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JOHDANTO.

Minä uskon, että nykyisyys on enti
syyden synnyttämä tulos, ja että siihen 
sisältyy tulevaisuuden itu.

Enfantin.

Sivistyksen tekee mahdolliseksi, sanoo Kodbertus, 
se onnellinen sattuma, että tulos yhteisesti tehdystä 
työstä on runsaampi kuin erikseen suoritetusta.

Yksin jääneenä ihminen tuskin voisi tuottaa edes 
niin paljon kuin tarvitsee hengissä pysyäkseen. Jär
jestyneen yhteiskunnan jäsenenä sen sijaan lisääntyy 
hänen työnsä tuottavaisuus samassa määrin kuin työn
jako, työnteon järjestely ja yhä täydellisemmät työkalut 
ja koneet saavat suurempaa valtaa luonnon yli.

Jokaisessa yhteiskunnassa, olkoonpa sen perustana 
sitte vapaa tai orjain työ, ja olkoonpa se itse kapita
listinen tai kommunistinen, tuottaa yhteinen työ yli
jäämän, lisäarvon, henkilökohtaisten työnsuoritusten 
sekä työnteossa käytettyjen tarve- ja  raaka-aineiden 
yhteenlasketun arvon lisäksi.

Kommunistisessa yhteiskunnassa tämä lisäarvo käy
tettäisiin yhteiseksi hyväksi. Kapitalistisessa — jonka
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tuntomerkkinä on suuremmassa tai pienemmässä mää
rässä toimeenpantu erotus omaisuuden ja työn välillä —  
sitävastoin työn synnyttämä lisäarvo ei tule työn itsensä 
hyväksi. Voiton nimellä sen anastavat tuotanto- ja 
vaihto välineiden omistajat.

Anton Menger, oikeusopin professori Wienin yli
opistossa, lausuu tästä teoksessaan „Das Recht auf den 
vollen Arbeitsertrag“ (Oikeus työn koko tulokseen): 

„Meidän nykyinen omistusoikeus, perustuen yksityis
omistukseen, ei takaa työläiselle hänen työnsä koko 
tulosta. Kun yksityinen omistusoikeus jättää mieli
valtaisesti käytettäväksi olemassa olevan omaisuuden, 
minkä pääasiallisesti muodostavat tuotannon välineet, 
tarjoo se näille sellaisen valta-aseman, jonka avulla he 
työtä tekemättä saavat tuloja erilaisten tarpeittensa 
tyydyttämiseksi. Tätä tuloa, minkä voimassaolevan 
oikeusjärjestyksen suosimat henkilöt ilman mitään vasta
palvelusta saavat yhteiskunnalta, kutsuvat saint-simo- 
nistit, Buehez’in ja Rodbertuksen kannattajat, koroksi, 
Thompson ja Marx liika- eli lisäarvoksi (mehrwärt), 
minä kutsun sitä työttä saaduksi tuloksi.“

Pääoman yksityisomistuksellisesta luonteesta siis seu
raa, että tuotanto- ja vaihto välineiden omistajilla on pe
rinnöllinen oikeus omata itselleen se lisäarvo, minkä tois
ten työ on luonut. He voivat, miten vaan tahtovat, 
käyttää sitä tuottavasti tai pitää tuottamattomana, haas
kata sen hurjissa mässäilyissä tai säästää sen voidak
seen yhä suurempaa voittoa saada toisten työstä. 
Omistajina johtavat he tehtaita ja työpajoja, elleivät 
pidä mukavampana asettaa tilalleen palkattuja johtajia. 
Joko suoranaisesti tai välikäsien kautta tuottavat he 
oman maan taikka maailman markkinoille tavaroita,
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vaihtoarvoja, ainoana tarkotusp eränään voiton saaminen 
eikä minkään tarpeen tyydyttäminen.

Lyhyesti sanoen, nykyiselle yhteiskuntajärjestyk
selle —  jollei oteta lukuun entisten aikain jätteitä ja 
niitä uuden ajan ituja, mitkä se sisältää —  on tuo
tannon ja omaisuudenjaon kannalta katsoen kuvaavaa 
pääoman kaikkivalta, pääoman, jolla ei ole muuta tar- 
kotusperää kuin voiton saanti, ei muuta hillikettä yhteis
kunnan puolelta kuin kilpailu, ei muuta rajaa kuin työ
läisten järjestäytyminen ja lainsäädännön —  nekin usein 
vallan näennäiset —  rajotusmääräykset.

Sosialismin päämääränä sitävastoin on yhteiskunnan 
yhteinen omistusoikeus tuotanto- ja vaihtovälineisiin, 
työn yhteiskunnallinen järjestely ja lisäarvon jako työn
tekijäin kesken, kun ensin yhteisiin tarpeisiin on riit
tävä määrä poistettu.

Puhtaasti kollektiivisen järjestelmän vallitessa —  
edellyttäen että sellainen yhteiskuntajärjestys jolloinkin 
toteutuu —  omistaisi siis yhteiskunta maan, kaivokset, 
tehtaat, luottolaitokset ja kulkuneuvot; ainoastaan ne 
esineet, joita kukin henkilökohtaisesti käyttää, olisivat 
henkilökohtaista omaisuutta. Työnjohto ei silloin, kuten 
nyt, olisi monarkkinen tai oligarkkinen, yksinvaltainen 
tai harvainvaltainen, vaan saisi se tasavaltaiset muodot. 
Kun se nyt perintö- tai anastamisoikeuden nojalla on 
jätetty keskenään kilpaileville tai yhteisesti toimiville 
kapitalisteille, ei se, kuten yhäti aiheettomasti ja vää
rin väitetään, joutuisi valtiolle vaan valtion tarkastuk
sen alaisina toimiville itsenäisille julkisille ammatti- tai 
muille yhdyskunnille. „Kollektiivinen pääoma“ , sanoo 
Schäffle kirjasessaan „Quintessenz“ , „olisi erikoisten 
yhteiskuntalaitosten välityksellä jätettävä paikallisille
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ja ammattiryhmille. Tällaisina yhteiskuntalaitoksina 
toimisivat laillisesti asetetut hallintoviranomaiset taikka 
sitte kansan luottamushenkilöt, joilla olisi ainoastaan 
siveellisesti velvottava vaikutusvalta. Samat laitokset 
tai henkilöt huolehtisivat myöskin tuotantovälineiden 
parannuksista ja lisäämisestä. Kansan taloudellisten 
asiain johto ja hoito olisi siis julkinen ja keskitetty eikä 
kilpailevien kapitalistien tehtävänä.“

Nykyisen voittoa tavoitelevan tavarakaupan tilalle 
asetettaisi yhteisten ja henkilökohtaisten taipeiden mu
kaan sovitettu hyödykkeiden ja vaihtoarvojen jako. 
Työstä suoritettavaa korvausta ei määrättäisi tuotanto
kustannusten mukaan luovuttamalla lisäarvo kapitalis
teille, vaan työntekijäin taipeet tai heidän suorittamansa 
työn tulosten arvo määräisi korvauksen suuruuden. 
Myöhemmin tulemme tätä kysymystä vielä laveammalta 
selvittelemään. Tässä voimme tyytyä mainitsemaan 
vaan sen tosiasian, että puhtaasti kollektiivisen järjes
telmän toteuttaminen ei merkitse yksinomaan tuotanto
välineiden sosialiseeraamista, yhteiskunnan omaksi otta
mista —  kuten voisi luulla eräistä aivan epätäydelli
sistä määritelmistä päättäen —  vaan myöskin tuotanto
ja jakojärjestelmän täydellistä uudistamista.

Ja tämän uudistuksen suuremmoisuus osottaa, että 
se voi olla tuloksena ainoastaan laajasta sarjasta pie
nempiä uudistuksia. Syvälle käyvät uudistukset ei voi 
äkkiä tapahtua; äkilliset uudistukset eivät voi olla 
syvälle vaikuttavia.

Mutta jo  nytkin olemme keskellä yhteiskunnallista, 
vallankumousta, sillä sosialismi ei ole muuta kuin jo 
vaikuttavien pyrkimysten ja näiden tarkotusperien pe
lille saattamista. Kapitalistisen tuotannon kehittymi
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nen työn sosialiseeraamista, yhteishuostaan ottamista 
kohti edistää ja tekee välttämättömäksi omaisuudenkin 
sosialiseeraainisen.

Tässä teoksessa käsitellään tuotannon kehitystä etu
päässä tältä näkökannalta.

Vähän merkitsisi se, onko käsityksemme tuotteiden 
jakamisesta oikeudellisempi kuin nykyisin vallitseva 
käsitys, jos sen käytäntöön ottaminen vaikeuttaisi tai 
ehkä pysäyttäisi tuotantomuotojen kehityksen.

Taloudellisten olojen kehityshistoria todistaa eittä- 
mättömästi, että mikään tuotantojärjestelmä ei katoa —  
miten vääryydellinen se olleekin, mitä ristiriitaisuuksia 
se synnyttäneekin ja mitä vallankumouksia se aikaan
saaneeksi —  ennenkuin on keksitty parempi järjes
telmä, parempi ei ainoastaan abstraktisen, ajatellun 
oikeuden, vaan myöskin ja erikoisesti juuri yhteis
kunnallisen tuottavaisuuden, produktiviteetin kannalta 
katsottuna.

Henki- ja maaorjuus, joita siveellisyyssaarnaajat 
kautta vuosisatojen olivat tuominneet, katosivat kristi
tyistä maista vasta silloin, kun tuotannon omat tar
peet aikaansaivat työn muodollisen vapautuksen.

Tulista tunnetta uhkuvat selittelyt, joita sosialismin 
puolustamiseksi voidaan esittää, eivät koskaan voisi 
aikaansaada työn todellista vapauttamista, ellei sosia
lismi suuremman tuotantokykyisyytensä vuoksi olisi 
kutsuttu syrjäyttämään kapitalistisen järjestelmän.



ENSIMÄINEN OSA.

Pääoman keskittyminen.

Mikään yhteiskuntamuoto ei katoa, 
ennenkuin kaikki tuotantovoimat, jotka 
siihen voivat sisältyä, ovat huippuunsa 
kehittyneet, eivätkä uudet edistyneem- 
mät tuotantomuodot voi astua sen ti
lalle, ennenkuin niitä edellyttävät ehdot 
ovat kehkeytyneet vanhan yhteiskunnan 
omasta helmasta. Karl Marx.

Samassa määrässä kuin yhteiskunnan kehitys edis
tyy, yksilöitä toisiinsa liittävät siteet vahvistuvat ja 
kulkuneuvot edistyvät, kehittyy myöskin työnjako 
täydellisemmäksi.

Kun maanviljelyksen kannalla olevissa yhteiskun
nissa tuskin on puolta tusinaa eri ammatteja, löytyy 
Saksan ammattitilastossa vuodelta 1895 10,397 ammatti- 
nimitystä, joista 5,506 kuuluu teollisuuden eri aloille.

Useimmissa näistä ammateista on vielä lisäksi eri 
tehtäviä, joita eri työntekijät suorittavat. Vertaillessaan 
uusaikaista kenkäteollisuutta alkuperäiseen kenkäin val
mistukseen havaitsi Levasseur, että Lynnsin tehtaissa
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Massachusettsissa Yhdysvalloissa työskentelee naisen 
kengän valmistuksessa ,12 työntekijää —  siten, että 
kunkin osalle tulee käden liike, mikä kestää vain joi
takin sekuntteja, ja nämä samat liikkeet on työläisten 
joka päivä uudistettava tuhansia kertoja.

Mutta tällaisen äärimmilleen kehitetyn yhteiskun
nallisen työnjaon vaikutuksesta lisääntyy ehdottomasti 
myöskin työntekijäin keskinäinen riippuvaisuus. Maan
viljelijät, kauppiaat, teollisuudenharjottajat, versta- ja 
tehdastyöläiset, mitkä elämänsä ajan ompelevat kiinni 
nappeja tai tekevät napinreikiä, liittyvät yhteen toisten 
tuottajain kanssa sen mukaan kuin heidän tehtävänsä 
yhteiskunnassa haarautuvat erikoisaloiksi eli spesialisee- 
rautuvat. Työnjakoa vastaa toiselta puolen teknillinen 
ja yhteiskunnallinen järjestäytyminen, mikä avarammalla 
pohjalla aikaan saa jälleen ammatin yhteyden ja eri 
tuotantoliaaroj en yhteenkuuluvaisuuden.

Uusaikainen tehdas asettaa teknillisessä suhteessa 
yksityisen työntekijän tilalle työläisryhmän, jättiläis- 
automatin, mikä tuotantoon tarvittavat tehtävät kokoaa 
yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Huomaamme siis, että 
työnjako itse edistää ja tekee mahdolliseksi työn sosia- 
liseeraamisen.

Yhteiskunnallisessa suhteessa korvaa vanhoja tuo
tantomuotoja, jotka ovat liian ahtaiksi käyneet, ja joiden 
rajoja teknilliset edistykset ovat murtaneet, uudet, uusien 
tuotantosuhteiden mukaan sovellutetut muodot.

Sulettu perhetalous, missä tuotteita valmistetaan 
ainoastaan omiksi tarpeiksi, jättää paikkansa vaihto
kaupalle ja sen kolmelle toistaan seuraavalle eri muo
dolle: keskiaikainen kaupunkitalous, kansallinen yhteis
kunta ja kansainvälinen yhteiskuntatalous.
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I. Sulettu perhetalous.

Xiin kauan kun työnjako on vasta alullaan, muo
dostaa taloudellisen kokonaisuuden perhe tai suku, se 
on yksilöt, joilla on yhteinen asunto tai, kuten sanat 
keskiaikana kuuluivat „istuvat saman padan ääressä ja 
syövät samalla lusikalla“ . Sellaisia taloudellisia koko
naisuuksia olivat esim. alkuperäinen roomalainen ,,fami- 
lia“ , keskiajan patriarkkaalinen talonpoikaisperlie, etelä
slaavien „zadruga“ . Jättäen huomioon ottamatta täl
laisten talouksien jäsenmäärän suuruuden, mikä usein 
oli melkoinen, on niille yhteistä se, että ne oman työnsä 
tuotteilla tyydyttävät tarpeensa lukuunottamatta muu
tamia harvoja tuotteita (esim. rauta ja sisämaassa suola). 
Xe ovat jyrkästi eristetyt toisista samallaisista talouk
sista ja ovat näiden kanssa ainoastaan ulkonaisesti 
yhteydessä. Xe ovat todellisia yhteiskunnallisia kop
peja, melkein kokonaan vailla kulkuyhteyttäkin ulko
maailman kanssa; ne tuottavat kaiken, mitä kulutta
vat, ja kuluttavat kaiken, mitä tuottaiTat.

