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fiyljöttöoä opinkappale.

j T l  uuatt omituinen himo pitää uytyään raab 
saksaan työraäenluoiiaa iaiiiSsa niissä 

maissa, joissa kapitalistinen siraiStyS on raal= 
iitscraana, himo, joSta on seurallisena nyiyaiiab 
seSsa yhteishinnassa tamallinen yksityinen ja 
jouiioiurjuuS. ©e on raifauS työtä kohtaan, 
raimoama, yfsilöiben ja näiden jäliesäiSten uu= 
nmttantiseen saalia meneraä työhalu. Sensijaan 
että olisiroat taistelleet tätä heniiStä harhaoppia 
maStaan, oraat papit, taloustieteilijät ja siraey- 
benapoStolit julistaneet työn pyhäisi. © aitta  
oraat soieita ja tietämättömiä ihmisiä, oraat he 
tahtoneet olla runsaampia iuin itse jumala; 
huolimatta siitä, että oraat heiiioja ja arraotto= 
mia luontoiappaleita, oraat he tahtoneet saattaa 
jälleen kunniaan sen, miniä heidän jumalansa
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on tironnut. 9Bai!!ct en ole tristittp, en talous
tieteilijä eitiä siroepdensaarnauja, roetoan ntinä 
heidän sanoistaan heidän jumalansa sanoihin, 
heidän usfonnollifista, taloudeilisistä ja roapaa- 
ajattelija-siroepsoppinsa ntääräptsistä tpön !au= 
heisiin seurautsiin iapitalistisessa phteistunnassa.

kapitalistisessa phteistunnassa on tpö hen- 
tisen surtastumisen ja ruumiillisen häraiön spprtä. 
Söertailtatoon jonfin Aotschildin tai kruppin 
talleissa olemia täpsiroerisiä hemosia, joita palroe- 
lemassa on ioionaiset jouiot iafsilätisiä reniiä, 
rastaisiin normandilaisiin tai pommerilaisiin he- 
roosiin, joilla ipnnetään peltoja, jotta roetäroät 
lantatuorm ia ja auttamat roiljantorjuussa! £ar= 
tastettatoon plpeitä roilliä, ennentuin taupan 
lähetpssaarnaajat ja ustontappaleiden tauppa- 
m attustajat omat saattaneet heidät turmioon 
tristinopin, tuppataudin ja tpön opintappaleen 
tantta, ja roertailtatoon heitä sitten meidän tiu- 
sattuihin toneorjiinime! 1)

y  usein owat europalaiset tutfijat aiioan hammas^ 
tqneet asuffaiben kauneutta ja  qkpeatä rtjhtiä alkuperäin 
ten kansakuntien keSkuubeSsa, jotka euoat wiela ole tukkeet, 
puhuaksemme runoilijan kanssa, „saastutetuiksi fimistqk 
sen mqrkqtetqn henkäyksen kautta", Australian saarien 
alkuasukkaista kirjottaa George Canibekk: „Ei tnikaan



$oS meidän siroiStpneeSsä SutopaSfamme 
imelä haluaa löptää jälfeäfään ihmisten allupe- 
täisestä ianneubeSta, täptpp mennä semmoisten 
fanfojen ieSiuuteen, missä taloudelliset emtaifo- 
luulot eimät roielä ole häroittäneet roihaa tpötä 
lohtaan. ©Spattja, jola tosin nplpään selin on 
huonontunut sumustaan, moi roielä lehua omiS= 
taroansa roähemmän tehtaita luin me roanliloita 
ja  lasarmeja, m utta taiteilijan silmä ihailee ih- 
metelien rohleita, laStanjanruSleita ja  terälsisen

maaiiman fansa hämmästytä enemmän enfi silmänrä* 
päykseSsä. speidän tasanen ja kuparinroäriseltä hohtaroa 
ihonsa, heiSän kihara, fullanioännen tultansa, heidän 
kaunis ja rnieHyttärnä martalonsa, sanalla sanoen, toto 
heibän olentonsa todisti uutta ja  loistam aa ihmislajia, 
ja se roaiiutti ikäänkuin meidän rotuamme ylempänä ole= 
ma." — Sam alla ihmettelyllä tatsoiioat roanhan Roman 
siroiStyneet, Caesar ja TacituS, kommunistisia germanu 
heimoja, jotka tunkeutuimat lomalaiseen maltakun taan. 
Tacituksen tamoin esitti Salm ian, „piispojen opettaja", 
5 rouofisadan simiStyneille kristityille raakalaisia esimer» 
kikfi keipaamina: ,,2Jte olemme siroeettöiniä raakalaisten 
keskuudessa, jotka oioat simeellisempiä kuin me. 3Öielä= 
kin enemmän: raakalaiset loukkaantumat meidän fimeeu 
tömyydeStämme. Gotit eimät ftedä ainoatakaan heku
moitsijaa heimossaan, ainoastaan lomalaisilla heidän 
keskuudessaan on nimensä surullisen etuoikeuden nojalla 
oikeuS olla epäpuhtaita. (Rakkaus miehiseen sukupuoleen
kuulumien kesken oli silloin roarsin y le inen.)------------
Sorretut meneroät raakalaisten luokse hakemaan ihmi= 
syyttä ja turmaa." (®e gubematione ®ei.) SBanha
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joustamia andalusialaista; ja meidän sydämemme 
lpö nopeammin !un tuulemme risaifeen ,.Capa’- “ 
ansa" majeStetilliseSti puteutuneen terjäläisen 
tutsuroan jotaiin OSsmtart berttuata nimitptsellä 
„amigo“ (pStämäb (Espanjalaiselle, joSsa alEu= 
peräinen eläitt ei ole mielä iuoletettu, on tpö 
pahinta orjuutta. AlpöStiti treittalaiset tunsiraat 
torteimmau tutoiStutsensa aitoina mitä suurinta 
halmetsumiSta tpötä tohtaan. Ainoastaan or= 
jien oli sallittu tehdä tpötä, toapaa mieS tunsi

siroiStpS ja nousewa kristinusko rappeutumat roanhan 
maailman raakalaisia aiwan samoin tuin wanhuuttaan 
heikko kristinusko ja uuöenaifainen kapitalistinen siroiS 
tpS rappeuttawat uuben maailman millejä.

Tunnettu katolilainen kirjailija hera ss. Le plaq. 
jonka huomiokproplle täptpp antaa tunnuStuS, maikkakaan 
ei hpmäksp hänen ihmiSpstäroällisellä ja kristillisellä po 
roporwariHifuubella maustettuja phteiskunnallisia johto
päätöksiään, sanoo kirjassaan „Curopalaiset tqömiehet" 
(1835): „'SaSchkinen taipumus laiskuuteen (baschkirit 
omat puolipaimentolaiña Uralissa) seka paimentolaiSela 
m astä johturoa lepo, samoinkuin tottumus ajattelemiseen, 
joku heimon kpmpkkäimpien jäsenten keSkuubeSsa lemon 
roaitutukseSta on pleinen, on usein tuonut mukanaan ta, 
pojen hienouben sekä järjen ja arrooStelufpropn teräropp 
ben, jommoiSta korkeammalla siroiStpSaSteeHa harrooin
tapaa.  M aatpö on heille enimmin roaStenmie,
liStä ja he tekemät kernaammitt mitä muuta tahansa, kuin 
antautum at maata roiljelemään." TobeUisuubeSsa on 
maatpö ensimäineu orjallisen tpön esiintpmiSmuoto ih= 
miSkunnan historiassa.
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ainoastaan ruumiillisia harjotutsia ja hetttisiä 
leitfejä. ©e oli siihen aitaan, jolloin AriStote- 
le§, VhibiaS ja AriStophaneS elitoät, siihen ai
taan, jolloin tourallinen fantareita tuhosi 9Jla- 
ratonin tentällä Asian laum at ja jolloin Alet- 
santeri S uuri pian sen jälteen mollotti toto tun
netun Asian. Söanhan ajan filosofit opettimat 
halmetsumaan tgötä, tätä roapaan miehen alen
tamiSta. Runoilijat qliStiraät laiStuutta, jumal- 
tm  lahjaa. „0  AlelibäuS, jum alat omat lah- 
jottaneet meille laiStuuben", laulaa VirgiliuS. 
ffriStuStin opettaa rouorisaarnaSsaan laiStuutta: 
„Siatsotaa tebon tuttasia, miten ne taSroamat: 
eiroät ne tee tgötä, eiroättä tehrää. Alutta minä 
sanon teille, ettei ©alomo taiteSsa tunniaSsaan 
ollut niin raaatetettu tuin ne." (Alath. 6: 28, 29.)

$ehoroa, parrataS ja hapannaamainen juma
la, antoi ihailijoiEeen ihanteeEisen laiStuuben 
tauneimmart esimertin. Äuuben päimän tqön 
jälteen lepää hän totonaisen ijantaittisuuben.

Alittä omat sen sijaan ne robut, joiEe tpö 
on tuumiiEinen roaatimus ? RanStan auoerg- 
nelaiset; siottlantilaiset, brittiläisten saarten au- 
oergnelaiset; „gaEegaS", ©Spanjan auoergne- 
iäiset; plä-schlesialaiset, ©atsan auoergnelaiset;
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liinalaiseb Asian aunergnelaiset. Alitlä luolat 
meidän uhteiSlunnaSsamme ralaStaroat tuötä 
tuon nmofsi? Villurailjelijät ja pilluporroarb:, 
jotla, edelliset lumartuneina pelloillaan, jällimäi- 
jet hautautuneina muumälöiSsään, muistuttamat 
maamuurää, jola lairoaa luolassaan, ja jotla 
eimät milloinlaan lohoudu puStuun tarlaStellal- 
seen rauhassa luontoa.

AiuöSlin löuhäliStö, tuottajien suuri luolia, 
jola raapautumisensa lautta roapauttaa ihmiSlutt- 
nan orjan tuöstä ja jola tulee telemään ihmis
eläimestä mapaan olennon, muöSlin löuhäliStö 
on, lieltäen historiallisen tehtäroänsä, antanut 
tuon opinlappaleen johtaa itseään harhaan, ©en 
rangaistus on ollut loma ja lauhea. fiailli 
ulsilöllinen ja uhteiSlunnallinen lurjuuS johtuu 
sen intohimosta tuohon.



II.

Työn „s iunaus“ .

