppien kanssa kveekarien opit ovat varsin 
läheistä sukua ja jonka kannattajista monet kolmekymmenvuotisen sodan 
aikana pakenivat Hollantiin ja  Englantiin.
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rästä tapahtui, että kveekarit menivät kirkkoihin ja huusivat 
papille saarnastuoliin sanoja sellaisia kuin: »Tule alas, sinä 
väärä profeetta, sinä pettäjä, sinä sokea sokeitten taluttaja, 
sinä palkkalainen!" Fox kirjottaa päiväkirjassaan, että papit 
»harjottavat kauppaa", että he myyvät» evankeliumia, että 
heidän „tornihuoneittensa" kellot -  kveekarit eivät tunnusta, 
ollen oikein henkioppisia, »kirkon" nimeä millekään raken
nukselle — muistuttavat markkinakelloja, jotka kutsuvat kan
saa koolle, jotta papit »voivat levittää tavaransa myytäviksi", 
ja »sellaisia valtavia rahamääriä", joita tällä kaupalla ansai
taan, mikä muu kauppa maailmassa voi esittää sellaisia ?_“ 
Mutta myöskin esiintyessään maltillisemmin, keskeyttivät 
kveekarit usein saarnaajat tai ottivat jumalanpalveluksen pää
tyttyä sanartvuoron ja saarnasivat sitte kokoontuneelle jou
kolle oppiaan. Aina ei heitä kuunneltu rauhallisina, monasti 
osottautui koko seurakunta ja useimmiten muissa tapauk
sissa väestön joukko*) kerrassaan vihamielisiksi noita intohi
moisia apostoleja kohtaan ja maksoi heille,_ pahoinpidellen 
heitä mitä raaimmalla tavalla. Yhä ja yhä uudestaan saa 
lukea, että kveekariapostoleja piestiin, heitettiin kivillä, pot
kittiin; ja makasi, tehtyään sellaisen kokeen kääntää kansa 
uuteen oppiin, apostoli tai apostolit verille lyötyinä ja revel- 
tyinä tuntikausia tiedottomina maassa, kunnes joku sääliväi
nen sielu heitä armahti. Mutta jälkileikkinä oli kylläkin usein 
asian käsittely rauhantuomarin edessä, joka päättyi siten, että 
kveekari tuomittiin rahasakkoihin, vankeuteen tai ruoskitta
vaksi. Kaikkien muitten lahkojen keskuudesta ei ole tuona 
aikana yhteensä tullut puoleksi niin paljoa vankiloitten asuk
kaita kuin »valon tunnustajista"**).

Kirjaimellisuuden hylkääminen johti kveekarit muun 
muassa hylkäämään sellaisen ankaran kirjaimellisen sabbatile- 
von käsityksen, joka vallitsi muiden puritanien keskuudessa. 
Elintapojen asketiseen käsitykseen nähden veivät he sitävastoin 
usein vielä voiton muistakin, kaikki vallattomat huvitukset, 
kaiken ylellisyyden he tuomitsivat, ja tunnettu on heidän

•) Tavallisesti lähettivät papit ja heidän joukkonsa juuri h u o n o m 
min palkatut ja raaimmat väestön kerrokset kveekareja vastaan.

••) Muuan v. 1657 parlamentille jätetty anomuskirja mainitsee, e ttä  
vuosina 1651 -1 6 5 6  oli tuomittu vankeuteen kokonaista 1,900 kveekaria 
ja että kaksikymmentäyksi oli kuollut vankilassa. Tämä siihen aikaan, 
olioin John Lilbume liittyi kveekareihin, varmaan merkki silta, että askel 

ei merkinnyt mitään ristinjuurelle ryömimistä päivän mahtavien edessä. 
Vuosina 1661-1697 sulettiin vankilaan kokonaista 13,o62 kveekana, i ib  
kuoli osaksi vankilassa, osaksi kärsimiensä pahoinpitelyjen seurauksista, 
198 karkotettiin maanpakoon.
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kauan aikaa säilyttämänsä omituinen koruton pukuy. Samoin 
kuin sabbatiin nähden, noudattivat he valaankin nähden 
vuorisaarnan ohjeita. He kärsivät mieluummin mitä pahim
pia vainoja kuin antoivat pakottaa itseään vannomaan valaa. 
Samoin hylkäsivät he kirkolliset sakramentit: kasteen, her- 
ranehtoollisen ja kirkollisen vihkimisen. Heidän jumalan
palvelusmenonsa olivat muodoiltaan äärimäisen järkeisoppi- 
sia: he kokoontuivat vallan koruttomiin rukoushuoneisiin, 
joissa antautuivat uskonnolliseen ajatteluun. Se, jolle innos
tus tuli, puhui, mitä henki hänelle sanoi; ellei henki ketään 
puhumaan kehottanut, hajautui seurakunta jonkun ajan ku
luttua taas rauhallisena; kokoontuminen oli silloinkin täyttä
nyt karkotuksensa uskonnollisena kokouksena.**) Samoin 
noudattaen vuorisaarnaa eivät he hyväksyneet sodankäyntiä 
eivätkä väkivaltaista vastarintaa, ja niin utopistinen kuin 
ajatus onkin, ei sovi kieltää, että sitä noudattaen ensimäiset 
kveekarit usein ovat osottaneet sankarillista luonteenlujuutta. 
Miehet, jotka olivat taistelleet Cromwellin taisteluissa mu
kana, ovat usein rauhallisina kärsineet yllytettyjen tappelu- 
pukarien kauheimpia raakuuksia ja mieluummin antautuneet 
kuoleman vaaraan kuin ryhtyneet puolustautumaan. Luon
teen kouluksi tuli edelleen heidän sääntönsä, että jokaista oli 
puhuteltava sinäksi, että kenellekään ei pidä nostaa lakkia — 
edellisen määräyksen perustelivat he sillä, että on valetta 
puhua yhdelle ikäänkuin hänessä olisi monta, jälkimäistä 
sillä, että on velvollisuus osottaa kaikille ihmisille, sekä köy
hille että rikkaille, sekä ylhäisille että alhaisille, samanlaista 
kunnioitusta ja että senvuoksi on sopimatonta yleensä ku
martaa ihmisiä***). Tuomarit ja muut viranomaiset käsitti
vät asian luonnollisesti toisin kuin kveekarit ja heitätyttivät

*) Tämä puku vastasi kumminkin alkuaan leikkaukselleen ja kokoon
panolleen kerrassaan sen ajan yksinkertaisen kansalaisen pukua. Ensimäi
set kveekarit eivät suinkaan tahtoneet ottaa käytäntöön erikoista pukua, 
l ie  vastustivat vain koreutta ja muoteja. Mutta ajan pitkään joh 'i pyr
kimys olla tekemättä muodille minkäänlaisia myönnytyksiä, välttämättö- 
masti siihen, että kveekarien puku jäi sellaiseksi, joka erotti kantajansa 
joka suhteessa muista kansalaisista.

**) Kumminkaan ei ensimäisen innostuksen aikana usein tapahtunut 
sellaista, ettei puhumisen henkeä tullut kenenkään päälle. Myöhemmin 
asetettiin ja palkattiin jäseniä, joilla selvästi oli „kutsumus“ siihen s o 
jotka olivat osottautuneet toimekkaiksi apostoleiksi, julistamaan puhdasta 
oppia. Mutta kaikkea kehitystä pappisvaltaan ja kaikenlaista saarnaami
sen yksinoikeutta vältettiin.

) Lukija muistakoon tässä Winstanleyn ja Everardin käytöstä ken- 
tymistä Xm ess^ huhtikuussa 1649 — siis ennen Foxin julkista esiin-
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nämät useimmiten paatuneina velvollisuudenmukaisen kun
nioituksen kieltäjinä vankilaan, usein myöskin sen lisäksi ruos- 
kituttivat heitä. Ja vankilat, joissa rappiollejoutuneet syöpä
läisten vaivaamat maankulkijat ja pahantekijät olivat vaki
naisina vieraina, tulivat kveekareille useimmissa tapauksissa 
todelliseksi helvetiksi.*) Siitä huolimatta ovat he rautaisen 
sitkeästi noudattaneet tuota sääntöä; vainojen painosta ei se 
ole jäänyt käytännöstä vaan vasta sen jälkeen kun kveekarit 
olivat saaneet osakseen valtion suvaitsemisen ja yhteiskun
nallista tunnustusta.

Lisävainojen lähteenä oli kveekarien itsepäinen kieltäy
tyminen maksamasta kirkonkymmenyksiä. “Kaikista suurim
mista lahkoista olivat he johdonmukaisimmin sen periaatteen 
kannalla, että uskonto on julistettava yksityisasiaksi. Ja var
maan tarvittiin suurempaa siveellistä rohkeutta kieltäytyäk
seen kohtalaisen lukuisan lahkon jäsenenä veroja maksa
masta, kuin John Hampden aikoinaan, jolla oli puolellaan 
melkein koko maa ja joka tapauksessa omistavien luokkien 
laaja joukko.

Kveekariseurakunnan järjestömuoto oli kerrassaan kan
sanvaltainen; se oli pääpiirteiltään ensimäisten kristittyjen 
seurakuntien järjestömuodon tapainen ja huomaa siinä kaikki 
oleelliset ilmiöt kuin johdonmukaisempien uudestikastajien- 
kin seurakunnissa: säännölliset kokoukset kurinpitoa ja tapain- 
valvontaa varten, riitojen ratkaisemiseksi ja raha-asiain jär
jestämiseksi. Näiden paikallisjärjestöjen yläpuolella — jotka 
muuten kehittyivät vasta vähitellen — olivat neljännesvuo
sittain pidettävät piirikuntakokoukset ja koko lahkokunnan 
vuosittaiset yleiset kokoukset.

Kommunistisia pyrkimyksiä ei tunnustetussa kveekari- 
kirjallisuudessa ilmene, tämä on laadultaan yksinomaan us
konnollissiveellistä. Vaikeata on saada selville, mikäli ja 
missä määrin alkuaikoina kommunistisia harrastuksia levitet
tiin salaoppina kveekarien riveissä tai jossakin heidän pii
reissään.**) Ainoa, mikä on varmaa, on se, että he sangen 
aikaisin järjestivät keskuuteensa kehittyneen avustuslaitoksen 
ja että heidän varakkaammat kannattajansa tässä suhteessa

*) Myöskin yksityiselämässä saivat kveekarit kauan aikaa osakseen 
pahoja ikävyyksiä itsepintaisesti käyttämällä yksikköä puhuttelussa ja ole
malla nostamatta lakkiaan.

**) Sen sijaan on useita todistuksia siitä, että kveekarit kokouksissaan 
pitivät jyrinää yksityisomaisuutta vastaan — Englannissa ja muualla. Kvee
karit lähettivät nimittäin jo sangen aikaisin uuden opin apostoleja man
nermaalle ja Amerikaan.
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ovat osottaneet aivan tavatonta uhrautuvaisuutta. Alku teh
tiin kuvaavalla tavalla siten, että alettiin avustaa rettelöihin 
joutuneita ja  vainottuja, mutta pian alettiin avustaa myös
kin yhdyskunnan köyhiä ja sairaita jäseniä. Mutta laajempi 
toiminta ei tällä opinlevittämisen kaudella yleensä ollut mah
dollista, yksinpä todella kommunististenkin lahkojen täytyi, 
missä eivät erikoiset olosuhteet tehneet mahdolliseksi suu
rempaa omaisuuden tai tulojen yhteisyyttä, tyytyä aatteidensa 
käytännölliseen toteuttamiseen nähden köyhien avustamiseen. 
Pitemmälle menevältä kommunismilta puuttuivat sitäpaitsi 
sekä taloudelliset edellytykset että — mikä tosin sisältyy jo 
siihen — luokka, jolle se olisi ollut jäsentensä vapautumi
sen edellytyksenä.

Sitävastoin voitiin puhua vielä kasvatuksen kommunis
mista, ja itse asiassa näkyy kveekareilla taas uudelleen tuo 
kaikkien sen ajan kommunistien keskuudessa huomattu ilmiö: 
oppineisuuden halveksimisen ohella suurta harrastusta kas
vatukseen. Kveekarilaisuuden etevin teoretinen edustaja Ro
bert Barclay vanhempi esittää — v. 1675 ilmestyneessä pää
teoksessaan „Todellisen kristillisen jumaluusopin puolustus 
(„apologia“), miten nuo pilkallisesti kveekareiksi nimitetyt 
henkilöt sitä ylläpitävät ja saarnaavat", — tuomittuaan teat
terin, tanssin, urheilun ja muut huvittelut todellisesta kristin
uskosta harhaan johtaviksi, sallituksi huvitukseksi seuraavaa: 
ystävien luona käynti, historian lukeminen tai kuuleminen, 
järjellinen keskustelu nykyajan ja menneen ajan tapahtumista, 
puutarhaviljelys, mittaus- ja laskuopillisten kokeiden esittä
minen y. m, s. Fox terottaa väsymättä ystävilleen lähettä- 
missään kirjeissä, miten tärkeätä on kasvattaa nuorisoa. Opin
levittämisen ensimäiset vuodet eivät tosin olleet suotuisia 
tätä tarkottaville puuhille. Monet vaivat vaativat täydelleen 
kaikki ystävien rahavarat tarpeisiin; etevimmät jäsenet olivat 
vuorotellen vankilassa, ja ainakin suuressa osassa joukkoa oli 
aluksi se käsitys vallalla, että „sisäinen valo“ korvaisi kaiken 
kotitarpeen yli käyvän tiedon. Sen, mitä Fox ja hänen apos- 
tolitoverinsa olivat opettaneet kouluttamattomien käsityöläis
ten kelpaamisesta papinvirkaan, sovelluttivat monet ensi 
innostuksessa yleisiin olosuhteisiin — ilmiö, jonkalaisia vielä 
valistuneella 19:nnellä vuosisadallakin voi kyllin havaita. 
Mutta kun myrsky- ja rientokausi alkoi antaa sijaa liikkeen 
vakiintumiskaudelle, silloin pystytetään suuria uhrauksia teh
den kaikenlaisia kouluja, ja nämä kveekarikoulut saavuttavat 
myöhemmin jopa jonkunlaista kuuluisuutta. Huomattava on 
kumminkin, että liikkeessä — ja vallankin maaseudun kvee-
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kariseurakunnissa — kaikkina aikoina on ollut aines, joka 
tässä suhteessa osottautui välinpitämättömäksi.

Lopuksi mainittakoon vielä yksi kveekarilaisuuden omitui
suus: päivien ja kuukausien „pakanallisten" nimien hylkää
minen. Lähemmin tarkastaen on tämäkin vain ilmiö, joka 
on myöhemmin uudistunut Ranskan vallankumouksen aikana 
vaikka hiukan muuttuneessa muodossa. Mutta kun nyky
aikainen luonnonpalvelus ei vielä ollut syntynyt, eivätkä 
kveekarit toiselta puolen tunnustaneet mitään erikoisia pyhi
myksiä, ei heillä ollut muuta neuvoa kuin tässäkin kehittää 
järkeisoppisuus huippuunsa ja korvata nimet luvuilla. Sun
nuntain nimenä oli heillä „ensimäinen päivä", maanantain 
„toinen päivä" j. n. e. Ja samoin oli kuukausien nimien 
laita.

On luonnollista, ja osaksi on siihen jo viitattukin, että 
paljon tähän asti esitetystä sai kveekariliikkeessä varman 
muodon ja yleisempää kannatusta vasta vähitellen. Aluksi 
esiintyi tässä, kuten kaikissa samantapaisissa liikkeissä, kiel
teinen puoli asiasta, vastalause — tässä vastalause uusien 
pappisvaltojen muodostamista vastaan —, etualalle. Tämä 
jakso on juuri myrskyn ja riennon aikaa, ja silloin sattui ja, 
voi sanoa, sen jakson voimakkainta kohtaa merkitsi eräissä 
suhteissa James Naylorin esiintyminen.

II. lames Daylor, Israelin kuningas.

James (Jaakko) Naylor oli verraten hyvinvoivan talon
pojan poika Ardsleystä, eräästä Wakefieldin läheisestä ky
lästä Yorkshiren kreivikunnas% Hän oli saanut hyvän kas
vatuksen ja oli v. 1642, noin 25 vuoden ikäisenä, huolimatta 
siitä, että hänellä oli jo vaimo ja lapsia, innostuneena ruven
nut parlamentin armeijaan. Hänen käytöksensä sotamiehenä 
oli ollut moitteetonta, hänen esimiehensä, kuten m. m. ken
raalimajuri Lambert, antoivat hänelle vielä myöhemmin mitä 
paraan todistuksen. Sotajoukossa ollessaan tuli hänestä inde- 
pendenti, ja hän piti tässä hengessä uskonnollisia puheita, 
jotka olivat, kuten hänen myöhemmätkin puheensa, mainioita 
suuresta lennokkuudestaan, syvyydestään ja voimastaan. Vuo
den 1650:n lopulla erosi Naylor armeijasta ja palasi kotiseu
dulleen viljelläkseen taasen tilaansa. Silloin kuuli hän v. 1651 
George Foxin saarnaavan, ja tämän aatteet voittivat hänet 
heti puolelleen, ne kun olivat, kuten olemme osottaneet, vain



kaiken sen yhdistelmä, mitä tuhannet haaveistaan heränneet 
intoilijat siihen aikaan tunsivat. Keväällä 1653 tunsi Naylor 
peltoa ntäessään äkkiä itsessään «kutsumuksen" ruveta 
Foxin lailla vaikuttamaan uuden opin levittämiseksi ja lähti 
heti siinä tarkotuksessa kulkemaan. Hän tapasi Foxin Lan- 
cashiressä, jossa oli saatu innokas kannattaja opille Ulversto- 
nen läheisessä Swarthmoressa asuvan tuomari Fellin vai
mosta, joka oli marttyyrinä kuolleen Anne Askewin lapsen
lapsen lapsi ja jonka kodista nyt tuli kveekarijärjestön 
keskus*).

Jo syksymyöhällä samana vuonna vedettiin Naylor Orto- 
nissa, Westmorelandissa, vastaamaan »jumalaapilkkaavista" 
saarnoistaan. Hän oli nimittäin m. m. sanonut, että ylös
nousseen Kristuksen ruumis olisi ymmärrettävä «ei lihalli- 
sesti, vaan henkisesti". Kun hän pysyi tässä mielipiteessään 
ja vielä käytti muuta samanlaista kerettiläistä puhetapaa, pi
dettiin häntä melkein puolen vuotta vankilassa. Viidestä 
punnasta, jotka Margarete Fell lähetti hänelle ylläpidon mak
samiseksi, otti hän vastaan kahdennenkymmenennen osan, 
mutta ei loppua. Kuten muuten monet muutkin kveekarit, 
tyytyi hän vapaaehtoisesti kaikkein välttämättömimpään ruo
kaan ja vaatteeseen ja eli todellista itsensäkiduttajan elämää.

.. Päästyään vankeudesta ryhtyi Naylor heti taas lähetys
työhönsä ja tuli vuoden 1655 alussa Lontooseen, jossa jo 
oli jotenkin runsaslukuinen kveekariyhdyskunta. Hänen heh
kuva, mukaansatempaava puheensa teki hänestä heti yhdys
kunnan suosituimman puhujan, ja yksinpä kveekarien ah
taamman piirin ulkopuolellakin saavutti hän jonkunlaisen 
kuuluisuuden. Hän pääsi piireihin, joissa joutui seuruste
luun Cromwellia vastustamaan ruvenneiden tasavaltalaisten 
etevien johtajien, kuten Brad^aw in, sir Henry Vanen y. in. 
kanssa, ja toiselta puolen kävivät monet näistä, vieläpä Crom- 
wellin »hovin" jäsenetkin, kveekarikokouksissa, joissa Naylor 
puhui. Lopulta pääsi seurakunnassa valtaan oikein täydelli
nen Naylorinpalvelus, erittäinkin naispuolisten jäsenten taholla. 
Li tahdottu kuulla muiden kuin hänen puhuvan ja keskey
tettiin seurakunnan siihenastisia johtajia heidän esiintyessään.

) Kun Margarete Feilin mies, joka aina oli suosinut liikettä, kuoli 
y. 1670, meni Margarete naimisiin Foxin kanssa. Anne Askev oli ollut 
Melchior Hofmannin (kts. tämän teoksen ensi osan siv. 382 ja seurr.) 
kannattaja ja poltettiin hänet Henrik V illinnen viimeisenä hallitusvuonna, 
1546, viimeiseen saakka rohkeasti ttinnustamiensa kerettiläisten mielipitei
den vuoksi, kun hän m. m. kielsi leivän ehtoollisessa muuttuvan Kristuk
sen ruumiiksi.



221

Naylorin piti olla pääpuhuja, Naylorin johtava edustaja. 
Naylor itse esteli ensin jonkun aikaa, mutta lopulta nousi 
suitsutussavu hänen päähänsä, ja lumosivat hänet hänen nais
puolisten ihailijainsa kyyneleet, joista ihailijoista herättivät 
intohimoisuudellaan huomiota ennen kaikkea Martta Sim- 
monds, kirjanpainaja Th. Simmondsin vaimo ja Giles Cal- 
vertin sisar, sekä Hanna Stranger, erään kammantekijän 
vaimo. Heidän tahtoonsa myöntyen, lähti Naylor kesällä 
1656 Launcestoniin Cornwallisen kreivikuntaan, jossa Fox 
oli vankilassa, perinpohjin keskustellakseen tämän kanssa 
eräistä mielipiteiden eroavaisuuksista, jotka epäilemättä kos
kivat kysymystä, miten olisi suhtauduttava valtiollisiin päi- 
vänkysymyksiin. Muutamat Naylorin ihailijoista eivät kum
minkaan voineet pidättäytyä seuraamasta häntä, ja niin sai 
matka jo mennessä jonkinlaisen messiallisen leiman. Kvee- 
karievankeliumi, sellaisena kuin sen jo yllä olemme oppi
neet tuntemaan salaoppisine sisäisen valon aatteineen, ei 
myöskään ollut tällaiselle ensinkään esteenä. Sisäinen valo, 
jumalallinen valistus, ei esiintynyt kaikissa yhtä voimakkaana; 
eikö James Naylor innostavine puhelahjoineen voinut hyvin
kin olla kutsuttu aivan erikoisesti vaikuttamaan ja henki hä
nessä ilmetä yhtä voimakkaana kuin ennen Marian pojassa? 
Kveekarit olivat kristittyjä alkukristillisyyden oppien mielessä, 
mutta Kristuksen personan jumaluudesta oli heidän piirissään 
ensi aikana vallalla sangen kerettiläisiä mielipiteitä.

Englannin länsi-osissa oli sikäläisen verkateollisuuden 
keskuksissa uusi oppi saanut nopeasti kannattajia. Erikoisesti 
Bristolista, valtakunnan toiseksi suurimmasta kaupungista, 
kerrotaan jo v. 1654, että kveekarikokouksissa kävi aina 
kolme- neljäsataa henkeä. Seurakunnan varsinaisten jäsen
ten lukumäärä oli luonnollisesti pienempi, mutta kuitenkin 
suhteellisesti sangen suuri. Kaupungissa, jossa oli hiukan 
yli 30,000 asukasta, oli heillä v. 1658 seurakunnassaan yli 
700 jäsentä, useimmat niistä käsityöläisiä. Myöskin linno- 
tuksen sotamiehissä oli heillä lukuisasti kannattajia, vieläpä 
monet upseeritkin olivat suosiollisessa suhteessa heihin. Kun 
Naylor menomatkallaan kulki Bristolin kautta, toimeenpan- 
tiinkin sitte mielenosotuksia, syntyäpä vielä mellakoitakin, 
joista kumminkaan ei ollut mitään seurauksia. Exeterissä 
Naylor sitävastoin vangittiin ja pantiin levottomuuksien 
aikaansaajana ja yllyttäjänä vankilaan. Mutta tämä vain lisäsi 
hänen ihailijoissaan kunnioitusta häntä kohtaan. Ei messiasta 
ilman vainoja. Yllämainitut naiset ylistivät häntä kirjeissä 
verrattomaksi taistelijaksi ja »jumalan ainokaiseksi pojaksi",
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ja heidän miehensä löivät jälkikirjotuksissa vielä valtin päälle. 
„Sinun nimesi ei pidä enään oleman James, vaan Jesus", 
kirjoni Hanna Strangerin mies, ja Thomas Simmonds antoi 
Naylorille arvonimen „jumalan karitsa!" Koko joukko kävi 
vankilassa häntä katsomassa, ja vaimot heittäysivät maahan 
Naylorin eteen ja suutelivat hänen jalkojansa. Muuan Dor- 
cas Ebury huusi, että hän oli ollut kaksi päivää kuolleena 
mutta että Naylor oli muka herättänyt hänet uudestaan eloon. 
Lokakuun lopulla päästettiin Naylor vapaaksi, ja kun Foxkin 
sillävälin oli vapautettu — hän oli käynyt tapaamassa Nay- 
loria vankilassa, mutta yksimielisyyteen eivät he olleet pääs
seet —, lähdettiin heti paluumatkalle. Aluksi lähdettiin taas 
Bristoliin, Naylor ratsain ja hänen seuraajansa vieressä jal
kaisin. Jo Glastonburyssä ja Wellsissä levitettiin vaatteita 
hänen tielleen ja heilutettiin liinoja hänelle, mutta kun jouk
kue oli Bristoliin saapumassa, sai se kerrassaan Jesuksen Jeru
salemiin kulkemista jäljittelevän luonteen. Naylor pysyi rau
hallisena, mutta hänen seuraajansa lauloivat hymnejä: Ho
sianna korkeudessa j. n. e. Mutta Englanti, ikävä kyllä, ei 
ollut mikään Palestina. Sade alkoi virrata taivaasta, ja Nay
lorin saattajien oli polvia myöden kahlattava pehmenneen 
tien liejussa. Sade on kaikkien, messiaallistenkin, mielen- 
osotusten vihollinen. Se oli sitte myöskin syynä siihen, että 
retken sankarit voitiin muitta mutkitta vangita kulkueen pääs
tyä Bristoliin. Muuten ei juttu, kveekarien kannattajien luvun 
noustessa tuhansiin, olisi mennyt kiivaitta otteluitta. Sitä
paitsi oli sateesta huolimatta kokoontunut väkijoukkoja. Pai
kallisviranomaisten taholla ei näytä ilmenneen kovin suurta 
halua pitää Nayloria kauan Bristolissa tai häntä siellä tuo
mita. Kuulustelun toimitettua lähetetään hänet sekä kuusi 
muuta 10 p:nä marraskuuta Lontooseen, jotta alahuone siellä 
kuulustelisi ja tuomitsisi heidät tavattomanlaatuisina pahan
tekijöinä. Naylorin asia vei viikkokausien aikana tuon juuri 
vähän ennen kokoontuneen toisen protektoratiparlamentin 
melkein koko ajan. Sitä tutki ensin 55-jäseninen komitea, 
joka neljä istuntoa asiata pohdittuaan selosti sen parlamen
tille; sitte kuulusteltiin 6 p:nä joulukuuta Nayloria parlamen
tissa ja kahta päivää myöhemmin julistettiin hänet syypääksi 
„ilettävään jumalanpilkkaan", jonka jälkeen alahuone väitteli 
seitsemän päivää siitä, pitäisikö hänet tuomita kuolemanran
gaistukseen. 16 p:nä joulukuuta voittaa lempeämielisempi 
käsityskanta 96 äänellä 82 vastaan. Kumminkin on yhä vie
läkin rangaistus kylläkin kova — niin kova, että sen toi
meenpano täytyi keskeyttää. 18 p:nä marraskuuta piti Näy-
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lorin seisoa Westminsterissä kaksi tuntia kaakinpuussa, sen 
jälkeen kulkea pyövelin piiskaamana Lontoon läpi, tämän 
jälkeen taas seisoa kaakinpuussa, sitte piti hänen kielensä 
lävistettämän kuumalla raudalla ja hänen otsaansa häpeän- 
merkiksi poltettaman B kirjain (merkitsemään sanaa Blasphe
mer =  pilkkaaja). Sen jälkeen piti hänet vietämän Bristo
liin ja siellä kuletettaman, takaperin hevosen selässä istuen, 
kaupungin läpi, jonka jälkeen hänen pyövelin ruoskimana 
piti kulkea takaisin läpi kaupungin. Lopuksi oli määrä panna 
hänet kuritushuoneeseen, jossa hänen, kiellettynä ensinkään 
käyttämästä kynää ja saaden ravinnokseen sen minkä ansaitsi 
työllään — rohtimiennöhtämisellä —, piti istua ankarassa 
yksinäisvankeudessa, niin kauan kuin parlamentti tahtoisi.

Naylor ei ollut kuulustelussa lausunut mitään messias- 
osastaan, mitä eivät hän ja muut kveekarit jo ennen muissa 
tilaisuuksissa olisi lausuneet sisäisen valon voimasta, ja hänen 
osakseen tulleisiin suosionosotuksiin nähden oli hän selittä
nyt, että ne eivät olleet tarkotetut hänen kuolevaiselle mi
nälleen vaan hänessä puhuvalle jumalalle. Intoilijan järkäh- 
tämättömyydellä alistui hän hänelle määrättyyn rangaistuk
seen. Mutta hänen ystävänsä eivät pysyneet levollisina. Jou- 
kottain tuli, kun Naylor jo ensimäisen ruoskimisen jälkeen 
oli niin raadeltuna, että tuomion edelleen toimeenpaneminen 
täytyi lykätä toistaiseksi, parlamentille anomuksia hänen hy
väkseen, niiden joukossa sellaisiltakin henkilöiltä kuin eversti 
Scroopelta, niin että Cromwellkin katsoi itsellänsä olevan 
syytä vaatia parlamentilta tietoa tuomion perusteluista. Tästä 
kysymyksestä oli seurauksena, että asiata käsiteltiin taas neljä 
päivää parlamentissa; ennen keskustelun loppumista pantiin 
kumminkin taas Nayloriin nähden täytäntöön edelleen osa 
tuomittua rangaistusta: kielen lävistäminen ja häpegmerkin 
polttaminen hänen otsaansa. Naylorin kannattajat seisoi
vat silloin lukuisina pyövelin lavan ympärillä, yksi heistä, 
kauppias Robert Rich, asettui hänen viereensä ja piti hänen 
päänsä päällä paperia, johon oli kirjotettu sanat: ,,Tämä on 
juutalaisten kuningas“, jonka pyövelin apulaiset kumminkin 
luonnollisesti heti repivät rikki. Häpeämerkin polttamisen 
tapahduttua heittäytyi Rich Nayloria tukemaan, siveli hänen 
tukkaansa ja koetti imemällä saada poltontuskaa haavasta. 
Toiset tungeksivat suutelemaan Naylorin käsiä tai jalkoja, — 
lyhyesti sanoen: he kunnioittivat häntä yhä vielä jumalan 
lähettiläänä. Hänen häpeäratsastuksellaan Bristolin läpi rat
sasti Rich ja joukko muita kveekareja hänen edellään ja lau
loi ylistyslauluja, jotka viittasivat Kristukseen.
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Ei ole tarpeen kieltää tämän hurmauksenpuuskan uskon
nollista luonnetta — uskonto, ja ennenkaikkea tämä uskonto, 
oli varaventtiilinä, josta valtiollisella näyttämöllä sattuneiden 
apausten jännitys voi mielistä purkautua ilmoille. Olemme 

sillä kaudella, jolloin Cromwellin väkivaltahallinto tai hal- 
lintoväkivalta oli saavuttanut korkeimman määränsä. Uudet 
yritykset panna toimeen monarkistinen kapina oli menestyk
sellisesti lyöty, ja olivat ne antaneet aiheen antaa maan hal
linnon joksikin aikaa sotilasvaltuutettujen, kenraalimajurien, 
käsiin. Vähän aikaa niiden nimittämisen tai asiata koskevan 
määräyksen julistamisen jälkeen tapahtui Naylorin kulku 
Bristoliin. Oliko se kapinan alkua tai vastamielenosotus? 
On vaikea otaksua, että Naylor ja hänen ystävänsä, jotka 
olivat melkein kaikki lähteneitä valtiollisen maailman jyr
kimpien ainesten piiristä, eivät olisi välittäneet noista tapauk
sista, ja yhtä vaikeata on käsittää, että parlamentin piti omis
taa^ asian käsittelyyn viikkoja ja kuukausia, jollei se lähtenyt 
siitä edellytyksestä, että tässä uskonnollisen peitteen alla oli 
voimassaolevalle yhteiskuntajärjestykselle vihamielinen liike. 
Se seikka, että Naylorilta tuomiossa nimenomaan kiellettiin 
kynänkäyttäminen, on tässä suhteessa sangen kuvaava. Sel
laista ja yleensä sanotunlaista rangaistusta ei määrätä ihmi
selle, jota pidetään hulluna. Siten, muka ajottaiseen mieli
sairauteen viittaamalla, ovat nimittäin myöhemmät kveekarit 
koettaneet selittää Naylorin ratsastusta Bristoliin, ja muutkin 
kirjailijat puhuvat hänestä vain mainiten hänet hulluksi. 
Mutta Naylorin kirjotukset ja kirjeet eivät ole ensinkään 
mielisairaan kirjotuksia, ja kun E!lwood kertoo, että Naylor 
vielä päästyään ankarasta yksinäisvankeudesta (joka kummin
kaan ei varmaan ole ollut omiaan parantamaan mielisairasta) 
esiintyi > ensiluokan väittelijänä, niin näyttää tämä otaksuma 
paikkansapitämättömältä. Naylorin-aikaiset kveekarit pitivät 
tapausta jonkinlaisen sielullisen »humalan“ ilmauksena, eikä 
se muuta ollutkaan. Tapahtumalla oli muuten ratkaiseva 
merkitys kveekariliikkeen periaatteellisesti valtiovastaisen suun
nan voitolle. .

Yleistä asemaa kuvaavaa on edelleen se, että, vielä ennen
kuin Naylorin asia kokonaan hävisi parlamentin päiväjärjes
tyksestä, parlamentti otti käsitelläkseen toisen asian, joka mer
kitsee sen viransijaista: valtiomuodonmuutoskysymyksen,
jonka tarkotuksena on uuden peerienkamarin luominen ja 
kuninkaanarvon antaminen Cromwellille. Kumminkin oli 
sillä välin keksitty myöskin Sindercombin murhayritys.

Vain armeijan huomioonottaminen, armeijan, jossa, huo-
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limatta sillävälin toimitetuista siivoomisista, tasavaltalainen tai 
oikeammin sanoen yksinvaltaisvastainen henki oli yhä vielä 
voitolla, sai Cromwellin kieltäytymään kuningaskruunua vas
taanottamasta; muuten olisi hän vaaratta voinut suostua sii
hen. Porvarillisen maailman suuri joukko oli menettänyt 
tarmonsa ja ikävöi lepoon. Kuta vakaisempi hallitus, sitä 
suuremmassa määrässä lupasi se tyydyttää tätä tarvetta ja 
voi se senvuoksi olla näiden luokkien myötämielisyydestä 
varma. Yhä useammat aatelin, hyvinvoivan gentryn ja kau- 
pmnkilaisylimystön jäsenet, jotka ennen olivat olleet vihamie
lisiä Cromwellia kohtaan, menivät nyt hänen puolelleen, sillä 
hän edusti järjestystä; talonpoikien ja pienporvariston joukko 
ei taas välittänyt hallinnon muodosta. Ei kukaan tahtonut 
asettautua vaaranalaiseksi Kaarle Stuartin asian vuoksi, ja 
yhtä vähän olisi kukaan tahtonut tehdä sitä tasavallan säi
lyttämisen vuoksi — el kukaan, paitsi muutamien aatteen- 
miesten pieni joukko. Yleensä maassa olivat he vaaratto
mia, armeijassa heidät ja ne valtapaikoille pyrkijät, jotka hei
hin nojasivat, täytyi ottaa huomioon.

Naylorissa, joka v. 1659 päästettiin vankilasta ja jo v. 
1660 kuoli, kadotti kveekarien valtiollisradikalinen suunta 
etevimmän edustajansa. Siitä, että tämä suunta ei heti ka
donnut vaan että sellainen pinnanalainen virtaus vielä kauan 
jatkui kveekariliikkeessä, siitä ei puutu todistuksia. Mutta se 
heikkenee yhä enemmän, ja tunkee sen tieltään Foxjn suunta. 
Samalla kun Naylorin uhma masennetaan vankilassa, tapah
tuu sama ulkopuolella „ystävien" keskuudessa vallinneelle 
kapinanhengelle. Vuosien 1656—1658 kuluessa pistetään 
kokonaista 3,000 kveekaria lyhyemmäksi tai pitemmäksi aikaa 
vankeuteen — ajateltakoon, mitä se merkitsee niin nuorelle 
liikkeelle. Sen täytyi johtaa kehittämään koko sen tarmok
kuutta määrättyyn uuteen suuntaan, ja kaikkien valtiollisten 
pyrintöjen näyttäessä toivottomilta ja todennäköisesti tarko- 
tuksettomilta, ei tämä suunta voinut olla muu kuin siveellis- 
uskonnollinen. 1659 leimahtaa valtiollinen pyrkimys vielä 
kerran esille yllämainitussa anomuksessa «Tasavallan hyvän 
vanhan asian puolesta"; mutta restauratsionin aikana käyvät 
kveekarit niin epäpolitisiksi, että he ovat ainoa ei-katolinen 
lahko, joka hyväksyy Jaakko Iksen katolisten eduksi antaman 
suvaitsevaisuusjulistuksen.

Kaarle Iksen aikana on heidän kumminkin kestettävä 
vielä paljon vainoja. Viidennen monarkian kannattajien ka
pina tammikuussa 1661 saattoi kaikki äärimäismieliset lahko
laiset uudestaan epäluulonalaisiksi valtiollisista vehkeilyistä;

is
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määrättiin tehtäväksi alamaisuusvala; kun kveekarit kieltäy
tyivät tekemästä minkäänlaista valaa, eivät he suostuneet tätä
kään vannomaan ja saivat senvuoksi osakseen tuomioita tois
tensa perään.

Kaikesta siitä huolimatta lisääntyi heidän lukumääränsä 
yhä vielä. Suuren ruton aikana (1665) on heidän lukumää
ränsä yksin Lontoossa täytynyt nousta vähintään 10,000:en, 
ja vaikka he, jotka saivat kannattajia etupäässä alempien kan
sanluokkien joukosta, todennäköisesti saivat laskea heitä koh
danneiksi eninten kuolemantapauksia ja kaikkina aikoina suu
ren prosenttimäärän siirtolaisia, kasvaa heidän lukumääränsä 
yhä, aina vuoteen 1680 saakka. Mutta siitä hetkestä alkaen, 
jolloin he uskonnollisena lahkona saivat osakseen täyden 
valtion tunnustuksen, huomaamme heidän lukumääränsä lak
kaamatta vähenevän — aluksi vähitellen, mutta sitte yhä 
nopeammin. Nykyisin ovat he, aittakin Europassa, suku
puuttoon kuolemassa. Kaikista vallankumousajan suurem
mista uskonnollisista lahkoista ei mikään ole kestänyt vainoja 
niin uskollisesti kuin kveekarien lahko. Baptistien ja inde- 
pendentien taipuessa ovat he olleet passivisessa vastarinnassa 
tavalla sellaisella, että itse asiassa voi sanoa heidän väsyttäneen 
ja taivuttaneen vainoojansa. Mutta millekään noista vallan
kumousajan kirkkokunnista ei saavutettu suvaitun lahkon 
asema ja myöhemmin tapahtunut muiden veroiseksi asetta
minen ole käynyt niin tuhoisaksi kuin juuri kveekareille.

III. Kueekariliikkeen taloudelllsyhteiskunnallinen
puoli.

On jo mainittu, että kveekarit sangen pian ryhtyivät jär
jestämään vainottujen toveriensa avustamista. Tarvinnee tus
kin lisätä, että tästä seikasta tuli seurakunnalle suuren huo
len ja monien mieliharmien lähde, mutta useata voisi ensi 
hetkellä kummastuttaa kuullessa, että se myöskin on sangen 
paljon vaikuttanut kveekariyhdyskunnan taantumiseen. Ja 
vielä enemmän kummastuttaa kuullessa, että juuri sen vuoksi 
köyhien jäsenten luku on eninten vähentynyt. Mutta lähem
min tarkastaessa käy asia kylläkin selväksi.

Jo vainojen ajalla on tapahtunut, että ihmiset rupesivat 
«ystäviksi" vain petollisesti, saadakseen avustusta tai elääk
seen muiden innostuksen ja uhrautuvaisuuden kustannuk
sella. Mutta ne olivat erikoistapauksia, jotka helposti voi
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huomata. Mutta kuta enemmän vainoista päästiin, sitä vaa
rattomampaa oli tulla kveekariksi, sitä suurempi oli kiusaus 
hankkia »ystävänä" avustusta, joka oli paljon runsaampaa 
kuin yleisen köyhäinhoidon antama. Siten kehittyi sangen 
aikaisin kveekariyhdyskunnille sellaisinaan todellinen köy- 
häinhoitokysymys, ja tehtiin mitä moninaisimpia kokeita 
tehokkaasti voittaakseen niitä vaikeuksia, joita esiintyi. Mutta 
samalla käy yhdyskunta yhä kunnioitettavammaksi. Sen aske
tinen kohtuullisuus ja kuivanjärkevyys, sen yhä edelleen 
kiinteä, vapaamuurarimainen yhtenäisyys saa aikaan sen, 
että kveekarit kehittyvät sangen taitaviksi liikemiehiksi. Se 
on vanha, jo lollhardeista puhuttaessa (siv. 93, II os.) kuvattu 
ominaisuus», Asketisuus on porvarillinen hyve, erittäinkin 
ennen varsinaisen suuren teollisuuden syntymistä, jolloin 
uusia pääomia itse asiassa kylläkin usein muodostuu säästä
mällä. Kveekareillekin kokoontui rikkauksia, jopa joku aika
lainen kertoo heidän ylellisyydestäänkin.

Heidän alkukristillisyyttä jäljittelevät periaatteensa kielsi
vät heitä suosimasta kaunotaiteita, heidän ensimäiset perimä
tietonsa tekivät heidän laajat joukkonsa yksin tieteenkin suh
teen välinpitämättömiksi. Julkisiin virkoihin eivät he voi
neet ruveta valaa y. m. koskevien periaatteidensa vuoksi, kai
kista tuloatuottavista valtion toimista, eläkkeistä y. m. täytyi 
heidän kieltäytyä, juominen ja urheilu olivat heidän keskuu
dessaan jyrkästi kiellettyjä, — miten voi silloin olla toisin 
laita kuin että heidän koko tarmonsa suuntautui ansioelämän 
alalle ja että heillä lopulta oli liike-elämässä sama osa kuin 
juutalaisilla ja että, huolimatta heidän silläkin alalla johonkin 
määrään noudattamistaan siveellisistä periaatteista, heistä tuli 
yhtä vaarallisia kilpailijoita kuin juutalaiset olivat. 17:nnellä 
ja 18:nnella vuosisadalla oli ainakin kveekareilla vielä maan
viljelijöinä merkityksensä, ja se oli heillä nykyaikaisen maan
viljelyksen tienraivaajina; mutta vuodesta 17Ö0 alkaen selit
tävät „ystävät" pakolliseksi olla suorittamatta kirkonkymme- 
nyksiä, eikä silloin jäänyt heihin lukeutuville tilanomistajille 
ja talonpojille muuta keinoa jälelle kuin siirtyä maasta pois, 
muuttaa kaupunkiin harjottamaan jotakin ammattitointa tai 
— luopua „ystävien" lahkosta. Toiset tekivät toisin, toiset 
toisin, ja maataviljelevä kveekari hävisi Englannissa näyttä
möltä. Sen sijaan on kuuluisien englantilaisten kveekarien 
luettelossa melkoinen määrä eteviä pankkiireja.

Kauppa-asioissa osakseen tulleen menestyksen vaikutuk
sesta kehittyi kveekareissa toinen ominaisuus: kyvyttömyys 
tai haluttomuus hankkia uusia lahkoonpyrkijöitä.
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Sinä kautena, josta me tässä puhumme, näkyi kaikki 
tämä tosin vasta vain alussaan. Mutta alkaa silloin jo se, 
mitä tahtoisimme sanoa liikkeen vieraantumiseksi köyhälis
töstä. Ja tarkemmin sanoen käy niin kahdessa suhteessa. 
Ollaan varovaisempia ottaessa työläisiä jäseniksi, ja jäseniksi 
otetut työläiset tai ainakin heidän lapsensa lakkaavat yleensä 
pian olemasta köyhälistöläisiä.

Viimeksimainitut saavat kveekarikouluissa tai kveekarien 
koulurahastojen välityksellä paremman kasvatuksen kuin työ- 
läislapset yleensä ja sitte myöhemminkin enemmän edistyk
sen avustusta ja edistyivät sitte hyvästi porvarillisilla toimi- 
urilla — esitetyistä syistä sitä paremmin, jota parempia kvee
kareja he olivat. 18:nnen vuosisadan alussa oli työläisaines 
lahkossa vielä niin paljon voitolla, että — tässäkin ennakolta 
toistaen myöhäisempää kehitystä — ystävät päättivät järjes
tää työnvälityksen ja osittain päätöksensä toteutuvatkin. Mutta 
samalla kun kaikella tällä taloudellisesti nostettiin kveekarei- 
hin kuuluvaa työläistä ja saatettiin hänet kykeneväksi kasvat
tamaan lapsensa jonkun verran paremnhn, lakkaa kveekari- 
laisuus asketisen siveysoppinsa, valtiollisen toimettomuutensa 
ja rauhanhakunsa vuoksi vetämästä puoleensa niitä työläisiä, 
joihin porvarillinen henki ei ole ottanut juurtuakseen. Myös
kin osottautui kveekarien hyvä avustuslaitos heidän oppiensa 
leviämiselle työläispiireihin senkautta haitalliseksi, että monia 
kielsi omanarvontunto heihin liittymästä: pelko, että voitaisi 
luulla avustuksensaanninmahdollisuuden heitä saattaneen otta
maan tuon askeleen.

Lyhyesti sanoen, köyhälistöläisen kveekarin on jotenkin 
joutuisasti saavuttanut talonpoikaiskveekarin kohtalo. Hän 
ei ole vielä aivan kokonaan kadonnut, mutta hän on harvi
nainen ilmiö.

Miksi ei kveekarilaisuus hyvinvoivien luokkien piiristä 
myöhemmin voinut enään saada uusia kannattajia, se seikka 
tarvinnee tuskin selitystä. Liittyäkseen yhdyskuntaan, jolla 
on niin erikoisenlaatuisia tapoja, kuin kveekareilla oli yhä 
vielä 19:nnelle vuosisadalle saakka, tarvitsee porvarillisten 
luokkien jäsen aivan tavatonta innostusta, jota kveekarilai
suus ei kohta enään kyennyt kenessäkään asiaansa kohtaan 
herättämään. Sen uskonnolliset periaatteet ovat käyneet en
nen kaikkea nykyaikaiselle porvaristolle merkityksettömiksi. 
Mitä tekee hän uskonnolla, joka ei ole valtion uskonto eikä 
vaikuta kansaan? Jolla ei ole koreita kirkkoja eikä merkit
seviä, henkeviä saarnaajia? Joka ei ole kyllin järkeisoppi- 
nen aikamme valistuneille kelvatakseen eikä kyllin kuvaan



nollinen huumatakseen mieltä? Lyhyesti sanoen, kveekari- 
laisuus eli enään vain historiallisena muistona. Länsi-Euro- 
passa ei ole mitään edellytyksiä sen uudistukselle, se olisi 
nykyisin ainoastaan ja yksinomaan mahdollinen Venäjällä.

Mutta huolimatta siitä, että kveekarilaisuuden kannatta
jien lukumäärä 17:nnen vuosisadan lopulta alkaen yhä vä
heni, on sillä kuitenkin 18:nnella vuosisadalla ja 19:nnen 
alussa ollut suuri vaikutus. Ei valtiollisena, vaan ihmisystä
vällisenä liikkeenä. Ja ihmisystävällinen liike oli epäilemättä 
sopiva ajalle, jolloin riehuntavuosilleen päässyt teollisuuska- 
pitalismi piti siivottomimman riistämisen irstailujuhlia mutta 
köyhälistö ei vielä ollut kyllin voimakas asettuakseen järjes
tettyyn vastarintaan sitä vastaan. Kaikissa 18:nnen vuosisa
dan suurissa uudistusliikkeissä näemme kveekarien huomat
tavasti puuhaavan. He ovat Englannissa ja Amerikassa nee- 
keriorjuuden ensimäisiä ja väsymättömiä vastustajia, he ovat 
rikoslainuudistusta ja vankilaolojen parannusta vaativien liik
keiden etunenässä. Heidän piiristään kehittyy eteviä tieteen 
ja kasvatusolojen ja myöhemmin myöskin valtiollisen uudis
tuksen edistäjiä ja edustajia. Kveekareja tapaamme chartisti- 
liikkeessä, jossa he kumminkin, kuten tunnettu Sturge, op
piensa mukaisesti kuuluvat maltilliseen suuntaan, mutta kum
minkin sitkeästi tekevät työtä asian edistämiseksi, ja me ta
paamme kveekareja myöskin ovraiilaisten joukossa.*)

Kun Robert Owen 1809 oli vaarassa joutua sellaiseen 
asemaan, että hänen olisi täytynyt jättää New-Lanarkissa 
alkamansa työväenystävälliset laitokset, kun hänen siihenasti
set toverinsa voitonhimossaan sitä vaativat, liittyivät häneen, 
taatakseen hänelle uudistuksien jatkamiseen tarpeellisen pää
oman, paitsi »itsekkyyden filosofia", Jer. Benthamia, vain muu
tamat kveekarit ja kveekarien pojat. Yksi näistä, William 
Allen, tuotti Owenille vastustuksellaan myöhemmin paljon 
puuhaa, mutta tämä vastustus koski, kuten Owen myöntää, 
yksinomaan uskonnollisia asioita, ei rahakysymyksiä. Muista 
»ystävien« riveistä saamistaan kannattajista, varsinkin eräästä 
John Walkerista, joka oli ottanut puuhaan osaa 30,000 pun
nan summalla, puhuu Owen itsekirjottamassaan elämäker
rassa sitävastoin mitä suurinta tunnustusta antaen. Eikä aivan 
yhdentekevää liene myöskään se, että Owenin likeisimmän 
seurapiirin muodostavat ja hänen henkiseen kehitykseensä

*) Nykyisin kuuluu Englannin sosialidemokratisenkin liikkeen rivei
hin useita »ystäviä".
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vaikuttaa, ennenkuin hän yleensä menee New-Lanarkiin, ku
ten hän itse kertoo, kaksi nuorta kveekaria.

Huomattavimpia myöhemmistä kveekareista on, kuten jo 
olemme maininneet, John Bellers. Ennenkuin käymme hä
nestä puhumaan, täytyy meidän kumminkin muistella miestä, 
joka_ aatteisiinsa ja esiintymisessä aikaan nähden on kehityk
sessä Bellersin ja edellä kuvattujen »todellisten levellerien'1 
välillä ja jolla on oikeus saada sijansa sosialismin historiassa.

1U. Pietari Kornelius Plockboy.

Vuonna 1659 ilmestyi Lontoossa kaksi lentokirjasta, joi
den tekijäksi oli itsensä merkinnyt Pietari Kornelius van 
Ziirickzee. Ne selitettiin kauan aikaa Cromwellin entisen 
sotapapin ja sihteerin Hugh Petersin kirjottamiksi, mutta 
tosiasiallisesti on niiden tekijä muuan Zierickzeestä, eräästä 
silloin sangen merkitsevästä Zeelannin maakunnan kauppa
kaupungista, kotoisin oleva hollantilainen nimeltä Pieter Cor- 
neliss Plockboy. Toinen näistä lentokirjasista oli alkuaan 
kirjotettu Oliver Cromwellia varten, jonka kanssa kirjottaja 
selittää henkilökohtaisesti neuvotelleensa, ja on se, kun Oli
ver Cromwell sillä välin oli kuollut, omistettu Richard Crom- 
wellille ja parlamentille. Siinä ehdotellaan keinoja tasaval
lan ja sisäisen rauhan lujittamiseksi (keinoja oli: kymmenys
ten ja kaiken valtiouskonnon poistaminen, kaikkien kristillis
ten lahkojen yhdenvertaisuus, täydellinen puhevapaus j. n. e.) 
U. 0I? JR j3 kbib611 perustelun tapaan nähden koko mieltä- 
kiinnittävä, mutta on meidän käsiteltävänämme olevien ainei
den puitteiden ulkopuolella. Sitävastoin on toinen kirjanen 
aineemme kannalta ehdottomasti huomioonotettava.

Sen jotenkin pitkänä nimenä on: »Ehdotus keinoksi 
tehdä tämän ja muiden kansakuntien köyhät onnellisiksi sen 
kautta, että aina joku määrä sopivia henkilöitä liittyy yhtei
seksi talouskunnaksi tai pieneksi tasavallaksi, jossa jokainen 
pitää omaisuutensa omanaan eikä mitään sortoa harjoteta sii
hen työhön nähden, johon kukin on omiaan ja jossa voi 
toimia. Keino, miten vapauttaa tämä ja muut kansakunnat 
ei yksin laiskoista, huonoista ja irstaista, vaan myöskin sel
laisista henkilöistä, jotka ovat harkinneet ja keksineet keinoja 
elää muiden työn kustannuksella. Liitteenä on kutsumus 
tähän yhteiskuntaan tai pieneen tasavaltaan."

Lopussa olevan kutsumuksen ovat laatineet henkilöt, 
jotka jo ovat ruvenneet kannattamaan suunnitelmaa ja sen



hyväksi merkinneet kukin sata puntaa. He puhuvat kirjan 
kirjottajasta „ystävänämme Korneliuksena". Itse kirjasen 
lopussa olevassa muistutuksessa ilmotetaan, että kaikki, joilla 
on mielenkiintoa suunnitelmaan, voivat saada tekijän osot- 
teen kirjan kustantajalta, meille jo tutulta^ Oiles Calvertilta. 
Ei ole siis ensinkään epäilystä siitä, että suunnitelma oli 
aiottu välittömästi toteutettavaksi, että se ei ollut mikään 
tulevaisuudenkuvitelma, vaan „käytännöllistä" keksijän itsensä 
toteutettavaksi aiottua sosialismia. Mutta keksijä ja hänen 
toverinsa viittaavat tehtyihin kokemuksiin. Tarvittavia raha- 
avustuksia hoitaisivat luotettavat henkilöt siksi kunnes -  pe
rustettava — yhdyskunta voisi kunnollisesti omin voimin 
pysyä pystyssä. „Mikä", kirjottavat asian puolelle voitetut 
englantilaiset toverit, „kuten me uskomme, pian tapahtuisi, 
katsoen eri henkilöiden uskottaviin kertomuksiin, joiden mu
kaan useat sadat henkilöt Siebenbiirgissä („Transilvaniassa"), 
Unkarissa, ja Pfalzkrcivikunnassa ovat pienestä alusta alkaen 
hankkineet yhdyskunnassaan itselleen mukavan elämän, vie
läpä tulleet kykeneviksi tekemään paljon hyvää muillekin, 
jotka eivät kuulu heidän yhdyskuntaansa."

Mainitut esimerkit viittaavat Mährin uudestikastajaseura- 
kuntien hajanaisiin jäännöksiin*), ja siten näemme niiden 
edustaman kommunismin lopulta saavan kannattajia Englan
nissakin. Tosin ei tuuman toteuttamisesta pian kirjan ilmes
tymisen jälkeen sattuneiden valtiollisten tapausten -  jo 
vuotta myöhemmin sortuneen tasavallan kuolinvavahdusten 
-  vuoksi tullut mitään, mutta kuvatut seikat ovat jo kyl
liksi todistamaan, että aate, sellaisena kuin se siinä oli kehi
tetty, oli saanut sijaa englantilaisissa päissä. Joka tapauk
sessa on kirja ilmestynyt englanninkielisenä ja on kieltämättä 
vaikuttanut englantilaiseen aatemaailmaan, aate Englannissa 
edelleen kehittynyt. Sillä seikalla, että vaikutus tapahtui Hol
lannin kautta, oli syynsä asian luonnossa; mutta tämä kier
totie Europan siihen aikaan taloudellisesti kehittyneimmän 
maan kautta oli saanut sen aikaan, että ehdotus ei pysähty
nyt mähriläisten seurakuntien antamaan esimerkkiin, vaan 
muuttui oleellisesti perusteluihinsa ja muotoonsa nähden, sai 
melkoisesti nykyaikaisia piirteitä. Ja tämä on ennenkaikkea 
syynä siihen, että emme voi ehdotusta tässä sivuuttaa. Ta- 
loudellisyhteiskunnallinen perustelu astuu siinä ja sen mu
kana etualalle, uskonnollinen on toisessa sijassa. Kirjasen 
ensimäinen osa, jossa varsinainen suunnitelma esitetään, on

*) Vert, tämän kirjan ensimäisen osan siv. 372.
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puhtaasti taloudellisyhteiskunnallinen, vasta toinen osa — 
loppuinietelmät — vetoo kristilliseen rakkauteen ja kristin
uskon siveysoppeihin.

Kirjaan sisältyvän yhteiskuntasuunnitelman voi paranen 
sanoa olevan kommunistinen talousyhdyskunta, jossa on voi
massa rajotettu yksityisomistusoikeus. Vain riistäminen — 
yhdyskunnan p i ir is s ä '-  poistetaan, ei omistusoikeutta. Tä- 

yhdenmukaisesti kymmenennen käskyn kanssa, 
jäädä voimaan. Se määrä, millä joku avustaa yhteiskuntaa 
maan, rahan ja muun omaisuuden muodossa, luetaan hänen 
hyväkseen tai taataan hänelle, mutta hän ei saa mitään kor
koja. Jos hän kuolee, niin tulee, ellei hän ole tehnyt yhdys
kuntaa perijäksensä, hänen omaisuutensa mennä perintönä 
hänen lapsilleen tai sukulaisilleen. Joka eroaa, on velvolli
nen siitä ilmottamaan ja saa silloin omaisuutensa takaisin; 
jos määrä on alle sata puntaa, saa hän sen heti halutessaan, 
jos määrä on yli sata puntaa, saa hän kolmeneljäsosaa siitä 
vuoden kuluessa, „mutta neljännen osan heti, ettei kukaan 
olisi estetty heti jättämästä yhdyskuntaa". Jos tyranniväki- 
valta hävittää tai hajottaa yhdyskunnan, niin pitää, sen jäl
keen kun velkojat on tyydytetty, puhdas omaisuus ja maa
omaisuus tasan jaettaman yksinomaan köyhille jäsenille, joilla 
mitään hyvää ei ole, ja mahdollisesti löytyville muiden jäse
nien köyhille omaisille. Nuorten ihmisten, jotka tahtovat jät
tää yhdyskunnan — mennäkseen naimisiin ei-jäsenten kanssa 
tai muista syistä -  pitää saada lähtiessään suhteellinen osa 
h5Jdän syntymänsä tai jäseneksitulonsa jälkeen kertyneestä 
säästöstä tai, ellei sellaista ole tullut, yhdyskunnan arvioima 
määrä.

Aluksi kokoovat soveliaat henkilöt, „isinä", rahaston, 
laman rahaston avulla hankitaan kaksi suurta rakennusta: 
toinen Lontoon Cityssä; sen täytyy olla kyllin suuri voidak
seen antaa kodin parillekymmenelle perheelle ja tulee sen 
olla varastohuoneena ja kaikenlaisina puoteina; toinen raken
nus, suurempi, hankitaan maalta, jonkin virran läheisyydestä, 
sen tulee muodostaa yhdyskunnan tuotannon keskus ja yh
teinen asunto, ' maatyöntekijöiden, käsityöläisten, opettajien 
y. m. ja merimiesten asunto. Tämän rakennuksen ja virran 
vamla tulee olla riittävästi tilaa lastauspaikaksi, ja tulee raken
nuksen mikah mahdollista sijaita siten virran rannalla tai olla 
mm kanavan ympäröimä, että sen nostosillalla voi eristää 
ympäristöstä. Myöskin tulee olla sulkuportti kalastusta hel
pottamassa.

Talon tulee olla rakennettu tarkotuksenmukaisesti ja
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»sisältää yleisiä ja yksityishuoneita vastatakseen vapauden ja 
mukavuuden vaatimuksia".

Johtajat ja virkailijat ovat jäsenten valitsemia ja aina 
yhdeksi vuodeksi kerrallaan, jotta ei pääsisi vallalle mitään 
virkamiesvaltaisuutta. Muuten on määrättyjä säännöksiä 
aiottu olemaan niin vähän kuin mahdollista, jokaisella pitää 
olla kaikki yhteisen hyvän kanssa sopusoinnussa oleva va
paus — kaiken tulee olla vapaata, mikä ei sodi „jumalan 
valtakuntaa" ja järkeä vastaan. Siten myöskin kaste, ehtool
linen y. m., joiden käyttäminen kirjottajan mielestä on vä
hemmän arveluttavaa kuin niiden käyttämättä jättäminen*).

Mitä itse tuotantoon tulee, niin on kaikille yhdyskunnan 
jäsenille määrätty kuuden tunnin työaika, ja, tarkemmin sa
noen, vapaan valinnan mukaan joko aamupäivisin ja  iltapäi
visin kumpanakin kolme tuntia, tai, mitä useat vallankin kesä
kuumalla pitävät parempana, kuusi tuntia aamupäivisin; tässä 
ja kaikkialla sabbatia lukuunottamatta. Niillä työläisillä sitä
vastoin, joita yhteiskunta pitää palkkatyössä, on kaksitoista- 
tuntinen työaika, kunnes he „kykenevät ja tahtovat meitä 
avustaa". Paraat työläiset valitaan mestareiksi, joilla, kuten 
työläisillä, on kuusituntinen työaika.

Kaupungissa olevassa varastohuoneessa työskentelevien 
jäsenten tulee vuorotellen toimia joku aika vuodesta tuotan
non alalla laajentaakseen teknillisiä tietojaan ja muiden heille 
siitä koituvien etuisuuksien vuoksi.

Kaikkien lasten tulisi oppia paria ammattia. Mutta siinä 
tulisivat he aina olemaan iloisia ja hyvällä tuulella, kun hei
dän päivittäin täytyisi tehdä työtä korkeintaan kuusi tun
tia eikä, kuten muun maailman ja erittäinkin Englannin 
lasten, olla seitsemän vuotta orjantyössä. Vapaa-aikoinaan 
voisivat he vapaan valintansa mukaan kehittää itseään tieteissä 
ja taiteissa. Lapsilla, jotka vielä saavat kouluopetusta, on 
päivittäinen työaika teollisuudessa ja maanviljelyksessä kolme 
tuntia. Kaikki tämä on voimassa yhtäläisesti köyhiin kuin 
rikkaisiin nähden — samoin myöskin niihin lapsiin nähden, 
joita hyvinvoivat yhdyskuntaan kuulumattomat henkilöt mah
dollisesti lähettävät yhdyskunnan kouluun, niin pian kuin 
tämä ensin on saanut joukon taitavia opettajia.

Tyttöjenkin tulee, paitsi talousaskareita, oppia vakinaisia

*) Tämä lause, kuten toinen vielä myöhemmin mainittava, joka kos
kee tuotantoa, on aivan ilmeisesti suunnattu kveekareja vastaan, joiden 
kanssa tekijän jo Giles Calvertin kautta on täytynyt olla tekemisissä. Hän 
itse lienee kuulunut kastajien laajempisydämiseen suuntaan.
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ammattitöitä, saadakseen, sitte kun he myöhemmin jättävät 
yhdyskunnan, maailmassa toimeentulonsa.

Seuraavista syistä olisi selvää, että yhdyskunta menestyisi 
taloudellisesti ja laajentaisi liikettään yhä enemmän:

1. koska se »ei vaatisi liikaa», vaan »vastoin 
maailman tapaa myisi halvimpaan»;

'  2. koska sen jäsenet «saisivat asuntonsa ja elin-
tarpeensa halvemmalla";

3. koska se kaikkia tuotteita «voi valmistaa 
määrätyllä hinnalla paremmin".

Kirjottaja esittää kaikki edut, joita on yhteistaloudesta 
ja maanviljelyksen ja teollisuuden yhdistämisestä, selittää, 
miten tuotantohaara liittyisi toiseen ja miten toisen laajen
tamisesta olisi seurauksena toisenkin laajeneminen, miten 
talouselämän monipuolisuus olisi takeena yrityksen kestävyy
destä. Hän antaa houkuttelevan kuvan yrityksen vähitellen 
tapahtuvasta laajenemisesta, selittää miten ruvettaisi harjotta- 
maan jopa laivanrakennusta, laitettaisi laivoja käytettäviksi 
merikalastukseen ja valmistettujen tuotteiden kulettamiseen 
mannermaalle. Itsessään olisi yhdystalous joka suhteessa 
edullista. Ensinnäkin työnteon helpottamisen vuoksi. «Jokai
nen tulee tilaisuuteen kaikessa rauhassa tekemään päivätyönsä. 
Kun kaikki tapahtuu määrättyä työnjakoa noudattaen, niin 
on 25:l!ä vaimolla vähemmän asiat sekasin kuin yhdellä yh
dessä taloudessa". Mutta «vaivattomuuden ohella on yhteis
elämä etuisampaa“. Jos sata perhettä elää yhdessä, voisi 25 
vaimoa tehdä sen työn, joka muuten olisi sadan tehtävä, 
muut 75 voisi tehdä tuottavaa työtä, joka monelle heistä 
olisi mieluisampaa. Ja muutenkin säästettäisi. Sadan tulen 
asemasta tarvittaisi vain neljä tai viisi: yksi keittiössä, yksi 
ruokasalissa, yksi lastenhuoneessa j. n. e. Myöskin voitaisi, 
mikäli oman talouden tuotanto ei peittäisi kulutusta, joukot
ta in ostaen saada tavarat halvemmalla.

Kilpailuakaan ei yhdyskunnan tarvitsisi pelätä. Yksinpä 
vaikka muut kauppiaat, houkutellakseen yhdyskunnalta osta
jia, alentaisivat tavarainsa kovin suuria hintoja — mikä olisi 
perin toivottavaa —, niin tekisivät suurliikkeen edut yhdys
kunnan kykeneväksi tuottamaan tavaroita halvemmalla kuin 
muut. Sitä vaan pitäisi varoa, ettei ostajia karkotettaisi rik- 
kiviisailla oikuilla. Jos siis vaatteiden ostajat haluaisivat ostaa 
ne koristeltuina, niin älköön saatettako heitä lähtemään pois 
huomauttamalla, että koreilu muka on synnillistä. Sillä saa-
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taisi vain se aikaan, että nämä ostajat muutenkin lakkaisivat 
olemassa liikeasioissa yhdyskunnan kanssa, s. o. vahingoitet
taisi itseään. Oli kyllä kylläkin ikävä seikka, lisää Plockboy 
leikillisesti, että Aatami söi tiedonpuusta, mutta muuten kuin 
esimerkin avulla ja kasvattamalla ei ihmisiä paranneta ko- 
reiluhalusta. Kieltäytyminen koreuksia valmistamasta olisi 
senkin vuoksi taitamatonta, että. yhdys kunnassa kasvaneiden 
nuorten, kun he myöhemmin haluaisivat katsastella maail
maa, olisi paljon vaikeampi saada työtä, elleivät he osaisi 
tehdä korutöitäy.

Jäsenten itsensä piti kumminkin pukeutua mahdollisim
man yksinkertaisesti, vain niiden, joilla oli varoja siihen, oli 
lupa laittaa vaatteensa paremmasta aineesta, jo senkin vuoksi, 
että köyhät, kun varakas menisi kävelylle, tietäisivät, että hän 
oli henkilö, jolta he hyvällä syyllä saisivat odottaa saavansa 
apua.

Muita etuisuuksia, joita yhdyskunta tarjoisi, olisi edel
leen se, että nuorien henkilöiden ei, kuten muuten aivan 
liian usein tapahtuu, tarvitsisi, liian aikaisin mennä avioliit
toon vain päästäkseen orjamaisesti riippumasta vanhemmis
taan t. m. s. He voisivat täysin harkiten ja aivan vapaina — 
kun heidän ei olisi pakko mennä naimisiin yhdyskunnan 
jäsenten kanssa — valita elämäntoverinsa. Yhdyskunnan opet
tajien ei tarvitsisi toimeentulonsa vuoksi opettaa asioita, 

joihin he eivät usko, kun mitään omantunnon pakkoa ei 
olisi, vaan kaikkien lahkojen tulisi olla yhtäoikeutettuja. Eikä 
kenenkään tarvitsisi pelätä sairauden tuloa tai huolehtia, millä 
vanhana tulee toimeen, tai vapisten ajatella lastensa kohta
loa kuolemansa jälkeen.

Samoin kuin yhdyskunta harjottaisi kauppaa ulkomaail
man kanssa ja pitäisi koulunsa korvausta vastaan avoinna 
yhdyskuntaan kuulumattomille, samoin saisivat sen lääkärit 
ja kirurgit osottaa taitoaan yhdyskunnan ulkopuolellakin ole
viin nähden: rikkaille korvausta vastaan, köyhille ilmaiseksi. 
Ja toisten käydessä sairaiden luona, olisi toisten oltava mää-' 
rättyyn aikaan kotona, jakaakseen luonaan kävijöille neuvoja.

Rikkaat henkilöt, jotka tahtovat nauttia yhteiselämän 
etuja, saavat ylläpitokustannukset maksaen asettua vuokralai
sina yhdyskunnan piiriin. Jos he, hyvän esimerkin vuoksi,

*) Tämä ori tuo toinen edellisessä muistutuksessa mainittu huomau
tus kveekareja vastaan, jotka, vallankin alkuaikoina, kielsivät tekemästä mi
tään työtä ylellisyystarkotuksiin ja tottelemattomia uhkasivat seurakunnis
taan sulkemisella. ,
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tahtovat tehdä jonkunverran työtä, saavat he korvaukseksi 
siitä asunnon ja vaatteet ilmaiseksi.

Aina vuoden kuudentena ja kahdentenatoista kuukautena 
tehtäisi tilisuoritus ja jaettaisi jäsenille osa tuotteiden ylijää
mästä, niin että jokainen pääsisi tilaisuuteen antamaan apua 
köyhille, lahjoja ystävilleen ja muuta sellaista.

Yhdyskunta rakentaisi myöskin suuren kokoussalin, jossa 
istuinpaikat olisivat asteettain toistensa yläpuolella, jokainen 
varustettuna pulpetilla lukemista ja kirjottamista varten. Tässä 
salissa pidettäisi esitelmiä ja keskusteltaisi j. n. e.; tilaisuuk
siin voisivat ottaa osaa muutkin kuin yhdyskunnan jäsenet, 
ja jokainen saisi niissä vapaasti lausua ajatuksensa. Syödessä 
vallitsisi iloinen mieliala eikä noudatettaisi mitään seremo
nioita. Pöytäpalvelusta hoitaisivat nuoret vuorotellen, ettei 
kenessäkään pääsisi vallalle väärä ylpeys.

Lopuksi luetellaan 72 ammattia, joita yhdyskunnassa har- 
jotettaisi. Ja sitte sanotaan: »Heti kun yksi yhdyskunta on 
perustettu taimitarhaksi Lontoon läheisyytee», hankkiakseen 
köyhille työtä, voimme järjestää toisen Bristolin läheisyyteen 
ja edelleen yhden Irlantiin, josta sangen helpolla voimme 
saada maata ja runsaasti puutavaraa talojen, laivojen ja mui
den rakentamiseen.

Toisessa osassa, joka sisältää suunnitelman uskonnollis
siveellisen perustelun, on seuraava kohta erikoisen kuvaava: 
»Nämä yhteiskunnat tai yhdyskunnat eivät aina ole olleet 
niin harvinaisia ja harvassa olevia, vaan oli niitä jo aikaisina 
aikoina sangen kypsiä, kunnes niihin pujahteli alkuperäisen 
viattomuuden vihollisia, joiden vaikutuksesta elämää, jota 
ihmiset olivat velvotetut elämään Kristuksen käskyjen mu
kaisesti, alettiin pitää jonakin, joka oli kunkin vapaassa val
lassa, samalla kun nuo mainitut alkoivat elää ylpeätä ja jou
tavaa elämää, johon sisältyi pyhyys, joka kävi yli sen mitä 
vapahdukseen tarvittiin ja johti monien laiskojen ja ylimie
listen elukoitten — tarkotan: munkkien ja sellaisten — kun
tien perustamiseen, tuhansiin satuihin ja petoksiin."

\

Tuo on kirjotettu vuonna 165Q. Kolme vuotta myö
hemmin julkaisee sillävälin Hollantiin palannut Plockboy 
uuden talousyhdyskuntasuunnitelman, joka kumminkin nyt 
oli perustettava Pohjois-Amerikassa olevaan hollantilaiseen 
Uuden-Alankomaan siirtokuntaan. Kirjanen kävi muuten tie
tysti pääasiassa edellisen suuntaan.
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Plockboy oli varmaan erinomaisen selväpäinen, hänen 
taloudellisen tietonsa määrä melkoinen. Paitsi sitä, että hä
nen ehdotukseensa tietoisesti ja tarkotuksellisesti sisältyy 
maanviljelyksen ja teollisuuden yhdistäminen, yritti hän myös
kin saada aikaan kiinteämpää, voisi sanoa: elimellistä, yh
teyttä kaupungin ja maaseudun välille, siten että eroavai
suuksia ei hävitettäisi, mutta että työnjako tulisi olemaan jär
kevämpi: tuotanto jää järjestetyn siirtolan asiaksi, vaihto taas 
kaupungin asiaksi. Edelleen näemme Plockboyn ehdotto
masti vastustavan asketisia pyrkimyksiä, jotka olivat vallalla 
sen ajan kommunistien suurissa joukoissa ja jotka tähän asti 
olivat olleet kommunismin huomattavimpia tunnusmerkkejä 
ja jotka hänen ehdottomasti täytyi ottaa huomioon. On, ku
ten olemme nähneet, jotakin ivaa siinä tavassa, jolla hän 
aatetovereilleen selvittää, että he silpoisivat omaa lihaansa, 
jos he kieltäytyisivät valmistamasta ylellisyystavaroita — että 
sillä tavalla ei maailmaa muutettaisi. Mutta häntä ei johda 
pelkkä kaupan kanta. Niiden seikkojen joukossa, joita siir
tolassa harjotetaan, on hänen mielessään, paitsi tieteitä ja 
muita »vapaita taitoja", myöskin musiki, josta esimerkiksi
monet kveekarit eivät tahtoneet tietää kerrassaan mitään — ja 
jota toiset taas tahtoivat sietää vain sikäli kuin oli kysymys 
uskonnollisten laulujen laulamisesta. Lyhyesti sanoen, huo
maa, että meille puhuu Rembrandtin ja Jan Steenin aikalai
nen ja maanmies; hänen suunnitelmassaan ei ole mitään 
maailmanpelkoa, vaan henkii siitä päinvastoin vallan terve 
maailmanilo. Hänellä on yhdeksäksikymmenesosaksi tukensa 
suurin piirtein järjestetyn tuotannon, tuotannon ja kaupan 
alalla vallitsevan suurliikkeen, eduissa.