Tarvinnee tuskin mainita, että työn tuottavaisuus 
tällä kehitysasteella on sangen välillinen.

II. Vaihtokauppa.

A. Kaupunkitalous.

.Suletun perheen ja korkeampien taloudellisten tuo
tantomuotojen rajalla alkavat tuotanto ja kulutus erota 
toisistaan. Ilmenee useampia aiheita vaihtokaupan har
joittamiseen; käsityö eroaa maanviljelyksen yhteydestä; 
kaupungeissa muodostetaan ammattikuntia; kaupun
gista ympäristöineen tulee taloudellinen kokonaisuus.
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„Jos tutkimme vanhan Saksan valtakunnan karttaa“ , 
sanoo Karl Biicher, „ja merkitsemme siihen ne paikka
kunnat, mitkä keskiajan lopulla omasivat kaupunki
oikeudet (niitä lienee noin 3,000), niin huomaamme 
kaupunkeja kaikkialla etelässä ja lännessä keskimäärin
4 — 5, pohjoisessa ja idässä 7— 8 tunnin matkan päässä 
toisistaan. Kaikilla niillä ei ollut ylitä suurta merki
tystä, mutta useimmat olivat kuitenkin aikanaan, tai 
ainakin kokivat olla, taloudellisen elämän keskipisteenä 
määrätyillä aloilla, jotka vuorostaan elivät yhtä eris
tettyä elämää kuin itseensä sulkeutunut maakartano. 
Saadaksemme käsityksen näiden alueiden suuruudesta 
ajattelemme koko maan jaetuksi eri kaupunkien ympä
ristöiksi. Saksan lounaisosassa tulee silloin kunkin 
kaupungin osalle keskimäärin 2— 21/-2 neliöpeninkulman 
laajuinen alue, keski- ja luoteisosassa 3— 4 ja itäosassa
5— 8 neliöpeninkulmaa. Jos edelleen ajattelee kunkin 
sellaisen yhteiskunta-alueen keskipisteeksi kaupungin, 
niin huomaa, että talonpoika kaikkialla Saksassa, yksinpä 
syrjäisimmiltäkin seuduilta, voi päivällä ehtiä kaupun
gin toiille ja illaksi taas takaisin kotiinsa.“

Sen pitkällisen muutoksen johdosta, mikä on jatku
nut kautta vuosisatojen eikä vieläkään ole päättynyt, 
menettää siten perhe tai suku osan riippumattomuu
destaan.

Mutta koko sen ajanjakson kuluessa, minkä tunnus
merkkinä on ammattikuntalaitos, säilyvät vanhat perhe- 
kommunistiset muodot. Enimmät elintarpeet tuotetaan 
yhä samassa taloudessa, missä ne kulutetaan; työnjako 
■on vielä vähemmin kehittynyt; kansallisen samoin kuin 
kansainvälisen kaupan esineinä ovat ainoastaan jotkut 
harvat tavarat, kuten mausteet ja etelänliedelmät, kui
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vattu ja suolattu kala, turkikset, hienommat vaatetus- 
tavarat ja pohjoismaissa viini.

B. Kansallinen ja  kansainvälinen yhteiskuntatalous.

Laajaperäisempänä ja säilyttäen suuren osan van
hoista muodoista astuu vanhan ammattikuntajäijestel- 
män tilalle aluksi suojelustulleja puoltava merkanttiilinen 
yhteiskuntajärjestelmä.

Aluksi muodostavat teollisuutta ja kauppaa haijot
tavat luokat, pisimmällekin edistyneissä maissa, ainoas
taan vähäisen murto-osan koko väestöstä. Gregory 
Kingin laskujen mukaan oli esim. Englannissa v. 1688 
maanviljelijöitä 4,265,000, mutta teollisuuden palveluk
sessa työskenteli vain 240,000 ja kaupan vain 246,000 
henkilöä. Mutta jo  v. 1769, siis vajaa sata vuotta myö
hemmin, oli suhde kokonaan toinen. Youngin mukaan 
oli tällöin maanviljelysväestön luku 3,600,000, kun 
taas manufaktuurin, käsiteollisuuden alalla työskenteli 
3,000,000 ja muissa ammateissa 1,900,000J),

Nyt etenee teollinen kumous jättiläisaskelin. Maail
man markkinoita muodostetaan, kulkuneuvoja kehite
tään, maan mineraaliaarteet kaivetaan esiin, konetyö 
tulee käsiteollisuuden tilalle, tehdasteollisuus vie voiton 
käsityöstä, alkaa taistelu olemassaolosta, taistelu elä
mästä ja kuolemasta teollisuuden äärettömällä taistelu
kentällä.

Tämän kehityksen yhteiskunnalliset seuraukset on 
Karl Marx kuvannut „Das Kapitalin“ ensimäisen ni
doksen kuuluisissa loppukappaleissa seuraavasti:

b  J. A. H obson: The evolution of modern capitalism. (New- 
York, 1894.)



Nykyaikainen suurkapitalisti —  siilien tapaan hän sa
noo —  syntyy pikkutuotannon häviämisestä tai taantu
misesta. Pikkutuotannossa olivat vielä työ ja omaisuus 
yhtyneinä. Työntekijä oli tuotannon välineiden ja 
työnsä tulosten todellinen omistaja. Tällä yksityis
omaisuuden oikealla klassillisella muodolla, jonka valli
tessa työntekijä on t.yönvälineittensä vapaa omistaja 
—  talonpoika omistaa viljeleinänsä pellon, käsityöläinen 
ne välineet, mitä hän mestarina tarvitsee —  tällä aika
nansa onnellisella ja oikeuden vaatimuksia vastaavalla 
muodolla oh se suuri vika, että se pirstoi maan pala
siksi ja hajotti tuotannon välineet moniin käsiin. Tästä 
taas seurasi, että työn tuottavaisuus ja sen kautta 
myöskin taloudellisen edistyksen keinot vähenivät. 
Kehityksen päästyä määrätylle asteelle täytyi tästä 
syystä pikkuomaisuuden kadota, ja sen edustajain, 
pikkukäsityöläisten ja pikkutalollisten oli siten vähitel
len pakko väistyä maa- ja teollisuuspääoman tieltä.

„Omahankkiman yksityisomaisuuden, mikä oli han
kittu yksityisen ja riippumattoman yksilön työllä, tunki 
syrjään kapitalistinen yksityisomaisuus, mikä syntyy 
toisten muodollisesti vapaiden työn riiston kautta,“

„Niin pian kuin tämä muutos oli riittävän laajalti ja 
syvälti hajottanut vanhan yhteiskunnan, niin pian kun 
työntekijät olivat muuttuneet proletaareiksi, köyhälis
töksi, ja niin pian kun kapitalistinen yhteiskunta ky
keni seisomaan omilla jaloillaan, sai työn jatkuva jär
jestely sekä maan ja muiden tuotantovälineiden jatkuva 
muuttuminen kapitalistiseksi omaisuudeksi, toisin sanoen 
yksityisomaisuuden omistajaan rosvoaminen, uuden muo
don.“
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Toisella kehitysasteella tuhoaa suurkapitalismi pikku- 
kapitalistit.

Tuotaunonvälineiden jatkuvan keskittymisen seu
rauksena on, että sumilla teollisuusaloilla tuhoaa usein 
yksi kapitalisti useita muita. Suurkapitaalin piirissä 
kehittyy rinnan sen kanssa yhä suuremmassa määrässä 
työntekoprosessin kooperatiivinen, yliteistoiminnallinen 
muoto samoin kuin myöskin tieteiden teknillinen sovitus 
ja maan järjestelmällinen käyttäminen tuotannon palve
lukseen, yksilöllisen työtavan korvaaminen yksilöiden 
yhteistyöllä ja kansallisuuksien yhteensulautuminen 
maailman markkinoilla.

„Hinnan suurkapitalistien luvun, joiden hyväksi 
kaikki tämän uudistuksen tuottamat edut lankeavat, 
vähenemisen kanssa kasvaa joukkokurjuus, sorto, orjuus, 
köyliälistön alennustila ja  riistäminen —  mutta myös
kin L yt) miutöinyy.y lisääntyy yhä kasvavan työväen
luokan keskuudessa, minkä on koonnut, kouluttanut ja 
järjestänyt kapitalistisen tuotantoprosessin oma koneisto. 
Pääoman monopooli, yksinoikeus muuttuu kahleeksi 
tuotantotavalle, mikä sen kanssa ja aikana on kehitty
nyt, Tuotantovälineiden keskittyminen, työn yhä enem
män 3’hteiskunnallinen luonne saavuttaa kohdan, jossa 
ne eivät enää anna itseään sulkea kapitalistiseen kuo
reen. Tämä lialkee. Kapitalistisen yksityisomaisuuden 
loppuhetki lyö. Riistäjät riistetään . . .“

Olemme tarkotukselhsesti esittäneet tämän suurem- 
moisen kohdan osottaaksemme, miten väärä on se väite, 
millä usein sosialismia vastustetaan, että se etupäässä 
esittää jaossa löytyviä vääryyksiä eikä muka ollenkaan 
ota huomioon tuotannon tarpeita.

Kuitenkin nojautuu Marxin oppi päinvastoin sille
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perusväitteelle, että henkilökohtaisen omaisuuden kehit
tyminen kapitalistiseksi ja kapitalistisen omaisuuden 
yhteiskunnalliseksi aiheutuu siitä, että kapitalistisen 
tuotantotavan tuottavciisuus, produktiviteetti on suu
rempi kuin pikkutuotannon ja sosialistisen suurempi 
kuin kapitalistisen.

Jos itsenäiset tuottajat, käsityöläiset ja pikku tilalli
set, se on ne, jotka tekevät itsekseen työtä eivätkä 
työstä saatua voittoa jaa toisten kanssa, osottavat tai
pumusta kadota yhteiskuntaelämästä, niin tämä liippuu 
ennen kaikkea siitä, että heidän työtarmonsa ei pysty 
korvaamaan sosialiseeratun työn etuja.

Jos määrätyillä teollisuusaloilla liikeyritysten luku
määrä vähenee samalla, kun työntekijäin lukumäärä 
lakkaamatta kasvaa., johtuu tämä siitä, että suurempien 
yritysten tuottavaisuus yleensä on suurempi kuin 
pienten.

Ja lopuksi, jos jonain päivänä yhteiskunnallinen 
omaisuus astuu kapitalistisen tilalle, tapahtuu se siitä 
syystä, että yksityismonopoolien, perinnöllisten etu
oikeuksien, työttä saatujen tulojen, sanalla sanoen kaik
kien niiden kahleitten poistaminen, mitkä estävät tuo
tantovoimien kehitystä, suunnattomasti kohottaa yhteis
kunnallisen työn tuottavaisuutta.

Emme tietystikään väitä sitä, että tämä kaava, mikä 
yksinkertaisessa muodossa esittää nykyaikaisen omaisuu
den kehitystä —  henkilökohtainen omaisuus, kapitalis
tinen omaisuus, yhteiskunnallinen omaisuus —  kaikissa 
tapauksissa täysin tarkasti sopii yhteen kaikkien hyvin 
erilaisten ilmiöiden kanssa.

Olemme ensimäisinä valmiit tunnustamaan, että 
Marxin oppi köyhälistön yhä kasvavasta kurjistumisesta
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esittää vain yhden pyrkimyksen, mitä voivat vastustaa 
ja  usein vastustavatkin päinvastaiseen suuntaan käyvät 
pyrkimykset. 1) Ennenkuin yksityiskohtaisesti käymme 
esittämään pääomain keskittymisprosessia, tahdomme 
kuitenkin selittää sen katsantokannan luonnetta, mikä 
on pohjana kollektiivista sille opeille.

Emme tahdo väittää ettei Marxin Kommunistisessa 
manifestissa huomattaisi vielä jälkiä romahdusutopioista, 
joita juuri manifestin piti vastustaa, eräitä jätteitä väki- * 
valtateorioista, joiden mukaan vallankumous tulisi nyky
aikaisessa yhteiskunnassa kuten varas yöllä. 2) Mutta 
se ei muuta sitä totuutta, että Marxin teoriat suurin 
piirtein katsottuina ovat tällaisille opeille päinvastaisia. 
Tuotanto- ja vaihtovälineiden sosialiseeraus yhteiskun
nan yhteiseksi hyväksi on hänen ajatuksensa mukaan 
viimeinen aste kapitalismin kehityksessä, seuraus siitä, 
että suuret liikkeet anastavat pienten tuottajain omai
suuden.

Vielä on tutkittava, onko totta, että eri tuotanto- 
haaroissa henkilökohtainen omaisuus, se on itsenäisten 
tuottajain työnvälineet, osottaa pyrkimystä väistyä kapi
talistisen omaisuuden tieltä, mikä on keinona palkka
työläisenä toimivan tuottajan riistämiseen.

b  Karl Kautsky: Bernstein und das socialdemokratische Pro
gramm.

2) Vert. Ed. Bernstein: Die Voranssetzungen des Socialismus 
und die Aufgaben der Socialdemokratie.



ENSIMÄINEN LUKU.

Henkilökohtaisen omaisuuden taantuminen.

„Das Eigentum ist Fremdtum gew or
den.“ (Omaisuus on joutunut toisten 
omaksi.) Ferdinand Lass alle.

Henkilökolitaisen omaisuuden luonteenomaisia edus
tajia, joita vielä tavataan kapitalistisessa yhteiskunnassa, 
ovat pikkutilalliset, käsityöläiset ja pienemmät vähittäis- 
kauppiaat, mikäli nämä ovat varastojensa ja kalusto- 
jensa todellisia omistajia.