A Y luonrta 1770 ilmestyi Lontoossa eräs ni= 
mettömän firjailijan firjottama teoS: „An 

essay on trade and Commerce“ (tutfimuS teolli- 
suuben ja faupan alalta), joia alfoinaan herätti 
jonfin laista huomiota, ©en tefijä, m uuan suuri 
ihmiSyStäroä, ylpeili siitä, että „englantilainen 
fäsiteollisuuSroSfaroäfi oli pannut päähänsä, että 
sillä englantilaisena, syntyperän oifeubella, on 
etuoifeuS olla roapaampi ja riippumattomampi 
fuin työläiSluoffa missään muussa ntaaSsa @u= 
ropaSsa". tä m ä  tunnon mieS saitaa: „ tä m ä  aja= 
tuS saattaa olla jonfin arrooinen, mifäli se roai= 
futtaa sotilaittemme rohfeuteen, m utta mitä roä= 
hemmin f äsiteo HisuuStyömäfi niin ajattelee, sen 
parempi sille itselle ja  fofo roaltiolle. työm iesten 
ei pitäisi foSfaan pitää itseään riippumattomina
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esimiehiStään . . . .  On suuressa määrin maa- 
rallista rohtaista roStajouftoa semmoisessa taup- 
pamaltioSsa tuin meidän maamme on, joSsa mab= 
boIIiseSti seitsemän tahdetsatta osaa toto tansaSta 
iuuluu luottaan, jolla on joio airoan roähän tai 
ei mitään omaisuutta . . . VarannuS ei tule 
olemaan täydellinen ennentuin meidän teolliset 
„tätemme" tyytyroät teiemään hutsi päiroää 
työtä samasta summasta, niintä he nyt ansaitse- 
roat neljässä". 1)

(Siten suositeltiin työtä ihmisten jaloimpien 
intohimojen taltu ttajana jo sata muotia ennen 
tuin ©uizot eli. „Alita enemmän tansani te- 
teroät työtä, sitä roähemmän tulee olemaan pa- 
heitä", lirjotti Aapoleon 5 päiroänä toutofuuta 
1807 OsterodeSta. ($nnoStuttiio sitäläiSten maa
orjien tila häntä tirjottam aan täm än lauseensa?) 
„Alinä olen auttoriteti . . . .  ja minä olisin mal
miS määräämän, että sunnuntaisin, suoritetun 
jumalanpalmelutsen jälteen, liitteet omat jälleen 
pidettäroät auti ja  työmiesten on jälleen men-

y  1700 linnutta, ennenkuin suurteollisuus oli p ääs
syt roaltaan, aufaitft tpömäEi sirst hqroin, että fe enirn 
tnäkfeen teki työtä maan neljä yäboää roiikoSsa.

Suomentaja.
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täroä toimeensa.'' — ^äraittääiseen laiSfuuben 
ja tairouttaaiseen ylpeybett ja riippum attom uus 
aiieet, ehbotti näiben „tutfimuSten" firsottaja, 
että löyhät olisi suljettaroa ih a n te e l l is i in  ty ö 
h u o n e is iin  (ideal workhouses), joibert tuli olla 
lauhun taloja ja joissa tuli tehbä työtä 14 tun 
tia päitoäSsä sillä tantoin, että ruoia-aiiojen tu l
tua roähennetyitsi, jäisi jälelle 12 täyttä työtuntia.

12 työtuntia päiroäSsä, se oli siis 18 nrno- 
sisaban ihmiSyStäroien ja siroeybensaatnaajien 
ihanne! AHten pitiäHe oletnutefaan menneet 
tätä  „non pluS u ltraa“ pitemmälle! Aylyui- 
laiset työpajat omat muuttuneet ihanteellisiin 
furituShuoneifsi, joihin työläiSjoulloja suljetaan 
ja joissa ei ainoastaan miehet, maan myöstiu 
naiset ja lapset, tuomitaan 12 jopa 14 tuntiseen- 
iin paflotyöhön.1)

l ) EnsimäiseSsä europalatseSsa himiäntekeroaisqqS 
kongressissa (VruSseliSsä 1857) kertoi herra Scriive, 
muuan Marquette-SiHen rikkaimmista käsiteoQisuuben 
harjottajiSta, kongressin jäsenten osottaeSsa suosiotaan 
ja täptetpSta roclrooHisuubeSta johtuneella itsetpptproäi 
sppbetla: „Me olemme ottaneet kaqtantöön muutamia 
huroittelutapoja lapsia roarten. Me opetamme heitä lau 
lamaan ja laskemaan tpötä tehbeSsaan. 3 c  huroittaa 
heitä ja tekee heille mahboHiseksi astua rohkeina suoritta
maan s i t ä  12 t u n t i S t a  t q ö t ä ,  j o k a  o n m ä  111 ä»
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isä näiden fauhun sanfarien jälieläiset omat 
antaneet tpön opinfappaleen alentaa itseään 
siihen määrään, että he rouonna 1848 roaStaan- 
ottiroat sen lain, jofa rajotti tpön tehtaissa 12 
tuntiin päiroäSsä, roallaniumouisellisena rooitto- 
na; he juliStiroat tp ö n  o i t e u tu S ta  mailan- 
fumouiseilisena aatteena, £äpeä AanStan föp- 
häliStölle! Ainoastaan orjat rooiraat alentua sillä 
tarooin.

SBanhojen freitfalaisten täptpisi nauttia mä- 
hintäin 20 muotia tapitaliStiSta siroiStpStä, en- 
nenfnin he rooisiroat iäsittää tämmöistä alen
tumista.

Söphälistö on itse siihen spppää, että patio- 
tpön tärsimptset omat tulleet sitä roairoaamaan 
lufuisampina tuin raam atun heinäsiriat.

©autan tpön, jota töphäliStö ro. 1848 ase 
iädeSsä roaati, on se asettanut perheensätin teh- 
täroätsi; se on luorouttanut roaimonsa ja lapsen
sa tehtaanomistajille. Omin täsin omat tpöläi-

m ä t ö n  e l a n n o n  h a n k k i m i s e k s i . "  12 tuntia työtä 
ja minkälaista työ tä! kastettuna lasten hartioille, jotta 
eiroät wielä ole edes 12 muoben manhoja! M ateria
listit tulemat ijanfaikfiseSti surfuttelernaan sitä. ettei ole 
olemassa mitään helmettiä. joihin näitä kristittyjä, näitä 
ihrnispstämiä ja näitä lapsien ppömeleitä moift lähettää!
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set häroittäneet fotoiset lietensä ja omin fäsin fui= 
roauttaneet roaimojensa rinnat. AaSfaana oiennen 
ja  imettäroien mainiojen sallimat he mennä teh
täisiin ja rouorifairoofsiin, joissa nämä pilaamat 
terroeptensä; omin fäsin omat he hämittäneet 
lastensa elämän ja elinmoiman. — sbäpeä sinut- 
Ie, föphäliStö! AliSsä omat ne innoStuttamat, 
iloluontoiset ja jum alallista henfemppttä rafaS- 
tam at naiset, joista manhat satumme ja  ferto- 
mufsemme tiesimät tarinoida? AtiSsä omat ne 
rohfeat, jotfa aina elinmoimaisina sirottiroat pm- 
pärilleen uutta elämänhalua ja saattoimat tuS- 
fitta mailmaan terroeitä ja  moimaffaita lapsia? 
Apfpään on meiHä tehtaan naisia ja lapsia, fuih- 
tuneita fuffia, joilla on falpea iho, meri ilman 
punaa, sairaS roatsa ja mäspneet raajat. £et= 
roeeHinen huroi on heiUc tuntematon. @ntä 
lapset? spefin teferoät pitfiä tpöpäiroiä! 3öoi 
fu rjuu tta ! AfatemiseSti siroiStpneet ja hengeHi- 
set siroepSsaarnaajat eiraät olisi raoineet fefsiä 
mitään laSten järfeä enemmän tphmentäroää, 
heidän mieltään enemmän turmelemaa ja  heidän 
elimiStöään enemmän häroittäroää pahetta fuin 
m itä tpö fapitaiiStiSten tpöpajojen mprfptetpSsä 
ilmapiirissä on!
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DhbetsättätoiSta nmosisataa tutfutaau työn 
rouosisabaisi SobettisuubeSsa on se tuStien, hir- 
juuben ja tnrmeluisen rouosisata.

iza tuitenfin oraat nieibän porraarilliset ta
louStieteilijämme ja filosofimme, pittäpiimäisen 
typerästä August ©onnesta aliaen, naurettaroan 
selroään Ceroy-Veaulieinhen saalia, porraarilliset 
kirjailijat romantiseSta Victor Hugosta lapsetti- 
sen typerään Vaul be noet’iin saalia, iaiili roirit- 
täneet inbottaroia ylistyslauluja ebiStyisen juma
lalle, työn roanhimmatte pojalle. iiun  heitä 
luuntelee, rooisi luulla, että onni roattitsee m aail
maSsa, siisi läheisenä he sen esittäraät. $e iul- 
iiroat aitaisempien aitojen rouosisatojen läraitse, 
he myllersiroät seobaliSmin pölyssä ja iurjuu- 
beSsa, ainoastaan raoibaiseen antaa nytyajan 
auringon paistaa sitä iirtiaammin. Aliten he 
oraattaan meitä iiäroyStyttäneet, nämä kylläiset, 
jotta äSiettäin roielä iuuluiraat suurten herrojen 
palroelijaluntaan, m utta tänään oraat potroariS- 
ton hyraitt maitettuja sanomalehtiorjia! spyroä, 
me tahbomme näyttää heille loistaman himan 
töyhäliStön nautinnoista ebiStySrouonna 1840, 
semmoisena hiin sen eräs heistä on esittänyt, 
nimittäin aiatemiiio be Viilenne, jota 1848 tuu-
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lui siihen oppineiden piiriin, jota ïoetti opettaa 
jouioille porroarillisen siroepëopin tpperppfsiä.

■derra Villermé puhuu teollisuutta harsotta- 
roaSta cSlsaësiSta, näStnerien ja $o!lsusS’ien @1- 
saSsiSta, tästä  ihmiSpstäroällisppben sa portoaril- 
lisen tasaroaltaisuuden tutaSta, ©nnenfuin an
namme hänelle puheemouoton, tahdomme ensin 
tuulla, miteniä muuan elsassilainen teoHisuu- 
den harjottasa, herra 2h. AUeg liitteestä $oH- 
susS, Alieg ja  (£:o furoaa täsitpöläisen asemaa 
edellisten teoIIisuuSiäTjeStelmäin roalliteSsa :

„50 touotta taiaperin, ro. 1813, fun nptpas- 
täinen toneteoHisuuS oli spntpmässä, olitoat 
laitti tpöläiset AHilhausen’iSsa m aan omia lapsia ; 
he asuiroat taupungiSsa ja lähellä olemissa tp- 
liSsä ja meltein sotaisella heistä oli talopaha- 
nen ja usein pieni iappale maata." 1)

©e oli tpömiehille tu liaista aitaa. Silloin ei el
saSsilainen teollisuus ollut mielä täpttänpt maail
maa tarttuneillaan eitä tehnpt ®o!susS'eiStaan 
ja  Îîôchlin’eiStâân miljonäriä. Alutta 25 touotta

y  Puhe. pibettq toukokuussa I8t>3 Parisin {ansain, 
roâliseësa qhbiStqkseSsa iöntannöHisiä qhteiSEunnattisia 
tutkimuksia roarten. julaiStu samana muonna aifaiauz, 
firjaSsa „Economist Francais".



16

myöhemmin, !un tohtori Villerme läroi GclsaS- 
siSsa, oli nylyailaiuen minotauros, lopitaliSti- 
nen tehbaS, jo mollottanut maan. Styybyttääl- 
seen työn näsiäänsä oli se ajanut työmiehen 
lohistaan, rooibafseen paremmin häntä nylfeä 
ja puristaa hänestä paremmin sen työn, jonia 
hänestä moi saaba. tuhansittain  juoisiroat työ
miehet ioneen roihellyfscn täSfyn mufaan. „Suuri 
jouffo", sanoo Viilenne, „5,000 18,000:Sta oli 
ialliiben rouoirien talia ollut palotettu hantti- 
maan itselleen asuntoja näapurilyliSsä. Aiuu- 
tam at asuiroat 2 tunnin jopa 2 1U tunnin m at
fan päässä tehtaasta, jossa he työSlenteliroät."