Mutta tässä olemme samalla koskettaneet hänen ehdo
tuksensa toista puolta. Mitä se utopismiin nähden jättää
pois, sen voittaa se porvarilliseen olemukseen nähden. Se 
harjottaa tuotantoa voittoa tavotellen; sillä on, huolimatta sen 
kaikista määräyksistä köyhien hyväksi, niin suuressa mää
rässä kauppa-, voisi myöskin sanoa osakeyhtiön luonne, että 
se siinä suhteessa voittaa kaikki muut aikakauden kommu
nistiset suunnitelmat. Muut perustettiin uskollisia tarkotuk- 
sia silmälläpitäen tai »maailmalle" vastakohdaksi. Kun ne 
siitä huolimatta porvarillistuivat, niin tapahtui se vastoin 
alkuperäistä aikomusta, maailmanhistoriallisesti välttämättö
män kohtalon pakosta. Plockboynkin kirjotuksissa huomaa
vielä jäännöksiä vastakohtaisuudesta »maailmaan" nähden, 
mutta sangen vähäisessä määrässä. Hän ei ole uskonnolli
nen, ja hänen kirjotuksensa koskevat vain jäsenten elämän
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tapaa. Siirtokunta antaa kunkin tulla autuaaksi omalla ta
vallaan — taivaassa ja,1* missä tuotanto ei tule kysymykseen, 
mahdollisuutta myöten myöskin maanpäällä. Missä välttä
mättömyys ei toisin määrää, on vapaus vallitseva, kirjottaa 
hän nimenomaan. Ja huomattava on hänen pyrkimyksensä 
tehdä poispääsy niille, jotka tahtovat yhdyskunnasta erota, 
mahdollisimman helpoksi. Yhdyskunnan tulee laittaa asiat 
paremmalle kannalle kuin ne maailmassa ovat mutta välttää 
ettei yhdyskunta itse ja sen jäsenet kadota maailman tarjoa
mia etuja.

Sellaisella käsityskannalla ollessa oli pakko tehdä myön
nytyksiä ajan porvarilliselle hengelle. Siitä huolimatta emme 
Plockboyn ehdotuksessa näe mitään taka-askelta verrates
samme häntä hänen kommunistisiin edeltäjiinsä ja aikalai
siinsa. Päinvastoin. Me olemme nähneet, että tuon ajan 
kaikki kommunistiset yritykset saivat porvarillisen lopun, pa- 
raassa tapauksessa olivat eristettyjä yhdyskuntia, joilla oli 
parempi talous ja suurempi tuotantokyky kuin ympäröivällä 
maailmalla, mutta jotka joutuivat kilpailuun tämän kanssa, 
jolloin ne kylläkin usein osottautuivat kilpailukykyisemmiksi*). 
Nämä tosiasiat olivat Plockboyn tiedossa, ainakin muutamista 
noista seurakunnista oli hänellä varmaan tarkat tiedot. Se, 
että hän veti niistä täydet johtopäätökset, asettui olevien tosi- 
olojen pohjalle, ei ollut hänenkään, kauppaoloihin nähden 
sen ajan kehittyneimmän maan kansalaisen, tekemänä mi
kään pieni työ. Sosialismin oli suoriuduttava porvarillisesta 
yhteiskunnasta, ja Plockboy on ensimäinen, jolla johtavana 
ajatuksena on päästä porvarillista yhteiskuntaa pitemmälle, 
sensijaan että taantuisi siihen nähden. Mutta tämä ei ollut 
taloudellisesti muuten mahdollista, kuin yrittämällä saada 
aikaan suuripiirteisesti järjestetty yhteistoiminnallinen yhdys
kunta. Plockboy merkitsee mielestämme tai julistaa — sillä 
oltiin vuodella 1659 — vaihdetta kristillisestä ja utopisesta 
kommunismista nykyaikaiseen osuuskunta-ajatukseen. Mitä 
tästä lienee tullutkin, historiallisesti oli se merkitsevä, askel, 
muistiinmerkitsemisen kerrassaan ansaitseva teko.

*) Vert. tässä suhteessa tämän kirjan edellisessä osassa, varsinkin siv. 
368 ja seurr. olevaa, suuressa määrin opettavaa Kautskyn esitystä.



U. lo h n  Bellers, köyhien ja kansojenliiton 
asianajaja.

a) »College of Industry».

Kaikki historioitsijat, jotka käsittelevät Englannin yhteis
kunnallisia oloja 17:nneltä vuosisadalta, ovat siinä yhtä mieltä, 
että, köyhempien luokkien, vallankin maatyöläisten, asema 
tasavallan kukistamisesta (1660) aina vuosisadan loppuun oli 
jatkuvasti huono. Uudistetun yksinvallan aikuinen lainsäädäntö 
oli, mikäli kysymykseen tuli kansakunnan taloudellinen elämä, 
kerrassaan suurten maalordien hyväksi tapahtuvaa luokka- 
lainsäädäntöä, ja vuoden 1688 »vallankumous" sai siinä suh
teessa aikaan vain sen muutoksen, että kauppa-alan vallitse
ville luokille maanomistajaylimystön ohella hankittiin suu
rempi vaikutus hallitukseen kuin niillä tähän asti oli ollut. 
Maalordit vallitsivat omiaan ja kauppamaailman etuja. Työ
tätekeville luokille merkitsi se kauaksi aikaa heidän asemansa 
huononemista; mitä Stuart-suvun hallitessa mahdollisesti vielä 
oli laiminlyöty omistavien luokkien etujen edistämisessä, se 
korjattiin nyt. Jo aikaisemmin (X:nnessä luvussa) mainittu
jen maalordien hyväksi Kaarle Ibsen aikana tehtyjen toimen
piteiden lisäksi oli 1677 tullut laki, jonka mukaan kaikki 
maanvuokrasuhteet, joista ei voitu esittää asiakirjallista sopi
musta, joka toista osotti, olivat lyhytaikaisen irtisanomisen 
varassa olevia vuokrasopimuksia. Mutta vanhoja sopimuk
sia ei useimmissa tapauksissa voitu todisteellisesti esittää; 
osaksi eivät ne olleet koskaan joutuneet talonpoikien (maan- 
vuokraajien) käsiin, osaksi riippuivat vuokrasuhteet isältä po
jalle aina feudaliajalta siirtyneistä oikeussuhteista. Kummas
sakaan tapauksessa, eikä muutenkaan usein, eivät pikkutalon- 
pojat ja pikkuvuokraajat voineet oikeudessa saada todiste
luiksi omistus- tai vuokrasuhteidensa pätevyyttä. Niin oli 
uusia mahdollisuuksia olemassa muuttaa maataloussuhteet, 
joissa pikkuvuokraajat olisivat voineet elää, sellaisiksi, joissa 
he tulivat olemaan huonommassa asemassa kuin elukat, tai 
heidän oli pakko joutua häviöön kapitalistisen vuokraajan 
eduksi. Sitte määrättiin tuontitullien lisäksi vientipalkintoja, 
että parantunut maanviljelys ei vaan mitenkään saattaisi vil- 
janhintoja laskemaan. Pientilallisten ja maatyöläisten tilaa 
auttoi huononemaan edelleen se, että maalordit aitasivat tai 
anastivat yksinoikeudekseen metsää, suota ja kangasta. Ennen
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olivat, kuten muiden muassa Macaulaykin kertoo, talonpojat 
ja maatyöläiset voineet tyydyttää lihantarpeensa pääasiassa 
ampumalla tai pyytämällä metsänriistaa tai hankkia lisätuloa 
myymällä sitä; myöskin se oli heiltä Jaakko I:sen ajalta 
alkaen asteettain lailla kielletty, muun muassa silläkin syyllä, 
että metsästys muka edisti tyhjäntoimittajaelämää, — se on: 
vähensi pakkoa raataa tilanherran orjana.

Kaupan edistyminen ja omistavien luokkien rahatulojen 
kasvaminen, josta 17:nnen vuosisadan loppupuolen kansan- 
taloustieteilijät, kuten William Petty, Josiah Child y. m., ihas
tuksissaan kirjottavat, merkitsi vain sangen pienelle työläis- 
luokan osalle tilan parantumista, mutta laajoille joukoille sen 
huonontumista. Sillä samalla kuin voitto ja hinnat tavatto
masti kohosivat, pysytettiin palkat oikeuden määräämien tak
sojen avulla alhaisina. Niin alhaisina pysytettiin palkat, että 
niitä maaseudulla ja kotiteollisuudessa työskenteleville enim
mäkseen täytyi täydentää köyhäinkassojen varoilla. Köyhäin- 
hoitomaksut nousivat ennen kuulumattoman korkeiksi, niiden 
määrä kohosi yli kolmannekseen koko valtion menoarviosta. 
Köyhäin ja kerjäläisten lukumäärän vuonna 1696 arvioi Char
les Davenant koko väestön neljännekseksi; ei ihme silloin, 
että koko maailma käsitteli kysymystä, miten tämä asiaintila 
olisi autettavissa. Köyhäin- ja köyhäinavustuskysymyksestä 
syntyi kokonainen kirjallisuus.

Kaksi kokonaan eroavaa käsitystä voi huomata näissä 
kirjotuksissa, vaikka ne aina eivät ilmenekään täysin puh
taina: toisen, joka lähtee porvarillisten luokkien edun kan
nalta ja etsii keinoja, millä päästä köyhäin tuottamasta vit
sauksesta, ja toisen, joka pyrkii kohottamaan köyhiä näiden 
itsensä vuoksi ja jonka tarkotuksena enemmän tai vähem
män ilmeisesti on yhteiskunnan parempi järjestäminen. Edel
lisen suunnan kuvaavana tai klassillisena edustajana voi pitää 

John Lockea, sensualismin kuuluisaa filosofia. Toista, ihmis- 
ystävällissosialistista tai, jos tahtoo, inhimillistä suuntaa edus
taa paraiten ja ehdottomimmin kveekari John Bellers*).

John Bellers syntyi vuonna 1654 varakkaiden vanhem
pien poikana. Itse ollen kveekari, nai hän, niinkuin »ystä
vien" naimismääräysten mukaan oli melkein välttämätöntä, 
uskonsisaren, ja tuli tämän avioliiton kautta Gloucesterissa

*) Sanomme nim enom aan: paraiten ja ehdottomimmin, sillä Bellers 
ei edusta yksin kantaansa. Hän esitti varmassa muodossa vain kokonai
sen ihmisystävällisten kirjailijain sarjan ajatuksenkulun ja laski sille tuke
van perustan.
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olevan Coln-Aldwinin tilanomistajaksi. Valtiollisella uralla 
menestyminen ei ollut mahdollista, kun hän kuului tuohon 
valtiollisessa suhteessa silloin vielä pannanalaiseen joukkoon, 
ja niin puuhaili hän harrastellen kaikenlaisia opintoja ja ih
misystävällisiä yrityksiä. Hänen ystäviinsä kuuluivat William 
Penn, Pennsylvanian kuuluisa perustaja, sekä lääkäri ja luon
nontutkija Hans Sloane, jonka suuremmoinen lahjotus laski 
perustan Brittiläiselle Museolle. Vaikka Betters ei ollut ko
vin voimakas ruumiinrakenteeltaan ja usein sairasteli, saa
vutti hän 71 vuoden ijän. Hän kuoli vuonna 1725, yhtenä 
aikansa paraimmista ja ollen, kuten Marx hänestä kirjottaa, 
»todellinen erikoisilmiö kansantalouden historiassa".

Ensimäinen tähänkuuluva kirjotus, joka meillä on Bel
lersin kirjottamista, on vuodelta 1695, yhdeltä noista seitse
mästä peräkkäin toisiaan seuranneesta nälkävuodesta — pa- 
hanhuutoisista »seitsemästä laihasta vuodesta" — jotka 17:nnen 
vuosisadan loputta rasittivat Englannin työläismaailmaa ja 
alensivat työläisten palkat tavattoman alhaisiksi. »Ehdotus 
kaikkien hyödyllisten ammattien ja  maanviljelyksen alat kä
sittävän työkollegion perustamisesta», — sellainen on Bel
lersin teoksen nimen sananmukainen käännös, mutta varsinai
sesti tarkottaa Betters työsiirtolaa tai liittokuntaa. Hän selit
tää kirjasessa kahdessa kohdin, miksi hän oli valinnut nimen 
»College of Industry". »Yhdyskunnan nimenä tulee mie
luummin olla kollegio kuin työhuone, koska se on mielui
nen nimi ja koska siellä sitäpaitsi voidaan antaa kaikenlaista 
hyödyllistä opetusta", kirjottaa hän kirjansa alkupuoletta, ja 
loppuluvussa, jossa hän tarkastaa kohta kohdalta ne väitteet, 
joita on tehty hänen suunnitelmaansa vastaan, selittää hän, 
että workhouse- (työhuone-)nimi tuoksahtaisi lisäksi »bride- 
welliltä", mikä oli silloisen kuritushuoneen nimi. Mutta 
myöskään nimi yhteiskunta — »community» — ei soveltuisi, 
kun kaikki ei olisikaan yhteistä. »College"-nimi sitävastoin 
viittaa enemm än, vapaaehtoiseen oleskeluun. Betters on san
gen tietoinen ehdotuksensa sekasikiöluonteesta ja viittaa sel
västi siihen, että puhtaasti käytännölliset arvelut estivät hänet 
käymästä pitemmälle. Todetta kveekarimaisen varmana, 
mutta samalla ilmaisten teoretisen vakaumuksensa ja jonkin
laista veitikkamaista leikillisyyttä, jota usein esiintyy hänen 
kirjotuksissaan, vastaa hän kysymykseen, miksi köyhien — 
se on työläisten — ei tule saada »kollegion" koko voittoa, 
etupäässä seuraavaa: »koska rikkaat eivät ollenkaan kykene 
muuten elämään kuin toisten työn perustalla: maalordit 
vuokramiestensä työn perustatta ja kauppiaat sekä liikkeqn-

16
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harjottajat työläistensä työn kustannuksella." Kumminkin on 
hänellä vielä muita perusteita kuin tämä rikkaat huonoon 
valoon saattava huolenpito heistä, joiden perusteella »kol
legion" piti tuottaa voittoa. Saattaakseen siinä liikkeen käyn
tiin tarpeeksi suuressa mittakaavassa, tarvitaan paljon rahaa, 
ja »tuhat puntaa saadaan siinä, missä on voittoa toivossa, 
helpommin kokoon kuin sata hyväntekeväisyystarkotuksissa". 
Ja kuta enemmän olisi rahaa kiinnitettynä johonkin yrityk
seen, sitä suurempana takeena olisi se siitä, että myöskin 
huolehditaan yrityksen kunnollisesta menestymisestä ja että 
harrastus siihen ei pienene. Puhdas hyväntekeväisyyslaitos 
ei »kollegion« pitäisi olla myöskään senvuoksi, että työläi
sillä, jotka siihen liittyvät, olisi oikeus kaikkeen siellä saa
maansa. »Kollegion« suoma mukava elämä piti oleman 
»rikkaan velan suorittamista köyhälle, ei hyväntekeväisyyttä“. 
Sen takaamiseksi vaadittavan määrän yli jäävä osa vain suo
ritettaisi kunkinaikaisten olojen mukaisesti yhteisöpääomalle.

Ylijäämän laskee Bellers 300:n työkykyisen henkilön 
muodostamalta yritykseltä 15,000:ksi punnaksi siinä tapauk
sessa, että maata y. m. ei ole vuokrattu, vaan, mitä hän pi
tää ehdottomasti parempana, ostettu. Lähimpänä osanotto
määränä esitti hän 25 puntaa, 50 puntaa oikeuttaisi käyttä
mään yhtä ääntä neuvotteluissa, mutta kenelläkään, olipa hän 
yritystä kannattanut miten suurella määrällä tahansa, ei saa
nut olla enempää kuin viisi ääntä.

Työläisväestöä tulee Bellersin mielestä kollegiossa olla 
yhteensä 150 henkilöä, joiden työ tuottaa sen, mitä kollegio 
itse tarvitsee. Lisäksi on 10 miestä, joiden toimena on pi
tää huolta polttoaineen, raudan y. m. tarpeen tyydyttämisestä, 
5 muuta huolehtii rakennusten vuokran ja 35, tarvittaessa, 
maanvuokran maksamisesta. Ellei mitään maanvuokraa ole 
maksettavana, lisättäisi näiden viimeksimainittujen työntuote 
noiden 300:sta jäsenestä vielä huomioonottamatta olevien 
100:n henkilön työntuotteeseen, joka muodostaisi yrityksen 
työntuotteen ylijäämän. Jos siis maakin olisi vuokrattua, 
niin olisi, jos jokainen työläinen vuosittain tuottaa kymme
nen punnan arvosta tuotteita, ylijäämää 1 0 0 x 1 0  =  1,000 
puntaa.

Tämän tuotantoylijäämän, joka vastaa yliarvo-osamäärää 
300:135 =  45 prosenttia, arviointiin tällaiseksi on Bellers, 
kuten hän selittää, johtunut „tarkkaamalla kansakuntaa, jossa, 
kuten otaksun, ei yli kaksi kolmasosaa, jos yleensä edes puo
let väestöstä tekee kansakuntaa hyödyttävää työtä ja kaikki 
kuitenkin saavat toimeentulonsa". Edelleen tarjoisi kollegio
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joukon taloudellisia etuja. Tulisi säästetyksi: puotien pi
toon, välikauppiaiden ja muiden hyödyttömien ammattilais
ten toimeentuloksi, asianajajapalkkioihin, huonoihin velkoi
hin y. m. kuluvat menot. Asunnosta, lämmöstä, keittämi
sestä, elintarpeiden ostosta koituvat kustannukset vähenisi
vät. Tuotteita, joissa olisi pieniä vikoja, ei tarvitsisi heittää 
hukkaan, kun ne käytettäisi itse. Monet naiset ja lapset 
ottaisivat osaa tuottavaan työhön, ja ajanhukka, joka syn
tyy ajottaisesta työnpuutteesta, voitaisi välttää. Edelleen saisi 
»kollegio" hyötyä teollisuuden ja maanviljelyksen yhdistämi
sestä, muista eduista puhumatta.

»Kollegiossa" tulee työläisten, niin kauan kuin heidän 
voimansa ovat kukoistuksessaan, olla työssä yleinen työaika, 
mutta ijän lisääntyessä tarvitsisi työskennellä asteettain aina 
tuntia vähemmän päivässä. »Ja saavutettuaan kuudennen- 
kymmenennen ikävuotensa, nimitettäköön heidät, elleivät hei
dän työnsä jo ennen ole heitä siihen asemaan saattaneet, 
tarkastajiksi, mikä toimen helppouteen ja elämän mukavuu
teen nähden tarjoo saman edun, mitä yksityisen rahamassin 
säästetyt aarteet voivat tarjota."

Työsäännöt piti muodostaa niiden sääntöjen mukaisiksi, 
jotka oli Lontoon paraimmassa asemassat olevilla »oppi
pojilla".

Muita huomattavia „kollegion" puolia oli seuraavia:
Kukaan kollegion liikkeenjohtajista ja muista virkamie

histä (tarkastajista) ei saisi, yhtävähän kuin varsinaiset työ- 
läisetkään, mitään rahapalkkaa vaan samoin vain jonkin 
määrän elintarpeita ja nautinnonvälineitä ylläpidokseen.

Kollegion asuinrakennuksissa on neljä sivustaraken- 
nusta: yksi naimisissaoleville, yksi naimattomille nuorille- 
miehille ja  pojille, yksi naimattomille naisille ja  tytöille ja 
yksi sairaille ja  työhönkykenemättömille. Aterioilla, jotka 
syödään yhteisesti, palvelee nuori väki (pojat ja tytöt) vuo- 
rottelevissa joukoissa.

Työhuoneiden tulee olla samoin jaettuja. Kollegiossa 
on nuori mies 24:nteen ikävuoteensa, tyttö 21:seen ikävuo
teensa „oppilas"; sitte voivat he mielensä mukaan jättää kol
legion tai myöskin mennä naimisiin.

Aluksi on kiinnitettävä suurta huolta siihen, että hanki
taan joukko kunnollisia työläisiä, jotka ovat omiaan anta
maan hyvää esimerkkiä; loput voivat aluksi olla oppilaita. 
Nuorisoa käyttäen tulisi alkaa. „Vanhat ihmiset", sanotaan 
esipuheessa, „ovat kuten saviastioita, niitä ei ole helppo muo
dostella uudestaan. Mutta lapset ovat paremmin saven kai-
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täisiä, sellaisena kuin se juuri on kaivettu maasta." Joskin 
siis köyhät aluksi ehkä osottautuisivat ynseiksi, ei rikkaiden 
(jotka olivat antaneet rahat kollegion perustamiseksi) kuiten
kaan pitäisi menettää mielenmalttiaan. „Seitsemänä tai nel
jänätoista vuonna voi kasvaa nuoriso, jolle kollegion elämä 
on luonnollisempi."

Suurta arvoa on annettava opetustoimelle, ja suurta huo
miota kiinnitettävä ei yksin sille seikalle, mitä opettaa, 
vaan myöskin sille, miten opettaa. Opetuksen on yhdistet
tävä työ ja  oppiminen, koetettava vaikuttaa enemmän ha
vainnollisuuden kuin opin avulla, enemmän käytännöllisen 
harjotuksen ja  kokemuksen kuin päähänpäntättyjen sääntö
jen avulla. Ja se, mitä lapset oppiakseen lukevat, se tulisi 
heidän mieluummin lukea yhdessä. „Kun lapset lukevat 
ääneen toisilleen ja keskustelevat lukemansa johdosta, niin 
tekee se syvemmän vaikutuksen kuin se, että he lukisivat 
itsekseen, samoin kuin muistamme kauemman jonkun ihmi
sen äänen kuin hänen kasvonpiirteensä."

Kollegiossa voivat varakkaat ihmiset määrättyjä maksuja 
vastaan ja kunnollisen käytöksen ehdolla ostaa itselleen täysi- 
hoitolaisoikeudet. Samoin antaisi kollegio varakkaiden ih
misten lapsille maksua vastaan täysihoidon ja kasvatuksen, 
ja näillekin osottautuisi työn ja opetuksen yhdistäminen mitä 
edukkaimmaksi. Ja ruumiinvoimien ja taitavuuden kehittä
minen on rikkaille yhtä tärkeätä kuin köyhillekin, oppineille 
yhtä tärkeätä kuin käsityöläisillekin. Oppiminen, jonka yh
teydessä ei harjoteta ruumiillista työtä, ei ole paljon parem
paa kuin tyhjäntoimittamisen oppiminen . . . ruumiillinen 
työ on jumalasta . . . työ on ruumiin terveydelle yhtä tar
peellista kuin syöminen sen elintoiminnalle; kärsimykset, 
jotka joku säästää itseltään vaivoissa, saa hän osakseen raih
nautena . . . Ruumiillinen työ tuottaa tuoretta öljyä elämän- 
lamppuun, kun taas ajatus saattaa sen loistamaan", pelkkä 
ajattelu kuluttaisi sen sydämen . . .  Ja työn tulee olla tarko- 
tuksenmukaista, ei tolkutonta ruumiin väsyttämistä. „Lapsel- 
lisentyhmä puuha jättää lapsen hengen tyhmäksi."

Luonnollisesti on kollegiossa oleva kirjasto, edelleen 
puutarha, jossa viljellään lääkekasveja, laboratorioita, joissa 
valmistetaan lääkkeitä y. m. s.

Luvun kolmesataa, laskettaessa kollegion työvoimia, se
littää hän valituksi vain tehdäkseen havainnolliseksi välttä
mättömän ja ylijäämätyön suhdetta. Kollegio voisi olla pal
jon suurempikin — käsittää vaikka 3,000 jäsentä, vallankin 
piireissä, joissa tuotetaan varastotavaraa. Myöskin ammattien
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määrä ja laatu voisi vaihdella. Lyhyesti sanoen, kollegion 
tulisi esittää maailmaa pienoiskoossa.

„Tällä tavoin järjestetty kollegio voidaan, mitkä kohta
lon vaihteet sen osaksi tullevatkin, tuskin muuten tuhota 
kuin siten, että sen väestö kokonaan surmataan. Sillä jos 
kollegio esim. ryöstetään, niin riittää kaksitoista kuukautta 
sen uudelleen kuntoon saattamiseksi, kuten ruoho, joka on 
niitetty, seuraavana vuonna taas kasvaa uudestaan. Työ antaa 
tuotteita samoin kuin maaperäkin, ja kun ihmiset ovat yhty
neinä, tukevat he toisiaan; mutta jos he esiintyvät erikseen, 
eivät he hyödytä toistaan, voivatpa vallan ryhtyä toisiaan 
ryöstämään.“

„Ehdotuksensa" ensimäisen painoksen on Bellers omis
tanut uskonveljilleen, „pilkallisesti kveekareiksi nimitetyille 
valon lapsille." „Ajatellen teidän suurta vireyttänne kaikissa 
tämän elämän asioissa ja tehokasta toimintaanne, teidän 
suurta hyväntekeväisyyttänne avustaessanne omianne ja, missä 
tilaisuutta on, muidenkin köyhiä, kaikkien tunnustamaa tei
dän siveellisyyttänne ja Herralle tunnettua uskonnollista vil
pittömyyttänne, olen johtunut omistamaan nämä ehdotukset 
teidän vakavasti harkittaviksenne, kun minä samalla pidän 
teitä sangen hyvinjärjestyneenä seurana, jolla on sellaiseen 
yritykseen tarvittava alttius ja kunto."

Omistussanoja seuraa johtava katsaus, jossa kehitetään 
Bellersin yhteiskuntataloudelliset perusajatukset.

„On rikkaiden etujen mukaista", alkaa se, „huolehtia 
köyhistä ja niiden kasvatuksesta, kun he sillä samalla pitä
vät huolta omista perillisistään." Tämä katsoen yksityishen
kilöiden olemassaolon epävarmuuteen yhteiskunnassa, kuten 
kokonaiset valtiot usein joutuvat vallankumousten myllertä- 
miksi, niin käy yksityiselle ihmisellekin. Kaikki ovat, selit
tää hän edelleen, kohtalon vaiheiden alaisia. On useita köy
hiä, joiden esivanhemmat olivat rikkaita, ja päinvastoin. Edel
leen kehottaa hän vaan tutkimaan, miten harvat aina kym
menestä Lontoon taloudenpäämiehestä ovat siellä syntyneet.

Mutta Bellers tietää, että hän viittaamalla jälkeläisistä 
huolehtimiseen kumminkin vain vähässä määrässä vaikuttaa 
rikkaisiin ehdotuksensa hyväksi, sen vuoksi on hän pitänyt 
huolta siitä, että heillä on toivossa myöskin välitön etu, 
„kollegion" tuottama voitto. Voittoa tuottava yritys saisi 
enemmän rahaa kannatuksekseen, olisi pysyväisempi ja voisi 
senvuoksi tehdä myöskin enemmän hyvää. Mitä mehu on 
puulle, sitä on voitto jokaiselle liikeyritykselle, se saattaa 
sen kehittymään ja pitää sen elossa. — Näkyy, että Bellers
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ei suinkaan ollut mikään haaveilija. Terävällä katseellaan 
huomasi hän, mikä oli hänen aikansa henki, ja on siinä suh
teessa jopa aikansa ajattelijoiden etevimpiä.

Voiton toivo kehottaa, selittää Bellers, rikkaita pitämään 
huolta köyhistä*). «Sillä, jos jollakulla on 100,000 akrea 
maata ja yhtä monta puntaa rahoja ja kappaletta karjaa 
mutta ei yhtään työläistä — mitä olisi tuo rikas mies muuta 
kuin työläinen?**) Kun ne siten siis ovat työläiset, jotka 
tekevät ihmiset rikkaiksi, niin on oleva sitä enemmän rik
kaita, mitä enemmän on työläisiä — niin kauan kuin vaan 
on maata kylläksi, jolla he voivat tehdä työtä ja joka tuottaa 
heille ravinnon. “ ] Rikkaiden edun mukaista on siis, että kun
nolliset työläiset menevät naimisiin, heti kun ovat tulleet 
täysi-ikäisiksi.

»Eikö ole kummallista", huudahtaa Bellers, »nähdä, mi
ten kovin maailma huolehtii viljan ja karjan kasvattamisesta, 
jotka kumminkin ovat vain tarkotettuja ihmisille, ja miten 
vähän se huolehtii edistääkseen sitä — tai pikemmin, miten 
paljon esteitä se koettaa hankkia vastustaakseen sitä —, että 
ihmisiä lisääntyisi?" . . . »Köyhien lisääntyminen", kirjottaa 
hän sata vuotta ennen Malthusta, »ei ole pahe vaan etu, 
koska ihmisten ylläpitomahdollisuudet samatta lisääntyvät."

Merkantili- tai kauppajärjestelmä, jota 17:nnellä vuosi
sadatta Englannissa edustivat enemmän tai vähemmän nerok- 
kaasti Thomas Mun, Josiah Child, Charles Davenant y. m,, 
tarkottaa, kuten tunnettua, näennäistä vapautumista siihen
astisesta ehdottomasta jalojenmetallien palveluksesta, tuosta 
n. s. monetarijärjestelmästä, jonka käytännöllisenä ilmauksena 
oli kielto viedä maasta kultaa ja hopeata — tai paremmin 
sanoen, joka oli tuon käytännön teoretinen ilmaus, käytän
nön, joka itse vastasi yhteiskuntatilaa, jolloin oman tarpeen 
tyydyttämistä tarkottava tuotanto vielä oli voitotta, se on 
talousmuotoa, joka pääasiassa on feudalinen. Tällaisen talous
muodon vallitessa on ulkomainen kauppa todetta melkein 
yksinomaan kotoisen tuotannon ylijäämän vaihtamista vie
raisiin tuotteisiin. Samalla kun feudaliset talousyksiköt hä
viävät ja rahatalous leviää kansakunnan keskuuteen, kadottaa 
ulkomainen kauppa alku-aikaisen ea/Afokaupan piirteet ja 
muuttuu yhä enemmän ostamiseksi ja myymiseksi. Sen-

*) Köyhällä tarkotetaan tässä aina kaikkia, joiden toimeentulonsa 
saadakseen täytyy turvautua työhön tai almuihin.

**) Verrattakoon tähän, mitä Winstanley sanoo utopiansa johdan
nossa, kts. tämän kirjan II os. siv. 156.
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mukaisesti ehkäisee rahan ulkomaille viennin kielto sitä tun
tuvasti, ja uuden kauden asianajajat vastustavat tuollaista 
kieltoa väittäen, että asia ei riippuisi toimen erikoisosista 
vaan lopputuloksesta: joka viimeksi nauraa — s. o., kenellä 
lopuksi olisi ylijäämää — se paraiten nauraa. Koko maa
han nähden riippuisi kaikki siitä, että sen kauppa muiden 
kansakuntien kanssa lopuksi osottaisi sille jääneen ylijäämän 
— kauppabilansiteoria —, silloin palaisi maasta viety raha 
jopa korkoineen ja koronkorkoineen takaisin, kuten elonkor
juussa palaa kylvetty vilja. On helppo ymmärtää, että tähän 
teoriaan sisältyy tosiasiallisesti vielä suurempi rahanpalvelus 
kuin monetarijärjestelmään — se on järkeisoppista taikaus
koa —, kun senkin pohjana selvästi tosiasiassa on käsitys 
rahan yleisestä vallasta. Mutta missä se arvostellen vastus
taa monetarijarjestelmää tai monetaripolitikaa, silloin terottaa 
se tuotannon — työn — tärkeyttä suotuisan kauppabilansin 
saavuttamiseksi ja vaatii tuotannon lisääntymisen — teolli
suuden kehityksen — lukuunottavaa tullijärjestelmää. Mutta 
täten terottaen tuottavan työn merkitystä rikkauden lähteenä, 
valmistaa se samalla tietä todella rahasta vapautumista tar
kettavalle käsitykselle. 1662 selittää W. Petty tavaroitten 
arvon johtuvaksi niihin sisältyvästä työstä, ja Bellersissä 
näemme ensimäisen sosialistin, joka pyrkii käytäntöön sovel
luttamaan tätä ajatusta, se on teoretisesti perustelemaan tuota 
hänelle kaikkien kommunistien kanssa yhteistä rahan valtiu- 
den vastustamista.

»Tämä kollegio-yhdyskunta", kirjottaa hän, »on tekevä 
työn eikä rahan mittapuuksi, jonka mukaan kaikki hyödyk
keet arvioidaan. Ja vaikka rahalla tavallisessa liikkeessä on 
mukavat puolensa, katsoen siihen puuttuvaan luottamukseen 
mikä pantilla on ihmisten kesken, niin on sillä kumminkin 
huonotkin puolensa ja vapahtajamme on sitä nimittänyt epä
rehellisyyden mammonaksi. Useimmat petokset ja ryöstöt 
tapahtuisivat rahan väliintulotta vain vähitellen. Edelleen, 
kun ihmiset elinkeinotoiminnassaan ovat vallan rahasta riip
puvaisia, niin ovat he vaarassa joutua perikatoon, kun rahaa 
puuttuu tai se on menettänyt arvoansa, ja köyhät (työläiset) 
ovat työttöminä, kun rikkailla ei ole rahaa millä hankkia 
heille työtä, vaikka sama maaperä ja  samat kädet kuin 
ennenkin ovat olemassa valmistaakseen elintarpeita ja  vaat
teita. Mutta nämä ovat kansakunnan todellista rikkautta 
eikä raha, mikä sillä on, ellemme tahdo siksi sanoa lasihel- 
miä ja viilanjauhoja senvuoksi, että niistä Guineassa voimme 
saada kultaa." Rahan sanoi hän olevan kainalosauvan, jota
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maa, jossa vallitsee terveet olosuhteet, tarvitsee yhtä vähän 
kuin terve ruumis kainalosauvoja.

«Usein joutuvat nykyisin sekä maanmies että käsityö
läinen häviöön, vaikka edellinen on saanut hyvän sadon ja 
jälkimäinen saanut valmistetuksi paljon teollisuustuotteita. 
Jos raha on mittana eikä työ, niin täytyy maanmiehen mak
saa sama korko, vaikkapa hänen satonsa ennen olisi tuotta
nut kaksikertaa niin paljon. Eikä käsityöläisen laita ole sen 
parempi, kun häntä ei saa kauppoihin se, joka hänen tava
raansa tarvitsee, vaan se, joka voi hänelle siitä maksaa rahaa, 
ja usein täytyy hänen tyytyä rahassa puoleen siitä arvosta, 
minkä joku toinen, jolla ei ole rahaa, maksaisi hänelle työnä."

Kirjansa lopussa tarkastaa Bellers muutamia väitteitä, 
joita hän luulee hänen ehdotustaan vastaan mahdollisesti 
voitavan tehdä. Me olemme muutamia niistä jo edellä tor
juneet ja mainitsemme tässä vielä seuraavat Bellersin ajat
telutapaa kuvaavimmat:

Siihen väitteeseen,, että yritys olisi vaikea toteuttaa, vas
taa Bellers, että mikä mahdollisesti yksityiselle on mahdo
tonta, on kyllä mahdollista useampien toimiessa yhdessä. Ja 
hän mainitsee seuraavan, Marxinkin „Pääoma“-teokseensa 
ottaman esimerkin: „Yksi mies ei voi nostaa tonnin kuor
maa, ja kymmenen miehen täytyy mitä ankarimmin ponnis
tella sitä voidakseen; mutta sata miestä voi sen tehdä, jos 
kukin käyttää yhden sormen voimaa."

Yleisen hädän syntymistä kollegiossa ei tarvitse pelätä, 
kun siellä ei olla kiusauksessa tuhlata varastoja, kootakseen 
rahaa. „Harvoin on ollut huonosatoisia vuosia, joiden edellä 
ei olisi ollut hyväsatoisia vuosia."

Mutta liittyisivätkö paremmin palkatut työläiset kolle
gioon, joka, kuten nähty, tarjoisi heille vain pelkän ylläpi
don? Siihen vastaa Bellers seuraavaa:

Kollegio tarjoaa heille paljon enemmän kuin tämän, koska 
heidän kollegiossa ei tarvitse huolehtia lastensa tulevaisuu
desta eikä pelätä sairaustapausten sattumista y. m. s. Myös-- 
kin annettaisi erikoiskorvausta, jos tekisi työtä yli jonkin 
määrätyn keskimäärän. Eivätkä myöskään kaikki työläiset 
ole niin mielettömiä kuin se espanjalainen kerjäläisvaimo, 
joka ei tahtonut antaa poikansa ruveta englantilaisen palve
lukseen, kun poika muka silloin menetti mahdollisuuden 
päästä Espaniassa kohoamaan aina kuninkaaksi asti. „Sillä 
joskin muutamat köyhät ovat päässeet varakkaiksi, kuinka 
paljon useampia onkaan joutunut kurjuuteen!"
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Eikö erottautuminen kollegioksi käy sen jäsenille sietä
mättömäksi?

Erottautumisen ei ollenkaan tarvitse olla ehdoton, vaan 
mennä vain niin pitkälle, kuin hyvän hallinnon tarpeet vaa
tivat. Ja „minä uskon, että runsaus ja tarjotut mukavuudet 
tulevat runsaassa määrin olemaan vastapainona kollegiossa 
voimassa olevien säädösten ankarille kohdille."

Mutta, niin uskottavaksi kuin hän ehdotuksensa mah
dollisuuden tekikin, ei hän näy „valon lapsilta" saaneen odot
tamaansa eikä ainakaan riittävää kannatusta. Ehkä puuttui 
myöskin vain varoja, kun seurakuntien jäsenet kovin kulut
tivat kassoja. Miten lieneekään ollut, jo seuraavana vuonna 
— 1696 — julkaisi Bellers toisen painoksen »Ehdotustansa". 
Se oli kveekarien asemasta omistettu parlamentin lordeille ja 
alahuoneenjäsenille ja »ajatteleville ja yleistä hyvää harrasta
ville". Ensimainittuja pyydetään harkitsemaan kirjassa teh
tyjä ehdotuksia ja kypsyttämään se kansakunnan eduksi. 
Edelleen toivoi hän, että kirja taivuttaisi heidät antamaan sen 
perusteella muodostettavalle yhdyskunnalle perustamisluvan. 
Mutta tällä ei ole se tarkotus, selitti hän, että hän pyytäisi 
yhdyskunnilleen yksinoikeutta. Jos muut pyrkisivät toteut
tamaan samanlaisia tai jossain määrin muuteltuja suunnitel
mia, niin olisi heitä siihen vain kehotettava. „Ajattelevia" 
y. m. kehotetaan sijottamaan avustusta suunniteltua yritystä 
varten kahden nimitetyn Cityn asukkaan — erään kauppiaan 
ja erään asianajajan — luona. Muuten eroo painos kovin 
vähän edellisestä. Liikepääoma on siinä arvioittu jonkun- 
verran korkeammaksi kuin edellisessä, kun maahan, karjaan 
ja työaineksiin menevien 15,000 punnan lisäksi vielä tulee
3,000 puntaa rakennuksia varten. Osuusmaksulippujen ni
mellisarvo on myöskin korkeampi; selitetään erästä uutta 
vastaväitettä — sitä, että kollegio edistäisi laiskuutta ja munk- 
kilaisuutta —, ja lopuksi pyydetään erikoisessa kehotuksessa 
lukijoita ja ystäviä tekemään ilmotuksia kollegiolle sopivista, 
käytettävissä olevista maa-aloista y. m. s. Mitään periaat
teellisia muutoksia yrityksen suunnitteluun ja perusteluihin 
ei tämä toinen painos sisällä.

Seuraavat lisäykset, joita on tehty ensimäiseen painok
seen, ovat huomattavia: »Minä uskon, että nykyisin jouti
laina olevat tämän kansakunnan köyhien kädet kykenevät 
tuottamaan niin runsaasti ravintoaineita ja teollisuustuotteita, 
että Englanti saisi siitä yhtäsuuren aarteen kuin Espanjalla 
on kaivoksissaan, jos lähetettäisi nuo tavarat ulkomaille, jos 
tätä nim. pidettäisi maalle edullisempana kuin kasvattaa kotona
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sen avulla ihmisiä, mikä mielestäni tuottaisi mahdollisimman 
suuren maan arvonnousun Englannissa. Sillä suurempi vä
kiluku se tekee maan Europassa arvokkaammaksi kuin Ame
rikassa tai Hollannissa arvokkaammaksi kuin Irlannissa» .. .  
Tämä — kollegio — „on suuremmassa määrässä yhteiskun
nallinen yhdyskunta kuin uskonnollinen".

Kappaleen tätä painosta löysi vuoden 1817 paikkeilla, 
kuten Robert Owen kertoo katkelmaksi jääneessä omassa kir- 
jottamassaan elämäkerrassa, tunnettu Francis Place valikoi- 
dessaan kirjastostaan pois arvottomia kirjoja ja ilmotti siitä 
heti Owenille sanoen: „Olen tehnyt suuren keksinnön — löy
tänyt teoksen, joka puolitoista vuosisataa sitte suositteli Tei
dän yhteiskunnallisia teorioitanne." Owen pyysi lentokirjasta 
itselleen ja selitti Placelle, että hän otattaisi siitä tuhannen 
kappaleen painoksen yleisölle jaettavaksi ja tunnustaisi, että 
tekijän ansiota oli hänen ajamansa aatteen ensimäinen muok- 
kailu, „vaikka tuo aate on minun mieleeni johtunut sen 
vuoksi että olen tottunut tarkkaamaan tosiasioita, niitä ajat
telemaan ja tutkimaan miten laajalti niitä voisi käyttää elä
män jokapäiväisissä puuhissa."

Owen piti sanansa, ja siten tuli Bellers siihen aikaan 
tunnetuksi laajemmille piireille. Mutta hän joutui sitte uudes
taan unohduksiin, ja kansantaloustieteen ja sosialismin his
toriaan nähden on vasta Marx vetänyt hänet päivänvaloon, 
esittäen sekä „Ehdotuksen" että Bellersin toisen pääteoksen, 
„Tutkielmia".

b) Bellersin » Tutkielmia» ja  muut teokset.

Meidän täytyy luulla, että laajempikaan yleisö ei osotta- 
nut riittävää harrastusta Bellersin ehdotusten suhteen ja että 
toiset esittivät uusia vastaväitteitä ja arveluja. Lyhyesti sa
noen, Bellers julkaisi 1699 uuden teoksen, joka suureksi 
osaksi käsitteli „Ehdotuksessa" esitettyjä aatteita. Teoksen 
nimenä on »Tutkielmia köyhistä, teollisuuslaitoksista, kau
pasta ja  ammateista, siirtokunnista, epäsiveellisyydestä ja  
sisäisen valon erinomaisuudesta ja  jumalaisuudesta.» Teos 
on monessa suhteessa huomattava ja „Ehdotuksen" paraiden 
kohtien veroinen.

Kirja alkaa viittaamalla parlamentin huoneille osotetussa 
omistuksessa Lontoossa edellisellä parlamentinistuntokaudella 
tapahtuneisiin kankurimellakoihin. Jos yhden ainoan am
mattikunnan puutteenalaiset jäsenet ovat ajottain uskaltaneet
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uhmailla koko parlamenttia vastaan, mitä olisikaan silloin 
odotettavissa, kun nälkäinen joukko tunkeutuisi yksityisten 
varakkaiden asunnoihin? Sitä kehotti hän lainsäätäjiä ajat
telemaan. Rahasakoilla voi vaikuttaa varakkaisiin, ruumiil
lista tuskaa tuottamalla terveisiin — »mutta millä tahdotte 
pitää nälkäisiä kunnioittavassa pelossa?"

Kun vielä on käsitelty kolmea kysymystä, jotka koske
vat terveille työttömille työn hankkimiseksi tarkotettuja toi
menpiteitä, siirrytään teoksessa esittämään itse „tutkielmia".

Ensimäisessä tutkielmassa esitetään »Todistus siitä, että 
500 säännöllisesti työssä olevaa työläistä kykenee vuodessa 
tuottamaan 3,000 puntaa enemmän kuin heidän ylläpitonsa 
maksaa.» Numeroilla toimitetun todistuksen alkaa huomau
tus siitä, että ihmiskunta aikoja sitte olisi joutunut häviöön, 
ellei tuottava työ aina olisi tuottanut enemmän kuin se on 
työläisiä maksanut. »Ainakin kaksi kolmasosaa Englannin 
väestöstä tai perheistä tuottaa kaikki tarpeet itselleen ja muulle 
väestölle; ja ellei tuo yksi kolmasosa, joka ei ole työläisiä, 
kuluttaisi enemmän kuin nuo muut kaksi kolmasosaa, voisi 
puolet työtätekevästä väestöstä tai perheistä pitää huolta koko 
kansakunnasta." Hänen tulo- ja menoarviotaan vastaan voisi, 
selittää hän, ehkä tehdä sen huomautuksen, että jokaisen työ
läisen sen mukaan tulisi päivässä keskimäärin ansaita 16 pen- 
ceä, kun siihen aikaan monet mitä suurimmilla ponnistuk
silla ansaitsivat tuskin 6 penceä tai 8 penceä. Viimeksimai
nitun myöntää hän oikeaksi, mutta selittää että muut 8 pen
ceä tai 10 penceä juuri kulkivat maanomistajan tai kaup
piaan taskuun. »Sillä se (tuote) maksaa tavallisesti kulutta
jalle kaksikertaa sen hinnan, minkä tuottaja sai." Osaksi 
selittää hän syynä asiaan olevan myöskin sen suuren eron, 
mikä on todelliselle tuottajalle maksettavan määrän ja tava
roitten hinnan välillä, kun tuotanto on huonosti yhteiskun
nallisesti järjestetty. »Meidän työläistemme suurimpana on
nettomuutena on se, että he tuottavat tavaroita, kun kukaan 
niitä ei käytä." Työn hyvin järjestäen voisi siten hänen 
mielestään maksaa vielä enemmän palkkaa tai vaatia työläi
siltä vähemmän työtä, ja kumminkin palkitsisi liike pääoman 
käyttäjät.

Toisessa tutkielmassa tahdotaan todistaa, että »500,000 
köyhää kykenee tuottamaan kansakunnalle 43 miljoonan 
arvonlisäyksen. » Laskupuoleltaan nojautuu todistus lisätyöhön, 
minkä köyhät kykenevät suorittamaan ja minkä Bellers kapi- 
talisoi viiteen prosenttiin, sekä heidän työnsä aikaansaamaan 
muuten melkein arvottoman maan maanhintaan. Mieltäkiin-
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nittävämpi kuin tämä vanhennut laskelma ovat ne lauseet, 
joita Bellers esittää sen yhä toistamansa väitteen tueksi, että 
»säännöllisesti työtä tekevän väestön lisääntyminen on valta
kunnan suurin aarre, vahvistus ja kunnia".

»Maa, karja, huoneet, tavarat ja raha ovat vain rikkau
den luuranko; ne ovat kuolleita maan väestöttä; ihminen on 
niiden elämä ja sielu."

»Tehkää työtätekevä väestömme kaksinverroin runsaam
maksi, ja me kykenemme elättämään kaksikertaa enemmän 
aatelisia kuin nyt, tai niiden tilukset tulevat olemaan kaksi 
kertaa niin arvokkaita kuin nyt. Mutta jos olisi mahdollista 
lisätä rakennuksiamme ja aarteitamme (samalla lisäämättä 
väestöä) niin tavattomasti, että kuningaskunnan köyhin mies 
olisi miljoonanomistaja, niin täytyisi yhtä monien näistä rik
kaista ihmisistä olla puunhakkaaiia, vedenkantajia, kyntömie- 
hiä ja riihittäjiä, kuin meillä nykyisinkin on sellaisia työläisiä 
kuningaskunnassa, tai sitte olisimme kuningas Midaksen kul- 
takirouksen alaisia: kädet täynnä kultaa, täytyisi meidän lei- 
vänpuutteessa kuolla nälkään."

»Sanotaan, että ulkomaalaiset tuovat meille rahaamme 
vastaan tuontitavaroita. Niin kyllä, mutta ne tekee heidän 
työkansansa." Ja kun tämä olisi vieraan ruhtinaan alaisena, 
niin yrittäisi se kerran itse päästä vuorolleen ja mieluummin 
käydä Englantia ryöstämään kuin ruokkia englantilaisia. »Ei 
ole mahdollista lisätä rikkaiden lukua muuten kuin että köy
hät työläiset samalla lisääntyvät; missä ei ole palvelijoita, 
siinä ei myöskään ole herroja."

Siirtyen käsittelemään kysymystä työn järjestämisestä, 
viittaa Bellers muun muassa siihen, että »muotien epävakai
suudet lisäävät kärsivien köyhien joukkoa" — puheenaihe, 
joka oli häntä kveekarina varsin lähellä. Talvella ovat, sa
noo hän, monet ammattityöläiset työttöminä, kun kauppiaat 
ja kankurimestarit eivät tahdo panna rahojaan kiinni, ennen
kuin tietävät, mikä on oleva lähimpänä muotina. Keväällä 
sitte taas muuttuvat asiat sille kannalle, että työläisiä on 
liian vähän. Silloin otetaan työhön joukottain oppilaita ja 
aputyöläisiä — riistetään käsiä auran kurjesta ja saatetaan 
kaupunkiin siirtymään tulevia kerjäläisiä.

Sivuutamme tässä koko mieltäkiinnittävän todistelun, että 
»kallis leipä tekee tuotteet kalleiksi ja vie kaupan perika
toon", ennakolta esitetään siinä melkein koko sittemmin syn
tynyt vapaakaupan evankeliumi, ja käännymme puhumaan 
siitä arvostelusta, minkä Bellers kohdistaa kauppaan yleensä 
ja ulkomaankauppaan erittäin.
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Tutkielmassa »Kauppiaista» kirjottaa hän: Kauppamie
het ja kauppiaat ovat kansakunnalle sitä, mitä taloudenhoi
tajat ja kellari mestarit ovat suurille perheille. Sikäli on heistä 
siis samanlaista hyötyä kuin järjestetystä hallituksesta. »Mutta 
kun kauppiaat ovat hyödyksi vain tuotteidenjaon eliminä, 
niin vain köyhien työ se lisää kansakunnan rikkautta, ja 
vaikka kansakunnassa ei ollenkaan voi olla liiaksi työläisiä 
niin kauan kuin on raaka-aineita kylliksi, niin voi maassa 
kumminkin olla liiaksi kauppiaita verrattuna sen työläisten 
lukumäärään." Kauppiaat voivat rikastua, samalla kun kansa 
tuhlauksen seurauksena köyhtyy. Viininnautinnosta otettu 
esimerkki johtaa hänet

»Tutkielmaan ulkomaankaupasta». Tämäkin kauppa on 
hänen mielestään hyödyllistä, kun sen kautta maahan tulee 
m. m. taideteollisuus- ja nautintoesineitä, joita maassa ei tuo
teta. Mutta, selittää hän edelleen, »hekumallinen aikakausi" 
voi — vaatteisiin ja huvituksiin nähden — helposti joutua 
huikentelemaan, kun tarkkaan ottaen »mistään ei voi sanoa, 
että se rikastuttaa kansakuntaa, paitsi siitä, mikä lisää sen 
väestöä . . . Mutta kysyä sopinee, miten paljo ne silkkiaineet 
ja viinit, joita maahamme tuodaan Turkista, Italiasta, Rans
kasta ja Espaniasta, vastaavat tai ovat nautintoarvolleen sen 
veroisia kuin ne kestävät ja hyödylliset kankaat ja ravinto
aineet, joita me niiden asemasta lähetämme muihin maihin. 
Otaksuen, että me vuosittain lähetämme 400,000 punnan 
arvosta englantilaisia teollisuustuotteita noihin neljään maa
han, ja että vastalähetyksissä kauppiaat ja välikauppiaat saa
vat 30 prosentin ylimäärän, joten vuosittainen tuonti-arvo 
tulee 520,000 punnaksi, niin syntyy kysymys: eivätkö nuo 
ensimainitut 400,000 puntaa varsinaisesti ole kansakunnalta 
menevä menoerä, eikä se 120,000 puntaa, jonka kauppiaat 
saavat ja jonka voidaan otaksua lisäävän kansan pääomaa? 
Ja toisena kysymyksenä on, mitä siitä määrästä nautitaan 
järkevästi ja paljonko tuhlataan irstailuun."

»Kun lähetämme 100,000 punnalla teollisuustuotteita 
Saksaan ja Hollantiin, niin saamme siitä tavallisesti hyödyl
lisiä tuotteita korvaukseksi. Kumminkin on mahdollista, että 
työttömät köyhämme, jos toimittaisimme heille työntilaisuu- 
den, valmistaisivat enimmät niistä ulkomaisista tavaroista, 
joita me tarvitsemme.

»Mutta silloin tulevat meidän villatehtailijamme, jotka 
vievät tuotteitaan noihin maihin, valittamaan noiden uutten 
teollisuushaarojen syntymisen johdosta." Samoin kuin esim. 
lancashireläiset ovat parlamentille tehneet sensuuntaisia ano-
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muksia, että annettaisi vapaasti maahantuoda vlamilaisia pit
sejä, jotta he saisivat Flanderissa menekkiä kankailleen. ,Ja 
niin", kirjottaa Bellers ja sanoo siinä oikeastaan jo viimeisen 
sanan ainaiseen vapaakauppa- ja suojelustullikiistaan, „olemme 
me ja tulemme olemaan, niin kauan kuin meidän teollisuu
temme ei ole oikeassa suhteessa maatalouteemme, kuin jäse
nemme nilkahuttaneita, jotka aina saamme voihkia, pan
naanpa meidät mille kyljelle hyvänsä. Siitä syystä monet 
lait, joiden tarkotuksena oli kaupan vilkastuttaminen, synnyt
tivät vain sisäisiä sotia käsityöläisten kesken, koska toisen 
ammatin etu usein on toisen häviö." Ja tutkielma loppuu 
tuohon „arkaluontoiseen kysymykseen, emmekö vähennä 
maamme väkilukua sillä, että annamme useiden kuolla ko
tona sellaisten tuotteiden puutteeseen, joita lähetämme mui
hin maihin hankkiaksemme vastalähetyksillä ravintoa toisten 
ylpeydelle ja ylellisyydenhalulle." •

Seuraa sitte »Tutkielma rahasta». Hän kehittää siinä 
edelleen „Ehdotuksen" johdannossa tästä asiasta lausumaansa 
ajatusta. „Rahasta", sanotaan siinä, „on pienempi hyöty kuin 
mistään muusta rikkaudesta: maasta ja karjasta saa omistaja 
tuotteita, rakennusten ja teollisuustuotteiden omaamisesta on 
hyötyä, mutta raha ei lisäänny eikä siitä ole hyötyä muuna 
hetkenä kuin sinä, jolloin antaa sen kädestään" . . . „Kaikki 
raha, mikä ei ole ehdottomasti tarpeen sisäisessä liikkeessä, 
on maalle ja kansakunnalle kuollutta omaisuutta . . . Rahalla 
on kaksi ominaisuutta. Se on panttina siitä, mistä se on 
annettu, ja se on mitta ja vaaka, jolla ja jonka mukaan kaikki 
muut esineet mitataan ja arvioidaan, se kun on kestävää ja 
helposti mukana kuljetettavaa. Ja kumminkin on sen arvo 
kaikkiin esineihin nähden muuttunut paljon enemmän kuin 
näiden esineiden arvo toisiinsa verrattuna sitte sen ajan, jol
loin Englannissa oli vain kahdeskymmenesosa siitä rahamää
rästä, mikä siellä nyt on . . . kun samalla ihmisen työpäi
vien määrällä kuin 300 vuotta sitten voi nykyisin ostaa lam
paan tai lehmän, ja samalla työllä nyt voi kyntää akren 
maata kuin silloinkin."

Tässä täytyy luonnollisesti ottaa huomioon, että tämä on 
kirjotettu aikana, jolloin maanviljelyksen ja ammattityön tuot- 
tavaisuus vain sangen vähitellen muuttui. Ja yksinpä Bel
lersin lähtiessä vääristä tosiasiallisista edellytyksistä, on se 
ajatus, johon hän tähtää, kuitenkin oikea.

»Siveettömyyden poistamista» käsittelevä tutkielma esit
tää, että kaikki taloudelliset parannukset ovat arvottomia, 
ellei niistä ole seurauksena siveellisyyden kohoaminen. Mutta



255

Bellers ei pidäty tässä puhumaan alemmista luokista, vaan 
käy heti ylempien kimppuun, joiden olisi annettava esimerk
kiä. Jos esim., tuumii hän, epäsiveellinen käyttäytyminen 
tekisi kelpaamattomaksi julkiseen virkaan, tai kiroaminen 
rangaistaisi vaikkapa vain vuodenkin virkaankelpaamattomuu- 
della, jolloin kuitenkin kveekarit, kun he periaatteellisista 
syistä eivät kiroa, olisivat elinijäkseen kelpaamattomia — niin 
saisi ehkä vähemmän nähdä epäsiveellisyyttä ja kuulla kiroa
mista. Mutta »Zerujahin poikia« — parlamenttia — ei voi 
voittaa asian puolelle.

Sangen kaunis, ja Beccarian ynnä muiden parhaiden 
teosten veroinen, on Bellersin kirjotus kuolemanrangaistusta 
vastaan tai, kuten hän sen nimittää: »Muutamia perusteita 
rikoksentekijäin mestausta vastaan.» Hän nimittää valtion 
aikaansaamaa näiden ennenaikaista kuolemaa »uskonnon ve
ritahraksi« ja vertaa rikoksentekijän suhdetta yhteiskuntaan 
pahantapaisen ihmisen suhteeseen perheeseensä. »Jos jolla
kulla olisi lapsi tai läheinen sukulainen, joka on joutunut 
vikapääksi kuolemanrangaistuksen tuottavaan rikokseen, niin 
käyttäisi hän, miten kovasti hän tekoa kammoksuisikin, kaikki 
keinonsa, säilyttääkseen hänen henkensä, siinä toivossa että 
pahointehnyt eläisi parantaakseen itsensä; vallankin jos hän 
voisi rikoksentehneen pitää niin eristettynä, että tämä ei voisi 
tulevaisuudessa tehdä samanlaisia kamaloita töitä. Ja sellai
nen lapsi ja lähempi sukulainen on jokainen yksilö yhteis
kunnalle.« Edelleen varottaa hän myöskään unohtamasta, 
että ihmisen vastuunalaisuus on rajotettu. »Joutilaisuuteen 
ja raakaan nautinnonhimoon kasvattaminen tuottaa toisille 
puutetta ja hätää, toisille tottumuksia, joita voittamaan he 
ovat melkein kykenemättömiä."

Tutkielmaan »Sisäisestä valosta» loppuu tämä kirja, 
joka osottaa Bellersin olleen kauttaaltaan aikansa ennakko- 
luulottomimpia henkiä, ei kaikin kohdin erehdyksistä vapaa, 
mutta melkein kaikissa paljon edellä valistuneimpienkin aika
laisten suurinta osaa.

Samaa on sanottava Bellersin seuraavasta julkaisusta, 
jonka sisällys käy riittävästi selville jo sen nimestä. Kirjan 
nimi oli kokonaisuudessaan seuraava: »Muutamia syitä, 
jotka kehottavat Europan valtoja perustamaan europalaisen 
valtion käyttämällä keinona yleistä keskinäistä takuuta ja 
jokavuotista kongressia, senaattia, eduskuntaa tai parlament
tia kaikkien tulevien maa-alueista tai ruhtinaiden ja valtioi
den oikeuksista mahdollisesti syntyvien riitaisuuksien ratkai
semiseksi. Ynnä lyhyt selostus eräästä Ranskan kuninkaan
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Henrik IV:nnen tästä asiasta tekemästä suunnitelmasta". Ja 
edelleen: „Ehdotus kristikunnan eri uskonnollisten suuntien 
yleisneuvostolle tai yleiselle kokoukselle siitä, että hankittaisi 
selvyys niistä yleisistä periaatteista, joihin nähden ollaan yksi
mielisiä (eikä väitettäisi eri suuntien eroavaisuuksista). Jonka 
kautta tultaisi huomaamaan, että eri suunnat, huolimatta tai- 
vaantien suhteen eriävistä mielipiteistä, kuitenkin voivat 
olla hyviä kansalaisia ja naapureita torjuakseen yhdessä ko
toisia levottomuuksia ja sotia, niin pian kuin ulkomaiset so
dat ovat lopussa." Lontoossa 1710.

Kuten muissa ehdotuksissaan, käy Bellers tässäkin mel
koista pitemmälle kuin hänen edeltäjänsä, mutta pyrkii kum
minkin aina tarpeellisessa määrässä ottamaan huomioon to
delliset olosuhteet. Hänen lentokirjasensa ei suinkaan ole 
mikään ylimalkainen mielikuvitelma, vaan liittyy se aikansa 
tapahtumiin ja tapauksiin, joiden perusteella Bellers koettaa 
todistaa ehdotuksensa tarkotuksenmukaisuuden. Vuodesta 
1701 kestänyt Espanian perimyssota oli maksanut tavatto
masti rahaa ja verta eikä kumminkaan näyttänyt rupeavan 
loppumaan, ja tätä sotaa käyttää Bellers tukenaan puhumaan 
hänen ehdottamansa valtioliiton puolesta. Kuningatar An
nalle osotetussa omistuksessa viittaa hän uhreihin, jotka sota 
on vaatinut, ja (Englannin, Hollannin ja Itävalta-Saksan vä
liseen) liittoon, joka oli tehty rauhan vakiinnuttamiseksi sodan 
jälkeen, ja siihen seikkaan, miten vähän takeita tämä liitto 
kumminkin tarjosi, miten monista sattumuksista sen kestä
minen riippui, kun jokaisen liittoutuneen valtion oli pidet
tävä silmällä muita suhteita. Valloille osotetussa vetoomuk
sessa laskee hän edelleen ne kustannukset, joita yksin 1688 
jälkeen sodat ovat Europan kansoille suoraan tai epäsuo
rasti -  ihmisiin, rahaan ja taloudelliseen hyvinvointiin näh
den — tuottaneet. Laskutapa on tässäkin aikaansa perin 
kuvaava. Lopuksi esittää hän ehdotuksensa. Europa pitää 
jakaa johonkin määrään — noin sataan — yhtä suuria piiri
kuntia (kanttoneja tai maakuntia), ja jokaisen maan pitäisi 
lähettää valtionparlamenttiin jäseniä aina yksi joka kanttonia 
kohti, se on: olla siinä edustettuna suhteellisesti suuruuteensa 
la väkilukuunsa nähden. Tässä parlamentissa, jonka tulisi 
käsitellä vain valtioiden ulkonaisia ja yleisiä suhteita eikä 
sekaantua niiden sisäisiin asioiiiin, määrättäisi, miten paljon 
valtioiden pitäisi kanttonia kohti asettaa asevelvollista mie
histöä tai kustantaa sotalaivoja ja myöntää rahaa, jos olisi 
tarpeen yhteinen toiminta rauhanhäiritsijöitä vastaan, ja aina 
niiden suoritusten mukaan, joiden täyttämisen eri valtiot
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tässä suhteessa ottavat velvollisuudekseen, määrätään lopulli
sesti heillä yhteisessä parlamentissa oleva äänimäärä, niin 
että maantieteellisen laajuuden ohella otetaan huomioon 
myöskin suorituskyky. Parlamentissa sovitaan sitte seisovien 
armeijojen vähentämisestä ja rauhan aikana aseissa pidettä
vän miesmäärän suuruudesta kanttonia kohti.

Tämä ajatus ei ole sosialismin kanssa missään suoranai
sessa yhteydessä, vaan on vallan yhtähyvin porvarillinen. 
Mutta se vastaa sangen pitkälle ehtinyttä porvarillisen kehi
tyksen astetta, jolloin seikkailevan maailmankaupan sijaan 
tulee säännöllinen kauppayhteys, se on — jos niin tahtoo 
sanoa — nykyaikaisen vapaakauppaopin edeltäjä, mikä v. 1710 
oli sangen kunnioitettavaa. Mutta muutenkin osottaa Bellers 
tässä kirjasessaan olevansa aikansa edellä. Hän painattaa 
siihen, kuten sen nimikkeestä käy ilmi, Ranskan kuninkaan 
Henrik lV:nnen samanlaisen ehdotuksen. Siihen liittämis- 
sään selityksissä huomauttaa hän, että Henrik oli ehdotuk
sestaan jättänyt pois Venäjän (»muskovitit") ja Turkin; mutta 
sen sanoo Bellers mielestään tapahtuneen vain kohteliaisuu
desta roomalaista paavinistuinta kohtaan. Mutta — »musko
vitit ja muhamettilaiset ovat ihmisiä, heillä on samat omi
naisuudet ja sama järjenlahja kuin muillakin ihmisillä, ja 
tarvitsevat he vain samanlaisia tilaisuuksia ja olosuhteita jär
kensä käyttämiseksi ollaksensa vallan muiden kaltaisia. Mutta 
sangen harhaanviepää menettelyä on lyödä heiltä aivot päästä, 
saattaakseen heidät järkiinsä, ja veisi sellainen pian suuren 
osan Europaa sotatilaan. Kuta enemmän sitävastoin tätä 
liittoa voitaisi laajentaa, sitä varmempi olisi rauha maan 
päällä ja hyvä tahto ihmisillä."

Tämän käsityksen ilmaisemiseen tarvitsi v. 1710, paitsi 
suurta määrää henkistä vapautta, myöskin melkoisesti roh
keutta. Ja myöskin toinen tuossa lentokirjasessa tehty ehdo
tus: uskontoparlamentti, joka ei keskustelisi siitä, mikä us
kontoja erottaa, siis käytännössä: *i dogmeista, vaan jonka 
pitäisi sopia siitä, mikä niille on yhteistä — ja sellaista voi
vat, sanoo Bellers, olla vain eräät siveelliset periaatteet, — 
tämäkin aate, niin vähän menestymisen mahdollisuuksia kuin 
sillä liekin voinut olla, oli ajalleen tärkeä. Se julistaa uutta 
kansainvälisyyttä. Se oli arvokkain vastaus sitä kaikkia ei- 
valtiokirkollisia vastaan suunnattua ajometsästystä vastaan, 
johon muuan Englannin kirkon pappi, kansanvillitsijä Sache- 
verell, kesällä vuonna 1709 oli kiihottanut ja joka vuonna 
1710 auttoi Harley-St.-Johnin torykoalitsionia hallitusohjiin.

Uuden hallituksen ensimäissä toimia oli — 1711 — su-
17
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pistää vaalioikeutta asettamalla valituksipääsemisen ehdoksi 
määrätyn vähimmän omaisuuden omistaminen. Todennäköi
sesti vastaukseksi tähän tai joka tapauksessa tämän tapauk
sen yllyttämänä kirjotti Bellers vaalilainuudistuksen puolus
tamiseksi kirjasen „Tutkielma parlamentinjäsentenvaalien hel
pottamisesta". Kirjasessa esitettiin säännöksiä ääntenostoa 
vastaan ja osotettiin m.' m. omaisuusehdonturmiollisuus, koska 
se johtaisi ihmiset väärinvannoen ilmottamaan omaisuutensa 
vaaliviranomaisille todellista suuremmaksi. Bellers muistutti 
sitäkin, että samat henkilöt sitte taas vm?&/sviranomaisille 
pyrkivät ilmottamaan varallisuutensa todellista paljon pie
nemmäksi.

1714 julkaisee hän laajahkon teoksen, jossa myöskin jo 
aikaisin tehdään selkoa vasta uusimpana aikana samassa laa
juudessa esitetystä ajatuksesta: terveydenhoidon yhteiskunnal- 
listuttamisesta. Se on itse asiassa ytimenä teoksessa »Kir- 
jotelma lääkintäolojen parantamisesta».

Tämän teoksen tärkein ehdotus tarkottaa lääketieteen 
tutkimisen ja hajottamisen saattamista suunnitelmalliseen 
yhteyteen sairashuonelaitosten kanssa, joiden kaikkialla ja 
järjestelmällisesti pitää joutua yleisten yhdyskuntien — kun
tien, satakuntien, kreivikuntien tai valtion — järjestettäviksi 
ja kannatettaviksi. Sangen soma on hänen johdantonsa, jossa 
hän, voittaakseen parlamentinjäsenet suunnitelmansa puolelle, 
laskee rahallisen tappion, mikä jokaisesta köyhästä, joka kuo
lee liian aikaisin, on maalle. Keskimääräisen tappion laskee 
hän 200 punnaksi.

Liitteessä toistetaan lyhyesti „kollegion" perustamisen 
ehdotus, jota Bellers väsymättä saarnasi viimeiseen hengen
vetoonsa saakka.

Sitten julkaisee hän vielä 1723 uuden „Tutkielman köy
hien työhönkäyttämisestä voittoatuottavasti", kirjan esilausel- 
mana on: „Ellei olisi työläisiä, ei olisi lordejakaan, ja ellei
vät työläiset tuottaisi enemmän elintarpeita ja teollisuustuot
teita kuin mitä he käyttävät, niin täytyisi jokaisen aatelis
miehen ruveta työläiseksi ja kaikkien tyhjäntoimittajien kuolla 
nälkään." Perustelut ovat pääasiassa samat kuin edellisissä
kin kirjotuksissa, monissa kohdin — kuten rahasta ja ulko
maankaupasta puhuttaessa — vaan terävämmin ja täsmälli
semmin esitettyinä. Yhä uudestaan viittaa hän elämän vai
heisiin ja vetoo „velvollisuuteen ja harrastukseen", mahta
vina „asianajajina", kannustaakseen rikkaita tehokkaasti huo
lehtimaan köyhistä. Huomattavana puolena tässä kirjassa on ko
rostettava Bellersin suhtautumista jo siihen aikaan yhä voimak
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kaampana esiintyvään työläisten ja käsityöläisten taisteluun 
teknillisten parannusten, täydellisempien työkalujen ja -aseit- 
ten tunkeutumista vastaan teollisuuden alalle. Bellers, joka 
teollisuuteen nähden on niin suoralla kannalla, että selittää 
sen yksipuolisen kehittymisen ilman samanaikaista maanvil
jelyksen kehittämistä mitä suurimmaksi virheeksi, samaksi 
kuin jos „asettaisi pöytään enemmän ihmisiä kuin mille siinä 
on ruokaa", vastustaa mitä jyrkimmin kaikkia koneidenkäyt- 
töä vastaan suunnattuja lakeja. Hänen työväenystävällisyy- 
tensä ei sokaissut häntä siinä hetkeksikään. Lait työn vähen
tämistä (s. o. työtävähentäviä koneita tai työtapoja) vastaan 
ovat yhtä järjettömiä, kirjottaa hän, kuin jos tahdottaisi sitoa 
työläiseltä toinen käsi selän taakse, jotta voitaisi aina käyt
tää yhden työläisen asemasta kahta. Hän ajatteli tässäkin 
kohdin kerrassaan nykyaikaisesti.

Teoksessa esitetään asetettavaksi parlamenttikomitea, joka 
tutkisi hänen ehdotustaan ja muita samanlaisia.

Keväällä 1724 julkaisee Bellers epistolan „vuosi-, neljän
nesvuosi- ja kuukausikokousten ystäville" — s. o. kveekari- 
järjestöille —, jossa hän hartaasti kehottaa heitä pitämään 
tehokasta huolta vankilain ja  sairaaloin asukkaista, osaksi 
tehdäkseen herätystyötä heidän keskuudessaan, osaksi mah
dollisuuden mukaan parantaakseen heidän aineellista tilaansa. 
Ja hänen joutsenlaulunaan ilmestyi samana vuonna „Lyhen
netty ote neuvosta ja kehotuksesta, jonka Georg Fox vuonna 
1657 antoi Lontoon viranomaisille köyhien asiassa, ynnä 
muutamia huomautuksia sen johdosta ja suosituksia todelli
sesti uskonnollismielisille ja varsinkin lontoolaisille ystäville 
ja heidän aamukokouksilleen." Se on lämminsydäminen ja 
sydämeenkäypä kehotus olla unohtamatta köyhien asiaa ja 
jättämättä sitä pelkkien almujen varaan. „Ystäville" osotti 
hän ensiksi suunnitelmansa työkollegioin järjestämisestä, ja 
hänen viimeinen sanansa kehottaakseen hankkimaan järjes
telmällisiä laitoksia työttömien pitämiseksi hyödyllisessä ja 
auttavassa työssä on taas suunnattu „varsinkin ystäville". 
Vuonna 1725 otti kuolema hänen kädestään levähtämättä 
köyhien hyväksi työskennelleen kynän.

Mitä hän avustamalla y. m. oli tehnyt köyhien ja apua- 
tarvitsevaisten hyväksi, ei kuulu tähän kuvaukseen — riittä
köön huomautus, että hän ei ollut vain teoriassa hyväntekijä. 
Edelleen olisi tämän teoksen puitteiden ulkopuolelle käy
mistä tutkia Bellersin kirjotusten vaikutusta aikansa ja seu- 
raavien aikakausien vastaavaan kirjallisuuteen. Hänestä pu
huessamme olemme jo rientäneet edemmäksi sitä aikaa,
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jonka käsitteleminen oli tehtävänämme. Mutta se oli vält
tämätöntä, kun hän ei vain aikajärjestykseen katsoen vaan 
myöskin teostensa aatesisällykseen nähden on rajamerkkinä 
seitsemännentoista vuosisadan kommunismin ja kahdeksan
nentoista vuosisadan uudistuspyrkimysten välillä. Bellers yh
distää edellisen eri virtaukset, joiden käsittely oli asianamme. 
Olemme nähneet, kuinka omistavien luokkien kahden eri 
ryhmän taistelu valtiollisesta herruudesta jatkuessaan toi val
tiolliselle näyttämölle aikakauden työläisluokkien kehittyneim
mät ainekset ja siten johti uudenajan valtiollisen kansanval
lan vaatimusten esittämiseen. Me olemme edelleen nähneet, 
miten vielä noitakin syvemmän työläisluokan kerroksen edus
tajia ja asianajajia esiintyy, jotka käyttäen valtiollisia voima
sanoja, omaksuen muista maista tuotuja uskonnolliskommu- 
nistisia oppeja ja epäilemättä hyväkseen käyttäen myöskin 
kotimaista kommunistista kirjallisuutta (More), kehittävät kom
munistisen opin, jyrkemmän kuin mikään entinen. Olemme 
edelleen nähneet, miten köyhempien luokkien kasvava hätä
tila omistavien luokkien rikkauden yhä lisääntyessä synnyt
tää porvarillis-ihmisystävällisen kirjallisuuden kaikenlaisine 
ehdotuksineen hankkia apua erikoistoimenpiteillä: tahdotaan 
valtiota, kuntia, järjestettyä yksityistoimintaa huolehtimaan 
siitä, mikä ennen oli ollut kirkon tehtävänä. Me näemme 
uuden valtiokäsityksen murtavan uraa itselleen, käsityksen 
valtiosta, jonka pitäisi muuttua vallassa olevan ylimystön 
liittokunnasta tai jonkin hallitsijasuvun omaisuudesta kaik
kien hyvän edistäjäksi, ja me näimme edelleen kirkollisten 
puolueiden raivoisan taistelun helmasta kehittyvän periaat
teiltaan kirkollisvaltaisen, dogmivastaisen suunnan, joka joh
taa osaksi ateismiin, osaksi yritykseen luoda jumalanpalve
lusmenoja vastustava uskonto, kveekarilaisuuteen. Kuten 
kveekarilaisuus suhtautuu ateismiin, suhtautuu ihmisystävälli
nen yhteiskuntauudistus kommunismiin. Mutta Bellers on 
sekä kveekarina että yhteiskunnallisten uudistusten ajajana 
paljon yläpuolella keskitason, kummassakin edustaa hän vain 
liikkeen parempaa puolta. Hänen kirjotuksissaan tapaamme 
uudestaan 17:nnen vuosisadan uskonnollisten ja yhteiskun
nallisten vallankumouksellisten rohkeimmat ja selvimmät aja
tukset. Onko hän saanut ne suoraan heiltä, tuntenut heidän 
teoksensa? Se on mahdollista, sillä tuona aikana ei ollut 
lähteiden mainitseminen tapana, paitsi silloin kuin vedottiin 
tunnustettuihin auktoriteteihin. Mutta hän on voinut saada 
ne myöskin epäsuorasti, noiden alkuperäisten kirjottajien in
nostamien kirjailijain välityksellä, ympäristöstään, jos niin
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tahtoo sanoa, »ilmasta". Hän kirjoni samanlaisissa olosuh
teissa kuin nuokin, hätätilankaudella, valtiollisen kumouksen 
jälkeen. 1648-1649 voi uskoa asestenujen kansanvaltaisten 
ainesten toimeenpanemaan vallankumoukseen, 1688 tai 1695 
oli sellainen haave mahdoton. Mutta 1695 oli terävämpi 
porvarillisen yhteiskunnan ja sen kehitystaipumusten>rvos- 
telu mahdollinen; oli mahdollista ei vain siveellisesti tuomita 
siinä vallitseva yhdenvertaisuudenpuute, vaan myöskin jo 
paljastaa sitä vallitsevat taloudelliset voimat ja siinä ilmenevä 
kykenemättömyys johtaa omia tuotantovoimiaan yhteiskun
nan edun mukaisesti. John Bellersin suuri ansio on, että 
hän jo niin aikaisin huomasi porvarillisen talouden tämän 
puolen; ja jos voi sanoa, että yksityisomaisuuteen nähden 
hänen ehdotuksensa oli samassa suhteessa Gerard Winstan- 
leyn — vieläpä Charberlainin — ehdotukseen, kuin 1688:n 
vallankumous 1648:n kapinaan, niin täytyy samalla sanoa, 
että hänen suurempi yhteiskunnan taloudellisen kokoomuk
sen ymmärtämisensä vallan vastaa porvarillisen rikkauden 
varttumista vuodesta 1648 vuosisadan lopulle, ja että hänen 
kirjotuksensa ovat arvokkaimpana vastasäkeistönä, mitä työ
läisten asia noina aikoina löysi aikakauden porvariston ylis- 
telijöille.