Meidän aikamme pikkutiIällisillä, jotka yhdessä per
heensä kanssa itse viljelevät maansa, on vastineena 
keskiajan patriarkkaalinen ja eristetty talonpoikaisperhe, 
enemmän tai vähemmän sovellutettuna nykyisten olo
jen mukaan.

Käsityöläiset, jotka itse omistavat työkalunsa ja 
myyvät tuotteensa, vastaavat keskiajan kaupunkiyhteis- 
kuntaa ja ammattikuntalaitosta.

Mitä sitte tulee pikkukauppiaihin ja välikäsiin, joita 
nykyään ilmestyy kaikille aloille, niin esiintyy näitä 
vasta silloin, kun työnjako ja markkinain laajeneminen

2
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on edistynyt kyllin pitkälle ollakseen suotuisa heidän 
esiintymiselleen välikäsinä.

Kauppaa haijottavan väestön lisääntyminen Bel
giassa näkyy seuraavasta taulusta:

Kaupasta elävien luku Kauppiaiden luku

1846 289,013 103,696
1856 335,915 156,803
1866 400,000 (?) 200,000 (?)
1880 523,000 244,247
1890 700,000 327,091

Jo tästäkin näkyy, että kapitalismin kehitys ja 
tuotannon keskittyminen voivat aiheuttaa yritysten 
lukumäärän lisääntymisen eräillä aloilla, erittäinkin 
kaupan alalla. Yielä on tutkittava, missä määrin nämä 
pikkuyritykset todellakin ovat haltijainsa henkilökoh
taista omaisuutta.

1. Omavarainen talonpoika.

Maanviljelyksen alalla erikoisesti, mikä .suurista tuo
tantoaloista on vähimmin edistynyt, tavataan vanhoja; 
omistus- ja tuotantomuotoja.

Sellaisia ovat yhteismaat, mitkä ovat kunnan omai
suutta, mutta joita kunnan jäsenet yksityisesti saavat 
käyttää, feodaalista alkuperää olevat latifundit (suuret 
maatilukset), domeenit eli valtion tilukset, mitkä alkuaan 
ollen ruhtinaiden omaisuutta ovat joutuneet valtion 
omiksi ja loppujen lopuksi erikoinen muoto henkilö
kohtaista omaisuutta, pieni talonpoikaistalo, jota talon
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poika itse perheineen viljelee tuottaen piammiten kai
ken, mitä sen asujamet kuluttavat.

Maissa, joissa kapitalismi on pitkälle edistynyt, on 
näissä muodoissa tapahtunut suuria muutoksia. Voi
dakseen oppia tuntemaan niiden alkuperän —  jolloin 
sukupuoli erotus on ollut työnjaon ainoana perustuk
sena —  on edullisinta tutkia maatalousoloja kaakkoi
sessa Europassa. „Maalainen Bukovinassa“, sanoo Karl 
Bucher, „hankkii kaiken, mitä tarpeidensa tyydyttämi
seksi tarvitsee, perheensä keskuudessa tai ainakin kylän 
ahtaiden rajojen sisällä. Taloa rakennettaessa tekee mies 
tavallisesti kirvesmiehen ja katonkattajan työt, kun taas 
vaimo suorittaa hirsistä ja paknikoimalaitteista tehtyjen 
seinien muuraustyön, seinäsaumojen tilkitsemisen sam
malilla, multalattian kovaksi polkemisen y. m. s. työt. 
Pellavan viljelyksestä ja lammasten hoidosta vaattei
siin ja talousesineisiin saakka valmistaa bukovinalainen 
maalaisväki kaiken, mitä se käyttää, yksinpä väriaineet
kin viljelemistään kasveista ja tarpeelliset, joskin alku
peräisen yksinkertaiset, työkalunsa. Samoin on myös
kin ravintoaineiden laita. Suurella vaivalla viljelee 
talonpoika maissivainionsa ja jauhaa viljan käsimyHyssä, 
kukurusjauhoksi, mitä hän tarvitsee tärkeimmän ruoka
lajinsa, „mamaligan“, leipomiseen. Myöskin yksinker
taiset maanviljelys-, keittiö- ja talouskalut valmistaa 
hän itse tai joku kylän itseoppinut. Ainoastaan rau
dan, mitä alkuasujamisto perin vähän käyttää, muok
kaamisen jättää hän maassa kiertelevien mustalaisten 
tehtäväksi.“

Tällä_ kehitysasteella ovat melkein tuntemattomia 
kauppa, raha, luotto, pääoma ja muut porvarilliseen 
talouteen kuuluvat seikat.
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Mutta siitä hetkestä lähtien, jolloin työnjako tulee 
käytäntöön ja tavarain, se on yksistään myyntiä, ei 
taipeiden tyydyttämistä varten valmistettavien tuottei
den valmistus muuttuu kansan talouden erityiseksi 
haaraksi, tapahtuu talonpojan omaisuuteen nähden suu
ria muutoksia, vaikkakaan, kuten paikkapaikoin Eng
lannissa, sitä ei täydellisesti tuhoaisi raakamainen ja 
verinen riisto.

Teollisuuden kehittyminen kaupungeissa tekee 
hitaasti mutta varmasti lopun siitä työstä, mikä aikai
semmin suoritettiin kotona perheen omien taipeiden 
tyydyttämiseksi, kuten leipomisesta, puusepän työstä, 
kehruusta ja kutomisesta, taikka muuttaa sen huonosti 
palkatuksi kotiteollisuudeksi, jota vieläkin harjotetaan 
vuoriseutujen korkealla sijaitsevissa laaksoissa ja eräissä 
-osissa alankoa.

Maanviljelyksen laajeneminen, mikä johtuu kau
punki- ja teollisuusväestön lisääntymisen aiheuttamasta 
enentyneestä kysynnästä, aiheuttaa viljelemättömän maa- 
alan vähenemisen, metsänhaaskuun, yhteismaiden myyn
nin sekä siten myöskin laidunmaiden vapaan käyttö
oikeuden lakkaamisen, mikä pikkumaanomistajille talou
dellisesti oli erittäin tärkeä.

„Kuntain yhteiset laidunmaat“ , lausuivat Luxem
burgin edustajat Belgian edustajakamarissa v. 1847, 
„ovat köyhäin varmin tuki. Niistä saavat he laitumen 
ja rehua karjalleen, kattotarpeet majoihinsa ja monin pai
koin maakappaleen, mistä työllään voivat hankkia osan 
perheen toimeentuloon välttämättömästä tarvittavasta 
leivästä.

Lukuun ottamatta eräitä seutuja, missä kunnat vielä 
omistavat viljelemätöntä maata, menettävät talonpojat
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yleensä kaikkialla Yhteismaansa ja tulevat lisäksi pako
tetuiksi käyttämään rahaa voidakseen ostaa mitä koti
työllä eivät enää voi tuottaa, maksaa alati kasvavat 
verot ja palkata palvelusväkeä, jota tarvitaan, kun teol
lisuus ja sotapalvelus vie kotoa lapset, jotka ennen oli
vat talon töitä tekemässä. Näin on talonpojan pakko 
ruveta tuottamaan vaihtoarvoja, supistamaan henkilö
kohtaisen tuotteidensa käytön ja kulutuksen mitä vä- 
himpään, syömään amerikkalaista silavaa ja amerikka
laisista ’) jauhoista valmistettua leipää samalla, kun 
hän on pakotettu myymään valmistamansa voin, mu
nat, nautakarjansa, halot, heinät ja mitä vaan suinkin 
myytäväksi liikenee, joko lähimpään kaupunkiin taikka 
sitte välikäsille, jotka aivan liian usein vain nylkevät 
häntä ja saattavat velkautumaan.

Kansainväliset sopimukset, parannetut kulkuneuvot 
ja valtamerentakaisten maiden viljan ja muiden maan- 
viljelystuotteiden tuonti tekee maanviljelyksen herkäksi 
kaikille vaihteluille maailman markkinoilla. Sen kautta 
pakottavat ne talonpojan parantamaan tuotantovälinei
tänsä ja laittamaan viljelystapansa entistä tuottavam
maksi. Maanviljelyksen luonne muuttuu. Vilja me
nettää entisen merkityksensä ja sen tilalle tulee puu
tarhanhoito, teollisuusmainen viljelys, meijerilaitos ja 
kaijanhoito. Laidunmaat muutetaan niityiksi ja vilje
lemättömät alueet katoavat, salaojituksen, keinotekoisen 
lannoituksen y. 111. s. keinojen avulla saatetaan maa 
hedelmälliseksi.

Sellaisessa maataloudessa tarvitaan rahaa, mutta 
enimmillä maanviljelijöillä ei ole pääomia. Näin on

')  Meillä venäläisistä.
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monen pakko velkaantua, ottaa hypoteekkirasituksia 
niskoilleen, tai ehkä kokonaan jättää omaisuutensa va
saramarkkinoille myytäväksi ja itse joutua lisäämään 
tilattomain lukua palkkatyöläisenä tai vuokraviljelijänä. 1)

Väestön lisääntyminen, kaupunkien ja teollisuuden 
kehittyminen sekä viljelyksen edistyminen yhä tehok
kaammaksi aikaan saavat maanarvon kohoamisen, mutta 
ne pyrkivät myöskin erottamaan omaisuuden ja työn toi
sistaan sekä korvaamaan maan suoranaisen viljelemisen 
vuokravU jclyksellä ja henkilökohtaisen omaisuuden kapi
talistisella omaisuudella.

Jo Marx osotti, että kapitalistisen tuotannon vallitessa 
maanviljelijän jakautuminen kahdeksi henkilöksi, omis
tajaksi ja yrittäjäksi, on luonnollinen seuraus yksityis
ten omistusoikeudesta maahan. Sinä hetkenä, kun

y  Tämä selittää suureksi osaksi mistä johtuu itsenäisten maa
omaisuuksien huomattavan suuri vähennys. Belgiassa oli v. 1880 
100 hehtaarista peltoa 66 vuokraajain viljeltävänä ja vain 34 heh
taaria viljeli omistaja itse. V . 1895 olivat vastaavat luvut 69 ja 31. 
Saksassa on 5,276,344 viljelystiluksesta 15,7 %  vuokraajain, 63,6 %  
maanomistajain viljeltävänä ja 20,7 %  on osaksi vuokraajain, osaksi 
omistajain viljeltävänä. Vuokra-alue on siis vain 14,68 %  koko vil
jellystä alasta. Mutta „viime aikoina on huomattu vuokraviljelys- 
ten alan lisääntyneen toisten viljelmien kustannuksella“. Ranskassa 
hoiti 5,618,317 tiluksesta v. 1892 omistaja 4,190,725 ja vuokraajain 
hallussa oli 1,437,522. Suhde on siis melkein sama kuin kolmen 
suhde yhteen. Englannissa on Schaefflen tietojen mukaan vuokra- 
viljelmien luku kuusi kertaa niin suuri kuin omistajain itsensä vil- 
jelemien tilusten luku. —  Suomessa oli v. 1750 kaikista ruokakun
nista maalla maanomistajia 73 %  ja maanvuokraajia 12,5 % . V. 1805 
olivat vastaavat prosenttiluvut 50 ja 26. V. 1901 oli omistajavilje- 
lijöitä 40,8 % , kun taas vuokraviljelijöitä oli 59,2 °/o. Koko viljel
lyn maan alasta oli sanottuna vuonna 22,9 °/o vuokraajain, ja 77,l  %  
omistajain viljeltävänä.
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tämä jakautuminen on tapahtunut, alkaa työntekijäin 
riistäminen. Vähän merkitsee tällöin se, onko vallit
sevana suur- vaiko pikkutuotanto.

Siellä, missä on olemassa kapitalistisesti jäljestetty 
maanviljelys —  sen tuntomerkkinä on kolme luokkaa, 
maanomistajat, vuokraajat ja työntekijät —  on työn
tekijäin riistäminen itse asiassa vähemmän häikäilemä
töntä kuin siellä, missä pikkutuotanto ön vallalla, missä 
maanvuokraajat ollen todellisesti ainoastaan työntekijöitä 
ovat pakotetut supistamaan elämänvaatimuksensa mah
dollisimman vähiin. .

Tyydymme vain mainitsemaan varmaankin sangen 
luotettavan Paul Leroy-Beaulieun lausunnon: „Tiheään 
.asutuilla seuduilla, kuten Flanderissa ja Terra di lavo- 
xossa Italiassa, samoin kuin myöskin paikkakunnilla 
missä väestö elää suuressa puutteessa, kuten Irlannissa, 
voi omistajalle olla eduksi palotella maansa pieniin 
palstoihin. Tämä menettely kuitenkin aiheuttaa usein 
^yhteiskunnallista kurjuutta ja vahingoittaa maanvilje
lystä. Kova kilpailu pikkuvuokraajain kesken kohottaa 
hyvinä aikoina vuokrahintoja suuresti. Omistaja, joka 
hyvinä aikoina helposti saa yhä korkeampia korkoja 
maapääomalleen, menettää harrastuksensa työskennellä 
maansa tuottavaisuuden parantamiseksi. Sellaisissa 
lapsuksissa tekee korkeat vuokrat mahdollisiksi vuok
raajain ja heidän tarpeidensa supistuminen mahdolli
simman vähiin. Eräät englantilaiset kirjottajat kut
suvat tällaista järjestelmää vuokrakilpailuksi.

Vaikkapa otaksuisimme, että viljelyksen edistymi
nen ylipäätään lisää pienten ja keskisuurten viljelmien 
lukua, mitä seikkaa Sering yrittää todistaa Kautskya 
arvostellessaan, niin, kuten myöhemmin tulemme osot-
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hamaan, ei siitä kuitenkaan seuraa, että maanviljelys- 
työläisen riistäminen vähenisi tai olisi vähemmän vää- 
ryy(lellistä. Mutta seikka, mikä nyt jo voidaan pitää 
todistettuna, on se, että pikkumaaomaisuus laatuunsa 
nähden enemmän tai vähemmän nopeasti ja täydelli
sesti taantuu niissä seuduissa, missä maanviljelys on 
kapitalistiseksi kehittynyt.