„AliilhausenHSsa ja £)ornach’iSsa alloi työ 
lesät taimet lello 5 aamulla ja loppui f e Iso 8 
illalla . . . .  työroäen nälee jola aamu tule- 
roan laupunliin ja marssiman sieltä jola ilta. 
Sen jouloSsa on paljo taipeita, laihoja naisia, 
jotta amojaloin juolsemat loaSsa ja jotta mesi- 
tai lumisateen malliteSsa sateenroarjon puutteessa 
nostam at esiliinan tai alushameen päänsä 
ylitse suojellalseen laulaansa ja laSroojaan; ja 
roielä enemmän lilaisia ja laihoja, ryysyihin puet
tuja, nuoria lapsia, jotta omat aiman raSroaSsa 
siitä öljystä, jola tippuu loneeSta heibän pääl
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leen heidän työsfennellessään. Väillä lapsina, 
jotta oraat pulunsa läpäisemättömppden fautta 
paremmin suojatut sadetta raostaan tuin naiset, 
ei ole naisten taroalla toria täsiroarrellaan, jossa 
olisi mofataroaroita päiroäfsi, raaan he tantaroat 
fädessä tai fätferoät metfonsa alle eli mihin m uual
le rooiroat sen leipäpalasen, josta heidän on elet- 
täroä tunnes jälleen tulemat tafasin totiin."

„Siten liitti)t) liiallisen pittän työpäiroän 
— sillä se on roähintäin 15»tuntinen — roäspmpf- 
seen roielä pittän ja usein raairoaloisen tien ra- 
situtset. ©en tatia tulemat työläiset perin mä- 
tyneinä totiinsa ja lähteroät aamuisin jo ennen 
tuin he omat tunnollisesti itseään lepuuttaneet, 
oUafseen säntillisesti perillä fun tehdas aroataan."

@ntä ne asunnot, joihin niiden oli latoudut- 
taroa, jotta asuimat taupungissa? „Olen näh= 
npt 3Jiiilhausen’issa, $ornach'tysa ja niiden pm- 
päristyllä olemissa taloissa turjia huoneita, joissa 
mataa fatsi perhettä, fumpifin omassa nurfas- 
saan oljilla, joita on leroitetty lattialle ja joita 
ainoastaan fatsi lautaa pitää foossa . . . ihtr- 
juus, jossa työmiehet plä-Aeinin dcpartemen- 
rissa elämät, on niin suuri, että sen sijaan fun 
tehtailijani, fauppiasten, työnjohtajain j. n. e.

CotätuuDen Srocmtetiumt 2
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lapsista 50 prosenttia saaiouttaa 21 touoben isän, 
iuolee santa prosenttimäärä futomo- ja fehruu- 
työmiesten perheissä jo ennen iuin lapset oraat 
täyttäneet 2 rouotta . . .

työpajoissa tehtäroäStä työstä sanoo Vislet- 
me: ,,©e ei ole enää työtä eitä päiroätyötä,
maan fibutuSta, ja se pannaan jo näiben 6—8 
rouotiSten laSteniin iannettaroatsi . . . .  ©e on 
pääasiallisesti tämä pittä jotapäiroäinen fibutuS, 
jota roie puuroillatehrmitehtaiben työläisiltä rooi- 
ntat." Qa työpäiroän piniubcn suhteen huomaut
taa Viilenne, että rangaiStuSroangit BagnoSbSsa 
teteroät työtä ainoastaan 10 m ntia tesfimäärin 
ja orjat Antilleilla ainoastaan 9 tuntia teStimää- 
rin, hm sen sijaan AanSfaSsa, jonta 1789 rouoben 
raallantumouS on luonut ja jota on julistanut 
pöyhfeät ih m is  o i te u te n s a , „on olemassa teot- 
lisuuben haaroja, joissa työaiia on 16 tuntinen, 
miStä ajasta työmiehelle suobaan ainoastaan 
1/a tuntia ruota-aitaa roarten." 1)

i) sj, gt. Siflcrm e: „Kuroaus sim a, »villa, ja puu, 
roiUatehtaiben tpömicöten ruumiilliselta ja henkisesta 
tilasta". (1840). T ätä ei ole käsitettäroä ftten, että ®ol- 
fusSut, Äöehlmut ja muut elsassilaiset tehtailijat kohtelu 
nmt tqömiehiään tällä tarooin semvuokst, että he oliroat 
tasaroaltalaifia patrioteja ja protestanttisia ihmiSqStä,
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Söoi tätä porroariston roallanfumouffellisten 
aatteiden surfuteltamaa setasifiätä ja  porroariston 
epäjumalan, edisthfsen, roairoaista lahjaa! $h= 
mispstäroät futsuroat niitä, jotta itseään rifas- 
tuttaafseen perustamat tehtaita ja antam at tpö= 
miesten tehdä heitä marten tpötä, ihmistunnan 
hproäntefijöifsi. AHhin tehtaat terran omat tun= 
teutuneey siellä moi sanoa hproästi ilolle, termep= 
delle ja  roapaudelle, taitelle, mitä elämässä on 
taunista ja mitä sen tetee elämisen armoisefsi.

taloustie te ilijä t eimät roäsp tehottaessaan 
työmiehiä huudoilla : „tehtää tpötä, tehtää tpötä, 
että tansallisrittaus täsmäisi!" — ja fuitentin 
pfsi heistä, t e s tu t t  de tracp , sanoi: „föphien 
tansojen tesfuudessa moi roarsinainen fansa hp= 
min, ritfaiden tansojen tesfuudessa on se taroab 

ib9ha"; ja  hänen oppilaansa ©herbulliez 
lisää siihen: „samalla fun työmiehet omat amul= 
lisena tuottamien pääomien feräämisessä, edis=

wiä, silla herra Blanqui, atatemifo Regbaub ia Iu leg  
»trnon ow at huomanneet erittäin fatoiiäten 
monartiätiSten StUen ja  Lyonin tehtailijain työmiehen 

j “”1? ta g e s ia  hmvinrooinnigsa. Nämä omat fa= 
pttaltäiista hametta, jotka ihastuttam alla tantalla sopu 
kont 11 ^vm oiiaeeo suuntaan ja jokaiseen us*
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täm ät he itse sitä teftjää, jota aikaisemmin tai 
myöhemmin tulee ryöstäm ään osan heidän pal- 
kaStaam" Alutta omaSta koittunaStaan huumam 
tuneina ja tyhmiStyneinä maStaamat talouS
tieteilijät: „tehkää työtä, tehkää työtä, hymin- 
mointinne nimessä!" 3 a  kristillisen armeliai
suuden nimessä saarnasi eräs anglitanisen kirkon 
pappi Somsenb — samoin saarnaamat myö§ 
protestanttiset papit — : „tehfää työtä öin ja 
päimin. Sam atta fun te teette työtä, lisäätte te 
färsimyfsiänne ja  teidän kurjuutenne m apauttaa 
meidät melmottisuudeSta lain amutta pafottaa 
teitä työhön." Öaittinen työpaffo maatii liian 
paljon maimaa, liian paljon mätimaltaa ja liian 
paljon kiihotusta. Aälkä sen sijaan on aiman 
rauhallinen, meluton, mäsymätön työhön kiihot- 
taja  ja luonnottisimpana työn ja  ammatillisen 
toiminnan aiheuttajana se saa myöskin aikaan 
m itä äärimmäisimpiä ponnistuksia.

tehkää työtä, tehkää työtä työläiset! Sisät- 
kää kansalliSrikkautta ja samatta omaa kurjuut- 
tänne, tehkää työtä, jotta teittä tultuanne yhä 
köyhemmiksi olisi mielä enemmän syytä työn 
tekoon ja  kurjuudessa elämiseen. <Se on kapita
liStisen tuotannon leppymätön laki.
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Senlautta että työmiehet uSloraat talous
tieteilijäin petollisiin lausetapoihin ja myymät 
ruumiinsa j a . sielunsa työn melholle, omat he 
itse aiheuttamassa niitä teollisia pulia, joiden 
lau tta  liilatuotanto saattaa yhteiSlunnallisen eli
miStön sairaalloisiin tiloihin. Silloin suljetaan 
tehtaat taroaroiben liiallisuuden ja ostajien puut
teen talia ja tuhathaaraisella ruoSlalla suomii 
nällä  työläiSroäeStöä. Syön opinlappaleen huu
m aam ana ei löyhäliStö näe, että l i i l a t y ö ,  
jonla alle se on näennäisesti hyroänä liileailana 
alistunut, on syynä sen nylyiseen lurjuuteen. 
@en tulisi marssia miljamaraStojen luo ja se
littää: „meillä on nällä, me tahdomme syödä! . . .  
Aieillä ei luitenlaan ole ropoalaan taSluSsam- 
me, m utta mailla me olemmelin tyhjäntoiniit- 
lajia, olemme m e luitenlin leränneet railjan tei
dän maraStoihinne" . . . ©en tulisi piirittää 
suurlapitaliStien myymälät ja huutaa: „täällä, 
hyroät herrat, omat teidän larStaajanne, leh- 
rääjännc, punojannc ja lutojanne." Bailatuissa 
larthiunipumuiSsaan roapisemat he lylmäStä, 
niin että juutalainenfin moisi tätä latselleSsaan 
nmodattaa lyyneleitä, ja luitenlin omat he leh- 
ränneet ja lutoneet lolo lriStilunnan lientäni-
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tain fitrfifet hameet. Aäittä polosilla ci ole 
ollut pittän työpäiroänsä tulueSsa aitaa ajatella 
putuauit; nyt täytyn heidän olla roapaana ja 
heillä olisi senrouotsi aitaa puteutua siltfiin, 
jonta he itse oroat roalmiStaneet. S iitä saatta 
tun he oroat ensimäifet hampaansa roaihtaneet, 
oroat he tetänneet teitte rittaufsia ja turmelleet 
itsensä sitä tehdessään. 9lyt on heittä patolliSta 
roapautta ja senrouofsi rooisiroat he hiutait ttaun 
tia työnsä hedelmistä ja huutaa: tänne siltti= 
taroaroitanne, leroittäfää tnuSliininne ja foriSte= 
taroaranne meidän pufintitsemme ja tauniit fen-- 
fänite meidän tylmiä ja m ättiä jaltojamme roar= 
ten! puettu ina fiireeStä fantapäähän saatto ja 
ilosta huumautuneina tulisiroat he suomaan 
nähtäroän, jota parempaa ei rooi toirooa. öy= 
roät tapitaliStit! — ei mitään roerutteita! töe= 
huttehan oleroattne tristittyjä ja ihmisystäroiä! 
Aittataa työläisnaisten täytettäroätsi ne omab 
suudey joita he oroat oman ruumiinsa tärsintyt- 
sittä teitte tetänneet. Olettehan taupan ystä- 
roiä? — (Sdistätää taroaranroathtoa; täällä on 
teittä fuluttajia itääntuin tutsuttuna, suotaa 
heille rajatonta luottoa, täy tyyhän  teidän tehdä 
samoin liitemiehitteftn, joita ette ole itipäiroinä
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nähneet ja jotta eiroät ole teille edeS roesipisa- 
taataan lahjottaneet.