E. Bernstein.





U I osa.

’Jesuitain siirtokunnat P a ra 

gu a y ssa .





Kristillinen tasavalta.

Leo Xllhnnen viisaalla johdolla, tuon paavin johdolla, 
joka vaatimattomasti kutsui itseään »työväen paaviksi", lähti 
Europan ja Amerikan katolinen papisto valloittamaan itsel
leen takaisin vanhan vaikutusvaltansa kansaan*). Vierottaak- 
seen työläiset sosialistiselta vaikutukselta, rupesi hän paavius 
kautensa keskivaiheilla huolehtimaan köyhälistön kohtalosta, 
josta hän siihen asti oli sangen vähän välittänyt, ilmeisesti 
siksi, että hänen koko voimansa olivat menneet niihin kai
kenlaisiin lukuisiin toimiin, joita häneltä vaati hänelle pal
kan maksava kapitalistiluokka. Nykyisin on kristillistä »so
sialismia", joka, ollen sangen kykenevää muuntelemaan, on 
mukautunut niiden maiden ja yhteiskunnallisten olosuhteiden 
vaatimuksiin, joissa sen apostolit ovat sen iloista sanomaa 
julistaneet. On senvuoksi varmaan mieltäkiinnittävää luoda 
katsaus sellaiseen »Uuteen Jerusalemiin", johon nuo hengen- 
herrat tahtovat ihmiskunnan johtaa. Voidaksemme tällaisen 
katsauksen tehdä, ei meidän tarvitse seurata Eugen Richter 
raukan jälkiä, joka on epätoivoisesti ponnistellut todistaak
seen, että hänenlaisensa poroporvari on kykenemätön kohoa
maan käsittämään siveyttä, jolla perustanaan ei enään ole 
kapitalistinen voitto, ja käsittämään yhteiskuntaa, jossa tuot
tajalta ei enään päivittäin varasteta osaa hänen työnsä he
delmistä. Saadakseen käsityksen katolisen papiston luvatusta 
maasta, ei meidän myöskään tarvitse laskea mielikuvitus
tamme valloilleen ja suunnitella „tulevaisuudenvaltiota", jota 
katoliset yhteiskunnanuudistajat hyvällä syyllä voisivat rii
dellä meiltä omakseen. Meidän tarvitsee päinvastoin vain

I LUKU.

•) Leo XIII, joka oli paavina v. 1878-1903, koetti kehittää katoli
selle kirkolle jonkinlaista yhteiskunnallisen toiminnan ohjelmaa ja saada 
aikaan senmukaista »työväenliikettä" pysyttääkseen työläiset vieraina muille, 
etenkin sosialistiselle työväenliikkeelle. — W. J.
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tutkia sitä r,kristillistä tasavaltaa", jonka jesuitat loivat Para- 
guayhin.

Jesuitain seura perusti, väestönä kansaa, joka siveelli
sessä ja henkisessä suhteessa oli tavattoman kehityskykyistä, 
»kristillisen valtion", jossa oli kokonaista 150,000 asukasta 
ja joka pysyi pystyssä yli puolentoista vuosisataa, nimittäin 
1610-1768.

Historioitsija Rayal väittää, että »jesuitat olivat oppineet 
ne keinot, joita inkaskansa käytti, valtakuntaansa hallitakseen 
ja suurentaakseen, ja että he pitivät niitä esimerkkeinään". 
Funes, etelä-amerikalaisen Cordovan tuomiokirkon tuomio
rovasti, panee kuitenkin jyrkän vastalauseen tätä väitettä vas
taan ja selittää, että »jesuitoilla oli paljon ylevämpi esikuva 
evankeliumin opeissa sekä ensimäisten kristittyjen esikuvassa". 
Paraguayn »lähetysasemat" merkitsevät siis Funesin mukaan 
kristillisen ihanteen toteutumista ja sellaisina pitäisi niiden 
olla omiaan vetämään maailman ihastus puoleensa.

Tämän kristillisen tasavallan harvinaiseksi onnenosaksi 
on tullut se, että 18:nnen vuosisadan epäilevät filosofit ihas
tuivat siihen, mennen niin pitkälle, että »kadehtivat Para
guayn indianien kohtaloa", kertoo Azara, joka 1781-1801 
oli Espanian asiamiehenä ja komendanttina Paraguayn ra
jalla. Montesyuieu ei kitsastellut kehuessaan. »Tuottaa«, 
sanoo hän, »jesuitain seuralle kunniaa, että he noissa seu
duissa ensinnä ovat opettaneet uskonnon ynnä ihmisyyden 
aatetta . . .  Se on koonnut hajanaiset kansat metsistä, se on 
antanut niille turvatun toimeentulon, se on heidät vaatetta
nut . .  . On aina oleva kaunista hallita ihmisiä tehdäkseen 
heidät onnellisiksi."

Jesuitain »lähetysasemat", »siirtokunnat" tai »opit", joiksi 
teokratisen tasavallan paikkakuntia nimitettiin, olivat kum
minkin 17:nnellä ja 18:nnella vuosisadalla myöskin vastusta
jien ankarien hyökkäysten esineenä. Valtiomiehet syyttivät 
jesuitain seuraa siitä, että se tahtoi luoda Espanian kruu
nusta riippumattoman valtion. Siirtomaitten espanialaiset 
moittivat sitä siitä, että se oli turmiollisena ja epärehellisenä 
kilpailijana yksityisteollisuudelle ja yksityiskaupalle, ja että se 
kielsi vierailta pääsyn siirtokuntiinsa, pysyäkseen yksin maassa 
olevien kulta- ja hopeakaivosten omistajana ja hyödynnaut- 
tijana. Toiset vastustajat verhoutuivat uskonnon ja ihmis- 
ystävyyden naamariin ja syyttivät jesuitoja siitä, että nämä 
opettivat indianeille väärennettyä kristinuskoa ja rasittivat 
indianeja liiallisella työnteolla.

Kun minä olen tahtonut antaa aivan puolueettoman ku
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vauksen paraguaylaisesta jesuitavaltiosta, olen pitänyt velvol
lisuutenani mitä suurinta omantunnontarkkuutta noudattaen 
tutkia valitukset, joissa monasti ilmenee pahansuopuutta ja 
jotka aivan liian usein saavat selityksensä sangen aineelli
sista syistä. Mutta yhtä huolekkaasti olen tutkinut ne teok
set, joissa ilmenee Hiotettua, teeskenneltyä tai myöskin yksi
puolisen arvostelukyvytöntä jesuita-isien luoman ihailua. Tut
kimukseni Paraguayn kristillisen yhteiskunnan rakenteesta 
perustuvat ennenkaikkea lähetyssaarnaajain kirjeisiin sekä 
virallisiin asiakirjoihin, joita paljon on esittänyt jesuita Char
levoix, joka on kirjottanut teoksensa »Histoire du Paraguay» 
(Paraguayn historia) yksinomaan ihannoidakseen jesuitain 
veljeskuntaa. Edelleen tutkin tarkkaan Funesin kirjottaman 
»Histoire civile du Paraguay» (Paraguayn siviilihistoria), 
jonka tekijä pyrkii torjumaan sitä arvostelua, mikä Azaran 
teoksessa » Voyage dans l'Amérique méridionale» (Matkustus 
Etelä-Amerikassa) oli suunnattu jesuitain tasavaltaa vastaan. 
Funes ja Azara olivat samaan aikaan, vähän jesuitain karko
tuksen jälkeen, »lähetysasemien" maassa. Tosiasiat, jotka he 
kertovat, olivat he siis kuulleet silminnäkijöiltä.

Jesuitain kristillinen tasavalta on omiaan kiinnittämään 
sosialistien mieltä kahdelta kannalta. Ensinnäkin antaa se 
jotenkin tarkan kuvan siitä yhteiskuntajärjestelmästä, jota ka
tolinen kirkko pyrkii toteuttamaan, ja sitten on se yhteiskun
nallinen koe, vieläpä mieltäkiinnittävimpiä ja tavattomimpia, 
mitä milloinkaan on tehty. Mitä mieltä onkin jesuitaveljes- 
kunnan salaisiin tarkotusperiin nähden, ihmettelemättä ei voi 
olla sitä suurta valtiollista ymmärrystä, jota se työssään 
ilmaisi; ei voi olla ihmettelemättä Paraguayn jesuitasiirto- 
kunnissa indianeja kouluttaneiden ja hallinneiden lähetys
saarnaajien uhrautuvaisuutta, rohkeutta, kasvatus- ja johto- 
aitoa ja kärsivällistä sitkeyttä.

II LUKU.

Paraguayn uillit kansakunnat ja espanja
laisten toimittama maan uallotus.

Paraguayssa asui v. 1536, siihen aikaan jolloin Alvaro 
Nunez sen vallotti, useita villejä kansakuntia, jotka erosivat 
toisistaan pääasiassa kieleltään. Guaranikansa, niistä verrat
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tomasti lukuisin, asui sangen laajalla maa-alueella, joka ulot
tui Guyanasta pohjosessa Rio de la Platan suulle etelässä ja 
jota idässä rajotti Atlannin valtameri, lännessä Andit. Gua- 
ranikansaa asui koko Brasiliassa, ja useita muita kansoja asui 
sen keskuudessa.

Guaranien kansakuntaan kuului tavattoman monia eri 
heimokuntia, joita asui hajallaan tällä laajalla maa-alueella. 
Useat heimot asuivat kylissä, jotka sijaitsivat metsien ran
nalla ja virtojen varsilla. Niihin kuuluvat hankkivat elan
tonsa metsästämällä ja kalastamalla, kokoamalla runsaasti 
löytyvää villien mehiläisten hunajaa ja maanviljelyksellä, 
joka vielä oli vallan alkeellisella asteella. He viljelivät ma- 
niokia, leipäjuurta, josta valmistivat kassavea, maniokileipää, 
he viljelivät maissia ja korjasivat Charlevoixin mukaan kaksi 
satoa vuodessa, he pitivät kanoja, hanhia, ankkoja, papukai
joja, sikoja ja koiria. He käyttivät aseina kolmisärmäistä 
nuijaa, jota sanottiin makanaksi, jousta, joka kuuden jalan 
pituutensa ja vaikeataipuisan puukaarensa vuoksi täytyi jän
nittää siten, että pistettiin sen toinen pää maahan; voimak
kaasti lennätti se neljän jalan pituisia heittokeihäitä ja päh- 
kinänkokoisia savikuulia, jotka oli poltettu koviksi ja joita 
pidettiin eräänlaisessa verkossa. Kolmenkymmenen metrin 
etäisyydeltä musersivat he näillä kuulilla miehen sääriluun 
ja niillä tappoivat he lintuja lennosta.

Erilaisista tiedoista huolimatta on varmaa, että guaranit, 
siihen aikaan kun Paraguay vallotettiin, olivat seudun kor
keimmalle kehittynyt kansakunta. Useat siihen kuuluvista 
heimoista asuivat vakinaisilla asumassoilla ja harjottivat 
alkeellista maanviljelystä. Tämä heidän saavuttamansa yh
teiskunnallinen kehitys teki mahdolliseksi pysyttää heidät 
työssä ja orjuuttaa heidät. Sen vuoksi voivat portugalilaiset 
tehdä vangitsemansa guaranilaiset orjiksi. Mbayakansaan 
kuuluvat sitävastoin antoivat mieluummin hävittää itsensä 
sukupuuttoon kuin taipuivat pakkotyöikeen alaisiksi. Muuta
massa vuodessa onnistui portugalilaisten tehdä orjiksi kaikki 
Brasiliassa asuvat guaranit. Espanialaiset kokosivat yhtä 
lyhyessä ajassa Paraguayn guaranit 40:en puebloon (asut
tuun paikkaan) ja pakottivat heidät tekemään talonsa ja maan- 
viljelystöitä, „kun sen sijaan", kuten Azara kertoo, „kukaan 
ei voinut kukistaa muita indianeja eikä koota heitä siirto
kuntiin". Vieläpä villitkin olivat käyttäneet guaranien työ
kykyä hyväkseen. Mbayalaiset, jotka „pitivät itseään maail
man urhoollisimpana kansana ja myöskin jaloimpana, ylevä- 
mielisimpänä ja uskollisimpana, jos oli kysymys sanansa pitä
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misestä", ja jotka perin pohjin halveksivat europalaisia, vil- 
jelyttivät maitansa guaraneilla. »Kumminkaan ei tämä orjuus 
ollut kovaa", huomauttaa Azara, »guarani alistuu siihen va
paaehtoisesti ja ottaa vapautensa takaisin, kun häntä halut- 
iaa. Mbayalaiset eivät koskaan antaneet palvelijoilleen käs
kyjä; he eivät koskaan käyttäneet palvelijoitaan kohtaan käs
kevää tai pakottavaa puhetapaa . . .  he luottavat heidän hy
vään tahtoonsa, tyytyvät siihen, mitä palvelusväki omasta 
halustaan tahtoo tehdä, ja jakavat sen kanssa kaiken mitä 
heillä on . . . Olen nähnyt, miten vilusta värisevä m baya- 
lainen jätti guaranilaiselle orjalleen peitteen, jonka tämä oli 
häneltä ottanut, eipä edes huomauttanut, että hän mielellään 
olisi itse pitänyt sen . . . Kukaan sotavanki ei tahdo jättää 
mbayalaisia, vaikka hänet tehdään orjaksi, eivät edes espa
njalaiset naiset, vaikka monet näistä vangiksi joutuessaan jo 
olivat täysi-ikäisiä ja äitejä."

Tuo niin lempeä ja helposti ohjattava guaranikansa oli 
kristillisillä „lähetysasemilla" oppiva tuntemaan paljon anka
rampaa orjuutta. Kumminkin oli se kohtelu, jonka guaranit 
espanjalaisilta ja jesuitoilta saivat osakseen, vielä lempeätä 
verrattuna portugalilaisten menettelyyn Brasiliassa.

Kristillisen sivistyksen levittäjät olivat arkaa omaatun
toaan rauhottaneet selittämällä, että indianit olivat »järjettö
miä ihmisiä" ja merkitsivät ihmisen ja eläimen välimuotoa. 
Las Casasin pontevuutta ja uhrautuvaisuutta on kiittäminen 
siitä, että paavi Paavali ill:s bullassaan vuonna 1537 tun
nusti indianit ihmisiksi. Siitä huolimatta kokoontui v. 1538 
Limaan kirkolliskokous pohtimaan vielä kerran kysymystä 
punanahkojen ihmisyydestä. Mielipiteet asiasta kävivät eri 
suuntiin, kumminkin tahtoi enemmistö suosiollisesti myön
tää, että indianeilla on järki, niin että he voivat saada luvan 
kirkon sakramenttien nauttimiseen. Mutta kun herrajuma
lalla Kristuksen kuoleman aikaan ei vielä ollut aavistusta 
Amerikan olemassaolosta, jonka, kuten tietty, Kolumbus löysi 
vasta viisitoista vuosisataa myöhemmin, niin ei hän myös
kään ollut voinut lähettää ketään apostolia sinne, kääntämään 
uuden maailmanosan kansakuntia kristinuskoon. Seikka oli 
vaikea selittää. Pulmasta päästiin otaksumalla, että pyhä Tuo
mas oli Indiasta käsin saapunut Amerikaan, josta vielä oltiin 
keksivinään lukuisia apostolisen vaikutuksen jälkiä. Kun 
kirkko oli sanonut ratkaisevan sanan, pyrki Espanian hovi 
sangen kiitettävällä tavalla estämään kohtelemasta indianeja 
juhtina ja hävittämästä heitä sukupuuttoon, mikä oli tullut 
Perun alkuasukasten kohtaloksi. Katolinen kirkko on osalta



270

vastuussa espanjalaisten vallottajien epäinhimillisestä ju muu- 
desta; se antoi näiden menettelylle oikeutuksen varjon kauan 
vitkastelemalla tunnustamasta punanahkoja ihmisiksi.

Paraguayn ja Rio de la Platan varsilla olevien alueiden 
vallottajat eivät tuhonneet villejä, vaan alistivat heidät help
poon orjuuteen. He määräsivät, että jokainen indianiheiino, 
joka hyökkäisi espanjalaisten leirin kimppuun tai jollakin 
tavoin sitä vahingoittaisi, olisi tuomittu orjuuteen. Kaikkien 
siihen kuuluvien täytyi elämänsä loppuun palvella voittajaa 
ja muodostaa »comendaria de yanaconas», se on heistä tuli 
eräänlaisia orjia, jotka, määrättyyn paikkaan kytkettyinä, oli
vat valvotettuja henkilökohtaiseen palveluksentekoon. Mutta 
espanjalaisten komturikunnat (vuokra-alueet) eroavat oleelli
sesti portugalilaisten komturikunnista, sillä edellisissä oli kiel
lettyä indianien myyminen, pahoinpitely, jopa käytöksen, sai
rauden tai vanhuuden vuoksi tapahtuva poislähettäminen- 
kin. Isäntä oli velvollinen orjansa vaatettamaan, ruokkimaan 
ja hoitamaan, kasvattamaan heidät kristinuskoon ja opetta
maan heille jotakin käsityöammattia. Tästä näkee, että Es- 
panian hallitus aikoi sivistää indianit ja samalla hankkia 
sivistäjälle etua. Joka vuosi kävivät tarkastajat komturikun- 
nissa, ottivat selon indianein valituksista ja tutkivat, nouda
tettiinko kuninkaallisia määräyksiä ja ohjeita.

Elleivät villit vapaaehtoisesti valinneet itselleen kiinteätä 
asuinsijaa ja tunnustaneet espanian ylivaltaa, niin pakotettiin 
heidät, jos se oli mahdollista, valitsemaan jokin paikka oman 
alueensa piirissä ja muodostamaan sinne kylä, joka järjestet
tiin europalaiseen tapaan. Katsike, heimokunnan sotapääl
likkö, tuli „ korrigedoriksb' eli ylimmäksi virkamieheksi; 
alkaldi (pormestari, kunnanesimies) ja muut „kabilden" (kun- 
nallisneuvoston) jäsenet määrättiin vaalin kautta virkaansa. 
Kylissä asuvia indianeja nimitettiin „mitayoiksi" (arentimie- 
hiksi), joiden tuli kaksi kuukautta vuodessa palvella espanja
laisia, muun ajan olivat he vapaina eikä heidän tarvinnut 
tehdä mitään työtä herralleen. Naisilla, 18:n vuotta nuorem
milla ja viisikymmentä vuotta täyttäneillä henkilöillä, eikä 
myöskään katsikella, hänen vanhimmalla pojallaan ja „kabil
den“ jäsenillä ollut minkäänlaista palveluksentekovelvolli- 
suutta. Orjien ja arentimiesten komturikunnat annettiin espa
njalaisille, joita tahdottiin palkita heidän kruunulle tai siirto
kunnalle tekemistään palveluksista. Ne olivat niiden „bene- 
fisioin" (läänitystilusten) tapaisia, joita Iäänitysajan sotapääl
liköt ja ruhtinaat jakoivat uskollisille seuralaisilleen.

Don Martinez de Yrala, joka 17:nnen vuosisadan jälki-
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maisella puoliskolla oli Paraguayn käskynhaltijana, tahtoi 
ansaita osakseen Espanian hallituksen erikoisen mieltymyk
sen. Hallituksen toiveiden tiesi hän käyvän siihen suuntaan, 
että olisi joudutettava villien sivistyttämistä, se on heidän 
asettumistaan asumaan kyläkunnittain, joiden suhteet järjes
tettiin europalaiseen tapaan. Hänen mieleensä johtui sen- 
vuoksi nerokas ajatus antaa jokaiselle yksityiselle oikeus pe
rustaa omalla kustannuksellaan uusia kyliä tai saattaa vielä 
vapaina olevia indianeja liittymään jo perustettuihin kyläkun
tiin. Niiden alkuasukasten palvelustöiden, jotka joku sillä 
tavoin omaan laskuunsa ja omalla uhallaan sai vakinaisille 
asuinpaikoille asettumaan, piti elinijäksi kuulua hänelle, mutta 
hänen kuoltuaan saivat siirtokunnan asukkaat vapautensa 
takaisin ja oli heidän vain valtionkassaan suoritettava mää
rätty vero. Espanjalaiset panivat nyt toimeen oikeita villien 
metsästyksiä, samaan tapaan kuin portugalilaiset ja Sao Pao
lon „mamulukot", sekava joukko europalaisia eri kansakun
tiin ja sekarotuisiin kuuluvia rosvoja, jotka olivat eräälle kal
liolle rakentaneet ja linnottaneet luoksepääsemättömän rosvo- 
pesän, josta he tekivät hyökkäysretkiään ympäristöön, ryösti
vät indianeja, myivät miehet ja lapset ja vaimoista jättivät 
osan elääkseen yhdyselämää heidän kanssaan. Vainotut ja 
pahoinpidellyt villit pakenivat metsiin, välttääkseen julmien 
sivistäjien mahtia, ja nämä voivat, huolimatta mitä innok
kaimmista ponnistuksistaan, perustaa Paraguayhin vain noin 
49 komturikuntaa, joita säilytettiin olemassa vain verratto
malla hirmuhallinnolla ja joissa usein puhkesi kapinoita. Vil
lit käyttivät hyväkseen jokaista tilaisuutta, paetakseen takaisin 
metsiinsä, joissa he pontevasti puolustivat takaisinsaamaansa 
vapautta.

Jesuitat tulivat Paraguayhin 16:nnen vuosisadan loppu
puolella, juuri siihen aikaan, jolloin ihmismetsästys oli täy
dessä kukassaan. Heistä tuli indianien puoltajia ja suojeli
joita. Julkisesti ja arkailematta arvostelivat he espanialaisten 
menettelytapaa, syyttivät espanjalaisia hallituksen käskyjen 
halveksimisesta ja komturikuntien indianien pitämisestä orjina, 
joilta oli vapaus ryöstetty ja joita oli työllä ylenmäärin rasi
tettu, menehdytetty ja lisäksi pahoinpidelty. He esittivät 
syytöksiään aina Espanian kuninkaalle saakka, jolla aina oli 
vierellään jesuita rippi-isänä. He kuvasivat kuninkaalle niitä 
raakuuksia, joita harjotettiin villejä vastaan, joille ei annettu 
mitään uskonnollista opetusta; europalaisten häpeämättömiä 
tapoja, heidän herruusvaltansa kovuutta ja juhnuutta, mikä 
tuhosi punanahat tai pakotti heidät kapinaan tai pakenemaan.
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He selittivät, että harjotettu raakuus oli esteenä indianien 
kääntymiselle, että näille oli jo pelkkä sana „espanjalainen" 
hirmu, ja että indianit mieluummin antoivat tuhota itsensä 
kuin siirtokuntahallituksen alaisina asettuivat kyläkuntiin asu
maan. Jesuitat tarjoutuivat kääntämään villit lempeyttä käyt
täen ja saattamaan heidät asumaan kyläkuntiin.

Jesuitat saivat, rohkeasti esiintyessään alkuasukasten puo
lustamiseksi, osakseen kaikkien europalaisten siirtolaisten 
vihan. Nämä kielsivät heitä astumasta heidän kyliinsä ja 
kieltäytyivät antamasta heille mitään ravinto-aineita suurem
massakaan hädässä. Jesuitaveljeskunnan lähetyssaarnaajat, 
jotka olivat opetelleet guaranien kieltä — mitä ennen heitä 
kukaan katolinen hengenmies ei vielä ollut tehnyt —, lähti
vät metsiin ja asuivat indianien keskuudessa, jotka olivat tul
leet huomaamaan, miten hyväntahtoisesti isät huolehtivat hei
dän kohtalostansa. Ystävinä ottivat heidät vastaan villit, jotka 
muuten pakenivat europalaisia vieläpä tappoivat heimolai
sensa, jotka toimivat europalaisten tulkkeina. Molemmat en- 
simäiset lähetyssaarnaajat, Mazeta ja Kataldino, elivät met
sissä guaranien joukossa ja neuvoivat näitä yhtymään muo
dostaakseen voiman, joka kykenisi tekemään vastarintaa vai
noojille ja puolustamaan vapautta. Molemmat mainitut mie
het tekivät kaiken voitavansa voittaakseen puolelleen puna
nahkojen luottamuksen ja myötätunnon. Kun he tunsivat 
näiden intohimoisesti pitävän soitannosta, niin kulkivat he 
laulaen virtoja pitkin, indianit seurasivat heidän venettään 
pitkin rantoja tai uivat perässä. Kun he tällä tavalla olivat 
koonneet suurehkon määrän alkuasukkaita, laskivat he ve
neensä maihin ja selittivät kristinuskon totuuksia — niin ker
tovat ainakin „Mieltäylentävät kirjeet". Todennäköisempää 
on kumminkin, että he puhuivat guaraneille siitä huonosta 
kohtelusta, jota nämä olivat saaneet osakseen; onnesta, joka 
heidän osakseen tulisi jesuitain isällisessä johdossa, ja että 
he ylistivät niitä „ihmeitä", mitä voivat tehdä.

Lähetyssaarnaajat pitivät tärkeänä lahjoilla ja lupauksilla 
voittaa puolelleen heimokuntien sotapäälliköt ja päämiehet ja 
kiinnittää heidät itseensä saattamalla heidät terveellisesti pel
käämään heidän salaperäisiä voimiaan. Ovatpa he toden
näköisesti salaa tuhonneetkin julmasti indianeja, jotka eivät 
noudattaneet heidän käskyjään, sitte selittäen tapahtuman 
„voimakkaan ja kiivaan jumalan" teoksi, antaen siten uuden 
painoksen siitä ihmeestä, jonka kautta pyhä Pietari rankaisi 
Ananiasta ja Safiraa.

Jesuitaveljeskunta riemuitsi kaikesta vastarinnasta, mitä
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espanialaiset siirtomaissa heille tekivät. Francisco Alfaro, Pa
raguayn käskynhaltija, julisti vuonna 1612 hallituksen nimessä 
määräyksen, joka ankarasti kielsi ahdistamasta indianeja saat
taakseen heidät kyliin asumaan, ja selitti, että vasfedes ei 
enään annettaisi komturikuntia kenellekään ¡äänityksiksi. 
Mutta jo kahta vuotta aikaisemmin olivat jesuitat päässeet 
aseman herroiksi ja olivat laskeneet valtakuntansa perustan 
sillä, että olivat ruvenneet maallisten päälliköiden ja viran
omaisten sijaan monissa komturikunnissa, joita nyt alkoivat 
muodostella uuteen tapaan.

Iin LUKU.

■Iesuitain siirtokunnat.

Espanian hovi seurasi mielenkiinnolla indianien käännyt
tämistä ja heidän sivistämistään. Kun se kielsi edelleen käyt
tämästä niitä raakoja keinoja, joita siihen asti oli tarkotuk- 
seen käytetty, ja niiden sijaan suositti laupeutta ja lem
peyttä, täytyi sen myöskin jesuitain kehotuksesta aineellisesti 
auttaa uutta tapaa käyttäviä apostoleja helpottaakseen heidän 
sivistystyötään. Hengelliset vallottajat astuivat nyt maallisten 
sijaan: eivät vain jesuitat, vaan lukuisat muutkin hengenmie- 
het, jotka tosin eivät tunteneet villien kieltä eivätkä tapoja, 
mutta joilla ruokarahana taskussaan oli madridilaisen halli
tuksen apuraha, lähtivät nyt europalaisten asumien maiden 
rajaseuduille. Sellainen lähetyssaarnaaja rakensi puisen kir
kon, kokosi ympärilleen muutamia indianeja, jotka oli vali- 
koinnut kaupungeista ja jotka toimivat yksissäneuvoin hänen 
kanssansa, ja julisti uuden kyläkunnan perustetuksi. Kun 
saatu apuraha oli käytetty, katosi kirkkoherra ja alotti jossa
kin muualla samanlaisen pelin samalla menestyksellä. Ra
kennettu kirkko sortui pian ja kylä hävisi olemasta, mutta 
Espanian hovi iloitsi siitä edistyksestä, mitä kristinusko ja 
sivistys tekivät toimeliaan lempeyden avulla. Todellisuu
dessa ei vuonna 1612 annetun kuninkaallisen käskykirjeen 
julaistua oltukaan perustettu ainoatakaan indianikylää. Poik
keuksena olivat jesuitain lähetysasemat.

Jesuitaveljeskunnan lähetyssaarnaajia avustettiin samoin 
hallituksen varoilla, mutta he ottivat vakavalta kannalta teh
tävänsä, pyrkien saattamaan villit asettumaan kyläkunnittain
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asumaan, jättämään paimentolaiselämän, pyrkivät kasvatta
maan heidät työntekoon ja lisäksi vielä kristinuskoon. Tätä 
tarkotusta saavuttaakseen hankkivat he ensin itselleen india- 
nien luottamuksen elämällä heidän keskuudessaan, opettele
malla heidän kieltään, tutkimalla heidän tapojaan ja taika- 
uskoaan. Siten saavuttivat he taidon hallita villejä. Vuosina 
1610 — 1768 perustivat he kolmekymmentä kylää, joissa jesui- 
tat Paraguaysta karkotettaessa oli 150,000 asukasta, ja johti
vat niitä. Pyhän Fransiskus Xaverin lähetysasemalla, joka 
oli asukasrikkain jesuitasiirtokunnista, asui 30,000 indiania, 
asukasluvultaan pienemmissä oli asukkaita 500—1,000.

26 siirtokuntaa kuului mainioon guaran¡laisten lähetys
asemien maakuntaan, joka oli Paraguayn ja Uruguayn ran
noilla, 26:nnen ja 28:nnen leveysasteen ja 54:nnen ja 57:nnen 
pituusasteen välillä Greenwichistä länteen. Kolme muuta 
lähetysasemaa oli kauempana niistä. Todellisuudessa ovat 
jesuitat perustaneet vain 26 siirtokuntaa, heidän muut lähe
tysasemansa syntyivät entisistä komturikunnista. 19 noista 
26:sta siirtokunnasta perustettiin ensimäisinä vuosina ja asuk
kaina niissä oli guaraniheimoon kuuluvia villejä. Seitsemälle 
muulle lähetysasemalle otettiin indianeja muista siirtokun
nista, jotka olivat olleet olemassa yli puoli vuosisataa.

Azara on sitä mieltä, että jesuitain menestys heidän lähe
tystoimintansa 25:nä ensimäisenä vuonna, jolloin he perusti
vat niin monia siirtokuntia, ei riippunut heidän vakuutusky- 
vystään eikä apostolisen sanan voimasta. Hänen mielestään 
oli siihen nähden määräävänä se seikka, että noina vuosina 
portugalilaiset ja San Paolon mamulukot vainosivat villejä 
mitä hillittömimmin ja epäinhimillisimmin, ottaakseen heitä 
vangeiksi ja orjina myydäkseen. Kauhistuneet ja hajallelyö- 
dyt indianit pakenivat Paraguay- ja Uruguayvirtojen väliselle 
alueelle ja aarniometsiin, joihin rosvot vain vaivoin voivat 
tunkeutua. Harhaillen pieninä joukkoina, peloissaan ja rap
pion partaalla, alttiina kaikille pakolaiselämän puutteille ja 
vaivoille, antautuivat he helposti jesuitain vaikutuksen alai
siksi, kun nämä tarjosivat heille elintarpeita ja suojaa. Kun 
villien ahdistaminen hiukan taukosi, eivät jesuitat enään ta
vanneetkaan indianeja, jotka olisivat taipuneet kääntymään ja 
sivistymään.

Silloin he eivät myöskään vitkastelleet hylkäämästä va
kuuttamisen tietä ja turvautumasta vähimmittäkään omantun- 
nonvaivoitta vähemmän platonisiin keinoihin perustaakseen 
kolme viimeistä siirtokuntaansa. He eivät kerskuneet noilla 
keinoillaan kaiken maailman kuullen, mutta Azara vakuuttaa,
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että hän on heidän sivistyttämiskeinoistaan saanut tietoa in- 
dianeilta, jotka olivat joutuneet niistä kärsimään. Menettely
tapa on kuvaava, se ansaitsee tulla kerrotuksi, sillä sitä on 
nähtävästi käytetty useamman kuin yhden kerran. Jesuitat 
lähettivät villeille guaraneille lahjoja näiden oman kansakun
nan kääntyneillä jäsenillä, jotka puhuivat guaranien kieltä. 
Kun nämä lähettiläät olivat kuvanneet uuden elämänsä on
nea, ilmottivat he, että kunnianarvoisa isä, joka sydämestään 
heitä rakasti, tahtoi päästä asumaan heidän keskuuteensa. 
Hän toisi, selittivät he, mukanaan kallisarvoisia lahjoja, muun 
muassa useita lehmiä, niin että olisi koko vuodeksi elintar
peita ilman että tarvitsi kiusata itseään ruoanhaulla. Villit 
antoivat luvan hurskaan isän tuloon. Jesuita asettui asumaan 
villien keskuuteen seuranaan muutamia valittuja indianeja. 
Vähitellen ja eri syiden varjolla, ollakseen herättämättä epä
luuloa, lisäsi hän seurueensa lukumäärää. Kun tämä oli kas
vanut kyllin suureksi, piiritettiin villien leiri, saatiin uhkaa
malla, lupauksilla ja teeskennellyillä puheilla villit alistumaan 
ja lähetettiin heidät sitte Paranan eri lähetysasemille. Useat 
indianit pakenivat niiltä ja palasivat kotiseudulleen, vaikka 
tämä oli kovin kaukanakin siirtokunnasta. Tavallisesti hei
dät vangittiin uudestaan ja lähetettiin vielä kaukaisempiin 
siirtokuntiin. Tämä raaka menettely muistuttaa tavattomasti 
espanialaisten ja portugalilaisten menettelyä, jonka jesuitat 
olivat niin ankarasti tuominneet.

Ensimäisten lähetysasemien perustamisesta on vain lähe- 
tyssaarnaajain kertomuksia, joissa kaikissa vakuutetaan, että 
villit ainoastaan ja yksinomaan Jempeällä puhuttelulla taivu
tettiin asettumaan vakinaisille asumassoille. Kumminkin 
anoivat jesuitat heti sivistystyönsä alkaessa lupaa saada ases- 
taa kannattajansa pyssyillä. He saivat tämän luvan vuonna 
1636, isä Montoyan käytyä Madridissa. Väitteidensä mukaan 
tarvitsivat jesuitat miehistöjen asestamisoikeutta voidakseen 
puolustaa siirtokuntiaan villien yhä uudistuvia hyökkäyksiä 
vastaan. Tosiasiallisesti harjottivat kunnianarvoisat isät india- 
nien metsästystä, tosin puheellataivuttamisen muodossa. «Lä
hetyssaarnaajien kirjeet“ kertovat lukuisia kuvaavia pikkujut
tuja heidän menettelystään. Käännytetyt indianit menivät 
metsiin julistaakseen siellä uutta, totista uskoa epäjumalan
palvelijoille, ja heidän onnistuikin koota uskovaisia, jotka 
jumalan armo oli vallannut. Tavallisesti olivat vastakäänty- 
neet naisia ja lapsia, jotka epäilemättä ryöstettiin heimon 
miesten ollessa metsästyksellä tai sotaretkellä. Kun nämä 
sitte palasivat kotiin, vaativat he ase kädessä omaisiaan takai
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sin. Joskus hyökkäsivät indianit myöskin jesuitasiirtokuntien 
kimppuun, ensin annettuaan valheellisilla lupauksilla pettää 
itsensä, mutta sitte siirtokunnan elämän suhteen perinpohjin 
petyttyään, paettuaan ja tahtoen kostaa lähetysasemilla osak
seen tulleen huonon kohtelun. Kun tietää, miten murtumat- 
toman sitkeästi villit vastustivat totuttamista säännölliseen 
työhön — johon muuten myöskin sivistyneiden maiden työ- 
läisväestö tuskaisasti on »kasvatettu" — niin käsittää, että 
jesuitain suuremmassa määrässä väkivalloin kuin hyvällä pu
heella täytyi hankkia työläiset lähetysasemilleen. He itse 
tunnustavat,, että heidän pakosta täytyi sallia täysikasvuisten 
indianien metsästää ja kalastaa omalla tavallaan, ja että he 
voivat pakkotyöhön totuttaa vain lapset, jotka he ryöstivät 
tai jotka olivat syntyneet heidän siirtokunnissaan.

Jesuitaveljeskunta, joka Espanian hallitukselta sai tarpeel
liset rahavarat »lähetysasemien" perustamiseen, tahtoi näiden 
piirissä hallita ja vallita ainoana herrana. Heidän onnistui 
saada aikaan kuninkaallinen julistus, jonka mukaan kukaan 
espanialainen ei saanut veljeskunnan luvatta oleskella siirto
kunnissa. Jesuitat väittivät, että sivistyneiden kristittyjen pa
heet olivat suurena vaarana vastakääntyneiden indianien viat
tomuudelle ja sielunparaalle. He saivat edelleen aikaan sen, 
että jätettiin pitämättä jokavuotiset tarkastukset, joita siirto
maahallitus pani toimeen orja- ja arentimieskomturikunnissa. 
Jesuitat tekivät vain jumalalle ja veljeskuntansa kenraalille, 
eivätkä kellekään muulle, tiliä siitä, miten hallitsivat vakinai
sille asuinpaikoille asettuneita indianeja ja miten hoitivat näi
den tuottamia maanviljelys- ja käsityötuoterikkauksia. Vaikka 
jesuitat asettuivat lain yläpuolelle, niin saivat he kumminkin 
yhä edelleenkin hallituksen varoista rahaa pitääkseen yhtä 
lähetyssaarnaajaa jokaisessa siirtokunnassa. Tähän tarvittava 
rahamäärä koottiin yhden peson ja kahdeksan realin (noin 
2 markan) henkilöverolla, joka kruunun hengellisten siirto
kuntien indianien täytyi maksaa, maallisten siirtokuntien in
dianien täytyessä suorittaa 5 peson (10 markan) vuotuinen 
vero hengeltä.

Jesuitat olivat olleet niin viisaita ja taitavia, että olivat 
asettaneet lähetysasemansa välittömästi hallituksen alaisiksi. 
Sen kautta olivat he vapautuneet siirtomaahallituksen valvon
nasta, eikä lähetysasemien asukkaiden tarvinnut tehdä päivä
töitä kaivoksissa eikä maksaa veroja. Jc;',i kukaan muu kuin 
he itse ei voisi saada penninkään veroa kääntyneiltä india- 
neilta, hankkivat he kuninkaalta vapauden velvollisuudesta 
maksaa kymmenyksiä siirtomaan piispalle, »kun lähetysase
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mat", niin selittää Charlevoix, »olivat liian köyhiä, voidak
seen kantaa tätä kuormaa". Madridin hovi antoi jesuitoille 
ylenmäärin suosionosotuksia. Se ei vain alentanut heidän 
verojaan ja lopulta poistanut niitä kokonaan, vaan, kun he 
1636 huolimatta siirtomaahallinnon vastustuksesta saivat 
oikeuden asestaa siirtokuntiensa indianit europalaiseen tapaan, 
antoi hallitus heille yksinpä osaksi varatkin sotatarpeiden 
hankkimiseen.

Saatuaan luvan asestaa indianit pyssyillä ja kanuunoilla, 
rupesivat he innokkaasti järjestämään säännöllistä armeijaa, 
torjuakseen, kuten sanoivat, portugalilaisten ja mamulukko- 
jen hyökkäyksiä, mutta todellisuudessa suojellakseen lähetys
asem aan espanjalaisia vastaan, joiden kanssa jesuitat alino
maa olivat julkivihollisuuden kannalla. Hätätilassa tahtoi
vat jesuitat myöskin omistaa käytettäväkseen voiman siirto
maahallitusta vastaan, joka oli Espanian kruunun edustaja. 
Siitä saa selityksensä se, että jesuitoja, kun näillä oli käytet
tävänään melkoinen asestettu voima, syytettiin siitä, että he 
tahtoivat perustaa riippumattoman valtion. Ehkä oli jesuita- 
veljeskunnalla todellakin korkealentoisena aikomuksena pe
rustaa teokratinen tasavalta, joka olisi käsittänyt osan Etelä- 
Amerikaa. Lähetysasemien, joita he perustivat Brasiliaan 
Amazonivirran varsille, Pemun ja pohjoiseen Paraguayhiri, 
piti kehittyä ja laajentua ja muodostaa keskus, jonka ympä
rille tämän jesuitavaltakunnan eri osat ryhmittyisivät.

Vain suurin vaivoin oli jesuitain onnistunut saada tuo 
oikeus varustaa lähetysasemiensa indianit tuliaseilla. Espa- 
nian hallitus oli ottanut säännökseen olla antamatta uuden 
maailman tämän osan sotaisille indianiheimoille aseita, joi
den omistaminen olisi tehnyt nämä pelätyksi, joskaan ei 
voittamattomaksi viholliseksi. Jo epätäydellisilläkin aseillaan 
saattoivat he espanialaisille suurta vauriota. Tuo yllämainittu 
lupa hankkia alkuasukkaille europalainen asestus annettiin 
jesuitoille vasta sitte, kun kunnianarvoisa isä Montoya oli 
käynyt Madridissa ja vakuuttanut, että lähetysasemien india
nit olisivat hyväuskoisia katolilaisia ja Espanian kuninkaan 
uskollisia palvelijoita. Heti kun olivat saaneet hakemansa 
luvan, kohdistivat jesuitat järjestyskykynsä ja sitkeän 
kestävyytensä muodostaakseen armeijan. Jo vuonna 1641 oli 
heillä käytettävänään 4,000-miehinen sotajoukko, jolla oli 
aseina pyssyjä ja kanuunoita sekä johtajina 300 alkuasukas- 
upseeria, joiden ylipäällikkyyttä kenraalina hoiti katsike 
Abiaru. He voivat koota 7— 12,000-miehisen sotajoukon, 
jonka avulla voittivat Antequerran ja Ramonin. Näitä jouk



koja komentamassa oli kumminkin korkeampia europalaisia 
upseereja. Kaikki maanantaipäivät käytettiin sotaväen kas
vattamiseen, mitään, mikä oli omiaan sitä edistämään, ei 
jätetty käyttämättä. Harjotukset koetettiin saada sellaisiksi, 
että ne mahdollisen suuressa määrin herättivät indianeissa 
heidän rotunsa sankariavuja.

Jesuitat eivät käyttäneet joukkojaan yksin lähetysase- 
miensa puolustamiseen. He riensivät myöskin antamaan ne 
siirtomaahallituksen käytettäviksi, ja tekivät tämän kahden
laisessa tarkotuksessa, totuttaakseen alkuasukkaita sodankäyn
tiin ja vaikuttaakseen espanjalaisiin asestetulla voimalla, jonka 
voivat saada jalkeille. Usein selkiytyikin siirtomaahallitus 
pulasta vain jesuitain sotajoukon avulla, jonka mahti alkoi 
tulla pelätyksi.

Samassa määrässä kuin jesuitaveljeskunnan siirtokunnat 
tulivat lukuisammiksi ja suuremmiksi, kasvoi myöskin se 
viha ja katkera vihamielisyys, jota ne alusta alkaen olivat 
herättäneet. Ne saivat osakseen kaikkien Espanian siirto
maiden kiukun.

Se seikka, että lähetysasemien alue oli sulettu kaiken- 
säätyisiltä espanjalaisilta, ja että nämä vain luvan saatuaan 
saivat oleskella siellä vieraina eivätkä kauemman kuin kolme 
päivää, herätti europalaisissa epäluuloa ja kateutta. Kullan- 
etsijät kuvittelivat aiheettomasti, että jesuitat olivat keksineet 
jalometallikaivoksia, joista tahtoivat yksin hyötyä. Ja kun 
tapahtui, että jesuitat kielsivät käynnin lähetysasemillaan piis
poilta ja korkeilta valtion virkamiehiltä, joiden vihamielisen 
mielialan tunsivat, syytettiin heitä siitä, että he tahtoivat pet
tää valtiorahastoa sen kautta, että eivät ilmottaneet kyliensä 
asukkaiden tarkkaa lukumäärää saadakseen sitten jättää mak
samatta säädetyn henkilöveron.

Lähetyssaarnaajat kävivät siirtokunnista saaduilla maa
talous- ja elinkeinotuotteilla melkoisen laajaa kauppaa. He 
myivät Paraguayn suuremmissa kaupungeissa ja myöskin 
Buenos Ayresissa tupakkaa, vihanneksia, raakaa ja kehrättyä 
puuvillaa, parkittuja nahkoja, kenkiä, vahaa ja pääasiallisesti 
paraguayteetä, jota tavallisesti nimitetään mateksi, jota Etelä- 
Amerikassa nautitaan sangen paljon kahvin asemasta. Jesui
tat yksin myivät enemmän mätetä kuin kaikki muut yhteensä. 
Charlevoixin mukaan myivät jesuitat tätä tuotetta vuosittain 
keskimäärin 12,000 arrobaa, noin 184,000 kiloa. Jokainen 
lähetysasema tuotti noin 2,000 arrobaa puuvillaa, niin että 
30 lähetysaseman tuotantomäärä nousi yhteensä noin 921,000 
kiloon raakapuuvillaa. Kaikkien europalaisten siirtolaisten

2 7 8 _
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etuja vahingoitti se kilpailu, jonka jesuitat heille tuottivat 
teollisuuden ja kaupan alalla. Silloin tekivät he jesuitoja 
vastaan samat syytökset, joita hurskaat isät ennen olivat teh
neet heitä vastaan. He väittivät, että jesuitat nylkevät india- 
neja kovemmin ja kohtelevat huonommin, kuin mitä mil
loinkaan oli tullut näiden osaksi maallisissa komturikunnissa. 
Sen väitteensä tueksi, että jesuitat riistävät indianeja mitä sää- 
limättömimmin, vintasivat espanialaiset siihen seikkaan, että 
lähetyssaarnaajat ottaessaan haltuunsa mitayojen komturikun- 
nat kumoutuvat säännöksen, joka kielsi maallisia komturi- 
kuntia käyttämästä alkuasukkaita työhön enemmän kuin 
kaksi päivää viikossa. Edelleen huomauttivat he sitä seik
kaa, että jesuitat olivat toimittaneet lakkaaviksi tarkastukset, 
joita hallituksen lähetit vuosittain toimittivat. Näiden seik
kojen vuoksi voivat he aivan mielinmäärin työllä rasittaa ja 
liikarasittaa lähetysasemiensa vastakääntyneitä alkuasukkaita.

Hengenmiehetkin olivat vihamielisiä siirtokunnille. Piis
pat eivät voineet antaa jesuitoille anteeksi sitä, että nämä 
sillä syyllä, että lähetysasemat muka olivat köyhiä, eivät mak
saneet heille kymmenyksiä. Bernardino, Paraguayn kunin
kaallisen käskynhaltijan asuntokaupungin Assuncionin piispa, 
syytti heitä siitä, että he väärensivät kristinuskoa soveltaak- 
seen sen villien maun mukaiseksi, antoivat näiden palvella 
katolisten kristittyjen jumalaa indianien jumalan Tupan ni
mellä, ja että jesuitat kääntäessään katekismuksen guaranien 
kielelle olivat vääristelleet kirkon oppeja. Hän syytti heitä 
sitäpaitsi siitä, että he eivät pitäneet rippisalaisuutta, joka 
heidän käsissään oli tullut vallanvälikappaleeksi. Jesuitat sai
vat aikaan sen, että Bernardino siirrettiin toiseen siirtomaa
han. Jesuitaveljeskunta noudatti Paraguayssa samaa menet
telytapaa, jota se käytti Kiinassa, missä se poisti ristin, kun 
vastakääntyneet pitivät sitä häpeällisenä kidutusvälikappa- 
leena. Pascal ja jesuitain vastustajat ovat kovasti olleet louk
kaantuneita moisesta hyödyntavottelusta. He unohtavat sil
loin, että kristinusko vain tuollaisia myönnytyksiä tekemällä 
on voinut saada jalansijaa vanhan maailman sivistyneittä ja 
raakalaiskansojen keskuudessa.

Siirtomaahallitus esitti Madridin hovissa yhä uudestaan 
vastalauseitaan sitä vastaan, että jesuitoille oli annettu oikeus 
asestaa indianeja ja järjestää taisteluvoimia, joiden hyvälle 
kurille ja urhoudelle se monissa tilaisuuksissa oli oppinut 
antamaan arvoa. Mutta jesuitaseuralla oli rippituolin kautta 
vallassaan Filip Ibsen heikot ja pikkumaiset seuraajat ja sen 
onnistui yhä uudestaan torjua siirtomaan käskynhaltijan hyök



käykset ja vaatimukset. Se tunsi itsensä niin voimakkaaksi, 
että ryhtyi taisteluun Don José Antequerraa, Paraguayn käs
kynhaltijaa, vastaan. Se voitti ja mestautti hänet. Sodan 
aikana Antequerraa ja Ramonia vastaan, joka viimeksimai
nittu järjesti Antequerran jälkeen „kaupunkien» puolueen, 
käyttivät monet indianit tilaisuutta saadakseen takaisin va
pautensa, paetakseen lähetysasemilta ja palatakseen metsiin. 
Näiden taistelujen kestäessä hankkivat jesuitat itselleen 12,000- 
miehisen falkaväkijoukon, jolla oli asestuksena pyssyjä ja ka
nuunoita ja päällikköinä europalaissyntyisiä korkeita upseereja.

Niiden alituisten valitusten, joita kaikki espanjalaisen 
yhteiskunnan luokat tekivät jesuitoja vastaan, täytyi kuiten
kin lopulta saattaa A-ladridin hovi levottomaksi. Se tahtoi 
hankkia kokemusta siitä, missä määrin syytökset perustuivat 
totuuteen ja järjesti senvuoksi toimeenpantavaksi tutkimuk
sen. Tavattoman taitavasti vaikuttivat jesuitat asiaan, niin 
että tämän tutkimuksen toimittaminen uskottiin miehille, 
jotka olivat heidän hartaita ystäviään ja ylenpalttisesti ylisti
vät lähetysasemien vaikutusta. Eräs heistä, Pedro Faxardo, 
Buenos-Ayresin piispa, selitti, että kunnianarvoisien isien siir
tokunnat muodostivat kristillisen ihannetasavallan, jossa val
litsi täydellisin viattomuus ja „jossa vuoden mittaan ei tehdä 
ehkä ainoatakaan kuolemansyntiä'1 ja että lähetyssaarnaajat 
olivat saaneet aikaan niin ihmeellisiä kasvatustuloksia, „vaikka 
oli kysymyksessä kaikkiin paheisiin taipuisat villit».

Siitä huolimatta ei Madridissa katseltu juuri suopein sil
min omaisuudenyhteyttä, jonka kautta espanjalaisten siirto
laisten väitteiden mukaan kaikkien indianien tuottamat rik
kaudet joutuivat jesuitain käytettäviksi. Lähetyssaarnaajat 
puolestaan vakuuttivat, että yksinomaan vain kommunisti
sella asiain järjestyksellä voitiin hankkia ylläpito kääntyneille 
indianeille, jotka, huolettomia ja kevytmielisiä kuin lapset 
kun olivat, eivät muka ollenkaan kyenneet omaisuuttaan hoi
tamaan ja jakamaan satoa siten, että heidän toimeentulonsa 
koko vuodeksi olisi ollut turvattu, ja että siirtokunnat kaik
kein, vähimmin olivat rikkaita, päinvastoin tavattoman köy- 
hjä. Lähetyssaarnaajat väittivät sitäpaitsi, että kommunismia 
ei oltu siirtokunnissa täydelleen toteutettu, kun jokaisella per
heellä oli pieni pelto, jolla se kasvatti elintarpeensa.

Hämmästyksekseen kuuli Espanian hovi, että, täydelli
sesti eristääkseen indianit espanjalaisista, näiltä viimeksimai- 
nituilta ei vain oltu kielletty pääsyä siirtokuntiin vaan että 
näissä ei myöskään opetettu indianeille espaniankieltä. Kaikki 
kääntyneiden indianien ja europalaisten siirtolaisten välinen
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kanssakäynti oli oleva estetty, jotta viimeksimainitut muka 
eivät siveellisesti turmelisi edellisiä. Hollannin hallitus, joka 
ei välitä siirtomaittensa alkuasukasten sielunparaasta, seuraa 
Jaavan saarella olevilla omistuksillaan samanlaista pohtikaa. 
Espanian hallitus, jonka kauppahenki oli vallannut vähem
mässä määrässä kuin Hollannin hallituksen, oli vakuutettu 
siitä, että tätä asiaintilaa ei voisi sietää. Joulukuun 28 p:nä 
1743 annettu käskykirje määräsi, että lähetysasemien india- 
nien tulee oppia espaniankieltä, koska ne kerran ovat halli
tuksen alamaisia. Eräs Charlevoixin kirjassa esiintyvä huo
mautus viittaa siihen, että jesuitat olivat päättäneet olla nou
dattamatta kuninkaan käskyä. Heidän käsityksensä mukaan 
olivat indianit ensikädessä jesuitaveljeskunnan alamaisia ja 
vasta sitte Espanian kuninkaan, jona silloin oli bourboni
lainen Filip V:s, Ranskan kuninkaan Ludvik XlVinnen po
janpoika.

Siihen aikaan taisteltiin Europassa yleisesti jesuitaveljes- 
kuntaa vastaan. Bourbonilaisten hovien vaikutuksesta onnis
tuttiin saamaan aikaan se, että jesuitat karkotettiin 1759 Por
tugalista, 1762 Ranskasta ja 1767 Espanjasta, ja että paavi 
Klemens XlV:s 1773 lakkautti veljeskunnan.

Niiden asiakirjojen joukossa, jotka otettiin takavarik
koon silloin kun jesuitat karkotettiin Paraguaysta, oli eräs 
kunnianarvoisan isän Rabayon kirje, joka todistaa, että Mad
ridissa kaikkein vähimmin oltiin jesuitoille ainakaan hyvän
tahtoisia. Isä sanoo pääasiassa sitä, että lähetyssaarnaajia 
vastaan tehdyt syytökset olivat niin lukuisia, painavia ja pa
hanlaatuisia, ettei hän mitenkään voinut estää niiden vaiku
tusta, vaikka hänellä kuninkaan rippi-isänä olikin melkoinen 
vaikutus. Espanian hallitus, niin tuumii Azara, oli ruvennut 
kovasti epäilemään kristillistä tasavaltaa, kun melkein kaikki 
lähetysasemien jesuitat olivat englantilaisia, italialaisia ja sak
salaisia eikä muutamilla heidän joukossaan olevilla espanja
laisilla ollut sanottavaa vaikutusvaltaa. Mutta hallitus ei us
kaltanut julkisesti ja suoraan hyökätä jesuitain kimppuun, 
kun se pelkäsi kohtaavansa vastarintaa, jopa voivansa joutua 
tappiollekin. Siten piti hallitus varovaista ja lempeätä me
nettelytapaa parempana. Se vaati niitä indianiryhmiä vähi
tellen vapautettaviksi, jotka Olivat kauemman kuin vuosisa
dan olleet jesuitain holhonnan alla. Jesuitat myöntyivät 
kaikkeen, mitä heiltä vaadittiin, mutta he varoivat täyttä
mästä mitään sopimusta.

Ne riitaisuudet, joita Portugalin ja Espanian välille syn
tyi etelä-amerikalaisten siirtomaiden rajoista, jouduttivat sei k-
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kauksen ratkaisua. 1750 oli Espanian kuningas luovuttanut 
Portugalille osan Uruguayta. Portugalin hallitus käski niitä 
jesuitoja, jotka asuivat luovutetuissa seitsemässä siirtokun
nassa, käännytettynne indianeineen pudistamaan maan tomut 
saloistaan. Indianit kieltäytyivät seuraamasta lähetyssaarnaa
jia. Monet heistä käyttivät tilaisuutta hyväkseen saadakseen 
vapautensa takaisin ja jälleen päästäkseen harhailemaan Uru
guayn ja Paranan välisillä mailla, toiset jäivät asumaan pe
rustettuihin kyliin. Jesuitain yllytyksestä tarttuivat he aseihin, 
vastustaakseen syvästi inhoamiaan portugalilaisia. Don Pablo 
Bucareli y Ursa, joka pyrki palauttamaan rauhaa, nuhteli 
lähetyssaarnaajia epäsovun virittämisestä ja yllyttämisestä so
taan, jonka ensimäisenä ja ainoana tarkotuksena hän väitti 
olevan noiden seitsemän lähetysaseman pysyttämisen jesui- 
toilla. Tammikuun 2 p:nä 1768 allekirjotti Espanian kunin
gas Kaarle III:s, Eilip V:nnen poika, käskykirjeen, jolla jesui- 
tat karkotettiin Paraguayn, Rio de Ia Platan ja Tukumanin 
maakunnista. Bucalerf, jonka toimena oli tämän käskykir
jeen toteuttaminen, piti viisaana noudattaa samaa menettely
tapaa, jota Mitridates oli käyttänyt lopettaakseen kaikki hä
nen kotivaltiossaan elävät roomalaiset. Kesäkuun 7 p:nä 
lähetti hän eri alueiden käskynhaltijoille sinetöidyt kirjeet, 
käskien avaamaan ne vasta heinäkuun 21 p:nä. Heinäkuun 
22 p:nä ilmestyi yhfaikaa ja odottamatta kaikkiin siirtokun
tiin asestettuja ratsumiesjoukkoja, joiden oli käsketty viipy
mättä viedä pois kaikki siirtokunnissa oleskelevat jesuitat. 
150 lähetyssaarnaajaa saatiin kiinni ja tuotiin Korientesin, 
Kordovan, Santa Fen, Montevideon ja Buenos-Ayresin kau
punkeihin. Elokuun 3 p:nä 1768 oli kaikki jesuitat karko
tettu Espanian siirtomaista.

IV LUKU.

Inöianien elämä lähetysasemilla.

Jesuitat ovat tehneet kaiken voitavansa estääkseen tule
masta tunnetuksi, miten he ovat hallinneet siirtokuntiaan. He 
pitivät nämä vieraille sulettuina, ja virkamiehet ja kuninkaal
liset tarkastajat, joille pääsy oli sallittu, olivat ystäviä, joista 
tiedettiin,, että he katselisivat siirtokuntien tapauksia ja suh
teita niillä silmillä kuin jesuitat niitä toivoivatkin katseltavan.
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Mutta kumminkin on riittävästi ainesta olemassa jesuitaval- 
tion tuntemiseksi. Meillä on ne kuvaukset, joita lähetyssaar
naajat Charlevoix ja Funes ovat antaneet jesuitain siirtokun
nista, edelleen noiden kuninkaallisten virkamiesten kehuvat 
kertomukset, joiden oli tutkittava lähetysasemien olosuhteita, 
ja vihdoin ne tosiasiat, joita kokosi Azara, joka vähän jäl
keen jesuitain karkotuksen oli tilaisuudessa käymään siirto
kunnissa. Ellei tämä kaikki riitäkään antaakseen meidän 
oppia kaikissa yksityiskohdissaan tuntemaan indianien elä
mää lähetysasemilla, niin riittää se kuitenkin antamaan ylei
sen käsityksen tuon teokratisen tasavallan sisäisestä järjeste
lystä, joka oli perustettu evankeliumin opetusten mukaan, 
joita jesuitaveljeskunta voi sovelluttaa käytäntöön kohtaa
matta estävää tarkastusta ja vastustusta. Saanee sanoa, että 
milloinkaan ei ole tarjoutunut parempaa tilaisuutta toteuttaa 
kristinuskon aatteita.

Ihmisaines, joka oli kunnianarvoisien isien muovailta
vana, oli nuorta, ruumiillisesti ja siveellisesti tervettä rotua, 
lapsellisen luonnollista ja taipuisaa, sitä eivät vielä olleet 
turmelleet sivistyksen paheet ja yksityisomaisuuden ja yksi- 
avioisen perheen synnyttämät itsekkäät ja yhteiskuntavastai- 
set intohimot; samalla tavoin oli se vielä vapaa niistä ennak
koluuloista, joita vanhoihin yhteiskuntajärjestöihin on aiko
jen kuluessa kertynyt. Ja lähetyssaarnaajat, jotka perustivat 
lähetysasemia näihin neitseellisiin seutuihin, osottivat tava
tonta, ihailtavaa viisautta, alttiiksiantamusta ja taitoa johtaa 
ihmisiä. Ei voi kylliksi ihmetellä jesuita-isiä, jotka perheettä 
ja henkilökohtaisen kunnianhimon kiihottamatta viettivät elä
mänsä tai ainakin paraimmat vuotensa kuin erämaassa india
nien keskellä, joiden kanssa heillä määrätyistä, hyvinharki- 
tuista syistä tahallaan ei ollut muita suhteita kuin sellaisia, 
joita tuli olla hoitaakseen siirtokuntien hallintoa. Vaikka 
lähetysasemilla oli vain 150 tai 200 jesuitaa, onnistui heidän 
kumminkin alistaa veljeskuntansa tahdon alaiseksi väestö, 
johon Funesin mukaan jesuitain karkotuksen aikaan kuului
150,000 henkeä, mutta joka jesuitaveljeskunnan 150-vuotisen 
valtakauden aikana joka tapauksessa oli ollut vielä lukui
sampi. Arvaamattomia olivat ne palvelukset, joita paraguay
laiset lähetyssaarnaajat tekivät veljeskunnalle, jolta he saivat 
käskyjä ja jonka määräyksiä he noudattivat.

Lähetysasemien hallitus oli sangen yksinkertainen ja pi
tivät siitä huolta muutamat johtavat henkilöt. Kutakin kylää
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hallitsi kirkkoherra ja varapastori, jotka olivat superiorin 
alaisia, jonka yläpuolella taas oli provinsiali. Kirkkoherra, 
joka oli lähetysaseman rajaton herra, hoiti sen omaisuutta; 
tavallisesti ei hän osannut guaranikieltä. Varapastori sitä
vastoin, jonka tuli huolehtia lähetysaseman sielunhoidosta, 
oli perehtynyt indianien kieleen, joiden kanssa hän oli ali
tuisessa kanssakäynnissä. Kirkkoherra ja varapastori asuivat 
kollegiossa, joka sijaitsi jonkun matkan päässä siirtokunnan 
asunnoista. Hengenherrat näyttäytyivät indianeille vain kir
kossa ja tulivat silloin näkyville kuin jumalaiset olennot kai
kessa katolisten jumalanpalvelusmenojen loistossa ja prameu
dessa, päällä kullasta loistavat puvut, lukuisain, komeasti 
puettujen lukkarien ja kuoripoikien ympäröiminä ja palvele
mina, suitsutussavupilvien peitossa, samalla kun urkujen, eri
laisten soittimien ja hurskaiden laulujen ääni täytti kirkon ja 
huumasi villit, joihin soitolla ja suitsutussavun tuoksulla oli 
kovin suuri vaikutus. Köyhien villien kirkot olivat siirto
maiden suurimpia ja kauneimpia. St. Frans Xaverin lähe
tysaseman kirkkoon voi mahtua 4,000 — 5,000 henkeä; sen 
muurit oli päällystedy kimeltelevillä kiillelevyillä, koristettu 
maalauksilla ja veistoksilla, sen aldarit loistivat kullasta ja 
hopeasta. Luonnontutkija d’Orbigny, joka kävi näissä kir
koissa vuonna 1830, jolloin ne kumminkin olivat menedä- 
neet paljon alkuperäisestä loistostaan, hämmästyi niiden kau- 
neuda ja loistoa. Nämä viisaasti suunnitellut laitokset olivat 
väldämättömänä edellytyksenä voidakseen kahden papin — 
kirkkoherran ja varapastorin — hirmuvaltaisen hallinnon alai
siksi taivuttaa lähetysaseman tuhannet indianit, »joiden usko 
oli niin yksinkertaista", sanoo d’Orbigny, »edä he pitivät 
pappeja jumalan sijaisina ja tottelivat heitä sokeasti."

Jesuitat noudadivat espanialaisten antamaa esimerkkiä. 
He antoivat indianien itse valita katsikinsa eli sotapäällik
könsä. Tavallisesti otettiin nämä aina samasta perheestä, ku
ten useimmiten on tapana villien kesken, jotka elävät kom
munistisiksi heimokunniksi liittyneinä. Samoin antoivat he 
indianien valita kunnallisviranomaisensa, joina oli kaksi alkal- 
dia, kunnanesimiestä, ja useampia kunnallisneuvosten jäse
niä. Muda nämä vaalit, jotka toimitediin vuosidain, tapah
tuivat kirkkoherran läsnäollessa, joka johti validujen nimit
tämistä. Nämä itse olivat täydelleen molempien pappien 
vaikutusvallan alaisina, sillä kukaan koko kylässä ei olisi 
uskaltanut tehdä tärkeämpää päätöstä neuvottelemada siitä 
ennakolta kirkkoherran tai tämän apulaisen kanssa. Munkit, 
jotka jesuitain karkotuksen jälkeen joutuivat lähetysasemien
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johtoon, joutuivat usein pulaan niiden alituisten kysymysten 
ja neuvonpyyntöjen vuoksi, joita kunnallisviranomaiset teki
vät heille mitättömitupienkin hallintoseikkojen selvillesaami- 
seksi. Kunnallisviranomaiset olivat vain välikappaleita, joita 
lähetyssaarnaajat käyttivät aikomustensa toteuttamiseksi.

Indianit olivat sulettuja siirtokuntiin „kuin kaniinit met- 
sästysaitaukseen". Estääkseen heidät seurustelemasta ulko
maailman kanssa ja pakenemasta, oli jokaisen kylän ympä
rillä syvät ojat, jotka oli suojattu paaluilla ja vahvoilla va
rusteilla. Kylään pääsi vain yhdestä tai kahdesta portista, 
joilla oli vartiostot suojana ja joista pääsi kulkemaan vain 
kun oli kirjallinen lupa. Jokaisen paikkakunnan alue oli 
ojilla rajotettu, ja siellä, mistä voi päästä näiden yli, oli var
tioita, jotka estivät indianit kulkemasta toisesta siirtokunnasta 
toiseen. Yön tullessa soitettiin iltakelloja; kaikkien lähetys
aseman asukkaiden täytyi silloin vetäytyä huoneisiinsa. „Luo
tettavista miehistä kokoonpantu vartiosto", sanoo Charlevoix, 
„jota aina kolmen tunnin päästä vuoroteltiin, kulki katuja 
pitkin estääkseen ketään jättämästä kotoaan, ilman että tie
dettiin, mikä siihen oli syynä ja mihin hän meni."

Ratsastamasta oli indianeja kielletty kaikkina päivinä, 
joina ei ollut sotilasharjotuksia. Laumoja paimennettiin kui
tenkin ratsain. Vähentääkseen paimenten lukumäärää ja teh
däkseen tarpeettomaksi karjan merkitsemisen, ympäröivät 
lähetyssaarnaajat kaikki laitumet ojilla. Eläimet samoinkuin 
ihmiset pidettiin siirtokunnissa vangittuina.

Siirtokunnan piirissä oli kirkkoherran tahto lakina. Ei 
ollut mitään kirjotettuja lakeja, vain „säännöksiä", joita voi 
verrata kapitalististen liikkeiden työsääntöihin. Kirkkoherra 
tuomitsi rikollisia rukoilemaan, paastoamaan, vankeuteen tai 
ruoskittavaksi, olematta velvollinen tekemään kenellekään tiliä 
ratkaisuistaan.

Poliisikunta, joka oli kokoonpantu tottelevaisimmista ja 
altteimmista indianeista, valvoi ankarasti siirtokunnan asuk
kaita ja rankaisi heitä, jos heidän huomattiin pahoin tehneen. 
Jotta rangaistus vaikuttaisi siveellisesti ylentävästi koko yh
dyskuntaan, täytyi syyllisen pitää parannuksentekijänpukua, 
kuten kerettiläisten, joita inkvisitsioni poltatti. Hänet vietiin 
kirkkoon, jossa hänen julkisesti täytyi tunnustaa syntinsä, 
sitte siirtokunnan torintapaiselle, jossa hänet ruoskittiin. Je- 
suitat ja heidän ylistelijänsä lienevät luulotelleet, että indianit 
pitivät tätä yhtä kauheata kuin häpeällistäkin rangaistustapaa 
armona. Jos siinä on perää, on se vain osotuksena siitä 
tavattomasta siveellisestä vallasta, mikä jesuitoilla oli yjdiani-
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raukkojen suhteen. Tämän siveellisen vaikutusvallan olisi 
pitänyt pakottaa heidät luopumaan julmista ja nöyryyttävistä 
rangaistuksista. >

Jesuitat tekivät kaiken voitavansa saattaakseen indianit 
henkisesti vielä kovempiin kahleisiin kuin aineellisesti. Koko 
ajan, mikä ei ollut omistettu työlle ja tarpeelliselle virkisty
miselle, täytyi indianien käyttää rukoilemiseen, jotta heille ei 
jäisi minuuttiakaan vapaaksi, jonka kuluessa olisivat voineet 
ajatella asemaansa. »Kirkot", kertoo Charlevoix, «eivät mil
loinkaan ole tyhjiä. Aina on sinne kokoontuneena suuri 
määrä henkilöitä, jotka viettävät koko vapaan aikansa rukoi
lemalla." Aamusin ja iltasin, ennen ja jälkeen työn, meni
vät kaikki lähetysaseman asukkaat kirkkoon kuullakseen mes
sua ja rukoillakseen. Ennenkuin naiset astuivat herranhuo- 
neeseen, päästivät he auki hiuksensa, joita he tavallisesti, 
kuten edellisen vuosisadan sotilaat, pitivät riippuvana pal
mikkona. Koko sunnuntai kului uskonnollisissa menoissa: 
toimitettiin messuja, iltajumalanpalvelus, kasteita, kihlauksia, 
vihkimisiä, juhla- ja paastojulistuksia, luettiin piispan paimen
kirjeitä ja muita uskonnollisia kirjotuksia j. n. e. Jokaviik
koinen lepopäivä tehtiin aivan tarkotuksellisesti niin pitkä
veteisen ikäväksi kuin suinkin, jotta indianit ikävöisivät taas 
työhön ja pitäisivät sitä hauskempana.

Tunnettu tohtori Ure esittää teoksessaan «Tehdasteolli
suuden filosofia" esimerkkinä, jota »ihmiskunnan ystävien» 
tulisi noudattaa, Stockportin tehtailijoin ihmisystävällisen me
nettelyn. Nämä olivat käyttäneet 250,000 markkaa rakennut- 
taakseen rakennuksen, johon he sitte joka sunnuntai sulloi
vat kokoon 4,000 — 5,000 työläistä, joiden täytyi oppia laula
maan hurskaita lauluja ja lukemaan. Nuo ihmiset piti sillä 
varjeltaman »vajoamasta paheisiin, joita laiskuus synnyttää", 
ja »joutumasta inhimillisen itsekkyyden valtaan, joka tekee 
työläiset taipuviksi katein ja vihamielisin silmin katselemaan 
parasta ystäväänsä: epäitsekästä ja yritteliästä kapitalistia, joka 
antaa heille työtä."

Pitääkseen aisoissa työläistensä pahat taipumukset oli 
lähetyssaarnaajilla henkisiä keinoja, joita protestantinen Ure 
ja Englannin ihmisystävälliset riistäjät eivät tunteneet. He 
olivat miehille, naisille ja kymmenen vuotta täyttäneille nuo
rukaisille perustaneet lukuisia veljes- ja sisarkuntia, jotka 
»olivat sotajoukkojen herran ja jumalan äidin suoranaisen 
suojeluksen alaisina." Indianien nimet kirjotettiin veljes- tai 
sisarkuntien luetteloihin ja nimen poispyyhkiminen merkitsi 
rangaistusta. Palkinnoksi saivat jäsenet oikeuden ottaa osaa
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lauluun jumalanpalveluksissa ja istua kunniapaikoilla puet
tuina komeisiin pukuihin ja koristettuina kunniakkailla mer
keillä, jotka kaikki heidän menojen päätyttyä taas tuli antaa 
takaisin.

Niin yksitoikkoinen, työhön ja rukoukseen omistettu 
elämä ei voinut miellyttää villejä, joiden esi-isät olivat va
paina samoilleet metsissä ja metsästyksen rasitusten ja alkeel
lisen maanviljelyksen vaivojen jälkeen hakeneet virkistystä 
juhlista ja tansseista. Guaranit, joihin verrattomasti suurin 
osa jesuitasiirtokuntien asukkaista kuului, pitivät, kuten kaikki 
villit kansat, intohimoisesti tanssista. Jesuitat «soivat heille 
ajöttain virkistystilaisuuksia", kertoo Charlevoix, «ja tekivät 
näin sekä säilyttääkseen heidän terveytensä että myöskin saa
dakseen hupia, joka, kaukana siitä että vahingoittaisi hyvettä, 
saa tätä rakastamaan." Heine kuvaa yhdessä purevista ru
noistaan laivankapteenia, joka harjotti orjakauppaa. Saman
laisten ylistettävien syiden liikuttamana kuin Paraguayn jesui
tat antoi tämä ihmisystävällinen ihmislihan kauppias mustan 
lastinsa joka päivä tulla laivankannelle ja pakotti, jopa ruos
kaniskuilla, neekerit laulamaan ja tanssimaan. Tätä tervey
dellistä menettelytapaa noudattamalla esti hän heidät kuole
masta ikävään ja epätoivoon vapautensa menettämisen joh
dosta.

Jokaisella lähetysasemalla oli oma erikoinen suojeluspy- 
himyksensä, jonka nimi sillä oli. Sen juhla oli asukkaiden 
suurin ilojuhla. Malttamattomasti odotettiin juhlan tuloa joka 
vuosi, ja kauan ennen tehtiin mitä innokkaimpia valmistuk
sia sen viettämiseksi. Juhla kesti kolme päivää. Pyhimyk
sen kuvaa kannettiin silloin pitkin katuja, jotka oli koristeltu 
matoilla ja lipuilla; matot ja tuoksuavat kukat peittivät m aan; 
avoimilla paikoilla ja katujenristeyksissä kaareusi tuorein 
köynnöksin koristettuja riemuportteja, joiden ympärillä len
nellä pyrähteli lintuja, jotka oli jaloista sidottu kiinni; siellä 
täällä oli jaguareja ja muita petoeläimiä kahleissa ja suurissa 
vesialtaissa uivia kaloja; «sanalla sanoen, kaikilla elävillä 
olennoilla oli edustajansa juhlassa, kunnioittaakseen jumal- 
ihmistä", sanotaan eräässä «Mieltäylentävistä kirjeistä". Ka
duille asetettiin teurastettuja eläimiä, joiden liha jaettiin india
neille ynnä lasi viiniä kullekin. Kunnanviranomaisilla ja hen
kilöillä, jotka olivat suorittamassa juhlamenoja, oli päällään 
komeat europalaiset vaatteet, jotka juhlan jälkeen täytyi an
taa takaisin. Nämä kirkolliset juhlat tekivät niin pysyvän 
vaikutuksen indianeihin, että he viettivät niitä vielä 1830,
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kun. d’Orbigny kävi siirtokunnissa, vaikka juhlat silloin oli
vatkin paljon vapaammanluontoisia.