Vaikkapa maaomaisuudet säilyisivätkin itsenäisinä 
ja välttyisivät velkataakan rasituksilta, niin ne kui
tenkin menettävät alkuperäisen luonteensa, tulevat 
liitetyiksi vaihtokaupan suunnattomaan koneistoon ja 
joutuvat viljakauppiaiden, myllynomistajain ja kai
kenlaisten maa- ja teollisuuskapitalistien käsiin.

Väestön lisääntyminen eritoten maissa, joissa perintö, 
jaetaan tasan lasten kesken —  edellyttäen että kaksilapsi- 
jäijestelmä turmiollisine seurauksineen ei ole vallitse
vana —  muuttuvat yhä uudelleen jaetut ja velkataak
kojen rasittamat tilukset vähitellen niin pieniksi, ettei
vät ne enää voi omistajiansa elättää.

Muistamme Balzac’in „Kyläpastorista“ vanhan rau- 
hantuomarin Closieriin kiroukset Hanskan lain mukaista 
perintöoikeutta vastaan: „Tämä järjestelmä“, huudahti 
hän, „mikä alituisesti pirstoaa maat, osittaa omaisuudet, 
alituisesti jakaa, mutta ei koskaan yhdistä takaisin, on 
kerran syöksevä Hanskan turmioon.“ Kaikessa tapauk
sessa vaikuttaa se suuresti siihen, että pienet itsenäi
set omaisuudet häviävät ja niiden tilalle tulee joko, 
kapitalistinen omaisuus tai erittäin pienet viljelystiluk- 
set.J)

b  M e olemme tietystikin sitä mieltä, että jakojärjestelmän kor
vaaminen jollain pakkojärjestelmällä, mikä suosii yhtä lasta toisten 
kustannuksella, olisi parannuskeino, mutta vielä pahempi kuin se

(
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Edellisessä tapauksessa tulee talonpojista vuokravil
jelijöitä, jälkimäisessä taas pakotetaan heidät etsimään, 
muita elantokeinoja, mitkä aluksi käytetään vain lisä
tulojen hankkimiseen, mutta vähitellen muuttuvat 
ainoiksi ansiolähteiksi. 1)

Toiset taas —  näitä on vähemmän —  perustavat 
pikkuliikkeen, rupeavat kahvilanpitäjiksi, ruoka-, seka- 
tavara- tai muullaisiksi kauppiaiksi.

Isiltä perityltä maalta pois joutuneina jättävät toiset 
pienen maatilkkunsa vaimonsa ja lastensa viljeltäväksi 
ja lähtevät itse kesän ajaksi muualle ansiotöihin. Syk
syllä on heillä kotiin palatessa muutamia satoja mark
koja, millä sitte talven yli eletään. ■

Toiset taas säilyttävät tosin maansa omassa hallussaan, 
mutta jättävät sen jonkun naapurin hoidettavaksi ruve- 
ten itse teollisuus- tai maanviljelystyöläisiksi.

Kun väestökeskuksien välimatkat Belgiassa ovat 
lyhyet ja lisäksi on otettu käytäntöön työväen junat, 
joissa saa matkustaa kymmenen kertaa halvemmalla 
kuin tavallisissa junissa, matkustaa siellä päivittäin 
yli satatuhatta maalaista —  niiden joukossa paljon 
pikkutilallisia —  rautateitse työhön tehtaisiin ja hiili

paha, mikä olisi korjattava. Sellaisen perintöjärjestyksen vallitessa 
saavutetaan tarkotus —  omaisuuden säilyttäminen jakamattomana 
perintöoikeutetun eduksi —  ainoastaan syöksemällä syrjäytetty pe
rillinen äkkiä köyhälistöläiseksi.

i) Saksan ammattitilaston mukaan vuodelta 1895 oli 100:sta 
viljelystiluksesta 40,35 sellaisten henkilöiden hallussa, joilla maan
viljelys ei ollut pääelinkeinona. —  Suomessa oli v. 1901 sellaisten 
omistajain hallussa, joiden elinkeinona oli maanviljelys, 17,346,789 
hehtaaria eli 52,5 <Vo, kun taas toisten elinkeinojen harjottajain. 
yhtiöiden, kuntain, seurakuntain ja valtion huostassa oli 15,650,428- 
hehtaaria eli 47,5 °/o maamme pinta-alasta.
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kaivoksiin, jotka usein sijaitsevat uskomattoman etäällä 
kotipaikalta.

■luku aika sitten olimme Assclie’ssa, mikä on rau
hallinen ilaamilaiskylä, luoteeseen Briisselistä ja yli 
60 km hiiliaineelta. Siellä oli sosialistisen soittokun
tamme houkuttelemana torille kerääntjmyt maalaisväkeä. 
Kun huomasimme, että useilla näistä oli kaivostyöläi
sille ominaiset siniset ruudin jättämät merkit kasvoissa, 
saimme kysymykseemme, olivatko he aikaisemmin kai
voksissa työskennelleet, vastaukseksi: „Siellä me edel
leenkin työskentelemme. Kulemme joka aamu Assche’sta 
pohjois-Briisseliin, sieltä kaartorataa pitkin keski-Briis- 
seliin ja sieltä Charleroi hän ja iltasin aina samaa tietä 
takaisin kotiin.“

Eautatievirastosta saamiemme tietojen mukaan elää 
Briisselin ja Alostin (Itä-Elanderissa) piirikunnassa 
tuhansia työläisiä samallaisissa olosuhteissa: 10 tuntia 
kaivoksessa, 2 tuntia matkalla rautateitse työpaikalle, 
2 tuntia paluumatkalla samalla tavoin ja sen lisäksi 
usein pitkä matka jalkapatikassa.

Kauhistuen kj^sjdään, miten on mahdollista säi
lyttää ihmis,arvonsa, kun jokikinen hetki elämästä on 
omistettava leipätaistelulle. Ja sittenkin nämä ihmi
set —  tietämättään Prometeusiuonteiset 1) —  vievät mu
kanaan kotiinsa kipinöitä sosialismin roihusta ja kau- 
kaisimmissakin, kylissä sytyttävät toivon onnellisem
masta tulevaisuudesta.

0  Prometeus on kreikkalaisten taruston sankari, mikä ihmis
kunnalle hyvää tehdäkseen varasti tulen jumalilta ihmisten käytet
täväksi. Suomentaja.
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2. Käsityöläinen.

Keskiaikana vallitseva taloudellinen muoto, käsityö 
näyttelee kapitalistisessa yhteiskunnassa ainoastaan 
vähempiarvoista osaa.

Käsityöläisiä, jotka itse omistavat tuotantovälineet, 
työskentelevät paikallisia markkinoita varten ja myy
vät tavaransa suoraan kuluttajille, tavataan ainoastaan 
niillä seuduin ja niillä teollisuusaloilla, missä markki- 
nain laajenemiselle ja kehittyneelle työnjaolle on esteitä 
olemassa.

Näin on varsinkin maalaiskäsityön, yleellisyysteolli- 
suuksien ja niiden ammattien laita, joiden tuotteet ovat 
pikaisille muutoksille alttiit eivätkä kestä kauas kulot
taa, ja joille ei valmistuspaikalla löydy tarpeeksi ostajia.

Maroussem’in mukaan on yleisenä sääntönä, että 
pienet, riippumattomat käsityöläiset ovat enemmistönä 1 
niin kauan, kun markkinat ovat pienet käsittäen joko 
lähimmän ympäristön tai vähälukuisen väestöryhmän, 
ja että suuret tehtaat ja kotiteollisuus vahaavat mark
kinat vasta silloin, kun myyntialue laajenee kansalli
seksi tai kansainväliseksi. Kotiteollisuus alkaa kukois
taa kohta, kun se halpahintaista työvoimaa tarjona 
ollen voi kilpailla teknillisten edistysten kanssa.

„Niinpä on käsityö vielä vallitsevana niissä amma
teissa, mitkä valmistavat ravintoaineita: leipurit, sokeri
leipurit, teurastajat j. n. e., tai jalostavat kutomateolli- 
suuden tuotteita: räätälit, leninki-, liinavaate-ja muoti- 
ompehjattaret j. n. e., ja puuteollisuudessa: melkein 
kaikki hienompaa työtä tekevät ja huonekaluja valmis
tavat puusepät sekä sitä paitsi joukko sekä tavallisten 
■että hienompien metalliteosten valmistajoita.“
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Mutta näissäkin ammateissa ilmenee hyvin usein 
tehdasjärjestelmän lähentelyä samalla kertaa, kun tuot
tajain riippumattomuus ja työtapojen individualistinen, 
yksilöllinen, järjestely osottaa taipumusta häviämiseen.

Vielä ovat suurteollisuus, manufaktuuri ja tehtaat 
käsityölle ylivoimaisia kilpailijoita: leipätehtaat tulevat 
leipurien tilalle, huonekalutehtas syrjäyttää itsenäisen 
puusepän.

Vielä säilyvät vanhat tuotantomuodot rinnan uusien 
kanssa nopeasti läheten tehdasjärjestelmää. Tilaustyön- 
teko jatkuu, käsityöläinen työskentelee verstassaan, 
ehkä parin sällin avulla; mutta markkinain laajenemi
sen takia ilmaantuu tuottajain ja kuluttajain välille 
välikäsi, käsityö muuttuu kotiteollisuudeksi, miksi Lep- 
lay nimittää kotityönä teettäjän työvälineillä ja raaka- 
aineista sekä hänen laskuunsa suoritettavaa varasto- 
työtyötä.

Tekniikan, tekotavan, kannalta ei tällöin tuotannossa 
ole tapahtunut mitään muutosta. Yhteiskunnalliselta 
kannalta merkitsee se täydellistä kumousta. Itsenäis
ten tuottajain sijaan, mitkä työskentelevät omaan las
kuunsa ja saavat nauttia työnsä koko tuloksen, tulee 
köyhälistöläisiä, jotka tekevät työtä kapitalisteille, mitkä 
keskittävät tuotteiden myynnin ja usein hankkivat 
työntekijöille mallit ja raaka-aineet sekä tarpeelliset 
työkalut ja koneet.

Meidän päivinämme on tämä käsityön taantuminen 
käynyt niin yleiseksi, että aikaamme sopii nimittää 
tehtaiden ja kotiteollisuuden aikakaudeksi.

Kaikki koti työntekijät eivät luonnollisesti ole ol
leet vähitellen köyhälistöläisiksi vajonneita käsityö
läisiä. Kotiteollisuutta koskevissa tutkielmissaan osottaa
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Schwiedland, että tämä voi syntyä itseperäisesti ilman, 
että sen edeltäkävijänä on ollut mikään muu muoto, 
käsityö tai muu teollinen tuotanto.

Schviedland arvelee, että käsityön surkastuminen 
kaupungeissa yleensä on pääasiallisimpana syynä koti
teollisuuden lisäytymiseen. Mutta ei ainoastaan kau
pungeista katoa ja muutu käsityö, yhtä vähän kuin 
kotiteollisuuden kehityksen voidaan sanoa johtuvan 
yksinomaan käsityön siirtymisestä uusiin muotoihin. 
Teollisen tuotannon kaikki muodot ovat pakotetut 
muuttumaan varastotyöksi. Maalaiskylissä ja talonpoi
kaistaloissa näemme kotityön muuttuvan kotiteollisuu
deksi, ja sama on taksvärkkityön laita, mikä ennen on 
yhteiskuntaelämässä tärkeätä osaa näytellyt. Monet 
tapaukset osottavat, että yksinpä uusaikainenkin riistä- 
mismuoto, tehdastyö, voi. muuttua kotiteollisuudeksi.

Nämä jälkimäiset tapaukset, jotka osottavat taantu
musta alempiin tuotantomuotoihin, ovat kuitenkin 
epäilyttäviä ja hyvin harvinaisia. Päinvastoin kehkey
tyy kotiteollisuus usein koti- ja päiväpalkkatyön kapi
talistisesta uusiintumisesta.

Niin on käynyt esim. olenpunonnalle Toscanassa 
ja Geerthalissa, leikkikalujen valmistukselle Thiiringe- 
nin ylämaassa, pitsien kudonnalle Flanderissa, puu
kenkien valmistukselle Waes’issa ja melkein kaikkialla, 
missä kotona kutomista harjoitetaan.

Pinnan entisajan „mestarien“ —  Namur’in veitsi- 
sepät, Pariisin puusepät, Croix-Rousse’n (Lyonissa) 
kotikutojat (canuts), jotka valmistavat ihania silkki
kankaita —  rinnan orjuutettujen, muinoin itsenäisten 
ammattilaisten, kuten räätälit, suutarit, kutojat, sikarin- 
tekijät, jotka vielä työskentelevät omassa verstassaan,
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mutta kapitalistin laskuun, tapaamme paljon kotityön- 
tekijöitä, jotka ilman, että ovat aikaisemmin työsken
nelleet minkään käsityön alalla, saavat työnsä suoraan 
yrittäjältä.

Kuvaava piirre kotiteollisuudelle, mikä tämän alku
perä kulloinkin lieneekin, on työntekijän riippuvaisuus- 
tuotteiden myyntiin nähden, riippuvaisuus, mikä yleensä 
tuo hyvinvointia yrittäjälle, mutta viheliäisyyttä ja 
kurjuutta tuottajalle, milloin tällä vielä on jotain mene
tettävää.

Alituinen palkkojen polkeminen, pakollinen työttö
myys hiljaisen'sesongin aikana— jolloin nälkäkuolema, 
koijaa runsaimmat saaliinsa — , kohtuuttomasti työtä 
vilkkaan liiketoiminnan aikana, siinä ne tuntomerkit,, 
joista kotityöntekijäin surullinen asema tunnetaan erit
täinkin siitä hetkestä saakka, jolloin koneet tulevat- 
käytäntöön.