Alutta sensijaan että työmiehet roaatisiroat 
pulakautena tuotteiden satam ista ja yleistä lepo- 
aitaa, juotseroat he päänsä puhti tehtaiden 
otoiin. kuopalle painuneine taSmoineen ja laih- 
tuneine ruumiineen roaimaaraat he tehtailijoita 
roalittaroilla puhutteluilla: „spetta mestari ja 
herra isännöitsijä! antataa toti meille työtä 1 @i 
meitä raaimaa näitä, maan ainoastaan raftauS 
työhön." 3fa maitta he tuStin tyteneroät py- 
fymään pystyssä, myymät näm ä turjat 10—14 
tuntisia työpäiroiään puolta huokeammalla tuin 
siihen aitaan, jolloin heillä roielä oli leipää to- 
diSsaan. $ a  herrat teolliset ihmiSyStäroät täyt- 
täroät työttömyyttä hyroätseen moidatseen tuot
taa mielätin huoteammalla. ,

QoS teolliset pulat seuraamat liitatyön aita- 
tausia samanlaisella mälttämättömyydellä tuin 
päimä seuraa yötä, ja joS patolliset Uiteseisahdut- 
set tuomat m utanaan rajatonta turjuutta, niin 
tuomat ne myöStin m utanaan roälttämättä 
roararittoja. Aiin tauan tuin tehtailijalla on luot
toa, heittää hän ohjatset malloilleen työStentely- 
tairoou hyroäisi. ,dan lainaa ja lainaa haut-
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itäiseen työmiehilleen raa!a=aineita. £jän antaa 
tuottaa hurjasti, ajattelematta että marffinat 
omat ylen täynnä ja  ettei hän moi lunastaa 
roefseleitään, ellei hänen onnistu myybä taroa- 
roitaan. ffun hän roihboinfin tarttuu  iiinni, 
juolsee hän rahajuutalaisen luofse, rufoilee häntä, 
heittäytyy täm än jalioihin ja asettaa raerensä 
ja  lunniansa täm än läytettämälsi. „Ottpisin 
lernaimmin jotalin louraantunturoanxpaa", xoas- 
taa hänelle loronlisluti. „ te illä  on roarastos- 
sanne 20,000 paria sulfia, joiben hinta on 80 
penniä pari; otan niitä 20 pennin m ulaan pa= 
riita  malsulsi.“ kauppa tehbään ja tämä tun
non ostaja myy sulat 40—50 pennillä parin  
ja pistää tasluunsa lilisexoiä loliloita, joita saa- 
balseen hänen ei ole tarm innut mitään roairoaa 
nähbä. teh ta ilija  on luitenlin saanut ainoastaan 
lylläystä sortualseext lopulla sitä perinpohjaisem- 
min. Söihboin tulee yleinen romahbus juuri 
samalla hetlellä, jolloin roarastot omat reuno- 
jaan myöten täyteen ahbettuja. ©illoin heitel- 
lään illunoista niin paljon taroaroita ulos, et
tei moi ensinlään läsittää, miten ne lailli omat 
mahtuneet oxoesta sisään. Satoihin miljooniin 
nousee häroitettyjen taroarain armo. SBiime



rouofifaballa poltettiin ne tai heitettiin ne rae= 
teen.1)

Alutta ennenfuin tehtailijat päättäm ät rtjh- 
tpä tähän toimenpiteeseen, juofseroat he m aaib 
man pmpäri halien ntenellimarllinoita lerää- 
miHeen taroaroille. spe huutamat lauppasiirto=

25

') 21 pasmana helmikuuta 1878 BerliniSsä pibetpSsä 
saksalaisten teoUisuubenharjottajain kongressissa arroioi 
tiin se roahinko, jonka pksiStään Saksan rautateollisuus 
oli kärsinpt wiime pulan aikana, 455 miljonakfi Saksan 
markaksi.

Tam aroin polttaminen tai meteen upottaminen ei 
ole harroinaiSta tamaran hintojen keinotekoista korot, 
tamiSta roarten. M. m. Fourier aikanaan tuli softaliS= 
tikfi senkautta, että hänen isäntänsä, eräs Marseillen 
rikkaimmista kauppiaista, pakotti hänet upottamaan me= 
reen kokonaisen riisillä lastatun lairoan. Riisin hinta 
kohosi tämän tempun kautta heti niin paljon, että kaup, 
piaS taitoansa ja lastinsa menettämisestä huolimatta 
moitti. — Samanlainen temppu tehtiin ainoastaan 
muutamia muofta takaperin YhbpSroalloiSsa. Sun puu, 
roiUasato oli obottamattoman ntnsaS laskeutui puumin 
lait hinta. Saadakseen hinnan kohoamaan poltattimat 
keinottelijat, joiden hallussa sato oli, noin neljännen 
osan koko saboSta, ja korjaftmat senkautta suunnattoman 
omaisuuden.

Tätä porroarien suunnatonta kansantaloubeUiSta tp= 
perppttä ja pohjatonta ahneutta todistamaa ominai
suutta tarkottaa tekijä plläoteroaUa. Se on ehkä par, 
hain tobiStuS siitä, miten roälttäm ätäntä olisi phteiS, 
kunnan mäliintulo, tuotannon ottaminen roaltion huoS= 
taan, jotta pksitpiftlle tehtäiftin mahbottomakft tällä ta-  
moin hämittää tarme,efineitä. Suom. muiSt.



loita Kongoraaltioom hottentottien maahan ja 
SJiandschuriaait, raaatiroat Sonfinin malloitta- 
m istä ja patottaroat hallitustaan häroittämään 
Kiinan m uurit ainoastaan rooibafseen saada me- 
nettiä puuroillataraaroilleen. SBiime rouosisatoina 
oraat (Suropan roatlat taistelleet henieen ja rae
teen saalia siitä lellä niistä olisi yisinomainen 
etuoiteus mggbä taraaroitaan Asiaan, Afritaan ja 
Australiaan. Aliljoonat nuoret, rooimattaat 
miehet oraat raärjänneet meret ja m aat punaisilsi 
raerellään roiime rouosisatain siirtomaasobissa.

Sam oin luin taroaroiben suhteen, on ole
massa gltätglläisggttä mg ostin pääomien suh
teen — luonnollisesti ei fuitentaan niillä, jotta 
niitä tarraitseroat. Aahamiehet eiraät enää tie- 
bä, mihintä sijottaisiroat niitä, ja senrouofsi rgh- 
tyroät he ratentam aan rautateitä, perustamaan 
tehtaita ja panemaan täytäntöön työn firousta 
semmoisten onnellisten tansojen tesfuubessa, 
jotta raielä mataaroat tupattaa poltellen aurin
gon paisteessa, iza täm ä pääomien m aasta 
roienti päättyy samaten jonatin fauniina päi- 
roänä biplomatisiin selttautsjin ja roerenrouoba- 
tutsiin maltojen tesfen.

2«



III.

ITlitä seurauksia an liikatuotannosta.

Tähän asti on tehtäroäni ollut helppo. Ali- 
nun on maan ollut Juraattaraa tobellisia, 

roalitettaroasti meille iaitille Uianfin tunnettuja 
epäfohtia. Sen sijaan nousee pii m inun rooi- 
mieni Jöphälistön roaiuuttaminen siitä, että se 
siroepsoppi, jota siihen on istutettu, on määrä, 
että rajaton ja päämäärätön tpö, jonia alaiseisi 
se jo rouosisatoja taiaperin on antautunut, on 
Jauhein roitsaus, mitä ihmiskuntaa millointaan 
on Johbannut, ja että tpö raasta sitte tulee ole
maan l a i s t u u b e n  h u r o i t u s t e n m a u s t e e n a ,  
inhimilliselle elimistölle hpöbpllisenä harjotut- 
sena ja phteistunnalliseHe elimistölle hpöbplli- 
senä intohimona, tun se on järteroästi järjestettp 
ja  rajotettu phteistunnan tarpeita roastaaroaan 
torteimpaan määräänsä. Ainoastaan lääfäti,
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termegbenhoibon rDalrDosa ja tunnolliset talouS
tieteilijät ro oire at ottaa suorittaaiseen tämän 
jättiläiStgön. Seuraamilla riroeiilä tulen rajot- 
tam aan tehtäroäni sen tobiStutsen esittämiseen, 
että fatsoen ngfgaiiaisiin tuotantoroälineihin ja 
niiden äärettömään moniStuSmahbollisuuteen 
on liialliselle tgölle asetettaroa raja  ja  tgömie- 
hille on tehtäroä roelroollisuubeisi niiden taroa- 
tain  iuluttaminen, joita he tuottamat.

* *♦

@räS treiffalainen runoilija ©iceron ajoilta, 
nimeltä SlntiparoS, gliSti roesimgllgn feisintöä 
roiljan jauham ista roarten orjattarien roapaut- 
tajaifi ja tuliaisen ajanjatson tuojatsi ja tehotti 
orjattaria jo lepuuttamaan itseään, elämään 
isien elämää, nauttien tgöttöminä niistä anti- 
mistä, joita jum alat omat meille suoneet, spän 
ennusti, että ihminen moi roaStebeS panna to- 
neen tetemään taiten tgön.

©e leroon aita, jota täm ä roanhan ajan ru 
noilija julisti, ei ole tullut, ©otea, mieletön 
ja  ihmisiä murhaama tgöhimo on tehngt toneen 
roapauttajaSta roapaan ihmisen orjuuttajatsi.
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koneen tuotantoraoima on tullut touffoten iöyh- 
tymisen syytit

kunnollinen pitsinnyplääjätär raalmiSti tä= 
finnypläySioneella roitli silmua m inuutissa; eräät 
pitsinypläySioneet malmisi am at samassa ataSsa 
iolmeiymmentätuhatta silmua. Sotainen foneen 
m inuutti raastaa niin ollen työnteiijättären sataa 
tuntia, eli toisin sanoen, sotainen ionetyön mi= 
nuutti teiee mahbolliseisi suoda työnteiitättärelle 
10 päiroää lepoaiiaa. ©e mifä on rooimaSsa 
pitsinypläySteollisuuden suhteen, pitää paiiiansa 
enemmän tai roähemmän tnyöSiin iaiitiin muihin 
nyiyaifaisen ioneiSton raaltaamiin teollisuuden 
haaroihin nähden. Alutta m itä me näemme? 
Alitä täpdellisemmäfsi fone on tullut ja  mitä 
suuremmalla nopeudella ja  roarmuudella se syt= 
täyttää ihmistyötä, sitä enemmän tefee työmies 
ponnistuksensa iafsinfertaififsi iiääniuin hän tah
toisi iilpailla ioneen ianSsa, sen sijaan että hän 
lisäisi lepoaiiaansa raaStaaroaSsa määrässä. 2Boi 
sinä typerä ta  turmiollinen filpailu!