Kumminkaan eivät kaikki rukoukset ja uskonnolliset 
menot näytä kasvattaneen indianeja juuri paraimmanlaatui- 
seen kristillisyyteen. Ainakin voi tähän johtopäätökseen tulla, 
jos uskoo niiden munkkien väitteitä, jotka jesuitain sijaan 
joutuivat lähetysasemien johtoon. Ainakaan eivät jesuitat 
tahtoneet kehittää rakkautta jumalaan vaan rakkautta työhön. 
Uskonto oli heille vain vallanvälikappale, ja heidän vastusta
jansa syyttivät heitä senvuoksi myöskin siitä, etteivät he pitäneet 
arvossa rippisalaisuutta vaan käyttivät sitä väärin, urkkiak- 
seen lähetysasemien asukkailta salaisuuksia. Jesuitat ovat 

anneet pontehikkaan vastalauseen tätä syytöstä vastaan, että 
he olisivat rikkoneet uskontoa vastaan. Mutta varmaa on, 
että he kyllä pitivät itseään velvollisina opettamaan villejä, 
mutta että he antoivat käännytetyille karitsoille tätä opetusta 
vain siinä määrässä kuin heistä itsestään oli hyödyllistä ja 
etuisaa. He opettivat lapset lukemaan espaniaa ja latinaa, 
vaikka nämä eivät ymmärtäneet sanaakaan näitä kieliä. Heille 
opetettiin siis taito selittää sellaisten lauseparsien pelkät sa
nat, joiden merkitys heille kumminkin koko elämäkseen oli 
jäävä vallan vieraaksi. Sen sijaan voivat he messussa toimia 
kuoripoikina, antaa latinankielellä papeille edeltäkäsin mää
rätyt vastaukset jumalanpalveluksessa ja jäljentää latinan- ja 
espaniankielisiä käsikirjotuksia, jotka lähetettiin hoviin todis
tuksiksi heidän ihmeellisestä edistyksestään. Espaniankieltä 
osasivat todenteolla vain sangen harvat, mitä huolellisimmin 
valitut ja koetellut indianit, joiden tuli käydä kaupungeissa 
myymässä siirtokuntien varastoja ja tuotteita. Kirjottamaan 
opetettiin vain aivan vähäinen määrä käännytettyjä indianeja, 
joiden täytyi olla siihen tottuneita voidakseen pitää kuntien 
kirjoja ja hoitaa laskuja. Sen sijaan tekivät lähetyssaarnaajat 
voitavansa opettaakseen indianit tekemään käsitöitä ja kehit
tääkseen heidän teknillistä taitavuuttaan. Jokaisella lähetys
asemalla tuotettiin kaikki, mitä sen asukkaat tarvitsivat, jopa 
soittimet ja ne aseet, joilla joukot oli varustettu, ja oli lähe
tysasemalla siinä tarkotuksessa mitä moninaisimpia työpajoja.

Indianien ammatillinen opettaminen alkoi aikaisin ja 
johdettiin sitä taitavasti. «Heti kun lapsi oli kyllin vanha 
tehdäkseen työtä", kirjottaa Charlevoix, «vietiin se työpajoi
hin ja annettiin sille käsityötä, johon sillä näytti olevan suu
rin taipumus, koska ollaan sitä mieltä, että luonnon tulee 
johtaa taitoa."

Katsikia lukuunottamatta olivat kaikki indianit velvotet-
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tuja tekemään työtä. „Kunnan ylimmän virkamiehen (korri- 
gedorin) ja kunnallisneuvosten jäsenten vaimoineen tuli olla 
ensimäiset työpajassa», sanoo Funes, ja Charlevoix lisää: 
„Työt oli määrätty voimien mukaan, ja sitä joka ei tehtä
väänsä täyttänyt rangaistiin." Ompelutöitä tekivät soittajat, 
lukkarit ja kuoripojat, jotta naiset voisivat yksinomaan keh
rätä puuvillaa. Määrätty määrä raakapuuvillaa, jonka nämä 
saivat, täytyi heidän viikon lopulla laittaa kehrättynä takai
sin, muuten heitä ruoskittiin. „Jokaisessa kylässä oli ’asyli', 
jossa erillään muista asuivat ne vaimot, joilla oli rintalapsi 
ja joiden miehet olivat poissa, edelleen lesket, sairaat, ukot 
ja raajarikot. Heitä ruokittiin ja heidät vaatetettiin, ja annet
tiin heille työtä, joka vastasi heidän voimiaan ja muita kyky
jään.» (Funes.)

Jesuitoja syytettiin siitä, että he olisivat ottaneet käytän
töön tavarainyhteisyyden ja jakaisivat jokaiselle perheelle 
kaiken, mitä se ylläpidokseen tarvitsi. Charlevoix puhdistaa 
heidät tästä vaikeasta syytöksestä. „On kyllä voinut olla 
jotakin sen tapaista", sanoo hän, „kun juuri siirtokuntaan 
tulleet indianit eivät vielä kyenneet itse työllään huolehti
maan tarpeistaan, ja kun he eivät vielä olleet asettuneet 
määrätyille paikoille asumaan eikä kaikkea heidän suhteensa 
vielä oltu lopullisesti järjestetty. Mutta sitte kun heidän ei 
enään tarvinnut pelätä, että heidän täytyisi muuttaa asunto
paikkaansa, on jokaiselle perheelle annettu kappale maata, 
mistä se, jos sitä annettujen ohjeiden mukaan viljelee, saa 
tarpeellisen ylläpitonsa. Kiitos sen tavan, jolla indianeja 
kasvatetaan, saa toivoa, että he milloinkaan eivät opi tunte
maan ylellisyyttä.» Jesuitain noudattama menettelytapa oli 
tavattoman taitava. Saadakseen vapaat indianit asettumaan 
lähetysasemille ja pysyttääkseen heidät siellä, antoivat jesuitat 
heille aluksi elintarpeita ja sallivat heille jonkun määrän va
pautta. Mutta heti kun heidän lapsensa olivat saavuttaneet 
määrätyn ijän, tuomittiin heidät työhön ja pakotettiin heidät 
itse hankkimaan elatuksensa senkautta että velvotettiin hei
dät viljelemään heille osotettua maapalstaa. Voitetut siviste
tyt indianit saivat vain kaksi päivää viikossa työskennellä 
omaksi hyväkseen, muu aika tuli heidän omistaa työntekoon 
»jumalan omaisuuden" hyväksi. Vilja, mikä heille annettiin 
peltojensa kylvämiseksi tai katovuosina ravinnoksi, täytyi 
heidän seuraavaa satoa korjattaessa suorittaa takaisin, tai jou
tuivat he ruoskittaviksi. Kaikki siirtokunnan asukkaat, paitsi 
niitä, joiden toimena oli myydä vihanneksia ja muita tuot
teita, olivat velvollisia itse tuottamaan elintarpeensa; niiden
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indianien maita, jotka toimivat siirtokunnan kauppa-asioissa, 
viljeli yhdyskunta.

»Jumalan omaisuutena" oli maat, joiden sato kuului 
jesuitoille. Maallisissa komturikunnissa, joista toisessa luvussa 
oli puhe ja joita ensimäiset lähetyssaarnaajat mitä ankarim
min moittivat niissä harjotettavasta indianien riistämisestä, 
täytyi näiden tehdä työtä vain kaksi kuukautta vuodessa 
maallisille isännilleen, ja muu aika oli heidän vapaasti käy
tettävänään. Hyvät jesuitat käänsivät suhteen päinvastaiseksi, 
ja tekivät tämän muka vähentääkseen sitä työtä, mikä india
nien täytyi tehdä muille. »Jumalan omaisuuden" viljelemi
sessä näkyi hurskaiden isien koko taitavuus: Työlle annet
tiin juhlan luonne, kuten oli ollut laita viheltäessä Auringon, 
Perun inkaskansan jumalan, peltoja. Kokoonnuttiin joukoksi 
kylän torintapaiselle, neitsyt Maarian tai jonkun pyhimyksen 
kuva asetettiin purilaille, ja soittokunta etunenässä ja hurs
kaita lauluja laulaen kulki kulkue »herran pelloille". Saa
vuttuaan työpaikalle, rakennettiin oksista alttari, jolle sitte 
asetettiin kuva, jonka kasvojen edessä kyntö ja elonkorjuu- 
työ suoritettiin. Kun työ oli päättynyt, asetettiin pyhimys 
taas purilaille ja palattiin juhlallisena kulkueena, laulujen ja 
musiikin sävelten kaikuessa takaisin lähetysasemalle.

Indianit eivät saaneet mielensä mukaan käyttää pelto- 
jensa satoa eivätkä niitä tuotteita, joita he valmistivat noiden 
heille vapaiksi jätettyjen kahden viikonpäivän kuluessa. »Tie
detään mitä hän saa maastaan", sanoo Charlevoix, »ja hä
nen sadonkorjuutaan pitivät silmällä henkilöt, joilla oli enim
mät edut siinä valvottavinaan . . .  Ja ellei aivan tarkkaan 
pidettäisi silmällä, huomaisivat indianit pian olevansa vailla 
elintarpeita." Indianilla oli omanaan vain kurja työpuku, 
sillä vaatteet, jotka upseereilla oli sotaharjotuksissa ja kun- 
nallisviranomaisilla sunnuntaisin ja uskonnollisissa menoissa, 
säilytettiin, kuten aseetkin, kunnan varastohuoneissa. Papit 
järjestivät kaiken, yksinpä lastensiittämisenkin. Vakuutetaan, 
että yöllä kirkonkello ilmotti miehille ja naisille sen hetken 
alkamisen, jonka he saivat omistaa Venuksen iloille. Saat
taakseen indianit lisäämään sukuaan, kielsivät jesuitat miehiä 
ja naisia kasvattamasta tukkaansa pitkäksi, ennenkuin olivat 
siittäneet lapsia. Tämä tapa on säilynyt vielä jesuitain kar
kotuksen jälkeen. »Nuoret, lyhyttukkaiset pariskunnat", sa
noo d'Orbigny, »näkevät kovin vaivaa ansaitakseen luvan 
pitää pitkiä hiuksia."

Funesinkin täytyy myöntää, että tästä kristillisestä tasa
vallasta puuttui vapautta. »Me myönnämme", sanoo hän.
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«että näiden indianien vapaus omaisuutensa käyttämiseen 
nähden ei ollut vapautta, joka vastaa tasavallan ihannetta. 
Mikään ei olisi ollut tyhmempää kuin suoda sellaista va
pautta, mikä ei sopinut näiden indianien luonteeseen ja elä
mänehtoihin. Raakalaisuudessa, jossa elivät, tottuneina sii
hen, että antoivat vain hetkellisten halujen johtaa itseään, 
milloinkaan pitämättä tulevaisuutta silmällä, toimien vain 
pakottavan välttämättömyyden painosta ja alituisesti intohi- 
mojensa vallassa, milloinkaan toimimatta järkevästi, täytyi 
heidän muutama vuosisata elää yhteiskunnallisen lapsuuden 
aikaa, ennenkuin saavuttivat sellaisen kypsyyden, mikä on 
vapauden täyden käyttämisen edellytyksenä. Aika ei ollut 
vielä tullut antaa tätä heille, ja indianeja täytyi sen vuoksi 
hallita tavalla, joka muistuttaa sitä, millä isä hallitsee perhet
tään." Azara näyttää aavistaneen tällaisia puolustuksia, sillä 
hän muistuttaa siitä, että vapaanaelävät indianit jakoivat va
rastonsa niin että ne kestivät koko vuoden. Päinvastoin 
kuin jesuitat väittävät, osottavat indianit jopa sangen suurta
kin kykyä huolehtia tulevaisuudesta. Morgan kertoo «Alku- 
yhteiskunnassaan" kirkkoherra Oormanin mukaan Lagunan 
(Uusi-Meksiko) kylien indianeista, että nämä sijottavat varas
tonsa yhteisiin säilytyspaikkoihin, joita naiset hoitavat. «Nämä 
pitävät usein suurempaa huolta tulevaisuudesta kuin heidän 
espanjalaiset naapurinsa; he järjestävät kaiken siten, että hei
dän varastonsa riittävät koko vuodeksi; vasta kun on tullut 
perättäin kaksi katovuotta, kärsivät he nälkää." Jesuitat totut
tivat tahallaan indianit olemaan ajattelematta tulevaisuutta, 
voidakseen helpommin hallita villejä ja voidakseen heille 
esiintyä kaitselmuksena, joka tarkkaan huolehti kaikista hei
dän tarpeistaan.

‘Kristillinen tasavalta, jonka jesuitat voivat perustaa Para- 
guayhin, ilman että mikään ulkonainen este haittasi evanke
liumin periaatteiden täydellistä toteuttamista, osottautuu vii
saaksi ja tuottavaksi maaorjuuden ja orjuuden sekotelmaksi. 
Maaorjien tavoin oli käännytettyjen indianien pakko itse 
hankkia elatuksensa; ja tavallisten orjien tavoin oli heiltä 
riistetty kaikki omaisuus.

Nämä perheenisät, joiksi Funes jesuitoja nimittää, antoi
vat indianeille vain vaatteet ja nekin kylläkin kehnot. Kaikki 
indianit kävivät avojaloin, vaikka lähetysasemilla oli nahku
rin- ja suutarintyöpajoja, joiden tuotteita myytiin kaupun
geissa. Naisilla oli vain karkeasta liinasta valmistettu paita, 
joka oli hihaton ja vyötäisiltä sidottava nuoralla kiinni. Mies
ten pukuna oli samanlaisesta kankaasta valmistettu paita ja
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housut; heillä oli puuvillainen päähine; naiset olivat avo- 
päin. Jokainen nainen sai vuosittain vaatteeksi 5 varaa (4 1/2 
metriä) ja jokainen mies 6 varaa (5 metriä 40 sentimetriä) 
kangasta. Kankaan, josta vaatteet tehtiin, kehräsivät ja ku
toivat indianit.

Indianien asunnot olivat yhtä kurjat kuin heidän vaat
teensa kehnot. „Talot", sanoo Charlevoix, „rakennettiin 
aluksi ruo'oista, joissa sisällä oli savisekotusta; niissä ei ollut 
akkunoita eikä savupiippuja; liesi oli huoneen keskellä, ja 
savu meni ulos ovesta. Nyt on alettu rakentaa kivitaloja, 
jotka peitetään liuskakivellä." Charlevoix kirjotti teoksensa 
vuonna 1757, yksitoista vuotta ennen jesuitain karkotusta ja 
puolitoista vuosisataa siirtokuntien perustamisen jälkeen. Fu
nes esittää asunnoihin nähden eräitä täydentäviä tietoja. 
„Huoneissa ei ollut akkunoita eikä mitään laitteita, jotka oli
sivat tehneet mahdolliseksi vapaan ilmavirran kulun; niissä 
ei ollut mitään huonekaluja; kaikki lähetysasemien asukkaat 
istuivat ja söivät maassa; heillä ei ollut mitään vuoteita ja 
he nukkuivat riippumatoissa." Myöhemmin rakennettiin 
säännöllisiä huoneita, mutta ne eivät olleet sen paremmin 
varustettuja. Kaikki indianit, jotka tunnustivat saman katsi- 
ken ja siten kuuluivat samaan heimoon, asuivat samassa pit
kässä rakennuksessa, joka oli jaettu 2 - 3  metrin suuruisiin 
yksityishuoneisiin; jokaisessa huoneessa nukkui yksi perhe 
vuoteitta ja huonekaluitta. Nämä jesuitain ylistelijäin, Char- 
levoixin ja Funesin, sekä Azaran kertomat yksityisseikat osot- 
tavat meille, että lähetysasemien indianit, kuten villitkin, asui
vat kaikki yhdessä yhteisissä huoneissa, jotka vastaavat Mor
ganin kuvaamia irokesien „pitkiä huoneita." Lähetyssaar
naajat välittivät viisi indianien aineellisista olosuhteista, hei
dän harrastuksenaan oli „kasvattaa" heidät tekemään työtä. 

Terveysolot lähetysasemilla olivat suorastaan surkeat. 
Charlevoix kertoo, että siirtokuntien väestöä usein vähensi
vät rokkotaudit, pilkkukuume, pahantapainen kuume ja eräs 
neljäs kulkutauti, josta hän ei sano muuta kuin että sitä seu- . 
rasi tavattoman pistäviä tuskia. Siitä huolimatta lisää hän: 
„Missään kylässä, ei edes koko kanttonissa ollut sairaalaa 
tai edes hyvää apteekkia, kuten oli laita moksokansan kes
kuudessa, jonne perulaiset jesuitat olivat perustaneet guara- 
nien mallisen tasavallan. Mutta siellä oli varat siihen saatu 
julkisen hyväntekeväisyyden tietä, mitä ei voinut odottaa 
tapaavansa Paraguaysta, kun siellä ei ollut ollenkaan hyvin
voivia ihmisiä." Hyvillä jesuita-„perheenisillä" ei ollut, yhtä 
vähän kuin kapitalisteilla on, mitään pakottavaa etua työvoi-
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miensa elämän säilyttämisestä, työvoimaansahan ei heidän, 
kuten orjienpitäjien, tarvinnut ostaa. Niinpä he sitte eivät 
uhranneet penniäkään indianien hyväksi, jotka heille tuotti
vat rikkauksia.

Jesuitat valittivat aina siirtokuntien köyhyyttä; heidän 
väitteidensä mukaan oli lähetysasemilla vakinaisesti asuvilla 
indianeilla, jotka tekivät työtä kuusi päivää viikossa, »tuskin 
niin paljon, että voivat itselleen hankkia joka päivä vähän 
lihaa, maissia, vähän vihanneksia, huonoja ja karkeita vaat
teita ja vastata niistä varoista, joita tarvitaan heidän kirkko
jensa ylläpidoksi." Ja näin on asianlaita, vaikka Paraguayn 
luonnolliset rikkaudet ovat hämmästyttävän suuret. Täällä 
korjattiin vuosittain kaksi satoa maissia, myöhemmin kaksi 
satoa nisuakin. »Mieltäylentävät kirjeet" kertovat, että maassa 
oli tavattoman ylellisesti »hedelmiä, joiden moninaisuus on 
ihmeellinen ja joita vaan tarvitsi poimia. Maassa oli useam
paa kuin kymmentä lajia villejä mehiläisiä, joista monet tuot
tivat makeata hunajaa . . . Järvet ja joet täynnä kaloja, joi
den liha oli hienoa ja ravitsevaa ja joista monessa lajissa 
yksi ainoa riitti viiden henkilön ateriaksi ... . Metsät ja ta
sangot olivat täynnä hirviä ja kauriita, villejä vuohia, villejä 
sikoja, utioita (eräänlaisia jäniksiä) ja tavattomia joukkoja 
villejä hevosia ja nautoja . . . Vuonna 1730 voi Buenos- 
Ayresissa ostaa hevosen kahdella silmineulalla, härän samalla 
hinnalla . . . Peltopyitä ja peltokanoja, jotka kasvoivat mel
kein kanojen kokoisiksi, oli niin lukuisasti, että niitä kepeillä 
tapettiin." Kaikkea maan tavatonta luonnollista rikkautta 
lisäsi vielä indianien työ, jonka tuotteet tekivät jesuitaveljes- 
kunnalle mahdolliseksi harjottaa kukoistavaa kauppaa matella, 
raakapuuvillalla, kehrätyllä puuvillalla, parkituilla nahoilla, 
kengillä, vahalla, tupakalla, viljalla, tuoreilla ja kuivatuilla 
vihanneksilla.

Luonnon näin ihmeellisen rikkaasti suosimassa maassa 
tuomitsivat jesuitat lähetysasemiensa työläiset kurjaan elä
mään ja toruivat heitä vielä siitä vähästäkin, minkä he söi
vät. Samoin kuin kapitalistit kuvaavat työläisensä juopoiksi, 
niin moittivat jesuitat aina indianeja herkkusuiksi ja ahnaiksi. 
Ensimäiset matkustavaiset sitävastoin, jotka joutuvat näiden 
kanssa tekemisiin, ihmettelevät heidän kohtuullisuuttaan ja 
kuvaavat villien kummastusta siitä, että europalainen yhdellä 
aterialla voi syödä niin paljon. D’Orbigny, joka oli mukana 
Santa Anan lähetysasemien indianien kootessa villimehiläis- 
ten hunajaa, kertoo, että indianit viettivät noin kaksikym
mentä päivää metsissä, ja että heillä koko sinä aikana oli
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ravintona vain muutamia maissintähkiä ja hunajasta valmis
tettua juomaa. Meidän herrat kapitalistimme sanovat köy- 
hälistöläisiä, jotka heille kokoavat miljonia toisensa perästä 
ja luovat sivistyksen ihmeet, tomppeleiksi ja laiskureiksi. 
Jesuitat, jotka kaikessa tahtoivat olla heille esikuvana, moit
tivat indianeja siitä, että nämä «olivat laiskoja« (Charlevoix), 
«taipuvaisia kaikkiin paheisiin« (Fascardo, Buenos-Ayresin 
piispa), «vähä-älyisiä, niin että isien oli pakko sekaantua 
kaikkiin heidän asioihinsa" (Ulloa).

Funes sitävastoin tunnustaa, että «nämä indianit ihmeel
lisesti osasivat jäljitellä kaikkea; loistava oli heidän keksintö- 
neronsa.« Charlevoixinkin täytyy myöntää, että indianeilla 
oli kovin suuri «kyky jäljitellä;.tarvitsi vain näyttää heille 
ristiä, kynttilänjalkaa, suitsutusastiaa heidän voidakseen tehdä 
sellaisen, ja usein oli vaikea erottaa heidän työtänsä mal
lista. He valmistivat tuliaseensa, pyssynsä ja kanuunansa, 
soittimensa, mitä monimutkaisimmanlaatuiset urut, vain ker
ran perinpohjin tarkastettuaan ja tutkittuaan sellaisia, samoin 
tähtitieteellisiä koneita, turkkilaismallisia mattoja, ja vaikeim
pia töitä, mitä vaan kankurialalla on.« Lähetysasemien ensi- 
mäiset kirkot tehtiin kivien puutteessa kovin yksinkertaisesti 
hirsistä, jotka peitettiin savella. Niiden tilalle syntyi uusia 
kivisiä jumalanhuoneita, jotka oli koristettu maalauksilla, 
puun- ja kivenveistoksilla, joita valmistivat «vähä-älyiset« 
indianit «Nämä koristukset«, sanoo Charlevoix, «eivät ru
mentaisi Espanian kauneimpia kirkkoja."

Funes panee vastalauseensa sitä vastaan, että Raynal 
väittää, että jesuitat olisivat «käyttäneet samanlaisia menet
telytapoja kuin ne, joiden avulla inkalaiset hallitsivat valta
kuntaansa ja lisäsivät vallotuksiaan.« Funes on oikeassa. 
Kristillinen tasavalta, «joka oli perustettu evankeliumin op
peja ja ensimäisten uskovaisten esimerkkiä noudattaen«, ei 
suinkaan ollut kommunistinen yhdyskunta, jossa kaikki jäse
net olisivat ottaneet osaa maatalous- ja teollisuustuotteiden 
valmistamiseen ja heillä kaikilla ollut samanlainen oikeus 
tuotettuihin tavaroihin. Se oli pikemmin päinvastoin kapi
talistinen valtio, jossa miehet, naiset ja lapset, pakkotyöhön 
ja ruoskittaviksi tuomittuina ja kaikki oikeutensa riistäjille 
menettäneinä, elivät päivästä toiseen samanlaisessa kurjuu
dessa ja samanlaisessa rappiotilassa, miten voimakkaasti ku- 
koistikin maanviljelys ja teollisuus, miten yltäkyllin olikin 
tavaroita, joita he tuottivat.

Paul Lafargue.
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Luokkauastakohöat 16:nnella ja 17:nnellä 
vuosisadalla.

Voidakseen ymmärtää 17:nnen vuosisadan jälkipuoliskon 
ja 18:nnen vuosisadan Ranskan sosialismin historiaa, on vält
tämätöntä palata 16:nteen vuosisataan ja suurin piirtein seu
rata nykyaikaisen teollisuuden kehitystä, kertoa työläisluok- 
kien, talonpoikien ja käsityöläisten historia, ja osottaa tämän 
aikakauden filosofinen, valtiollinen ja uskonnollinen aatesisäl- 
lys. Erään Vairassen sosialismi esimerkiksi, pysyäksemme 
17:nnellä vuosisadalla, on taloudelliseen puoleensa nähden 
kasvanut kehittyvän teollisuuden pohjalla, siveelliseen ja 
oikeusfilosofiseen puoleensa nähden kalvinilaisuuden poh
jalla; Meslierin kommunismi on kehittynyt talonpoikien tilan 
ja heidän vanhojen talousyhdyskuntiensa tuntemuksesta. Ei 
ole mahdollista osottaa näiden ja muiden miesten paikkaa 
Ranskan hengenkehityksen historiassa, hapuillen tunnustele
matta ainakin jonkun matkaa tärkeimpiä niistä langoista, 
jotka tämän maan sivistyksen laajasta kudoksesta työntyvät 
huomattavimmiksi ja liittyvät niihin kuin huomattavina esiin
tyviin mallinkukkasiin.

I LUKU.

1. Ka lu in ila isuu s ja Liiga.

Ranskassa on kuningasvalta ollut keskityksen kannattaja 
ja nykyaikaisen valtiomuodon mahtava edistäjä. Kuninkaat 
ne taistellessaan feudaliherrojen kanssa 13:nnella vuosisadalla 
hankkivat aluksi omien maa-alueittensa maaorjille melkoista 
helpotusta muuttamalla maaorjuuden puolittaiseksi ja koko 
vapaudeksi, sitte myöskin mahtavalla vaikutuksellaan hank
kimalla feudalisten valta-alueitten maa-orjille samoja etuja; 
kuninkaat ne johtavat taistelua ammattikuntia ja niiden sul-
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keutuneisuutta vastaan, alistavat ne valtansa alaisiksi ja osta
malla mestarinkirjoja hankkivat jonkinlaisen ammattivapau- 
den; kuninkaat ne taistellen pappisvaltaa ja aatelia vastaan 
julistuksillaan estävät köyhäinhoitolaitosten häpeämättömän 
ryöstämisen ja jälleen pyrkivät saattamaan niiden runsaat 
tulot käytetyiksi niiden oikeaan tarkotukseen, köyhien luok
kien avustamiseen. Vaikutteet, jotka kuningasvallan tässä 
taistelussa saivat toimimaan, olivat kumminkin enimmäkseen 
itsekästä laatua. Sen suoranaisin oma etu saattoi sen mur
tamaan feudaliaateliston valtiollisen vallan ja muuttamaan 
tämän aatelin hoviaateliksi, jolloin sitä pontevasti tuki talou
dellinen kehitys, joka siirsi painopisteen kaupunkeihin. Fi- 
nanssipolitista laatua olevat syyt, uuden nousevan teollisuu- 
denharjottajaluokan silmälläpitäminen, kaikkea riippumatonta 
järjestettyä valtaa vastaan suuntautuva vihamielisyys olivat 
syynä kuninkaan taisteluun ammattikuntia vastaan. Myöskin 
hänen pyrkimyksessään köyhäinhoidon järjestämiseksi huo
maa selvästi hänen menettelynsä määräävät harrastukset. Se 
on ensinnäkin hyökkäys aatelin ja siitä uutta väkeä saavan 
ja sen kanssa liitossa olevan korkeamman papiston valtaa 
vastaan, jotka kummatkin käyttivät runsaat rahavarat omiin 
tarkotuksiinsa. Mutta samalla määräsi hänen menettelynsä 
myöskin suhtautuminen suurten kaupunkien porvaristoon. 
Kerjäävän, köyhäinhoitolaitosten avustuksen menettäneen 
köyhälistön kokoontuminen maaseudulta niihin kohotti no
peasti köyhäinhoidon vaatimaa verotaakkaa ja herätti omis
tavan luokan tyytymättömyyttä. Mutta siihen kuningasvalta 
tavallisesti nojautui taistellessaan aatelia vastaan ja sen mie
lihalut täytyi senvuoksi ottaa suuressa määrin huomioon. 
Nämä mahtavat taistelut, jotka kestivät kokonaisia vuosisa
toja, eivät suinkaan päättyneet kuningasvallan ehdottomalla 
voitolla: sovittelu se on luonteenomaista »anelen regimelle»*) 
myöskin Ludvig XlV:nnen aikana.

Kaksi uutta seikkaa, tehdasteollisuus ja uskonpuhdistus, 
esiintyy 16:nnella vuosisadalla Ranskan historiassa, toinen 
kuninkaitten tuottama Italiasta ja heidän mahtava tukensa 
taistelussa feudalisäätyjä vastaan, toinen kuningasvallalle ja 
sen keskityspuuhille vihamielinen ja kuningasvallan tuhotak
seen vainoama. Tehdasteollisuuden ja sen mullistavan vai
kutuksen kehitystä tarkastamme myöhemmin; tässä sen sijaan 
on paikka muutamin sanoin muistella ranskalaista kalvinilai-

*) Ancien régime =  „vanha hallitustapa", tarkottaa erikoisesti Rans
kan vallankumouksen edellä olleen ajanjakson hallitustapaa.
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suutta ja 16:nnen vuosisadan uskonsotia. Frans I:sen ja 
Henrik Ibsen aikana oli uskonpuhdistus saavuttanut jalan
sijaa vain kaupunkien rahvaan keskuudessa, kuten Crespinin 
laatima marttyyrien luettelo todistaa, siinä kun 40 vuotta kä
sittävän ajanjakson varrella on vain kaksi maalaista ja kolme 
aatelismiestä. Tämä kansanvaltainen luonne on, samoinkuin 
Saksassa, niin Ranskassakin alussa kuvaavaa uskonpuhdis
tukselle, mutta molemmissa maissa on tämä sen kadottanut 
tavattoman nopeasti ja sangen pian muuttunut kerrassaan 
kansaavihaavaksi. Ranskalaisen kalvinilaisuuden kirkollisessa 
hallintomuodossa ilmenee kansavaltaisuutta alussa yksityisten 
seurakuntien riippumattomuutena ja niiden oikeudessa saada 
vapaasti toimittaa papinvaalinsa, mutta vallan liian pian teh
dään vaalitapaan harvainvaltainen korjaus. Kauniisti on 
näitä tasa-arvon ajatuksia ilmaissut Etien de la Boëtie kuu
luisassa kirjassaan »De la servitude volontaire“ (»Vapaaeh
toisesta orjuudesta") ylistäessään luonnon tasapuolisuutta lah
jojaan jakaessa ja sen perusteella julistaessa, että ihmiset 
luonnostaan kaikki ovat vapaita. Mutta yleensä on kalvini- 
laisuus liike, jossa ylimystö ja ylempi varsinainen porvaristo 
vallitsevat; niin selvät kansanvaltaiset aatteet kuin Le Boë- 
tien esiintyvät vain kovin harvoissa kirjotuksissa ja lentokir
jasissa. Teoksessa »Mémoires de Condé» („Condén muis
telmia") mainitaan, että vuoden 1563 jälkeen oli alemmalle 
kansalle pidetty uusia saarnoja, ja että esimerkiksi Chalon- 
sur-Saönessa oli puhuttu kolmen syöpäläisjoukon, aatelin, 
papiston ja tuomarien maastakarkottamisesta. Vielä selvem
pänä ilmenee tämä kansanvaltainen pohjavirtaus eräässä v. 
1568 ilmestyneessä tavattoman mieltäkiinnittävässä kirjassa 
» Avertissement à la noblesse tant du parti du roi que des 
rebelles et conjurés» (»Julistus sekä kuninkaan puolueen että 
kapinallisten ja salaliittolaisten aatelille"). Sen tekijä viittaa 
siihen, että aatelin ja kuninkaan edut ovat mitä läheisim- 
mässä yhteydessä toistensa kanssa: »Ajatelkaamme sitä — ja 
kovin varmaa on ja kokemus tekee meidät nyt jo viisaiksi 
— , että kuninkaalta ei voi kieltää alamaisten tottelevaisuutta, 
ilman että meikäläiset tekevät meille samoin." Papeissa, 
sanotaan edelleen, on vain vastenmielisyyttä feudaliluokkaa 
vastaan ja he kiihottavat maalaisrahvasta hävittämään lääni- 
tysherrojen talot. He sanovat, että armon lain kautta ja 
evankeliumin puhtauden jälkeen kaikki ihmiset ovat vapaita 
ja tasa-arvoisia ja että raamatussa ei puhuta mitään aatelis- 
miehistä. „

Jo Henrik Ibsen hallituksen lopulta alkaen (1559) siirtyy
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kalvinilaisuuden painokeskus kaupunkien käsityöläisistä maa- 
laisaatelistoon ja varsinaiseen porvaristoon. Aatelisto huo
masi siinä olevan itselleen keinon käytettäväksi taistelussa 
kuningasvaltaa vastaan feudalivallan puolesta; porvaristo, 
jonka erottaminen pikkukäsityöläisistä tällä vuosisadalla lo
pullisesti tapahtuu, liittyi kalvinilaisuuteen, koska se kirkol
lista auktoritetia vastustavassa opissa tunsi olevan jotakin, 
mikä oli hengenheimoa porvariston historialliselle tehtävälle. 
Hotomanille, Languetille ja muille kalvinilaisille kirjailijoille 
olikin ylimystö samaa kuin kansa, ja he selittivät, että kan
saa edustavat viranomaiset, herrainpäivät, ylimykset ja parla- 
mentinjäsenet, jotka kokonaisuutena ovat kuninkaan yläpuo
lella. Myöskin kalvinilaisuuden valtio-opillisissa teorioissa — 
kalvinilaisuus oli muuten järjestetty valtioksi valtioon, jon
kinlaiseksi ylimysvaltaiseksi tasavallaksi yksinvaltaiseen val
tioon ja kadotti mahtiasemansa vasta Richelieun aikana — 
esiintyy tämä mielipide kansan ylivaltiudesta kylläkin sel
vänä. Tärkeimpiä kysymyksiä, joita kalvinilaiset kirjailijat 
pohtivat, oli kysymys, onko kapina tyrannia vastaan oikeu
tettua. Miten on laita, kysyy esim. Beza, jos jumala on an
tanut meille ruhtinaan, joka ilmeisen julmasti tai törkeän tie
tämättömänä vastustaa Kristuksen valtakuntaa, — ja vastaa 
Beza siihen, että silloin kirkon olisi turvauduttava ennen 
kaikkea rukoukseen, kyyneliin ja parannuksentekoon, ne kun 
ovat uskovaisen aseita, mutta alemman esivallan olisi, mitä 
siihen tulee, suurimmassa määrin harkiten ja maltillisesti, 
mutta jyrkästi ja rohkeasti puolustettava todellista uskontoa, 
jysta Magdeburgissa on annettu niin mainehikasta esimerk
kiä. Yhtä jyrkästi lausuu Languet mielipiteenään olevan sen, 
ettei kuka yksityinen tahansa, kun tyranni sortaa kansaa, voi 
kutsua alamaisia aseisiin ja ruhtinasta vastustaa. Tämä oikeus 
on hänen mielestään vain alemmalla esivallalla, mutta ei kan
salla. Ylivaltiutta tässä ei siis ole koko kansalla, vaan vain 
sen etuoikeutetuilla säädyillä. Välttämättömänä johtopäätök
senä tästä on se kalvinilaisen valtio-opin toinen väite, että 
Ranska ei ollut perintövaltakunta, vaan vaalikuningaskunta 
eikä kuninkaallinen hallitus niin ollen muuta kuin elinkauti
nen esivallallinen arvo.

Sama ylimyksellinen luonne, kuin kalvinilaisuudella, on 
katolisen aatelin katolisen uskon turvaksi, kuten se sanoo, 
perustamalla liitolla, vuoden 1576 Liigalla. Eräässä julistuk
sessa, joka laadittiin Picardiassa, liiton syntymäseudulla, ja 
joka melkein muuttamatta hyväksyttiin muussa Ranskassa, 
sanotaan, että tarkotuksena on »hankkia maakunnille takai
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sin vanhat oikeudet, erioikeudet ja vapaudet, sellaisina kuin 
ne olivat olemassa ensimäisen kristityn kuninkaan Klodvigin 
aikana, ja vielä parempia ja edukkaampia lisäksi. Mikään 
ei ole nurinkurisempaa kuin väite, että Liiga olisi ottanut 
asiakseen Ranskan yhtenäisyyden puolustamisen; guisien sa
moin kuin protestantisten ja katolisten feudaliherrojen pää
määränä oli omistamiensa alueitten itsenäisyys ja riippumat
tomuus kuninkaallisesta keskusvallasta. Tässä Perannen Lii

s a ssa  oli enemmistö aatelismiehiä ja kaupungit eivät olleet 
ottaneet siihen osaa, mutta vuonna 1585 levisi liike niihin
kin, vallankin Parisiin. Parisin porvaristo, liittoutuneena 
työläisluokkaan, nosti mahtavasti päätään ja pääsi muuta
maksi aikaa voitolle ylimyksellisistä aineksista. Samassa mää
rässä kuin puolueet musersivat aukkoja kuningasvaltaan ja 
tämä alkoi niistä näyttää kelpaamattomalta hoitamaan val
tiollista ja hallinnollista keskusvaltaa, hankki maakuntien por
varisto itselleen vapautta; unohdettua 12:nnen vuosisadan 
traditsionia koetettiin taas elähyttää ja muuttaa suuria kau
punkeja tasavalloiksi. Mutta samaan aikaan oli liikettä myös
kin kansan keskuudessa, talonpoikien ja pikkukäsityöläisten 
keskuudessa. Se tavaton agitatsioni, jota Liiga yhdessä ka
tolisen kirkon kanssa harjotti juuri näiden luokkien keskuu
dessa Anjoun herttuan kuoleman jälkeen, kun samalla tuli 
todennäköiseksi kalvinilaisen Bearnin Henrikin valtaistuimelle 
pääsy, herätti pakostakin heidän keskuudessaan valtavata 
levottomuutta ja liikkeen, joka usein paikoin meni yli tarko- 
tettujen rajojen, erkani synnyttäjiensä johdosta ja rupesi itse
näiseen toimintaan. Mitä liikuttavat kansaa nuo uskonnol
listen tekosyiden varjolla käydyt etuoikeutettujen säätyjen 
taistelut kuningasvaltaa vastaan? — se ajatus oli vallalla alem
massa kansassa ja ilmeni lukuisissa lentokirjasissa. Kunin
gas Henrik Ilknnen murha -  hän kaatui kiihkomielisen 
domikanimunkin Jaakko elementin puukoniskusta — lisäsi 
vielä sekasortoa. Suuri osa aatelistosta, niin kuvaa d’Ossat 
Liigan vaikutusta, ei tahdo ollenkaan olevan kuningasta: 
„Kaikki suuret aatelismiehet tahtovat näytellä omaa osaansa. 
Kansa ei tahdo tietää mitään ylivaltiaasta eikä aatelista, se ei 
tunnusta ruhtinasta eikä aatelismiestä. Maan vähäpätöisintä 
asukasta myöden tahtovat kaikki välttää niiden vallanalai
suutta.“

Henrik IVrnnen noustessa valtaistuimelle muuttuu kalvi
nilaisten politika kokonaan. He liittyvät yhteen turvatakseen 
kuningasvaltaa, jolla heidän riveissään nyt on yhtä innok
kaita puolustajia kuin ennen oli vastustajia. Aivan liian pian
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vei kansanka inain pelko porvariston, mahdolliseksi käsittä- 
mänsä feudalisen vastavallankumouksen pelko maalaisväes- 
tön rikkaamman ja valistuneemman osan Henrikin leiriin, ja 
kun Henrik kääntyy katoliseen uskoon taukoo kaikki vas- 
tustusliike. Yksinvallan periaate ei ollut pitkästä taistelusta 
selvinnyt heikontumatta; valtiollinen keskitys oli kärsinyt, kun 
oli perustettu hugenottilaisia vapaakaupunkeja.

II. Fronöen aika.

Ranskan onnettomana kohtalona on ollut se, että sen 
kuninkaat ovat lapsina tulleet valtaistuimelle, jolloin jonkun 
naisen sijaishallituksen aikana valta taas on joutunut aatelis
ton käsiin. Henrik IVmnen ja Sullyn työ joutui Maria Me
dioin sijaishallituskaudella häviöön; pelastaakseen Richelieun 
työn täytyi hänen seuraajansa Mazarinin suorittaa tavattoman 
pitkä taistelu Itävallan Annan sijaishallituksen aikana. Kuten 
hänen edeltäjättärensä valtakausi, alkaa Annankin hallitusaika 
aateliston yleisesti ryöstämällä Ranskaa. „Kuningas on ala
ikäinen, olkaamme me täysi-ikäisiä" on aina ollut aateliston 
tunnuslauseena, jota se mitä uskollisimmin on noudattanut. 
Niin kauan kuin kuningatar tuhlaavaisesti antoi sille yltä- 
kyllin rahaa, etuoikeuksia, yksinoikeuksia, lauloi se „hyvän 
kuningattaren" ylistystä, heti kun Mazarin, kaikkien apuneu
vojen ruvetessa loppumaan, alkoi kieltäytyä antamasta lah
joja, syntyi taistelu, ei enään suoraan kuningasta vastaan — 
siihen oli aateliston uhmaisa ylpeys, sellaisena kuin sen vielä 
Liigan aikoina tapaamme, jo kumminkin riittämätön, Riche
lieu kun oli sen suuressa määrin murtanut —, vaan minis- 
teristöä ja sen intendanteja vastaan, kuten muutamat siihen 
aikaan sanoivat, s. o. kuninkaallisen vallan laajentamista ja 
keskittämistä vastaan, jonka vallan edustajia nämä virkamie
het juuri olivat. Aatelin kanssa käy aluksi käsi kädessä por
varisto, jonka etuoikeuksia kuningasvalta oli kylläkin usein 
häikäilemättä loukannut ja supistanut. Onpa fronde alus
saan kerrassaan porvarillinen ja eduskunnaasta menettely
tapaa harrastava. Porvariston ja sijaishallitusvallan välisen 
riidan yllytti alkamaan Mazarinin rahaministeri d ’Emery, 
hyökkäämällä Parisin parlamentin*) rahapussin kimppuun.

*) Eräillä Ranskan ylimmillä oikeusistuimilla, jotka niiden oikeuk
sien laajennettua olivat oikeusasioissa viimeisenä oikeusasteena, oli silloin 
nimenä parlamentti. Niiden toimena oli myöskin registeröidä kuninkait
ten julistukset ja määräykset, jonka kautta nämä saivat oikeudenvoiman.
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Parlamentti ryhtyi taisteluun varsin ponnekkaasti; se vaati 
intendantien vallan vähentämistä, neljännellä osalla vähen
nettäväksi taälea (eräänlainen manttaalimaksu), tärkeintä, 
kolmannen säädyn yksin kantamaa Ranskan kuningaskunnan 
veroa, velkavankeudessaolijoita, joita oli enemmän kuin 
20,000 raudoissa, päästettäväksi vapaiksi; se kielsi kanta
masta mitään veroja ja perustamasta uusia tuomarinpaikkoja 
tai rahainhoitohallintovirkoja sen luvatta ja päätti uudistus- 
ehdotustensa sarjan vaatimalla, että ketään kuninkaan ala
maista ei saisi pitää vangittuna 24 tuntia kauemman, tutki
matta hänen asiaansa ja saattamatta häntä asianomaisen tuo
marin tuomittavaksi. Porvariston edustajana ja kansan tuke
mana — kansan varalle oli asetettu vaatimus verokuorman 
vähentämisestä — oli parlamentti jonkun aikaa taistelun joh
dossa. Mutta kun riita kärjistyi, masentui sen rohkeus, ja 
se jätti johdon aateliston käsiin, joka oli liittynyt liikkeeseen; 
kansa, joka oli noussut taisteluun omia etuja ajaakseen, hyö
dytti nyt tietämättään ylimysmielisen puolueen tarkotuksia ja 
sai maksaakseen St. Germainin rauhan kulut. Siihen loppui 
ensimäintn frondekapina. Toinen fronde oli kokonaan aate
lin kapina, muutamien harvojen kunnianhimoisten miesten 
ja naisten nostattama: suuria nimiä, pieniä pyyteitä, tava
tonta hurjuutta. Kansa on, kuten aina, se maaperä, jolla 
nämä kauemman kuin kymmenen vuotta kestävät raaistu
neen aatelin ja vielä raaistuneemman sotaväen ryöstösodat 
käydään. Joka puolelta saa talonpoika iskuja; sen maat ja 
mökit ryöstetään ja tuhotaan, sen vaimot ja tyttäret raiska
taan, häntä itseänsä pahoinpidellään, kidutetaan ja lopuksi 
hänet tapetaan. Avioliittojen ja syntyvien luvun suuri vähe
neminen sekä väestön lukumäärän nopea väheneminen yleensä 
osottaa mitä selvimmin sen tavattoman kurjuuden, jossa 
Ranska eli tämän kevytmielisen sodan lopulla. Fronden 
päättyessä on koko maa taloudellisesti ja siveellisesti täydel
lisessä lamaustilassa; sen tuloksena on Ludvig XIV:nnen 
rajaton yksinvalta

n i. L uöu ig  X IU :s .

Ludvig XIV:s oli rajattomalla vallalla varustettu yksinval
tias, mutta rajattomalla yksinvallalla varustettu yksinvaltias,

Tästä johtui parlamenttien, jotka olivat suuiporvariston edustajia, usein 
toistuneet yritykset päästä jonkinlaisiksi kuninkaan yläpuolella oleviksi 
tarkastuslaitoksiksi.
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joka samalla oli kuningaskuntansa ensimäinen aatelismies. 
Miten halveksien hän katselee muita, aatelittomia, kansan
luokkia, siitä on hyvänä todistuksena hänen vuonna 1679 
antamansa pahaan huutoon tullut kaksintaistelusäännösjulis- 
tus, jossa hän nimittää tavallisia kansalaisia arvottomiksi ja 
heidän asioitaan kelvottomiksi ja antaa pyhityksensä huuta
valle oikeusepäkohdalle. Ludvig XIV:s on aateliston asian
ajaja ja edustaja, jonka kautta aatelisto toimittaa Ranskan 
riistämistä etujensa mukaisesti. Hänen rajaton yksinvaltansa 
näkyy vain suhteessa kansaan, porvareihin ja talonpoikiin, 
ja suhteessa aatelin yksityisiin jäseniin, mutta ei koskaan suh
teessa aatelissäätyyn sellaisenaan, johon muitta mutkitta 
voimme lukea myöskin ylemmän papiston. Koko kuningas
kunta tulee kuninkaan valtiokiinteistöksi, mutta verot suori
tetaan aateliston jäsenille. Tämä on kaikki kaikessa; sen 
hyväksi työskentelee talonpoika ja käsityöläinen, sen vuoksi 
on seisova sotajoukko olemassa, sitä varten valtion virat ja 
tulot. Vain niin kauan kuin Colbertin mahtava personalli
nen vaikutusvalta kesti — ja Colbert oli uuden ja kehitty
vän pääomavallan asianajaja —, oli porvaristolla jonkinlai
nen, joskaan ei kovin merkitsevä asema. Mutta hänen kuol
tuaan kaatui tämä tuki; Nantesin edikti peruutetaan, ja kal
vinilainen porvaristo, jonka käsissä suurin osa maan teolli
suutta oli, jättää Ranskan. Porvariston voima murtuu sil
loin pitkäksi aikaa. Mutta yhä jatkuvat sodat ja Ludvig 
XIV:nnen tuhlaus, suuren, aina nälkäisen, loismaisen aatelis
ton elättäminen, kaikki se synnyttää lakkaamatta kasvavan 
rahantarpeen ja luo samalla taas mahtavan raha- ja veron- 
vuokraajaporvariston.

Vanha käsityskanta, jota varsinkin virkamiesjuristit puo
lustivat läänitys-aateliston etuoikeuksia vastaan, oli se, että 
kaikki koko kuningaskunnan maa oli kuninkaan yleistä ja 
suoranaista omaisuutta. Ylimpänä läänitysherrana kuuluisi 
hänelle muka ei vain kaikkien feudalisten maaomaisuuksien 
siirto-oikeus, vaan olisi myöskin allodialiomaisuuden (perit
tävän maaomaisuuden) nautinto hänen määrättävissään. Lud
vig XIV:s palasi tälle käsityskannalle. Kuten Jurieu kertoo, 
otettiin Colbertin ministeriön aikana harkittavaksi, eikö ku
ninkaan pitäisi tosiasiallisesti ottaa haltuunsa kaikki Ranskan 
maatilat ja maat. Maata vuokrattaisi sitte, kuninkaalliseksi 
valtiokiinteistöksi muutettuna, katsomatta vanhaan omistus-, 
perintö- tai muuhun oikeuteen, vallan niin kuin Turkin, 
Persian ja Mongolian muhamettilaiset ruhtinaat muka olivat 
tehneet yksityisomaisuudekseen kaiken maan, jota he mie
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lensä mukaan, mutta vain elinijäksi, antoivat alamaisilleen 
käytettäväksi. Colbert kääntyi senvuoksi kuuluisan matkai
lijan Bernierin puoleen ja vaati häneltä kertomusta Suurmo- 
gulin valtakunnasta, jossa kaikki maat olivat valtion omai
suutta, ja tämän järjestelmän arvostelua. Bernier noudatti 
tätä vaatimusta julkaisemalla kirjan »Kirje Hindustanin olo
suhteista".

Bernier vastustaa tässä kirjeessä sangen pontevasti yksin
vallan aikomusta ottaa kaikki maa valtion omaisuudeksi ja 
puolustaa yhtä taitavasti yksilön oikeutta omistaa maa yksi
tyisomaisuutena. Vedoten Hindustanin, Suurmogulin valta
kunnan esimerkkiin koettaa hän osottaa, mitä ikäviä seu
rauksia on siitä, että maa on valtion yksinoikeutena, mutta 
hänen esittämänsä perusteet ovat paikallaan puhuttaessa sor
tovallan maanomistuksesta, ei puhuttaessa valtionomaisuu- 
desta sellaisenaan. Hänen kuvauksensa sortovallan hävittä
västä taloudenhoidosta on taitavasti ja elävästi kirjotettu ja 
koskee samalla Ranskan silloisia oloja niin terävästi ja var
masti, että pyrkii kovasti tuntemaan hindustanilaisesta sorto
vallasta ranskalaisen peilikuvan. Muuten vertasivat Ranskan 
kuninkaitten pyrkimystä rajattomaan itsevaltaan sulttaanin 
sortovaltaan jo Liigan ajoilta asti varsin mielellään lentokir- 
jastenkirjottajat, jotka verhosijat hyökkäyksensä edellistä vas
taan aina jossakin määrin hyökkäyksiin sulttaanin sortovaltaa 
vastaan.

Jurieun esityksen mukaan teki, kuten sanottu, alotteen 
puheena olevassa suhteessa Colbert. »Kun kerran", huudah
taa Jurieu varottaen aatelille, »tulee rohkeampi rahaministeri 
kuin Colbert, niin otetaan teiltä kaikki perintötilanne, ja te 
saatte maksaa ruhtinaille korkoja omasta omaisuudestanne!" 
Miten johtui Colbert tällaiseen ajatukseen, joka ensi sijassa 
uhkasi aatelin omaisuutta? Aateliston itsenäisyyden oli fron
den epäonnistuminen kokonaan murtanut, ei tarvinnut enään 
pelätä sen osottavan liigalaisia taipumuksia; siten ovat vain 
valtionrahavarojen kartuttamista tarkottavat veropolitiset syyt 
voineet saattaa Colbertin astumaan sellaisen askeleen. Jos 
kaikki koko maan maaomaisuus olisi julistettu kuninkaan 
omaisuudeksi, niin olisi aatelisto samalla kadottanut verova
pautensa; sen olisi ollut, kuten Jurieu lausuu, maksettava 
ruhtinaille korkoa omasta omaisuudestaan.

Tämän ajatuksen, että kuninkaalla olisi omistusoikeus 
kaikkeen maahan, kohtaamme vielä muutaman kerran Lud
vig XIV:nnen hallituskaudella. Siten toistettiin sitä aluksi 
vuonna 1692 eräässä perintömaaomaisuutta koskevassa vero-

20
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tusjulistuksessa; edelleen ilmaisi kuningas itse sen tunne
tussa vallanperijän ohjeitten kohdassa: »Kaikki, mitä on val
takuntamme piirissä, mitä se sitte liekin, kuuluu meille sa
man oikeusperusteen mukaan. Teidän tulee olla vakuutettu 
siitä, että kuninkailla on luonnostaan kaiken omaisuuden 
täysi ja vapaa käyttöoikeus, olipa tämä omaisuus sitte pap
pien tai maallikkojen hallussa, käyttääksenne sitä aina kuten 
viisaat taloudenhoitajat, se on Teidän valtionne yleisen tar
peen mukaan." Viimeisen kerran palattiin tähän periaattee
seen vuonna 1710. Siinä tavattomassa rahapulassa, jossa 
valtio silloin oli, turvauduttiin »kuninkaan kymmenyksiin", 
joita Vauban jo muutamia vuosia aikaisemmin oli suositta
nut, silloin kumminkin saaden osakseen kuninkaan epäsuo
sion. Nyt vaadittiin noita kymmenyksiä, mutta sillä erolla, 
että kymmenykset käytäntöön otettaessa ei poistettu muita 
veroja, kuten Vauban kehittämässään järjestelmässä oli tah
tonut. Arvelut joita Ludvig XlVmnellä oli tämän uuden 
ryöstämistä van suhteen, poisti voitokkaasti hänen rippi- 
isänsä, jesuita Letellier, esittämällä etevien Sorbonnen yli
opiston tohtorien kirjotelman, jossa selitettiin, että kuningas 
oli alamaistensa kaiken omaisuuden ainoa ja yksinomainen 
omistaja alamaisten todenteolla vain hänen nimessään hoi
taessa sitä. ■

1U. Hncien régimen uiljapolitifca.

Sama ajatus on perustana myöskin viljapolitikalla, sej- 
laisena kuin ancien régime sitä vuosisatoja harjotti. Yhtä
hyvin kuin kuninkaille kuului heidän alamaistensa kaikki 
omaisuus, on heillä myöskin oikeus sekaantua alamaisten 
käytettäväksi jätetyn omaisuuden hoitoon, ja, edemmäksi 
katsoen, jopa velvollisuuskin pitää huolta siitä, että sitä hoi
detaankin kokonaisuuden edun mukaisesti. »Hänen majes- 
tetinsa", sanotaan 5 p:nä syyskuuta 1693 valtioneuvoston 
antaman julistuksen johdannossa, »on vallan vakuutettu siitä, 
että hänen ensi kädessä on kiinnitettävä huomionsa siihen, 
että heidän alamaisensa saavat helpon ja riittävän toimeen
tulon, ja hän tahtoo tehdä kaiken voitavansa täyttääkseen 
tämän niin tärkeän velvollisuutensa." Mutta kun silloin vielä 
suuremmassa määrässä kuin nykyisin vilja oli suuren jou
kon ravintoon nähden tärkein tuote, niin oli itsestään sel
vää, että viljakaupan järjestäminen, vallankin huonojen, mutta 
myöskin kovin runsaitten satojen aikana, oli hallituksen tär
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keimpiä tehtäviä. Sillä kääntyi hän huonoina aikoina, joista 
anden régimen aikana ei milloinkaan ollut puutetta, kansa heti 
intendantien, näiden Ranskan kolmenkymmenen »hallitsijan", 
puoleen, ja „näytti yksin heiltä odottavan ravintoa", niin 
että juuri silloin yksityinen kauppa melkein kokonaan lak
kasi ja huolehtimisen koko kuorma joutui valtiolle. Julki
sissa kirjotuksissa lausuttiin, että viljan omistusoikeus oli vä
hemmän pyhä kuin minkään muun tavaran, ja vielä 1770, 
kuusi vuotta ennen Turgotin uudistusyritystä, sanotaan eräässä 
„Muistelmassa" perheenpäämiehen (kuninkaan) velvollisuu
tena olevan järjestää tämän yhteisen rikkauden (viljan) jako, 
viljaan kun kaikilla valtion alamaisilla on samanlainen, luon
nollinen oikeus, siitä kun niin oleellisesti riippuu heidän ole
massaolonsa ja leponsa." Hallituksen viljakauppaan ryhty
misen välttämättömyyden puolesta puhumassa oli vielä muita 
syitä, jotka voimakkaasti vaikuttivat kansan intohimoihin. 
Siihen aikaan oltiin yleensä niin kovasti vakuutettuja Rans- 
kanmaan hedelmällisyydestä, että katsottiin hyvän sadon 
riittävän kahden jopa kolmenkin vuoden tarpeeksi, ja syyksi 
huonojen aikojen tuottamaan kurjuuteen, joka niin usein 
hävitti Ranskaa, väitettiin tunnotonta kauppakeinottelua. Kaik
kialta haettiin syytä usein uudistuviin huonoihin aikoihin: 
syytettiin keinottelijoita, intendanteja, raha-asiain ylitarkasta
jaa, kuningasta; todellisia taloudellisia syitä ei huomattu. 
Tämä kansanomainen ajatus oli myöskin hallituksen viralli
sena käsityksenä, „muutamien saiturien ahneus, jotka rikolli
sen ja likaisen voiton toivossa uhraavat uskonnon ja yhteis
kunnan jopa usein valtion yleisen hyvänkin pyhimmät siteet", 
sanotaan pääsyyksi.

Toimien ryhtyi hallitus ensikerran vuonna 1662 vilja
kauppaan, kun pelottava nälänhätä vallitsi maassa. Colbert 
määräsi käytettäväksi viljan ostamiseen Danzigista melkoisen 
summan, 2 miljoonaa livreä. Koko toimi suoritettiin aivan 
julkisesti. Toimenpiteestä ei tullut tappiota, ehkäpä saatiin 
vielä pieni voittokin valtiorahastoon. Nämä viljanostot uudis
tettiin vuosina 1684 ja 1693; katovuosina 1689 ja 1699 ei 
hallitus ryhtynyt asiaan kai tavattoman rahanpuutteensa 
vuoksi, vielä vähemmän tuona kauheana vuonna 1709, jona 
sitäpaitsi sota teki mahdottomaksi viljan ostamisen ulko
maalta; 1713 toimitettiin taas ostoja, joista saatiin 600,000 
livren tappio. Colbertin viljapolitikan tarkotuksena oli ensi
kädessä auttaa kuluttajia ja vasta sitte talonpoikaisia tuotta
jia. „Kuninkaallisella auktoritetillä on oikeus määrätä satojen 
suhteen, sillä ne ovat maan viljavuuden ja ilmanalan lämpö
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määrän tuotteita, jonkinlaisia kohtalon vapaita lahjoja"; se 
huolehtii siitä, että talonpoika maksaa veronsa; se sallii sen
kin, että talonpoika saa jonkun verran voittoa työstään, mutta 
ennen kaikkea on välttämätöntä pitää huolta siitä, että kan
san ei tarvitse valittaa leivän liian korkeata hintaa. Sen- 
vuoksi järjesteli hallitus oikeastaan vain huonona aikana vil
jakauppaa ja viljanhintoja. Harvoin, vain silloin kun kovin 
runsas sato laski viljan hinnan niin alhaiseksi, että talonpo
jan oli melkein mahdoton myydä viljaansa ja hallituksen, 
tai oikeammin sanoen verojenvuokraajien, oli yhtä mahdo
ton saada veroja kootuiksi, salli hallitus viedä viljaa ulko
maille, vielä harvemmin meni se niin pitkälle, että alensi 
vientitullia. Mutta yleensä teki se sen mitä vastenmielisim- 
min, kun sannasta määrästä viljaa, kun se kalliina aikana tuo
tiin maahan, täytyi ulkomaille maksaa suurempi summa ra
haa kuin mitä oma maa runsaan sadon vuosina sai ulko
mailta, lyhyesti sanoen, kun näiden tuonti- ja vientitoimien 
lopputulos oli päinvastainen kuin sen noudattama n. s. mer- 
kantilijärjestelmän*) politiikka olisi vaatinut. Näissä olosuh
teissa täytyi tulla mieleen ajatus, että runsaitten satojen liika- 
määrä olisi koottava säilöön yleisiin varastoihin. Jo vuonna 
1577 esiintyy tämä ajatus eräässä käskykirjeessä, mutta vasta 
Ludvig XV:nnen aikana saadaan tämä suunnitelma toteutet
tua. Kun ostot ja myynnit toimitettiin mahdollisimman sä
lää, heräsi kansassa pian se epäilys, että kuningas ei näissä 
puuhissa kadottanut mitään, että hän keinotteli alamaistensa 
nälänhädällä suunnattomasti rikastuakseen. Tulemme myö
hemmin puhumaan tästä seikasta ja tutkimaan, onko sellaista 
„nälänhädän liittoa" todellisuudessa milloinkaan ollut ja 
kuinka laajana.

*) Merkantilijärjestelmällä ymmärretään kaikkia niitä talousopillisia 
katsomuksia, jotka vallankin uudenajan alussa ratkaisevasti vaikuttivat 
kansantaloustieteellisten kirjailijain ja talouspolitikaan perehtyneiden val
tiomiesten mielipiteisiin. Tärkeimmät tässä huomioon otettavat katso
mukset ovat: 1) Kuta enemmän rahaa maassa on, sitä suurempi on sen 
rikkaus. 2) Jaloilla metalleilla rikastumisen lähde on ulkomainen kauppa. 
3) Rikkaus kasvaa sitä runsaammin, kuta enemmän myydään ulkomaille ja 
kuta vähemmän ulkomailta ostetaan.
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II LUKU.

Talonpojat ja m aalaispapit,

I. Talonpojat.

»Via dolorosaksi» („kärsimyksen tieksi") on muuan eng
lantilainen kirjailija nimittänyt talonpoikaissäädyn historiaa; 
todellakin Via dolorosa, mutta sellainen, jonka järisyttävän 
murhenäytelmän rinnalla juutalaisen kirvesmiehenpojrn kär
simykset katoavat kuin yksinäinen kyynel mereen. Tässä 
viimeksimainitussa tapauksessa on kysymyksessä vain yksi 
ainoa ihminen, joka yhtenä päivänä vaeltaa pelottavan kär- 
simyksentiensä, edellisessä tapauksessa on lukemattomia mil
joonia niitä, jotka vuosisatoja ovat kulkea laahustaneet Via 
dolorosaa pitkin. Kolmeen sanaan sisältyy antien régimen 
historia, sanoihin: sota, rutto ja nälänhätä; keneen on näi
den kolmen ihmissadonniittäjän työ enemmän koskenut kuin 
talonpoikaissäätyyn? Tämä on se elävä, tunteva ja ajatte- 
leva, hädän ja kurjuuden myrkyllisten usvien verhoama, eläi
mellisyyden liassa oleva perusta, jolta solakka, onnenaurin- 
gon säteiden kirkastama obeliski kohoo puhtaisiin ilmoihin. 
Sitä on kohdannut paljon pelottavampi kirous kuin vanhan- 
testamentin jumalan, joka sen ajan ihmisistä näytti lausuneen 
ihmissuvun kamalimpana tuomiona: „Otsasi hiessä pitää 
sinun syömän leipäsi", — „työn evankeliumi" tuntui sen 
ajan ihmisistä kiroukselta; miltähän näyttäisikään heistä „ny
kyaikaisen työn evankeliumi"? — Talonpoika, ranskalainen 
talonpoika, viljeli peltoa, ei omaansa, otsansa hiessä, mutta 
ei syönyt leipää; hän otti vaimon ja siitti tämän kanssa poi
kia, mutta häneltä otettiin pojat, jotta he vieraalla maalla 
verta vuotaisivat kuninkaan edestä, jonka olemassaoloa talon
poika ei koskaan tuntenut muussa muodossa kuin veron
vuokraajan, santarmin, sotilaan, ei milloinkaan muuna kuin 
riistämisen pahanahenkenä; hän otti vaimon ja siitti tämän 
kanssa tyttäriä, mutta kylään ilmestyi lauma ryövärejä, aate
lisia ja aatelittomia, ja raiskasi hänen vaimonsa ja tyttärensä 
hänen silmiensä edessä. Vaarattomalta, jopa siunaukseltakin 
täytyi hänestä näyttää tuon jumalallisen kirouksen, jos hän 
vertasi sitä omiin kärsimyksiinsä.
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Ihmeellisessä sopusoinnussa keskenään kiristivät ja riis
tivät talonpoikaa kuninkaallinen valtiorahasto, saaliinhimoi- 
nen hovinherra ja ahnas, kavala porvari. Talonpojan koko 
historian voi sanoa kolmella sanalla: maksaa, palvella ja kär
siä. Ja talonpoika maksoi, palveli ja kärsi enemmän kuin 
ihmiseltä voi odottaa. Ja aikoina, milloin lyhyempinä, mil
loin pitempinä, kun vaivojen mitta näytti hänestä itsestään
kin tulleen liian täyteen ja hänen päässään rohkea ajatus 
siitä, miksi ja minkä oikeuden pakosta hänen sitte oli pakko 
kaikkea tätä kärsiä, oli tullut, ei selvään muotoon, mutta hä
märästi tietoiseksi, nousi talonpoika, löi kuoliaaksi sortajiaan, 
niin monta kuin voi saada käsiinsä, poltti heidän linnansa 
ja talonsa ja ryösti mitä voi. Vapaana miehenä muuta
miksi hetkiksi, asettui hän uhmaisan kerskailevaisena omille 
jaloilleen ja lausui villejä sanoja kaiken sen tasaarvoisuu- 
desta, mikä ihmiskasvot omaa. Sitte tuli turmio hänet 
tuhoamaan kalistelevien ritari- ja huovijoukkojen muo
dossa; ja kuninkaan nimessä, jonka uskolliseksi alamaiseksi 
hän aina oli tuntenut ja tunnustanut itsensä, hirtettiin, teilat
tiin ja paloteltiin hänet, raiskattiin hänen vaimonsa ja tyttä- 
rensä, poltettiin hänen talonsa ja hävitettiin kaikki, mikä hä
nen omaansa oli. Ja talonpoika, maahan muserrettuna, mak
soi, palveli ja kärsi yhä edelleen. —

Ei ole tehtäväni tässä kirjottaa talonpojan historiaaj 
mutta jonkun matkaa täytyy meidän kuitenkin seurata häntä 
hänen Via dolorosallaan, voidaksemme myöhemmin ymmär
tää sen kiihkon ja vihan, jolla ensimäinen ranskalainen talon- 
poikaiskommunisti, kirkkoherra Meslier, on tehnyt hyökkäyk
sensä kuningasvaltaa ja aatelia, papistoa ja porvaristoa, ly
hyesti sanoen koko »omistavaa syöpäläisluokkaa“ vastaan.

Palatkaamme hetkiseksi 12:nnelle vuosisadalle ja tarkas
takaamme talonpojan asemaa, sellaisena jommoiseksi se oli 

, muodostunut hänen muututtuaan omaisuudettomasta maa
orjasta perintövuokralaismaaorjaksi. Voimme jakaa häntä 
painavat rasitukset kolmeen ryhm ään: henkilökohtaisiin, jotka 
johtuvat syntyperäisestä, jatkuvasta vapaudettomuudesta; asia
kohtaisiin, jotka on suoritettava maan käyttämisestä, tunnus
taen maanomistajan omistusoikeuden; läänitysoikeudellisiin, 
jotka ovat talonpojan velvollisuutena hänen ollen läänityk- 
sensaaja, hovinherransa vasalli ja suojalainen hänelle lääni- 
tyksenomistamiseksi suodusta suojasta. Henkilökohtaisiin 
rasituksiin kuuluu ensinnäkin' henkilövero, sitte verotyöt, 
jotka kumminkin yleensä olivat kohtuullisia ja joiden mää
rän tavanoikeus määräsi kahdeksitoista päiväksi vuodessa,
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eikä useammaksi kuin kolmeksi päiväksi kuukaudessa. Maa
vero, tärkein asiakohtaisista rasituksista, suoritettiin viljelys- 
tuotteissa ja karjassa. Sitä tuli yleensä maksaa puolet sa
dosta, ja kantoi hovinherra sen ennakolta, ennenkuin sato 
oli korjattu. Tähän kuuluvat vielä pakko- ja pannaoikeudet, 
joita talonpojalla oli kaikessa toiminnassaan kintereillään. 
Sellaisia oli myllypanna, joka pakotti hänet jauhattamaan 
viljansa hovinherran myllyssä, sellaisia oli uunipanna, joka 
pakotti hänet paistamaan leipänsä hovinherran leivinuunissa, 
sellaisia oli viinikuurnapanna, joka pakotti hänet lähettämään 
viinirypäleensä hovinherran viinikuurnaan, sellaisia oli viini- 
panna, joka pakotti hänet määrättyinä aikoina vuodesta sam
muttamaan janonsa hovinherran kapakassa — kaikesta oli 
luonnollisesti maksettava määrätyt maksut hovinherralle. 
Yhtä lukuisia olivat ne läänitysoikeudelliset palvelukset ja 
velvollisuudet, jotka talonpojan tuli suorittaa siitä arvokkaasta 
oikeudesta, että hänen perinnäinen hoviherransa oli pidättä
nyt hänen keritsemisensä yksinoikeudekseen eikä halunnut 
päästää muuta ritarillista roistoväkeä siihen osalliseksi. Ta
lonpojan oli hoviherransa vasallina pakko suorittaa jalka- 
miehenä sotapalvelusta, tehdä vahtipalvelusta linnassa tai 
muilla vahtipaikoilla ja suorittaa muita sotilastoimia. Raha- 
maksuihin oli hän velvollinen ensinnäkin niissä neljässä ta
pauksessa, joissa jokainen vasalli oli velvollinen sellaisia lää- 
niherralleen suorittamaan: vapaaksiostaminen sotavankeudesta, 
pyhiinvaellusretki Pyhäänmaahan, vanhimman pojan ritariksi- 
lyöttäminen, vanhimman tyttären naimisiinmeno. Kun nyt 
pyhiinvaellusmatka Pyhäänmaahan yhä enemmän poistui käy
tännöstä, niin hankki läänitysherra itselleen siitä korvauksen 
sen kautta, että hän antoi talonpojilleen kunnian saada avus
taa häntä kaikkien lastensa myötäjäisten hankkimisessa. Tä
män veron määräsi läänitysherra mielensä, tuulensa ja ar
monsa mukaan. Jos läänitysherra ja hänen seurueensa läh
tivät matkalle, niin oli talonpojan huolehdittava yösijasta, 
ruoasta ja juomasta; „hinnan-oikeus" antoi läänitysherralle 
oikeuden tilata elintarpeita ja tarvekaluja ja määrätä hinnan 
niille mielensä mukaan. Suurimpia vitsauksia talonpojalle 
olivat metsästysoikeus, kaniinitarha- ja kyyhkyslakkaoikeudet, 
joihin liittyi vaikeita metsästystyövelvollisuuksia. Maksut 
omaisuudenkauppaamisesta, naimislupamaksut, — veisi liian 
pitkälle, jos tässä yksitellen rupeisi luettelemaan näitä epä
lukuisia, vahingollisia ja naurettavia feudalisia rasituksia; 
lyhyt poimielma niiden tärkeimmistä riittää osottamaan, että
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ranskalaisen talonpojan kohtalo 12:nnen vuosisadan lopulla 
ei ollut kadehdittava.

Ristiretkien vaikutus, sitä seurannut henkisen näköpiirin 
laajeneminen ja samaan aikaan tapahtunut kaupunkien synty, 
13:nnella vuosisadalla tapahtunut ranskalaisen läänitysvaltion 
muuttuminen kuninkaitten maaomaisuuden lakkaamatta kas
vaessa, musta surma — kaikki nämä tekijät vaikuttivat sii
hen ' suuntaan, että maaorjien tilaan aikojen kuluessa tuli mel
koista helpotusta, maaorjista tuli puolivapaita, vain harvoin 
kokonaan vapaita. Vapauttaminen tapahtui poistamalla maa- 
orjuuden luonteenomaisimmat ja raskaimmat kahleet, kun 
nämä feudaliset rasitukset korvattiin vakinaisella rahamak- 
sulla nimenomaan säilyttäen kaikki muut hovinherran oikeu
det. Siten muutettiin »ensimäisen yön oikeus" määrätystä 
rahamaksusta saatavaksi naimaluvaksi; hovinherran mielival
lasta riippuva myötäjäismaksu niin sanotuksi määrättyä mak
sua vastaan tapahtuvaksi tilaukseksi ja siten vähemmän ho
vinherran mielivallasta riippuvaksi. Metsästysoikeutta, hin- 
nanoikeutta, vahti palvelusvelvollisuutta rajotettiin melkoisesti. 
Tällaisessa maaorjuuden, puoli- ja kokovapaudentilassa oli 
Ranskan maalaisväestön suuri enemmistö 16:nnen vuosisa
dan alussa ja on sellaiseen tilaan muuttumattomasti jäänyt
kin aina 18:nnen vuosisadan viimeisille vuosikymmenille 
saakka.

Paitsi näitä feudalisia rasituksia oli talonpojalla kannet
tavanaan myöskin vielä pääasiassa kaikki nykyaikaiset rajat
toman yksinvallan tuottamat rasitukset. Kuningasvalta oli 
osannut hankkia itselleen, paitsi sille tulevia sen valtiokiin- 
teistön tuloja, myöskin siitä riippumattomia veroja, joita kan
nettiin koko valtakunnan alueelta. Sellaisia oli ensinnäkin 
muuan vero, joka samalla oli irtaimisto-, maa- ja henkilö- 
vero, taille-vero. Alkuaan oli sitä kannettu vain epäsäännöl
lisesti sotakustannusten peittämiseksi, Kaarle Vllmnen aikana 
muuttui se pysyväiseksi ja tuli riippumattomaksi kuningas
kunnan säätyjen tai maakunnan säätyjen määräysvallasta. 
Sen kantaminen oli aluksi maanomistajien tehtävänä; mutta 
1355 saivat valtakunnansäädyt sen määrättäväkseen ja jätti
vät sen kantamisen yli-intendantien ja vero-asiamiesten teh
täväksi, joiden valitsemisen pidättivät omaksi asiakseen. 
Kaarle V:s anasti sitte oikeuden määrätä taillenkantajat suu
ressa osassa Ranskaa, »vaalimaissa", kun sen sijaan niiden 
valitseminen »säätyjen maissa" jäi maakuntien säätyjen oikeu
deksi. Aateli ja papit olivat taillesta vapaita, niin että siis 
noin puolet valtiontuloista oli jo ennakolta asetettu kolman
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nen säädyn, pääasiassa talonpoikien, maksettavaksi. Toiseksi 
tärkein kuningaskunnan vero oli suolavero, johon liittyi, nos
taakseen sen mahdollisimman korkeaksi, pakollinen nautti
minen. Mitään veroa ei kansa vihannut niin kuin tätä, eikä 
mikään ole useammin antanut aihetta kapinaan kuin se. Tä
män veron kantajia piti talonpoika vihatuimpana vihollise- 
naan, ja kylläkin usein purkautui hänen vihansa siten, että 
hän säälimättömästi surmasi nämä väkivaltaiset verenimijät.