Sanotaan, että kotityöntekijä on oman aikansa herra, 
hänellä ei ole mitään työjärjestyssääntöjä, mikään mes
tari tai pomo ei ole häntä valvomassa. Mutta mitä 
merkitsee ihmisille, joilla vartijana on nälkä, se, että, 
he ovat mestarista riippumattomia, initä merkitsee 
niille, joiden levähtämättä ja melkein huoahtamatta 
täytyy työskennellä yöt päivät, se, että heidän ei ole 
pakko noudattaa tehtaan järjestyssääntöjä. 1)

y  Offise du Travail kertoo räätälinammatista Pariisissa v. 1896: 
„Ennenkuin naisten ja kaivostyöläisten työaikaa koskeva laki
2 p:ltä marrask. 1892 astui voimaan, oli tavallinen työaika hiljaisen 
sesongin aikana 10 tuntia ja vilkkaamman sesongin aikana 12 
tuntia päivässä. Kundien vaatimukset, liikkeenhoitajain välinpitä
mättömyys ja työnjohtajahan en omanvoitonpyynti aiheuttivat usein 
44:kin tuntisen työskentelyn kolmessa päivässä, (12— 20— 12 tuntia).
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Steinlen kertoo kuvauksissaan (Kesän riemuja) om- 
pelijattaresta, mikä päivän sarastaessa, kun ensimäiset 
auringonsäteet lankeavat sisään hänen ullakkokomeronsa 
ikkunasta, sammuttaa lampun ja tervehtää ihanaa aamua 
näillä katkerilla sanoilla: „Viimeinkin tulee kevät, jol
loin voin säästää öljyä joka päivä kolmen tunnin ajan!“ 
Eikö sellaiselle olennolle olisi parempi työskennellä 
tehtaassa, missä hän olisi velvollinen tekemään kylläkin 
kovaa, mutta kuitenkin lain ja tehtaan järjestyssääntö
jen suojelemaa työtä?

Paitsi köyhimmissä maalaiskodeissa, missä perheen 
jäsenet tekevät työtä jollekin suurelle liikkeelle, eivät 
palkat missään ole niin alhaiset, työpäivä niin pitkä, 
kapitalistinen riisto niin häikäilemätön kuin suur
kaupunkien kotityöverstoissa, mitkä virallisessa tilas
tossa luetaan itsenäisten yritysten joukkoon. Riittää, 
kun viittaamme Lontoon Eastendin „sweating-systee- 
miin“, hiestytysjärjestelmään, New-Yorkin „helvettiin“ 
ja kaikkiin niihin viheliäisiin luoliin, joissa kokonaisten 
perheiden ahtaalle puristettuina täytyy myrkytetyssä 
ilmassa elää ja alituisesti liikanaisesti työtä tehdä.

Unohtaa ei myöskään sovi —  ja tämä asiain tila 
epäilemättä ei voine olla vaikuttamatta myöskin koti
työn ihailijoihin —  että kotityöntekijäin viheliäiset 
asumukset ovat tartunnan pesäpaikkoja kuluttajille.

Työpäiväkirjat, mitkä sisältävät tarkkoja tietoja työnsuorituksista 
kahdeksan vuoden aikana, tekevät mahdolliseksi työajan pituuden 
selville saamisen useissa suurimmissa liikkeissä. Paikka paikoin 
oli työpäivä 16-tuntinen, kun taas lyhyin viikkotyöaika oli 76 
tuntia. Niistä töistä, mitkä työntekijättäret ottavat mukaansa kotiin 
(seconde veillée), ei näistä työpäiväkirjoista saa mitään tietoja. 
Se on kotityön säälittävä puoli.“



Terveysopin tutkija Eauquet sanoo: „Tavarain väli
tys saattaa usein eri yhteiskuntaluokat kosketuksiin 
toistensa kanssa; ja kun tarkastetaan, miten saastutta- 
vasti kotityö vaikuttaa tuotteisiin, niin ei suinkaan 
voida iloita „tästä työstä, mikä tekee vanhemmille 
mahdolliseksi hoitaa sairaita lapsiaan tarvitsematta työ
tään keskeyttää“. Mahdotonta on pitää sairasta eris
tettynä, ja hyvin tavallista on, että esim. sairaan peit
teenä käytetään niitä vaatteita, mitkä ovat työnalaisina. 
Näin voivat nämä luonnollisesti saada tarttuvien tau
tien siemeniä ja kulettaa niitä edelleen.“

Epäilemättä liioitellaan, jos pidetään kaikki koti- 
työntekijät syyllisinä näihin väärinkäyttöihin ja niiden 
pelottaviin seurauksiin. Esim. belgialainen hansikkaan- 
tekijä, jota suojelee vahva ammattiliitto, mikä muistut
taa vanhaa ammattikuntalaitosta, ei vielä ole joutunut 
suutarin ja räätälin kurjaan asemaan. Silti on kuiten
kin totta, että useimmissa tapauksissa kotityöntekijää 
kohdellaan huonommin kuin tehtaalaista; ja mitä tässä 
on sanottu kotityöntekijöistä kaupungeissa, koskee yhtä 
hyvin ja ehkä vielä paremmin maaseutujen kotityön- 
tekijöitä.

Eräs vapaamielinen edustaja sanoi kerran Itävallan 
parlamentissa, että kurjuus kotiteollisuudessa lisääntyy 
nopeammin maalla kuin kaupungeissa. Maalla on 
18:kin tuntisia työpäiviä, ja työn tulos on niin niukka, 
että työntekijän täytyy elää potaateilla; verenpuute ja 
tarttuvat taudit tekevät laajoja aloja autioiksi.

Joskin siis joukkovalmistus eli, paremmin sanoen, 
joukkomanufaktuuri vielä säilyykin, joskin se teknilli
sistä puutteellisuuksistaan huolimatta vastustaakin kes
kitetyn tehtaan pelottavaa kilpailua, on tämä mahdol
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lista ainoastaan sen kautta, että siinä työskentelevät 
työläiset ruumiillisesti ja siveellisestä turmeltuvat. Siksi 
■onkin tyytyväisyydellä tervehdittävä siirtymistä tästä 
huonontuneesta yksilöllisen tuotannon muodosta yhteis
kunnallisen tuotannon korkeampiin muotoihin ja lain
säädännön väliintulolla sitä joudutettava.

Optimistiset, hyväuskoiset luonteet voivat ehkä 
arvella, että tämä on tapahtuva työläisten omien liit
toutumisten kautta, mitkä järjestäisivät kotityöntekijät 
ja  varustaisivat heidät soveliailla työnvälineillä, jotta 
he voisivat menestystä toivoen käydä taisteluun kapi
talistista suurteollisuutta vastaan. Mutta kaikki ne ta
paukset pois luettua, joissa sellaista menettelyä on mah
doton ajatella, on yleensä pidettävä teknillisenä ja 
vhteiskunnallisena edistysaskeleena sitä, että liikemiehen 
liarjottaman kotityöntekijän riistämisen tilalle tulee 
versta- ja tehdastyöläisen riistäminen suurteollisuudessa.

3. Pikkukauppias.

Suurten kauppaliikkeiden lisääntymisestä huolimatta, 
joiden ihmeellistä kehitystä Zola on niin mestarillisesti 
kuvaillut romaanissaan „Naisten paratiisi“ , ei vähittäis- 
kauppiaiden luku vähene, vaan päinvastoin, ammatti- 
tilastosta päättäen, näyttää kasvavan.

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen kokouksessa Bres
laussa 1899 osotti AVerner Sombart numeroilla, että 
näiden luku lisääntyy nopeammin kuin väestö.

Jokaisen kauppiaan tilalle, minkä suurliikkeet saat
tavat vararikkoon tai pakottavat väistymään syrjään, 
tulee kymmenen uutta toisilla aloilla ja toisilla pai
koilla, maalla tai esikaupungeissa. Yleensä ovat nämä 
entisiä palkollisia tai työläisiä, joille on karttunut pikku-
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säästöjä, käsityöläisiä, joiden liike on käynyt taakse
päin, tai maalla talonpoikia, jotka osaksi tahi koko
naan ovat hylänneet maanviljelyksen. Näiden lisäksi 
tulee joukko kauppa-apulaisia, jotka paikan puutteessa 
taikka avioliittoon aikoen riittämättömän vähillä varoilla 
yrittävät saavuttaa riippumattoman aseman. Kun kil
pailun vaikutuksesta tavaroita on helppo saada velaksi, 
syntyy määrätyillä aloilla liiaksi yrityksiä, joita erit
täinkin huonoina aikoina kasvaa kuin sieniä sateella 
kadotakseen taas vuoden tai parin perästä.

Lyhyesti sanoen, vähittäiskauppa on suosittu pe- 
lastuslankku kaikille kapitalismin ruhjomille, kaikille, 
jotka vähittäiskauppiaan vähäisiä ansioita pitävät pa
rempana kuin tehtaassa raatamista, ja kaikille niille, 
jotka eivät voi hankkia itselleen toimeentuloa teollisuu
den tai maanviljelyksen palveluksessa, vaan vähittäis
kaupalla yrittävät asiaansa parantaa.

Mutta erehdystä olisi luulla, että kaikki nämä pikku
yritykset, jotka virallisessa tilastossa lasketaan itsenäis
ten joukkoon kuuluviksi, voitaisi pitää niiden haltijain 
henkilökohtaisena omaisuutena. Suuri ja kapitalismin 
kehittyessä yhä lisääntyvä joukko näistä on ainoastaan 
näennäisesti itsenäisiä ja itse asiassa enemmän tai vähem
män täydellisesti suurkapitalististen tehtailijäin ja liike
miesten vallassa.

Saadakseen tuotteilleen paremman menekin ovat 
melkein kaikki huomattavammat panimoliikkeet perus
taneet suuremman tai pienemmän määrän oluen vä- 
hittäismyymälöitä.

Se erotus, mikä ilmenee näiden myymälänomistajain 
todellisen ja näennäisen aseman välillä, on havaitta
vissa monilla muilla vähittäiskaupan aloilla.
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Hollannin kaupungeissa esim. ovat useimmat leipuri- 
liikkeistä ainoastaan kapitalististen leipätehtaitten 
myyntipaikkoja. Macrosty sanoo, että useimmat Lon
toon halpahintaisista ravintoloista omistaa neljä tai viisi 
toiminimeä. Sama on maitokauppojen laita. Apteekit 
ja sikarikaupat ovat samassa asemassa, yksi yhtiö voi 
omistaa satakin sikarikauppaa.

Se suunnaton määrä kauppayrityksiä, mitkä on 
viralliseen tilastoon otettu itsenäisinä liikkeinä, voidaan 
siis jakaa kolmeen luokkaan:

1. Sellaiset, jotka tilastossa esiintyvät itsenäisinä, 
mutta todellisesti ovat ainoastaan kapitalististen taikka 
osuustoiminnallisten yritysten haaraliikkeitä;

2. Sellaiset, joita niiden haltijat pitävät ainoastaan 
lisätulojen saamiseksi;

3. Lopuksi sellaiset, jotka todella ovat itsenäisiä 
yrityksiä, ja joissa tavaravarasto ja kalusto on omista
jan henkilökohtaista omaisuutta.

Joskin siis kauppayritysten kokonaisluku lisäytyy, 
on kuitenkin epävarmaa, osottavatko kolmanteen luok
kaan luetut taipumusta lisääntyä, ja näfiiä ne juuri 
meidän huomiotamme kiinnittävät, kun on kyseessä 
omaisuuden ja työn yhteys.

Suurimpia epäkohtia nykyisessä yhteiskuntajärjes
telmässä on epäilemättä vähittäiskauppiaiden suunnaton 
paljous, mikä ei ensinkään ole järkevässä suhteessa 
siihen hyötyyn, mitä näistä on kuluttajille.

On esitetty loistavia esimerkkejä siitä, mitä nämä 
hyödyttömät välikädet yleisölle tulevat maksamaan. 
Normandilaiset perunat maksavat Pariisissa 60 kertaa 
niin paljon kuin siellä, missä niitä tuotetaan; etelä
ranskalaisista viineistä saa viljelijä 15 penniä litralta,
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mutta vähittäiskauppiaat ottavat niistä 70 â 80 penniä. 
Äskettäin luettiin Economiste Erançais’essa, että 50 
kiloa kahvia, mikä v. 1893 maksoi 103 markkaa, saatiin 
v. 1899 39 markalla. Tämä hinnan aleneminen lähes 
kahdella kolmasosalla ei kuitenkaan vähimmässäkään 
määrässä vaikuttanut vähittäishintoihin ; välikädet ovat 
tämän erotuksen korjanneet taskuihinsa. Brasilialainen 
kahvi, mikä kaikkine tuonti- ja muine kustannuksineen 
Hanskassa maksoi vain noin 2 mk. 50 penniä, maksaa 
vähittäiskaupoissa 4— 5 markkaa eikä se sittenkään 
vielä aina ole puhdasta tavaraa. Välikädet lisäävät 
tälle tavaralle hintaa enemmän kuin korkea tullivero.

Mutta huolimatta siitä, että kuluttajat lopultakin 
vähittäiskauppiaille näin tavattoman paljon maksavat, 
on näitä sittenkin niin paljon, että tuhannet niistä ovat 
vararikon partaalla, varsinkin siellä, missä tukkukaup
piaita on olemassa. Gide sanoo vallan oikein: „Jos 
kukin leipuri käyttää päivittäin säkin jauhoja ja aikoo 
elää tämän yhden ainoan säkin tuottamilla tuloilla, se 
on maksaa huoneustosta, elannosta, verot ja sälleille 
y. m. maksut, täytyy hänen ehdottomasti nostaa leivän 
hintaa ja sittenkin elää hän puutteellista elämää.“ 
Tämä osottaa, että nykyinen järjestelmä aiheuttaa suu
ria vaaroja ja oikeuttaa sen ankaran tuomion, minkä 
jo falansterisosialistit langettivat liian lukuisille vähit- 
täisliikkeille. „Kauppa“, sanoo Considérant, „omaa 
oikeutusta ainoastaan silloin, kun se tyydyttää tuotannon 
ja kulutuksen, todelliset tarpeet; sen täytyy tyytyä 
olemaan näiden molempain palvelijana. Se näyttelee 
vain vähempiarvoista osaa. Luonnostaan tuotantoa lisää- 
mättömänä ei se lisää tavaran arvoa paljouteen eikä 
laatuun nähden ja siksi sen harjottamiseen on käytet
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tävä mahdollisimman vähän voimia. Mutta tämän tekee 
mahdolliseksi vain sellainen järjestely, mikä saattaa 
tuottajan suoranaiseen yhteyteen kuluttajan kanssa ja 
poistaa kaikki voittoa kiskovat hyödyttömät välikädet.“

4. Yleiskatsaus ja johtopäätöksiä.

Huolimatta kapitalismin yhä lisääntyvästä ylival
lasta on yhä edelleenkin tavattavissa monta arvokasta 
jäännöstä aikaisemmista yhteiskuntaoloista ja tuotanto
muodoista.