Lfotta ihmisen ta ioneen roäliselle filpailulle 
annettaisiin suurempaa roapautta, poistettiin ne 
lait, totia ratottiraat raanhoten ammattiiuntien



fäsityöläiSten työtä jo juhlapäimät poistettiin 
niiniiään. 1)

Alutta luuHaanfo, että työmiehet eliroät pel= 
iästä  ilm asta ja  medestä — futen malehtelemat 
taloustieteilijät meille fertoroat — sen rauofsi 
että he roielä 17 muofifaballa työSfenteliroät

*) Keskiajalla tatasiwat (irfon lait työmiehille rouosiu 
tain 30 lepopäiroäa (52 sunnuntaita ja 38 juhlapäiroäär 
joina työnteko oli kielletty, T ä m ä  oli latolilaisuubensuuri 
rikos ja pääsyynä teollisen ja kauppaa harjottaroan por* 
roariSton uskonnon puutteeseen. Niin pian kuin se 
paasi ohjaksiin ranskalaisen loaQankumouksen aroulla, 
poisti se juhlapäiroat ja korniasi seitsenpairoäisen roiikon 
fummenpäiroäisellä unikolla, (NanSkan roallankumouksen 
jälkeen tehtiin uusi kalenteri, joSsa oli 10 päiroäiset roii= 
kot. Täm ä kalenteri kumottiin myöhemmin. — ©uo= 
mentaja.) jotta kansalla olisi ainoastaan yksi lepopäiroä 
jokaista kymmentä päiroää kohti, ©e roapautti työmie= 
het kirkon ikeenalaisuubeSta roaljaStaakseen ne sitä kiiro 
teämmin työn ikeenalaisuuteen.

SBiha juhlapäiroiä roaStaan tulee huomatuksi ipaSta 
sillä hetkellä, jolloin nykyaikainen teollinen ja kauppaa 
käqroä porroariSto astuu näyttämölle, eli siis 15:lla ja 
n,:lla rouoftsaballa. Henrik IV roaati paaroia roähentä, 
mään niiben lukua, mutta tämä hylkäsi pyynnön, koSka 
„eräs nykyään esiintymä kerettiläisyys tähtää juhlapär 
imin". (Karbinaali b’CSsat’in kirje.) solutta rouonna 
lt*>6 kielft PeresiruS. Pärisin arkkipiispa, kokonaista Í7 
niistä. LuterilaiiuuS, tämä porroariSton kauppa^ ja 
teollisuustarpeistin soroitettu kirkon muoto, roälitti hyroin 
roähäisen kansan lepoajaSta. ©e syöksi pyhimykset tai= 
roaaSsa roaltaiStuimettaan rooibakseen poistaa niiben 
juhlapäiroät maan päällä.
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ainoastaan nnitena miiion seitsemästä päiroäStä? 
@ilö mitä! Reillä oli lepoaiiaa rooibaiseen naut
tia täm än maailman iloja, seuruStellafseert, har- 
jottaaífeen hijeita ja pitääiseen pitoja laiSfuu- 
ben suuren jum alan iunniafsi. eläm än, proteS- 
tantiSmiä teeSfentelemän (Snglannin nimi oli 
silloin „ ilo inen  ©nglanti" (merry England). 
Aabelais, Ouenebo, ©eroanteS ja roeitiffamaiS- 
ten romaanien tuntemattom at teiijät panemat 
meben suussamme juoisemaan fumauisillaan niiS= 
tä mainioista pihoista, jotta siihen aitaan oliroat 
Reisiä ja  joissa „ei mitään säästetty". 1)

n  Nämä jättiläism äiset juhlat teStiroät usein imifto» 
iaufta. ®on Robríqo be gara hantti itselleen morsiamen 
toitottam alla N laurit CalatraoaStn ja  Romancero tertoo 
täStä että:

Las bodas fueron en Burgos 
Las tornabodas en Salas:
En bodas y tornabodas
Pasaron siete semanas
Tantas vienen de las gentes . . .
Que non caben por las plazes . . .

epäät imetettiin VurgoS’iSsa ja häistä palaamista 
juhlittiin SalaS’iSsa. pää» ja paluujuhliin kului seitse» 
mán wiifíoa ja niin paljon ihmisiä roirtafi ftnne, ettei» 
roät laitti mahtuneet huoneisiin . . . .) Näiben seitsen» 
roiiitoiSten hääjuhlien imettäjät oliroat riippumatto» 
muuésotien sankarillisia sotamiehiä.
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iziorbaens ja alatiiontaalainen m aalausioulu 
oraat esittäneet meille niitä elämänhaluisissa 
tauluissaan, ihmnioitettaraat jättiläisroatsat, 
mitä on teistä tu llut? föinnioitettaraat nerot, 
jotfa iäsititte iolo inhimillisen ajatusten maail
man, missä olette npt? Aie olemme f auttaa s= 
taan huonontuneet lajistamme ja tulleet fää- 
piöiisi. nurnaaU, perunat, silafat ja  roäfijuomat 
oraat roiisaasti paffotpöhön phbistettpinä lam aut
taneet meibän ruumiimme ja  tehneet henfemme 
rasfasmielisefsi. iza santanaiiuisesti, tun ihmi
set iiristäroät maharapötään ja ioneiben tuot- 
taroaisuus fasroaa päiraä päiroältä, tahtomat 
taloustieteilijät saarnata meille Aialthus'en teo
riaa, pibättpmäisppben usiontoa ja  tpön opin- 
iappaletta. iiieli olisi iisiottaroa heibän suus
taan ja heitettäraä foirille!

$ u n  tpöläisluofia on iuitenfin pisinfertai- 
suubessaan ja luottaraaisuubessaan antanut häm
mentää päänsä ja on spnnpnnäisellä rajuubel- 
laan soieasti rphtpnpt seuraamaan tunnuslau
setta „tpö ja  pibättproäispps", niin huomaa fa- 
pitalistiluoifa olemansa tuomittu paiolliseen lais- 
hiuteen ja  tuottamattomuuteen setä liialliseen 
fulututseen. iza josfin föphälistön liiallinen
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tpöStentelp talu ttaa  sen ruum iit ja  pilaa sen 
hermob niin ei se suinfaan ole porroariStolle roä= 
hemmin tärsimptsiä tuottama.

VibättproäisggS, johon tuottama luotia on 
antanut tuomita itsensä, tetee porroariSton roel= 
mollisuubetsi antautua liian suuressa määrässä 
malmiStettujen tuotteiden liitatulututseen. £a- 
pitaliStisen tuotannon altu-aitoina, noin sata 
tai parisataa rouotta tataperin, oli porroari roie- 
lä  tunniallinen mieS, jolla oli tasaiset ja  rau
halliset taroat. § ä n  tpptpi omaan roaimoonsa, 
ainatin lähimain, hän joi ainoastaan milloin 
hänellä oli jano ja  söi ainoastaan silloin tun 
häntä nälitti. § ä n  jätti horoimiehille ja horoi- 
naisille hurjastelun jalot intohimot. Aptpään ei 
ole olemassa m onta porroaria, jotta eiroät lihota 
itseään tutonpaiStilla ja porailla roiineillä, ebiS- 
täätseen siipitarjan hoitoa ja  roiinin miljelyStä; 
ei monta nousuttaan poitaa, jolta eimät pitäisi 
itseään roelrootettuna lisäämään proStitutsionia ja 
ajam aan ruumiiseensa elohopeaa, ainoastaan 
sen rouotsi, että tuolettamalla trjöllä elohopea- 
tairootsiSsa olisi ebeS jotatin tartotuSta. ¿ ä tä  
tehdessä rappeutuu ruumis nopeasti, tu tta  tu 
lee ohuemmatsi, hampaat putooroat suusta, roat-

Laiskuuden ©roanfeliumt 3



sa paisuu, rinta tulee ahbaShenfisefh, liitteet föm= 
pelöiisi, jäsenet jäyfifsi ja luuroalon roairoaamifh. 
Soiset, jotfa oraat liian heiffoja feStääfseen hur- 
jiStelun ponniStufsia, m utta sen sijaan roaruS- 
tettuja tarpeellisella annofsella porroarilliSta roii- 
saStelutaitoa, iuirouttaroat airaojaan ja hauto- 
roat pafsunibofsisia, nufuttaroia firjoja, antaaf- 
seen latojille ja iirjanpainajille tpötä.

ylhäisen maailman naiset raiettäroät mart- 
tpprielämää. finetellafseen ja fäpttääfseen niitä 
feijufaiSmaisia puluja, joita raalmiStaeSsaan 
ompelijattaret hanffiraat itselleen feuhfotaubiti, 
rpömiroät he fotona fofo päiroän phbeStä ha
meeSta toiseen. Suntifaupalla jättäm ät he 
päänsä tuffataiteilijain fäsiteltäroäfsi, jotfa hp- 
raäStä mafsu§ta raalmiStaroat heille mitä ntah- 
bottomimpia tuffafuosia. äögötettginä forsettei- 
hinsa, jala t pafotettuina ahtaisiin fenfiin ja 
rinta paljastettuna siinä määrässä, että faartin 
luutnantti rooisi tästä  punastua, pyöriroät he 
pöfaupalla hgraänteferoäispyStanSsiaisiSsa ferä- 
täiseen föphille muutamia marffoja. 9Boi teitä 
te färsiroät pphimpfset!

Sägttääfseen fafsinfertaiSta phteiSfunnalliSta 
tehtäroäänsä, ei-tuottajana ja liifafuluttajana,

34
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ei porroariSton täyby ainoastaan asettaa patto- 
teinoja roaatimattomille tarpeilleen, totuttautua 
poi§ parin rouosisaban fulueSsa taroatsi tulleesta 
työteliäisyybeStään ja tottua aliStumaiseSti ra
jattom aan ylellisyyteen, ahtamaan itsensä täy
teen hertfuja feiä huroittelemaan tuppatautia 
tuottamissa hurjasteluissa, maan sen täytyy 
myöStin mähentää suunnattomat joutot ihmifiä 
tuottam asta työstä hanftiaiseen itselleen apulai- 
siä syömisessä.

Ahxutamat numerot osottafoot miten ääte- 
tön täm ä tuotantomoimien lamauttaminen on. 
„SBuoben 1861 tilaston m utaan oli @ng- 
lannin ja  Söalesin asutaSlutu 20,066,224 hen- 
teä, joista 9,776,259 miehistä ja 10,289,965 
naispuolista. LPS tästä  mähentää failfi ne, 
jotta oliroat jofo liian manhoja tai liian nuo
ria työStennellätseen, laitti naiset, nuorufaiset 
ja lapset, jotta eimät ottaneet osaa tuotantoon, 
semmoiset luotat, futen hallitus, lafimiehet, pa
pit, sotilaat j. n. e., lisäisi taiffi ne, joiben ai
noana tehtäroänä on fuluttaa roieraSta työtä 
maaforon, tortojen j. n. e. muoboSsa, mihboin 
töyhät maantiertäjäy ritotselliset j. n. e., niin 
jää jälelle pyöreiSsä lurouiSsa 8 miljonaa henteä
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molempia suiupuolia ja eri itäaöteiUa olemia, 
siihen luettuna laitti tuotannossa, taupaSsa, ra 
hamaailmaSsa j. n. e. toimimat tapitaliStit.