»16:s vuosisata on maanviljelyksen edistyksen ja kasva
van rikkauden kausi, 17:s vuosisata on hitauden ja rappeu
tumisen kausi; 18:nnen vuosisadan lopulla ja 19:nnellä vuo
sisadalla huomaa vitkaisaa kohoutumista, joka nyt on saat
tanut meidät jonkun verran yläpuolelle sen tason, mikä oli 
saavutettu 16:nnen vuosisadan ensi puoliskolla", sanoo Lal- 
lier muutamassa arkeologisessa aikakauskirjassa. Kehitys on 
melkein sama kuin Saksassa. Sen häviön, minkä kolmikym
menvuotinen sota Saksassa tuotti, sen ovat yhtä perinpohjin 
Ranskassa tuottaneet 16:nnen vuosisadan jälkipuoliskon us
konsodat, fronde ja Ludvig XIV:nnen kunniakas hallitus. 
Huolimatta verokuorman nopeasta kasvamisesta Frans I:sen 
ja Henrik Iksen aikana, mikä jo oli välittömästi pienien eri 
kapinain aiheena ja vuonna 1556 sai aikaan koko melkoisen 
siirtolaisuuden Normandiasta ja Picardiasta, porvarillisen va
pauden maista, Franche-Comtesta, jossa vanhat feudaliverot 
vielä painoivat, voi oikeudenmukaisesti väittää, että talon- 
poikaissäädyn tila yleensä tällä 16:nnen vuosisadan alkupuo
liskolla ei ollut huonontunut, vaan melkoisesti parantunut. 
Samaan aikaan, jolloin siis talonpojan aineellinen rikkaus 
kasvoi. kärjistyy jo kauan olemassa ollut hänen ja kaupun
kilaisten välinen vastakkaisuus vallan tavattomasti ja alkaa 
aatelin ja rikkauden karkottuminen maaseudulta, mikä päät
tyy siihen, että Ranskan talonpoika jää aivan yksin. Renes- 
sansin vaikutus häneen on nollanarvoinen, niin merkitsevä 
kuin sen vaikutus aateliin, papistoon ja porvaristoon olikin. 
Aatelisto ja papisto mieltyivät kaupunkilaiselämään; Ranskan 
aatelisto ja porvaristo omaksuivat, samalla kuin Italiasta tuo
tujen ylellisyystavaran tuoton, myöskin tämän maan vastaa
vien luokkien elintavat. Tätä kaupunkeihin, vallankin pää
kaupunkiin, siirtymistä edistivät valtiollisista syistä vielä ku
ninkaatkin, joiden pyrkimyksenä oli saada aateli muuttamaan 
tiluksiltaan heidän hoviinsa siten saadakseen tilaisuuden hei
kentää sen itsenäisyyttä ja alentaa se hoviaateliksi. Kunin
kaan hovissa vietetty tuhlaileva elämä heikensi sitte edelleen 
aatelin rahallisen voiman ja vaikutti talonpoikienkin tilaan
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turmiollisesti. Näiden yhä kasvava sorron- ja riistämisen- 
alaisuus ja maitten köyhtyminen on sen kanssa mitä lähei- 
simmässä yhteydessä. Kuta enemmän kuningasvallan suo
sima teollisuus veti piiriinsä kehittymään pyrkivää porvaris- 
luokkaa, kuta enemmän suositun teollisuustyön leviäminen 
lisäsi maatyön halveksumista, sitä vieraammaksi jäi kömpelö- 
tapainen ja elämältään raaka talonpoika yhä hienommiksi 
käyville kaupunkilaistavoille. Tämä Ranskan historiassa kan
sanvallalle niin usein turmiollinen vastakkaisuus muodostui 
silloin ja vaikutti ensi kertaa uskonsodissa joskaan ei vielä 
kovin merkittävässä määrässä.

Uskonsodat veivät talonpojan rappiotilaan ja samalla 
luonnollisesti aatelin, jota talonpojat elättivät; ne järkyttivät 
katolisen kirkon rahallisen aseman, ja kuningas myi paljon 
sen tiluksia saadakseen rahaa sotakustannuksiinsa, ja vielä 
suuremmassa määrässä anastivat niitä molempiin uskonto
kuntiin kuuluvat aatelisherrat; uskonsodat veivät perikadon- 
partaalle kuningasvallan, joka, samoinkuin aateli, vielä suu
rimmaksi osaksi eli verotuloilla. Kuningasvallan, aatelin ja 
papiston, kaikkien kolmen etujen mukaista oli niin ollen 
mitä suurimmassa määrässä se, että heti, kun Henrik IV:nnen 
tultua kuninkaaksi tunnustetuksi rauha joissain määrin oli 
palautunut, maanviljelyksen tuottavaisuutta kohotettiin. Ku
ninkaan ministeri Sully ja tämän uskollinen apulainen Oli
vier de Serres tekivät tarmonsa takaa työtä maanviljelyksen 
kehittämiseksi ja koettivat jouduttaa sitä suoranaisesti edis
täen viljanviljelystä ja karjanhoitoa, viljan, viinin ja palovii- 
nan vientiä, vallankin Hollantiin. Paitsi pyrkimystä luoda 
veronm aksukykyjen väestö, johti heitä siinä myöskin pyr
kimys saada maahan sotakelpoinen talonpoikaisväestö. Sully 
ja de Serres ne myöskin suosivat taloudellisen kehityksen 
välttämättömäksi tekemää maaorjuuden-aikaisten talonpoi
kien maanomistuksen muotojen korvaamista uusilla, joiden 
perusteena oli vapaan sopimuksen periaate. Äkkinäinen 
jalojen metallien hinnan muutos, jolla, se kun Potosin ho
peakaivosten keksimisen kautta vielä tavattomasti suurenikin, 
Espanian lähennyttyä uskonsotien aikana Ranskaan, tässäkin 
maassa oli tuhoiset seurauksensa, teki omistuksen entiset muo
dot epäkäytännöllisiksi ja herroille epäedullisiksi. Tämä me
tallien arvon muuttuminen oli niin suuressa määrin alenta
nut arvossaan kaikki pysyväiset ja pitkäaikaiset rahavuokrat, 
että niiden omistajat 17:nnellä vuosisadalla saivat vain vii
dennen osan siitä, mitä heille tuli 15:nnellä vuosisadalla. 
Tätä vikaa ei ollut luonnossamaksettavilla vuokrilla; sen
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sijaan teki toinen vika ne rappiollejoutuneille ja rahanah
neille omistajille vastenmielisiksi. Ne olivat suurimpana 
esteenä puhtaan tulon lisäämiselle maanviljelyksen voima
peräiseksi tekemisen kautta. Vanhoillinen talonpoika ei välit
tänyt maansa tulomäärän lisäämisestä, kun sen sijaan sitä 
mitä suurimmassa määrässä vaativat maanomistajan edut, 
joka näki menojensa nopeasti kasvavan mutta tulojensa yhtä 
nopeasti vähenevän. Niin kauan kuin talonpoikaa hänen 
maansa elätti, oli hän tyytyväinen satonsa suuruuteen. Mitä 
tekisi hän hyvien satojen aikana liikamäärällään? Möisikö? 
Viljan maastaviennin tekivät mahdottomaksi huonot maantiet 
ja lukemattomat maatullit; paikallisilla markkinoilla ei hän voi
nut ylijäämää, juuri koska se oli ylijäämä, myydä ollenkaan 
tai täytyi se myydä pilahinnalla. Panisiko säilöön? Hän 
ei ollut milloinkaan varma siitä, että hänen omaisuutensa 
säilyisi herran tai veronvuokraajan ahneudelta; molemmat 
pakottivat hänet elämään kädestä suuhun. Mutta sitäpaitsi 
oli maanviljelyksen voimaperäisemmäksi tekemisen esteenä 
se yksinkertainen seikka, että rappiolle joutuneelta talonpo
jalta vallankin uskonsotien ajan jälkeen — ja talonpojan rap
piotila uudistui säännöllisin väliajoin Maria Medicin sijais- 
hallituskaudella, fronden aikana, Ludvig XIV:nnen hallituk
sen jälkipuoliskolla — puuttui kaikki keinot yrittää sellaista 
maansa puhtaan tulon kohottamista.

Toinenkin talonpoikaisen maanomistuksen muoto, talon
poikaisen talousyhdyskunnan perustana oleva, alkoi samoin 
kadota tänä aikana saavutettaessa henkilökohtaista vapautta ja 
feudaliaikaisen „kuolleen käden suhteen« maanomistusoloista 
vähitellen kadotessa. Vielä 15:nnellä vuosisadalla ja 16:nnen 
alussa oli talousyhdyskuntia laajalti olemassa; niitä oli Nor
mandiassa, Bretagnessa, Anjoussa, Poitoussa, Angoumoisissa, 
Saintongessa, Tourainessa, Marchessa, Nivernaisissa, Bour- 
bonnaisissa, Burgundissa, Orleanaisissa, Pays Chartrainissa, 
Champagnessa, Picardiessa, Guyennessä. Tässä ei ole pai
kallaan kirjottaa laajaa talousyhdyskuntien historiaa, voimme 
niistä puhua vain niin laajasti kuin se vaikutus oikeuttaa, 
mikä niillä oli Meslierin kommunismiin 17:nnen vuosisadan 
lopulla ja muutamien 18:nnen vuosisadan sosialistien, kuten 
Faiguetin ja varsinkin Restif de la Bretonnen, aatteisiin. Ra- 
jotumme senvuoksi kuvaamaan suurin piirtein niiden laa
dun sekä esittämään niiden historian 16:nnelta vuosisadalta 
alkaen.

Vielä 15:nnellä ja 16:nnella vuosisadalla on useissa ky
lissä suuria rakennuksia, joissa asuu yhdessä useampia per
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heitä yhteisesti viljelläkseen maata. Usein oli useampia sel
laisia asuntoja vierekkäin ja muodostivat ne silloin kyläpa
hasen, jossa tallit, ladot ja muut sivurakennukset olivat yhtei
siä. Näissä useampia perheitä käsittävissä rakennuksissa on 
meillä epäilemättä esikuva Vairassen osmasioille, joissa — ja 
tämä on yksi niistä monista kohdista, joissa hän eroo Mo- 
resta — asukkaat elävät koko elämänsä.

Suoraan on Restif lainannut seurapalatsinsa mallin näistä 
talonpoikien talousyhdyskunnista, kuten hän itse monissa 
ensimäisissä teoksissaan huomauttaa, ja vain sitä edelleen 
kehittänyt; Fourierin falansterilla ja samalla epäsuorasti kai
killa sen mukaan mietityillä ja kuvatuilla teollisuuspalatseilla 
on vähemmän lähteenään Vairassen osmasio kuin siihen 
aikaan tavattoman laajalle levinneet ja kuuluisat Restifin kir
jat; mutta pohjaltaan ovat kaikki nämä palatsit, joiden raken
tamiseksi runollinen ja tyynesti laskeva mielikuvitus on niin 
kauan työtä tehnyt, vain feudalisen keskiajan talonpoikaisten 
talousyhdyskuntien yhteisten asuinhuoneiden myöhempiä ke- 
hitysmuotoja.

Talousyhdyskuntien sisäinen kokoonpano on lyhyesti 
seuraava. Pelto viljeltiin yhteisesti ja myöskin kotitalous oli 
useimmissa tapauksissa yhteinen, vain harvoin oli se jaettu 
perheiden mukaan. Kaikki rakennukset, samoinkuin pelto- 
kalut ja muut tuotannonvälineet kuuluvat yhdyskunnalle, sa
moin irtaimisto aina, jos oli yhteinen kotitalous. Yhdyskun
nan etunenässä on johtaja, jota sanotaan «vanhimmaksi", 
«yhdyskunnan isännäksi" tai «yhdyskunnan pääksi". Hän 
jakaa jokaiselle sopivan työn, johtaa ostoa ja myyntiä ja 
jakaa yhteisen työn tuloksen. Hänen apunaan on johtajatar, 
joka milloinkaan ei ole johtajan vaimo, jonka toimena on 
kotitalouden valvonta. Jos joku yhdyskunnan tyttäristä me
nee naimisiin, annettiin hänelle myötäjäiset, jotka esim. muu
tamassa vielä 19:nnellä vuosisadalla olleessa yhdyskunnassa 
nousivat 1,350 frankiin. Jokaisella perheellä sai olla pieni 
yksityisomaisuus, jona useimmiten oli vaatteet ja vaimon 
myötäjäisinä tuoma raha ja jota yksityisansiolla sai lisätä. 
Tämä pieni yksityisomaisuus oli yhtenä niistä syistä, joiden 
vuoksi taloudellinen kehitys sitte aikoinaan vastustamatto
masti hajotti nämä talousyhdyskunnat, jotka olivat kestäneet 
kaikissa keskiajan myllerryksissä ja sodissa. Yhdyskunnat 
tyydyttivät puhtaimmassa muodossaan täydellisesti omat tar
peensa. Ne tuottivat itse kaiken, mitä ne kuluttivat, ne osti
vat ja myivät joko ei mitään tai ainakin vain hyvin harvoja 
tuotteistaan. Muuan Auvergnen yhdyskunta, jossa d’Aussy
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ten kaiken muun, mitä tarvitsi, itse. Kun sitte teollisuustyö 
levisi maaseudulle, osotti talonpoikien talousyhdyskun- 
tien yhteistoiminnallinen järjestö olevansa aivan omiaan hoi
tamaan muutamia teollisuudenhaaroja. Niin toimi esim. muu
tamissa Auvergnen yhdyskunnissa, jotka olivat olemassa kaik
kein kauimman vielä Ranskan vallankumouksen jälkeen vuonna 
1789, osa jäsenistä puukkoja valmistaen, toisen osan hoitaessa 
maanviljelystä. Edellisen osan tulot pantiin yhteiseen kassaan, 
yhdyskunnan eläessä toisen osan valmistamilla tuotteilla.

Feudalijärjestelmä oli suosinut talousyhdyskuntien säily
mistä ja laajenemista. Paitsi teknillisiä syitä, joita esim. Co- 
quille niiden hyväksi esittää ja jotka hän keskittää seuraa- 
vaan lauseeseen: „Ne (yhdyskunnat) ovat tavallisia, vieläpä 
välttämättömiä, kun maalaistaloudessa on kysymys ei vain 
pellon viljelemisestä, vaan myöskin karjan ruokinnasta, mikä 
vaatii monien henkilöjen toimintaa", oli ensisijassa tilanomis
tajien etu suosimassa tätä järjestelmää, jota se vaati ei yksin 
sietämään vaan vieläpä tehoisasti edistämään. Yhdyskunnan 
yhteinen vastuu takasi paremmin sen jäsenten maksujen ja 
työveron suorittamisen kuin yksilöllisesti talouttaan hoitavan 
talonpojan oli taattu; tämän tilanherran nauttiman edun vas
tapainona oli kyllä hänen käyttöoikeutensa rajotus. Yhdys
kunta pysyi henkilöitten muuttuessa jatkuvasti irtaimiston ja 
kiinteimistön omistajana. Maanomistajalla ei ollut mitään 
perintöoikeutta yhdyskunnan jonkun jäsenen kuollessa, niin 
että maaorjaperheen oli tämän järjestelmän vallitessa mah
dollista hankkia omaisuutta ja parantaa asemaansa pienen 
omaisuuden kokoamisella. Kun yhdyskunta lieventämällä 
„kuolleen käden suhdetta" helpotti talonpoikaisluokan maa- 
orjuutta, rupesivat juristit sitä puolustamaan ja koettivat py
syttää vanhaa olotilaa monilukuisilla ankaroilla säännöksillä. 
„Kuolleen käden suhteen" lakatessa katosi myöskin lainsäädän
nöstä yhdyskunnille suosiollinen suunta; päinvastoin pyrki 
se nyt kaikin tavoin edistämään niiden hajautumista. Siten 
esim. myöhempinä aikoina tunnustettiin, että yhdyskun
taan kuuluvien lapset eivät muitta mutkitta olleet sen osa 
vaan että he olivat riippumattomia heti kun he täysi-ikäi
siksi tultuaan, menemällä naimisiin tai perustamalla erikoi
sen kodin, olivat päässeet isän holhuun alaisuudesta. Rat
kaiseva isku talousyhdyskuntia vastaan oli jo Moulinin mää
räys vuodelta 1566, joka vaati tekemään notarion ja todista
jien läsnäollen varsinaisen sopimuksen ja vaati talousyhdys- 
kunnilta kuten muiltakin kirjotettua nimeä. Kun nyt yhdys
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kunnat kauttaaltaan perustuivat tavanoikeudelle, sille seikalle, 
että jäsenet, tavallisesti samaan suureen perheeseen kuulu
vina, asuivat yhdessä ja pitivät tavaransa jakamatta, käsittää, 
että sellaisella määräyksellä, joka teki jokaiselle tyytymättö
mälle jäsenelle mahdolliseksi hajottaa yhdyskunnan, täytyi 
olla mitä tuhoisimmat seuraukset.

Niin katosivat meidän nimittämämme talonpoikaisen 
maanomistuksen muodot, ja niiden sijaan tuli lyhytaikainen 
vuokra tai puolivuokra, joka tuli vallan kovin yleiseksi. 
Omistajan omalla suoranaisella viljelyksellä ei ollut milloin
kaan ollut suurempaa merkitystä; siitä ei pitänyt aateliston 
eikä papiston joukko ja niillä seuduin, joilla oli käytännössä 
päivätyövelvollisuus, teki päivätöiden rajottaminen sen yhä 
vähemmän kannattavaksi. Vuokraviljelyksen suurta leviä
mistä esti ensinnäkin se, että useimmilta talonpojilta puuttui 
pääomaa, ja rikkaampia heistä pelottivat tavanoikeuden mo
nilukuiset määräykset. Siten tuli lopulta suositummaksi ensi
sijassa puolivuokra, joka mitä suurimmassa määrin tyydytti 
omistajien halua saada aikaan viljelysparannuksia ja maan 
puhtaan tulon korotetuksi ja samalla soi viljelijöillekin jon
kun verran liikkumisvapautta; Sully ja Olivier de Serres suo
sivat tätä vuokran ja puolivuokran saattamista yleisemmäksi, 
kun sen kautta maaorjuuden ajoilta polveutuvat ja perimyk
selle perustuvat talonpoikaisen maanomistuksen muodot kor
vattiin uusilla vapaan sopimuksen periaatteelle perustuvilla. 
Tarmokkaasti kävi yleensä Sully niiden lukemattomien epä
kohtien kimppuun, jotka olivat syntyneet pitkien uskonsotien 
aikana; hänen väsymättömän toimintansa ansiota on se, että 
kuningas sai lisänimen »hyvä" ja että voi syntyä taru ka
nasta jokaisen talonpojan vadissa. V. 1598 nimitettynä raha- 
asiain yli-intendantiksi, ryhtyi hän tekemään loppua niissä 
vallitsevasta tavattomasta sekavuudesta ja epäjärjestyksestä
hän alotti antamalla anteeksi kaksikymmentämiljoonaa taille- 
verorästejä, julisti lukemattomat porvariston viimeisinä kol- 
menakymmenenä vuonna verovapauden saavuttamiseksi osta
mat aateliskirjat pätemättömiksi ja kumosi muitta mutkitta 
aatelisherrojen samaan aikaan vähimmättäkään oikeuden var
jotta talonpojille uudestaan asettamat ja aseiden voimalla 
täytetyiksi pakottamat vaatimukset. Mutta paljon suurempi 
merkitykseltään oli hänen veronkantouudistuksensa, joka san
gen melkoisessa määrässä vähensi sitä tavattoman lukuisaa 
loisena elävää välikantajajoukkoa, joka kiskoi onnettomalta, 
turvattomalta talonpoikaistolta 150 miljoonaa, maksaakseen 
siitä kuninkaalle 30 miljoonaa. Vain aivan liian usein oli
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suuren valtiomiehen taisteltava kuninkaallisen herransa ke
vytmielistä tuhlaavaisuutta vastaan, kuningas kun tekemällä 
runsaita lahjotuksia suosikeilleen uudestaan sälytti talonpoi
kien köyristyneille hartioille sen taakan rasituksia, jonka Sully 
juuri oli poistanut.

Tämän edistyksen, mitä maanviljelys ja talonpoikaissää- 
dyn hyvinvointi oli tehnyt, keskeytti Henrik IVinnen äkilli
nen kuolema ja sen aiheuttama Maria Medicin sijaishallitus. 
Feudaliaateli, jonka ylimielisyys viimeisenä kahtenatoista 
vuonna jonkunverran oli masentunut, nousi taas täysin tie
toisena täysi-ikäisyydestään ja riensi, yleisesti ryöstäen maata, 
se on talonpoikia, hankkimaan vahingonkorvausta niin kauan 
harjottamastaan kieltäymyksestä. Asestettuina joukkoina kul
kivat aatelismiehet halki puolen Ranskaa, ryöstivät ja mässäten 
tuhlasivat kaiken, mitä ryöstettävissä ja tuhlattavissa oli, ja 
palasivat sitte takaisin rosvolinnoihinsa mukanaan raskaat 
kuormat ryöstettyjä aarteita. Vaikuttavin sanoin kuvasi Ro
bert Miron yleisillä säätypäivillä 1614, viimeisillä, mitkä Rans
kan yksinvalta enemmän kuin puoleentoista vuosisataan näki 
hyväksi kutsua koolle, sitä kauheata kurjuutta, jossa kaikkien 
ryöstämä ja pahoinpitelemä talonpoika eli: »Täytyy olla kol
minkertainen kerros vaskea ja suuri timanttisuojus sydämen 
ympärillä voidakseen puhua kyynelien tulematta silmiin ja 
huokauksien nousematta rinnasta siitä (maalaiskansan tilasta). 
Kansa parka tekee työtä lakkaamatta, säästämättä ruumistaan 
tai sieluaan, hankkiakseen ravinnon koko kuningaskunnalle: 
se muokkaa maata, parantaa sitä, riistää siltä sen hedelmät 
ja käyttää, mitä se tuottaa. Ei ole ainoatakaan vuodenaikaa, 
ei ainoatakaan viikkoa, ei ainoatakaan päivää, ei ainoatakaan 
hetkeä, mikä ei vaadi lakkaamatonta, ahkeraa työtä. Sanalla 
sanoen, kansa rupee palvelijaksi ja tavallaan jumalan meille 
antaman ja vain maan tuotteilla ylläpidettävän elämän välit
täjäksi. Ja työstään jää talonpojalle vain hiki ja kurjuus; 
mitä hänelle muuta jää, sen käyttää hän taillen, suolaveron, 
epäsuorien verojen ja muiden rasitusten suorittamiseen. Ja 
vaikka hänellä ei mitään ole, on hänen kuitenkin pakko huo
lehtia muiden ihmisten hyvästä, jotka kiusaavat häntä tehtä
villä, tilauksilla ja muilla huonoilla, liiaksi siedetyillä keksin
nöillä. On ihme, että hän vielä voi tyydyttää kaikki nämä 
vaatimukset.

»Kansa paran, jolla perintöosanaan on vain maan muok
kaaminen, kättensä työ ja otsansa hiki ja jota rasittaa taille 
ja suolavero ja kaksinkerroin lukemattomien sissisoturien 
katkeroittava ja raaka kiskoma ja kolme hedelmätöntä vuotta,
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tämän kansa paran on nähty syövän ruohoa pellolla eläin
ten joukossa; osa siitä on vähemmän malttamattomana jou- 
kottain lähtenyt ulkomaille, kiroten kotimaataan, tuota kiittä
mätöntä, joka on kieltänyt häneltä ravinnon, paeten lähimäi- 
siään, jotka säälimättä ovat avustaneet hänen sortamistaan, 
ainakin sikäli että eivät ole auttaneet häntä hänen kurjuu
dessaan.

«Hyvät herrat, ne, jotka teidän oikeudentuntoonne ja 
sääliinne vetoavat, eivät ole hyönteisiä tai matoja; ne ovat 
kansa parkaa, ne ovat järjellisiä olentoja, lapsia, joiden isiä, 
holhoojia ja suojaajia te olette. Vapauttakaa te suosiollisesti 
kädellänne heidät siitä orjuudesta, jonka painostamana he 
taipuvat maahan. Mitä sanoisitte te, hyvät herrat, jos te tei
dän maakunnissanne Guyennessä ja Auvergnessa olisitte näh
neet ihmisten metsän eläinten tavalla syövän ruohoa . . .

«Mitä hyödyttäisi ilman kansa paran työtä kirkkoa sen kym
menykset ja suuret maatilat? mitä aatelia sen kauniit maat, 
sen suuret läänit? mitä kolmatta säätyä sen talot, korot ja 
perinnöt? . . . Täytyy pelätä, että kansa muuttuu alasimesta, 
jona se nyt on, moukariksi."

Yksityiskohtaisesti esitettyinä tapaamme me kaikki lait
tomuudet, kiskomiset ja väärinkäytökset, joihin aateli ryhtyi 
turvattomia talonpoikia ahdistaessaan, niissä valituksissa, jotka 
kolmannen säädyn edustajat 1614 tekivät kuninkaalle. Tie
dämme, minkä vastauksen alaikäinen kuningasvalta, ollen 
kuningattaren ja aatelin käsissä, antoi näihin valituksiin: se 
sulki istuntosalin ja kielsi edustajia kokoontumasta. Siten 
jäivät sitte myöskin kaikki yleisten säätyjen käsittelyt vaille 
kaikkea vaikutusta: talonpoika maksoi, palveli ja kärsi yhä 
edelleen.

Richelieun harrastukset ja toiminnan vaativat aivan liiaksi 
osakseen taistelut hugenottien, aatelin ja Habsburgsuvun 
kanssa hänen voidakseen ajatella miten antaa tarpeellista 
pontta monille määräyksille ja käskykirjeille, joita hän oli 
antanut suojellakseen talonpoikaissäätyä villiytyneitä sotamie
hiä ja saaliinhimoisia kuvernöörejä y. m. vastaan. Joskin 
hänen aatelispolitikansa epäsuorasti helpotti talonpoikien 
tilaa, niin on sitävastoin hänen ulkopolitikansa ja osanotto 
kolmikymmenvuotiseen sotaan saattanut sodan vielä koske
mattomat osat Ranskaa Johann von Werthin ja muiden kei
sarillisten sotapäällikköjen ryöstösotien uhriksi, toiselta puo
len lisännyt lakkaamattomien sodan rahatarpeiden vuoksi 
verotaakkaa niin nopeasti, että taille kasvoi melkein kolme 
kertaa suuremmaksi kuin se oli ollut Henrik IVmnen aikana.
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Tärkein perintö, minkä hän jätti seuraajalleen Mazarinille, oli 
täydellinen maan rahallinen rappiotila.

Uusi sijaishallituskausi — ja heti nousee aateli, saaliin- 
himoisena ja täyttymättömänä kuin aina, ja kuningatar Anna 
Itävaltalainen heittää, pysyttääkseen pedon hyvällä tuulella, 
sille kaiken, mikä voi lievittää sen nälkää: rahaa, etuoikeuk
sia, yksinoikeuksia, uskomattomimpia, omituisimpia veroja. 
„Kuningatar on niin hyvä'1, se on se riemuhuuto, jolla aateli 
tervehtää tätä uutta aikaa; kun onnen malja on loppunut, 
alkaa fronde ja Ranskan talonpojalle aikakausi, jonka kur
juudessa voittaa vain englantilais-ranskalaisen satavuotisen 
sodan aika (vuodesta 1339 15:nnen vuosisadan keskivaiheille). 
Aatelismiehen, „mainiot lurjukset", joille varkaus ja murha on 
yhtä tuttua työtä kuin syöminen ja juominen, tekevät vii
meisen yrityksen saadakseen takaisin kaikki feudaliset oikeu
tensa, jotka jo aikoja sitte olivat joutuneet unohduksiin, ku
ten esim. oikeuden vaatia talonpoikia vahtipalveluksentekoon, 
aikoen sitte muuttaa nämä velvollisuudet pysyviksi veroiksi. 
Avointa väkivaltaa käyttäen laajentavat he tiluksiaan talon
poikien maanomistuksen kustannuksella. Kuvernöörit ja in- 
tendantit koettavat seurata heidän esimerkkiään ja ryöstävät 
maakuntaa liikuttavan yksimielisinä veronvuokraajien kanssa. 
He asettavat näiden taillenkannossa käytettäväksi sotaväkeä, 
jolla on esikuvansa kolmikymmenvuotisessa sodassa ja joka 
varastaa, ryöstää ja rosvoaa ei yksin veroherroille vaan omak
sikin hyväkseen. Tänä aikana jatkuu taas talonpoikaisluokan 
omaisuudenriisto hetkeksi keskeytyneeseen tapaan. Talonpo
jat kadottavat maaomaisuutensa, jonka he pieninä repaleina 
olivat hankkineet itselleen Henrik IVrnnen hallituskaudella ja 
Ludvig Xllhnnen ensimäisinä vuosina. Kun he eivät kykene 
täyttämään velvollisuuksiaan maaomistajia ja veroherroja koh
taan, käy aatelisten ja veronkantajien loisjoukko, kun se ei 
löydä rahaa, talonpojan maan kimppuun, jonka se ottaa pila- 
hinnalla tai, vielä yksinkertaisemmin, anastaa väkivalloin. 
Mutta usein kylläkin antaa epätoivoinen talonpoika heille 
vielä pienen näpsäyksen. Hän tekee lapsensa perinnöttö- 
miksi ja lahjottaa lopun omaisuuttansa, mikä hänelle vielä 
on jäänyt, jollekin luostarille, joka sen sijaan ottaa velvolli
suudekseen elättää häntä kuolemaansa asti. Rikas roturier*) 
pakenee tailleveroa kaupunkiin, jonka muurien takana hän 
saa suojan kiusaajiaan ja verenimijöitään vastaan. Mutta 
jokainen maapalsta, mikä joutuu luostarin tai aatelin tai aatelis

*) Rotariereja ovat kaikki ne, jotka eivät ole aatelisia.
21
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arvon saaneiden roturierien käsiin, joiden lukumäärä on kas
vanut suhteellisesti kuninkaitten rahantarpeeseen ja samalla 
tulee verovapaaksi, lisää ympärillä olevien talonpoikien maa
palstojen verokuormaa ja jouduttaa siten omaisuudenanas- 
tuksen kehitystä. Omaisuus riistetään ei yksin yksilöiltä, 
vaan kokonaisilta kyläkunnilta; yhteismaista, metsistä ja nii
tyistä tulee herrojen omaisuutta. Se on Ranskan tämän aika
kauden historian merkitsevä lopputulos.

Mutta ennenkuin käymme puhumaan Ranskan talonpo
jan historiasta Colbertin ja Ludvig XIV:nnen aikana, näyttää 
meistä tässä olevan paikallaan luoda lyhyt silmäys tärkeim
piin niistä kapinoista, joihin ylenmäärin kidutettu ja kiusattu 
talonpoika ryhtyi piinaajistaan päästäkseen. Jacques ( =  Jaakko), 
rustand ( =  tollo), Gautier ( =  Valtteri), croquant ( =  ryysy- 
mekko), va-nu-pieds ( =  retkale) ovat pilkkanimiä, joita aateli 
käytti ranskalaisesta talonpojasta, kun tämä, kärsivällisin kai
kista talonpojista, väsyneenä enään kauempaa olemaan kuor- 
majuhtana, nousi kapinaan. Näiden talonpoikaiskapinain 
kulku on melkein aina sama. Yllätetyn aatelin ja veron
vuokraajien kimppuun hyökätään, heitä surmataan, hirtetään; 
linnat ja veroasemat poltetaan. Sitte jonkun ajan kuluttua 
lähettää kuningas, kardinali tai kuka kulloinkin hoitaa hal
litusta, paikalle sotilasylivoiman, johon aatelismiehet koston- 
ja saaliinhimoisina yhtyvät. Jossakin syntyy taistelu; huo
nosti asestetut talonpoikaisjoukot hajotetaan enemmän tai 
vähemmän verisen ottelun jälkeen, ja sitte alkaa kapinallis
ten talonpoikien hirttäminen ja teilaaminen, heidän asumus- 
tensa polttaminen, heidän viljelystensä autioittaminen. Rau- 
hotustyö on päättynyt, ja kaikki on taas levollista puolisen 
vuosisataa. —

Pelottavan talonpoikaiskapinan, vuoden 1358 jacquerien, 
jälkeen ei aina 16:nnelle vuosisadalle ollut mainittavampia 
levottomuuksia. Vasta taas Saksan suuren talonpoikaissodan 
aikana, joka käsitti Lotringinkin, alkoi uusi sarja talonpoi- 
kaislevottomuuksia, jotka suurimmaksi osaksi synnytti vero
taakan sietämätön paino. Siten oli suolavero, kaikista ve
roista vihatuin, jolle vihantäyttämä talonpoikien mielikuvitus 
voi antaa vain louhikäärmeen muodon, vuonna 1548 syynä 
melkoiseen Guyennen maakunnassa syttyneeseen kapinaan. 
Kapinoitsijain lukumäärä oli tuota pikaa noussut 50,000; 
talonpoikaisjoukkoja retkeili maakunnassa; monet kaupungit, 
niiden joukossa Bordeaux, vallotettiin tai liittyivät ne vapaa
ehtoisesti liikkeeseen. Ylipäällikkö, joka sai tehtäväkseen 
kapinan tukahuttamisen, osotti koko suuruutensa. Bordeaux
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vallotettiin takaisin ja asukkaita surmattiin, talonpoikia hir
tettiin sadottain, lyhyesti sanoen: käytettiin tavallista, ylen 
yksinkertaista perinpohjaista parannustapaa: muserrettiin ka
pinoitsijat ja tukahutettiin heidän ' valituksensa sietämättö
mästä verokuormasta heidän veriinsä. Neljäkymmentä vuotta 
myöhemmin, uskonsotien loputtua, kun taistelu molempien 
puolueiden välillä oli loppunut niiden toimeenpanemiin ylei
siin rosvo- ja ryöstöretkiin, seuraa talonpoikaiskapina tois
taan. 1586 nousevat kapinaan Ala-Normandian »gautierit» 
»luonnollisena aiheena se, että tahtovat puolustaa omaisuut
taan, vaimojaan ja lapsiaan sotaväen rosvousta ja raakuutta 
vastaan." Onnistui voittaa tämä aatelismiehiä vastaan suun
nattu liike Liigan puolelle. Petoksen uhrina joutui gautie- 
rien suurin joukko ansaan, jonka sille oli asettanut Mont- 
pensierin herttua, ja tuhottiin. Paremmin ei käynyt Bretag- 
nen kapinoiville maalaisille, jotka samoin olivat yhtyneet 
maataan puolustaakseen. He surmasivat kaikki aatelismie
hen, jotka joutuivat heidän käsiinsä, kuningasmieliset ja lii- 
galaiset, kalvinilaiset ja katolilaiset. »Tämä raivo", sanoo 
Morice, muuan tämän kapinan historiankirjottajista, »oli yh
teistä kaikille Ala-Bretagnen talonpojille, ja oli heidän aikee- 
naan vähemmän taistella harhaoppisia vastaan kuin hävittää 
aateli sukupuuttoon. Tämä oli sen luja päätös; ja jos he 
olisivat voittajina palanneet Carhaisista, olisivat he hyökän
neet aateliskartanoitten kimppuun ja tappaneet kaikki aateli
set, jotka olisivat kohdanneet. Vain tämä on tarpeen, sanoi
vat he, palauttaakseen koko maailmaan tasa-arvoisuuden, 
jonka pitäisi vallita ihmisten kesken." Laajempi ja kauem
man kestävä oli »croquantien" kapina, joka kolmen vuoden 
aikana, 1593 — 1595, piti Poitoun, Saintongen, Limousinin, 
Marchen, Pericordin ja Quercyn maakunnat kapinassa ku
ningasta ja aatelia vastaan. Kapinalliset antoivat julistuksen, 
jossa he vaativat kaikkia suopeamielisiä »käymään heidän 
kanssaan vastustamaan omien ja kuninkaansa vihollisten tur
miollisia suunnitelmia, nimittäin apuverojenkeksijäin, varkait- 
ten, veronottajien ja veroasiamiesten, heidän apulaistensa ja 
kannattajiensa, kynsiä . . ." Sanat »Aux croquants» ( =  rau
koille), joiden mukaan talonpoikia nimitettiin croquanteiksi, 
olivat kaikkialla merkkinä kehottamassa alkamaan hyökkäyk
sen kaikkien veronkantajien, aatelismiesten ja sotamiesten, 
tämän kansaa verisesti piinaavan triumviratin, kimppuun. 
Taistelu venyi pitkälliseksi. Sen merkityksen lausuvat san
gen selvästi seuraavat sen julistuksen sanat, jonka aateli puo
lestaan antoi: »Talonpojat, pyrkiessään pääsemään jumalan
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säätämästä alamaisuudesta, nousivat kaikkea jumalallista ja 
inhimillistä oikeutta vastaan. Heidän tarkotuksenaan on ku
mota uskonto siten, että eivät enään maksa jumalanpalve
lusta varten maailman alusta säädettyinä olleita kymmenyk
siä, — ja aikovat kumota yksinvallan ja perustaa sveitsiläis
ten esimerkin mukaisen kansanvallan . . . "  Pyrkimys saada 
maakunnat itsenäisiksi on merkitsevänä vielä muissakin ka
pinoissa. Me näemme myöhemmin, että talonpojat rupea
vat yhteyteen kuninkaan ulkonaisten vihollisten, Espanian ja 
Hollannin, kanssa, ja että muisto siitä, että Bretagne ja muut 
luoteiset maakunnat kerran olivat olleet yhdistettyinä Eng
lantiin, herättää sikäläisissä talonpojissa ajatuksen asettua tä
män maan suojaan. Kuninkaallisten joukkojen onnistui ku
kistaa „croquantien“ kapina Limousinissä ja Saintongessa. 
Périgordissa teki 40,000-miehinen talonpoikaisjoukko niin 
kovaa vastarintaa, että hallitus piti parempana tehdä sen 
kanssa sopimuksen ja antaa talonpojille anteeksi taillerästtt, 
joita kumminkaan ei olisi voitu periä. Neljäkymmentä vuotta 
vallitsi nyt rauha näissä maakunnissa, kunnes taas vuosille 
1636 ja 1637 mennen oli kokoontunut tarpeeksi poltto
ainetta, jotta kytevä tuli voi leimahtaa kirkkaaksi liekiksi. 
Tällä kertaa saivat Saintongen, Guyennen, Angoumoisin ja 
Poitoun maakuntien kapinoivat talonpojat joksikin aikaa 
kannattajia espanjalaisista. Mutta kun kapina alkoi levitä 
kaupunkeihin, lähetti Richelieu paikalle sotamiehiään Lava
letten herttuan johtamina; tämä hyökkäsi espanjalaisten pu
laan jättämien talonpoikien kimppuun ja hävitti epätoivoisen 
vastarinnan jälkeen heidän joukkonsa. «Johtajat hirtettiin ja 
tämä sikiöjoukko kokonaan surmattiin." Se tapahtui 1636; 
mutta jo seuraavana vuonna antoivat Normandian säädyt 
kuninkaalle kirjelmän, jossa kuvasivat maakunnan hirvittävää 
tilaa: maa sotilaiden ja veronkantajien autioittamana, vanki
lat täynnä suolaverojen uhreja, kylät jätettyinä, väestö har
hailemassa metsissä tai muuttuneina rosvoiksi. Myöskin 
Rouenin parlamentti ja kaupunginviranomaiset rupesivat ta
lonpoikien puolelle veronkantajia vastaan, ja niin nousivat 
sitte joka taholla kaupunkien viranomaisten ja porvariston 
tukemina talonpojat vielä kerran ja kehottivat julistuksissa 
«nousemaan puolustamaan ja vapauttamaan sissisoturien ja 
veronkantajien sortama isänmaa." He antoivat johtajalleen 
nimen Jean-va-nu-pieds (Jaakko Paljasjalka), järjestivät tais
teluvoimansa ja valmistautuivat ryhtymään maakuntakaupun- 
kien vallotukseen. Richelieu päätti nyt ryhtyä tarmokkaasti 
rauhottamaan maata. Hän hajotti ensinnäkin Rouenin par



lamentin, joka oli uskaltanut häntä vastustaa, erotti virasta 
maakunnan ylikäskynhaltijan, joka oli osottanut suosivansa 
talonpoikien asiaa, samoin kuin myöskin Rouenin pormesta
rin ja neuvoston ja lähetti maakuntaan 4,000 vierasta sota
miestä, jotka näyttivät voivan olla vähemmän sääliväisiä. 
„Aateliston kukka“ liittyi lukuisasti tähän murha-, ryöstö- ja 
rosvojoukkueeseen. Asia sai kaikkien näiden talonpoikais
kap ina t tavallisen lopun. „Vangitut hirtettiin ja roskajoukko 
hajotettiin", sanoo Montglat muistelmissaan.

Tulemme Ludvig XlVmnen aikakaudelle ja suoriudumme 
nopeasti Ranskan talonpojan historiasta Colbertin hallitus- 
aikana, esittääksemme sitte laajemmin pelottavaa rappiotilaa 
„kuningas Auringon" viimeisenä kolmenakymmenenä vuonna. 
Ei edes vielä nykyäänkään ole kokonaan unohtunut Martinin 
ja elem entin niin loistavasti kumoama taru siitä, että Col- 
bert olisi ollut vihamielinen tai välinpitämätön maanviljelys- 
asioita kohtaan, vaikka jo silmäyksenkin hänen kirjevaih- 
toonsa intendantien kanssa pitäisi riittää vakuuttamaan vas
takkaisesta. Tosiasiassa täytyy Colbertin hallintokauden en- 
simäisten kymmenen vuoden yleensä sanoa olleen nopean, 
melkein verrattoman, edistyksen aikaa maanviljelyksen ja 
maalaistuotannon alalla, mikä suuressa määrin täytyy lukea 
ministerin suunnitelmallisen toimekkuuden asiaksi. Hän alotti 
työnsä laajalti lakkauttamalla verovapausoikeuksia. V. 1663 
taillesta annetulla säädöksellä ja vuoden 1664 syyskuun julis
tuksella peruutettiin kaikki aateliskirjat, jotka oli annettu vuo
den 1634:n jälkeen, ja puhdistettiin siten maa „näistä syöpä
läisistä, jotka lakkaamatta olivat sitä kalvaneet“ -  sellaisen 
nimen antoi hän aateluus- ja verovapaushimoiselle porvaris
tolle. Mikäli mahdollista koetti hän helpottaa taillenkannon 
kovuutta, kumminkaan yrittämättä perinpohjin muuttaa koko 
kantotapaa. Tärkeämpää merkitykseltä oli se, että talonpoi- 
kaisyhdyskunnat vapautettiin niitä painavista veloista ja pa
lautettiin niille aatelin niiltä oikeudenvastaisesti ja väkival
loin ryöstämät yhteismaat ja -niityt ja suojattiin karjanhoitoa 
kieltämällä verorästeistä ottamasta takavarikkoon ja myymästä 
talonpoikien karjaa. Järkähtämättömällä tarmokkuudella vas
tusti Colbert yleisistä varoista harjotettua yarkautta ja tilus- 
herrojen mielivaltaisuuksia. Yleensä todistaa kokonainen 
sarja julistuksia, muistokirjotelmia, kokeita, miten päämää
rästään ti etoi n en feudalilaitoksen ja erittäin sen maaseudulla 
voimassa olevan vallan vastustaja hän oli. Siten teki hän 
tehottomiksi ne tilustenlahjotukset, joita oli tehty luostareille, 
joiden käsiin kokoontui yhä kasvava määrä maaomaisuutta;
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hän suunnitteluni uuden lakikirjan, jossa muun muassa 
oikeussäännöksillä esitettiin kokonaan lakkautettavaksi kaikki 
henkilökohtainen sekä asiallinen maaorjuus ja pakollisesti 
kuoletettavaksi tilusherroille olevat verorästit; hän loi uuden 
hypotekioikeuden, jossa johtavana ajatuksena oli vapauttaa 
maaomaisuus feudalisuuden kahleista ja antaa sille tavaran 
luonne. Hänen huolenpitonsa talonpoikien maaomaisuudesta 
esiintyy^ yhtä selvästi siinä, että hän järjesti ankaroilla mää
räyksillä metsästyksen ja antoi „kyyhkyslakkoja" koskevia 
julistuksia. Rikkaat roturierit olivat nimittäin Provencessa 
ottaneet itselleen oikeuden harjottaa aatelisherrojen tapaan 
kyyhkyshoitoa, ja lukemattomista kyyhkysparvista oli tullut 
kamala maanvaiva, joka vallankin koski talonpoikaa. Col
bert vastusti tätä pyrkimystä mitä pontevimmin, mutta ei 
siitä syystä — sen todistaa hänen pitkä kirjevaihtonsa maa
kunnan intendantin kanssa — että roturierit olivat anasta
neet aatelin etuoikeuksia, vaan siitä syystä että tämän suur- 
heiTain mielivallan vallitessa yhteishyvä, vallankin talonpoi- 
kaisväestön, sai tavattomasti kärsiä. Ehdoton menestys oli 
tämän monipuolisen toiminnan hedelmänä. Huolimatta muu
tamista huonoista vuosista lisääntyi talonpoikien hyvinvointi 
nopeasti. Kuusikymmenluvun loppupuolelle mennessä oli 
karjan lukumäärä niin kasvanut, että koko huomattava maa
hantuon ulkomailta oli täydelleen lakannut ja sensijaan alettu 
vähän viedäkin karjaa maasta. Ja paras todistus: talonpojat 
alkoivat taas vähitellen ostaa takaisin fronden aikana menet
tämiään maita. Sellainen oli talonpoikaisväestön tila Colber- 
tin hallintokauden ensimäisen vuosikymmenen lopulla, jonka 
kestäessä hän oli ollut Ranskan hallinnon rajattomana her- 
rana\ . Pääasiassa määräsi hänen toimintansa talonpoikais- 
väestön hyväksi kaksi syytä. Ensinnäkin oli tarkotuksena 
finanssipolitikaa silmälläpitäen tehdä kuningaskunnan tär
kein veronmaksaja, talonpoika, myöskin veronmaksukykyi- 
seksi, pitää hengissä kana, joka muni kultamunia; suuri 
määrä hänen julistuksiaan tarkottaa tätä. Mutta Colbert oli 
samalla kehittyvän nykyaikaisen teollisuuden asianajaja, edusti 
uutta yrittäjien, suurkauppiasten j. m. s. luokkaa, jonka edut 
olivat mitä jyrkimmässä ristiriidassa vanhan aatelin etujen 
kanssa. Taistelussa, jota hän sen luokan etujen ajamiseksi 
kävi aatelia ja koko feudalista yhteiskuntajärjestelmää vas
taan, näki hän maaorjuuden taakasta vapautetussa talonpo
jassa, suurherrojen vanhassa vihollisessa, itsellään olevan tär
keän ja lujan tuen. Mutta kuusikymmenluvun alussa alkoi 
Colbertin ja Louvoisin välillä taistelu yksinvallasta, josta tais-
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telusta viimeksimainittu suoriutui voittajana. Tämä osasi 
johtaa Ludvig XIV:nnen, taitavasti käyttämällä hyväkseen 
hänen hallitsijasuuruudenhulluuttaan, sotapolitikan uralle, joka 
hävitti Colbertin vaivalloisen työn, mutta laski perustan Lou- 
voisin kaikkivallalle. Samalla pääsi vähitellen vallalle Col
bertin kuolemaansa asti väsymättä vastustama, hänen kyke
nemättömien seuraajiensa aikana sitte nopeasti edistyvä Rans
kan rappeutuminen. Jo 1673 näki Colbert olevansa pako
tettu korottamaan taillea, suolaveroja, tulleja, lyhyesti sanoen, 
turvautumaan kaikenlaisiin valtiorahaston kartuttamiskeinoi- 
hin ja seuraavana vuonna toistamaan saman pehn.^ I  aille, 
jonka alentamiseksi hän oli niin kauan tehnyt työtä ), kas- 
voi näinä kahtena vuonna 33 miljoonasta 41 miljoonaan, ja 
rahapula pakotti ottamaan käytäntöön Mazarimn käyttämät, 
sittemmin poistetut leimamaksuverot. Ei ole ihme, että tama 
niin nopeasti kasvava verotaakka jo 1675 johti pelottavaan 
kapinaan Bretagnessa, jossa eivät vain talonpojat vaan mo
nien kaupunkien porvaristokin nousi hallitussa vastaan. hiellä 
oli leimavero eri ottein taas pantu käytäntöön, vaikka saadyt 
vuotta ennen olivat sen korvanneet kaksinkertaisella »va
paalla lahjalla"; tupakka- ja suolaverot oli korotettu ja van
hat feudaliset maaomaisuudensiirtomaksut taas otettu käy
täntöön. Samalla kannettiin mitä ankarimmalla tavalla kaikki 
maksut, jotka tapaoikeuden nojalla rasittivat talonpoikaa. 
Vanhoja yhä uudistuvia k ä r s i m y k s i ä  vastasi kapinallisten 
vanha taisteluhuuto. Liikkeen luonnollisena päämääränä oli 
ravistaa niskoiltaan aatelin ja verojen ies ja vapautua suori
tuksista, joita talonpojalta kiristettiin. u , ,

»Talonpojan lakikirjassa" vaadittiin työn vapauttamista 
ja vuokramaksujen vakauttamista. Poiton, Bordelais, vieläpä 
Dauphinekin liittyivät kapinaan. Kuten enemmän kuin sata 
vuotta aikasemmin, niin oli Bordeaux nytkin liikkeen kes
kuksena, jostakäsin ruvettiin hollantilaisten kanssa neuvotte
luihin avunsaamiseksi. Ludvig XIV:s, jolle ulkomaiset sodat 
toisaalla antoivat puuhaa, näki o l e v a n s a  pakotettu neuvotte
luihin, jopa yleisen anteeksiannon juhstamiseenkm, mikä 
kumminkaan ei tuottanut tuloksia, kun häntä hyvai a syyllä 
epäiltiin. Mutta kapinalta puuttui kumminkin yhtähyvin 
sisäistä voimaa kuin päämäärääkin, sillä huolimatta ulkoval
tojen kanssa pidetyistä neuvotteluista ei maakuntien ltsenai-

*1 Se laski 42,028,096 livrestä vuonna 1661 33,845,797 livreen vuonna 
1671 eikä noussut H ollantia vastaan käydyn sodankaan aikana milloin
kaan yli 40 miljoonan.



syyttä voi sellaiseksi sanoa. Siten voi kuningas vain voittaa 
odottamisella, johon hän oli pakotettu. Heti kun ulkomai
nen sota teki hänelle mahdolliseksi olla ilman suurempia 
joukkomääriä, lähetti hän ne kapinallisiin maakuntiin ja tu
hosi lyhyessä ajassa kapinalliset joukot. Voittoa seurasivat 
sitte nuo liiankin tunnetut kohtaukset.

Colbertin kuolemasta alkaa aikakausi, jota Voltaire niin 
lyhyesti ja sattuvasti on kuvannut lauseella: „Ihmiset kuoli
vat nälkään „Te Deumin" sävelten kaikuessa!" „Ihmiset" 
oli rahvaan suuri joukko, ensi sijassa talonpoika. Tämä oli 
Via dolorosallaan Ludvig XIV:nnen kunniakkaan hallituksen 
kahtenakymmenenä viimeisenä vuonna saapunut hirvittävim- 
mälle asemalle, ristiinnaulitsemiskuoleman asemalle. Nym- 
wegenin rauhan jälkeen oli Colbert vielä neljä vuotta tur
haan taistellut tulojen keskeymätöntä pienenemistä ja meno
jen yhtä keskeymätöntä nousemista vastaan; kuningas torjui 
kaikki kehotukset säästäväisyyteen sanoen: «Minun menoni 
ovat kaikki välttämättömiä!" Colbertin seuraajat luopuivat 
vähitellen kokonaan hänen noudattamastaan politikasta. Mitä 
huonoimmat rahainhoitotoimet, uusien virkojen ja aateliskir
jojen järjestäminen ja myyminen, rahanhuononnukset j. m. s. 
seurasivat toistaan^ neuvottomien rahaministerien ainoina kei
noina. Jo v^1685, kun taillea oli lisätty 1/ii:lIa ja luotu epä
lukuinen määrä uusia, hoitajalleen verovapauden tuottavia 
virkoja, rupesi maalaisväestö taas joukkokerjuuseen, kuten 
fronden ja fouquetin aikoina. Vaikeat tappiot, joita teko
pyhä uskonnollinen politika ja hugenottien, Ranskan teolli
sen ahkeruuden edustajien, maastamuutto tuottivat maan hy
vinvoinnille, vaikuttivat taas vuorostaan kovin painavasti 
maanviljelykseen. Lisäksi tuli se, että kuninkaan ijän lisään
tyessä aateli yhä enemmän vallotti takaisin jo osaksi kadot
tamansa vallan, ja määrääväksi tuli taasen vanhan käytön 
pyhittämä talonpoikaispolitika, joka perustui sille ajatukselle, 
että talonpoika tulisi tuhota pitääkseen hänet opinhaluisena 
ja alamaisena. Ludvig XIV:nnen syvin vakaumus oli aina 
ollut se, että ju m a la lli  määrännyt työtätekevät luokat, val
lankin talonpoikais väestön, maaorjina palvelemaan muita 
luokkia, se on aatelia ja papistoa. Rajaton yksinvalta, joka 
taistelussa läänityslaitosoloja vastaan aina oli nojannut por
variston kohoamaan pyrkiviin luokkiin, joiden loistavin aika 
_ dvig XJV.nnen hallituskaudella samoin oli riippunut juuri 

tästä Colbertin sitkeästi noudattamasta politikasta, oli unoh
tanut menneisyytensä: sensijaan että olisi jatkanut taisteluaan 
etuoikeuksia vastaan, luo se tuhlailevin käsin lukemattomia
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uusia, vahvistaa niiden molempien luokkien voimaa, joiden 
hillitön riistäminen suureksi osaksi sitte tuottaa sen häviön, 
ja käyttää rajattoman nylkemisensä välikappaleena nyky
aikaisen keskitetyn valtion koko tavatonta koneistoa. Tämä 
vähäinen määrä ihmisiä, joiden rikkaus lakkaamatta kasvaa 
koko maan kustannuksella, täydentää maanviljelyksen häviön, 
se kun mielettömästi haaskaa talonpojilta kiskomansa sum
mat, milloinkaan ajattelematta käyttää osaa niistä viljelyspa- 
rannuksiin. Kiskominen ja kurjuus synnyttävät toistaan. Py
ritään näyttämään köyhältä välttääkseen joutumasta saaliinhi- 
moisten veronkiskurien käsiin, ja voidakseen näyttää köy
hältä, tehtiin vain niin paljon työtä että se juuri riitti mitä 
kurjimman ylläpidon hankkimiseen. Toiselta puolen johtaa 
teeskennelty tai todellinen kurjuus veronvuokraajat siihen, 
että he kootessaan eri veroja käyttävät kaikkia kiristyskei- 
noja, jollain tavoin pusertaakseen talonpoikien kurjuudesta 
tarpeelliset summat. Siten saatettiin maanviljelijä joka tavalla, 
mielettömimmälläkin, jos se vaan tuotti hetkellisen tuloksen, 
kerrassaan rappiotilaan: jos hän oli maanomistaja, joutui hän 
suoraan perikatoon; jos hän oli maanvuokraaja, ei hänellä 
yhä kasvavien verojen vuoksi vuokra-ajan lopulla ollut mi
tään voittoa säästössä; jos hän oli puolivuokraaja, vietiin 
hänen luonnontulonsa; jos hän oli päivätyöläinen, vei hänet 
häviöön työnpuute. Miten mieletön finanssipolitika oli suh
teessaan talonpoikaisväestöön, siitä vain muutamia esimerk
kejä. Voidakseen saada leimamaksuista enemmän rahaa, 
kiellettiin tekemästä pitempiä kuin yhdeksän vuoden vuokra
sopimuksia, s. o. kiellettiin vuokramiehiä vakiintumasta vuok
ramaalleen ja kohottamasta viljelysparannuksilla maan puh
dasta tuloa. Sitävastoin kumottiin taas Colbertin määräys, 
joka kielsi verorästeistä myymästä karjaa ja maanviljelyska- 
luja, ja jätettiin talonpoika käsistä ja jaloista sidottuna veron
kantajien mielivaltaan, jotka sitte hajottivat hänen mökkinsä 
myydäkseen siitä puuaineen ja raudan. Sen tekosyyn no
jalla, että maalaispapit siviiliregisteriä pitäessään eivät tarkoin 
noudattaneet lain määräyksiä, perustettiin uusia virkoja, joi
den hoitajain tehtävänä oli pitää luetteloja kastamisista, vih
kimisistä ja hautauksista, ja määrättiin niistä tarpeelliset palk
kiot. Vähemmästä kuin 400,000 livrestä myytiin ne sitte 
eräälle yhtiölle, niin että »koko kuningaskunnassa nähtiin 
kantomiesten epäpyhin käsin kajoavan sakramentteihinkin." 
Perigordissa ja Quercissa kastoivat senvuoksi talonpojat, pääs
täkseen veroa suorittamasta, lapsensa itse ja menivät naimi
siin kaikitta muodollisuuksitta. Kun veroja kiskova yhtiö
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alkoi vainota heitä, ryhtyivät he vastarintaan ja kapina puh
kesi. Talonpoikaisjoukkoja retkeili maassa, ne pakottivat 
useat aatelismiehet asettumaan johtajiksi, ja vallottivat Ca- 
horsin kaupungin. Valtioneuvosto pysyi kuurona verovirka
miesten valituksille ja kieltäytyi sekaantumasta asiaan, vaikka 
oli saanut vuokrasumman; mutta ei myöskään peruuttanut 
määräyksiään.

Taas näkee talonpoika, voidakseen maksaa veronsa ja 
velkansa, olevansa pakotettu luopumaan maaomaisuudestaan, 
ja vajoo palkkatyöläisen tai puolivuokraajan asemaan. Vau- 
banin ja Boisguiilebertin teoksissa näemme hänet vain apu- 
työmiehenä ja arentilaisena, joiden työtä suurvuokraajat riis
tävät. Molemmat mainitsevat vielä talonpoikien omaisuu- 
denkadottamisen seurauksena viljellyn maa-alan ja sadon 
tavattoman vähenemisen.

Tämän finanssipolitikan aiheuttivat välittömästi ne tavat
tomat menot, joita valtiorahastolla oli alituisten sotien vuoksi. 
Vuodesta 1689 vuoteen 1697 liittolaissota, v. 1701 — 1714 
Espanian perintösota, tämän kanssa yhtäaikaisena 1702—1705 
kamisardeja*) vastaan käyty sota, joka päättyi kamalaan Lan
guedocin hävittämiseen. Vuosina 1692 ja 1693 saatiin tavat
toman huono sato, senvuoksi määrättiin 1695 henkilövero. 
Vuosina 1693 ja 1694 raivosi Alengonissa kamala nälänhätä, 
niin että väestö vallan melkoisesti väheni. Vuodesta 1691 
alkaen oli Limousinissa vallinnut tavaton hätä; viljan, viini
köynnökset, kastaniapuut oli halla turmellut, asukkaat myi
vät karjansa ja huonekalunsa, pelastuakseen nälkäkuolemasta. 
Tammikuussa 1692 laski tämän maakunnan intendanti siellä 
olevan enemmän kuin 70,000 henkilöä, joiden oli pakko 
kerjätä. Kun nälänhätää jatkui, kuoli seuraavana vuonna 
melkein kolmasosa väestöstä: 1694 eli maalaisväestö monin 
seuduin leivästä, joka oli valmistettu jauhetuista viinirypä- 
leenkivistä ja saniaisen juurista. 1698 oli Flanderin väestö 
supistunut kymmenenteenosaansa alkuperäisestä; siitä eli vii
desosa almuilla. 1709 alkoi liittoutuneitten hyökkäys Rans
kaan ja samalla rupesi vihamies ja ystävä ryöstämään maa
kuntia. Palkkaa saamaton Ranskan armeija eli ryöstämällä 
ja rosvoamalla. 2 —300-miehisissä joukkueissa retkeilivät 
sotamiehet Normandiassa, Picardiassa, Anjoussa, Orleanai- 
sissa, ja myivät julkisesti suolaa, jonka olivat ryöstäneet ku

*) Kamisardeiksi sanottiin reformerattua uskoa tunnustavia Ceven- 
nien asukkaita, kun heillä kapinansa aikana yleensä oli pukuna paitamai- 
nen puku, kamisadi.
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ninkaallisista suolavarastoista. Ankara talvi, kauankestävä 
kuivuus, tulvat, kaikki vaivat rasittavat yhdessä maata Lud
vig XIV:nnen hallituskauden viimeisinä vuosina. Talvi 1709 
oli tavattoman ankara. Provence menetti oranssi- ja öljy
puunsa; viiniköynnös kuoli kaikkialla; talvikylvöt paleltuivat. 
Epätoivoinen talonpoika kylvi ohraa, vaikka poliisi koetti 
häntä siitä estää, ja pelasti ohrasadollaan maan hirvittävästä 
nälänhädästä. Monin paikoin jauhettiin pieneksi vehkajuuria, 
juolavehnää ja puunkuorta ja leivottiin siitä jonkunlaista lei
pää; toisin paikoin söi talonpoika, myytyään sen vähän, 
minkä oli saanut satoa, voidakseen maksaa veronsa, ruohoa, 
jota jo kauan sitte syödyt elukat eivät enään voineet kiistää 
häneltä. Talven perästä tuli nälänhätä, talven ja nälänhädän 
perästä tulvat, jotka varsinkin Loiren laaksossa nostivat hä
dän huimaavaksi; ja täydeksi saattoi hädän mitan vielä val
tiokoneiston tukemana harjotettu viljankoronkiskonta. Koko 
Ranska oli nälkään kuolemassa; suuret maa-alueet olivat 
autioina, laajat viljelmät tyhjinä, niin että 11 p:nä kesäkuuta 
1709, tammikuussa ja lokakuussa 1713, lö  p:nä tammikuuta 
1714 ja 6 p:nä joulukuuta 1717 annetuilla julistuksilla jokai
nen talonpoika sai luvan kokonaan omaksi ja yksinomaiseksi 
hyödykseen viljellä entisen omistajan kuoleman, paon tai 
häviön vuoksi viljelemättömiksi jääneitä maa-alueita.

Olemme onnellisia omistaaksemme suuren määrän ku
vauksia Ranskan tilasta yleensä ja Ranskan talonpoikaisväes- 
tön tilasta erittäin 17:nnen vuosisadan lopulla ja 18:nnen 
vuosisadan alkupuolella; näiden kertomusten runsaista aar
teista otamme muutamia, ne julkaisemalla lopettaaksemme 
lyhyen Ranskan talonpojan historiamme. Paitsi riippumat
tomien kirjailijain teoksia, jotka kirjailijat, kuten Vauban ja 
Boisguillebert, eivät ollenkaan olleet yksinvallan vihollisia, 
mainitsemme erikoisesti vielä intendantien, Bourgognen hert
tuan kehotuksesta valtakunnan maakunnista antamat kerto
mukset, jotka, huolimatta siitä että niitä ei suinkaan ole 
maalattu kovin harmaalla värillä vaan pikemmin kaunistel
len, paljastavat kamalan kuvan.

«Olen kovin hyvin huomannut", sanoo Vauban, «että 
viime aikana melkein kymmenesosa kansasta on joutunut 
kerjuusauvan varaan ja tosiasiallisesti kerjää; että muista yh
deksästä kymmenesosasta viisi ei kykene noita edellisiä 
almuilla turvaamaan, kun he itse ovat melkein samassa 
tilassa; että neljästä muusta osasta, jotka vielä jäävät jäljelle, 
kolmen käy hyvin huonosti, ja että rasituksena on ylenmää
rin velkoja ja oikeusjuttuja." Suurimmassa häviötilassa ja
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kurjuudessa on luonnollisesti rahvas, vaikka se lukumää
räänsä ja suorittamiinsa todellisiin palveluksiin nähden on 
väestön tärkein osa. Se kantaa kaikki rasitukset ja on aina 
kärsinyt eninten ja kärsii vieläkin eninten. — Samantapaisen 
kuvan Ranskan ja varsinkin sen talonpoikaisväestön toivotto
masta tilasta kuin Vauban, antoi jo 1690 Jurieu kirjassaan 
Les soupirs de la France esclave qui aspire après la liberte' ■ 

(»Vapauteen pyrkivän orjuutetun Ranskan huokaukset"). Kol
mea vuotta myöhemmin saa Ludvig XIV:s nimettömän, Cam- 
brain arkkipiispa Fénélonin kirjottamaksi väitetyn kirjeen, 
jossa, luonnollisesti tuloksetta, annetaan kuninkaalle todelli
nen kuva hänen kansansa tilasta. »Teidän kansanne kuolee 
nälkään; viljelys on melkein hävinnyt laajoilta maa-aloilta; 
kaupunkien ja maaseudun väkiluku hupenee . . . Koko 
Ranska on tavaton autioitettu sairaala, jossa ei ole elintar
peita; kansa, joka Teitä (kuningasta) on niin kovin rakasta
nut, alkaa menettää ystävyytensä, luottamuksensa, jopa kun
nioituksensa Teitä kohtaan. Kansanliikkeet, jotka kauan ovat 
olleet tuntemattomia, alkavat tulla tavallisiksi . . .  Te olette 
nyt joutunut siihen surkuteltavaan, äärimäiseen asemaan, 
että Teidän täytyy joko antaa rankaisematta nousta kapinaan 
tai joukottain surmatuttaa kansaanne, jonka olette saattanut 
epätoivoon ja . . . jota joka päivä joukottain kuolee näl- 
kätauteihin." Niin tavattomilta kuin nämä sanat kuuluvat
kin, niin vähän voivat ne ja intertdantien kertomukset pidät
tää hallitsijasuuruudenhulluuden valtaamaa kuningasta uusista 
sodista. Olisi helppo asia tässä esittää sellaisia talonpoikien 
kurjuuden kuvauksia Boulainvilliersin nidoksissa meille säi
lyneistä kertomuksista, mutta muutamat otteet riittäkööt tässä. 
»Talonpoika, kalpea, musta ja melkein aina likainen, työte
liäs ja säästäväinen, elää nisulla tai rukiilla sekotetulla oh
ralla tai tattarilla. Hän juo vettä, jopa vi i n i n vil j elykselläkin 
elävät talonpojat sekottavat viiniinsä vettä. Hän nukkuu yh
dessä karjansa kanssa käyttääkseen hyväkseen sen lämpöä." . .  . 
»Ei ole mitään villiä enemmän muistuttavaa kuin tämä maa- 
laisväestö. Usein näkee maalaisväestön joukkoja istuvan kes
kellä kynnettyä peltoa, aina kaukana tiestä ja piirissä istuen; 
mutta kohta kun lähestyy heitä, hajoo joukko heti." Sattu- 
vimmin kertoo näistä aroista, eläimenlaisista talonpoikais- 
olioista La Bruyère kirjassaan »Caractères« (»Luonteita"). 
»Näkee", sanoo hän siinä, »villejä eläimiä, miespuolisia ja 
naispuolisia, kaikkialla maassa, mustia, vaaleita ja kokonaan 
auringon polttamia; kiintyneitä maahan, jota ne voittamatto
man itsepintaisesti muokkaavat; niillä on jonkinlainen ään
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teellinen ääni ja kun ne kohoavat seisomaan, näkee että niillä 
on ihmisenlainen naama — ja itse asiassa ovat ne ihmisiä; 
yöksi vetäytyvät he koloihinsa, joissa syövät mustaa leipää, 
vettä ja juuria; he säästävät muilta ihmisiltä kylvämisen, 
työnteon ja kokoamisen vaivan saadaksensa elantonsa ja an
saitsisivat he senvuoksi saada leipää, jota ovat kylväneet."

11. m aalaispapisto.

Olen jo toisessa kohdin maininnut sen syvän kuilun, 
joka vähitellen muodostui talonpoikaissäädyn ja väestön muit
ten osien välille ja joka vuosisata vuosisadalta syveni. Ainoa 
luokka, mikä oli jonkinlaisena yhdyssiteenä kummankin vä
lillä, maalaispapisto, oli tuomittu voimattomaksi ja oli, sen
sijaan että se olisi älyllisesti ja siveellisesti kohottanut talon- 
poikaisväestöä, itse vajonnut sen tasolle ja samalla tullut yhtä 
eristetyksi. Anna Itävaltalaisen sijaishallituksen ja fronden 
ajalla oli ollut tuhoisa vaikutus senkin tilaan. Karkotettuina 
asunnoistaan muuttuivat hengenmiehet kulkureiksi, jotka ker
jäten ja ryöstäen risteilivät maata ja, pelastuakseen kuole
masta maanteille nälkään, tekivät urkkijanpalvelusta kaikille 
puolueille ja ilmiantoivat kaikkien asioita samalla tavalla. 
Kirkollisten viranomaisten julistuksista ei ollut mitään tulosta. 
Pappissäädyn kunnioittaminen katosi siihen määrään, että 
pidettiin loukkauksena nimittää arvokkaammassa asemassa 
olevaa hengenmiestä papiksi. Juopottelu ja epäsiveellisyys 
olivat tavattomaan turmelukseen vajonneiden alempien hen
genmiesten mielitoimia. Tässä kehityksessä ei itsessään ollut 
mitään tavatonta, se oli luonnollinen seuraus jo kauan 
noudatetusta kirkkopolitikasta, jonka oleellisena piirteenä oli 
aatelin herruus. Senjälkeen kun korkeampiin hengellisiin 
virkoihin pääsemisen ehdoksi oli asetettu aatelinen synty
perä ja samalla papiston piirissä erotettu riistäjiä ja riistet
tyjä, etuoikeutettuja ja sorrettuja, olivat kylät joutuneet alem
man, useimmiten talonpoikaista syntyperää olevan papiston 
perintöosaksi. Useimmissa tapauksissa kuuluivat papinviran 
tulot jollekin korkea-arvoiselle hengenmiehelle, joka luovutti 
niistä osan, mikä juuri riitti turvaamaan nälkäkuolemalta, 
maalaispapille. Sorrettuina, riistettyinä, huonopalkkaisina, seu
rustelussa talonpoikien kanssa raaistuneina ja rappiolle joutu
neina olivat maalaispapit piispojenpa alamaisia orjia; kirkon 
omaisuuden tavattomat rikkaudet virtasivat piispojen taskui
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hin. „Papit ovat piispojensa orjia. Ei ole mitään niin kur
jaa, niin epäkelpoa, niin poljettua kuin alempi papisto. Sa
malla kun piispa on suurherra ja kuluttaa julkean määrän 
varoja koiriin, hevosiin, huonekaluihin, palvelijoihin, ajoka- 
luihin, ylelliseen ruokailuun, ei heidän hiippakuntansa pa
peilla ole millä ostaisivat papinkauhtanansa. Piispat kohte- 
levat pappejaan kuin tallirenkejä", sanotaan yllämainitussa 
Jurieun kirjassa. Tämän alemman papiston orjanaseman 
saattoi täydelliseksi Ludvig XVLnnen julistus, jossa selitet
tiin: piispa panee viralta, karkottaa, kiroo papin milloin ha
luaa, tahtonsa ja mielensä mukaan — „sillä se on meidän 
tahtomme".

Luonnollista on, että papit tällaisen järjestelmän valli
tessa olivat nöyräniskaisia. Mutta oli rohkeitakin, jotka us
kalsivat esiintyä väärinkäytöksiä vastaan. Esiintymiseltään ei 
ollut rohkeimpia se maalaiskirkkoherra, jonka kommunismiin 
nyt tulemme lähemmin tutustumaan, mutta ajatuksen uska
liaisuuteen nähden oli hän epäilemättä ensimäisiä.

III LUKU.

le a n  m eslier.

Jean Meslier eli Mellier syntyi 15 p:nä kesäkuuta 1664 
Mazernyssa Champagnessa kankurin poikana. Muuan lähi
seudun pappi antoi hänelle opetusta kreikan- ja latinankie
lessä ja -kirjallisuudessa, niin että hän pääsi Chälons-sur- 
Marnen seminaariin, jossa hän papillisten lukujensa ohella 
harrasti Descartesin filosofiaa. 16Q2 tuli hän papiksi Arden
nien departementissa olevaan Etrepignyyn ja eli siellä sitte 
kuolemaansa asti, aina velvollisuudenmukaisesti täyttäen vi
ralliset tehtävänsä. Hänen hiljaista ja yksitoikkoista elämäänsä 
häiritsi vain sattunut riitaisuus kylänsä aatelisherran kanssa. 
Tämä, Clairyn herra, oli nimittäin eräänä päivänä pahoin
pidellyt talonpoikia, ja Meslier, jonka koko elämä oli omis
tettu näiden kaikella tavalla kiusattujen, kurjien ihmislapsien 
palvelemiseen, oli suuttuneena jättänyt sunnuntaina jalon 
herran pois kirkkorukouksestaan. Aatelisherra valitti Rheim
sin arkkipiispalle, kardinali Maillylle; arkkipiispa vaati Mes- 
lierin pyytämään anteeksi ja pitämään rukouksen aatelismie
hen puolesta. Seuraava sunnuntai tuli. Meslier nousi saar
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nastuoliin ja rukoili hartaasti Clairyn herran puolesta. «Se 
on maalaispappiparkojen kohtalo!“, niin huudahti hän. »Ark
kipiispat, suuret herrat, jollaisia he ovat, halveksivat meitä, 
eivätkä välitä meistä. Heillä on korvat kuulemaan vain 
mitä aateli sanoo. Rukoilkaamme siis kylän herran puo
lesta. Pyytäkäämme, että jumala hänet kääntäisi, että hän 
ei enään antaisi hänen syntiä tehdä köyhiä pahoinpitele- 
mällä ja orpoja rosvoamalla." Uusi valistus ja uusi nuhtelu 
oli seurauksena tästä kummallisesta rukouksesta. Papin ja 
aatelismiehen välinen riita näyttää jatkuneen, ja suuttumus 
esimiestensä pahoinpitelystä — niin kerrottiin myöhemmin 
seurakunnassa — johti asiat Meslierin nälkäkuolemaan (1729 
tai 1733).

Niin rauhaisalta ja levolliselta kuin tämän elämän, vain 
tämän, oikeuden puolesta sattuneen riidan keskeyttämänä, 
täytyikin näyttää hänen rippilapsistaan, niin raskas ja kurja 
se oli sille, jonka se oli elettävä. Meslier oli jumalankieltäjä, 
— ja hänen tehtävänään ja kutsumuksenaan oli julistaa ka
tolisen uskon ja kirkon ihanuutta ja jumalaisuutta; hän oli 
kommunisti, joka mitä katkerimmin vihasi Raskan valtion 
koko järjestelmää kuningasvaltoineen, aatelistoineen ja pap- 
peineen — ja hänen oli pakko joka sunnuntai rukoilla sen 
puolesta jumalaa, johon hän ei uskonut, ja kehottaa seura
kuntaansa ilomielin alistumaan tähän järjestelmään, joka heitä 
orjuutti ja piti kurjuudessa. Ollen kyllin rohkea asettuak
seen ajatuksissaan vastustamaan kaikkea, mitä siihen aikaan 
pidettiin pyhänä, mutta olematta kyllin uskalias julistaakseen 
totuuden koko maailmalle, olematta kyllin voimakas sen 
vuoksi kärsiäkseen vainoamista, piti hän parempana laahus
taa tämä tuskaisa ristiriita sydämessään läpi elämän ja paeta 
ihmisiä ollakseen ilmaisematta ajatuksiaan ja tunteitaan. Lii
kuttavin sanoin puolustaa hän seurakuntaiaisilleen tätä koko 
elämänsä kestänyttä teeskentelyä sillä, että hänen vanhem
pansa nuoruudessa olivat määränneet hänet hengelliseen sää
tyyn vakuuttaakseen hänelle siten miellyttävän, rauhaisan ja 
kunniakkaan elämän, mutta että hän milloinkaan ei ollut 
pyrkinyt hurskaan koronkiskonnan kautta jumalanpalvelus- 
toimilla rikastumaan, vaan oli aina pyrkinyt hyvillä töillä 
hyvittämään sen, mitä hän saarnoillaan oli pakotettu turme
lemaan. Mutta pelottava, koronkorkoja kasvanut vihanliekki 
loistaa meille hänen sanoistaan, kun ajattelee, miten hän oli 
saarnannut talonpojilleen hulluja erhetyksiä ja tyhjää taika
uskoa, joita hän kammosi, vihasi, kirosi, miten hän oli toi
mittanut epäjumalanpalveluksellisia messuja ja jakanut ihmi
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sille naurettavia sakramentteja, joita hän tuhannet kerrat oli 
sydämessään kironnut. Mutta mitä hän eläessään ei ollut 
uskaltanut sanoa, sen on hän ainakin kuolemansa jälkeen 
julistava seurakunnalleen ja koko maailmalle! Siten oli hän 
sitte elämänsä varrella laatinut totuuden todistajaksi muisti- 
kirjotuksensa, johon hän sisällytti sen, mitä hänen eläessään 
oli hänen sydämessään ja mielessään liikkunut, jättääkseen 
sen arvokkaana perintönä seurakunnalleen.