Itsenäinen talonpoikaisomaisuus, käsityö ja itsenäi
nen vähittäiskauppa eivät suinkaan ole katoamaisillaan, 
ja missä ne vielä .säilyvät muodostaen todellisen yhtey
den omaisuuden ja työn välille, ei sosialismi aijo niitä 
väkipakolla saattaa yhteiskunnan huostaan.

Vaikkakin eräissä maissa, eräillä paikkakunnilla ja 
eräillä tuotannon aloilla vielä tavataankin runsaasti 
jätteitä varhaisemmilta ajoilta, niin varmaa on, että 
kapitalismin kehitys yleensä osottaa taipumusta riistää 
itsenäisiltä tuottajilta heidän pääomansa, hävittää hei
dän alkuperäisen riippumattomuutensa ja muuttaa hei
dät itsensä palkkaorjiksi.

Siitä hetkestä lähtien, jolloin markkinat ovat tar
peeksi laajenneet, eivät ne edut, jotka saavutetaan 
työnjohtajan alituisella silmällä pidon, käsityöläisen tai
tavuuden ja työntekijän henkilökohtaisen harrastuksen 
lisäämän työhalun avulla, voi korvata sitä suurempaa 
tuottavaisuutta, minkä saa aikaan työnjako, markki- 
nain tarkka tunteminen ja suurempain pääomien käyt
täminen. Näin on asiain laita erityisesti niillä yhäti 
lisääntyvillä tuotannon aloilla, missä tekniikka on pit
källe edistynyt ja koneet otettu käytäntöön.
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Mitä oivallisimpana todistuksena tästä on se erin
omainen tutkimus, mikä v. 1898 suoritettiin Ameri
kassa ja koski käsityön tuottavaisuutta konetyöhön 
verrattuna. Tämä tutkimus on ihmeteltävän taikka ja 
käsittää 672 eri teollisuus- ja maan viljely stuotetta. 
Tutkimuksesta annetussa selonteossa on Carroll D. 
W right yksityiskohtaisesti selittänyt kumpaisenkin tuo
tantotavan lähtien neljältä eri näkökannalta: työnteki
jäin luku, tehtävät, työtunnit ja palkka, mikä makset
tiin l:ksi käsin suoritetusta työstä ja 2:ksi koneella 
suoritetusta.

liajotumme mainitsemaan muutamia kuvaavimpia 
esimerkkejä, jotka selvästi osottavat konetyön hirvit
tävän ylivoimaisuuden.

1. 10 auran valmistus:
a) käsin: 2 työntekijää, jotka suorittivat 11 eri

kädenliikettä, työskentelivät 1,180 tuntia ja saivat pal
kaksi 54,46 dollaria;

b) koneella: 52 työntekijää, suorittivat 97 tehtävää, 
työskentelivät yhteensä 37,28 tuntia ja saivat palkaksi 
7,90 dollaria. ,

2. Yoin valmistus (500 naulaa):
a) käsin: 3 työntekijää, 7 tehtävää, 125 tuntia,

10,6 dollaria;
b) koneella: 7 työntekijää, 8 tehtävää, 12,30 tuntia, 

1,78 dollaria.
3. Kellojen valmistus (1000 kpl.):
a) käsin: 14 työntekijää, 453 tehtävää, 341,866

tuntia, 80,820 dollaria;
b) koneella: x työntekijää, 1,088 tehtävää, 8,343 

tuntia, 1,799 dollaria.
4. Pumpulilangan valmistus (500 kyynärää):
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a) käsin: 3 työntekijää, 19 tehtävää, 7,534 tuntia, 
135,61 dollaria;

b) koneella: 252 työntekijää, 43 tehtävää, 84 tun
tia, 6,81 dollaria.

5. Halpojen jalkineiden valmistus (100 paria):
a) käsin: 2 työntekijää, 83 tehtävää, 1,438 tuntia, 

408,60 dollaria;
b) koneella: 113 työntekijää, 122 tehtävää, 154 

tuntia, 35,40 dollaria.
6 . Leivän valmistus (1000 naulaa):
a) käsin: 1 työntekijä, 11 tehtävää, 28 tuntia, 5,so 

dollaria;
b) koneella: 12 työntekijää, 16 tehtävää, 8,66 tuntia, 

1,56 dollaria.
7. Miehenviittojen valmistus (12 tusinaa):
a) käsin: 1 työntekijä, 4 tehtävää, 840 tuntia, 50,40 

dollaria;
b) koneella: 11 työntekijää, 8 tehtävää, 97,15 tuntia, 

12,so dollaria.
Tällaiset numerot eivät selitystä kaipaa. Ne näyt

tävät meille tulikirj äimin kirj otettuna sen kohtalon, 
mikä odottaa räätäleitä, suutareita, kutojia, leipureita, 
kelloseppiä ja muita käsityöläisiä, jotka eivät valmista 
erityisyys- tai ylellisyystavaroita.

Huolimatta pikkuporvarien äärettömistä ponnistuk
sista säilyäkseen edes näennäisesti itsenäisinä, täytyy 
kuitenkin käsityön, kun joukkokulutusesineiden val
mistuksesta on kysymys, yhä enemmän väistyä kone
työn tieltä, mikä ottaa palvelukseensa yhä lukuisamman 
joukon työntekijöitä.

Varsinaisen teollisuuden alalla väheni itsenäisten 
yrittäjäin lukumäärä Saksassa vuosina 1882— 1895
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139,382:11a, kun taas teollisuustyöläisten luku samaan 
aikaan lisääntyi 861,468:11a.

Itsenäisten, tai itsenäisiksi kutsuttujen, yrittäjäin 
kokonaismäärä sekä teollisuuden että kaupan ja maan
viljelyksen aloilla vuoden 1882 jälkeen on sellaise
naan lisääntynyt samoin kuin myöskin näillä aloilla 
palvelevien virkailijain ja työntekijäin luku. Mutta 
kun itsenäiset yrittäjät lisääntyivät ainoastaan 5 pro
sentilla, on työntekijäin luku lisääntynyt 20 prosentilla 
ja muiden yrittäjäin palkkalaisten 100 prosentilla. 
Enemmän kuin kolmeneljäsosaa työvoimain lisäänty
misestä tulee työväenluokan osalle. Vaikkapa kaikkikin 
ammatit otetaan laskuissa huomioon, on sittekin palk- 
kaanauttivien ja varsinaisten työläisten lisääntyminen 
suurempi kuin itsenäisten yrittäjäin lukumäärän kas
vaminen.

Tämä käy ilmi seuraavasta jdeiskatsauksesta, minkä 
Hauchberg esittää teoksessaan.

Sadasta kaupan, teollisuuden ja maanviljelyksen 
alalla työskentelevästä oli Saksassa vuosina 1882 ja 
1895:

Itsenäisiä yrittäjiä Työläisiä ja muita 
palkannauttijoita

1882 1895 1882 1895

Maanviljelys , . . 27,78 30,98 72,22 69,02
Teollisuus............. 34,41 24,90 65,59 75,io
K auppa................ 44,67 36,07 55,33 63,93

Yhteensä 32,03 28,94 67,97 ; 71,06
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Huolimatta maanviljelystyöväen, päiväpalkkalaisten 
vähenemisestä, jotka suurkaupungit nielee, kasvaa yhäti 
köyhälistön relatiivinen, suhteellinen merkitys.

Merkitseekö tämä sitä, että kaikki itsenäiset yrit
täjät ovat tuomitut häviämään, että ne ennemmin tai 
myöhemmin tulevat muuttumaan palkkatyöläisiksi ja 
sivuuttamaan yhden väliaseman toisensa jälkeen kapi
talismin viettävällä pinnalla1?

Sitä emme tarkota. Kehityksen kulku ei ole aina 
samallainen; henkilökohtainen omaisuus voi muuttua 
kooperatiiviseksi, osuustoiminnalliseksi taikka sitte 
jditeiskunnalliseksi ilman, että sen on tarvinnut läpi
käydä kapitalistisen kehityksen.

Joskin monella ammattialalla henkilökohtainen omai
suus osottaa taipumusta katoamiseen, on sittenkin sel
vää, ettei kapitalistisen tuotannon kehittyneemmät muo
dot — huolimatta eduista, joita ne järkiperäisen talou
denhoidon kannalta katsoen tuovat —  suinkaan pysty 
hävittämään kotiteollisuuden, vähittäiskaupan ja liiaksi 
palotellun maanviljelyksen vähemmän kehittyneitä, 
kurjuutta synnyttäviä muotoja.

Näyttää siltä, kuin kapitalismin aiheuttamat vahin
golliset seuraukset: hyödyttömät välikädet, tuhlaus
vleellisyystuotannon aloilla, turmiollinen hiestytysjär- 
jestelmä, maaomaisuuksien pirstoutuminen mitättömän 
pieniksi maakappaleiksi —  tulisivat säilymään niin kauan 
kuin kapitalismi itsekin.

Ehkä tulevat eräät tuotannonhaarat, eiäät pienvil- 
jelyksen itsenäiset muodot säilymään tämän järjestel
män jälkeenkin. Ei mikään itse asiassa estä yksilöl
listä työtä hyvinkin viihtymästä yhteisomaisuuden ja. 
yhteistyön rinnalla.
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Miten tämän asian laita lieneekin, pitää kuitenkin 
paikkansa väite, että tärkeimmillä tuotannon aloilla, 
niillä, jotka tyydyttävät yleisimpiä tarpeita, koneiden 
ja suurten yritysten suurempi tuottavaisuus pyrkii 
tunkemaan syrjään yksityisomaisuuden ja yksilöllisen 
tuotannon. Näiden syiden seuraukset paisuvat alati, 
ja kapitalistiset tuotanto- ja vaihtomuodot, mitkä nykyi
sin yhteiskuntaelämässä ovat vallitsevia, osottavat 
samalla —  kuten seuraavassa tulemme näkemään —  
lisäytyvää taipumusta keskittymiseen ja sosialiseerautu- 
miseen.



TOINEN LUKU.

Kapitalistisen omaisuuden kehitys.

„M onopooli paisuu, kunnes se vih
doin halkeaa.“ P. J. Proxulhon.

Kapitalistisen keskittymisprosessin ensimäistä vai
hetta —  itsenäisten tuottajain omaisuuden riistämistä, 
käsityön muuttumista kollektiiviseksi tai keskitetyksi 
tehdasliikkeeksi, käsiteollisuuden väistymistä koneteol
lisuuden tieltä —  seuraa uusi vaihe, minkä tunnus
merkkinä on suurkapitalistien taistelu pikkukapitalis- 
teja vastaan.

Enimmän kehittyneillä teollisuuden ja kaupan aloilla 
yritysten luku vähenee samalla kertaa, kun jälelle jää
väin taloudellinen mahtavuus lisäytyy. Yhteistuotanto 
korvaa yksityistuotannon ja kapitalistiset yhtiöt yksi
tyiset kapitalistit. Meidän aikamme on osakeyhtiöiden, 
yhtiöiden liittoutumisten, renkaitten ja trustien aika 
—  kartellit, poolsit, trustit —  mitkä anastavat itselleen 
suunnattoman laajoja kansallisia ja kansainvälisiä yksin
oikeuksia.



44

1. Osakeyhtiöt.

Osakeyhtiöitä on nykyisin olemassa melkein kaikilla 
tuotannon aloilla, ja kuitenkin Adam Smith langetti 
niistä kahdeksannentoista vuosisadan lopulla saman 
tuomion kuin mitä nyt saa kuulla suurtuotannon otta
misesta yhteiskunnan liuostaan.

Hän kirjotti: „Ainoat liikkeet, mitä osakeyhtiöt
ilman erikoisia yksinoikeuksia menestyksellisesti voivat 
haijottaa, ovat ne, mitkä perustuvat totuntatavalle, se 
on yksitoikkoisuuteen niiden hoidossa, missä voi tulla 
kyseeseen ainoastaan väl iäiset muutokset. Sellaisia ovat: 
1) pankkiliike, 2) palo- ja merivakuutusliike, 3) kana- 
vain rakennus ja 4) sellaiset yritykset kuin esim. vesi
johdot suuremmissa kaupungeissa.

Pankki- ja vakuutusliike, kanavien ja vesijohtojen 
rakentaminen ovat toiminta-aloja, jotka jo kuuluvat 
valtiotalouden alalle tai lähimmässä tulevaisuudessa 
siirtyvät tähän piiriin samalla kun osakeyhtiöiden 
toimiala laajenee pitkälle niiden rajojen ulkopuolelle, 
mitkä Adam Smith niiden toiminnalle asetti. On ja 
pysyy totena, että se, mikä tänään näyttää olevan saa
vuttamaton unelma, usein jo huomenna muuttuu todel
lisuudeksi. Siksi tahdomme muistuttaa siitä, että ne 
syyt, joita nykyään esitetään sosialismia vastaan, ovat 
aivan samoja kuin ne, millä aikoinaan vastustettiin 
osakeyhtiöitä.