AäiStä 8 miljonaSta oli m. nt.: 
Ataatyömiehiä (siihen luettuna pai

menet ja  muoitaajien luona asu-
roat rengit ja p i i a t ) .....................  1,098,261

la i t t i  puuroilla-, millä-, hamppu-, 
pellama-, siltti- ja jutetehtaiSsa setä 
toneellisiSsa sutantutomo- ja pit- 
sinnypläyStehtaiSsa työStenteleroät 642,607 

la i t t i  hiili- ja tnetallirouoriiaimoi-
siSsa työS tenteleroät...................... 565,835

hailissa metallityöpajoissa (mali- 
rnoiSsa, roalSsitehtaiSsa j. n. e.) 
setä metallitäsiteollisuubeSsa työS-
ie n te le m ä t ...................................... 396,998

Palmelema luokka . . . . . .  1,208,648

$oS lastemme taitiSsa tutomateollisuuSteh- 
taissa työSfenteleroät yhteen hiili- ja metalli- 
nmotitairootsissa työStentelemien hentilöiben 
tanSsa, niin saamme summatsi 1,208,442. QoS 
lastemme heibät yhteen taitiSsa metallityöpä- 
joissa ja täsiteollisuuben eri haaroissa työSten-
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teletoien henkilöiden kanssa, on kokonaissumma 
1,039,605. Aiolemmat ryhmät oraat siis pii- 
ncmpiä luin nykyaikaisten fotiorjien lukumäärä. 
£äm ä on loistama esimerkki kapitalistisesti käy
tetyn koneiston tuloksista!" 1) s£ähän palracle- 
roaan luoikaan, jonka lukumäärä kuroaa kapi
talistisen siroistyksen korkeinta astetta, täytyy 
meidän laskea roielä se suurilukuinen luokka, 
jonka ainoana tehtäroänä on täyttää rikkaiden 
luokkien kaUishintaisia ja järjettömiä tarpeita, 
kuten timantinhiojat, pitsinnyplääjät, ylelli- 
syyskutojat, korutaraaratyömiehet, m uotiräätälit 
j. n. e. j. n. e.

puolim atta siitä roaikeubesta, joka sille tästä  
on koitunut, tottui porroaristo pian loiselä- 
määnsä ja odotti petroolia kaikkea m uutosta 
asiain tilassa, huom atessaan roielä sen säälit
täm än elintaroan, jonka alaiseksi työläisluokka 
tyytyroäisesti alistui, ja elimistön rappeutumi
sen, jonka luonnoton työhalu tuo mukanaan, 
nousi sen roastenmielisyys roielä kaikkea työtä 
ja  omien nautintojen rajottam ista urastaan. 

$ u u ri näihin aikoihin sai köyhälistö pää

l) ajiarx, Das K apitar 2 painos, s. 467—468.
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hänsä patottaa tapitaliSteja työhön, roähintä- 
Jään huolimatta siitä siroeeHiseStä rappeutuma 
seSta, jonta alaisefsi porroariSto yhteistunnolla 
sen raelroollisuutensa patottam ana oli joutunut. 
sytsintertaisuubeSsaan pitiroät he talouStieteitt- 
jäin ja  siroeyben saarnaajain teorioja työstä 
tobellisina ja . royöttiroät tupeensa asettaafseen 
niiben täytännöSsä toteuttamisen myöStin tapa 
taliStien roelraollisuubetsa köyhälistö julisti 
tunnussanan: „jota ei tee työtä, ei hänen syö- 
m äntään pibä." Söuonna 1831 nousiraat 2yo= 
nin työläiset huutam aan: „lyijyä tai työtä"; 
nmoben 1848 heinätuun mallantumoutselliset 
maalim at: „työn oifeutuSta"; ja liittoutuneet 
rouoben 1871 maaliStuuSsa mainitsiroat tapa  
nänsa oleman „työn roallanfumouSta".

Aäihin taatalaiSntaisiin hyööäyfsiin potraa- 
rillistä hyroinroointia setä taittea porraarilliSta 
laiStuutta roaStaan, rooiroat herrat tapitaliStit 
roaStata ainoastaan mätiroaltaisella sorrolla. 
Alutta roaittatitt heille onnistui tutahuttaa nä= 
mä mallantumoutselliset purtautset, tietämät he 
tuitentin, ettei töyhäliStön typerä aate työn 
asettamisesta jouteutultijain ja  tylläiSten tehtä- 
roäisi ole hatutettu ebeS muobatettuihin meri-
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taittoihin. Qa ainoastaan poiStaalseen uhlaa- 
roaa tuhoa, pmpäröiroät he itsensä sotilailla, 
poliiseilla, loiranomaisilla ja roanginioartijoilla, 
joiden ïaiïîien on suoritettaroa tuottam atonta 
tpötä. Aplpään ei futaan enää tooi olla tie
tämätön nplpailaiSten sotajoullojen todellisesta 
luonteesta. Ae omat ainoastaan sen touoisi „sei- 
somia", että raoisiroat torjua „sisäisen" raiholli- 
sen. ©simerllinä, jota roaStaan ei moi roäit- 
tää, on Belgia, täm ä lapitaliStinen malliroal- 
tio. ©uropalaiset maltat omat taanneet sen 
puolueettomuuden, m utta siitä huolimatta on 
sen sotajoutio asuîaSluïuun roerrattuna roah- 
mimpia. ©en iunniaatuottaroina taiStelulent- 
tinä omat ïuitenïin Borinagen ja ©harleropn 
tasangot; aseettomien rouoriiairooSmieSten ja 
muiden tpöläiSten meressä „iaStaa" belgialai
nen upseti mieliänsä ja  lalaStaa itselleen olla- 
laput, ©uropalaisilla lansoilla ei ole lansan 
sotajoulloja. Sotilaita plläpidetään lapitaliS- 
tien suojelemiselsi lansaa roaStaan, jola tahtoo 
palottaa ne lahdelsantuntiseen lairooS- tai teh- 
daStpöhön.

Alutta niin suuri luin tämä hpödpttömien 
leutojen joullo ja niin täpttpm ätön luin sen
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ahneus onful, ei se fniteniaan riitä tututta- 
maan failfia taroaroita, joita työn opintappa- 
teen tyhm istäm ät työmiehet tuottamat, halua
m atta niitä Jututtaa ja roälittämättä edes siitä, 
josko ylimalkaan on olemassa ihmisiä, jotta 
niitä haluam at tuluttaa. työm iehen faksinker- 
täisen hulluuden roaikutuksesta, sen lautta  että 
hän antaa turmella itseään liifatyöllä ja  elää 
kieltäytymyisissä, ei kapitalistisen tuotannon 
suuri ptoblemi suinkaan ole siinä, miten tuot
tajia löydetään ja  miten niiden rooimaa toho- 
tetaan, maan siinä, miten k u l u t t a j i a  keksi
tään, miten niiden ruokahalua kiihotetaan ja 
miten niille kasroatuksen aroulla sitä hankitaan.

$ a  senrouoksi, kun europalaiset työmiehet, 
maikkakin roärisemät nälästä  ja  kylmästä, kiel- 
täytyroät itse käyttämästä niitä kankaita, joita 
he kutomat ja syömästä sitä roiljaa, jonka he 
itse kokoomat, näkemät tehtailijapoloset olemansa 
pakotettuja lähtemään maapallon toiselle puo
lelle, hakeakseen sieltä ihmisiä, jotka rooisiroat 
käyttää europalaisen työmiehen ahkeruuden tuot- 
teitä. (Juropa lähettää muosittain satojen mil- 
jonien ja  miljardien armosta taroaraa kaikkiin 
maailman neljään ilmansuuntaan semmoisille
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lansoille, totia eiroät tiedä, mitä he niillä teli- 
siroät. Sn tlitu t maanosat eimät ole heille tar- 
peelfi laatota; senrouolsi tarroitseroat he neit- 
teellistä maata, ©uropan tehtailijat uneisimat 
äin päiroin AsrilaSta, ©aharamereStä ja ©uda- 
nin rantatiestä. Qännitetpllä huomiolla seu- 
raaroat he ©tanlepn, ®e Vrazzan, AachtigalTin 
ja spolubbn m atioja; suut arooinna luuntele- 
roat he näiden rohieiden tutfijain ihmeellisiä 
iertomuisia. AHtä tuntemattomia ihmeitä lät- 
leelään täm ä muStain maanosa poroeensa? fío- 
tönäiset lentät omat täunnä elefantin h am- 
paita, lolonaiset palmuöljpjoet roaluroat fulta- 
hiellään, miljonat m ustat alluasulfaat, jotla 
omat paljaita luin ViSmatclin päälali, odotta- 
roat europalaiSta tarttum a, preuSsiläiStä roii- 
naa ja englantilaista raam attua, oppiafseen 
siroiStylsen hyroeitä.

Alutta täm ä lailli ei riitä. VorroariSto, 
jola itseään lihottaa, palroelijaluolla, jola on 
luluisampi luin tuottaroa luolia, roillit lansat, 
joita m urhataan europalaisilla taroaroilla, 1) lailli

y S iten  täqtpq esim. Australian joiUien, huolimatta 
ftitä, että se en sppnä heibän sukupuuttoon kuolemi- 
seensa, pukeutua englantilaisten tamaHa ja  juoba itsensä
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yhteensä ennät moi tyhjentää niitä tuotteiden 
muotia, jotfa paisumat lorleamrniisi ja rnahta- 
mämmiisi luin ©gyptin pyramidit., (Sjuropa- 
laisten työmiesten tuottamaisuuS uhmailee faii- 
iea fulutuSta ja  faiffea tuhlaamaisuutta. Seh= 
tailijat eimät pelossaan enää tiedä, rnihinfä laS- 
Iea päänsä rauhaan. |)e eimät enään moi 
hanifia tarpeelsi raaia-aineita tyydyttääfseen 
työmieStensä mielipuolista työnhimoa. Ahmta- 
m at miHatehtailijat ostamat lifasia, puolefsi 
mädänneitä millalappuja ja  malrniStamat niistä 
langasta, joia leStää yhtä fauan luin maali- 
lupaufset tai hallitsijoin malat. Soisissa teoUi- 
suuden haaroissa menetellään aiman samalla 
tamaHa. Suoneita määrennetään, jotta niiden 
menetti tulisi helpommafsi ja  niiden feStämyyS- 
aila lyhenisi. Ymmärtämättömät ihmiset syyt- 
tämät täm än muolsi meidän hurSlaita tehtaili- 
soitamme petoffeSta, maitta näitä todeUisuu- 
deSsa patottaa siihen ainoastaan halu hanttia 
työtä työmiehille, jotta eimät osaa nauttia elä- 
rnäStään iädet ristissä. Söäärennytset, jotfa

humalaan englantilaisten taroaUa, ainoastaan fenrouokfi, 
että ffotlantilaifet roiinapolttimot ja Manchesterin teoui- 
fuubenharjottajat tarroitseroat kuluttajia.
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johturaat glsinomaan ja ainoastaan ihmiSgStä- 
mallisista tarlotulsiSta, m utta siitä huolimatta 
tuottamat niitä lägttäroille tehtailijoille suuren
moisia ronittoja, omat tosin turmiollisia roailu- 
tuiseltaan taroaran laatuun nähden ja  ihmis- 
tgön tuhlaulsen tghjentgmättömänä lähteenä, 
m utta ne todistamat iuiteniin meidän porma- 
ristomme nerofaSta ihmiSgStämällisggttä ja 
tgömieSten hirmuista tgperggttä, jotta tggdgt- 
täätseen alhaista tgöhimoaan palottaroat herrat 
teollisuudenharjottajat tutahuttam aan ontantun- 
tonsa äänen ja louttaam aan liiiemieSfunnialli- 
suutensatin lateja.