Kolme hänen kovin huolekkaasti valmistamaansa tämän 
kirjan jäljennöstä, nimenä ,, Testamenttiini", löydettiin hänen 
kuolemansa jälkeen, kaksi hänen asunnostaan ja yksi Sainte 
Menehouldin sakaristosta, ja sangen pian kierteli useampia 
satoja tämän kielletyn mutta sitä ahnaammin luetun kirjan 
jäljennöstä Campagnessa. Teoksen maine levisi jopa Pari- 
siinkin, ja jo 1735 huomautettiin siitä Voltairelle. Mutta 
vasta 1762 teki tämä tästä »liian pitkästä, liian raskaslukui- 
sesta ja liian yllyttävästä teoksesta" lyhennetyn otteen, joka 
»sisältää lyhyesti kaiken, mikä teoksessa on lukemisen arvoista", 
s. o. jossa hän huolellisesti oli jättänyt mainitsematta kai
kesta, mitä Meslier puhuu aikansa jumalanuskoa ja yhteis
kunnallisia oloja vastaan, koko teoksen ydinkohdat. Kuinka 
olisikaan deisti Voltaire, »Ludvig XlV:nnen vuosisadan" te
kijä, hieno hovilainen ja kevytmielinen pilkkaaja, voinut koet
taa pelastaa unholasta jumalaa ja kuningasta vastaan suun
tautuvaa vihanmyrskyn tulvavirtaa. Mutta minkä vaikutuk
sen kirja oli tehnyt häneen, näkee eräästä helmikuussa 1762 
kirjotetusta d’Alembertille osotetusta kirjeestä: »Hollannissa 
on painettu Jean Meslierin Testamentti; se on vain lyhyt ote 
tämän kirkkoherran kirjasta. Olen värissyt kauhusta, kun 
luin sitä. Tämän kirkkoherran todistus, joka kuollessaan 
rukoilee jumalalta anteeksi sitä, että hän on opettanut kris
tinuskoa, voi olla raskaana painona vaakakupissa kallista
massa vaakaa vapaa-ajattelijoiden puolelle. Lähetän Teille 
yhden kappaleen tätä Antikristuksen Testamenttia, kun Te 
kai tahdotte kumota sen. Se on kirjotettu kömpelön yksin
kertaisesti, mikä onnettomassa määrässä näyttää rehelliseltä". 
Siten onkin maailma yli 100 vuotta tuntenut kirjan vain tä
män lyhennysotteen muodossa, ja vasta 1864 on R. Charles, 
joka sen täydellisenä julkaisi, vapauttanut Meslierin siitä on
nettomasta ja arvottomasta osasta, johon Voltaire oli hänet 
tuominnut.

Tämä testamentti on kirjotettu tekijänsä sydänverellä. 
Kautta kolmen nidoksen vyöryy siinä pitkän elämän varrella 
kasautuneen vihan ja terävöityneen katkeruuden virta valta
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vin jaksoin villinä ja epäselvänä vaahdoten edelleen. Kaik
kialta noutaa rohkean, mitään johtopäätöksiä pelästymättö- 
män hengen terävä äly arvostelun kallionlohkareita singot- 
taakseen ne jumalauskon linnaa ja valtion varusteita vastaan, 
— ja ryskyen murtuvat niiden tornit ja muurit soraksi ja 
muraksi. Sitte näemme puhdistetulle maaperälle syntyvän 
ihmiskunnalle uuden onnen valtakunnan, jonka kuvaamisessa 
näkyy tämän ihmisten ja kohtalon pahoinpitelemän luonteen 
koko hyvyys ja lempeys, niin että tuskin enään tunnemme 
villiä hyökkääjää. —

»Minä olen", niin kirjottaa hän seurakunnalleen määrä
tyn testamenttinsa otteen kansilehdellä, »minä olen oppinut 
tuntemaan ihmisten erehdykset, väärinkäytökset, turhamaisuu
det, hulluudet ja huonoudet; minä olen niitä vihannut ja 
kammonut." Ihmisten erehdyksiä, turhamaisuuksia ja vää
rinkäytöksiä vastaan on hänen teoksensa siis suunnattu, ja 
senvuoksi koskeekin sitte hänen hyökkäyksensä viime kä
dessä yhteiskuntajärjestelmää, joka merkitsee ruhtinasten ty- 
ranniutta ja kansojen kukistamista. Uskonnon ja kirkon 
kimppuun hyökkää hän, vaikka hän suurimmassa osassa kir
jaansa käsittelee niitä, vain siksi että ne ovat pääasiallisim
mat keinot kansojen pysyttämiseksi tyhmyydessä ja kuuliai
suudessa. Uskonnon ja politikan pitäisi oikeastaan olla toi
silleen vastakkaisia ja vihamielisiä sekä periaatteisiin että pe
rusohjeisiinsa nähden. Uskonnon lempeyden ja hurskauden 
pitäisi kirota hirmuvaltaisen hallituksen kovuudet ja vääryy
det; toiselta puolen pitäisi järkevän politikan viisauden tehdä 
tyhjäksi huonon uskonnon väärinkäytökset, erehdykset ja pe
tokset — mutta niin kuin pitäisi olla, niin ei silti vielä ole; 
liiankin usein on asia niin kuin ei pitäisi olla. Uskonto ja 
politika ymmärtävät toisiaan mainiosti, elleivät vallan ole teh
neet liittoa keskenään ja solmineet ystävyyttä. Kuten kaksi 
veijaria avustavat ne toisensa työtä, suojaavat ja puolustavat 
toistaan. Uskonto tukee hallitusta, niin huono kuin tämä 
onkin; palkaksi siitä tukee hallitus uskontoa, miten järjettö
miä ja tyhmiä sen opit sitte ovatkin. Paptt, uskonnon pal
velijat, kehottavat kirouksen ja iankaikkisen kadotuksen ran
gaistuksen uhalla tottelemaan esivaltoja, ruhtinaita ja val
tiaita, koska muka jumala on asettanut nämä kansaa hallit
semaan; ruhtinaat suojaavat pappien arvoa, antavat heille 
hyviä paikkoja ja hyvät tulot ja pysyttävät heidät väärän vir- 
kansa tyhjissä ja väärinkäytöksellisissä toimissa pakottamalla 
kansan pitämään pyhänä ja pyhitettynä kaiken, mitä he itse 
tekevät tai mitä he käskevät muiden uskomaan ja tekemään.

22
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Arvosteltuaan uskontoa yleensä ja erittäin kristinuskon 
uskonoppia, nähden kristinuskon olemuksena olevan alhai
sen ja halveksittavan kiihkomietisyyden ja pitäen sen perus
tajaa pelkästään »alhaismielisenä ja halveksittavana ihmisenä, 
jossa ei ollut henkevyyttä, nerokkuutta eikä tietoa, lyhyesti 
sanoen narrina, mielettömänä, kurjana kiihkoilijana ja onnet
tomana hirtehisenä", kääntyy Meslier arvostelemaan kristin
uskon moralia, mistä hän sitte johtuu puhumaan Ranskan 
valtiosta ja yhteiskunnasta.

Kolme erehdystä huomaa Meslier kristinuskon mora- 
lissa: lihan kokonaan kiroamisen; mielipiteen, että hyveen 
täydellisyys ja ihmisen suurin hyve olisi kipujen ja tuskien 
mielellään kärsimisessä; lauselman, joka kieltää väkivaltaa 
väkivallalla vastustamasta ja käskee rakastamaan vihollisiaan. 
Nämä kristinuskon siveysohjeet olivat hänen mielestään tul
leet suorastaan turmiollisiksi kansojen kohtaloille, olivat uhan
neet juuria myöden ihmissuvun säilymistä ja jatkumista, jopa 
tukeneet kuninkaitten ja maailman suurien tyranniatta kan
sojen vahingoksi, jotka sen kovan ja julman orjuuden ikeen 
alaisina ovat kurjia ja onnettomia.

Mihin silmääkin, sanoo hän, näkee ihmisten oloissa ja 
elinehdoissa tavatonta epäsuhtaisuutta. Toiset näyttävät syn
tyneiltä vain hallitakseen tyrannimaisesti muita ja omistaak
seen alituisesti elämän huveja ja nautinnoita; toiset vain 
ollakseen kurjia, onnettomia, alhaisia orjia ja huokaillakseen 
kautta elämänsä tuskassa ja hädässä. Kun tähän epäsuhtaan 
ei ole perusteena toisen luokan ansio eikä toisen ansiotto
muus, täytyy sen olla perinpohjin väärä ja vihattava. Tä
hän toiseen luokkaan, joka omistaa kaiken rikkauden, kaikki 
tavarat, kaiken huvin ja kaiken lepoajan, kuuluvat kuningas 
ja prinssit, aateli ja papit ja kaikki ne rikkaat ja liiat tyh
jäntoimittajat, jotka palvelijoineen elävät kokonaan toisen 
luokan vaivalloisen työn hedelmistä. Mutta tämä toinen 
luokka, huolien ja kurjuuden, vaivan ja työn taakan paina
mana, on kansa raukka, Ranskan talonpoika. Siitä on hy
vällä syyllä sanottu, että ei ole mitään niin alhaista ja kel
votonta, ei mitään niin surkeaa ja halveksittavaa kuin se, se 
kun tekee työtä vain aatelin ja papiston hyväksi ja saa kai
kesta työstään itselleen tuskin leipäpalan. Aina vähäpätöi- 
simpään aatelismieheen asti nylkevät ja kiusaavat kaikki ta
lonpoikaa. Kuten syöpäläiset lakkaamatta häiritsevät, syövät 
ja kalvavat sen ihoa jossa niitä on, niin eivät nämä kaikki 
ihmiset tee muuta kuin häiritsevät, kiusaavat, kalvavat ja syö
vät kansa parkaa. Sitä painavat ei vain kuningas ja ruhti
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naat, sen tyrannit, vaan sitäpaitsi vielä koko aateli, koko pa
pisto, koko munkkilaisuus ynnä kaikki oikeudenedustajat, 
kaikki verojen ja vuokrien verenimijät ja kaikki joutilas hyö
dytön kansa, mitä maan päällä on.

Mutta mihin, kysyy nyt Meslier, perustuu kuninkaitten 
ja aatelin oikeus käyttää kaikkea rikkautta ja valtaa omaksi 
hyväkseen ja kohdella kansa parkaa orjinaan, kun kummin
kin kaikki ihmiset luonnostaan ovat samanlaisia, kun heillä 
on sama synty ja sama alkuperä ja kun luonto ei synnytä 
mitään aatelisia? - Hän vastaa siihen seuraavin sanoin: »Kun 
tarkastamme aatelin ja kuninkaallisen suuruuden alkuperää, 
seuraamme ruhtinaiden ja valtaherrojen sukujuuria aina al
kuunsa asti, huomaamme, että näiden aateluudestaan niin 
tavatonta melua pitävien ihmisten esi-isät ovat olleet veren
himoisia ja julmia ihmisiä, sortajia, tyranneja, heittiöitä, ylei
sen rauhan häiritsijöitä, varkaita, sukulaistensamurhaajia, ly
hyesti sanoen että vanhin aateluus oli vain heittiömäisyyttä, 
jota tuki väkivalta ja jumalattomuus ja jota seurasi korkea 
arvo." Tämä niin epäoikeudellisella tavalla hankittu valta 
kulki sitte kautta vuosisatojenperintönä, peitteenään oikeuden, 
kunnian ja hyveen vaippa. Olisi nyt, selittää Meslier, mitä 
huutavinta ja vihattavinta vääryyttä, jos sellaisella syyllä selit
täisi ihmiskunnan eri luokkien suhteen olevan niin tavatto
man epäoikeudenmukainen, että se toisille antaa kaiken val
lan, kaikki nautinnot ja rikkaudet, toiset asettaa täydellisim- 
pään riippuvaisuuteen ja tekee toiset tosiasiallisesti toisten 
orjiksi. Mutta suurten ylpeys on niin kasvanut, että he pi
tävät itseään kansasta eroavana, parempana ja puhtaampana 
rotuna, kokonaan toisenlaisina olentoina, joiden huviksi ja 
palvelukseksi jumalat ovat kansan maailmaan asettaneet. 
Onni, minkä heidän palvelemisensa tarjoo, on heidän mie
lestään jo riittävän suuri palkkio niille, joiden on pakko heitä 
palveli«.

Sopivana matkatoverina asettuu aatelin sivulle rajaton 
yksinvalta, jonka tyranniuden alaisena koko Europa huokaa. 
Sen ylpeys ja häpeämättömyys on paisunut niin suureksi, 
että se jo esittää toimintansa, lakiensa ja määräystensä aino
aksi perustaksi tahtonsa ja mielivaltansa. Imartelijat ovat 
kuninkaillemme uskotelleet, että kuninkaat ovat alamaistensa 
ruumiin ja omaisuuden herroja. Niin uhraavatkin nämä sitte 
kaiken, tyydyttääkseen maineensa, kunnianhimonsa, ahneu
tensa ja kostonsa pyyteitä. Mitä naurettavimpiin ja valheel- 
lisimpiin tekosyihin vedoten määräävät he alamaistensa mak
settaviksi kaikenlaisia taille-, apu- ja muita veroja; yhtä nau
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rettavilla ja valheellisilla tekosyillä lisäävät he niitä. Tuskin 
menee päivääkään niin, että ei säädetä uusia rasituksia, an
neta uusia julistuksia ja määräyksiä, ja voi, elleivät talonpo
jat heti tottele, kun eivät kykene kyllin joutuisasti haalimaan 
kokoon ylöttömiä summia, joita heiltä vaaditaan; silloin lähe
tetään heidän luokseen santarmeja, sotamiehiä ja muita sa
manlaisia, joita heidän on pakko elättää ja palkata, kunnes 
ovat maksaneet verorästinsä. Sillä ruhtinaiden ja heidän pää- 
ministeriensä periaatteena on uuvuttaa kansa, tehdä se ruti
köyhäksi ja kurjaksi, jotta se pysyisi alamaisempana ja ky
kenemättömänä milloinkaan nousemaan heidän auktoritetiaan 
vastustamaan. Senvuoksi he myöskin antavat sotajoukolle, 
veronkantajille ja veronvuokraajille, joiden varkaudet, lurjus- 
maisuudet, kavallukset, raakuus ja ylimielisyys käyvät yli 
kaiken ajateltavissa olevan, luvan rikastua kansan kustannuk
sella, ja pyrkivät itse kansan keskuuteen kylvämään riitaa ja 
epäsopua. Saavuttaakseen tämän päämäärän eivät he voi
neet keksiä parempaa keinoa kuin taille oli, jonka määrän 
jakaminen eri maksajien maksettavaksi aina sotki kylien asuk
kaat riitaan ja vainoon, vihaan ja katkeruuteen toisiaan vas
taan, niin että he olivat mitä suurimmassa määrin halukkaat 
tappamaankin toisiaan, ja jonka kantaminen antoi verovirka- 
miehille mitä oivallisimman tilaisuuden mielin määrin ryös
tää ja kiskoa. Kaikenlaisille tavaroille ovat kuninkaat mää
ränneet tulleja ja veroja, saadakseen kaikesta, mitä ostetaan 
ja myydään, voittonsa. He asettavat niitä viinille ja lihalle, 
viinalle, oluelle ja öljylle, villalle, kankaalle ja pitseille, pip
purille ja suolalle, paperille, tupakalle ja kaikenlaiselle vil
jalle; he maksattavat itselleen tuonti- ja vientimaksuja, tar
kastusmaksuja ja saamismaksuja, avioliitto-, kaste- ja hau- 
tausmaksuja; he maksattavat itselleen kuoletuksista, suoritus- 
sopimuksista, metsien ja puiden käyttämisestä, eikä paljon 
puutu, etteivät he kanna maksuja tuulista ja pilvistäkin. Sillä, 
joka kuninkaan maissa tahtoo käydä kauppaa, täytyy olla 
ilmestyskirjan pedon merkki, kuninkaan vero- ja lupakirja, 
hänen miestensä todistuskirjat, kuitteja, tullivapauslippuja, 
kuljetuskirjoja, passeja ja meripasseja, ellei hän tahdo joutua 
siihen vaaraan, että «kuninkaallisen pedon" vahdit ja virka
miehet pidättävät ja saattavat perikatoon hänet ja että hänet 
tuomitaan rahasakkoihin, vankeuteen, galeriorjaksi, jopa kuo
lemaan. Yhtä terävästi kuin ylenmääräisiä veroja vastaan, 
hyökkää Meslier sitte sen tavan kimppuun, jolla niitä, val
lankin suolaveroa ja taillea, kannetaan, jolloin hänen esityk
sensä seuraa läheisesti silloin tavattoman tunnettua kirjaa
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L'Espion Turc» („Turkkilainen vakooja"). Vaubanin ja 
Boisguillebertin kirjotuksia ei hän, kumma kyllä, näy tunte
neen. Kuten kaikki vastustuskannalla olevat kirjailijat, pitää 
hänkin yhtenä Ranskan häviön pääsyynä verojen vuokraa
mista veronvuokraajille. 30—40,000 verovirkamiestä toimii 
verojen kannossa, mutta niistä 80 miljoonasta, jotka he kiris
tävät kansalta, tulee tuskin 30 kuninkaan aarreaittaan. Laa
jemmin käsittelee Meslier sitte suolaveron ja tattien histo
riaa, jonka me tässä hyvällä syyllä voimme sivuuttaa. Siten 
kiskottu raha tuhlataan sitte mielipuolisiin juhliin ja mässäi- 
lyihin, kansan kuollessa nälkään.

Kun kuningas janoo mainetta tai maittenhimo ajaa hä
net mitä mitättömimmillä tekosyillä ryhtymään taisteluun 
naapurejaan vastaan, aina on kansa paran omaisuudellaan ja 
verellään tyydytettävä ruhtinaittensa mielihalut ja oikut. Sillä 
köyhän maalaistyöväestön nuorukaisista muodostetaan sota
joukot, joihin heidät vasten tahtoaan väkisin värvätään, ja 
maalaisparkojen on sitte heidät rahallaan ylläpidettävä, jota 
paitsi maalaisväestö vielä sodan aikana ensisijassa on vaa
rassa joutua raaistuneen ja häpeämättömän sotaväen häväis
tysten ja väkivaltaisuuksien uhriksi. Kirkkoherrastamme on 
samantekevää, onko sodan hirmuttaren vuoksi kärsimään 
joutunut ranskalainen tai ulkomaalainen talonpoika. „Isän
maallisuus" on tunne, jota hän ei tunne, ja jos hän jotakin 
kiroo, niin kiroo hän Ranskan sotamaineista ja tyrannillista 
kuningasvaltaa. Eivät missään ole kuninkaat saattaneet yk
sinvaltaansa huimaavammaksi, eivät missään he ole tehneet 
kansojaan niin köyhiksi, niin orjuutetuiksi ja kurjiksi kuin 
Ranskassa, ja kaikki Ranskan hallitsijat, jotka ovat niin monta 
ihmistä tappaneet, niin paljon leskien ja orpojen kyyneliä 
vuodatuttaneet, niin monet kaupungit ja maakunnat ryöstä
neet ja autioittaneet, voittaa taas kerrassaan Ludvig XIV, 
lisänimeltään suuri, ei tosin suurten ja ylistettävien tekojensa 
vuoksi -  sillä hän ei ole tehnyt m itään,Josta voisi kers
kua — vaan suurten vääryyksiensä, ryöstöjensä ja riistämi- 
siensä, suurten hävityksiensä ja joukkoteurastustensa vuoksi, 
joita hän on toimeenpannut maalla ja merellä. Meslier on 
kuningasvallan ja erittäinkin rajattoman yksinvaltiuden mitä 
katkerin vihamies, ja voi niiden puolustajia .vain inhota ja 
vihata. Kokonaisen luvun omistaa hän esitykselleen „Rans
kan viimeisten kuningasten tyrannillisesta hallituksesta", ot
taen esityksensä suurimmaksi osaksi tavattoman mieltäkiin- 
nittävästä teoksesta >Salut de l'Europe en l'an 1694» („Eu- 
ropan hyvinvointi vuonna 1694"); hän koettaa siinä todis-
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taa, miten suuressa määrin nämä ruhtinaat ovat väärinkäyt
täneet heidän käsissään olevaa valtaa. Sen sijaan, että olisi 
ollut hyvänä isänä alamaisilleen, oli Ludvig XlV:s arkaile
matta uhrannut tuhansia alamaisiaan omien pyyteidensä täyt
tämiseksi samalla antaen kansan kuolla nälkään. Ja kum
minkin ylistää jokainen kuninkaitten paheita hyveinä, ja sitä 
vähää, mikä heissä on neroa ja hyvettä, mitä tavattomim- 
pina, harvinaisimpina ja sankarillisimpina hyveinä. Tuoma
rit ja maistraatit ovat liian pelkoja esiintyäkseen kuningasten 
paheita ja vääryyksiä vastaan: he kyllä vainoavat ja
rankaisevat mitä ankarimmin pieniä rikoksentekijöitä, hirttä
vät ja teilauttavat pikku varkaita ja murhamiehiä, mutta he 
eivät uskalla sanoa mitään suurille ja mahtaville varkaille, 
suurille ja mahtaville murhamiehille ja murhapolttajille, jotka 
autioittavat koko maan, sytyttävät kaikki palamaan ja mur
hauttavat tuhansia ja miljoonia ihmisiä.

Mutta selvimpänä todistuksena yleisestä turmeluksesta 
on se, että vieläpä papistokin käyttää kaikkia hengellisen Ar
kansa etuoikeuksia puolustaakseen hallituksen väkivaltaisuuk
sia ja mitä häpeällisimmällä ja rikollisimmalla tavalla käyt
tää kaikkea hengen nokkeluutta saattaakseen arvoon sen anas
tukset ja todistaakseen sen olevan sopusoinnussa kaikkien 
jumalallisten ja inhimillisten lakien kanssa. Kansa paran pie
nimpiäkin vikoja ja paheita vastaan pitävät papit saarnastuo
leistaan jyriseviä saarnoja, kuninkaitten ja mahtavien inhot- 
tavimpiin paheisiin ja irstailuihin nähden ovat he „mykkiä 
koiria". He opettavat, että ruhtinasten valta on peräisin 
jumalasta ja että jokainen, joka sitä vastaan asettuu, tekee 
syntiä jumalaa vastaan ja saa palkakseen iankaikkisen kado
tuksen. He rukoilevat joka päivä kuninkaitten menestymi
seksi ja antavat kansan kuolla nälkään. He rukoilevat ku
ninkaitten sotajoukoille voittoa ja heidän vihollisilleen tap
piota. Mutta ellei voittoja siitä huolimatta saadakaan, niin 
ovat kansan synnit syynä tähän jumalan vihaan; mutta jos 
voitto tulee kuningasten lipuille, niin ylistävät he temppe
leissä ja kirkoissa armoa, jonka jumala on voidelluilleen 
osottanut ja kiittävät komein ilo- ja kiitoslauluin herraa me
nestyneistä teurastuksista, ryöstöistä ja hävityksistä, joilla 
maata on onnellistutettu. He ovat vääriä profeettoja, jotka 
tuhansittain mässäilevät Ranskan talonpojan hiellä, jotka ovat 
antaneet köyhyydenlupauksen mutta komeissa linnoissa sär
pivät tämän elämän nautinnotta, jotka, liian laiskoina teke
mään työtä ja rehellisesti elämään, elävät kerjäten ja kiris
täen. Juuri tällä laiskalla ja hyödyttömällä roistoväellä on
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runsaimmin kaikkia tämän maailman hyvyyksiä. Maalaispa
pit sitävastoin, joiden toimena on sielujen hengellinen johto 
ja huolenpito, jotka opettavat talonpojille sekä hyviä tapoja 
että uskontonsa tyhjää taikauskoa, jotka siis tavallaan edistä
vät yhteishyvää ja sillä ansaitsevat elämisenoikeuden, ovat 
huonolla palkalla ja elävät melkein yhtä huonoissa oloissa 
kuin talonpojat itse. ..

Munkit väittävät elävänsä lihaansa ja henkeänsä kuolet
taen ja alituisia parannusharjotuksia tehden, mutta eivät kum
minkaan lakkaa mukavasti maailmassa elämästä ja omista
masta rikkauksia, tavaroita ja elämän mukavuuksia. Heidän 
luostarinsa ovat kuin herraskartanotta tai ruhtinasten palat
seja; heidän puutarhansa kuin maallisia paratiiseja, joissa 
mitä kauneimmat kukat ja hedelmät menestyvät ; heidän kyö- 
keissään on kaikenlaista ylellisyyttä, mikä vaan voi vatsan 
haluja tyydyttää, kalaa sekä lihaa, aina riippuen heidän munk
kikuntansa laitoksista. Heillä on kaikkialla melkoisia vuok
ratiloja, joista he saavat suuret verot, ilman että heidän on 
tarvinnut nähdä vähintäkään vaivaa sitä kättensä työllä hank
kiakseen ; useimmissa seurakunnissa kantavat he runsaat kym
menykset j<1 nauttivat usein kaikkia hovinherran ojkeuksia, 
min että heillä on onni korjata runsasta satoa työttä ja vai
vatta sieltä, mihin he eivät ole kylväneet, ja koota sieltä, mi
hin he eivät ole hajottaneet. He ovat itse asiassa rikkaita, 
vaikka eivät tee mitään, ja ovat tilaisuudessa elämään hyvin 
ja mielensä mukaan mukavaa ja hurskasta laiskan elämää 
viettäen. Siten voi esim. pieni benediktinimunkki valita 
15 000 jopa toisten mukaan 37,000 luostarin välillä, kaikki 
rakennettuja kuin ruhtinasten palatsit; niihin voi hän vetäy
tyä, siellä rikkauksien keskellä täyttääkseen köyhyydenlupaus- 
taan. Huutava vääryys on antaa tälle laiskalle ja hyödyttö
mälle joukolle ruokaa, joka kuuluisi hyville työläisille_ yksin, 
ja reväistä näiden käsistä, mitä he ovat otsansa hiessä tuot
taneet, antaakseen sen hyödyttömille munkeille. Ja mikä 
näihin nähden pitää paikkansa, sopii vielä suuremmassa 
määrässä kerjäläismunkxeihin*), jotka ovat vielä suurempana 
yleisön rasituksena, he kun saavat sen, mitä heillä on, vielä

•) 17-nnen vuosisadan keskivaiheilla lisääntyy munkki- ja nunnaluosr 
tarien lukumäärä samoin kuin kerjäläismunkkien. Se on pettämättömänä 
merkkinä lisääntyvästä kurjuudesta. Työllä ei enaan saa ravintoaan ja 
niin turvaudutaan kerjäämiseen, multa lailliseen, arvossapidettyyn: ruve
taan kerjäläismunkiksi. Meslier mainitsee T estam en tis^ i^e rja la ism u n k - 
kien lukumäärän piispa Bellayn arvion mukaan l,200,000:ksi. tpaile- 
mättä liioteltua!



vähemmällä vaivalla kuin luostarimunkit. Yhden ainoan tun
nin työnteko on suuremman arvoinen kuin kaikkien pap
pien ja saarnamiesten kaikki messut, rukoukset ja saarnat. 
Hyvä maatyöläinen hankkii aurallaan enemmän ravintoa 
kuin mitä hän itse käyttää; pienimpien ja vähäpätöisimpien 
käsityöläisten ammatit ovat valtiolle hyödyllisiä ja välttämät
tömiä, yksinpä huilunsoittajilla ja viulunvinguttajilla on an
sionsa, he kun huvittavat ihmisiä; mutta pappien ja vallan
kin munkkien ammatti on toimi, jossa kysymykseen tulevat 
vain erehdykset, taikausko, petokset ja ilvehtiminen, ja kau
kana siitä että se olisi välttämätön ja hyödyllinen, on se 
päinvastoin vahingollinen ja turmiollinen. „Minä en käsitä", 
sanoo muuan turkkilainen, jonka mietteistä Meslier tekee 
otteita, kai >Espion Ture», „mistä politisista syistä hoidetaan 
henkisten verenimijäin taimitarhaa, joilla ei ole muuta tehtä
vää kuin että imevät kansan veren kuiville viimeistä tippaa 
myöden." Kirkkoherrammekaan ei kykene tätä käsittämään 
ja niin sanookin hän sitte, että voisi vain yhtyä sen miehen 
toivomukseen, joka oli lausunut: „Minä toivoisin, että kaikki 
maailman mahtavat ja aateliset hirtettäisi ja kuristettaisi pap
pien suoliin." Lause oli hänen mielestään kyllä kömpelö ja 
raaka mutta vapaa ja naivi, lyhyesti sanoen selvä, ja lausui 
muutamin sanoin kaiken sen, mitä senlaatuiset ihmiset an
saitsivat !

Mutta paitsi kuningasvaltaa, aatelistoa ja hengen herroja, 
on vielä muitakin, joiden ainoana tehtävänä on polkea, ki
duttaa vähemmän voimakkaita lähimäisiään ja kiristää heistä 
min paljon kuin mahdollista. Niihin täytyy vielä lukea kaikki 
ne, joita tavallisesti nimitetään oikeuden palvelijoiksi, mutta 
jotka päinvastoin ovat vääryyden palvelijoita: oikeudenpal
velijat, prokuratorit, asianajajat, aktuarit, notariot, neuvokset 
y. m., lukematon joukko toimistovirkailijoita, tullin- ja veron
kantajia, tupakka- ja suolaveronkantajien lurjus-, heittiö- ja 
konnalauma, jotka kaikki elävät kansan häviöstä ja ryöstä
vät, saattavat häviöön ja sortavat kaikkia heikkoja ja turvat
tomia sillä tekosyyllä, että muka palvelevat kuningasta.

Väkevämpien väkivalta ynnä pappien petos on luonut 
ihmisten eriarvoisuuden senkautta, että he ovat ottaneet 
maailman tavarat ja rikkaudet erikoisomaisuudekseen naut
tiakseen niitä itsekseen, jokainen miten hyväksi näkee. Tällä 
väärinkäytöksellä, joka vallitsee melkein yleisesti maailmassa, 
on ollut mitä turmiollisimmat seuraukset ihmiskunnalle. Jo
kainen pyrkii omistamaan niin paljon kuin mahdollista. Sam
mumaton ahneus, kaiken pahan juuri, näkee, tavallansa kuin
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avoimesta ovesta, kaikkien toiveidensa toteuttamisen ja ajaa 
ihmistä taisteluun omaisuuden hankkimiseksi, jotta hän ansaitsisi 
sitä niin paljon kuin mahdollista tarpeittensa ja nautintojensa 
tyydyttämiseksi. Voimakkaimmat ja viekkaimmat, jotka usein 
samalla ovat huonoimpia ja kelvottomimpia, suoriutuvat voit
tajina tästä taistelusta. Siten jakaa sitte tämä yksityisomai
suuden järjestelmä ihmiset rikkaitten ja köyhien luokkiin. 
Toiset hyvinpuettuja, toiset ryysyissä; toiset komeissa palat
seissa, toiset likaisissa mökeissä; toiset ahmien kaikkia maail
man nautinnotta, toiset nälkään kuolemassa; toiset eläen 
iloista elämää, toiset kurjaa ja vaivalloista; toiset kunnian 
loistossa, toiset halveksittuina ja kammottuina; toiset koko 
elämänsä laiskotella lötkötellen, toiset viheliäistä leipäpalaa 
saadakseen verta hikoillen; toiset paratiisissa, toiset helvetissä 
— ja usein vain kapea katu, erottavan muurin seinä taivaan 
ja helvetin välillä — siinä rikkaat ja köyhät; onni se on pan
nut toiselle omaisuuden, toisille kurjuuden kumminlahjana 
kehtoon. Mutta mistä muualta ovat peräisin kaikki nämä 
rikkaudet, joiden omistaminen tekee rikkaille mahdolliseksi 
muuttaa tämän maan itselleen paratiisiksi, elleivät köyhän 
kansan työstä? Sen ylläpitämä teollisuus luo kaiken sen 
loiston ja kiillon, mikä täyttää hovtt, sen kädet luovat kan
san sortajien suuruuden ja mahdin. Se, mitä ne ovat siitä 
puristaneet, tekee heidät niin ylpeiksi ja ylimielisiksi ja antaa 
heille uusia sortamisen välineitä. Tämä ihmisten jakautumi
nen omistavien ja omistamattomien luokkiin synnyttää pa
kosta niiden välille vihan ja kateuden, kapinat ja sodat kaik
kine kamaline kärsimys- ja paheseuralaisineen. Koko elämä 
muuttuu jatkuvaksi taisteluksi omaisuudesta. Omistavat elä
vät alituisesti levottomina ja huolissaan tavarastaan ja omai
suudestaan, josta heidän on taisteltava päättymättömissä, hei
dät usein häviöön vievissä riitajutuissa. Mutta niiden, joilla 
ei ole mitään, ei edes välttämätöntä, on pakko käyttää kaik
kia mahdollisia huonoja keinoja, hankkiakseen ylläpitonsa. 
Siten syntyy petoksia, lurjusmaisuutta, vääryyksiä, ryöstöjä, 
varkauksia, tappoja ja murhia, jotka tuottavat tavattoman 
määrän pahaa ihmisille.

Tässä esiintyy nyt se kummallinen kaksinainen asema, 
jossa Meslier on arvostellessaan silloista yhteiskuntajärjestel
mää, mitä selvimmin. Hän eli vaihdekaudella, jolloin nyky
aikainen kapitalistinen talousjärjestelmä ja nykyaikainen val
tio Ranskassa taistellen kehittyivät feudalisesta. Kaikki, mikä 
oli ollut vakavaa, joutui horjumaan. Uudet muodot ilmaan
tuivat vanhojen rinnalle ja synnyttivät olemassa-olollaan uusia
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epäkohtia vanhojen perinnäisten väärinkäytösten ohella. Siksi 
on myös Meslierin arvostelu horjuvaa, kaksinaista, suunnat
tua vanhaa feudalivaltiota sekä uutta voitokkaasti valtaan 
pyrkivää kapitalistista järjestelmää vastaan, joilla molemmilla 
kaikista eroavaisuuksista huolimana on se yhteistä, että ne 
perustuvat kansan orjuuttamiselle. Etuoikeutettujen feudali- 
säätyjen, aatelin ja papiston, arvostelun rinnalla huomaamme 
yhtä terävästi arvosteltavan yksityisomaisuutta ja nykyaikai
sen yhteiskunnan jakautumista omistavien ja omistamatto
mien luokkiin. Siten on hänen teoksellaan kaksinainen 
naama: feudalismin kapitalistinen arvostelu ja kapitalismin 
sosialistinen arvostelu. Voltaire oli lyhennetetystä laitokses
taan huolellisesti jättänyt pois viimeksi mainitun.

Mutta Ranskan valtion ja kristinuskon arvosteluun ei 
Meslierin teos vielä päättynyt. On vielä arvosteltava itse 
jumalakäsitettä ja sielun sekä sen kuolemattomuuden käsi
tettä voidakseen sitte, hävitettyään kaiken harhaluulon jonkin 
hyvää palkitsevan, pahaa rankaisevan jumalan olemassaolosta, 
pitää ylimaailmallisen onnen haaveisiin häviävä ihmishenki 
kiinni tämän maan päällä, ja täällä yksin osottaa sen toimin
nalle paikat. Hänen ajatuksensa arvostelun alaisena raukeaa 
jumalan persona olemattomaksi luomukseksi, sen mukana 
sielun kuolemattomuus, kuolemanjälkeinen elämä ja haudan
takainen kostaminen ja palkitseminen. Papit ilvehtivät kyllä 
kansalle, että he vievät sen taivaaseen ja hankkivat siellä 
sille iankaikkisen autuuden, mutta estävät juuri sillä sen rau
hassa nauttimasta todellista onneaan täällä maan päällä. Sen 
tekosyyn nojalla, että muka toisessa elämässä suojelevat sen 
kuvitelluilta helvetin rangaistuksilta, joita ei ole, antavat he 
sen tässä elämässä, ainoassa, mikä sillä on elettävänään, kär
siä todellisen helvetin tuskia. On tuhansia ja taasen tuhan
sia hyviä ja oikeamielisiä ihmisiä, jotka eivät milloinkaan 
saa hyveidensä ja hyvien töidensä palkkaa, ja toiselta puo
len tuhansia ja taasen tuhansia kurjia, kammottavia rikok
sentekijöitä, joita ei koskaan rangaista heidän ilkitöistään. 
Sillä ei ole jumalaa, joka palkitsee maallisen kärsimyksen 
taivaallisella onnella. Tahtookos siis kansa yhä edelleen luo
pua kaikesta onnesta?

»Minä tahtoisin", niin huudahtaa Meslier, »että ääneni 
kaikuisi kuningaskunnan ääreltä toiselle ja maailman ääreltä 
toiselle. Huutaisin kaikin voimin: Te olette hulluja, oi ih
miset! Te olette hulluja, kun annatte itseänne niin taluttaa 
ja niin sokeina uskotte lukemattomiin tyhmyyksiin! Minä 
osottaisin teille teidän erehdyksenne, ja paljastaisin teidän
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johtajanne pettäjiksi ja ihmisten nylkijöiksi! . . . Minä moit
tisin teitä teidän pelkuruudestanne, kun annatte tyrannien 
niin kauan elää, ettekä ravista niskoiltanne tyrannillisen hal
lituksenne vihattavaa iestä." Ja tässä vajoo kirkkoherramme 
nyt esittämään mietiskelyjä tyrannimurhasta vieden meidät 
kerrassaan 18:nnen vuosisadan alusta — sillä tähän aikaan 
täytyy meidän otaksua Testamentti kirjotetuksi — takaisin 
uskonsotien aikaan tyrannimurhaperiaatteineen ja -tekoineen. 
Emme ihmettelisi, jos tapaisimme kirkkoherramme Liigan 
aikoina, joille hän sanojensa, ajatustensa ja tunteittensa mah
tavaan ponnekkuuteen ja suunnattomuuteen nähden sopii 
paljon paremmin kuin tuohon Ludvig XIV:nnen hallituksen 
fin  de siecle-kauteen voimattomine turmeltuneine teatteri- 
nukkeineen, jonka vastustus kuolee itkunsekaiseen riitelyyn.

Vuosisatansa häpeäksi lukee Meslier sen, että enään oli 
vain pelkoja ja kurjia orjia, säälittäviä imartelijoita ja alhai
sia tyrannien huonojen suunnitelmien ja määräysten täyttäjiä. 
Kuningaskunnan tuomarit ja virkamiehet, maakuntien inten- 
dantit ja kuvernöörit hakevat kunniaansa siitä, että täyttävät 
kuninkaan käskyt, olivatpa ne minkäsisältöisiä hyvänsä, ei
vätkä kammoisi pistämästä palamaan omaa isänmaatansa, jos 
tyrannin oikku sitä vaan vaatisi. Keltään näistä ei voi odot
taa pelastusta kansalle. Kansan pelastus on sen omissa kä
sissä; kansan vapautus riippuu vain siitä itsestään, sillä kun 
on kaikki keinot ja voimat vapauttaakseen itsensä ja tehdäk
seen tyranninsa orjikseen. Sillä kaikki näiden suuruus, rik
kaudet, voima ja valta johtuu vain kansasta. Tämän lapset 
palvelevat heitä sodassa, kuten useimmissa viroissa. Kansan 
omilla voimilla nujertavat he sen ja pitävät sen orjanase- 
massa ja sen omilla voimilla tuhoisivat he kaupungit ja maa 
kunnat kaikki järjestään, jos todella muutamat näistä ryhtyi
sivät tekemään vastarintaa ja poistamaan iestään. Mutta jos 
kaikki kansat ja kaikki kaupungit ja kaikki maakunnat yhty
vät ja vannoutuvat vapauttavansa itsensä yhteisestä viholli
sesta, niin voitettaisi ja tuhottaisi tyrannit pian.

Niin kehottaa Meslier sitte kaikkia kansoja yhtymään 
taisteluun sortajia vastaan. »Kaikkien maiden köyhälistöläi- 
set, liittykää yhteen!«., liittykää yhteen, jos hennotte vapaut
taa itsenne kaikki yhteisestä kurjuudestanne! Rohkaiskaa 
toistanne niin jaloon ja tärkeään yritykseen! Alkakaa ensin 
sillä, että salaa ilmotatte toisillenne ajatuksenne ja halunne! 
Levittäkää taitavasti kaikkialle lentokirjasia, jotka koko maail
malle selittävät uskontojen erehdysten ja taikauskon tyhjyy
den ja kaikkialla saattavat vihatuksi maailman kuninkaitten
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ja ruhtinasten tyrannillisen hallinnon! Auttakaa toisianne 
tässä niin oikeassa ja välttämättömässä asiassa, joka koskee 
kaikkien kansojen yhteistä onnea. Yhtyneinä onnistuu kan
sojen kukistaa sortajiensa valtaistuimet, hävittää aatelin ja 
rikkaitten herruus. Kaikki keskinäiset riitaisuudet ja viha
mielisyydet täytyy kansojen tukahuttaa, kääntää kaikki viha 
ja kaikki harmi yhteistä vihollista, ylimielistä, pöyhkää ih
misrotua, vastaan, joka saattaa heidät kurjuuteen ja ryöstää 
heiltä heidän työnsä paraat hedelmät. Kun sitte korskeat 
tyrannit intendanteineen, kuvernööreineen, veronkantajineen 
ja virkamiehineen, ylpeä aateli, prameat prelaatit, piispat, 
abotit, munkit ja kaikki muut rikkaat herrat ja naiset, jotka 
elävät vain köyhän kansan työstä, on karkotettu ja kansat 
vapautettu ja sortava yhteiskuntajärjestelmä kukistettu, on 
luotava uusi yhteiskunta.

Koetamme nyt Meslierin muutamien viittausten mukaan 
kuvata tätä uutta yhteiskuntaa. Meslierin kirjan vahvin puoli 
on luonnollisesti arvostelussa, jossa suhteessa hänen teokses
saan on suorastaan mainioita kohtia, samalla kun rakentava 
puoli on jäänyt vain sangen vajavaiseksi. Meslierin tarko- 
tuksena olikin pääasiassa opettaa ihmisiä tuntemaan ennak
koluulojaan ja hulluuksiaan, olevan yhteiskunnan vääryyksiä; 
niin ollen täytyikin hänen sitte pääasiassa esittää arvostelua 
ja rajottua tekemään vain muutamissa kohdin viittauksia sii
hen, minkälaiseksi hän oli ajatellut paremman yhteiskunta
muodon, ja vain suunnitellen esittää sen pääpiirteet, sellaiset 
kuin omaisuudenyhteisyys ynnä kaikkien samanlainen työ
velvollisuus, kuntien liittoutuminen, lasten yhteiskunnallinen 
kasvatus, uusi avioliittomuoto j. n. e. Mutta on vielä toi
nenkin syy, joka saattoi hänet tässä kohdin tyytymään niin 
lyhyeen esitykseen. Meslier kirjotti talonpojille, ensisijassa 
Ranskan talonpojille, seurakuntansa talonpojille, ja kun hän 
näille esitti omaisuudenyhteyden yhteiskunnan ihannemuo- 
tona, niin ei hän pitänyt tarpeellisena kuvata tätä yksityis
kohtaisesti, sellaisena kuin se hänen mielessään ehkä oli, 
Ranskan talonpojat kun tunsivat omaisuudenyhteysmuodon 
jo talousyhdyskunnistaan, joita oli olemassa pitkälle 18:nnelle 
vuosisadalle. Päämäärä oli siis tunnettu talonpojalle, se oli 
vain jo olevan laitoksen laajentaminen koko Ranskaa käsit
täväksi. Keinoista ja tiestä, miten siihen päästä, oli siis 
Meslierin teoksessa kysymys, ja näiksi voi hän aluksi nähdä 
vain sorrettujen talonpoikien opettamisen ja kasvattamisen, 
heidät kun tähän asti oli, „noudattaen viisaan valtiotaidon 
periaatteita, kiedottu syvimpään tietämättömyyteen ja juma-
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san ja iankaikkisen rangaistuksen pelkoon, jotta heidät voitaisi 
paremmin pitää ohjissa." Sitä paitsi oli Meslier itse niin 
kerrassaan talonpoika ja talonpoikaisissa oloissa elänyt, että 
hän ei ollut huomannut teollisuuden alkavaa kehitystä eikä 
sen herättämiä kysymyksiä.

Hänen uuden yhteiskuntansa pääperiaatteena on väite, 
että kaikki ihmiset luonnostaan, eivätkä vain juridisesti vaan 
ensi sijassa yhteiskunnallisesti, ovat tasa-arvoisia. Jokaisella 
kansalaisella on oikeus elää, nauttia luonnollista vapauttaan 
ja osansa tämän maailman hyvyyksistä; mutta tähän riittä
vän toimeentulon oikeuteen liittyy yhteisön hyväksi tehdyn 
hyödyllisen työn ehto. Yksityisomaisuuden väärinkäytös on 
poistettu; kaikki maailman tavarat ja rikkaudet ovat yhteis- 
omaisuutta. Kaupungin, kauppalan, kylän asukkaat liittyvät 
suureksi perheeksi, »»pitäen toisiaan veljinä ja sisarina, saman 
isän ja saman äidin lapsina ja senvuoksi eläen rauhassa ja 
yhteisesti yhdessä, omaten saman ravinnon, ollen samalla 
tavoin hyvin puettuja, asuen mukavasti, nukkuen hyvin ja 
käyden hyvissä jalkineissa". Kunnan viisainten ja parhain- 
ten johdolla tekevät he kaikki, jokainen ammatissaan, hyö
dyllistä ja kunniallista työtä tyydyttääkseen tarpeitaan. Sillä 
vaikka kaikki ovat samanarvoisia, niin tarvitsee kuitenkin 
yhteiskunta, juuri siksi että se on inhimillinen yhteiskunta, 
tarkotuksiaan täyttääkseen, pysyttääkseen järjestyksen ja huo
lehtiakseen jäsentensä välttämättömästä ylläpidosta, määrättyä 
ihmisten järjestämistä ja alistamista toistensa alaisiksi. Mutta 
järjestyksen täytyy olla kauttaaltaan oikeudenmukainen ja 
hyvin suhteellinen, niin ettei toista liiaksi nosteta eikä toista 
liiaksi alenneta. Nuorien lasten, hullujen ja mielipuolien, 
paheellisten ja huonojen ihmisten asiana, jollaisia sattuma 
nykyisin määrää hallitukseen, ei niiden, vaan viisaimpien tehtä
vänä on johtaa muita, hallita ja antaa hyviä lakeja, joiden pää
määränä aina tulee olla yleisen hyvän edistäminen ja yllä
pitäminen. — Kun jokainen tekee kunniallista ja hyödyllistä 
työtä ja maan rikkauksia ja työn ja kansalaisten ahkeruuden 
hedelmiä viisaasti hoidetaan, niin on kaikkialla oleva riittä
västi ja kylliksi voidakseen elää onnellisina ja tyytyväisinä. 
Sillä maa tuottaa ihmisten ylläpitämiseksi välttämättömiä tar
peita melkein aina riittävästi, mutta usein yllin kyliinkin. 
Mikään huoli itsestään ja lapsistaan ei siten järjestetyssä yh
teiskunnassa painaisi ihmisiä. Petos ja vilppi katoavat: riita- 
juttuja ei tarvitse taistella ainoatakaan tavaroista, joita silloin 
ei enään kukaan kadehdi toisilta, ainoakaan murha tai var
kaus ei häiritse kunnan rauhaa.
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Kunnat viljelisivät siis yhteisesti rauhassa maataan jär
jestelmällisesti ja nauttisivat yhteisesti hedelmät, joita alal
laan olisivat työllään saaneet. Kaikki nämä maalais- ja kau
punkikunnat solmivat keskenään rauhan ja ikuisen liiton aut
taakseen toisiaan molemminpuolisesti ja tukeakseen toisiaan 
tarpeissaan, sillä ilman ei yhteishyvää turvattaisi.

Tässä uudessa liittolaisyhdyskunnassa ei olisi mitään 
uutta uskontoa, kun usko jumaliin ja epäjumalankuviin vaan 
tekisi ihmiset taas onnettomiksi ja, tavarain yhteisomistuksen 
poistamiseen yhtyen, sortaisi heidät takaisin vanhaan orjuu
teen. Vallitsevana on oleva siveysoppi, jonka periaatteina 
ovat oikeudellisuus ja veljeys. Se on antava ihmisille mie- 
len-aateluilden, kun se opettaa työskentelemään kokonaisuu
den hyvän ja vapauden edestä. Mutta kun vain luonnolli
sen järjen valo, eikä hurskastelu, voi täydellisentää ihmiset 
tieteen, taiteen ja siveyden aloilla, mutta tietämättömyys ja 
kasvatuksen puute tekee ihmiset paheellisiksi ja huonoiksi, 
niin panee Meslier mitä suurimman painon lasten kasvatuk
seen. Sen sijaan että nyt useiden niistä on kärsittävä, van
hempiensa eläessä puutteessa ja rappiotilassa, tai he saavat 
orpoina kasvaa turvattomina, kasvatuksetta ja opetuksetta ja 
heidän usein surkeasti täytyy kerjätä leipäänsä ovelta ovelle, 
ottaa Meslierin valtiossa yhteiskunta huolekseen lasten kas
vattamisen ja opettamisen. Kaikki saavat samanlaisen kas
vatuksen sekä siveysopissa että tieteissä, ja kasvatetaan hei
dät siten kelpoisiksi yhdyskunnan jäseniksi. — Myöskin mo
lempien sukupuolten suhteen järjestäminen joutuu täydelli
sen kumouksen alaiseksi. Purkamattoman katolisen aviolii
ton sijaan, jonka kimppuun Meslier mitä terävimmin hyök
kää ja jonka epäkohtia puolisoihin ja lapsiin nähden onnet
toman avioliiton sattuessa hän mitä nerokkaimmin esittää, 
tulee vain mieltymykseen perustuva molempien täydellisesti 
tasa-arvoisten sukupuolten vapaa yhteys. Kun vain tämä 
takaa onnellisen avioliiton, niin voidaan liitto heti purkaa, 
kun se on kadonnut ja uusi mieltymys kehottaa puolisolta 
uuteen avioliittoon.

Tämä pienen Ardennien kylän kirkkoherra on ihmeelli
nen henkilö. Hän kapinoi sitä vastaan, että cartesilainen 
koulukunta väitti, ettei eläimillä ole tuntoa, ja piti niitä vain 
koneina, ja hän valittaa sitä, että enään ei ole tyrannimur- 
haajia. Hän synnyttää riidan kylänsä hovinherran kanssa, 
kun tämä pahoinpitelee talonpoikaa, ja elää kärsivällisenä 
elämän, joka ei ollut mitään muuta kuin pelkkää hänen aja
tustensa ja tunteittensa pahoinpitelyä. Itse kärsimänsä tuska
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— Messierillä oli takanaan kova nuoruus — ja toisten kur
juuden sääliminen ovat välittömyytensä koko voimalla sat
tuneet hentomieliseen luonteeseen, joka ei voi ymmärtää, 
miten hyvyyden jumala on voinut tehdä ihmisten suuren 
enemmistön niin onnettomiksi. Sen yhteiskuntajärjestelmän 
vääryydellisyys, jonka alaisena hän eli, valtasi Meslierin va
paan ja rohkean hengen, heitti sen tasapainosta ja hävitti 
uskollisen antautumisen, jolla kasvatus uhkasi kiinnittää hä
net hengelliseen säätyyn. Siten tuli papinkaapu Meslierille 
nokkosvaatteeksi, joka helvetillisen tulen tavoin poltti hänen 
avomielistä, totuuttarakastavaa luonnettaan ja muutti sen lem
peyden ja hyvyyden pelottavaksi vihaksi ja katkeruudeksi. 
Hänen säälinsä niitä kohtaan, joiden hän näki melkein sie
tämättömän taakan alaisina kulkea läähättävän läpi elämän, 
on saattanut hänet löytämään kaikkia sortajia ja riistäjiä vas
taan vihan ääniä, jotka intohimoisella voimallaan vahaavat 
vielä nykyaikaisenkin lukijan. Heine on kerran sanonut Kan
tista: »Jos kunnon königsbergiläiset poroporvarit olisivat tie
täneet, millaisia hävittäviä, maailmaamusertavia ajatuksia liik
kui sen miehen aivoissa, jota heillä oli tapana niin ystäväl
lisesti tervehtiä, olisivat he häntä kohtaan tunteneet paljon 
kauheampaa kammoa kuin pyöveliä kohtaan." Mitä on 
Kant kirkkoherramme rinnalla? Piru itse ei olisi voinut 
näyttää hänen rippilapsistaan kauheammalta ja pelottavam
malta, kuin tämä pappi, joka säälittä juoksuttaa säilän alle 
ei vain jumalan ja koko taivaallisen varusväen vaan myös
kin kuninkaat ja prinssit, aatelin ja papiston.

IV LUKU.

Teollisuus IGtnnella ja 17:nnellä vuosi
sadalla.

Aivan toisiin piireihin ja samalla paljon korkeammalle 
tähystyspaikalle johtaa meidät ensimäinen suuri ranskalainen 
utopisti, Vairasse d'Allais. Ahtaista ja rajotetuista pikku- 
talonpojan ja köyhän maalaispastorin olosuhteista johdetaan 
meidän kahteen nykyaikaisen teollisuuden ja nykyaikaisen 
kaupan keskukseen, Lontooseen ja Parisiin, maalaiselämän 
rauhasta kaupunkien levottomaan hyörinään ja suurkaupan
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rohkeille, puoliksi seikkailumaisille, puoliksi liikemiehen 
älyllä lasketuille kulkuteille. Meslierille ei teollisuutta, aina
kaan itsenäisenä, näytä olleen olemassa; hän vastustaa uutta 
kapitalistista talousjärjestelmää vain mikäli sitä käytetään 
maanviljelykseen tai se ilmenee suurvuokrauksena tai pikku- 
talonpojan muuttamisena talonpoikaiseksi palkkatyöläiseksi; 
Vairasse sitävastoin on Colbertin aikana mahtavasti kehitty
vän teollisuuden poika, sen kysymykset hänen mieltään ensi 
sijassa kiinnittävät. Hänen hugenottilainen syntyperänsä — 
kalvinilaisten käsissä oli tärkein osa Ranskan kauppaa ja 
teollisuutta —, hänen matkansa Englantiin ja Hollantiin, 
joista varsinkin viimemainittu oli silloisen ajan suurimpia 
teollisuusmaita, hänen oleskelunsa Parisissa Colbertin minis
teriön aikana, kaikki yhtyi hankkiakseen hänelle teollisuuden 
tarkan tuntemuksen ja saattaakseen hänet oikein ymmärtä
mään sen merkitystä, samalla kun hänen laajat maantieteel
liset, historialliset ja politiset opintonsa antoivat hänelle tie
toa todellisista ja haaveilluista kommunistisista yhdyskun
nista, kuten perulaisten valtiosta ja Moren ihanneyhteiskun
nasta, avarsivat hänen näköpiiriään ja antoivat hänelle arvos
telun aseita, joita hän sitte osasi käyttää mitä suurimmalla 
menestyksellä. Me tulemme alempana yksityiskohdittain tar
kastamaan niitä eri seikkoja, jotka ovat vaikuttaneet hänen 
kehitykseensä, ja näyttämään, mistä hänen utopiansa oma
peräisyys ja edistynyt kanta riippuu, tässä on meidän nyt 
laajemmin käytävä käsittelemään yhtä sen tärkeimmistä teki
jöistä ja annettava kuva, joskin vain rajotettu, Ranskan teol
lisuudesta, todistaaksemme sillä, miten sellainen kirja kuin 
Vairassen yleensä voi syntyä. Tässä tarkotuksessa on vält
tämätöntä kertoa teollisuuden historia 16:nnen vuosisadan 
alusta alkaen.

Kolme suurta sotien ryhmää täyttää Ranskan historian 
16:nnen vuosisadan: Kaarle Vllhnnen ja Ludvig Xlhnnen 
Italiassa käymät sodat, Frans I:sen sodat Kaarle V:tä vastaan 
ja uskonsodat. Mutta sen sijaan että viimemainitut mitä 
perinpohjaisimmin hävittivät maanviljelyksen, teollisuuden ja 
kaupan, on molemmilla ensimainituilla ollut mitä suotuisin 
vaikutus Ranskan teollisuuden kehitykseen. Ranskalaiset, 
jotka vielä 15:nnen vuosisadan lopulla olivat puoliraakalai- 
nen kansa, tutustuivat suoranaisesti Europan korkeimmalle 
kehittyneeseen maahan, Italiaan, Europan etevimpään teolli
suusmaahan. 16:nnen vuosisadan alussa olivat Italian val
tiot epäilemättä saavuttaneet teollisen kukoistuksensa huipun. 
Venetsia oli mainio silkki- ja kangasteollisuudestaan, kuto
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moistaan, värjäyslaitoksistaan, nahkateollisuudestaan; sen pit
sit olivat voittamattomia. Sen sokeripuhdistimot, sen saip
pua-, lasi- ja peiliteollisuus, sen kirjapainot varustivat koko 
maailman tuotteillaan ja herättivät kaikkialla hämmästystä ja 
ihastusta. Florens oli yhtäsuuressa määrässä teollisuuspaikka; 
sen kangasteollisuudessa yksinään työskenteli 30,000 työ
läistä. Riittää, kun vielä mainitsee Genuan ja Milanon ni
met. Teollisuuden ja kaupan ohella oli syntynyt myöskin 
kapitalistisen talouden koko koneisto: pankkilaitos varsinkin 
Florensiin, Venetsiassa oli alettu käyttää paperirahaa, synty
nyt tilastollisia toimistoja j. n. e. On luonnollista, että rans
kalaisten joutumisella suoranaiseen vuorovaikutukseen niin 
korkealle kehittyneiden olosuhteiden kanssa täytyi olla mitä 
merkitsevimmät vaikutukset heihin. Kaarle VIIl:s laahasi 
kokonaisen siirtokunnan arkkitehtejä, kuvanveistäjiä, maala
reja ja käsityöläisiä Neapelista mukanaan Ranskaan. Hänen 
seuralaisensa olivat Neapelissa ja sen ympäristöllä oppineet 
tuntemaan suuria silkkiteollisuuslaitoksia ja päättäneet siirtää 
ne Ranskaan. Ja kun italialaiset sodat olivat päättyneet, tuot
tivat aatelismiehet Neapelista mulperipuita, jotka he istutut- 
tivat Provenceen, jolloin molempien maiden ilmaston pieni 
erilaisuus helpotti yritystä.

Paljon pitemmälle kuin Kaarle VIIks menivät Ludvig 
XII:s ja hänen ministerinsä, kardinali d’Amboise, ja varsin
kin Frans Imen pyrkimyksissään saada Italian teollisuusalat 
kotiutumaan Ranskaan, ja etteivät he toiminnassaan ole jää
neet menestyksettömiksi, siitä ovat paraana todistuksena Rans
kan hovissa toimineiden Venetsian lähettiläiden kertomukset. 
Jonkun verran kateissaan kertovat he Ranskan teollisuuden 
nopeasta kukoistuksesta ja kilpailusta jota se uhkaa tuottaa 
heidän kotimaansa teollisuushaaroille. Ala-Normandiassa ja 
Picardiassa oli villateollisuuden kotipaikka. Paremmasta 
ranskalaisesta villasta valmistettiin tavallista verkaa, kun taas 
hienompi englantilainen ja espanjalainen villa valmistettiin 
hienommiksi tavaroiksi. Sangen merkitsevä ja kukoistava 
oli liinateollisuus. Liinakehräämöjä oli Lavalissa, Cambraissa, 
Reimsissä ja Beauvoisissa. Liinakankaita vietiin Englantiin, 
Espanjaan ja Italiaan. Suuresti olivat edistyneet Tourainen 
silkkiteollisuus — Toursissa kudottiin 8,000:ssa kangaspuissa 
italialaista ja espanjalaista silkkiä (1546) —, kulta-, juveli- ja 
puukkosepänammatit. Kaiken kaikkiaan oli Ranska vallan 
menestyksellisesti ja tarmokkaasti astunut teolliselle uralle, 
kun Frans I:sen ja Henrik Ibsen pitkät sodat Habsburgsukua 
vastaan toistaiseksi keskeyttivät tämän kehityksen, sitte teki
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vät valtion rahavarojen kartuttamiseksi jatkuvasti yhä noste
tut tuonti- ja vientitullit kaiken kaupan mahdottomaksi ja 
samalla saattoivat teollisuuden häviötilaan. Häviön saattoi
vat sitte täydelliseksi uskonsodat. Vasta Henrik IVrnnen toi
mittamasta Ranskan rauhottamisesta alkaa uuden teollisen 
kukoistuksen kausi. Olivier de Serresin ja Barthélémy de 
Laffemasin tukemana ryhtyi kuningas kaikin tarmoin uudes
taan elvyttämään tehdaslaitoksia ja antoi suojansa ja kanna
tuksensa aluksi ja pääasiallisesti ylellisyysteollisuudelle, kum
minkaan unohtamatta hyödyllisiä käyttöesineitä valmistavia. 
Olivier de Serres, jonka » Théâtre d’agriculture» (»Maanvil
jely snäyttämö") on ensimäinen maanviljelyskäsikirja, puuhasi 
ennenkaikkea silkkiteollisuuden edistämiseksi ja omisti käsi
kirjansa yhden luvun esittääkseen paratta keinoja, joilla voisi 
totuttaa silkkiä Ranskan ilmanalaan. Suurempi merkityksel
tään oli teollisessa suhteessa Barthélémy de Laffemasin vai
kutus. 1598 antoi hän Henrik IV:nnelle kuninkaallisen julis
tuksen muotoon laaditun kirjotuksen, jossa hän esitti koko
naisen teollisuuspolitikan ohjelman. Hän alotti todistele
malla, että Parisi, Lyon ja Tours jo aikaisempina vuosina 
olivat osottaneet, että kykenevät muokkaamaan ja värjää
mään silkkiä yhtä hyvin kuin Italian kuuluisimmat kaupun
git; että Picardia, Champagne, Bayonne voivat tuottaa yhtä 
hyvää liinakangasta kuin Flanderi; että Languedocin pitsit 
olivat yhtä hienoja kuin Alankomaisten ja Reimsin, ja Amien
sin huntukankaat parempia kuin mitkään muut. On nauret
tavaa, väitti hän, myydä raaka-aineita, kuten liinaa, hamp
pua, villaa, ulkomaille, saadakseen ne sitte sieltä takaisin val
miina tavaroina. Jos Ranska itse ryhtyisi valmistamaan niitä 
tavaroiksi, niin vähentäisi se samalla aivan melkoisesti köy
hien lukumäärää, jotka työttömyyden vuoksi ovat köyhiä. 
Ranska kykenisi hänen mielestään sangen hyvin tulemaan 
teollisuusmaaksi, ja olisi sillä mitä suurin etu sellaiseksi tu
lemisesta. Tämän päämäärän saavuttamiseksi ehdotti Laffe- 
mas ensinnäkin, että kiellettäisi maahan tuomasta vieraita 
teollisuustuotteita, paitsi hyviä kirjoja ja taideteoksia, sekä 
maasta viemästä kaikkia raaka-aineita ja puolivalmiita tuot
teita. Toiseltapuolen selitti hän vallan välttämättömäksi lak
kauttaa kaikki sisäiset tullirajat ja korvata kaikki kauppaa 
rasittavat verot yhdellä ainoalla, joka yhden soun määrään 
livreltä piti ennakolta kannettaman kaikesta kuningaskun
nassa myydystä viljasta ja muista tavaroista. Tärkeiden eh
dotustensa sarjan lopuksi esittää hän luotavaksi ylitarkastajan 
viran ja perustettavaksi vakinaisen kauppakamarin, jonka teh
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tävänä olisi tutkia kaupan tarpeita ja tarpeen mukaan paran
taa kauppalainsäädäntöä ja poliisioloja.

Siten pyrki Laffemas yhdellä kertaa maasta poisjuurrut- 
tamaan tavattoman erilaisuuden ja eroavaisuuden, jolla feu- 
dalijärjestelmä tulli- ja muitten rajojen avulla oli jakanut 
koko Ranskan epälukuiseen määrään eristettyjä alueita, ja 
saattamaan koko maan yhdenmukaiseksi, kuten nykyaikaisen 
kaupan yhtä hyvin kuin nykyaikaisen teollisuudenkin kan
nalta oli tarpeen. Tämän ajatuksen omaksui sitte Colbert, 
mutta hänkin toteutti sen vain osittain, kunnes vihdoin Rans
kan vallankumous poisti vanhojen maakuntien nimet, jakoi 
maan määrättyyn määrään departementteja ja hallinnollisen 
yhtenäisyyden ohella sai aikaan yhtenäisyyden myöskin 
kauppasuhteisiin nähden. Henrik lV:s toteutti Laffemasin 
ehdotuksista vain viimeksimainitun, kauppakamarin järjestä
misen, 20 p:nä heinäkuuta 1602 antamallaan julistuksella. 
Tämä komitea käänsi ensikädessä huomionsa silkkiteollisuu- 
teen — Lyonin mahtavan teollisuuden alku on tältä ajalta 
— mutta sitte myöskin Rouenin esikaupunkien liinakangas- 
teollisuuteen, villateollisuuteen ja muihin ammatteihin. Myös
kin matto- ja gobelini-, kristalli- ja peiliteollisuus saa perus- 
tamisestaan kiittää Henrik IV:tä, joka korkeilla palkkatarjouk
silla ja muilla eduilla lahjoi venetsialaisia työläisiä, tuotatti 
heitä salaa Venetsiasta Ranskaan ja antoi heille kansalais
oikeudet suojellakseen heitä kotikaupunkinsa kostolta. Tosi
asiallisesti syntyi Ranskan teollisuus Henrik IV:nnen hallitus- 
aikana täydelleen uudestaan; mutta Maria Medioin sijaishal- 
lituskausi lopetti pian sen kehityksen. Richelieun toimet 
suuntautuivat liiaksi suurpolitikaan, taisteluun Habsburgsukua 
vastaan, hänen voidakseen kääntää huomiotaan teollisuuteen; 
ja ironden aika oli Ranskan täydellisen häviön aika — missä 
olisi silloin voitu löytää teollisuuslaitoksia! Vasta Mazarinin 
viimeisinä vuosina, Fouquetin ollessa rahaministerinä, alkaa 
uupunut maa taas elpyä, ja Colbert se silloin edistää uudes
taan heräävän elinvoiman ja tarmon suuntautumista teollisen 
toiminnan uralle. Kuten Henrik IV:s ennen häntä, alottaa 
hänkin perustamalla uudestaan ylellisyysteollisuuslaitoksia, 
ottaakseen sitte vähitellen myöskin hyödyllisen teollisuuden 
apunsa piiriin. Varsinkin Lyonin teollisuus kehittyi nopeasti 
Colbertin hallintokaudella. Silkkiteollisuuden oli Lyoniin 
alkuaan perustanut Ludvig Xl:s taistellen kaupungin asuk
kaita vastaan, mutta 1469 oli hän siirrätyttänyt laitokset Tour- 
siin, jossa silkkiteollisuus sangen pian alkoi suuresti kukois
taa. Mutta Henrik IVrnnen ja Olivier de Serresin määräämä
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suurien mulperipuuviljelysten perustaminen siirsi vähitellen 
painopisteen Toursista takaisin Lyoniin, mihin osaltaan oli 
vaikuttanut jo myöskin se, että Frans I:sen aikana oli useita 
italialaisia silkkikankuriperheitä saatu muuttamaan sinne asu
maan, ja jo 17:nnen vuosisadan alussa tunki Lyon taidok
kailla ja kauneilla valmisteillaan tieltään kaikki kilpailevat 
tuotteet. Colbertin tukemana onnistui kaupungin hankkia 
itselleen monopoli europalaisilla markkinoilla. V. 1685 oli 
Lyönnissä noin 13,000 kangaspuut; mutta 20 vuotta myö
hemmin oli niiden lukumäärä hugenottien karkottamisen ja 
kauan kestäneitten sotien vuoksi laskenut 2,000:en ja nousi 
vasta vuonna 1753 entiseen määräänsä.

Samoin kuin silkkiteollisuuden alalla, samoin oli laita 
muillakin teollisuusaloilla. Salaisesti tuottamalla maahan vie
raita työläisiä, jolloin vallan noudatettiin edellisten kuningas
ten, vallankin Henrik lV:nnen menettelytapoja, siirsi Colbert 
ulkomaista teollisuutta Ranskaan, siten esim. Venetsian pitsi- 
ja peiliteollisuutta. 1665 perustettiin ensimäinen peilitehdas 
St. Antoineen, Parisin esikaupunkiin, pian senjälkeen toinen 
Neversiin; Reimsistä tuli pitsiteollisuuden keskus. Mutta Col
bert ei rajottunut yksin ylellisyysteollisuutta edistämään; hän 
siirsi maahan verkateollisuuden Englannista ja varsinkin Flan
derista, joiden tuotteiden kanssa ranskalaiset eivät hyvyyteen 
ja kauneuteen nähden pystyneet kilpailemaan. Colbertin toi
mesta perustettiin Robaisin hienojen verkojen kutomo Abbe- 
villeen, jossa pian oli 1,692 työläistä työssä kolmessa eri lai
toksessa. Sedanin, Louviersin, Elboeufin vanhat verkakuto- 
mot muutettiin uuteen asuun ja saatettiin silloisen teknikan 
tasalle. Verkateollisuutta tukeakseen kielsi Colbert 1666 tuo
masta maahan englantilaista villakangasta ja asetti vuoden 
1667 tariffilla Espaniasta, Flanderista y. m. tuoduille tava
roille korkeat tullit. Vuonna 1669 toimitettu tilastollinen 
tutkimus osotti, että tariffien suojeluksen alaisina oli käyn
nissä 34,200 kangaspuut, joissa valmistettiin 671,000 palaa 
verkaa ja joita käyttämässä oli 60,000 työläistä. Sukkakuto- 
mateollisuuttakin edisti Colbert. Kauppias Camusetille myönsi 
hän siihen yksinoikeuden; kaupunkien ja kylien viranomais
ten oli tälle annettava sopivia työpajoja, ja työttömät miehet, 
naiset ja kymmenvuotiaat lapset pakotettiin tekemään niissä 
työtä. Lukemattomia muita teollisuushaaroja, joita tässä ei 
voi käydä pitemmältä mainitsemaan, tuettiin samalla tavalla. 
Ne kirjotukset, joissa intendantit kertovat piiriensä olosuh
teista Colbertin ministeriön loppuvuosilla, antavat hyvän ku
van Ranskan teollisesta toiminnasta. Koskaan ei Ranskan
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teollisuus ollut ollut niin kukoistava kuin silloin, ja Ranska 
oli epäilemättä muuttumassa Europan etevimmäksi teolli
suusmaaksi; mutta Colbertin kuoleman jälkeen rappeutuvat 
uudet teollisuushaarat Ludvig XlV:nnen järjettömän sota- ja 
kirkkopolitikan vaikutuksesta melkein yhtä nopeasti kuin oli
vat alkaneet kukoistaa. Tosiasiallisesti oli teollisuuden suu
rin osa hallituksen noudattaman politikan vuoksi keskittynyt 
hugenottien käsiin. Senjälkeen kun Richelieu oli tehnyt 
lopun heidän valtiollisesta itsenäisyydestään ja samalla jul
kaisemalla Nimesin armonantojulistuksen tehnyt lopun hei
dän kapinoistaan, oli heidän valtiostaan valtiossa tullut loppu. 
Heille oli kyllä suotu uskonnonvapaus — Mazarin noudatti 
tässäkin vallan Richelieun pohtikaa ja osasi siten taivuttaa 
hugenotit siinä määrin kuningasvallalle suosiollisiksi, että 
hän voi nimittää heitä «uskolliseksi laumakseen« — mutta 
heidät oli sulettu kaikista hovi- ja useimmista valtioviroista 
sekä ammattikunnista. Kun heitä sotajoukossakaan ei nähty 
mielellään ja he luonnollisesti vain sangen vitkaisasti ylenivät 
arvossa — esimerkkinä siitä on meidän Vairassemme — niin 
jää heille pääasiassa vain maanviljelys, teollisuus ja kauppa 
ainoiksi toimialoiksi, joille voivat kääntyä. Kun he olivat 
älykkäämpiä kuin yleensä katolinen väestö ja heidän uskon
tonsa jo saattoi heidät lähempään yhteyteen varsinaisten pro- 
testantisten teollisuusmaiden, kuten Hollannin, Englannin ja 
Sveitsinkin kanssa, ei heidän ollut vaikeata saada melkein 
kokonaan haltuunsa Ranskan kehittyvä teollisuus. Bordeauxin 
ja La Rochellen merikauppa oli suurimmaksi osaksi heidän 
käsissään, samoin kuin heillä Sedanissa, Abbevillessä, Lou- 
viersissä, Elboeufissä, Reimsissä, Auvergnessa, Toursissa ja 
Lyonissa pääomien omistuksen ja laajojen suhteiden kautta 
verka-, silkki-, liinakangas- ja paperiteollisuusaloilla oli joh
tava asema. Colbert, tämän nykyaikaisen teollisuuden asian
ajaja, oli aina suojannut heitä ja, mikäli voi, torjunut vai
noja, jotka heitä uhkasivat ahdasjärkisen kuninkaan hurskas
televan ympäristön puolelta. Kaksi vuotta hänen kuole
mansa jälkeen peruutettiin Nantesin ediktb ja alkoi huge
nottien maastamuuttaminen. Mukanaan veivät he nerokkuu
tensa, henkisen ylevämmyytensä, kokemuksen runsaan aar
teen, jonka he olivat kaikilla teollisuusaloilla koonneet pit
kien vuosien ahkerassa toiminnassa, ja varsin melkoisia pää
omia, ja Ranskan teollisuuden lähettiläinä levittivät he sitä 
useimpiin Europan maihin, jotka antoivat heille vieraanva
raisen kodin. Vähän aikaa julistuksen julkaisemisen ja hu
genottien maastamuuton jälkeen pani Tourainen intendanti
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merkille, että Toursin silkkiteollisuusalalla, jolla ennen oli 
ollut työssä 40,000 työläistä, yksinomaan naisia ja lapsia, nyt 
oli työläisiä enään vain 4,000, että kangaspuitten lukumäärä 
kangaskutomoissa oli laskenut 8,000:sta l,200:an, nauhakuto- 
moissa 3,000:sta 60:en. Samanlaisia olivat tappiot Lyonissa, 
kangaspuitten lukumäärä laski 13,000:sta 4,000:en. —

17:s vuosisata oli nähnyt Ranskassa syntyvän ja kehitty
vän laajan teollisuuden. On selvää, että se ei voinut olla 
vaikuttamatta siinä työskentelevien henkilöitten olosuhteisiin; 
mutta kaiken kaikkiaan ei niiden mullistuminen ole ollut 
ollenkaan niin perinpohjainen ja yleinen kuin voisi olla tai
puisa otaksumaan. Ei saa unohtaa, että kaikki kangasaineet 
valmistettiin, kehrättiin ja kudottiin käsin, ja että suuri määrä 
kangaspuita, varsin sellaisia, joissa kudottiin tavallisia kan
kaita, oli käynnissä maatyöläisten ja pikkuvuokraajien asun
noissa, että maataloustyötä ja kotiteollisuutta harjotettiin var
sin laajalti yhdessä. Henrik IV:nnen alkuunpanema silkki-, 
matto- ja pitsiteollisuus ei aluksi kehittynyt kaupungeissa 
vaan maaseudulla, jonne se oli paennut kaupunkien ammat
tikuntien kateutta ja vihaa. Tämän maaseudulla harjotetun 
kotiteollisuuden vapauttaminen juonista ja rasituksista, joilla 
läheisten kaupunkien ammattikunnat sitä vainosivat, oli Col- 
bertin mielestä ensimäinen ja välttämättömin tehtävä. Se 
sysäys, minkä hän antoi villa-, liina- ja hamppu-kehräys- ja 
-kutomateollisuudelle, ei aluksi vähimmälläkään tavalla häi
rinnyt asioitten entistä järjestystä, vaan vain lisäsi kotiteolli
suuden suoritettavan työn määrää. Tämän teollisen kehityk
sen seurauksena oli siten aluksi vain kotiteollisuuden laaje
neminen, ja kaukana siitä, että se olisi autioittanut maaseu
tua ja paisuttanut kaupunkeita, vaikutti se päinvastoin elä- 
hyttävästi maalaisväestöön. Mutta siitä huolimatta oli jo 
Colbertin teollisilla yrityksillä tarkotuksena jossain määrin 
saattaa tehdastyö yksityisissä työpajoissa tehdyn yksilöllisen 
työn tilalle. On mieltäkiinnittävää seurata tätä kotiteollisuu
den ja tehdasteollisuuden välistä taistelua erään uuden teol
lisuuden, hienojen pitsien teollisuuden, välillä. Alkuansa 
valmistettiin hienoja pitsejä vain Venetsiassa. Kun Colber
tin -oli onnistunut saada haltuunsa valmistussalaisuus, pyrkii 
hän tekemään nämä uudet pitsit kansallisen teollisuuden esi
neeksi. Hän perusti senvuoksi seuran, jolla oli yksinomai
nen oikeus tuottaa näitä pitsejä ja perustaa liikkeitä kunin
gaskunnan kaikkiin maakuntiin. Sellaisia syntyi sitte Reim- 
siin, Bourbonnaisiin, Auvergneen ja Normandiaan. Reimsin 
tehdaslaitoksissa oli esim. heti alussa 58 naispuolista työ-
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Iäistä, ensimäisen vuoden lopulla 120; Bourgesissa 140. Col- 
bertilla oli seuran perustaessaan kaksinainen tarkotus: tehdä 
Ranska riippumattomaksi ulkomaan tuotannosta ja levittää 
teollisuutta maaseudulle. Mutta kun hän oli antanut liik- 
keenharjottajille yksinoikeuden, kieltänyt siis kaiken muun 
pitsinvalmistuksen, niin oli työläisten, jotka ennen olivat teh
neet toisenlaisia pitsejä, pakko suorittaa uusi oppikausi. Liik- 
keenharjottajat huomasivat sitäpaitsi myöskin mukavammaksi 
pitää työssä vain sellaisia työläisnaisia, jotka tulivat työhön 
heidän perustamiinsa tehtaisiin. Siitä syntyi nyt, kun suuri 
määrä työläisnaisista oli kiinni kodissa, taistelu heidän ja 
liikkeenharjottajien välillä. 900 tytöstä, jotka Bourgesissa 
olivat oppineet tämän pitsienvalmistuksen taidon, jäi vain 
140 tehtaisiin, kun sensijaan loput tekivät kotona työtä kil
pailijoille. Aleneonissa syntyi suorastaan mellakka. Jo pit
kiä aikoja oli tässä kaupungissa ja sen ympäristössä valmis
tettu määrätynlaista tavallista pitsiä, ja noin 8,000 henkeä, 
naisia ja lapsia, eli tästä teollisuudesta. Kun heiltä tahdot
tiin viedä heidän työnsä määräämällä uusi malli ja pakotta
malla heidät tekemään työtä tehtaissa, syntyi kapina ja Col- 
bertin asiamies oli vähällä joutua surman omaksi kapinallis
ten naisten käsissä. Työläisnaisten välitysehdotus hylättiin; 
mutta huolimatta viranomaisten pakkokeinoista ei onnistuttu 
saada 8,000 työläisnaisesta suostumaan useampaa kuin 250 
uuteen valmistustapaan ja työhuoneissa työskentelyyn.