Ivun Englannissa alettiin perustaa osakepankkeja 
(joint stock banks), lausui eräs pankkiiri, loordi Over
stone, niiden toiminnan seurauksista epäilyksiä, jotka 
perusajatukseltaan ovat merkillisesti samanlaisia, kuin 
ne väitteet, joita nyt esitetään valtiopankkeja vastaan.
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„Minä uskon“, sanoi hän, „että osakepankeilta vastuun
alaisuuden suurempaa jakoa lukuunottamatta, puuttuu 
kaikki hyvän pankinjohdon edellytykset. Pankkiliik- 
keessä on aina sellaisten henkilöiden oltava saapuvilla, 
jotka tarkkaavasti ja yksityiskohtaisesti seuraavat kaik
kea ja joka hetki huolellisesti valvovat pankin asioita, 
mikä ei ole yhtä tarpeellista minkäänlaisessa muussa 
liikkeessä. Yälttämätöntä, usein niin tärkeätä, ettei edes 
neuvotteluun ole tilaisuutta, on tehdä päätökset pian; 
sitäpaitsi vaatii kukin erityinen tapaus erikoisen käsit
telyn. Osakepankkien on pakko uskoa liikeasiainsa 
hoito virkamiesten käsiin, joiden toimintavapautta rajat
tavat yleiset ennakkomääräykset; nämä virkamiehet 
eivät, kuten yksityinen pankkiiri, voi aina toimia liike- 
olosuhteiden mukaaan; eivät he myöskään voi ottaa 
vastuulleen päättää luotosta, mikä väliin on myönnet
tävä ahdinkoon joutuneille kundeille, koska he eivät 
ole tilaisuudessa riittävän varmasti arvostelemaan niitä 
eri mahdollisuuksia, mitä liikkeellä aina on.

Huolimatta näistä ensi näkemältä päteviltä näyttä
vistä syistä saavuttavat osakepankit suuren pääoman 
aikaansaaman etevämmyyden perusteella yhä suurempaa 
menestystä pienempien yksityispankkien kustannuk
sella. Y. 1896 oli Englannissa 102 osakepankkia, joilla 
oli 2,695 haarakonttoria, ja joiden talletukset tekivät 
455 miljoonaa puntaaja osakepääoma 43 miljoonaa puntaa. 
Toiselta puolen on vuoden 1844 jälkeen yksityispankkien 
lukumäärä vähentynyt 201:stä 38:aan ja niiden talletuk
set ja pääomat 70 miljoonasta 12 miljoonaan puntaan.

Samallaista kehitystä huomaamme kaikissa teolli
suusmaissa ja kaikilla tuotannon ja kaupan tärkeim
millä aloilla. Osakeyhtiöt ja suurtuotanto laajenevat
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kaikkialla yksityisliikkeiden ja pikkutuotannon kustan
nuksella.

Joint Stock Year Book’in mukaan on osakeyhtiöi
den luku vuoden 1885 jälkeen Englannissa kasvanut 
kolminkertaiseksi. Kokonaiset tuotantohaarat ovat muut
tuneet yksityisliikkeistä osakeyhtiöiksi. Näin on varsin
kin käynyt panimoliikkeille, jotka vuosien 1886— 188b 
aikana joutuivat melkein täydellisten muutosten alaisiksi

J. B. Kershaw mainitsee Fortnightly Review’issä 
syiksi monien yksityisliikkeiden muuttumiseen osake
yhtiöiksi: 1) keinottelijain ilmautuminen, jotka pitävät 
yhtiöiden perustamista ammattinaan; 2) tulojen vähe
neminen ahtaina aikoina; monet teollisuudenharjottajat 
nähdessään suurten tulojen ajan menneen ohi muodos
tivat yrityksensä, mistä he itse olivat suurimmat edut 
nauttineet, osakeyhtiöiksi; 3) ammattiyhdistysten kas
vava voima; teollisuuden harjottajat ymmärsivät, että 
paras keino vähentää yleisön myötätuntoa työläisten 
vaatimuksiin nähden oli lisätä niiden lukua, jotka ovat 
teollisuusyrityksissä osakkaita. Kaikissa pääoman ja 
työn välisissä taisteluissa on suuri ja alinomaa lisäytyvä 
osa yleisöstä osallisena, ja teollisuudenharjottajat käsit
tävät nyt enää olevan turhaa pelätä, että työläiset vaa
tiessaan lyhyempää työpäivää ja palkankorotusta, voi
sivat saada vaatimuksilleen yleiseltä mielipiteeltä huo
mattavampaa kannatusta. “

Yhdysvaltain työkamarien julkaisema tilasto osottaa, 
että siellä kehitys kulkee samaan suuntaan. Massa- 
chusetts’in valtiossa esim. lisääntyi yksityisten liikeyri
tysten luku vuosien 1885— 1895 kuluessa ainoastaan 
9 prosentilla, kun taas osakeyhtiöiden luku kasvoi yli 
77 prosentilla.
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Yhdeksällä suuremmalla teollisuusalalla, joitten tuot
teiden yhteen laskettu arvo tekee enemmän kuin 47 %  
maassa valmistettujen tavarain kokonaisarvosta, huo
mataan yhtiöiden edistyessä yksityisten liikkeiden 
luvussa melkoinen väheneminen.

Tämä käy ilmi seuraavalla sivulla olevasta taulusta.
Taulu, mikä koskee yhtä maailman suurimmista 

teollisuusmaista, osottaa sitä paitsi, että pääomain kes
kittyminen ei kaikilla tuotannon aloilla tapahdu samalla 
tavalla.

Kaikkialla missä kapitalismi voittaa alaa, ilmenee 
taistelu olemassaolosta erilaisten yritysten kesken.

Huonommilla apuneuvoilla varustetut valmistautu
vat epätoivoiseen vastarintaan ja yli-inhimillisillä pon
nistuksilla yrittävät välttää vararikkoa. Tehdäkseen 
merkityksettömäksi toisten teknillisen etevämmyyden 
polkevat he palkkoja ja pitentävät työpäivän sietämät
tömän pitkäksi.

Tällä kehitysasteella vallitsee tuotannossa täydelli
nen anarkia ja yksityinen katsoo itsensä edesvastuut
tomaksi.

Valtiollinen tapaus maailman toisella äärellä, sota, 
katovuosi, teknillinen keksintö, uudistus verotus- tai 
tullijärjestelmässä voi yhdessä päivässä saattaa älyk- 
käimmänkin ja varovaisimmankin teollisuudenhaijotta
jan vararikkoon.

Buurit piirittävät Kimberley’ta : tämä merkitsee suu
ria tappioita dimantinkauppiaille ja hiojille Amsterdam’- 
issa ja Antwerpenissä.

Amerikkalaisen puuvillan hinta nousee 30 centi
mella kilolta (marraskuussa 1899): kohta kesken hyviä 
liikesuhteita puhkeaa pula puuvillakehruulaitoksissa.
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Meline’n tullipolitiikka on saavuttanut voiton Rans
kassa: yhdellä iskulla menettävät belgialaiset viinin- 
vdjelijät parhaat myyntipaikkansa, kun heidän huos- 
tassaan sitä ennen on ollut tuoreiden viinirypäleiden 
hankinta ranskalaisille.

Otaksukaamme, että mannermaavaltiot jonain päi
vänä lakkauttavat sokeritehtailijain hyväksi ylläpitä
mänsä tullit ja vientipalkkiot, joiden vaikutuksesta 
belgialaisten on maksettava sokeristaan kaksi kertaa 
niin paljon kuin englantilaisten.1) Tämä toimenpide 
saattaisi vararikkoon englantilaiset seksi-, makeis-, sii
rappi- ja marmelaatitehtailijat, joille sokerin halpa hinta 
Lontoon markkinoilla tuottaa suuria voittoja.

Otaksukaamme päinvastaisen tapauksen, että Eng
lannin imperialistit saattaisivat voimaan korkeat tullit 
eurooppalaiselle juurikassokerille siten suojellakseen 
ruokosokerin tuotantoa Englannin siirtomaissa. Tämä 
merkitsisi mannermaiden sokeriteollisuuden häviötä.

Pääoman omistajia uhkaavat siis alinomaan aavista
mattomat vaarat ja —  seikka mikä muodostaa tuotan
nollisen anarkian huipun —  mahtavimmat niistä, ne 
joilla on paksuimmat kukkarot pyrkivät usein yksin- 
vallitseviksi ja nujertamaan kilpailijansa myymällä jon
kun aikaa tavaroitansa valmistuskustannuksia halvem
masta. Tunnettu on esim. kertomus kahdesta amerik
kalaisesta rautatieyhtiöstä, jotka molemmin puolin hin
toja alentamalla pyrkivät hankkimaan yksinoikeudek- 
seen karjankuletuksen. Lopulta ei toinen kilpailevista 
yhtiöistä, niin kertoo insinööri Stevart, voinut kauem-

r) Suomessa on samasta syystä maksettava kolminkertainenkin 
hinta sokerista.

4
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min kilpailua kestää. Se osti silloin salavihkaa paikka
kunnan kaikki karjalaumat ja kuletutti ne kilpailevan 
yhtiön rataa pitkin.

Samoin menetteli John D. Rockefeller päästäkseen 
Yläjärven rautakaivosten omistajaksi. Kun hän oli 
ostanut rikkaimmat löytöalueet, hankki hän itselleen uus- 
aikaisimmat teknilliset apuneuvot ja alkoi hirvittävällä 
kilpailulla hätyyttää läheisiä kaivoksia. Jos ne kilpai
lussa kukistuivat, osti hän ne halvalla, jos ne näyttivät 
tarpeeksi kannattavilta. „Jos ne liian kauan tekivät 
vastarintaa, möi hän alle omien hintojen ja siten pa
kotti ne alentamaan hintojansa, kunnes lopulta joutui
vat vararikkoon. Näin menetteli hän, kunnes kilpai
lijat joko joutuivat vararikkoon taikka vapaaehtoisesti 
alistuivat. Hän saattoi, jos tarpeelliseksi katsoi, kuu- 
kausmäärin kärsiä tappiota joka tonnilta, minkä myi. 
Sillä hänellä oli paksuin kukkaro (the longer purse), ja 
hän tiesi, että hänen kilpailijamaa varat loppuisivat 
aikaisemmin kuin hänen.“

Tällaisilla enemmän tai vähemmän raakamaisilla 
keinoilla käyvät pääomanomistajat joka päivä taistelua 
keskenään.

Joku luulee ehkä, että kuluttajat hyötyvät siitä. 
Niin onkin asian laita, mutta ainoastaan hetkisen. 

Kun voittaja on vastustajistaan selviytynyt, ottaa hän 
tappionsa moninkertaisesti takaisin sälyttämällä sota- 
kulungit yleisön maksettavaksi.

Proudhon sanoo: „Kilpailu tappaa kilpailun.“ 
Ennemmin tai myöhemmin tulee hetki, jolloin täl

laisen järjestelmän haitallisuudet, tämä ainainen anar
kia, käyvät niin suuriksi, että pääomanomistajat koet
tavat rauhallisella sopimuksella tehdä niistä lopun.
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Kun enää on jälellä vain pieni määrä hyvin varastettuja 
ja voittamattomia kilpailijoita, aletaan neuvottelut, laka
taan kalliista ja hyödyttömästä sodasta ja yhdytään 
niiden kanssa, joita ei voida tuhota.

Tällöin alkaa uusi vaihe kapitalistisessa kehityk
sessä: kartellien ja trustien valtakausi.

2. Kapitalistiset yksinoikeudet.

Siirtyminen tuotannossa vallitsevasta anarkiasta 
monopooleihin, yksinoikeuksiin, tapahtuu kahdessa pe- 
rättäin seuraavassa vaiheessa: toinen on teollisuus- ja 
kauppayritysten osittainen, toinen niiden täydellinen 
yhteenliittyminen. (Edellistä laatua ovat kartellit, ren
kaat ja poolsit, jälkimäistä: trustit).

/. Kartellit.

Kartelli eli rengas on samalla tuotannon alalla toi
mivien yritysten vapaa, keskenäinen yhtyminen tar
koituksessa monopoliseerata yhteiset markkinat, jolloin 
yksityiset yritykset kuitenkin säilyvät enemmän tai 
vähemmän itsenäisinä.

Kartelleja on neljää lajia, alkaen yksinkertaisista 
yritysten yhtymisistä ja kehittyen yhä täydellisem- 
miksi: hintakartellit, tuotantokartellit, myyntikartellit 
ja voittokartellit.

A. Hintakartellit.

Hintakartelli on kartellin yksinkertaisin muoto: se 
on liitto eli sopimus, jonka kautta muutamat tai kaikki 
saman teollisuusalan tehtailijat yhtyvät joko ostaak
seen samalla hinnalla raaka-aineet taikka myydäkseen 
valmiit tavaransa määrätystä hinnasta.
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Ostokartelleista mainitsemme esimerkkinä Belgian 
sokeritehtailijat, jotka ovat keskenään sopineet hinnasta, 
minkä maanviljelijöille maksavat sokerijuurikkaista.

Mitä myyntikartelleihin tulee, on niiden luku viime 
aikoina runsaasti lisääntynyt. Näin on varsinkin sel
laisten joukkokulutusesineiden laita, joitten kuletus käy 
kalliiksi, ja joita ei edullisilla hinnoilla voi saada myy
dyiksi määrätyn alueen ulkopuolella. Tuottajilla on 
se etu, että he voivat tällaisille tavaroille määrätä hin
nat tarvitsematta pelätä tehokasta kilpailua kaukaisem
pien tuottajain taholta. ,

Yleisesti tunnettuja ovat koksi- ja  hiili kartellit, 
joita nykyisin on kaikissa maissa, missä kivihiiltä ylei
semmin polttoaineena käytetään. Belgiassa on pitkän 
aikaa ollut olemassa sovittu hinta taloudessa käytettä
ville hiilille. Myöskin „rasvahiilen“ —  teollisuuden 
mustan leivän —  myyntiä varten ovat yhtiöt jo  aikoja 
sitte perustaneet renkaita, mitkä suuresti verottavat 
teollisuutta.

Vastustaakseen kivihiiliporhojen liikanaisia vaati
muksia päätti Belgian rautatiehallitus ostaa kivihiilensä 
Englannista, ja senaatin asettama teollisuuskomissioni 
vaati —  merkillinen ajan merkki kylläkin —  että val
tio hankkisi itselleen riittävästi kivihiilikaivoksia ja 
rupeaisi kaivattamaan hiiltä, jotta vastaisuudessa voisi 
ehkäistä moisen liikavallan.

B. Tuotantokartellit.

Tuotantokartelli on teollisuudenharjottaj ain keskei
nen sopimus, jolla he ovat sitoutuneet rajottamaan 
tuotannon määrättyyn määrään.



Tätä kartellin muotoa tavataan usein lasi- ja  sokeri
teollisuuden sekä polttimoliikkeen y. m. s. aloilla.