$ a  tuitenfin, huolimatta liifatuotannoSta ja 
tamaran roäärenngtsiStä, tulmaaroat tgömiehet 
ghä suuremmissa joufoiSsa marifinoille ja huu- 
taroat rutoillen: ¿götä! SEgötä! §eidän liian 
suurten jouttojensa tulisi pidättää heidän into- 
hintojaan, m utta sen sijaan ne maan ajamat 
heidät airoan raimoon saalia. AtiSsä tgön mah
dollisuutta on tarjolla, sinne sgötsgmät he. §e 
tgöStentelemät 12— 14 tuntia päimäSsä ainoaS
taan antaatseen perin pohjin nglfeä itseään, ja 
seuraamana päsmänä omat he taasen ladulla 
eiroätlä tiedä miten tggdgttää tgöhimoaan.
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Söuosi rouobelta tapahtuu eri teollisuuden
haaroissa rouodenaitojen säännöllisyydellä py- 
sähbyisiä. ©limiStöä murhaaman liiiatyön jäi- 
ieen seuraa folmefsi jopa íuubeísi hmiaubeisi 
täybellinen rauha, jolloin töitä ei ole saata- 
raiSsa eilä ruoíapalaaíaan!

$oS työnhalu on ierran tällä tarvoin ju u t
tunut työmiehtin, joS se tufahuttaa heissä laitti 
m uut luonnolliset mietit ja joS toiselta puolen 
yhteistunnon roaatimaa työmäärää rajottaa fu- 
lutuS ja raaia-aineiben paljous, m iniä rouofsi 
sitte tehdään lolonaisen rouoben työ fuubeSsa 
luuiaubeSsa? Viiniä rouoisi ei sitä lernaammin 
jaeta tasan 12 luuiaubelle ja pafoteta joiaiSta 
työmieStä työsientelemään päiroittäin 5 tai 6 
tuntia, sen sijaan että hän nyt turmelee luu- 
beSsa luuiaubeSsa pitiillä työp äimillä roatsansa. 
LioS työmiehille turroataan heidän joiapäimäi- 
nen työosuutensa, eiroät he enää iabehbi toisiaan, 
eimät riistä  enää toistensa iäsiStä työtä eilä tois
tensa suusta leipää. Ijeibän ruum istaan ja sie
luaan ei silloin enää rasita liiallinen työ. ©il
loin altaroat he harjottaa laiStuuben hymettä.

Viitä työmiehet eimät itse alussa tahtoneet 
ymmärtää, sitä omat m uutam at teollisuuden-
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harjottajat fapitaliStisen edun lannalta alfanaan 
maanneet, nimittäin työajan rajo ttam ilta  lain 
amuHa. SBuortna 1860 selitti tehtailija Vour- 
cart @ebroeiler’iStä ammatilliselle opetuSmalio- 
funnaue, että „12 tuntinen työ on liiallinen, 
että se olisi roähennettäroä 11 tuntiin sefä että 
työ lauantaisin olisi päätettäroä fello 2 päi- 
roäHä. ©uosittelen tätä  toimenpidettä, maiffa- 
fin se näyttää ensi fatsaufseHa rasittamalta. 
Aie olemme fofeiUeet sillä työpajoissamme jo 
neljän muoben ajan ja hamainneet sen hyroäfsi. 
SeSfintäätäiS tuotanto ei ote laSfenut maan 
noussut." SutfimufseSsaan ioneista lainaa het- 
ra  g . VaSsy seuraamia otteita erään belgialai
sen tehtailijan herra O ttam aeren firjeeStä: 

„SSaiffafin meidän foneemme omat samoja 
fuin englantilaisissa fehruutehtaiSsa fäytetään, 
eiroät ne fuitenfaan tuota niin paljon fuin pi
täisi ja  niin paljon fuin foiteet ©nglanniSsa 
tuottamat, huolimatta siitä, että siellä työSfennel- 
lään pari tuntia päiroässä roähemmän . . . Aie 
teemme 2 täyttä  tuntia liian fauan työtä. Olen 
roahiutettu, että joS me 13 tunnin sijasta työsfen- 
teihimme ainoastaan 11 tuntia, tuottaisimme 
mefin yhtä paljon jam yöSftn taloudellisemmin."



lo iselta  puolen huomauttaa roapaamielinen 
taloustieteilijä V. fieroy-Veaulieu, että muuan 
suuri belgialainen tehtailija on tehnyt sen ha- 
roainnon, että niinä roiifioina, joille sattuu jo- 
fin juhlapäiroä, ei tuoteta sen roähemmin fuin 
taroallisina roiiffoina. („Syöroäen fysyntyS 19 
rouofifaballa.'' Variisi 1872.)

Alitä ei siroeybenapoStolien tyhmentämä 
fansa ole rohjennut, sen ort ylimyfsellinen hal
lituS uSfaltanut tehbä. puolim atta forfeaSti 
siroeellisiStä ja taloubeilisistä roeruffeista ta
louStieteilijäin puolelta, jotfa foiffuraat onnet- 
tomuuSforppien taroalla, että tehbaStyön mä- 
hentäminen yhbellä tunnilla merfitsisi englan
tilaisen teollisuuben häroiötä, on englantilainen 
hallitus lain fautta m äärännyt 10 tuntisen työ- 
päiroän, ja ©nglanti on yhä ebelleen, niinfuin 
tähänfin aSti, m aailman ensimäinen teollisuus- 
roaltio. 1)

(¡englannin suuret fofemufset omat fäytettä-

*) Senjätfeen tun tämä on firjotettu, on työläisten 
omien ponnistusten arouda saatu työpäiroän pituuteen 
nähden korjauksia miltei kaikissa siroiStySroaltioiSsa. 
Osaksi on esim. Englannissa jo otettu käytäntöön 8 tuw 
tinen työpäimä ja kuten tunnettu roaatiroat työmiehet 
sitä kaikkialla lain kautta määrättäroäksi pisimmäksi työ= 
päimäksi. Suom. muiSt.

4b
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roänämme, järtemäiit tapitalistien foiemuiset 
omat myöstin täytettämänämme, ja ne osoita- 
nmt epäämättömästt, että inhimiEisen tuotan
non forottamiseisi täytyy roähentää työaifaa ja 
lisätä lepopätroiä, m utta fuitenfaan eiroät työ
miehet jafsa fäsittää, että he rasittaessaatt it
seään liiallisella työEä turmelemat omat ja  jäi- 
teentuieraaistensa rooimat, että he iuiutettuina 
tulemat liian aitaisin työtymyttömitsi setä että 
he tappamat itsessään taitfi hyroät taipumutset 
ainoastaan raimoaman työhalunsa tähden.

s?e mattiroat paputaijain tarooin taloustie
teilijäin oppilauseita: „tehtäämme työtä, lisä- 
tätsemme tansallisrittautta!" 2Soi teitä te mie
lipuolet! ©enmuotsi, että te työstentelette liian 
paljon, Cehittyy teoEinen tetnita liian hitaasti, 
^ ä ttä tä ä  huutonne ja tuunneltaa mitä eräs ta
loustieteilijä — ei tosin mitään suuri nero, ai
noastaan herra 2. Aeybaub — sanoo: „yleensä 
m utautuu maEantumous työtapojen alalla täsi- 
työn ehtojen mutaan. Aiintauan tun täsityö 
on huoteata, täytetään sitä ylenmäärin, tun se 
tulee taEiimmatsi, toetetaan sitä säästää.“ 1)

y Louis Neqhaub. „Puuroilla, ien roaltafunta ia 
fen fysqmqffet." 1863.
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Qo§ tapitaliStia tahdotaan patottaa tele- 
mään puisia ta  rautaisia foncitaan täydellisein- 
miisi, täytyy lihalta  ja luusta olemien tonei
den polttoja tohottaa ja niiden työaitaa raä= 
hentää. Alitentä täm ä on todiStettaraiSsa? 
Sodista isiä moi tähän hanttia sadottaan Alan- 
cheSterin tehruutehtaiSsa tetsittiin ja otettiin 
täytäntöön „©elfacting Aiule" senrauoist, että 
tehruutyömiehet tieltäytyimät työStentelemäStä 
yhtä tauan tuin ennen.

AmeritaSsa mollottaa fone laitti maatyön 
haarat altaen moin raalmiStuiseSta aina mil= 
janiotjuuseen saatta. Atintä muotsi ? ©enmuotsi 
että ameritalaiset oraat raapaita ja  laiStoja ja 
tuoleraat temaammin tuhat iertaa tuin elämät 
europalaisen talonpojan eläimellistä elämää. 
Suropan raairaaloinen ja  paljolla tum artam b 
feUa rasitettu työ on Slmeritan lännessä mie= 
luisaa ajanroietettä raapaaSsa ilmassa, ©iitä 
nautitaan iStuallaan ja poltetaan fen ohella 
rauhallisesti tapattaa.



IV.

Pieni pesänselvitys siveydenapostolien 
kanssa.

meidän siroeubertapostolimme omat roaati- 
m atonta roäfeä. Söaiifaiin he omat felfi= 

neet tpön opinfappaieen, eiroät he fuiteniaan 
ole airo an setroiiiä sen roaifutufsesSta sielun 
rauhottamiseen, järjen fohottamiseen ja  mu= 
nuaisten seiä muiden elinten termeeHiseen toi
m intaan nähden. )3e tahtomat ensin iatseHa 
sen roaifutuSta fansanjouiioihin, tehdä aluisi 
ioieen „in anima vili“ (alempirotuiseen olen
toon), enneniuin fääntäraät sen iapitatiSteja 
lohtaan, joiden paheiden iiriaStaminen ja hp= 
roäfspminen on heidän tehtäroänsä.

Alutta miisi te filosofit särette päätänne ief= 
siäisenne siroepSoppia, jota ette uStaHa somittaa 
omiin elättäjiinne? ^aluattefo nähdä, miten

öoiStuuben ffimanteltumt 4
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sitä opintappaletta, josta te niin paljon toi- 
rootte, piitataan ja  tirotaan? Kroatiaahan roan- 
hanajan historia, filosofienne ja  lainlaatijainne 
tirjoitutset:

„@n luule", sanoi historian isä spetobotos, 
„että t r  e i t i ä  l a i s e t  olisiroat perineet egypti- 
Iäisiltä sen halroetsnmisen, jota he ofottaroat 
tpötä tohtaan, sillä olen huomannut saman 
halroetsnmisen leroinneen thratialaisten, stgpti- 
Iäisten, persialaisten ja  Intialaisten eli sanalla 
sanoen useimpien tansojen testuubessa ja tait- 
tiaHa pibetään niitä, jotta teteroät täsitpötä, ja 
jopa näibett lapsiatin, alimmalla portaalla ole- 
roina tansalaisina. la i t t i  treittalaiset ja roar- 
sintin latebaimonilaiset tasroatetaan täm än peri
aatteen mutaan."