Paitsi tähän suuntaan, joka pyrki yhdistämään suurem
pia työläisjoukkoja samaan liikkeeseen, voimme uuden tuo
tantotavan vaikutusta seurata vielä kahteen suuntaan: toinen 
pyrki luomaan uuden yrittäjäluokan ja toinen uuden työläis- 
luokan. Ammattikunnan piirissä ei voinut kehittyä tehdas
teollisuus, jonka yhtenä kuvaavana piirteenä juuri on suur- 
liike; sen piirissä olisi se ollut kaikilta puolin ahdistettuna 
ja puristettuna. Vain niiden ulkopuolella oli sen mahdol
lista saada riittävä tila kasvamiselleen ja välttämätön liikun- 
tavapaus jäsenilleen. Niin syntyi sitte uusi mestarien luokka, 
joka sai väkensä teollisuuslaitosten omistajista ja johtajista, 
rikkaista liikkeenharjottajista, jotka eivät kuuluneet mihin
kään vanhaan ammattikuntaan eivätkä myöskään muodosta
neet mitään uutta. He olivat suoraan kuninkaan suojeluk
sen alaisina ja nauttivat useimmissa tapauksissa tavattomia 
etuoikeuksia, ja vain raha- ja voima-avun saaminen kunin
kaalta ja heille suodut yksinoikeudet tekivät heille mahdol
liseksi ryhtyä taisteluun kateellisia ja heille erittäin vihamie
lisiä ammattikuntia vastaan. Yksinoikeus täytyi asettaa yk
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sinoikeutta vastaan. Tämä uusi yksinoikeudenomistajien 
luokka se sitte tuhosi vanhan yksinoikeudenomistajaluokan 
oikeudelliset etuoikeudet kehittämällä heidän käsissään ole
vaa kaiken mullistavaa suurteollisuutta, korvatakseen sen 
myöhemmin heille sopivalla taloudellisella yksinoikeudella. 
Nimi »manufacture royah („kuninkaallinen tehdas"), jonka 
Colbert antoi luomilleen yrityksille, oli mahtavana suojelus- 
kirjana, joka vapautti ne ammattikuntien riitajmuista ja tar
kastuksesta ja asetti ne, ne kun olivat suoraan kuningasval
lan alaisia, vain sen tarkastajien alaisiksi; joka työskenteli 
„kuninkaan antamalla oikeudella", voi näpsäyttää sormiansa 
ammattikuntamestarien hyökkäyksille. Tosin hänkään ei ollut 
vapaa säännöksistä, mutta ne säännöt antoi hallitus, joka 
myöskin oli valvomassa niiden täyttämistä, eikä sen virka
miehillä ollut mitään etua, kuten ammattikuntien virkaili
joilla kilpaileviin toisiin mestareihin nähden, siitä, että juo
nitteluilla olisivat vahingoittaneet yrittäjää hänen liikkeessään. 
Colbertin säännökset yrittivät pakottaa valmistamaan hyvää 
tavaraa ja sitä sekä kuluttajan että myöskin kehittyvän teol
lisuuden itsensä etua silmällä pitäen; senvuoksi'vaadittiin 
noudattamaan uusimpia ja paraimpia menettelytapoja, sen
vuoksi annettiin usein jopa yksityisseikkoihin meneviä mää
räyksiä esim. kankaitten leveydestä, palasten pituudesta y. m., 
senvuoksi uhattiin kovilla rangaistuksilla petollisia liikkeen- 
harjottajia, sen vuoksi myöskin noudatettiin sitä periaatetta, 
että mitään tehdasta, mitään teollisuuslaitosta ei saanut pe
rustaa kuninkaan luvatta. —

Tehdaslaitoksien työväkeä koskevaa lainsäädäntöä ei Col
bert ensinkään muuttanut. Henkilökunnan, jota tehdasteolli
suus tarvitsi, oli sille oleellisesti jo ammattikuntajärjestelmä 
valmistanut: sellaista olivat työläiset, joille oli ollut mahdo- 
t0? t?. Päästä mestariksi ammattikunnassaan ja jotka vapaina 
työläisinä harjottivat ammattiaan varsinkin maaseudulla tai 
pikkukaupungeissa tai suurkaupunkien esikaupungeissa. Nämä 
ammattikuntien luotaan työntämät työvoimat otti tehdasteol
lisuus käytäntöön, liitti ne perusjoukoiksensa ja loi heidän 
keskuuteensa uuden etuoikeutettujen työläisten luokan. Mo
nen heidän asemansa oli nimittäin niin edullinen, että hei
dän keskuudessaan voi kehittyä pyrkimys säilyttää asemansa 
yksinoikeus perheelleen ja jättää se perintönä lapsilleen. 
Peili-, matto- ja paperiteollisuudessa muodostui heidän kes
kuuteensa todellisia ammattikuntia, joista viranomaiset tahal
laan olivat mitään välittämättä. Täytyi olla poika tai veljen
poika saadakseen paikan tässä kumppanuuskunnassa, jonka
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säilymistä tehdassäännökset vielä suosivat, ne kun määräsi
vät vanhimmille työläisille eläkkeitä ja heidän perheilleen 
annettavaksi työtä. Kun edelleen melkein kaikissa etuoikeus- 
kirjeissä kyllä oli määrätty tavaroitten korkeimmat mahdolli
set hinnat, mutta sensijaan myöskin annettu mitä laajimmat 
takeet hintojenalenemista vastaan, ja näistä ja muista syistä 
liikkeenharjottajien välinen kilpailu oli nollanarvoinen tai 
sangen pieni, niin oli myöskin mahdollista, että tällä teolli
suuden kehityksen ensimäisellä ajalla sen työläiset saivat 
melkein vakinaista palkkaa. Teollisuuslaitosten työläisten ei 
tarvinnut olla mitään määrättyä aikaa varsinaisessa opissa ja 
tarvitsivat he yhtä vähän mitään mestarinkirjaa, ammattikun
nan yhtä vähän kuin kuninkaankaan antamaa, harjottaakseen 
ammattiaan tehtaassa. Jos siis tältä puolelta heidän asemansa 
oli tavattoman vapaa, niin olivat he sensijaan työaikana teh
taissa jopa niiden ulkopuolellakin kovin ankaran silmälläpi
don alaisina. Jokaista yritystä, vetäytyä jollakin tavoin nou
dattamasta tekemiensä sopimusten määräyksiä, oli heti vas
tustamassa poliisi kaikella sen käytettävissä olevalla vallalla. 
Jokaisen niskuroimisen tehdaskuria vastaan rankaisivat po- 
liisituomarit, joiden alaisia tehdastyöläiset suoranaisesti oli
vat, rikoksena yleistä turvallisuutta vastaan. Työsäännökset 
olivat tavattoman tarkan ankaria ja sisälsivät lukuisia mää
räyksiä työläisen elämästä tehtaan ulkopuolellakin. Monien 
satojen henkilöitten työpaikkana olevan Saint Maurin kulta- 
kangastehtaan työsäännöt ovat siitä hyvänä esimerkkinä. Päi
vän koittaessa alkoi työ; työläiset pesivät kätensä, tekivät ris
tinmerkin, lukivat aamurukouksensa ja lähtivät työhön. Työn
teossa oli kielletty kaikenlainen pilkanteko ja leikinlasku, 
olipa kielletty juttelemasta juttujakin, kun nämä voisivat 
tehdä työläiset hajamielisiksi. Kankurit eivät keskeyttäneet 
työtään tuskin ollenkaan; kaiken, mitä he tarvitsivat, toivat 
heille apurit, jotka työläisten yhteisesti kustantamina pitivät 
työhuoneen puhtaana ja talvella sen lämmittivät. Toiseen 
kutomasaliin meneminen oli työläisille yhtä vähän sallittua 
kuin kuljeskeleminen omassa. Pieninkin raaka-aineiden tai 
työkapineiden käyttö rangaistiin ankarasti varkautena. Päi- 
vällisajaksi oli varattu yhden tunnin loma-aika; aamiainen ja 
illallinen syötiin tehtaassa, jokaista ateriaa varten oli puolen 
tunnin loma. Työläisen täytyi joka lauvantai maksaa asun
tonsa isännälle, muuten oli tämä oikeutettu ottamaan hänen 
huonekalunsa ja vaatteensa takavarikkoon. Edelleen oli jo
kaisen työläisen vannottava, että hän tahtoo uskollisesti säi
lyttää tehdassalaisuuden, mikäli hän yleensä saa sitä tietää,
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velvottauduttava hyvästi käyttäytymään tehtaan ulkopuolella, 
juhlapäivinä käytävä messussa, otettava osaa vain säädylli
siin huvituksiin — kaikki huikentelevaisuudet ja juomingit, 
joilla varsinkin sälliseurojen elämässä oli niin suuri osa, oli 
mitä ankarimmin kielletty — ja oltava kotona iltasin ennen 
kello 10. —

Jotenkin sellaiseksi huomaa tutkija Ranskan teollisuuden 
tilan Colbertin aikana. Tarmokas väsymätön elämä ja hyö- 
rinä liikkuu Ranskan ruumiissa tämän tavattoman miehen 
yli kaksikymmentä vuotta kestäneen hallinnon aikana. Ny
kyaikainen teollisuus ottaa voitokkaana jalansijansa Rans
kassa ja osottaa täällä kuten kaikkialla heti molemmat luon- 
teenomaisimmat piirteensä, sulloo suuret työläisjoukot suu
riin liikkeisiin, erottaa tuotantotoiminnan paikallisesti osatoi- 
minnoihinsa ja toiseltapuolen muuttaa itsenäiset tuotantotoi
minnat uuden, ne itseensä yhdistävän tuotantotoiminnan osa
toiminnoiksi. Yksi esimerkki riittää. Van Robaisin perusta
massa tehtaassa oli 1,692 työläistä; siinä oli erilaisia työpa
joja puuseppä-, puukkoseppä-, pesu-, värjäys-työtä y. m. var
ten; kutomatyöhuoneissa oli työssä mitä erilaisimpia työläi
siä, kuten kankureja, kantajia, villanlajittelijoita, si 1 ittäjättäriä, 
puolaajia, ompelijoita y. m. Nämä molemmat piirteet, enem
män vain viittaillut kuin jo todellisuudessa esiintyvät, huo
masi Vairasse, josta meidän nyt on käännyttävä puhumaan, 
nerokkaalla katseellaan. Hän veti näistä teollisuuden pyrki
myksistä johtopäätökset ja perusti sille pohjalle kommunisti
sen yhteiskuntajärjestelmänsä. Siinä on myöskin selitys sille, 
että hän niin monessa suhteessa oli edistyneemmällä kan
nalla kuin Thomas More aikoinaan oli ollut.

V LUKU.

Uairasse.

Denis Vairasse d’Aitaisin — sellainen on hänen täy
dellinen nimensä — elämästä on meillä tavattoman vähän 
tietoja. Muutamien kirjailijain mielipiteen mukaan oli hän 
porvarillista syntyperää ja käytti d’AIIais-nimeä pienen lan- 
guedocilaisen Allais-kaupungin mukaan, jossa katolinen ja 
protestantinen uskonsuunta olivat melkein yhtä voimakkaina 
ja senvuoksi myöskin uskonnolliset intohimot olivat mitä
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kiihtyneimmät; toisten mukaan polveutui hän eräästä tämän 
maakunnan aatelisperheestä. Kuudentoistavuotiaana rupesi 
Vairasse Ranskan armeijaan ja otti osaa Piemontiin tehtyyn 
sotaretkeen, mutta jätti pian jälkeenpäin sotilasuran ja kään
tyi opiskelemaan oikeustiedettä. Tohtoriksi tultuaan lähti 
hän Englantiin „oppiakseen tuntemaan Lontoon hovin juo
nittelut ja tutkiakseen tämän maan hallituksen periaatteita". 
1665 oli hän Yorkin herttuan komentamalla sotalaivalla, 
mutta pian jälkeenpäin täytyi hänen jättää Englanti, kun oli 
ruvettu epäilemään, että hän olisi erään englantilaisen mi
nisterin (lordi Clarendon, 1667?) rikostoverina ottanut osaa 
tämän juonitteluihin. Hän palasi Parisiin ja oli vuonna 
1672 mukana sotaretkellä hollantilaisia vastaan. Mutta kun 
hän näki hallituksen vihan reformerattua pueluetta kohtaan, 
johon hän kuului, yhä kasvavan ja tiesi, miten toivotonta 
hänen on odottaa virkaylennyksiä, jätti hän toisen kerran 
sotapalveluksen ja koetti englannin- ja ranskankielen ope
tusta antamalla ansaita Parisissa toimeentulonsa. Niissä puu
hissa julkaisi hän kummankin näiden kielen kieliopinkin. 
Talvisin oli Vairassen tapana myöskin pitää luentoja histo
riasta ja maantieteestä, joita tieteenharjottajat kävivät sangen 
lukuisasti kuuntelemassa. Hänen kuolinpäiväänsä ei tunneta.
— 1675 ilmestyi ensimäinen osa Vairassen pääteosta, Se- 
varambien historiaa», teosta, jolle meidän Ranskan kirjalli
suudessa täytyy antaa sama sija kuin Englannin kirjallisuu
dessa on Thomas Moren „Utopialla". Tämän ensimäisen 
osan oli Vairasse alkuaan kirjottanut englanninkielellä ja 
julaissut Lontoossa. Täydellinen teos ilmestyi vuosina 1677
— 79 ranskankielellä Parisissa ja käännettiin se sangen pian 
hollannin-, saksan- ja italiankielille. Itse Ranskassa ilmestyi 
kokonainen sarja painoksia, todistuksena siitä, että kirjasta 
silloisena aikana paljon pidettiin.

Varsinaisen kertomuksen edellä käyvässä johdannossa 
valittaa Vairasse sitä, että löytöretkiä ei ole tehty tieteellisiä 
periaatteita noudattaen, ja vaatii ruhtinaita käyttämään osan 
rikkauttaan siihen. Varsinkin hollantilaisten väittää hän teh
neen retkensä vain voitonhimosta. Huolimatta monista mat
koista, joita he olivat tehneet Itä-Indiaan olivat Sundasaarien 
varsinkin Borneon sisäosat vielä kokonaan tuntemattomia. 
Myöskin kolmannen maanosan rannikoilla oli usein käyty, 
mutta niitä ei oltu koskaan tarkemmin tutkittu eikä kuvattu. 
Tämän tietämättömyyden selitti Vairasse nyt tahtovansa pois
taa antamalla laajan kuvauksen tästä kolmannesta maan
osasta.
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Utopian muu verho on tavattoman taidokas. Vairasse 
kertoo, että hän muka oli saanut eräältä lääkäriltä suuren 
joukon papereja, jotka oli kirjotettu eri kielillä, ja että hän 
ne sitte oli toimittanut julkaisemaksensa kirjaksi. Lääkärille 
itselleen oli paperit taasen uskonut muuan kapteeni Siden, 
joka niissä kertoo oleskelustaan Sevarambian ihmemaassa, 
eräässä Australian mannermaan osassa.

Nyt vasta alkaa varsinainen romaani, kapteeni Sidenin 
muistelmat. Eräällä Itä-Indiaan tehdyllä, merimatkalla heit
tää myrsky hänet muutamassa hollantilaisessa laivassa Aust
ralian, hänelle tuntemattoman mantereen, rannikolle. Mie
histön sekä matkustajien onnistuu pelastautua. Vasta kun 
he kotoisasti ovat perustaneet maalle pienen siirtokunnan ja 
jo pitemmän aikaa siellä eläneet, joutuvat he yhteyteen maan 
asukkaiden, sevarambien, kanssa, jotka ottavat heidät ystä
vällisesti vastaan. Tämän kansan valtion ja yhteiskuntajär
jestyksen kuvaamiselle on kirja sitte omistettu.

Mantereella oli alkuaan asunut kaksi eri kansakuntaa, 
prestarambit ja strukarambit, joiden yhteiskuntajärjestys ja 
tavat olivat melkein samanlaiset: he elivät ryhmittyneinä suu
rehkoiksi perhekunniksi, joilla jokaisella oli oma hallituk
sensa. Yhdyskunta valitsi nimittäin silloin tällöin johtajan, 
jonka toimena oli tuotannon valvominen ja johtaminen. Yh
dessä vanhinten neuvosten kanssa oli hänellä määräysvalta 
perheenjäsenten omaisuuden ja kohtalon suhteen. Kumpikin 
kansa eli pääasiassa maanviljelyksellä, toisessa sijassa met
sästyksellä ja kalastuksella. Koko kansakunnan asiain johto 
oli suuren neuvoston käsissä, joka oli kokoonpantu perhe- 
yhdyskuntien edustajista. Naapurikansojen hyökkäyksien tor
jumiseksi valittiin vuosittain ylipäällikkö, jonka joukkoon 
jokainen perhe lähetti määrätyn määrän asestettua väkeä. 
Vain avioliittotavoissa erosivat molemmat kansat toisistaan. 
Sensijaan että prestarambien keskuudessa oli käytännössä 
ankara yksiavioisuus, vallitsi strukarambien keskuudessa vielä 
alkuperäinen avioliittomuoto. »He eivät ensinkään arkailleet 
naimasta tyttäriään ja sisariaan, he kun pitivät kunniakkaam
pana mennä avioliittoon oman sukunsa henkilöiden kuin vie
raiden kanssa. Huolimatta siitä menevät he kumminkin nai
misiin naapuriensakin tyttärien kanssa; mutta nuorukaiset 
eivät milloinkaan jätä perhettä, johon he kuuluvat. Jos joku 
meni naimisiin naisen kanssa, niin ei hän ollut tämän ainoa 
omistaja. Jokainen perheen mies voi yhtyä naiseen, jos tah
toi. Mutta jos nainen rupesi yhteiselämään vieraan miehen
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kanssa tai mies vieraan naisen kanssa, niin pidettiin sitä suu
rena rikoksena, joka rangaistiin kuolemalla.“

Tällaiset olivat molempien kansojen olosuhteet, kun Se- 
varis, muuan persialainen, joka oli matkustellut ristiin rastiin 
koko Europan ja Aasian, sai merimiehiltä, jotka myrsky oli 
heittänyt näiden maiden rannikoille, kuulla niiden olemassa
olosta ja päätti mennä tähän maahan ja sitte ilmaantuikin 
laivoineen sinne. Voimme tässä jättää kertomatta, miten hä
nen onnistui kohota molempien kansojen hallitsijaksi. Val
taan päästyään omisti hän kaikki etevät hengenvoimansa jär
jestääkseen näille hyvälahjaisille mutta kehittymättömille 
luonnonkansoille valtio- ja yhteiskuntamuodon, joka korkeim
paan sivistyskantaan yhdistäisi kaikkien onnen suurimman 
määrän. Mistä syistä hän, jo oleviin laitoksiin, varsinkin 
omaisuudenyhteyteen liittyen, valitsi tässä myöhemmin ku
vattavan valtiomuodon, sitä kaikkea on tässä mitä mieltä- 
kiinnittävintä laveammin kuvata. Terävästi arvostellen sil
loisen Ranskan valtio- ja yhteiskuntajärjestystä saa Vairasse 
nimittäin perustan ajattelemalleen sevarambivaltiolle. Pää
ajatukset, joilla 18:nnen vuosisadan sosialistit, kuten Morelly 
ja Mably, taistelivat omaisuutta vastaan, tapaamme jo edeltä
päin tässä ja esitettyinä miellyttävässä, näppärässä muodossa.

Sevaris eli, kuten häntä hänen uudet alamaisensa nimit
tivät, Sevarias ja hänen aikaisempi hovimestarinsa Giovanni 
alottivat työnsä tutkimalla tuntemiaan hallitusmuotoja. Eräässä 
ja samalla viimeksimainitun ynnä Sevariaksen kanssa maa- 
hanmuuttaneiden persialaisten suosimassa järjestelmässä eh
dotettiin, yhdenmukaisesti melkein kaikkien mannermaan 
kansakuntien olojen kanssa, että kansa jaettaisi seitsemään*) 
eri luokkaan ja että maat jaettaisi omaisuudeksi yksityisten 
kesken. Seitsemästä luokasta, joista jokaisella oli määrätty 
arvoaste ja erikoinen puku, oli ensimäinen oleva kokoon
pantu päivätyöläisistä ja maatyöläisistä, toinen alemmista käsi
työläisistä, kuten muurareista, puusepistä, kankureista y. m. s., 
kolmas taitavammista käsityöläisistä, kuten maalareista, kulta- 
työläisistä j. n. e., neljäs kauppiaista, viides rikkaista porva
reista ja vapaisiin ammattikuntiin kuuluvista, kuudes alem
masta ja seitsemäs vihdoin ylemmästä aatelista. Ilmeisesti 
huomiota herättävää on se, että papisto erikseen ei muo
dosta mitään luokkaa, mutta seikka saa selityksensä Vairas- 
sen myöhemmin asiasta kehittämistä aatteista. Jaettavasta

*) Fenelonin Telemakissa jakaa M entor samoin Salenten asukkaat 
seitsemään, puvuista erotettavaan luokkaan.
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maaomaisuudesta olisi hyvä osa varattava valtion tavalliseen 
tarpeeseen; vain tavattomissa tapauksissa olisi joka luokka 
arvonsa ja varojensa mukaisesti maksava veroa, ilman että 
yksikään niistä nautti mitään erikoisoikeutta. Väärältä ja 
kaikkea järkeä vastaan sotivalta näytti se, että muutamat jä
senet nauttisivat lakien turvaa ja yhteiskunnan etuja, ilman 
että heidän tarvitsisi tehdä mitään valtion ylläpidon hyväksi, 
kun sensijaan valtion kansalaisten toinen osa huokaisi vero
jen ja rasitusten taakan alla. Vain ruhtinaan kiinteistöt sai
sivat olla verovapaita, mutta kaikkien alamaisten täytyi ottaa 
yleisten rasitusten suorittamiseen osaa arvonsa ja varallisuu
tensa mukaisessa oikeassa suhteessa. Sitäpaitsi tulisi jokai
sen, joka oli täyttänyt 20 vuotta, olla velvollinen maksamaan 
ylen kohtuullista henkilöveroa. Määrätyllä summalla tulisi 
edelleen niiden, jotka olivat saavuttaneet luokkansa ylemmän 
omaisuusrajan ja jotka tahtoivat tulla siirretyiksi ylempään 
luokkaan, ostaa siihen lupa. Tässä keskeyttää feudalisen 
säätyjaon omaisuus, joka tekee mahdolliseksi kohota ylem
pään luokkaan.

Sellainen oli toinen ehdotus valtio- ja yhteiskuntajärjes
telmäksi, joka etupäässä senvuoksi oli omiaan miellyttämään 
lainsäätäjää, että se pääpiirteissään oli voimassa useimmissa 
europalaisissa valtioissa ja erosi vain oikeudellisen verojär
jestelmänsä kautta niiden muodoista. Huolimatta siitä, ei 
Sevarias voinut kallistua sitä hyväksymään. Sisäiset riitai
suudet, sodat ja muut lukemattomat epäkohdat todistivat hä
nelle, että järjestelmän perusteeltaan täytyi olla virheellinen, 
ja saattoivat hänet perinpohjin tutkimaan niiden syitä. Niiksi 
huomasi hän mielestään ylpeyden, ahneuden ja laiskottelun.

1. Luonto on tehnyt meidät kaikki samanlaisiksi; se 
ei tunne mitään eroa aatelismiehen ja roturierin välillä. Sa
mojen heikkouksien vaivaamina synnymme me kaikki tähän 
elämään; ei rikkaus eikä aateluus voi pidentää ruhtinaiden 
eikä alamaisten elämää päivälläkään. Kaunein ero, mitä voi 
olla ihmisten välillä, on yksin se, jonka siveellinen eteväm- 
myys määrää. Mutta missä valtioissa on perinnöllistä aate
lia, synnyttävät ylhäisen syntyperän edut ylpeyttä ja kun
nianhimoa. Aateli uskoo, että se yksin on syntynyt valtaan 
ja vaatii, että muut ihmiset suostuisivat alistumaan sen alai
siksi. Poistaakseen senkautta syntyneen pahan, poisti 
Sevarias kaiken syntymän erilaisuuden. Hän tunnusti enään 
vain ijän eron sekä kansan ja virkamiesten välisen eron.

2. Kun edelleen rikkaudet, yleensä omaisuuden omis
taminen, ovat toisena eroavaisuuksien syynä porvarillisessa
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yhteiskunnassa, ja ahneuden, kateuden, kiristysten ja lukemat
tomien muitten pahojen täytyy johtua yksityisomaisuuden 
olemassaolosta, niin karkotti Severias sen vallan kokonaan 
uuden valtionsa suunnitelmasta. Kaiken maan ja kaikkien 
rikkauksien piti kuulua valtiolle, jonka yksinomaan käytettä
viä ne tulisivat olemaan; sen kansalaiset saavat omistaa vain 
sen, mitä virkamiehet heille antavat*). Samalla kun yksi
tyisomaisuus, se oli Sevariaksen vakaumus, häviävät myös
kin ihmisten huonot ja turmiolliset intohimot sekä verot, 
tullit, nälänhätä ja köyhyys. Kaikki sevarambit tulevat ole
maan rikkaita vaikka he eivät omistakaan itse mitään; jokai
nen heistä on oleva niin onnellinen kuin maailman rikkain 
valtias. Jokaisen tarpeet tyydytetään; koskaan ei kansalaista 
vaivaa huoli, mistä saada ravintoa, vaatteita, asuntoa itselleen, 
vaimolleen ja lapselleen, kun valtio veroitta ja tulleitta huo
lehtii kaikesta.

3. Mutta jotta vältettäisi joutilaisuuden uhkaavia vaa
roja, on jokaisen yhteiskunnan jäsenen velvollisuus tehdä 
hyödyllistä työtä kohtuullisessa määrässä. Päivä jakautuu 
kolmeen osaan, joista yksi on työtä, toinen huvituksia, kol
mas lepoa varten. Yleisestä työvelvollisuudesta ovat vapau
tettuja vain vanhukset, sairaat tai muuten työhön kelpaamat
tomat. Kohtuullisessa työssä harjaantuu ruumis ja henki, 
ilman että edellistä vahingoittaa ja häiritsee liiallinen työ
taakka, jälkimäistä huolet ja murheet. Huvitukset ja virkis
tykset, jotka seuraavat työtä, virkistyttävät ruumiin ja hen
gen, kun taas lepo antaa molemmille käytetyt voimat ta
kaisin. — __ _

Niin liitti siis Sevarias ehdotuksensa pääasiassa alku
asukkaitten entisen yhteiskuntajärjestyksen yhteisomistuksen 
pääpiirteisiin ja kehitti niitä vain edelleen. Hän vältti myös

*) On mieltäkiinnittävää kertoa, mitä Prosper Marchand sanoo ta- 
varainyhteisyydestä teoksessaan Dictionnaire historique (Historiallinen sana
kirja). -  „Tämä syntymän yhtäläisyys ja omaisuuden yhteisyys", sanoo 
hän, »ovat muutamista ihmisistä näyttäneet vain siksi kummalliselta ja 
epäkäytännölliseltä, että he tuntevat vain oman maansa ja oman yvosi- 
satansa tavat ja kuvitelevat, näihin tapoihin tottuneina, että ei voi elää 
millään muulla tavalla. Vähä lukeminen saattaisi heidät vähemmän var
moiksi ja opettaisi heille, että syntyperäinen tasa-arvo ja omaisuudenyh- 
teys olivat kaksi vanhan ajan eri kansojen olevaista tapaa, ja  että nämä 
kansat sangen hyvin viihtyivät oloissaan ja että niillä oli sangen hyvät 
syynsä järjestää olonsa siten." Väittääpä hän sitäkin, että olot olivat epäi
lemättä tällaiset kaikilla vanhoilla kansoilla, josta hän yhtenä todistuk
sena piti sitä, että monet uudestaan keksityt kansat ovat eläneet omaisuu- 
denyhteisyydessä. Tämä oli v. 1758!
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kin, useiden hänen edellistensä lainsäätäjien tavalla, kieltä
mästä lainlaadinnan kehittämistä, mikäli se vaan perustui 
luonnonoikeudelle ja valtion perusjärjestykselle, joissa tuo 
luonnonoikeus on ilmennyt, ja pysyi niiden kanssa sopu
soinnussa. —

Kääntykäämme nyt kuvaamaan tuotantotoimintaa yksi
tyiskohdittain. Sen perustana on määrätyn tuotannonhaaran 
harjottamiseksi muodostettu yhdyskunta, jonka suurempi 
määrä miehiä ja naisia on muodostanut asuen yhteisessä 
suuressa rakennuksessa, osmasiossa. Osmasio on rakennus- 
neliö, 50 mittausopillista askelta kunnakkin ja neljän kerrok
sen korkuinen, ja voi siinä saada suojaa enemmän kuin 1,000 
henkilöä. Sen keskustassa on suuri piha, joka on koristettu 
istutuksilla ja suihkulähteillä. Sekä sisä- että ulkopuolella on 
rakennuksen ympärillä leveä rautaisten pylväiden kannattama 
parveke, jonka alle voi mennä suojaan päivän paistetta ja sa
detta vastaan. Kaikille näille parvekkeille on asetettu run
saasti kukkamaljakkoja. Maan jokaisen kaupungin muodos
tavat useammat osmasiot, pääkaupungissa, Sevarindessa, on 
niitä 267. Eri teollisuushaarojen johtajina on prefektejä, joi
den on pidettävä huolta raaka-aineitten kokoamisesta ja nii
den jakamisesta teollisuusosmasioille. Esim. »on osmasioita, 
jotka tuottavat puuvillaa, pellavaa, hamppua, silkkiä. Asian
omaisten teollisuushaarojen johtajat antavat koota raaka- 
aineet varastoihin ja lähettävät ne sitte valmistettaviksi kau
punkeihin, joissa niistä tehdään kankaita, lankaa j. m. s. 
Kaupungeista lähetetään tuotteet sitte kaikkialle sinne, missä 
niitä tarvitaan." Jokaisessa osmasiossa on omat virkamie- 
hensä, edelleen on jokaisessa orjia tekemään likasia töitä ja 
toimimaan varastohuoneissa. Näihin viedään valmistetusta 
tuotemäärästä ensinnäkin se osa, mikä itse tarvitaan; yli
jäämä menee suuriin yleisiin varastohuoneisiin, joita on kaik
kialla maassa ja joihin sijotetaan osmasioitten koko ylijäävä 
tuotanto ja joista sitä sitte jaetaan sekä tarpeittentyydyttämi- 
seksi että tuotantotarkotuksiin. Osmasioissa jaetaan kaikki 
sitte taas yksityisille jäsenille. Osmasioita on kaikkia inhi
millisen toiminnan aloja varten, rakennustyötä samoin kuin 
näyttelijäalaa varten, lastenkasvatusta samoin kuin maanvilje
lystä varten.

Paraiten kuvataan Vairassen käsitystä tuotantotoimin
nasta hänen omilla sanoillaan. »Kun tarkastaa muiden kan
sojen elämistapaa", sanoo hän, »niin huomaa, että itse 
asiassa kaikkialla on tavara varasto ja, että kaupungit käyttävät 
maaseudun, maaseutu kaupunkien tuotteita; että toiset teke
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vät työtä käsillään, toiset päällään; että toiset syntyvät totte
lemaan ja toiset käskemään; että on kouluja nuorison kas
vattamiseksi ja mestareja ammattiopetusta antamaan; että 
ammateista toiset ovat välttämättömiä elämiseksi, toiset teke
vät mahdolliseksi mukavan elämän ja toiset vaan huolehtivat 
huvituksista. Seikat ovat pohjaltaan samat, mutta jakamis
tapa on erilainen. Meillä on keskuudessamme ihmisiä, jotka 
tukehtuvat tavaroihin ja rikkauksiin, toisia, joilla ei ole mi
tään. Meillä on muutamia, jotka viettävät elämänsä laisko
tellen ja huvitellen, toisia, jotka lakkaamatta kiduttavat itseään 
hankkiakseen itselleen säälittävän toimeentulon. Meillä on 
muutamia, jotka korkeisiin arvoihin korotettuina eivät miten
kään ole kyllin arvoisia eivätkä kykeneviä hoitamaan niitä 
virkoja, joissa he ovat, ja meillä on ihmisiä, joilla on suuret 
ansiot, mutta jotka onnenlahjojen puutteessa surkeasti meneh
tyvät likaan ja ovat tuomittuja ikuiseen halpa-arvoisuuteen.

»Sevarambien keskuudessa päinvastoin ei kukaan ole 
köyhä; kukaan ei ole vailla elämiseen välttämättömiä ja hyö
dyllisiä seikkoja, ja jokainen saa osansa huvituksista ja esi
tyksistä, ilman että hänen, voidakseen niistä nauttia, tarvit
see kiduttaa sieluaan ja ruumistaan kovalla ja liiallisella työllä. 
8 tunnin päivittäinen kohtuullinen työaika hankkii hänelle 
kaikki nämät edut, hänelle, hänen perheelleen ja hänen lap
silleen* vaikkapa hänellä olisi niitä tuhannenkin. Kukaan ei 
senvuoksi näänny murehtiessaan sitä, että voisi maksaa tail
len ja tullit tai koota rikkauksia lapsilleen, myötäjäisiä lap
silleen. He ovat vapaita kaikista näistä huolista ja rikkaita 
syntymästään alkaen, ja elleivätkään he kaikki voi päästä jul
kisille kunniapaikoille, niin on heitä ainakin se tyydyttämässä, 
että näkevät vain niiden olevan noilla sijoilla, jotka ansio ja 
kansalaisten kunnioitus on niille nostanut. He ovat kaikki 
aatelisia ja kaikki aatelittomia; kukaan ei voi toista moittia 
syntyperän alhaisuudesta tai kerskua oman syntyperänsä lois
tolla. Kukaan ei enään harmikseen näe muiden elävän toi
mettomina hänen tehdessään työtä ylläpitääkseen heidän yli
mielisyyttään ja ylpeyttään; lyhyesti sanoen, kun tarkastaa 
tämän kansan onnea, niin huomaa, että se on niin täydelli
nen kuin tässä maailmassa olla voi, ja että kaikki muut kan
sat verrattuina tähän kansaan ovat kovin onnettomia". —

Pakostakin on vanhinten sosialistien arvostelun lähtö
kohtana tuotteidenjaon järjettömyys ja oikeudettomuus, joita 
vastaan he vain voivat suunnata hyökkäyksiään. Tästä koh
dasta lähtien johtuvat he sitte välttämättömästi kommunisti
seen tuotantomuotoon, ainoa kun se on, joka kykenee takaa
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maan oikeudellisen tuotteidenjaon. Mainitussa kohdin lau
suu Vairasse tämän sangen selvästi, kun hän sevarambien 
yhteiskunnan ja europalaisten kansojen yhteiskunnan oleelli
seksi eroksi ei mainitse kokonaan erilaista tuotantoa, vaan 
tuotteiden jaon, joka sevarambeilla on järjestetty luonnon
oikeuden ja luonnollisen siveysopin periaatteiden mukaiseksi. 
Kumminkin pyrkii jo Vairassen mieleen kahdessa kohdin 
ajatus, että kommunistisesti järjestetty yhdyskunta tuotannon 
alalla on jokaista muuta etevämpi. Siten on asianlaita kun 
hän panee erään osmasiolaisen lausumaan, että sevarambeille 
mikään työ ei ole mahdoton, kun valtiolla on kaikkea eikä 
se tarvitse kultaa eikä hopeaa suurien yritysten toteuttami
seksi, tai kun hän lausuu, että Sevarambiassa ei ole mitään 
tekotapasalaisuuksia, vaan päinvastoin jokainen keksintö heti 
tulee kaikkien hyväkseen käytettäväksi. Ensi kerran on mitä 
laajimmin ja nerokkaimmin osottanut porvarillisen tuotannon 
mielettömyyden ja anarkian ja todistanut sosialistisen yle- 
vämmyyden Charles Fourier; kehitysjakso päättyy sitte nyky
aikaisiin sosialisteihin, jotka osottavat, että kapitalistinen tuo
tanto välttämättömästi synnyttää omasta itsestänsä sosialisti
sen tuotannon ja samalla sen kanssa sopusointuisen tuotteiden- 
jakomuodon.

Kaikille sosialisteille yhteinen, kerrassaan nykyaikainen 
ajatus on rajattoman työvelvollisuuden vaatimus, joka myös
kin Sevarambiassa kaikessa ankaruudessaan on molempiin 
sukupuoliin nähden voimassa, ja josta ei tehdä poikkeusta 
edes vieraisiin nähden, kun he vaan kauemman viipyvät 
maassa. Vain sairaat, samoin raskaana olevat ja imettävät 
naiset sekä kaikki yli 60-vuotiaat vanhukset ovat työstä 
vapautettuja. Mutta kun työ sevarambien keskuudessa on 
niin kunniassa, pitävät nämäkin parempana tehdä helpom
pia töitä lyhyemmän aikaa kuin olla aivan toimettomina. 
Kahdeksantuntinen työaika on kaikille mitä tarkimmin jär
jestetty ja riippuu työajan alkaminen vuodenajasta.

Rahaa ei luonnollisesti ole; siitä huolimatta ei Sevaram
biassa ollenkaan tunneta tuota omituista jalojen metallien 
pelkoa, joka sai Moren Utopiassaan asettamaan utopialaisil- 
leen kultaiset yöastiat vuoteitten alle ja panemaan heidän 
orjansa ja kunniattomansa kantamaan kulta- tai hopeakah- 
leita. Kultaa ja hopeaa käyttävät sevarambit siihen, mihin 
ne luonnostaan ovat varsin omiaan, koristusesineiksi.

Sangen selvästi kuvastuu molempien utopistien, Moren 
ja Vairassen, kirjotuksissa se mahtava edistys, jonka kapita
listinen tuotantotapa oli enemmän kuin puolentoista vuosi
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sadan kuluessa tehnyt yksinkertaisen yhteistoiminnan asteelta 
tehdasteollisuuden asteelle. Moren aikana oli vielä vallalla 
käsityö; ut^pialaisten keskuudessa tapaamme senvuoksi, paitsi 
aterioissa, eristetyn kotitalouden ja eristetyn käsityön h a jo 
tuksen; Vairassen teoksessa on suuria, samaa ammattia har
pottavia ihmisjoukkoja yhdistetty yhteen samaan mahtavaan 
rakennukseen, osmasioon. Sen sijaan, että Moren utopiassa 
patriarkallisen perheen yksityistalous jää olemaan, katoo se 
Vairassen teoksessa. Osmasioissa, joissa elää yli tuhannen 
henkeä kumpaakin sukupuolta, joita edelleen on ympäri 
maaseutuakin eikä vain kaupunkeihin ahdettuina, on niin 
vähän sijaa yksityistaloudelle, että Vairasse ei mainitse sitä 
sanallakaan. Sevarambien elämä eletään julkisuudessa. Kaksi 
päivän kolmesta ateriasta on yhteistä, aamiainen ja päivälli
nen; illallinen voidaan nauttia perheen pienemmässä piirissä 
tai ystävien avarammassa. Mutta ruoat valmistetaan vain 
osmasion yhteisessä keittiössä. Siten on sitte vaimo koko
naan vapautettu kotitalouden pidosta ja hänet on saatettu 
miehensä kanssa tasa-arvoiseksi, mikä ilmenee myöskin mo
lempien sukupuolten samanlaisessa sotapalvelusvelvollisuu- 
dessa; ainoana poikkeuksena tasa-arvoisuudesta on se, että 
naiset eivät voi päästä virkamiehiksi. Tätä ei tosin ole mis
sään suoraan lausuttu, mutta yksin sekin seikka, että virka
miesten on sallittu elää moniavioisuudessa, näyttää meistä 
riittävän selvästi puhuvan tämän käsityskannan puolesta.

Ollen täysin tietoinen nuorison kasvatuksen suuresta 
merkityksestä valtion olemassaololle, oli jo Sevarias, Seva
rambien valtion perustaja, alusta alkaen kiinnittänyt siihen 
huomiotansa. Hän perusti seiivuoksi yleisiä kouluja, jotta 
valitut, taitavat opettajat niissä opettaisivat kaikkia lapsia 
erotuksetta ja johtaisivat heitä pahetta vihaamaan ja hyvettä 
rakastamaan. Mutta jotta vanhemmat eivät voisi vastakkai
seen suuntaan vaikuttaa kasvatukseen, vaatii hän heitä, hei
dän osotettuaan lapsilleen ensimäisinä elinvuosina ensimäistä 
huolenpitoaan ja todistettuaan vanhemmanrakkauttaan, luopu
maan vanhemman auktoritetistään ja luovuttamaan sen val
tiolle ja virkamiehille, isänmaan valtiollisille isille. Kun lap
set nimittäin ovat täyttäneet seitsemän vuotta, niin vihitään 
heidät Auringon temppelissä jumalalle ja saavat he „valtion 
lasten" nimen. Tämän juhlallisuuden päätyttyä lähetetään 
heidät yhteisiin kouluihin, joissa heitä neljä vuotta opetetaan 
lukemaan, kirjottamaan, tanssimaan ja aseita käyttämään. 
Siihen liittyy kolmivuotinen maanviljelystöiden opetus maa
seudulla olevissa osmasioissa. 14 vuotta täytettyään oppivat
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he kieliopin pääperusteet ja on heidän antauduttava jotakin 
määrättyä ammattia harjottamaan. Kun koetusaika on osotta- 
nut heidän olevan _ siihen omiaan, saavat he sen työalan 
mestareilta huolellista opastusta; mutta muuten annetaan hei
dän valittavakseen ruveta joko muurariksi tai päivätyöläiseksi. 
Vain ne lapset, jotka osottavat tavatonta lahjakkuutta, pääse
vät taiteita ja tieteitä harjottamaan. He ovat vapaita ruu
miillisesta työstä ja kasvatetaan heidät erikoisissa kouluissa. 
Heidän joukostaan valitaan ne, jotka sevarambit lähettävät 
muitten maanosien vierasten kansojen joukkoon, oppimaan 
niiden kieltä ja tutustumaan niiden tekemiin tieteellisiin ja 
taiteellisiin edistysaskeleisiin. Tytöt kasvatetaan samalla tavoin 
kuin pojatkin, mutta erikoisissa osmasioissa. He oppivat 
ammatteja, jotka ovat heidän sukupuolelleen sopivampia 
eivätkä vaadi niin paljon ruumiillista ponnistusta.

Yhdeksäntoista vuotta täytettyään sallitaan poikien, kuusi
toista vuotta täytettyään tyttöjen ajatella rakkautta ja häitä. 
Nuoret näkevät toisensa tanssiaisissa, metsästysretkillä, ylei
sissä juhlissa, ja voivat kaikkia näitä tilaisuuksia käyttää armas- 
teluun, rakkauttaan tunnustaakseen ja kosintaan. »Tyttöjen 
ja nuorukaisten kokouksissa on rakkaudella suuri osansa". 
Tässä antautuu kelpo ranskalainen nyt rakastettavasti ja eloi
sasti, iloisesti ja nerokkaasti kuvaamaan sevarambien nuori
son lemmenelämää. Rakkaus, puhtaana ja vapaana kaikista 
kylmän harkinnan pyyteistä, riippumattomana rikkaudesta, 
aateliudesta, korkeasta asemasta y. m. s., määrää yksin kaikki 
suhteet; se valaisevalla ja lämmittävällä tulellaan, runouden 
ja soitannon kohottamana, kaunistaa ne kahdeksantoista kuu
kautta, jotka kosinta-aika kestää. Tämän ajan lopussa tapah
tuu kihlaus ja sitte julkiset häät jonakin vuoden neljästä 
määräajasta.

Avioliitto on yksiavioinen; vain virkamiesten sallitaan 
ottaa useampia vaimoja, jotta tytöille, jotka eivät saa ketään 
kosijaa, virkamiesten valinnan kautta kävisi mahdolliseksi 
päästä avioliittoon. Jos avioliitto pysyy viisi vuotta lapsetto
mana, saa mies mennä uusiin naimisiin tai ottaa orjattaren 
jalkavaimokseen. Vaimon suurimpana kunniana on kasvat
taa mahdollisimman paljon lapsia. Että seurauksena siitä 
olisi väestön nopea kasvaminen ja että sangen pian syntyisi 
liikakansotusta, sitä ei Vairasse voi itseltään salata. Mutta 
hänen sevarambialaisensa torjuvat sellaisen mahdollisuuden 
laajentamalla aluettaan ja perustamalla siirtokuntia. Sillä 
ratkaisee Vairasse, samoinkuin Morekin, kansottamiskysy- 
myksen. Se tosiasia, että viljelemätöntä maata vielä on yllin
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kyllin ihmiskunnalle, riittää molemmille. He eivät ensinkään 
ajattele ryhtyä vaivaamaan järkeään kysymyksellä, mitä sitte 
täytyisi tapahtua, kun kaikki viljelemätön maa kerran olisi 
joutunut viljelyksen alle.

„Sevarambien hallitusmuoto on yksinvaltainen, despoti
nen ja heliokratinen, s. o. korkein valta ja auktoriteti riippuu 
yksinvaltiaasta, joka on kansan kaiken omaisuuden ainoa herra 
ja omistaja, — ja tämä kuningas ja rajattomalla vallalla varus
tettu hallitsija on Aurinko (samalla tämän valtion jumala). 
Mutta jos vaan tarkastaa valtion hallintoa ihmisten kannalta, 
niin huomaa, että tämä valtio on despotinen vaa yksinvalta, 
johon on sekotettuna ylimys- ja kansanvallan piirteitä". Vara
kuningas, Auringon, jumalavaltiaan, edustaja, valitaan arvalla 
neljästä suuren neuvoston jäsenistään valitsemasta henkilöstä, 
— tämä on ylimysvaltainen aines. Kansan toimittamilla 
välittömillä vaaleilla valitaan osmasioitten esimiehet, niin 
sanotut osmasionttt, jotka muodostavat yleisneuvoston, — 
tämä on hallitusmuodon kansanvaltainen aines. Kutakin 
kahdeksaa osmasiota edustaa brosmasionti tavallisessa neu
vostossa. Brosmasionteista tulee ijän mukaan 24 senaatto
reiksi, jotka muodostavat valtioneuvoston ja avustavat vara
kuningasta kaikissa toimissa. Heitä nimitetään sevarobas- 
teiksi ja voi heitä paraiten verrata nykyaikaisten valtioitten 
ministereihin. Kullakin sevarobastilla on toimenaan sotalai
toksen, rakennuslaitoksen, elintarveolojen, koululaitoksen, 
näytelmäolojen t. m. johto. Maakuntien ja suurempien kansa
kuntien kuvernöörit valitaan brosmasionteista, ja on heidän 
samoin kuin senaattorienkin rinnalla erikoinen neuvosto. 
Paitsi näitä tärkeimpiä virkoja on vielä sarja alempia, joista 
lastenkasvattajan virka on arvossapidetyin. —

Virkamiestoimeen on yhdistetty koko joukko etuja. 
Virkamiehillä on ensinnäkin oikeus pitää useampia vaimoja 
ja omistaa joukko orjia. Paitsi sitä, saavat he paremman 
asunnon, ravinnon ja vaatteet kuin yksityiset. —

Varakuningas, Auringon edustaja, on ylivaltainen, ja 
kuvaavat hänen valtaansa paraiten Sevariaksen, valtakunnan 
perustajan, sanat, joilla hän vaati kansaa ‘kunnioittamaan 
hänen arvan määräämää seuraajaansa. »Hän esitti heille ennen 
kaikkea, että alammaisten suurimpia velvollisuuksia olisi
vat kunnioitus, kuuliaisuus ja uskollisuus, jota heidän tulisi 
osottaa ylivaltiaalle auktoritetille; että heidän tahtonsa, vaikkapa 
heidän äänensä ja heidän suostumuksensa tarvituinkin tämän 
auktoritetin asettamiseksi, ei ollut sen pääperusteena, että 
kaitselmuksella oli paljon suurempi osa ruhtinaan asetta-
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misessa, kuin virkamiesten määräykset, ja että ruhtinaita täällä 
maanpäällä tulisi pitää elävinä jumaluuden kuvina; että ala
maiset, vaikka ruhtinaat eivät täyttäisikään velvollisuuksiaan, 
vielä senvuoksi eivät saisi kumminkaan luopua heistä; että 
taivas usein antaisi hyväksymisensä hallitsijoitten väärille 
teoille, kurittaakseen siten kansoja, kun ne vioillaan ja ereh
dyksillään olisivat vetäneet tuomion vaikutukset osaksensa, 
että heidän olisi otettava kuritus vastaan nurisematta ja kapi
naan yllyttäviä neuvoja kuulematta; että kapina muka oli 
ei vain kammottavin kaikista rikoksista vaan myöskin suu
rinta hulluutta, kun se, sen sijaan että se tuottaisi vapautta 
kannattajilleen, usein syöksee heidät vaan vielä kovempaan 
orjuuteen, kallistuipa voitto mille puolelle tahansa; että alis
tuminen laillisten auktoritetien alaiseksi on alamaisten ei 

t vain velvollisuus vaan myöskin heidän mitä suurin etunsa". 
Mutta miten sopii tähän kuninkaitten jumalanarmoisuuden 
julistukseen, jota yksin Ludvig XlV:s ei olisi voinut tehdä 
ehdottomammaksi, se, että kumminkin puhuttiin, miten on 
meneteltävä huonoa hallitsijaa vastaan? Jos nimittäin vara
kuningas rikkoo valtion tärkeitä lakeja vastaan tai muuten 
hallitsee jumalattomasti ja tyrannillisesti, niin koetetaan ensiksi 
palauttaa häntä järkiinsä, mutta jos kaikki yritykset jäävät 
tuloksettomiksi, niin ratkaisee yleinen neuvosto kysymyksen 
holhoojan asettamisesta varakuninkaalle, s. o. tehdään se 
otaksuma, että kuningas on menettänyt järkensä. Mielipuo
lena kohdeltua kuningasta pidetään niin kauan palatsissa 
vankina, kunnes hän kääntyy. Tämä ristiriita ilmenee kaut
taaltaan koko kirjassa) samanlaisen kohtaamme puhuttaessa 
uskonnosta. Niin vertailee Vairasse esim. toisiinsa vara
kuningasta ja muitten maitten kuninkaita, johtuen luonnolli
sesti vallan kokonaan edelliselle edulliseen tulokseen mitä 
hänen valtansa täydellisyyteen ja varmuuteen tulee. »Hän 
on kansakunnan kaikkien tavaroitten herra; kukaan hänen 
alamaisistaan ei voi kieltäytyä osottamasta hänelle velvolli
suuden määräämää kuuliaisuutta tai vetäytyä jonkin etuoikeu
den turviin. Hän antaa ja ottaa, mikäli mielensä tekee, hän 
alkaa sodan jtt tekee rauhan, koska sopivaksi näkee. Koko 
maailma tottelee häntä eikä kukaan uskalla vastustaa hänen 
tahtoaan. Hänen ei tarvitse peljätä kapinaa; kukaan ei epäile 
hänen auktoritetiaan.. .  Sillä kuka uskaltaisi nousta Aurin
koa ja hänen palvelijoitaan vastaan?" Mutta muutamia 
sivuja myöhemmin sanotaan, että sevarambit ovat tottuneet 
olemaan laeille kuuliaisia ja alistuvat niiden alaisiksi sitä 
mieluummin kuta enemmän niitä järjellään tutkivat ja sen
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kautta huomaavat, että ne ovat oikeudellisia ja järkeviä. Suo
rastaan ' naurettavassa ristiriidassa tämän varakuninkaitten 
kaikkivaltiasteorian kanssa on myöskin heidän todellinen 
toimintansa. Kaikki mitä Vairasse tietää meille kertoa hei
dän hallitustoimistaan, rajottuu rakennusten, teitten, vesijohto
jen y. m. rakennuttamiseen. Ainoata yritystä, minkä Dumis- 
tas, neljäs varakuningas, teki, ajaakseen vallotuspolitikaa, 
asettui neuvosto mitä tarmokkaimmin vastustamaan ja mää
räsi kerta kaikkiaan ulkopolitikan periaatteeksi sen, että mi
tään vallotussotia ei käydä; niissä tapauksissa, joissa väestö 
on tullut liian suureksi maa-alaan nähden, On tarpeellinen 
maa ostettava naapureilta. Neuvoston vaikutus menee niin 
pitkälle, että varakuningas ei voi ryhtyä mihinkään ilman 
sitä. Sen kautta käy ruhtinaskaikkivalta suorastaan mah
dottomaksi. Miten on nyt ymmärrettävä nämä Vairassen 
suorastaan vastakkaiset selitykset?

Vairasse noudattaa tässä politisissakin kysymyksissä 
menettelytapaa, josta aikaisempien vuosisatojen kirjailijat, mi
käli esittivät kerettiläisiä mielipiteitä, kovin pitivät. Asetetaan 
molemmat vastakkaiset mielipiteet, vallitseva ja uusi, vastak
kain, perustellaan niitä kumpaakin näennäisesti puolueetto
masti ja annetaan lukijan rivien välistä lukea tekijän todelli
set mielipiteet; menevätpä monet arempiluontoiset kirjailijat 
niin pitkälle, että kaksinpuhelussa uuden aatteen ajajan kanssa 
itse voitokkaasti puolustavat vanhaa, tunnustettua mielipidettä. 
Siten emme myöskään erehtyne, jos huomaamme rajatto
malla vallalla varustetusta varakuninkaasta, Auringon edusta
jasta, puhuttaessa, joka tosiasiassa kumminkin kokonaan oli 
riippuvainen ministerien neuvostosta, salaa ivattavan „Aurin
gon« kuningasta, Ludvig XlV:tä, jolla mielestään oli yhtä 
rajaton valta ja joka kumminkin vallan yhtäläisesti oli yli
tarkastajansa ja intendantiensa käsissä. Se seikka, että kir
jasta tavattomasti pidettiin, ja erittäin myöskin monet siitä 
Ludvig XlV:nnen hallitusajan kahtenakymmenenä viimeisenä 
vuonna otetut uudet painokset, vuosina, jolloin alkaa nousta 
vastustus häntä ja hänen järjestelmäänsä vastaan, tukevat var
masti sellaista selitystä.

Yhtä yksinkertaiseksi kuin sisäpolitika, muodostuu oikeu
denkäyttökin. „Kun heillä ei ole mitään erikoisomaisuutta, 
ei heidän keskensä ole mitään siviilioikeusjuttuja«. Siten jää 
jälelle vain rikosasiainoikeudenkäynti, joka on osmasiontien 
käsissä sellaisissa tapauksissa, jotka koskevat osmasioissa teh
tyjä rikoksia. Osmasionteilla on viisi apulaista, joista kolme 
vanhusta, jotka syytetty voi vajita. Jos riitapuolet kuuluvat
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eri osmasioihin, joutuu juttu brosmasiontin ratkaistavaksi j. n. e. 
Vairasse erottaa kokonaista neljä eri lajia oikeusistuimia, 
joiden toimia meidän ei tässä tarvitse selitellä. Kuoleman
rangaistukseen ei voida tuomita, sitävastoin on vankilaran
gaistuksia, joita kovennetaan raskaalla työllä ja ruumiillisella 
kurituksella. Joutuisasti, sanoo Vairasse, ratkaistaan jutut, 
kun ei saada voittoa tai muuta hyötyä siitä, että niitä pitki
tetään! Vairasse ei ole itse asiassa enään kaukana siitä Mo- 
rellyn, Mablyn ja muitten sosialistien selityksestä, että 
yksityisomaisuus on olemassaolevan yhteiskuntajärjestelmän, 
sen voitonnälän ja kaikkien virheiden perustana.

Yhtä lyhyesti kuin utopian kirjottaja kuvaa tuotantotoi
mintaa, yhtä tarkkaan ja perinpohjin esittää hän sevaram- 
bien uskonnon, joka on deismin ja alkuperäisen auringon- 
kunnioituksen sekotusta. Vairassen lausumat uskonnolliset 
mielipiteet, mutta varsinkin kertomus uskonnon perustajasta, 
veijari Strukaraksesta, aiheuttivat sen, että kirjailijaamme vas
taan tehtiin eri tahoilta kerrassaan aiheeton syytös jumalan- 
kieltämisestä. Mutta kun tässä ei ole paikallaan käydä lä
hemmin puhumaan sen ajan uskonnollisista riitaisuuksista, 
jansenilaisuudesta ja kalvinilaisuudesta niiden suhteessa ultra- 
montamismiin, täytyy meidän tyytyä väittämään, että Vai
rassen esittämä mielipide oli puhdasta, vain järkevälle tie
dolle perustuvan deismiä.

Sevarambien kääntyminen kristinuskoon oli mahdotonta, 
»he kun niin kovin luottavat inhimilliseen järkeen, että las
kevat leikkiä kaikesta, mitä usko meille (kristityille) opettaa, 
ellei se vaan ole järjen kanssa sopusoinnussa. . .  He laske
vat leikkiä ihmeistä ja sanovat, että niillä voi olla vain 
luonnolliset syynsä, vaikka ne vaikutukset, mitä ne saavat ai
kaan, näyttäisivätkin meistä hämmästyttäviltä ja me pitäisimme 
niitä ihmeinä, mutta luonnon kannalta käy kaikki määrätyssä 
järjestyksessä, niiden perusteiden mukaisesti, joita on luon
nollisissa esineissä ja seikoissa". Deismiin liittyy vallan tava
ton suvaitsevaisuus, joka menee niin pitkälle, että kouluissa 
määrättyinä vuodenaikoina pidetään suuria uskonnollisia 
väittelyjä, joissa jokainen vallan vapaasti voi lausua ajatuk
sensa. Myöskään valtion virkamiesten vaaleja toimitettaessa 
ei kenenkään uskonnollisiin mielipiteisiin kiinnitetä kerrassaan 
mitään huomiota, vaan vain hänen luonteeseensa ja hänen 
kunnollisuuteensa. Tässä mennään niin pitkälle, että ei edes 
pappeja kielletä hoitamasta siviilivirkaa yksin senvuoksi, että 
hän on juuri pappi. Tämä on tietysti johtopäätös valtion 
ja kirkon eroa tarkottavasta väitteestä, että pappi on yhtä
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hyvä yksityisenä kuin kuka muu tahansa. Mutta Sevaram- 
bien valtiossa täytyy tässä syntyä vastakohtaisuutta ja epä
johdonmukaisuutta, siellä kun on valtiouskonto, jota valtio, 
paitsi tunnustaa, myöskin ylläpitää*). Papit ovat siis sellaisinaan 
virkamiehiä ja antamalla heille vielä siviilivirkoja kootaan 
virkoja yksille, mitä muuten ei tapahdu. Mutta salliipa Vai- 
rasse pappiensa omata omia mielipiteitä uskonnostakin, kun 
he vaan ulkonaisesti täyttävät virkansa velvollisuudet ja elä
vät kunniallisina siivoina ihmisinä. Mutta samalla vajoo 
koko auringonpalvelus naurettavaksi ilveilyksi, — tahtoiko 
Vairasse osottaa, että jokaisen ilmotetun uskonnon aikojen 
kuluessa lahkolaisuuden kehittymisen kautta täytyy muuttua 
ilveilyksi ja tulla sisäisesti ristiriitaiseksi? Mitä hän esittää 
perusteiksi sevarambien rauhalliselle yhteiselämälle uskon
nollisista erimielisyyksistä huolimatta, että nimittäin valtio- 
uskonto on pikemmin filosofiaa ja inhimillistä järkeilyä, kuin 
ilmestystä ja uskoa ja että sitä senvuoksi voisi opettaa välin- 
pitämättömämpänä, viittaa kylläkin siihen, että kysymykseen 
on vastattava myöntävästi, ja osottaa hänet kaikelle ilmestys- 
uskolle vihamieliseksi ajattelijaksi.**)

Vairassen kirjan vahvin puoli on yleensä vähemmän 
taloudellisella kuin moralifilosofisella alalla. Hänen uskon
nosta ja suvaitsevaisuudesta esittämiensä kauniiden aatteiden 
rinnalle tulee samanarvoisena sen vaikutuksen nerokas esi
tys, mikä kommunistisen yhteiskunnan järjestyksellä on sen 
jäsenten luonteen-, hengen- ja ruumiinkehitykseen. Sevaram
bien huomattavimmat luonteenominaisuudet ovat totuuden
rakkaus, jonka kanssa yhteydessä on tunteiden tavaton vil
pittömyys, ja tavaton halu tehdä hyvää ja hankkia kunnioi
tusta itselleen, minkä on saanut aikaan viisaan kasvatuksen 
vaikutus heidän luonteensa alkuperäiseen intohimoisuuteen. 
Kansalaisten, miesten ja naisten, ainainen seurustelu, työssä 
ja levätessä, juhlissa ja jokapäiväisessä elämässä on kehittä
nyt heissä tapojen vapauden, jossa mitä onnellisimmalla ta
valla yhtyvät kaino vaatimattomuus ja avomielinen antautu
minen. „He pyrkivät saavuttamaan jokaisen rakkauden ja 
kunnioituksen, koska vain se on keinona kunniapaikkojen 
saavuttamiseksi; jonka vuoksi myöskin niiden, jotka tavottele-

*) „On vain yksi sallittu ulkonainen jumalanpalvelusmenomuoto“.
**) Myöskin More selittää utopialaisillaan olevan valtion omak

suman jumalanpalvelusmenotavan, joka kumminkaan, kun kaikki ovat 
yhtä mieltä jumalallisen olennon kunnioittamisessa, ei ollenkaan ole risti
riidassa niiden tapojen kanssa, jotka ovat eri lahkoille ominaisia ja joita 
niihin kuuluvat huoneissaan harjottavat.
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vat virkoja, huomaa kunniakkaasti kilvottelevan huolellisesti 
tarkatakseen kaikkia tekojaan, etteivät vaan vahingottaisi 
mainettaan. Juoruaminen ja parjaus rangaistaan ankarasti, 
ja jos todella joku syyttäisi toista kansalaista voimatta todis
taa syytöstään, niin joutuu hän häpeän alaiseksi, jota paitsi 
vielä laki häntä ankarasti rankaisee". Sen vuoksi opetetaan 
lapsiakin puhumaan totta, ja kun heitä ei ole pakotta
massa köyhyys eikä voitontoivo, ei ylempiensä miellyttämi
sen halu eikä heidän epäsuosionsa pelko, niin ei ole ihme, 
että heidän keskuudessaan ei ole ensinkään tai vain vähän 
valehtelijoita. Ainoat paheet, joihin heillä enimmän on 
luonnostaan taipumusta, ovat rakkaus ja kostonhimo; mutta 
edellisen on viisas lainlaadinta johtanut aikaiseen aviovuo
teeseen, toisen osaa viisas kasvatus torjua sillä, että se osaa 
liian kopeuden taltuttaa aikaisella muiden kanssa seurustelulla.

Kaunis henki kauniissa verhossa on voimassa myöskin 
Sevarambiassa. »Sevarambit ovat voimakkaita ja terveitä, 
johon on syynä heidän syntymänsä, elintapansa ja iloisuu
tensa". Heidän syntymänsä, koska heidän isänsä ja äitinsä, 
jotka rakkaus yksin on johtanut yhteen, rakastavat toisiaan 
paljon enemmän kuin ne, jotka muista syistä menevät naimi
siin. Vanha kansanomainen mielipide on se, että rakkauden 
lapset, joita ei ole siitetty laiskassa, vastentahtoisessa ja ilettä- 
vältä tuntuneessa aviosyleilyssä, ovat parempia. Sen vuoksi 
ilmenee tämä ajatus myöskin useiden utopistien avioliitto- 
järjestelmässä; Campanellan sukupuolivalinta, joka ei kiinnitä 
ensinkään huomiota yksilöiden rakkaudentunteeseen, on 
ainoana poikkeuksena. Heidän elintapansa, koska he elävät 
raitista elämää, kärsimättä nälkää ja janoa, koska he välttävät 
irstailua ja kaikki tekevät ruumiillista työtä, tulematta liikaa 
rasitetuiksi. Heidän huvittelunsa ja iloisuutensa, sillä heillä 
ei ole huolia eikä heissä ole ahneutta, joka »jäytää niiden 
sieluja, joiden on pakko joka päivä huolehtia hetken ja tule
vaisuuden tarpeistaan". Heiltä ei puutu mitään, ja heidän 
suurimpana huolenaan on kohtuullisesti nauttia elämän 
oikeita iloja. »Mutta kaikki, mikä edistää sevarambien ter
veyttä, edistää yhtä hyvin myöskin molempien sukupuolten 
kauneutta; sillä, vaikka siellä ei tapaakaan meidän aikamme 
hienoja ja hentoja kauneuksia, jotka enemmän ovat vaha
nukkien kaltaisia, niin näkee sen sijaan miehiä ja naisia, 
joilla on kauniit ja säännölliset kasvonpiirteet, hieno ja sileä 
iho, voimakas ja sopusuhtainen ruumis ja vaalea eloisa ihon
väri ja miehekäs, terveyttä uhkuva ryhtt, jota meillä harvoin 
tapaa".
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Niin mieltäkiinnittävää ja hyödyllistä kuin olisikin lä
hemmin verrata toisiinsa englantilaista Morea ja ranskalaista 
Vairassea ja osottaa, miksi näissä molemmissa niin kerras
saan eriluontoisissa hengissä täytyi terävän arvostelun hakkaa
malle jalustalle kohota niin erilaiset ihannerakennukset, niin 
täytyy meidän tälle lyhyelle katsaukselle asetetuissa ahtaissa 
rajoissa ikävä kyllä tyytyä niihin lyhyisiin viittauksiin, joita 
olemme voineet liittää muutamiin esityksemme kohtiin.

VI LUKU.

17:nnen ja 18:nnen vuosisadan ualtioromaa- 
nit ja matkakertomukset.

Kuten Moren utopia, niin on Vairassenkin „Sevaram- 
bien historia" synnyttänyt lukemattomia jäljittelyjä. Yhteen 
aikaan oli kerrassaan tulvimalla kertomuksia viisaista ja 
hyveellisistä kansoista, jotka asuivat mitä erilaisimmilla, mutta 
enimmäkseen hedelmällisillä ja luonnon suosimilla maailman 
seuduilla. Mutta useimmilta näistä jäljittelijöistä puuttuu ensi 
sijassa luova mielikuvitus, jota Vairassella oli ollut niin ta
vattomassa määrässä ja joka oli saattanut hänen'teoksensa 
näyttämään vähemmässä määrässä keksityn ihannevaltion 
kuin todellisesti olemassa olevan maan kuvaukselta; toiselta 
puolen eivät he voineet käsittää sen syvää tarkotusperäisyyttä. 
Sivuasia, matkakertomus, tuli niissä pääasiaksi, joka ajan pit
kään saa yhä suuremman laajuuden ja jonka rinnalla ihanne
valtion kuvaaminen sivuasiana katoo. Seikkailuja sepitetään 
toistensa jälkeen; haaksirikko toisen jälkeen, kunnes sankari 
tai sankarit, jotka runoilija on määrännyt maallisessa paratii
sissa käymään, onnellisesti ovat saapuneet sinne. Mutta 
sielläkään ei heille usein lepoa suoda. He kulkevat ihanne- 
maan läpi ääreltä toiselle ja astuvat taasen laivaan, ilmalai
vaan, jättiläislintuun tai johonkin muuhun kulkuneuvoon, 
jota kulkijakansa käyttää matkoillaan, palatakseen kotimaa
hansa ja kertoakseen sen hämmästyneille asukkaille ihmesatuja 
kaukaisesta maasta, jolloin ne sitte tekijä on kuullut, tai taa
sen uudenajan Odysseuksina vuosikausia harhaillakseen maasta 
toiseen, vajoten köyhyyteen ja puutteeseen, josta heidät löy-
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tää joku säälivä sielu, joko kirjantekijä tai hänen ystävänsä, 
maksaa heidän edestään laskun isännälle, jonka luona he 
ovat oleskelleet, tai kustantaa heidän kotimatkansa ja kiitok
seksi siitä saa heiltä kertomuksen heidän seikkailuistaan vielä 
vähän ennen heidän kuolemaansa — sillä enimmäkseen kuo
levat he ennen kotimaahan palaamistaan. Kaunista koh
tuutta, missä Vairasse on osannut pysyä johdannossaan, 
etsimme turhaan hänen jäljittelijöittensä teoksista. Seikkailuit- 
tenhakijain rinnalla, joille johdanto ja loppu ovat pääasioita, 
ihannevaltion kuvaus vain välikertomus, on toinen kirjailijan 
luokka, jolle runollinen verhoilu on vain haitallinen este, 
jonka he senvuoksi supistavat pariin sivuun, voimatta kum
minkaan kokonaan vapautua perinnäisestä muodosta. Jos 
siis kaikissa näissä matkakertomuksissa suunnittelussa vallit
see hämmästyttävä yhdenlaisuus, niin on toiselta puolen 
sisällön runsas moninaisuus yhtä suuressa määrässä hämmäs
tyttävä. Meidät johdetaan valtioihin, joissa on voimassa
kaikki hallitusmuodot rajattomasta yksinvallasta täydellisim- 
pään anarkiaan, ja kaikkia sellaisten valtiomuotojen sekotuk- 
sia ylimysvaltais-kansanvaltaisesta yksinvallasta yksinvaltais- 
ylimysvaltaiseen tasavaltaan asti, usein vielä niihin liittyen
teokratisia aineksia; me tutustumme keltaisiin, mustiin ja 
valkoihoisiin ihmisiin, jättiläisiin, kääpiöihin ja tavallisiin 
ihmislapsiin; me kuljemme läpi pimeän Sisä-Afrikari, me 
saavumme kaukaisille Etelämeren rannoille, me laskeudumme 
maan sisukseen ja meidät johdetaan maailmankaikkeuden
avaruuksissa kuulta kiertotähdelle, kiertotähdeltä toiselle — 
lyhyesti sanoen, mitä vaan liitelevin ihmisten mielikuvitus
voi yhdistelyjä synnyttää, tässä on se saanut muodon, usein 
inhottavan, kömpelön, alhaisen, usein kummallisen, mutta 
usein myöskin kauniin ja sopusuhtaisen. On selvää, että 
koko tästä näiden kahden vuosisadan aikuisten teosten seka
sotkusta vain ne kirjotukset voivat tulla huomioomme ote
tuiksi, joissa vakavasti pyritään arvostelemaan nykyistä vaino
ja yhteiskuntajärjestelmää ja toiselta puolen otetaan kommu
nistinen omaisuusmuoto kuvatun ihannevaltion perustaksi.

I. La Terre Rustrale.

Silloin tapaamme ensinnä Sadeurin teoksen »Z,a terre 
australe connue« (»Tunnettu Australia"), joka ilmestyi vuotta
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jälkeen Vairassen teoksen englanninkielisen painoksen, mutta 
vielä ennen ranskankielistä, siis epäilemättä tahtoen esiintyä 
itsenäisenä. Johdantona oleva matkakertomus on yhtä seik- 
kailurikas kuin ajatus kaksisukupuolisista ihmisistä, joita muka 
asuu viidennessä vielä tuntemattomassa maanosassa; mutta 
jo Bayle huomautti, että kirjasta on enempää etsittävä kuin 
mitä ensi näkemältä luulisi. Hän huomauttaa erikoisesti sen 
väitteestä, että australialaiset eivät polveudu Aatamista vaan 
eräästä kaksisukupuolisesta ihmisestä, joka ei Aatamin lailla 
ollut langennut viattomuuden tilasta. Hän selittää, että tekijä, 
joka laatimalla Aatamin edellistä aikaa tarkottavan järjestel
män oli tahtonut hyökätä kirkon opin kimppuun, oli valinnut 
tämän seikkailuverhon vain pettääkseen sensurien valppautta. 
Niin vievätkin suurimman osan kirjan tilasta uskonnolliset 
tutkimukset, joista tässä emme voi käydä puhumaan; meidän 
kannaltamme on kirjan painopiste viidennessä luvussa »de la 
constitution des australiens et de leurs coutumes« («austra
lialaisten vakiomuodosta ja heidän tavoistaan") ja seitse
männessä »des sentiments des australiens sur cette vie« 
(»australialaisten käsitykset tästä elämästä"). Australian asuk
kaat ovat kaksisukupuolista kansaa, joka elää mitä täydelli- 
simmän viattomuuden tilassa ja sentähden hylkää kaiken 
vaatteiden käytönkin. He eivät tarvitse mitään hallitusta 
eivätkä tiedä, mitä »minun» ja »sinun» merkitsee. Kaikki 
on heidän keskuudessaan niin täysin rehellisesti yhteistä, että 
europalainen mies ja vaimo eivät elä täydellisemmässä omai- 
suudenyhteydessä. Meillä on tässä kansa, joka elää kommu
nistisen anarkismin periaatteiden mukaisesti. Anarkian perus
telun esittää muuan australialainen ukko keskusteluissa, joita 
oli syntynyt hänen ja Jacques tai pikemmin Nikolas Sadeu- 
rin, Australian rannikolla haaksirikkoon joutuneen europalai- 
sen välillä, seuraavaan tapaan. Sadeur oli väittänyt, että 
joukko ei voisi olla ilman järjestystä, olematta epäjärjestyk
sessä; sekä että kaikki järjestys edellytti välttämättömästi ylintä, 
jonka alaiseksi muiden olisi pakko alistua. Australialainen 
väittää vastaan, esittäen seuraavaa. Ihmisen luontoon kuuluu, 
että hän syntyy vapaana; vain luopumalla ihmisluonnostaan 
voi ihminen alistua toisen alaiseksi, mutta silloin vaipuu hän 
juuri alistumisensa kautta eläimen tasalle. Kun päämäärän 
aina täytyy olla jotakin korkeampaa, jalompaa kuin vaikuttava 
syy, niin ei myöskään ihminen voi olla syntynyt toista ihmistä 
palvelemaan. Hänen olemuksenaan on vapaus, ja tämän 
riistäminen häneltä on samaa kuin jos pakottaisi hänet ole
maan olemassa ilman olemustaan. Yksinpä silloinkin kun
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kokous", jonka jäseninä on kunkin 10 kuvernöörin valitse
mat edustajat ja puheenjohtajana kuningas. Mitä tämän ja 
tuon kokouksen toimena varsinaisesti on, jää epäselväksi. 
Kuninkaan toiminta tässä kertomuksessa rajottuu siihen, että 
hän katselee maahan saapuneitten europalaisten kellojen- 
tekoa ja aika ajoin nai maan kaunottarista jonkun. Yleensä 
on teoksessa ihannekansan yhteiskunnallisten olojen kuvaus 
kovin taka-alalla niiden lukemattomien seikkailujen rinnalla, 
joihin molemmat kertomuksen sankarit joutuvat matkustaes
saan tuohon maahan ja sieltä palatessaan.