„ K t e n a s s a  tuuluiroat ainoastaan ne tansa- 
laiset jalosutuisiin, joiben tehtäroänä oli phteis- 
iunnan puolustaminen ja  hallitseminen. $ u n  hei- 
bän niin ollen täptpi rooiba roapaasti täpttää toto 
aitaansa, omistaatseen hentiset ja ruumiilliset 
rooimansa tasaroaHan etujen huolehtimiseen, niin 
jättiroät he laitti tpöt orjille, ©amoin eiroät 
fiatebaimonian naisettaan saaneet tehrätä eitä 
tutoa, jotta eiroät häpäisisi aateluuttaan."
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A o m a l a i f  et  tunsiroat maan tahdenlaista 
jaloa ja  roapaata työtä: maanroiljelyifen ja 
asepalroelutsen. kaiffi fansalaiset eliroät lain 
oiieuttamina maltiorahaston tustammlseHa, niin 
ettei heidän tanoinnut toimeentuloaan roarten 
ryhtyä mihinfään „sordidae artes“ („Utahiin 
taiteisiin“ — siisi iutsuiroat he iäsitöitä), jotia 
lain m äärääm inä iuuluiroat orjille, k u n  S3ru= 
tus roanhempi tahtoi yllyttää lansaa löpinään, 
syytti hän 3Tarquinus tyrannia erityisesti siitä, 
että täm ä oli tehnyt roapaita fansalaisia 
iäsityöläisifsi ja  muurareiisi. ($ itus Ctroius, 
1 tirja.)

3öanhat filosofit roäitteliroät lesienään aat
teiden altuperästä, m utta he oliraat täysin ylsi- 
mielisiä !un oli lysymyisessä työn moittiminen. 
Vlato tirjottaa yhteisfunta-utopiassaan „roal- 
tio": „luonto ei luonut suutaria eifä seppiä; 
semmoiset toimet alentamat niitä ihmisiä, jotta 
niitä harjottaroat, tuten alhaisia pattotyöläisiä, 
ja  muita nimettömiä turjia, jotta jo heidän ase= 
mansa sultee roaltiollisten oiteutsien ultopuo= 
lelle. kauppiaita, jotta omat tottuneet roalhei- 
siin ja  petotsiin, tullaan pitämään yhteistun- 
nassa ainoastaan roälttämättömänä pahana.
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kansalaista, joia alentaa itsensä iauppaa tele- 
mään, tägtgg rangaista tästä  rifoisestaan. $os 
hän todistetaan riioiseen sggpääisb on hän tuo
mittani a rouodeisi roanieuteen. ^zota terran tun 
rifos uudistuu, on rangaistus ioraennettaroa 
lafsiniertaiseisi." (Vlato, SS aitio. 5 iiriä.)

•Eenophon iiriottaa taloustieteessään: „3fh=
misiä, jotta harjottaraat iäsitgötä, ei Johoteta 
tosiaan iorieampaan asemaan, ia siinä tehdään 
oiiein. k u n  he omat paiotettuia istum aan ioio 
päimän, iopa m uutam at glläpitämään alituista 
tulta, eiroät useimmat heistä moi estää ruu- 
m istään riutum asta, ia  on tusiin  mahdollista, 
ettei täm ä puolestaan roaiiuta iärieen."

„Atitä hm niallista moi iauppapuodeista tu l
la ia m itä iunniallista moi iauppa aiiaansaada" 
— igsgg ©icero. „kaiiii mggmälän tapaiset 
oraat funnialliselle miehelle alentamia, sillä iaup- 
piaat eiroät rooi ansaita m itään roalehtelematta; 
ia miiä on häpeällisempää iuin roalehteleminen? 
©enrouoisi' tägtgg pitää alhaisena ia  halroetsit- 
taraana semmoisten ammattia, iotia mggraät 
roairoannäiönsä ia  taitarouutensa, sillä ioia teiee 
tgötä rahasta, mgg itsensä ia  asettuu samalle
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portaalle luin orjattin." (©iceto, Söelmollisuut- 
sista I. 8 osa, 18 luiu.)

kuuletio sinä iöyhälistö, jota on ioetettu 
tyhmentää tuon opinfappaleen aroulla, näiden 
filosofien puheita, joita sinulta tusfallisen huo
lellisesti salataan? kansalainen, joia tefee työtä 
rahasta, alentaa itsensä orjan anooiseisi ja  te= 
iee riioisen, joia rangaistaan nmosifausien man= 
feudella!!

kristillinen teestentely ja  fapitalistinen utili
tarism i (hyödyllisyyden oppi) ei ollut roielä pi= 
lannut näitä roanhan ajan silososeja. kun  
he opettiroat roapaita miehiä, lausuin)at he em= 
pim ättä ja  suoraan mielipiteensä. Vlato ja 2lris= 
toteles, nämä jättiläissilososit, joiden polmiin- 
taan saatta meidän muotisilososimme eimät uletu, 
roaifia he tohoisiroat roarpailleeniin, tahtoiroat, 
että heidän ihannetasamaltojensa iansalaiset naut- 
tisimat mahdollisimman suurta lepoa, sillä, lisää 
Xenophon, „työ maatii faiien ajan ja sitä teh= 
dessään ei ihmiseltä liiiene aiiaa roaltiota ja 
ystäroiään marten." Blutarchin m utaan moi 
Spartan  suuri lainsäätäjä fiyiurgos, „ihmisistä 
roiisaitt", maatta jälfim aailm an ihailua sen- 
muotsi, että hän roaatt tasamallan tansalaisille



lepoa, tieltämällä heitä harjottamaSta mitään 
täsityötä. 1)

itähän maStaamat iaiffi triStillisen ja  tapi- 
taliStisen siroeySopin filosofit ja  puolustajat, 
että näm ä manhan ajan ajatteiijat ja  filosofit 
faarnasimat orjuutta. Siiman oifein, m utta moi- 
ío olla toisin sellaisissa taloudellisissa ja roaltiol- 
lisissä oloissa? Alanhan ajan yhteistunto oli 
alituisesti sodassa ja mapaan miehen täytyi 
om istaa aitansa latien säätämiseen ja maltion 
puoluStutseen. fiäsityö oli silloin liian tehitty- 
m ätöntä ja liian raStaSta, niin ettei sen har» 
jottamisen ohella rooinut täyttää roelmollisuut- 
taan tanfalaisena ja  sotilaana, ©aadatseen soti
laita ja mapaita tansalaisia täytyi filosofien ja 
lainsäätäjien suroaita orjuutta santarillisiSsa tasa- 
malloissaan.

Alutta eiroöttö tapitaliSmin firoeydenapoS- 
tolit ja taloustieteilijät saarnaa nytyaitaiSta 
orjuutta, polttajatjeStelmää? Qa tetä omat ne 
ihmiset, joille tapitaliStinen orja hanttii lepoa? 
Aotfchildeja, ffruppeja j. n. e. — hyödyttömiä

y  P la to : SBaltio V, Sait VIII; Aristoteles: Potittiffa 
II ja  VII; Xenophon: Taloustiede IV Ja VI; P lu tarch : 
Spfurgon elämä.

54



ja  roahingollisia loiSeläimiä, paheillensa ja pab 
melijainsa orjia. „Aristoteleen ja Vylagoran 
järfeä roallitsiroal orjuuden ennaifoluulol", on 
halmeisuen firjotettu, ja htileniin haaroeili AriS= 
loleleS: ,,joS jofainen lyöfalu iäSfySlä tai en= 
naiolta aamiSlaen rooisi suorittaa lehläraänsä, 
aiman samoin hiin ®äbaluS’eit taibeteotset l i i t  
tuimat itsestään tai §ephaSlon iolm ijalal ilseS- 
tään iäroiroät pyhään työhön, joS fangaSpuul 
samalla taraoin tutoisimat itsestään, niin ei meS= 
tari tarmitsisi iäSfyläisiä eitä herrat orjia." 1) 
Aristoteleen uni on nyt m uuttunut todellisuus 
betsi. fíoneemme suorittamat höyryä puhfuen, 
teräfsisin, roäsymättömin jäsenin, ihmeellisellä,

l) „Pakanat, niin pakanat!" foe eiroät käsittäneet 
mitään kansantaloudesta ja kristinuskolta kuten ältjkäs 
BaStiat ja jo ennen häntä wietä ältjkkäämpi MacsCuh 
Ioch on huomannut, ¡pe eiroät m. m. käsittäneet, että 
kone on paras keino tuöpäiroän pidentämiseksi. foe su» 
waitftwat toisten orjuutta senwuoksi, että se oli toisten 
täpden kehityksen ehtona. M utta joukkojen orjuuden 
saarnaaminen, jotta m uutamista raa’oiSta ja puotisiroiS* 
tpneiStä nousukkaista rooisi tukia „eminent spinners*, 
„extensive sousage makers“ ja „influential shoe black 
dealer („huomattaroia kehruutehtaitijoita". ..suuria mak* 
karatehtaitijoita" ja ..roaikuttaroia kenkämuSteen kaup, 
piaita"). siihen tarroittaroaa erikoiSkriStiHiStä kaSroatuSta 
ei heinä ouut." (K. Mary, Das Kapital, s. 728.)
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ehtymättömällä luomien)oimalla, oppiraaisina ja 
airaatt itsestään pyhää työtään, ja  kuitenkin on 
kapitalismin suurten filosofien jjärfi palttajär- 
jestelmän, kaikista pahimman orjuusmuobon 
ennaiioluulojen mailassa. ,öe eiroät roieläiään 
ymmärrä, että ione on ihntisiunnan mapahtaja, 
jumala, jota lunastaa ihmisen paliiatyön „ likai
sista taiteista", jumala, joia hanifii hänelle 
lepoa ja roapautta.

ftun työläisluotia on perinpohjin päässyt 
roapaaffi sitä roallitseroasta ja sen luonnetta 
alentamasta paheesta ja nousee ioio pelottamalla 
moimallaan, ei maalimaan mainioita „ihmis- 
oikeuksia", jotta omat maan tapitalistisen nylke
misen oiteutsia, eitä julistam aan „oiteutta" työ
hön, mitä on maan oiteutta turjuuteen, maan 
takomaan rautaista latia, jota tieltää jotaista 
tekemästä enemmän työtä tuin mitä yhteiselle 
hyroinmoinnille on roälttämätöntä, silloin tun
tee roanha maa, onnesta roärtsten, uuben m aail
m an liitturaan [isässään. — — — Alutta 
rooito maalia kapitalistisen siroeysopin turmele
malta köyhälistöltä miehuullista päätöstä?

Qo puolentoista rauosisataa on köyhälistö, 
sen miehet, naiset ja lapset saaneet kiiroetä
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iärsimpSten rosoista touotta. $o  puolentoista 
touofifaban fulueSsa on paffotgö murStannut 
sen luita, fuihbuttanut sen lihafsia ja pilannut 
sen hermoja, jo puolentoista touosisaban fulueS- 
sa on näliä hirouttanut sen toatsaa ja tphmen- 
tänpt sen järteä.

Di laiStuuS, armahba sinä tätä  rajatonta 
furjuutta! Di laiStuuS, taiteiben ja iaiifien 
jalojen hytoeiben äiti, rouobata sinä palsamia 
ihmiStunnan iärsimpfsiin.
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