111. Filosofien tasaualta.

Sadeurin ja Massen seikkailumaailmoista johtaa meidät 
Fontenellen jälkeensäjättämä jo vuonna 1768 Genfissä ilmes
tynyt teos takaisin selvempiin olosuhteisiin. Teoksessaan „Filo
sofien tasavalta eli ajaolaisten historia" on kuuluisa filosofi 
ja kirjailija jättänyt jälkeensä kommunistisen valtion suunni
telman, josta vaan ikävä kyllä liiankin usein näkee, että kir- 
jottajan käsi ei ole sitä viimeistellyt. Tämän seikan viaksi 
lienee meidän ensi sijassa luettava ne ilmeiset, suorastaan 
räikeät ristiriidat, joita myöhemmin esityksemme varrella 
teoksessa kohtaamme. Teoksen suunnittelu on vallan ta
vattomasti samanlainen kuin Vairassen „Sevarambien histo
rian". Tässä kuten sielläkin ovat kirjan sankarit, jotka myrsky 
ajaa vieraan maan rannikolle ja jotka siellä korkeasti sivisty
neet asukkaat mitä ystävällisimmin ottavat vastaan, hollanti
laisia. Pienimpiin yksityisseikkoihin asti ulottuu samanlai
suus. Mutta Fontenellen kirjan kuiva sävy on epämiellyttävästi 
vastakkainen Vairassen eloisalle, liikuttavalle kuvaukselle. 
Yhtä vähän voi yhteiskunnallisen elämän käsityksessä ja 
kommunistisen tuotannon ja sen määräämän tuotteidenjaon 
esityksessä ja molempien sukupuolten suhteessa huomata 
edistystä Vairasseen verraten tapahtuneen. Vain ajaolaisten 
uskonto on kehittyneempi, ja on se, sopusointuisasti kah
deksannentoista vuosisadan uskonnollisten mielipiteiden kehi
tyksen kanssa, jonkinlaista ateistista luonnonkunnioitusta 
edellisten utopistien teoksissa tapaamamme deismin asemasta.

Ajaolaisilla ei ole mitään jumalanpalvelusmenoja, ei 
pyhiä kirjoja eikä temppelejä, ei alttareja, ei pappeja. Kaksi
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ihmistä pidetään sidottuna ja vangittuna, voi hän kyllä me
nettää ulkonaisen liikuntavapautensa, mutta ei koskaan si
säistä vapauttaan. Australialainen, jota nämä periaatteet 
johtavat, tekee senvuoksi sangen usein sellaista, jota hänen 
lähimäisensä pyytävät, mutta hän ei toimi milloinkaan 
sen vuoksi, että häntä on käsketty. Sanaa »käsky“ vihaa 
hän; hän tekee vain sitä, mitä hänen järkensä käskee teke
mään; sillä hänen järkensä on hänen lakinsa, hänen sään
tönsä, hänen ainoa johtajansa. Siinä on yksilöllisyysperiaate 
kaikessa ankaruudessaan, eikä tällä Australian kansalla tie
tystikään niin ollen ole hallitusta eikä virkamiehiä. Myöskin 
maanpuolustuksen vihollismielisten lähimäisten hyökkäyksiä 
vastaan suorittavat asukkaat ilman kenenkään päällikön tai 
viranomaisen johtoa, vain vapaan sopimuksen mukaan. Lu
kuisan kansan tuotantoiminnan järjestämisen vaikeuden vain 
yksilöitten vapaan tahdon ilmaukseksi ja ilman enemmistö
valtaa on tekijä välttänyt mitä yksinkertaisimmalla tavalla: 
ei ole yleensä mitään tuotantotoimintaa. Luonnon runsas 
anteliaisuus, ilmanalan suopeus ja asukkaitten tarpeitten mää
rän pienuus tekevät sellaisen vallan tarpeettomaksi. Jokai
sella on maenhedelmiin samanlainen oikeus ja kun niitä on 
yltäkyllin ja työttä saatavissa, ei koskaan voi syntyä riitaa. 
Aivan yhtä yksinkertaisesti ratkaistaan väestönlisäyskysymys 
tämän kaksisukupuolisen kansan keskuudessa; tässäkin rat
kaistaan pulma ottamalla jo edeltäpäin siltä sen pulmallinen 
luonne. Kun suvunjatkon järjestää se yksinkertainen laki, 
että jokaisen kansalaisen on annettava ainakin yksi lapsi 
yhteiskunnalle, ja kun hän tuntee vastenmielisyyttä kaikkia 
sukupuolitunteita kohtaan, ei hän synnytäkään koskaan useam
paa kuin yhden lapsen. Ihmeellistä kyllä, ei kirjan tekijä 
ole huomannut, että tämä laki rikkoo yksilön rajattoman 
vapauden periaatteen.

Näiden vapaitten yksilöitten yhdyselämän tekee mahdolli
seksi kaikille annettava samanlainen kasvatus, jonka päätehtä
vänä on pienestä lapsesta alkaen herättää heissä täydellisen 
tasa-arvoisuuden tunne. Erilaisessa kasvatuksessa, sellaisessa 
kuin kaikissa Europan maissa, on kaikkien riitaisuuksien ja 
epäjärjestyksien ehdoton syy. Sillä se, joka vähemmän tietää, 
joutuu aina sen alaiseksi, joka enemmän tietää, ja tuntee 
itsensä aina sitä onnettomammaksi, kun syntymä on luonut 
kaikki samanlaisiksi ja jokainen on siitä tietoinen. Mutta 
Australian asukkaiden kesken pyrkivät kaikki juuri saman
laisen kasvatuksen vaikutuksesta saamaan kunnian siitä.
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että ovat joka suhteessa samanlaisia; heidän maineensa on 
siinä, että osottautuvat samanlaisiksi ja samanlaisesti kehitty
neiksi.

II. 'Jacques fHasse.

Myöskin siinä teoksessa, joka meille kertoo „Jacques 
Massen matkoista ja seikkailuista“*), on uskonnollinen aines 
etualalla. Siinä kuvatun ihannekansan uskonto on puhdasta 
deismiä. „Minä uskon", lausuu hän uskontunnustuksessaan, 
«alkuperäiseen aineeseen, yleismaailmalliseen, äärettömän vii
saaseen, hyvään ja oikeamieliseen henkeen, riippumattomaan 
ja muuttumattomaan olentoon, joka on tehnyt taivaan ja 
maan". Mutta huolimatta siitä ei hän tunnusta sielun kuole
mattomuutta. Teräviä hyökkäyksiä sekä kristinuskoa että 
erittäinkin sitä edustavaa kirkkoa vastaan ei teoksesta puutu, 
ja niihin liittyy, kuten Meslierinkin kirjotuksissa, ankara 
arvostelu europalaisten ruhtinasten sotapolitikasta, jotka mi
tättömistä syistä, kunnianhimosta tai oikkujensa vuoksi saavat 
sotia aikaan, kuninkaitten ja pappien petoksista, jotka vii
meksimainitut saarnoillaan hallitsijain jumalanarmoisuudesta 
ja heidän uskottomia ja kerettiläisiä vastaan käymiensä sotien 
jumalalle otollisuudesta pitävät herkkäuskoisen kansan orjuu
den ja sorron alaisena, kansan tyhmyydestä, kun se vastaan
sanomatta antaa johtaa itseään oman heimonsa teurastamiseen 
ja tuhoamiseen.

Siitä, onko ihannekansan tuotantotoiminta kommunisti
nen, emme saa tietää mitään suoranaisesti; mutta huolimatta 
siitä, että eräässä kirjan kohdassa puhutaan suoranaisesti 
tavarainvaihdosta, toisessa kuparirahasta, näyttää kummin
kin, päättäen koko maan, sen kylien ja kaupunkien suunni
telmasta, siltä, että maassa vallitsee jonkunlainen kommunis
tinen talousmuoto. Maa on jaettu samanlaisiin, neliön
muotoisiin kanttoneihin, joita joka puolelta ympäröi kanava. 
Jokaisessa kanttonissa on tuomari ja pappi. Kuvernementtien, 
joissa kussakin on kymmenen kanttonia, tuomarit pitävät 
ajottain kokouksia, joissa harjottavat tuomiovaltaa ja päättä
vät yleisen järjestyksen asioista. Sitäpaitsi on vielä „mainio

*) Teos ilmestyi Bordeauxissa 1710.
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periaatetta, joilla on alkunsa puhtaassa, terveessä järjessä ja 
luonnossa itsessään ja jotka ovat kiistämättömän selviä ja 
varmoja, määrää kaikki heidän tunteensa ja mielipiteensä, 
ensimäinen:

Sellainen, mitä ei ole, ei voi mitään saattaa olemaan; 
— ja toinen:

Kohtele lähimäistäsi siten kuin haluaisit itseäsi koh
deltavan.

Ensimäisestä periaatteesta johtavat ajaolaiset uskonnolli
set mielipiteensä. He pitävät yksin luontoa hyvänä äitinään, 
joka olemukseltaan ikuisena antaa elämän koko luoma
kunnalle ja jossa kaikki tapahtuu välttämättömässä järjestyk
sessä. Usko korkeimpaan, näkymättömään olentoon, jonka 
olemassaoloa ei milloinkaan voida olevaisesta perusteesta läh
tien todistaa, näyttää heistä hullulta. Miksi, kysyvät he, täy
tyy tehdä tämä pitkä kierto tuntemattomasta jumalasta luon
non kautta ihmiseen? On vain luonto, ja se on luonut 
ihmisen, kuten kaiken muunkin. Mutta persoonaton kun se 
on, ei sitä yleensä voi käsittää jumalaksi ja mieletöntä on 
rukouksilla koettaa taivuttaa ja liikuttaa tätä persoonatonta 

• olevaista. Luonnon lait ovat muuttumattomat, sen kierto
kulut tapahtuvat ikuisesti samassa järjestyksessä eikä mikään 
voi johtaa niitä toisille urille. Kun siis ei ole olemassa mi
tään luonnon ulkopuolella ja siinä kaikki on liikkeessä, niin 
seuraa siitä ehdottomasti, että ihmisen sielu on katoavainen, 
kuten kaikki muu olevainen, että se ei ole mikään olemus. 
Järkeä, jota pidetään ihmisen eläimistä erottavana tunnus
merkkinä, pitävät ajaolaiset yhtä hyvin muitten elävien olen
tojen kuin ihmisenkin perimäosana. Molempien välinen ero 
on vain asteettainen, ei mikään laadusta riippuva. Sielu on 
vain osa hienoa ja kovin liikkuvaa ainesta, jota jossakin mää
rin on kaikissa esineissä ja joka vallitsee koko luonnossa.

Tällaisten filosofisten ajatusten vallitessa ei luonnollisesti 
enää voi olla olemassa mitään uskontoa eikä myöskään 
pappiskuntaa. Perheenisät opettavat iltasin perheensä jäse
nille hyvän kansalaisen velvollisuuksia, — se on ajaolaisten 
jumalanpalvelus. Ja siitä huolimatta pysyy heidän valtionsa 
pystyssä ja terveenä, ja vallitsee siellä puhtaampi siveellisyys 
kuin missään sellaisessa, missä valtiokirkko pramein ju
malanpalvelusmenoin ja lukuisin papein julistaa jonkun us
konnon oppeja.

Ajaon saari on jaettu kuuteen piirikuntaan, joista jokai
sessa on pääkaupunki, ja jokainen niistä tavallaan muodos
taa oman tasavaltansa. Ajao, suurin näistä piirikunnista, on

25
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jaettu kuuteen kolmikulmioon, jotka muodostavat yhtä monta 
korttelia. Jokaisessa korttelissa on 600 — 800 taloa (pitkiä 
yksikerroksisia rakennuksia, joissa on kullalla tai nahalla 
päällystetty katto) ja joissa jokaisessa asuu kaksikymmentä per
hettä. Koko valtiomuodon perustana on, kuten Morella, 
perhe, johon kuuluu minchiksi nimitetty perheen isä sekä 
hänen kaksi vaimoaan ja lapsensa. Kaksikymmentä perheen 
isää, jotka yhdessä asuvat samassa talossa, valitsevat yhdessä 
kaksi minchistiä, joiden alaisena koko talo on. Heidän 
virkakautensa kestää kaksi vuotta, ja toinen heistä valitaan 
joka vuosi uudestaan. Neljäkymmentä kahdenkymmenen 
naapuritalon minchistiä valitsee aina yhdessä kaksi minchiskoaa. 
Näillä yhden kaupunginneljänneksen kahdeksallakymmenellä 
esimiehellä on oma kokoushuone, jossa he päättävät asioista. 
He valitsevat kansalaisista, jotka jo ovat olleet minchiskoan 
toimessa, kaksi minnhiskoa-adoeta, jotka muodostavat kau- 
punginneuvoston. Aina neljä vanhinta ja viisainta entistä 
minchiskoa-adoeta valitsevat kuuden kaupungin kaupungin- 
neuvostot maan ylivaltaiseksi neuvoskunnaksi, joka valitaan 
kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Virkoihin valitaan harvoin 
ketään uudestaan, kun hallintomuodon pyrkimyksenä on an
taa mahdollisuutta myöden kaikkien kansalaisten päästä kunnia
paikoille, kannustaakseen siten kaikkien kansalaisten kunnian
himoa ja saattaakseen heidät, vain ansion tuottamien kunnia
paikkojen toivossa, elämään moitteettomasti ja siveästi. Näiden 
neljän virkamiesluokan käsissä on koko hallitus, järjestyksen
valvonta, oikeudenhoito sekä tuotannon ja tuotteidenjaon 
johto. Tärkein toimi on minchiskoa-adoen, jonka toimena 
on koko piirikunnan hallinto. Nämä viranomaiset pitävät 
tarkkaa luetteloa kansalaisten syntymästä ja kuolemasta; 
tarkkaa maaluetteloa kaikista piirikuntansa maista ja sii
hen kuuluvista kylistä, johon luetteloon merkitään peltojen 
viljelys ja eri viljelysmaiden suhteet; edelleen luetteloa kai
kista niistä, jotka toimivat ammattien ja laitosten eri aloilla' 
ja niiden tuotannon määrästä, sen mukaan kun täytyy jär
jestää niiden määrä, joiden on opittava kutakin ammattia. 
Minchiskoa-adoet pitävät sitäpaitsi huolta kylien tuotanto- 
ylijäämien tasaamisesta ja tuotteiden kulettamisesta kaupun
kiin sekä vihdoin eri piirien tuotannon tasottaniisesta. He 
käyvät tarkastamassa yleisiä rakennuksia, kuten kouluja, sai
raaloita, orjien asuntoja, joita ilman nyt ei, kuten näkyy, 
Moren ja sitte myöskin Vairassen esiintymisen jälkeen, ei 
voinut syntyä ainoatakaan tuon ajan utopiaa, ja yleisiä varasto
huoneita; he pitävät istuntoja, joissa ottavat vastaan yksityis-
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ten valituksia, — lyhyesti sanoen he elävät kaiken kaikkiaan 
sangen työteliästä kiusallista elämää. Varsinaista oikeuden
käyttöä hoitavat minchiskoat, joiden rankaisuvalta on sangen 
laaja, jopa menee aivan orjaksijulistamiseen asti. Huolimatta 
tekijän väitteestä, että adoeretsin, ylimmän neuvoston jäsenen 
virka on kovin vaivalloinen ja vastuksellinen, hänen kun on 
valvottava kuuden kaupungin ja niiden piirikuntien hallintoa, 
täytyy meidän tunnustaa, että meistä ei hänen toimintansa 
näytä kovin rasittavalta. Ylineuvostolla on alaisinaan sota
laitos, raha- ja vero-olot, tie-, katu- ja rakennusasiat, ja sen 
on järjestettävä tuotteiden tasotus eri piirikuntien kesken, 
jollei sato — mikä muuten tapahtuu kovin harvoin — olisi 
kaikkialla yhtä runsas.

Yhtä laajalti kuin tekijä on meille kertonut ajaolaisten 
valtion hallitusmuodosta, yhtä lyhytsanainen on hän esittäes
sään tämän, luonnon niin tavattomasti suosiman maan tuo
tantotoimintaa. Ei mikään olekaan helpompaa kuin kaava
maisesti esittää jonkin hallitusmuodon rakenne ja järjestää 
niin ja niin monta virkamiesluokkaa ja jakaa niille kirjailijan 
kotimaassa olevat virat, ja tämän osan tehtävästään ovatkin 
merkityksettömimmätkin utopistit ratkaisseet koko taitavasti. 
Mutta tämän työn ansio on vain pieni; jonkin utopian arvon 
todellisena koetuskivenä on tuotantotoiminnan kuvaus. Onko 
tekijä käsittänyt kehittyvän suurteollisuuden pyrintöperät, 
onko hän huomannut ja ymmärtänyt sen helmassa syntyvät 
sosialistisen tuotannon idut, kypsyttänyt ne mielessään, kuten 
taimilavassa, aavistaen niiden luonnollisen kehityksen ja 
esittänyt ne ihannevaltionsa kuvauksessa? — ne ovat ky
symyksiä, jotka mielessä täytyy ryhtyä tutkimaan utopistien 
teoksia, niiden mukaan on ensi sijassa arvosteltava näiden 
arvo sosialismin historialle. Jos tällä mittapuulla arvoste
lemme kirjaamme »Filosofien tasavalta", niin huomaamme, 
että se Vairassen teokseen verraten ei merkitse pienintäkään 
edistystä, ei, vaan melkoista taantumusta. Tuotantotoimin
nan kuvauksessa ilmenee teoksessa niin tavatonta kommunis
tisen yhdyskunnan ymmärtämisen puutetta, niin räikeitä 
ristiriitoja, että me olemme taipuvaisia lukemaan ne, ei sen 
tekijän Fontenellen, vaan tuntemattoman julkaisijan viaksi.

»Minun ja sinun on Ajaon saarella tuntematonta: kum
minkaan ei kaikki ole täysin yhteistä. Kukaan ei saa omis
taa maata yksityisomaisuutena. Kaikki kuuluu valtiolle, joka 
sitä viljelyttää ja jakaa sen tuotteet perheiden kesken." Pääosa 
tuotannossa on luonnollisesti maanviljelyksellä. Sitä h a jo t
tavat nuoret avioparit, jotka heti avioliittoon mentyään jät
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tävät kaupungin ja asettuvat asumaan kyliin minchiskoa-adoen 
heille osottamiin asunnoihin. Näillä kylillä on puolestaan 
jonkinlainen itsehallinto; ne valitsevat minchistinsä ja minchis- 
koansa samoin kuin kaupunkien talot ja piirikunnat; mutta 
kaikki nämä virkamiehet riippuvat kaupunkien minchiskoa- 
adoeista ja ovat velvollisia antamaan niille kuukausittain ker
tomuksen kaikesta. Jokaisessa kaupungissa ja jokaisessa ky
lässä on vilja-aittoja ja varastohuoneita. Kylistä viedään 
kaupunkien tarpeisiin välttämättömät viljamäärät ja muut 
hedelmät niihin. Ravintoaineet, joita on säilössä kaupungin 
suurissa kauppahalleissa, jaetaan sieltä kaupungin eri kortte
lien tarpeiksi. Minchiskoat jakavat osat eri taloille ja minchis- 
tit sitte eri perheille. Tämä jako toimitetaan joka neljäs 
päivä. Samanlainen tapa on voimassa asukkaiden vaatetuk
seen nähden. Vaatteiden valmistaminen perheille jaetuista 
kankaista on vaimojen tehtävänä; räätälejä Ajaossa ei ole. 
»Mutta vähemmän tärkeät tarpeet — otan tähän kohdan 
kokonaisuudessaan, osottaakseni räikeän ristiriidan — kuten 
huonekalut, kengät, keittiökapineet, hatut, ostetaan vaihta
malla. Tämä tapa vaikuttaa, että jokainen ahkeroitsee amma
tissaan päästäkseen puutetta kärsimästä. Usein kumminkin 
tapahtuu, että hankitaan itselleen huvia rientämällä tyydyttä
mään toistensa tarpeita, kuten hyvin sopii ihmisille, jotka 
kaikki ovat veljiä ja tunnustavat yhteisen äidin, jolle ovat 
kiitollisuudenvelassa koko olemassaolostansa, niin että esim. 
saman talon asukkaat, vaikkapa harjottaisivat eri ammattiakin, 
kun he näkevät jonkun olevan jonkin puutteessa, tulevat tätä 
tarjoamaan, todellisuudessa pidättäen itselleen oikeuden tar
peen tullen pyytää häneltä jotakin; yhtä usein tapahtuu, että 
yksityinen, joka tapaa jotakin, mitä hän tarvitsee, toisella, 
joka ei tarvitse mitään, mitä tarvitsija voisi hänelle kor
vaukseksi antaa, kumminkin aina saa, mitä tarvitsee. Sanalla 
sanoen, hankitaan itselleen todellista huvia hankkimalla kum- 
mankinpuolista kiitollisuudenvelkaa, ja tämä mieliala vallit
see saaren kaikissa asukkaissa." Vielä suuremmassa risti
riidassa kaiken sen kanssa, mitä edellisissä luvuissa on sanottu, 
paitsi tuotannosta, myöskin maan maantieteellisestä jaosta, on 
kertomus ajaolaisten vuori kai vosoloista. Kuten kaikki maa, 
kuuluvat nämäkin valtiolle, ja kukin ajaolainen menee aina
kin kerran elämässään sinne itse tarkastaakseen luonnon 
ihmeitä ja ottaakseen sieltä mukaansa niin paljon kuin tar
vitsee, jolloin kohdan sanamuoto jättää epäselväksi onko 
kysymys luonnonihmeistä tai jostakin muusta. Tämän piirin, 
Kalukin, joka näyttää olevan tässä äkkiä syntyvä seitsemäs
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piiri — sillä muissa kohdin puhutaan vain kuudesta piiristä 
—, asukkaat tekevät pääasiallisesti metallitöitä, kun siellä on 
vähän maanviljelyskelpoista maata. He vaihtavat metallit tava
roihin, joita heille tuovat muista piireistä tulevat matkustajat, 
vallan huolimatta siitä, että he joka seitsemäs kuukausi an
tavat määrätyn määrän viiden muun kaupungin varasto
huoneisiin. Turha olisi koettaa ratkaista kaikkia niitä risti
riitoja, joita on tässä ja edellisessä kohdassa; mutta toiselta 
puolen olisi myöskin mitä suurimmassa määrässä väärin 
luulla kirjan tekijää, olipa hän nyt Fontenelle tai kuka muu 
tahansa, niin typeräksi, ettei hän kirjaa laatiessaan olisi huo
mannut näitä kerrassaan kömpelöitä ristiriitoja. Pyyhkikäämme 
senvuoksi pois nämä sivut, joitten mutkikas kirjotustapakaan 
ei ole sopusoinnussa muitten osien yksinkertaisen lauseraken
teen kanssa, ja tehkäämme siten yksinkertaisemmaksi se 
joka tapauksessa vajavainen kuva, jonka tekijä on tyytynyt 
antamaan ajaolaisten tuotannosta.

Jokaisen ajaolaisen on kahdenkymmenvuotiaana mentävä 
naimisiin, ja kahden naisen kanssa. Viisas laki! sanoo te
kijä, jolla yleensä näyttää olleen pelonsekainen kammo nai
sia kohtaan, ja selittää: sillä molemmat vaimot tulevat aina 
kilpailemaan innokkaasti saavuttaakseen puolisonsa rakkau
den ja karttavat senvuoksi kaikkea, mikä voisi tuottaa hänelle 
surua, levottomuutta, huolta, mitkä ovat niin tavallisia maissa, 
joissa yksi vaimo usein on suuremmassa määrässä talon 
valtias kuin puoliso raukka, jonka elämä menee pelkissä 
huolissa tai paremmin sanoen on todellinen helvetti. Ko
sinta- ja avioliitonsolmimistavat voimme tässä sivuuttaa, vallan
kin kun ne oleellisissa piirteissään ovat lainattuja Vairassen 
teoksesta. Tytön tutkiminen, eikö hän ole salannut mitään 
rumentaviakaan vammoja, tapahtuu Moren Utopian esikuvan 
mukaisesti, mutta pieni muutos on tehty, joka hyvin kuvaa 
hienostunutta kahdeksastatoista vuosisataa. More, lapsellisen 
luonnollisena, näyttää tulevat aviopuolisot ennen naimisiin 
menoa toisilleen täysin alastomina; kirjottajamme mielestä 
on tämä tapa liian alaston! Huolehtiva äiti pukee nimittäin 
tyttärensä päälle hänen tavallisten vaatteidensa alle mitä 
ohuimmasta harsosta tehdyn paidan. Kun nyt tytär viedään 
kihlattavaksi ja tavallisuudenmukaiset kysymykset on tehty, 
vetäytyvät virkamiehet, jotka tilaisuudessa ovat toimineet, ja 
tyttären isä hetkeksi syrjään, ja kun nyt äiti riisuu tyttäreltä ta
valliset vaatteet, näkee hänen tuleva vävynsä harson läpi 
kaikki ne ihanuudet, joita luonto on antanut tyttärelle. Lapset, 
jotka näissä avioliitoissa syntyvät, kasvatetaan, kumpikin suku
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puoli erikseen, suurissa kouluissa, joita on kaksi jokaisessa 
maan kuudesta kaupungista. He joutuvat niihin täytettyään 
viidennen vuotensa, josta alkaen valtio kokonaan ottaa asiak
seen heidän käsvatuksensa. Koko suunnitelmassa ei ole 
mitään uutta. Me tapaamme tässäkin taas saman teknillisen 
työn yhdistämisen hengen ja ruumiin kehittämiseen, joka 
on tullut pysyväiseksi piirteeksi utopistien kasvatusohjelmaan 
ja niistä sitte siirtynyt sosialististen puolueiden ohjelmiin. Ne 
oppilaat, jotka ovat päässeet määrättyyn ikään, menevät kou
lusta päivisin kaupunkiin opetellakseen mestarien, tavallisesti 
isänsä, luona jotakin käsityöammattia, ja palaavat iltasin ta
kaisin kouluun. Tytöt kasvatetaan samalla tavoin, vain sillä 
erolla, että heidät viidennestätoista tai kuudennestatoista ikävuo
destaan alkaen mitä huolellisimmin kasvatetaan tuleviksi 
perheenäideiksi ja sen vuoksi erittäinkin opetetaan hoitamaan 
taloutta, josta huolehtiminen on yksin naisten asia. Kaikki 
heidän kasvatuksessaan tarkottaa niiden heidän luonteensa 
puolien kehittämistä, jotka ovat omiaan tekemään heidät 
tuleville puolisoilleen rakastettaviksi ja miellyttäviksi. Heidän 
on senvuoksi myöskin vallan tarpeeton oppia kirjottamaan, 
kun he sitäpaitsi eivät mitenkään voi ottaa osaa hallitukseen 
ja hallintoon.

Tämä ajaolaisten koko sivistyselämä perustuu alkuasu
kasten orjuudelle, joiden kohtalo ei ole ollenkaan miellyttävä. 
Vallotuksen kautta ovat nimittäin maahan siirtyneet ajaolai- 
set vallanneet saaren ja silloin surmanneet suurimman osan 
alkuväestöä; vain pienelle osalle siitä lahjottivat he elämän 
käyttääkseen heitä tulevaisuudessa orjina. Nämä, samoin 
kuin heidän jälkeläisensäkin, ovat valtion omaisuutta. Es
tääkseen heidät liiaksi lisääntymästä, tapettiin aluksi liiat 
lapset, myöhemmin vietiin heidät Kiinan rannikoille ja jätet
tiin siellä oman onnensa nojaan. Orjat elävät vasituisissa 
orjakarsinoissa joihin heidät suletaan tunnin kuluttua aurin
gonlaskusta; orjien on mitä ankarimmin kielletty seurustele
masta naapurikorttelin orjien kanssa. Tämä koko epäinhi
millinen orjatalous, jonka kuvaamisessa tekijällä varmaan on 
esikuvina ollut mielessään Sparta ja sen helotit sekä neekeri- 
orjuus, ei ole missään yhteydessä valtion muun olemuksen 
kanssa, kun ajaolaiset eivät ensinkään vietä laiskojen, loisina 
elävien orjanisäntien elämää, jotka asettaisivat kaiken työn 
lukuisien valtionorjiensa tehtäväksi, vaan ovat itse ahkeria 
työntekijöitä sekä maanviljelyksen että käsityön aloilla.
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IU. Fenelonin Telemak.

Ranskan sosialismin historian ensimäisen jakson lopulla 
on muutamin sanoin muistettava myöskin Fenelonia ja hänen 
kuuluisaa teostaan Telemäkiä. Meillä oli jo aikaisemmin
tilaisuus mainita, että F£n£loti*) huolimatta korkeasta aateli
sesta syntymäperästään tai ehkä juuri senvuoksi vastusti 
Ludvig XIV:nnen ja hänen hovinsa pohtikaa ja tuomittiin 
tämän vastustuksensa tähden Parisista Cambraihin. Fenelon 
oli ennen ollut Bourgognen herttuan kasvattajana, ja tätä 
varten olikin alkuaan kirjotettu „Telemak", jolla alkoi uusi 
laji ihanteellisia matkakertomuksia. Kirjassa esitetään laajalti 
yksinvaltiaan olemus, tehtävä ja velvollisuudet ja tulee se 
tässä huomioonotetuksi vain sikäli kuin se Telemakin, 
isäänsä etsivän Odysseuksen pojan, matkakertomuksen puit
teissa kuvaa kahta yhdyskuntaa, B£tiquea ja Salentea, joista 
toisen perustana on maan yhteisomistus, ja toisessa vallitsee 
luokkajako ja omaisuudenjako, joka eri luokkien piirissä on 
suhteellinen perheiden suuruuteen.

Betiquen asukkaat ovat melkein kaikki maanviljelijöitä 
tai paimenia; käsityöläisiä ei heidän keskuudessaan ole juuri 
ensinkään, ja kaikkia taiteita pidetään hyödyttöminä, veltos
tuttavina ja tapoja turmelevina. Kun he ovat sitä mieltä, 
että kateutta ja vihaa, kunnianhimoa ja ahneutta täytyy ihmi
sissä syntyä samalla kuin tarpeet ja niiden tyydyttämisen 
keinot lisääntyvät, kammovat he sivistyksen hienostumista ja

*) Fenelon, syntynyt 1651 Fenelonin linnassa Perigordissa, kuollut 
1715, polveutui ylhäisestä aatelisesta suvusta ja määrättiin aikaisin hen
gelliseen säätyyn. 1675 vihittiin hänet papiksi ja saavutti hän pian suu
ren maineen saarnaajana. Bourgognen herttuan, pudvig XIV:nnen pojan
pojan, kasvattajana sepitti hän tätä varten tarunsa, in. m. Telemakin. 
Hänen kasvatuksensa tarkotuksena oli kasvattaa oppilaastaan »filoso
finen kuningas". Protestantien leppymättömänä vastustajana ylisti hän 
Nantesin ediktin peruuttam ista; ylimyksenä piti hän oikeana pitää 
alemmat luokat köyhyydessä ja riippuvaisuudessa, mutta harjotti toiselta 
puolen tavatonta hyväntekeväisyyttä hiippakunnassaan Carnbraissa. Hän 
oli rajattoman yksinvallan vastustaja ja tahtoi sen sijaan mahtavan ylimystön 
ja valtiosäätyjen rajottarnaa kuningasvaltaa. Fenelonin politika ei ole 
ollenkaan omaperäistä, hänen vastustuksensa Ludvig XIV:ta vastaan oli 
heikkoa ja merkityksetöntä. Hänen pehmeä, tunteellinen luontonsa teki 
mahdolliseksi sen, että hänessä samalla ilmeni ylenpalttista rakkautta ja 
lempeyttä sekä toiselta puolen kovuutta jopa julmuuttakin toisuskoisia 
vastaan. -  Hänen Telemakinsa ilmestyi vasta 1698 vastoin hänen tah
toaan, myöhemmin otettiin siitä lukemattomia painoksia ja tehtiin kään
nöksiä vieraille kielille.
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pitävät onnensa takeena miellyttävää yksinkertaisuutta. He 
elävät kaikki yhdessä jakamatta maataan; jokaista perhettä 
hallitsee sen vanhin, joka on sen todellinen kuningas. Kaikki 
heidän tavaransa ovat yhteistä; puitten ja maan hedelmiä, 
karjojen maitoa on niin yltäkylläisen runsaasti saatavissa, 
että heidän ei tarvitse jakaa, kohtuullisesti ja vähin tarpein 
kun elävät. Kun heillä ei ole erikoispyyteitä, joita toinen 
voisi esittää toista vastaan, rakastavat he toisiaan veljellisesti, 
häiritsemättä ketään. Luopuminen turhista rikkauksista ja 
tyhjistä iloista saa säilymään tämän rauhan, yhteyden ja va
pauden. He ovat kaikki vapaita ja tasa-arvoisia. Heidän 
keskuudessaan ei ole muuta kunnioituksenosotusta kuin van
huuden kokemukselle annettu. Petoksen, väkivallan, väärän- 
valan, oikeusjuttujen, sotien julmaa ja vihattua ääntä ei mil
loinkaan kuule tässä jumalien rakastamassa maassa.

Niin yksinkertaisia ja suloisen ihania eivät ole Salenten 
olosuhteet. Kuningas Idomeneuksen prameudenrakkaus ja 
kunnianhimo ovat vieneet maan häviön partaalle, ja Mentor, 
Telemakon ystävä ja neuvonantaja, ottaa tehtäväkseen antaa 
maalle uuden hallitusmuodon ja laskea maan kehityksen 
lujalle ja järkevälle perustalle. Senvuoksi jakaa hän kansan 
seitsemään luokkaan ja määrää jokaiselle asunnon, vaatetuk
sen, huonekalujen ja ravinnon laadun sekä omaisuuden suu
ruuden kutakin perhettä kohti. Jokaisen luokan jokainen 
perhe omistaa vain niin paljon maata, kuin on ehdottomasti 
tarpeen siihen kuuluvien henkilöiden ylläpitoon, jotta tämän 
lain kautta kävisi aatelille mahdottomaksi rikastua köyhien 
kustannuksella. Tällä tavoin tulee jokainen omistamaan 
maata, mutta aina vain vähäsen. Yhteisomistuksesta ei Salen- 
tessa ole puhettakaan; siellä on, yhtä hyvin kuin Ranskassa, 
kauppa, eri luokkia ja rajaton kuningasvalta, joka on ranska
laista parempi vain siinä, että sen hallitsija on kylliksi viisas 
noudattaakseen filosofisesti sivistyneen valtiomiehen neuvoa.

Molemmissa valtiomuodoissa, sekä Salenten että Beti- 
quen, ilmenee selvästi Fenelonin taantumuksellinen ajatus, 
joka pyrkii pidättämään taiteitten ja teollisuuden kehitystä 
muka ihmisten siveyden ja onnen eduksi. Fenelonin tarkkaa- 
vissa silmissä näyttävät ne molemmat erottamattomasti yhdis
tetyiltä ahneuden ja kunnianhimon paheisiin, itsekkyyden 
julmaan valtaan; eipä hän emmi näkemästä niissä näitten 
paheitten ja yhteiskunnallisen kurjuuden syytä. Hän ei sen 
vuoksi myöskään tunne mitään muuta keinoa kuin palaami
sen luonnontilaan, jona hän ei kumminkaan, kuten puoli 
vuosisataa jälkeenpäin Rousseau, pidä täydellisen yksilön
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yksinäistä harhailua aarniometsässä, vaan viatonta paimento
lais- ja maanviljelijäelämää. Tämä luontoon palaamisen aja
tus ilmeni myöhemmin teennäisesti ja epätodellisesti korke
ampien luokkien paimenelämässä ja 18:nnen vuosisadan 
paimenkirjallisuudessa, ja sen kohtaa myöhemmin kehitys- 
vihollisessa ja liiotellun asketisessa muodossa kokonaisessa 
sarjassa sosialistisia kirjailijoita. On senvuoksi sangen mieltä- 
kiinnittävää kuulla, miten muuan ranskalainen, kokonaan 
unohdettu kommunisti, joka eli melkein vuosisataa myöhem
min, arvostelee Telemakin ihannekuvauksia. »Hänen (Föne- 
lonin) kaunis sielunsa kuvailee mielessään lakeja, jotka hän an
taa Idomeneuksen antaa Salentelle; mutta sen koko kauneus nä
kyy, kun hän asettaa Adoamin suuhun Betiquen tapojen kuvauk
sen. Tuntee vain, että hänelle, joka mitä lämpimimmin 
rakkauden ihmiskuntaan ja oikeamielisen arvostelun johta
mana oli innokkaimpia ja rehellisimpiä Jesuksen Kristuksen 
seuraajia, oli todellinen onnettomuus se, että hänen asemansa 
teki hänelle mahdottomaksi huomata ihmisen paheiden to
dellista alkuperää.. .  Näkee myöskin minkälaisia tavattomia 
ja turhia ponnistuksia hän oli tehnyt, sovittaakseen Salentessa 
noita mitä erilaisimpia ja vastakkaisimpia aineksia, orjuutta 
ja ihmisten onnea, yhteen.. . .  Silloin käsittää, että hän olisi 
antanut aatteille vallan vastakkaisen suunnan, sen sijaan että 
oli vetänyt melkein ylipääsemättömän rajaviivan noiden seit
semän eri luokan välille, ja mitä tulee onnellisiin ja rauhalli
siin Betiquen asukkaisiin, niin ei hyvä Fenelon olisi tehnyt 
heistä pientä kansakuntaa, joka kokonaan on mahtavien 
naapuriensa armoilla. Edelleen ei hän ensimäisten askelten 
jälkeen olisi antanut taiteiden kehityksen jäädä paikalleen, kun 
kaikki ympärillä olevat kansakunnat voivat kehittyä ja siten 
ruveta vastustamattomasti siihen vaikuttamaan ja pakostakin 
tuottaa heille kaikki ne paheet, joita ihmisten onnetto
muus tuottaa (,,Ruvarebohnin filosofia", II osa).

U. R a m s a y n  „Les uoyages  äe Cyrus“.

Fenelonin Telemakin lukemattomista jäljittelyistä, kai
kista niistä muinaisajan sankareista, joiden raskalaiset kirjai
lijat antoivat matkustaa kaikissa maailman osissa, tahdomme
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enää vain kahta muistella muutamin sanoin: Ramsayn*) kir- 
jottaman teoksen „Kyyroksen matkat" ja Pechméjan «Téléphen" 
sankareja. Edellisessä teoksessa kiinnittää mieltämme vain 
Atenan ja Spartan vertailu ja siihen liittyvä tavarain yhtei
syyden arvostelu. Lykurgon hallitusmuodosta lausuu Ram
say musertavan arvostelun: ihmisiä, jotka, kuten lakedaimo- 
nilaiset, kasvatetaan vain sodankäyntiä varten, jotka eivät 
tunne mitään muuta työtä, mitään muuta opiskelua, mitään 
muuta kutsumusta kuin harjaantumisen ihmismurhaan, täy
tyy pitää kaiken yhteiskunnan vihollisina. Heihin verraten 
ylistää hän sitte innokkaasti Atenaa, yksityisomaisuuden kau
punkia, ja sen vuoksi myöskin sivistyksen, taiteen, lyhyesti 
sanoen kaiken sen luojaa, mikä elämän elämisenarvoiseksi 
tekee. Epäilemättä on Ramsay tarkottanut utopisteja ja näi
den ylistämää tasa-arvoisuutta ja tavarain yhteisyyttä itsensä 
Solonin suuhun asettamallaan Solonin valtiomuodon historian 
esityksellä. Ensimäinen ja suurin pahan lähde, josta Solon 
huomasi Atenan kansan kärsivän, oli kansan auktoritetin 
hurjuus, pintapuolisten kykyjen valta, jotka sillä tekosyyllä, 
että kaikki ihmiset olivat syntyneet tasa-arvoisiksi, pyrkivät 
yhdistämään kaikki säädyt ja saarnasivat luuloteltua tasa- 
arvoisuutta vain voidakseen itse haljita. Ensimäinen askel, 
minkä Solon senvuoksi' otti, oli se, että hän ankarasti antoi 
rangaista kaikkia niitä, jotka levittivät mielettömiä tasa-arvoi- 
suuden oppeja kansan keskuuteen. Hän todistaa sitte, että 
luonnollinen tasa-arvoisuus oli muka vain runollisille ta
ruille perustuva mielikuvitelma ja että kulta-ajan loputtua 
eriarvoisuus oli käynyt välttämättömäksi, että vihdoin patriar- 
kallisen hallinnon muka tuli olla kaikkien hallitusten esi
kuvana. Lyhyesti sanoen, Ramsayn Solon alkaa toimintansa 
juuri kumoamalla kaiken sen, mitä utopiset lainlaatijat tavalli
sesti edellyttivät pettämättömäksi totuudeksi. Toiselta puolen 
tunnustaa hän kumminkin toiseksi Atenan hädän syyksi 
omaisuuden tavattoman erilaisuuden, joka muutamille on 
koonnut tavattoman rikkauden ja suuren enemmistön syössyt 
syvään köyhyyteen, mutta hän ei nähnyt spartalaisten omai- 
suudenyhteydestä olevan apua. Kun hän säilytti yksityis- 
omistusoikeuden, olivat hänen ainoina apukeinoinaan laaja 
velkojen anteeksianto, lukemattomien lakien yksinkertaistutta- 
minen ja lastenkasvatuksen parantaminen.

*) Ramsay, André Michel de, syntynyt 1686 Äyrissä Skotlannissa, 
kuollut 1743 Saint-Germain-en-Layessa. 1709 kääntyi hän Fénélonin kirjo- 
tusten vaikutuksesta katoliseen uskoon ja tuli sen innokkaaksi kannatta
jaksi valtiollisellakin alalla.
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UI. Pechmejan T£lephe.

Sen sijaan hyökkää Pechmeja*) „Teldphessään" yksityis- 
omistusoikeuden ja perintöoikeuden kimppuun sangen anka
rasti. Hän ylistää Minoksen lainsäädäntöä, kun »tämä jakoi 
omaisuudet tasan ja perusti makean vapauden", ja kiittää 
ylenpalttisesti Kretan onnea, kun se oli hyväksynyt Minok
sen lait. Samalla kun Tefefos, se on tässä nimenä puoli- 
jumalanpojalla, joka on elämässä oppi- ja kulkuvuosiaan, 
Vähässä Aasiassa näki rikkaan maan olevan kokonaan muuta
mien rikkaiden kansalaisten omana, jotka ahmivat sen hedel
mät, koristausivat kukilla ja säälittä ja omantunnon vaivoitta 
kastelivat sitä köyhyyden hiellä, näkee hän Kretassa joutu
neensa maalliseen paratiisiin. Täällä ei ole mitään yksityis
omaisuutta eikä perintöjä. Vanhempien ei enään sallittu 
vakuuttaa vielä syntymättömille lapsilleen tavattomia omai
suuksia, joilla he saivat vihatun oikeuden käyttää hyväkseen 
ryöstetyn joukon työtä. Ei enään nähty kokonaisten sukupol
vien olevan syntymästään asti tuomittuja halveksittuun orjan 
asemaan ja pienen kansalaisryhmän saavan jo kehdossaan 
palkan isiensä otaksutuista ansioista ja jo edeltäpäin maksun 
niistä palveluksista, joita he itse kerran mahdollisesti tulisi
vat valtiolle tekemään. Alhaista syntyperää, hyödyllistä ja 
vaivalloista ammattia ei enään pidetty rikoksena, joka olisi 
rangaistava häpeällä ja halveksimisella, eikä riemuitseva lais
kottelu enään vaatinut suosiota ja kunniaa.

*

Ranskan sosialismin ensimäinen aikakausi on takanamme, 
se käsittää 17:nnen vuosisadan ja ensimäisen viidenneksen 
18:ta vuosisataa. Me olemme voineet liittää esitykseen suu
rimmasta ranskalaisesta utopistista Vairassesta samalla esityk
sen muutamista 18:nnen vuosisadan valtioromaaneista, kun 
ne epäilemättä syntyivät hänen vaikutuksensa alaisina ja aja- 
tussisällykseltään tuskin tarjoavat mitään uutta. Ludvig 
XIV:nnen kuolemasta, ja hänen sisä- ja ulkopolitikansa joutu
essa täydelliseen vararikkoon, alkaa uusi aika. »Mikä voi 
meidät pelastaa, jos me tästä sodasta (Espanian perintö-

*) Jean Pechmeja, syntynyt 1741 Viilettäneessä (Rouergtiessa), kuollut 
1785 Saint-Germain-en-Layessa. 1784 ilmestyi hänen „Telephensä", joka 
saavutti suuren menestyksen, mutta joutui pian unohduksiin.
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sodasta) suoriudumme tulematta vallan masennetuiksi?“, huu
dahtaa Fenelon. Nyt, kuningasvalta, aateli, talonpoika, kaikki 
ne joutuvat Espanian perintösodan kautta vararikkoon; ainoa 
luokka joka kesti sodan myrskyt joutumatta täydellisesti 
häviöön, jonka elinkyky ja kehitysvoima eivät vain säilyneet, 
vaan vieläpä voimistuivatkin, josta, toisin kuin Fenelon oli 
ajatellut, pelastus oli tuleva, tämä luokka oli porvaristo, jonka 
loistavin vuosisata alkaa. Ei ole ihme, että sen ajattelijat ja 
esitaistelijat suuntaavat katseensa porvariston maahan, Eng
lantiin, että he ensi aluksi sieltä lainaavat aseensa taisteluun 
Ancien Regimeä vastaan, kunnes he ovat kykeneviä itse 
takomaan itselleen terävämpiä. Samoin ovat 18:nnen vuosi
sadan sosialistit, Morelly, Mably, Resttf, Babeuf j. n. e., 
kaikki kasvaneet 18:nnen vuosisadan porvariston ajatuspii- 
rissä; sen filosofiasta, politikasta, taloustieteestä tekevät 
he johtopäätöksiä, jotka kieltävät porvariston »luonnollisen 
järjestyksen", todistavat sen luonnottomaksi. Sitä yhteis
kuntajärjestystä vastaan, jota porvaristo lukemattomissa 
kirjotuksissa julistaa ja puolustaa luonnollisena ja muuttu
mattomana ihanteenaan, juuri siksi, että se on heidän 
luokkaetujensa ilmaus, nousee uusi sosialistinen yhteis
kuntajärjestys, väittäen samoin olevansa ainoa luonnonmukai
nen; että toinen oli välttämätön, valmistava vaihdekausi toi
sen tulemiseksi, tämä ajatus sitte kypsyneimpänä päättää 
sosialismin kehityksen 18:nnella vuosisadalla.

Hugo Lindemann.
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R anskan  vallankumouksen aaton aikainen 
sosialism i R a n sk a ssa  ja muualla*).

Sen sijaan että 17:nnellä vuosisadalla Ranskassa kunin
gas-yksinvalta ja valtiollinen keskityspyrkimys olivat kangis- 
tuttaneet inhimillistä ajatusta, huomaamme 18:nnella vuosi
sadalla eloisaa siveellisten, valtiollisten ja taloudellisten aatteiden 
käymistä. Tämän vuosisadan ensimäisellä puoliskolla näemme 
todellisen tulvan Sevarambien historian tapaan kirjotettuja 
utopisia romaaneja. Sellaisia on M. Gueudevillen (1704) 
kirjottama »Les dialogues ou entretiens entre un sauvage 
et le baron de la Houtan» („Parooni Houtanin ja villin 
kaksinpuhelut"), abotti Desfontainen (1730) kirjottama » Nou
veau Gulliver» („Uusi Gulliver"), Gaudentio di Luccan »Mé
moires» (»Muistelmat") (v. 1717) ja lisäksi monia muita. 
Niissä esiintyy hyvä villi; yksinkertainen rehellinen luonnon- 
ihminen niissä asetetaan sivistyksen turmeleman ihmisen 
vastakohdaksi. Niissä ylistetään tavarain- ja omaisuuden- 
yhteyden hyveitä. Ei ole rikkaita, ei köyhiä, ei toimettomia. 
Näissä romaanin, joskus näytelmäkappaleenkin muotoisissa 
utopioissa ilmenee kommunistinen ja sosialistinen ajatus hy
vin selvänä. Yksityisomaisuutta niissä vastustetaan kommu
nismin hyväksi. Mutta näiden selvästi sosialististen teosten 
rinnalla on vieläpä useampiakin muita, jotka arvostelevat 
silloista yhteiskuntaa, neuvovat valtiollisia, siveydellisiä ja

*) »Sosialismin historian" saksalaisen alkuteoksen esitys loppuu yleensä 
v, 1720 vaiheille. Ranskan vallankumouksen aaton kynnykselle. Sen jäl
keen oli ennen Ranskan vallankumousta eri maissa, vallankin Ranskassa, 
useita mainittavia nykyaikaisen sosialismin edeltäjiä. Jatkaaksemme tämän 
»Sosialismin historian" Ibsen osan esityksen Ranskan vallankumouksen 
ajalle asti, teemme heistä tässä selkoa prof. A. Hamonin mukaan, suo
mentamalla sitä aikaa esittävän osan hänen kirjasestaan «Abrégé de 
■¿’histoire du socialisme». Esitys on perin lyhyt, m utta antaa se sellai- 
senakin kuitenkin ainakin pääpiirteisen kuvan ajasta. Yhtäjaksoisuuden 
saavuttamiseksi on saksalaisesta »Sosialismin historian" alkuteoksesta jä
tetty kääntämättä lyhyt esitys Restifistä ja mainitaan hänestä sensijaan 
Hamonin mukaan tässä liitteessä. — Suomentaja.

)
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joskus taloudellisiakin uudistuksia, mutta ei sosialistisia. Nii
den tekijät ovat ihmisystäviä, kuten abotti Saint-Pierre.

Jean Meslierien „Testamenttia" ei 18:s vuosisata tunte
nut kuin uskonnolliseen puoleen nähden, josta Voltaire ja 
Holbach olivat julkaisseet otteita. Se vaikutti siis sangen 
vähän sosialistiseen ajatteluun. Vaikka Montesquieu ja Jean 
Jacques Rousseau eivät olleetkaan sosialisteja, oli heidän vai
kutuksensa paljon suurempi. Montesquieu ylistää suuresti 
maanviljelys- ja paimentolaiskansojen alkuaikaista kommu
nismia; hän ihailee kovasti jesuitain perustamia Paraguayn 
siirtokuntia, todellisia valtiososialismin edeltäjiä. Hän käsit
tää hyvin kansanvallan tasavallaksi, jossa vallitsee taloudelli
nen ja valtiollinen tasa-arvoisuus. Eikä hän kumminkaan 
ole sosialisti, sillä hän ei tahdo kommunismia, omaisuutta 
kuulumaan yhdyskunnalle, vaan jokaiselle samanlaisen osan 
omaisuutta. Rousseau lähestyy vieläkin enemmän sosialismia, 
vaikkei hän suinkaan ehdota kommunismia. Joka tapauksessa 
kirjottaa hän eräässä kohdin: «Minä tahdon sanalla sanoen, 
että valtion omaisuus olisi niin suuri, niin runsas, ja kansa
laisten omaisuus niin pieni, niin vähäinen kuin mahdollista". 
Hän ylistää luonnon ihmistä, luonnollista tasa-arvojsuutta ja 
panee merkille, että yksityisomaisuus on syynä rikoksiin, 
murhiin, kurjuuteen j. n. e. Rikkaat ovat varkaita. Työnteko 
on yhteiskuntaan kuuluvan ihmisen ehdoton velvollisuus.

Rousseaun tavalla kieltäytyvät melkein kaikki tämän ajan 
ajattelijat ja filosofit näkemästä omaisuudessa luonnollista oi
keutta. Sen alkuperä on heidän mielestään yhteiskunnallinen. 
Se on sopimuksen tuote, siviililakien suoma oikeus, valtio 
voi minä olemassaolonsa hetkenä tahansa järjestää omaisuu
den mielensä mukaan. Helvétius, Graslin, Linguet, Turgot 
ja muut fysiokratit, Diderot puolustavat tätä väitettä omai
suuden alkuperästä ja antautuvat terävästi ja ankarasti arvos
telemaan silloista yhteiskuntaa. Suuressa joukossa kirjotuksia 
tavataan vallan sama yhteiskunnan arvostelu, minkä tänään 
kuulee sosialistien huulilta.

Diderot pitää omaisuutta paheiden lähteenä ja kummin
kin puolustaa hän sitä monissa kohdin teostaan. On totta, 
että hän teokseensa »Supplément au Voyage de Bougainville» 
(„Liite Bougainvillen matkakertomukseen") kirjoni innos- 
runon tavaroitten, vieläpä naistenkin yhteisomistuksen hy
väksi; se on kumminkin, kuten näyttää, pikemmin päähän- 
pälkähdys kuin todellista kommunismin puolustusta. Sama 
ei näytä olevan laita Marmontelin »Incas»-teoksen, perulaisen 
kommunismin todellisen ylistyspuheen.
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Muuten on koko runsas kirjallisuus, jossa vallitsee kom
munistinen henki. Siinä ylistetään Mährin veljiä, Auvergnen 
ja Orleansin kommunistisia yhdyskuntia, sen tapaisia kom
munistisia kokeita, joita monasti on tehty Pohjois-Ameri- 
kassa, Suur-Britanniassa ja Ranskassa. Monet paterit ja abotit, 
omaksuen kirkko-isien väitteet omaisuudesta ja koronkisko- 
misesta, intoilevat rikkaita vastaan ja joskus ylistävät kommu
nismia, mitä tekevät muutkin kirjottajat, protestantiset myös
kin. Kaikki se on kovin epämääräistä sosialismia. Siten ei 
ole laita Morellyn kirjottamien teosten »BaSiliade» (1753) 
eikä ennenkaikkea 1755 ilmestyneen »Code de la Naturen» 
(»Luonnon lakikirja") laita.

Edellinen teos on utopinen romaani, jossa kerrotaan 
luonnontilassa elävien kansojen elämästä: »Säälimätön omai
suus, kaikkien rikosten äiti, joita muu maailma on tulvillaan, 
oli heille tuntematon". Kukaan ei puhu „minun" pellostani, 
»minun« härästäni. Yksilön onni on erottamaton yhteisestä 
onnesta. Tavarain yhteisyys yhdistää ihmiset paljon voi
makkaammin kuin yksityinen etu. Tavarat ovatkin yhteisiä 
tässä maassa. Työ tehdään siellä yhteisesti, iloisin mielin, 
sillä jokainen auttaa toistaan, veljeyden ollessa suuri. Suu
riin varastoihin kootut tuotteet jaetaan tarvetta myöden. 
Avioliitto on täysin vapaa. Rakkaudenosotuksetkin ovat 
julkisia, ilman että kukaan pitää sitä epäsiveellisenä. Kaikki 
ovat tasa-arvoisia, vaikka onkin kuningas.

Morellyn kuvaamassa kommunistisessa yhteiskunnassa 
oli jonkunverran ylivallallisia piirteitä. Hän tarkisti ihannet
taan teoksessaan »Code de la Nature». Hänestä, kun kerran 
omaisuus on yhteistä, merkitsee hallintomuoto vähän. Kaikki 
pahat johtuvat omaisuusmuodosta. Hän on siinä suhteessa 
puhdas sosialisti. Hän ei tahdo ensinkään omaisuuden jaka
mista, ei tasan eikä epätasaisesti, hän tahtoo yhteisomaisuutta. 
Hän esittää kommunistisen yhteiskunnan lainsäädännön mal
lin, määrittelee sen säännöksiä yksityiskohtaisesti. Hän esitti 
kolme perustuslainkohtaa: 1) Yhteiskunnassa ei kuulu kelle
kään erittäin eikä omaisuutena mitään muuta kuin ne tar
peet, joita hän jokapäiväisessä toimessa, käyttää; 2) jokainen 
kansalainen on virallinen henkilö, joka saa ylläpidon ja työtä 
yhteiskunnan kustannuksella; 3) kunkin kansalaisen velvolli
suutena on puolestaan edistää yhteistä hyvää.

Kokonaisella joukolla lakeja järjestää Morelly yksityis
kohtaisesti työt ja tuotteidenjaon. On yleisiä varastohuoneita, 
joihin kootaan tuotteet, jotka sitte tarvetta myöden jaetaan. 
Mitään kauppaa ei käydä kansalaisten kesken. Avioliitto on

26
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pakollinen. Lapset kasvatetaan yhteisesti yhteiskunnan toi
mesta. Hallintoa johtaa vanhojen senaatti. Rikokset ran
gaistaan vankeudella. Tuomitut pidetään vankiloissa toi
mettomina.

» Code de la Naturea« luettiin ahkerasti. Oppineet, 
oppimattomat ja naiset, kuten Voltaire panee merkille, saivat 
siitä runsaasti vaikutuksia. Siten on teokseen ihastunut 
d ’Argenson, ministeri. Hän ylistää sitä muistelmissaan. Hän 
on muuten Paraguayn siirtokuntien ihailijoita. Hän panee 
vastalauseensa1 rikkauksien epätasaisuutta, kapitalistista jär
jestelmää vastaan, joka silloin oli alussaan, perintöjen 
siirtymistä vastaan suvun sivuhaaroille. Hän on tutkinut 
epätasaisuuden syitä ja huomannut, että se johtuu yksityisomai
suudesta.

Hänen ihanteensa ei kumminkaan varsinaisesti ole sosia
listinen, sillä hän toivoo, että maan omistaisivat ne, jotka 
sitä viljelevät, eivätkä he saisi omistaa sitä enemmän kuin 
voivat viljellä. Omaisuus on siis jossakin määrin yksityistä. 
Hän vaatii kuntien itsehallintoa ja on valistuneen yksinvallan 
kannattaja.

Abotti Mablyn teoksissa (1768 ja 1776) tutustumme 
entisajan tasavaltoihin. Kuten Morelly, on hän kommunisti. 
Kuten Rousseau, pitää hän luonnon-ihmistä hyvänä, sivis
tystä pahana. Mably kuvasi yhteiskuntajärjestelmää, jossa 
vallitsi tavarain yhteisyys, jossa ei ollut teollisuutta eikä kaup
paa. Valtio kaiken omistajana jakaa eri osille tavarat, joita 
ne tarvitsevat. Mablyn, Rousseaun, Morellyn puolustama 
siveys on samaa; se on hyödyn siveyttä.

Mercier, ihmisystävällinen ja tunteellinen, intoilee rikkaita 
vastaan, muita hän ei hyökkää omistuksen periaatteen kimp
puun, kun sitä taas tekee Restif de la Bretonne, joka on rei
pas kommunisti. Utopioissaan »Le Paysan Perverti* („Tur
meltunut talonpoika"), ilmestynyt 1776, ja Découverte Aus
trale („Australian löytö"), ilmestynyt 1782, esiintyy hän tuli
sena tavarain yhteisomistuksen puoltajana, sillä „omaisuuden 
laki on kaiken ihmisen kurjuuden lähde". Kaikki tekevät 
työtä, kuusi tuntia riittää jokapäiväiseksi työajaksi. Lakimie- 
hiä ei ole eikä oikeusjuttuja. Veljeys, tasa-arvoisuus vallitse
vat kaikkien kesken. Naiset ovat yhteisiä siinä merkityksessä 
että he eivät ole koko elämäänsä saman miehen vaimona. 
Lapset kasvatetaan yhteisesti. Restif de la Bretonnen utopi- 
set ja sosialistiset romaanit eivät näytä saavuttaneen kovin 
suurta vastakaikua. Kumminkin väittää Lichtenberger hänen 
vaikuttaneen Fourieriin ja Saint Simoniin.
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Morelly, Mably, d’Argenson, Restif de la Bretonne ovat 
jonkinlaista ylivaltaa kannattavia kommunisteja. Deschamps, 
muuan bretagnelainen, on puhtaasti anarkistinen kommunisti; 
hänen teoksensa on kirjotettu 1770, mutta jäänyt käsikirjo- 
tukseksi; sen tärkeimmät kohdat julkaisi Beaussire v. 1865. 
Ahkera oppinut on jumalankieltäjä, edeltäpäinmääräysopin 
hyväksyjä, kehitysopin kannattaja Darwinin tapaan ja Hege
lin suoranainen edeltäjä, joka on voinut suoraan tai välilli
sesti tietää tämän ranskalaisen metafysikon käsinkirjotetusta 
teoksesta. „Muiden onnen kautta tulee meidän pyrkiä omaamme, 
jos tahdomme, että muut pyrkivät omaansa meidän onnemme 
kautta«, kirjottaa Deschamps. Myös on hän lakien vastus
taja ja ylistää yhteiskuntaa, jossa niitä ei ole ja jossa hallit
sevat „tapojen säädyt". „Jos tahtoo mielessään kuvailla 
sellaista tilaa, ei tarvitse kuin muistaa kaupunkien ulkopuo
lella olevia ihmisiä, jotka vaikeuksitta, laeitta ja mittään kil
pailutta nauttivat kaikesta runsaudesta, kaikesta terveydestä, 
kaikesta voimasta sitä vastaan mikä heitä voisi vahingoittaa, 
kaikesta mielenrauhasta ja kaikesta onnesta, mitä maalais
elämä, siveyden samanlaisuus ja tavarain, myöskin naisten, 
yhteisyys voi heille hankkia". Deschampsin toivoma ihanne
valtio on kommunistisanarkistinen.

Montreuil-Bellayn oppinut on sosialismin välitön esi- 
isä paljon enemmän kuin Brissot de Warville, jota kumminkin 
yleisesti pidetään sellaisena. Tämä filosofi on kyllä myöntä
nyt, että kaikki omaisuus johtuu riistämisestä, mutta toiselta 
puolen suostuu hän säilyttämään sen ja ryhtyy vaatimaan 
varkaudesta tulevien rangaistusten pienentämistä. Tämä on 
myöskin J. P. Maratin päämääränä hänen teoksessaan »Pian 
de legislation criminelle* (»Rikoslainsäädännön suunnitelma") 
ja Nicolas Pinelin tarkotuksena kirjassaan »Dissertation sur 
la Peine de Mort« („Tutkielma kuolemanrangaistuksesta"). 
Edelleen tämä viimemainittu filosofi esittää vastustaessaan 
omaisuusoikeutta mielipiteitä, joiden vuoksi hänet voi lukea 
sosialismin edeltäjien joukkoon.

Kaikki ranskalaiset tämän 18:nnen vuosisadan toisen 
osan kirjailijat hyökkäävät yhteiskunnallisten ennakkoluulojen 
kimppuun ja arvostelevat siveyden, uskonnon, avioliiton, omai
suuden j. n. e. periaatteita. Monet ihailevat hyvää villiä. Usko
maton on niiden otaheitiläisten, irokesien, perulaisten, huronien, 
indianien y. m. määrä, jotka laulavat meille enemmän tai 
vähemmän epämääräisen kommunismin ylistystä lukematto
missa utopisissa romaaneissa, sepitellyissä kertomuksissa, jotka
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terävästi arvostelevat rikkauksia, ylellisyyttä ja silloisessa 
yhteiskunnassa vallitsevaa tasa-arvoisuuden puutetta.

Siten tulee meidän vielä mainita muuan kummallinen 
utopia, joka tähän asti on pysynyt hyvin tuntemattomana — 
meidän on ollut mahdotonta saada selville sen tekijää; sen 
houkuttelevana nimenä on: »Löytöjä Etelämerellä, uutisia 
hra Lapeyronsesta vuoteen 1794, kertomus hänen käynnis
tään useilla Tyynenmeren saarilla ja mailla; suuri ranska
laisten siirtolaisten asuma saari". Tuntematon tekijä kuvaa 
siinä ihmeen ihanissa luonnon ja ilmaston puitteissa lämpi
mästi falansterilaista yhdyskuntaa.

Samalla kun Ranskassa filosofit ja ajattelijat antautuvat 
huvittelemaan antamalla mielikuvituksensa kuljeskella ihanne
yhteiskuntien rakentamisessa, koettavat Venäjällä väestöjou- 
kot toteuttaa tällaisia ajattelijain unelmia. Lukuisina heidän 
joukossaan ovat lahkolaiset, raskolnikit, duhoborit ja muut 
järkeisoppisten lahkojen kannattajat. He julistavat vapautta ja 
tasa-arvoisuutta kaikille. He eivät hyväksy auktoritetia, eivät 
isänmaata. He ovat maailmankaikkeuden kansalaisia. He 
kieltäytyvät sotapalveluksesta, eivät tahdo pappeja eivätkä 
jumalankuvia. He nousevat yksityisomaisuutta vastaan ja ju
listavat vapaata avioliittoa. Heidän ihanteenaan on jakama
ton maanomistus, samoin yhteinen työskentely ja tuotteiden 
yhteisomistus. Muuten he itsehallinnon vaatijoina myöntävät 
jokaisen oikeuden yhtäläiseen omaisuuden osaan. Raamattuun, 
evankeliumeihin he perustavat oppinsa. On sangen luultavaa, 
että Länsi-Europan protestantiset lahkot ovat vaikuttaneet näi
den realistisien, järkeisoppisten lahkojen syntymiseen Venäjälle.

Lahkolaiset eivät ollenkaan tyytyneet vain julistamaan 
aatteitaan, he tahtoivat käytännössä toteuttaa ne, ja useita 
kapinoita tapahtui. Sellaisia oli Stenko Rasinin kapina 17:nnen 
vuosisadan lopulla, sellaisia Pugatshevin sangen huomattava 
kapina v. 1773. Muuten varsin monet seikat ovat pakotta
neet näihin kapinoihin; vielä enemmän kuin heidän ihan
teensa, ovat kiihottaneet herrojen sorto julmuuksineen, kur- 
juuksineen, väkivaltaisine orjien raiskauksineen j. n. e.

Osittaiset kapinat kestivät 1762—1773. Huolimatta joukko- 
teurastuksista, kasakan pampusta, maanpaosta, kappaleille repi
misestä, syntyi niitä lakkaamatta keskittyäkseen lopulta suu
reen Pugatshevin kapinaan, joka oli vähällä menestyä. Tu
hannet talonpojat liittyivät yhteen. He taistelivat keisarin 
sotaväkeä vastaan, mutta ollen hajanaisia kurittomia joukkoja, 
hajaantuivat he, erkausivat toisistaan ja vihdoin heidät sitte
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lyötiin. Heidän kukistamisensa oli raakalaismaista. Hirvittä
viä kidutuksia ei puuttunut: hevosilla kappaleiksi revityttä- 
mistä, ruoskitsemista, niin että kapinalliset mieluummin sur- 
masivat itsensä sotamiesten silmien edessä kuin antausivat. 
Lahkolaiset pakenivat metsiin, ja palauttaakseen heidät takai
sin kyliin, panivat sotamiehet toimeen oikein metsästyksiä. 
Ruoskimiset ja piiskaukset olivat lopputuloksena. Lahkot 
oli kukistettu; mutta niitä ei oltu hävitetty. Jopa ne kas- 
voivatkin ja lisääntyivät, — tavallinen vainojen vaikutus.

Suur-Britanniassa vainot eivät käyneet niin ankariksi, 
hallintoviranomaiset vainosivat ja rankaisivat rohkeita ajatte
lijoita, jotka hyökkäsivät omistusoikeuden, valtion ja uskon
non periaatteiden kimppuun. Burke kirjottaa v. 1756 ilmes
tyneessä teoksessansa „A Vindication of natural society“ 
(»Luonnollisen yhteiskunnan puolustus"), jota kaikki pitävät 
miellyttävänä pilantekona, leikinlaskuna, jolla ei ollut vaka
vaa kantavuutta. Thomas Spence, opettaja, ehdottaa v. 1775 
New-Castle-On-Tynen filosofisessa yhdistyksessä, että kai
ken maan ja kaikkien vesistöjen tulisi olla yhteisenä omai
suutena; tulot kuuluisivat kaikille. Kymmentä vuotta myö
hemmin (1785) julkaisi hän »Spensonian", kuvauksen ihanne- 
tasavallasta, jossa valtio on kaiken omistajana, jossa vallitsee 
kummankin sukupuolen yleinen äänioikeus. Ajatus maan 
yhteisomistuksesta saa jalansijaa skotlantilaisissakin mie
lissä; vuonna 1781 näemme Ogilvien julkaisevan Aberdee
nissa! teoksen „An essay on the right of property in land“ 
(»Tutkielma maanomistusoikeudesta»). Hän osottaa tässä 
tutkielmassa, että maan yhteisomistus on aivan oikeudenmu
kainen. Muutamat pienet skotlantilaiset uskonlahkot pyrki
vät toteuttamaan kommunismia, mutta vainojen aikana 
ne katosivat, joutuivat hajalleen, joskus pakenivat Pohjois- 
Amerikaan. Vihdoin v. 1793 W. Godwin julkaisee mainion 
teoksensa „Political Justice“ (»Valtiollinen oikeus"), jossa 
yhteiskuntaa tasa-arvoisuuden luonnollisen oikeuden nimessä 
arvostellaan niin ankarasti, niin sattuvasti, ja lopputuloksena 
on vaatimus omaisuuden yhteisomistuksesta.

Saksassa sosialismia ilmenee vain Fichten teoksessa 
„Geschlossene Handelstaat" (»Sulettu kauppavaltio"), joka 
ilmestyi 1796. Todellisena valtiososialismin edeltäjänä hän 
sanoo pääasiassa: »Joka ei työtä tee, hänellä ei ole oikeutta 
saada yhteiskunnalta toimeentuloaan . . . Yhteiskunnan vel
vollisuus on antaa kaikille työvälineet ja kaikkien velvolli
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suus on tehdä työtä elääkseen . . . Työ ja tuotteidenjako 
on järjestettävä yhteiskunnalliseksi; jokainen saa määrätystä 
määrästä työtä määrätyn määrän pääomaa, joka sitte on 
hänen lainmukaisena omaisuutenaan . . . Maanviljelijät ja 
työläiset liittyvät yhteen, tuottaakseen mahdollisimman pal
jon mahdollisimman vähällä vaivalla."

Ranskassa oli kehitys käynyt yhä edelleen. Koko yhteis
kunta oli vilkkaassa käymistilassa. Eletään porvarillisen Suu
ren Vallankumouksen edellisiä päiviä. Sosialistiset aatteet, 
jotka olivat 18:nnen vuosisadan alussa' olleet jotenkin harvi
naisia, ovat käyneet yleisemmiksi. Kommunismi on yleisenä 
siveyslauselmana. Mitään yleistä liikettä ei kumminkaan ole, 
ei mitään muuta kuin hajaisia pyrintöjä. Kirjailijain välillä 
ei useinkaan ole mitään suoraa sukulaisuutta, ei mitään yhteyttä. 
Ajattelijat seulovat järjen seulalla omaisuuskäsitettä, ja se riit
tää saattaakseen tavaroitten yksityisomistuksen huonoon valoon. 
Ne ovat kirjailijoita, joilla on sosialistisia pyrkimyksiä, todelli
sia sosialisteja ei ole paitsi Sylvain Maréchal, Babeuf, Boissel.

V. 1781 Sylvain Maréchal julkaisi teoksensa „Nouveau 
Lucrèce" („Uusi Lukretius") ja v. 1788 teoksen „Apologues 
modernes à l’usage d'un dauphin« („Uudenaikaisia opetta
via satuja kruununprinssin käytettäväksi"), joissa hän osottau- 
tuu kommunismin puolustajaksi. Babeuf ja Boissel tekevät 
samaa („Catéchisme du Oenre Humain“, „Ihmissuvun kat
kismus", 1789). Kaikki nämä kirjotukset, jotka silloisen 
yhteiskunnan kurjuus, vääryydet ja yhteiskunnalliset epäkoh
dat olivat aiheuttaneet, vaikuttivat luonnollisesti kansanjouk
koihin ja sitte myöhemmin seuraavan vuosisadan kirjailijoi
hinkin. Yhteisen kansan joukko kärsi, tuskaili, valitti ja 
nousi kaikkialla kapinaan. Syntyi kansanliikkeitä rikkaita 
— yleensä aatelistoa — vastaan Bretagnessa, Dauphinéssa, 
Franche-Comtéssa (1787—1788), mutta tavanomainen pakko 
saattoi taas kaikki hetkellisesti järjestykseen. Vuosi 1789 
tulee ja valtiosäädyt kokoontuvat. Säätyjen mietinnössä ei 
omaisuuden periaatteita oteta ensinkään käsiteltäväksi. Her- 
jauskirjotuksia ja lentolehtisiä, joissa puolustetaan kolman
nen (porvariston) ja neljännen (talonpoikien ja työläisten) 
asiaa, levitetään kaikkialle. Mutta mikään niistä ei ole sosia
lismin elähyttämä. Vallankumous synnyttää kumminkin 
kehittyessään muutamia jyrkempiä liikkeitä rikkaita vastaan. 
Vihdoin aavistamatta syntyy „tasa-arvoisten salaliitto" (1796), 
jonka johtajina ovat Babeuf, Darthé, Buonarotti, Sylvain 
Maréchal Rossignol y. m. Tasa-arvoisten julistus on hen-
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geltään sosialistinen. Siinä vaaditaan tavarain yhteisomistusta. 
«Ei enään yksityistä maaomaisuutta", sanotaan siinä. »Maa 
ei ole kenenkään. Me julistamme, me tahdomme maan he
delmät yhteisesti nautittaviksi; hedelmät ovat koko maailman". 
Ja „Tribun du Peuplessa“ (»Kansan tribunissa") sanotaan: 
»Ranska on pakkoluovutettava. Yhteisessä onnessani tahdon, 
että ei ole mitään yksityisomaisuutta . . . Babeuh Buona- 
rotti ja heidän salaliittolaistoverinsa päättävät, että kapina- 
komitea kapinan aikana julkaisi kaksi julistusta, joiden mu
kaan köyhille heti olisi annettava vaatteet tasavallan kustan
nuksella ja sijotettava heidät samana päivänä rikkaiden asun- 
noihin jättäen rikkaille käytettäväksi välttämättömän asunto
tilan".

Mutta tasa-arvoisten salaliitto epäonnistui huolimatta 
17,000 kannattajastaan erään upseerin petoksen vuoksi. Yli- 
tuomioistuin toimi. V. 1797 Babeuf ja Darthe päällään mak
soivat rakkautensa ihmisyyden asiaan. Ranskan vallan
kumous jäi valtiolliseksi; mutta babeufilaisten työ ei jäänyt 
hedelmättömäksi. Buonarotin ja muiden kautta vaikutti se 
19:nnen vuosisadan ajattelijoihin.
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