Belgialaisen puuvillakehruukartellin huostassa oli 
marraskuussa 1899 yli 760,000 maan 886,000 kehruu- 
koneesta.

„Vastustaakseen pulaa, mikä oli syntynyt tavatto
man suurten varastojen kasaantumisen ja siitä aiheu
tuvan hinnan alenemisen johdosta“ , kirjottaa Revue 
du Travail, „ja estääkseen seisauksen syntymisen tuo
tannossa, mikä ennemmin tai myöhemmin oli ehdotto
masti aiheutuva, päätti belgialainen puuvillakehruu- 
tehtailijain yhdistys, että lukuisain kehruutehdasten 
oli lyhennettävä työaikaa (työskenneltävä „short time“) 
siten supistaakseen tuotantoa kuudennella osalla.“

Tämänlaatuiset sopimukset ovat hintakartellin luon
nollisia seurauksia, jopa niiden elinehtoja. Jollei tuo
tantoa supisteta, ei hintoja koskevat sopimukset voi 
olla pitkäikäisiä.

Tuotantokartellit, joita aina uhkaa kilpailu kartellin 
ulkopuolella olevien ja sopimusten rikkomiset omien 
jäsenten taholta, katsovat yleensä olevansa pakotettuja 
siirtymään yksinkertaisimmista muodoista kehittyneem- 
piin.

C. Myyntikartellit.

Myyntikartellit eivät tyydy yksistään siihen, että 
määräävät hinnat ja rajottavat tuotannon. Niille oh 
ominaista se, että ne jakavat myyntialueet ja ostotar
joukset maantieteellisten rajojen mukaan. Kukin teolli- 
suudenhaijottaja saa oman piirinsä, jonka rajojen sisällä 
hänellä on täydellinen toimintavapaus, mutta hän ei 
saa tuppautua toisen alueelle.
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Tämä kartellimuoto on levinnyt varsinkin kivihiili- 
tuotannon ja metalliteollisuuden aloille. Kuvaavin muoto 
siitä on rhein-Avestfaalilainen kiviliiilirengas. Tämän 
renkaan hiilten ostajat eivät voi valita keskenään kil
pailevien eri yhtiöiden välillä, vaan ovat he tekemi
sissä yhden ainoan yhtiön kanssa, mikä renkaalta on 
saanut tehtäväkseen hänen tekemäinsä tilausten suo
rittamisen. Myyntikartellit siis ovat sopineet määrät
tyjen alueiden tilausten jaosta, mutta ne eivät, kuten 
kehittynein kartellimuoto tekee, jaa voittoa.

D. VoittoJcartellit.

"V oittokartelleissa, mitkä Amerikassa ja Englannissa 
tunnetaan nimellä „pools“ , säilyttävät yksityiset yri
tykset itsenäisyytensä ja niiden jäsenille on jätetty jon
kinlainen autonomia, sisäinen itsehallinto, mutta voitto 
jaetaan jäsenten kesken liikkeeseen sijotettujen pääomien 
suuruuden mukaan.

Tämän rengasmuodon tyypillisenä edustajana voi
daan mainita „The Dynamite Trust Company“ , m ih in  

ovat liittyneet enimmät saksalaiset ja englantilaiset 
dynamiittitehtaat, ja mikä lisäksi on tehnyt hintasopi- 
muksen toistenkin saksalaisten ja englantilaisten dyna
miitti- ja ruutitelitaiden kanssa.

Sellaiset kartellit ovat melkein täydellisesti toteut
taneet tuotannon sosialiseerauksen. Mutta niin mah
tavia ja niin lujasti järjestettyjä kuin nämä valtavat 
tuotantoliitot ovatkin, on niitä kuitenkin alati uhkaa
massa vaara: sisäiset erimielisyydet ja kova kilpailu 
uusien yhtiöiden taholta. Eritoten sellaisilla kauppa- 
aloilla, missä suurin osa pääomasta ei, kuten teollisuu
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dessa, ole kiinni, vaan on alati liikkeessä, voi kartel
leille ilmaantua alati uusia kilpailijoita. Sellaisia mah
dollisesti ilmaantuvia kilpailijoita vastaan on sen takia 
asetettava niin luja järjestö, niin suunnattomat pää
omat, että uudet yritykset kohta voidaan nujertaa.

//. Trustit.

Tulemme nyt melkein huomaamatta sille kehitys
asteelle, jolla yhä läheisemmin yhteenliittyneet kartellit 
muuttuvat trusteiksi, se on yhteenliittymiksi, joissa 
■osakkaina olevat yritykset täydellisesti yhtyvät.

Tiedämme, että trusti on nykyisin vallitsevana 
muotona Amerikassa, missä kapitalismin kehityksellä 
ei ole estäviä yhteiskuntaoloja vanhemmilta ajoilta voi
tettavanaan.

„Kaikki tulee siten vähitellen trusteiksi järjestettä
viksi“ , sanoi eräs chikaagolainen Paul de Rousiers’ille, 
kun tämä Amerikassa kokoili aineksia kirjaansa mono- 
poliseeratuista, yksinoikeuksiksi anastetuista teollisuus
aloista Yhdysvalloissa. „Tarkasta näitä suunnattomia 
kauppaliikkeitä (Departement stores), missä myydään 
kyökkiastioita ja jalkineita, huonekaluja ja liinavaatteita; 
ne tuhoavat pienemmät liikkeet, tekevät kilpailun 
mahdottomaksi ja pakottavat henkilöt, joilla muuten 
olisi ollut varoja elää riippumattomina, rupeamaan 
palkatuiksi apulaisiksi. Tarkasta näitä suunnattomia 
rauta- ja kivirakennuksia, 20-kerroksisia liikepalatseja, 
joissa sijaitsee tuhansittain pankkeja ja konttoreita; 
tämä keskitys nostaa sen maan arvon, mille nämä jätti- 
läispalatsit ovat rakennetut, suunnattomasti, vahingoksi 
toisille tonttialueille, joille rakennusten kasaamisen



takia kaupungin liikekeskustaan ei löydy ostajia* 
Tarkasta näitä teurastamoita, näitä „packinghouses'!a“ , 
joissa teurastusta harjotetaan ja lihasäilykkeitä valmis
tetaan. Kotiteurastajat ovat täällä kadonneet; jäähdy- 
tysvaunuissa kuletetaan liha kaikkiin Yhdysvaltain 
kaupunkeihin, missä lihakauppiaat korjaavat sen tal
teensa. Neljä miestä, „The Pig Four“ , hävittävät kaikki 
toiset teurastusliikkeet Amerikasta. Tarkasta sitte Min
neapolisin suuria myllyjä, joihin keskittyy luoteisten 
valtioiden jauhotuotanto. Tarkasta meidän suuria 
rautatieyhtiöitä, mitkä tuhoavat tai nielevät pienet kil
pailevat linjat; katso petroleumia, sokeria, whiskyä, 
köysilaitteita, hiiliä, tärkkelystä, terästä, hamppua, puu
villaa, öljyä, kautsua y. m., y. m., kaikkien niiden tuo
tannon anastavat muutamat harvat henkilöt yksinoikeu- 
dekseen.“

New-Yorkissa ilmestyvä „Journal of commerce and 
commercial bulletin“ kertoi maaliskuussa 1899, että 
silloin Pohjois-Amerikassa oli* 353 eri merkityksellistä 
trustia, joitten pääoma teki 5,832,882,842 dollaria.

Suurimmat näistä ovat: The joint trafic association* 
jolla on 7,020 miljoonan markan pääoma; The Baeding 
Coal Company, pääoma 750 miljoonaa; The Western 
Union Telegraph Company, pääoma 477 miljoonaa* 
The American Sugar Refining Company, pääoma 375 
miljoonaa; The Standard Oil Company, pääomaa 500 
miljoonaa; The Wholesale Grocers Association of New 
England, pääoma 375 miljoonaa; The Central Lumber 
Company, pääoma 350 miljoonaa markkaa j. n. e.

Vuoden 1899 maaliskuun jälkeen on perustettu 
joukko uusia trusteja. Toukokuussa 1900 tuli eräs- 
kirjottaja „Revue de Revues’issä“ julkasemassaan kir-
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jotuksessa seuraaviin tuloksiin: „Jos lasketaan yhteen 
ne pääomat, mitkä ovat sijoitetut melkein kaikkialla 
toimiviin, Yhdysvalloissa laillisesti rekisteröityihin, trus- 
teihin, niin saadaan summaksi lähes 50 miljaardia, se 
on lähes kymmenen kertaa niin paljon kuin Ranska 
joutui Saksalle sotakulunkien korvaukseksi maksamaan.“ 

Huomattavimmat näistä jättiläisjärjestöistä ovat var
maankin petroleumi-, sokeri- ja terästrustit, jotka toi
sille trusteille ovat esikuvina olleet. 1)

Petroleumi- eli öljytrusti (The Standard Oil Com
pany), mikä perustettiin v. 1872, omistaa kaikki putki
johdot, mitkä 5— 600 kilometrin pituisina yhdistä
vät tuotantopaikat Pensylvaniassa ja  Ohiossa Atlannin 
valtameren ja suurten järvien rannikoilla sijaitsevien 
puhdistuslaitosten kanssa. Kaikki nämä puhdistuslai
tokset ovat trustin omaisuutta. Yhdeksän henkilöä 
omistaa sen suunnattoman pääoman, mikä on sijoitettu 
tähän yritykseen: 500 miljoonaa markkaa. Yksinoikeus, 
jota vastaan kaikki lainsäädäntötoimenpiteet ovat olleet
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y  Ne johtopäätökset, joihin Rousiers tulee tosiasioita runsaasti 
sisältävässä kirjassaan, eivät ole ensinkään sosialistisia. Hän pitää 
trustien kehityksen perustuksena osittain eräille teollisuushaaroille 
ominaisia elinehtoja (öljynpuhdistuslaitokset), osittain suojelustullien 
vaikutusta (sokeritehtaat). Porvarillinen professori W. J. Ashley 
kumosi tämän käsityksen „British Economie Association“ nimisessä 
yhdistyksessä 22 p:nä maaliskuuta 1899 pitämässään puheessa. 
Todennettuaan että yksinoikeuksien anastamista on havaittavissa 
kaikissa teollisuusmaissa, ja ettei se suinkaan ole ominaista eri
koisesti Amerikalle, lopetti A shley: „Ennenkuin pääsemme sosia
listiseen valtioon —  edellyttäen että sinne joskus tulemme —  kohtaa 
toimivaa valtiomiestä yksi sosialismin kaikkein vaikeimmin ratkais
tavista kysymyksistä, nim. miten on suoritettava yhteiskunnallisen 
työn tuotteiden jakaminen ilman kilpailun apua.“
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voimattomia, on melkein täydellinen. Ulottaakseen val
tansa vieläkin laajemmalle on amerikkalainen trusti, 
niin kerrotaan, tehnyt sopimuksen Galizian ja Kau
kaasian öljykuninkaiden kanssa. Siinä on uusi kolmi- 
liitto, minkä avulla Rockefeller ynnä Lontoon ja W ie
nin Rotschildit ovat keskenään jakaneet öljyn hankin
nan Europalle.

Sokeritrusti, tai oikeammin sanoen sokerinpuhdistus- 
trusti (The American Sugar Refining Company), mikä 
muodostettiin tavattoman korkeiden tullien suojassa, 
on joku aika sitte anastanut maan koko sokerinvalmis- 
tuksen yksinoikeudekseen, vaikka vielä v. 1880 oli 
olemassa 49 itsenäistä toiminimeä; sen käytettävänä 
on yli 271/s miljoonan dollarin suuruinen pääoma. 
Vahvistaakseen yksinvaltaansa on se ostanut rautateitä 
ja erilaisia tehtaita. Se on sitäpaitsi osakas useissa 
muissa yrityksissä, kuten New-Yorkin ja Minnesotan 
valtioiden jauhotrustissa, Brooklynin kauppamakasiini- 
trustissa, Providencen raitiotietrustissa, useissa rauta
tie- ja muutamissa joankl-nyhtiöissä.

Terästrustin perustaminen tapahtui vuoden 1897 
alussa tunnetun pittsburgilaisen teollisuudenharjottajan, 
Camegien, ja öljy- ja kaivoskuningas Rockefellerin 
keskinäisellä sopimuksella.

Carnegiella oli jo  ennestään ensimäinen sija Besse- 
merteväs-tehtailijain keskuudessa; hänen tehtaansa sijait
sivat kivihiili tuotannon luvatun maan Pensylvanian rik
kaimpien hiilialueiden keskustassa. Jos hänelle vielä 
olisi onnistunut kuletuttaa rautamalmit Yläjärveltä Pitts
burghin yhtä halvalla kuin Chicagosta Clevelandiin, 
olisi hän saanut voiton kilpailijoistaan.

Olemme jo  nähneet, että Rockefeller puolestaan oli
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hankkinut omikseen Yläj arven tienoiden suuremmoiset 
malmirikkaudet. Hän oli rakennuttanut rautateitä, laiva- 
telakoita ja kokonaisen laivaston suuria laivoja mal
mia kusettamaan. Vuoden 1896 lopulla oli tämä lai
vasto valmis alkamaan tuhoavan kilpailun vanhoja 
kuletustapoja vastaan. „Kaivoskuningas“ , sanoo Kou- 
siers, „saattoi ojentaa teräskuninkaalle kätensä ja 
yhdessä hänen kanssaan uskaltaa taisteluun jokaista 
liittoa vastaan.“ Näin muodostui Kockefellerin ja Car- 
negien liitto. Yläjärven kaivosyhtiö vuokrasi 50 vuo
deksi kaivoksensa ja kuletuslaivastonsa Carnegien 
yhtiölle, mistä näin tuli markkinain rajaton valtias.

Seuraukset tästä liittoutumisesta olivat hirvittäviä 
toisille tuottajille, mutta ei voida väittää, että ne olisi
vat kuluttajani vahingoksi koituneet. Vaikka he koko- 
sivatkin suunnattomia voittoja, voivat Hockefeller ja 
Carnegie kuitenkin alentaa hintoja, vieläpä suunnitella 
europpalaisten markkinain valtaamista.

Ylipäänsä työn sosialiseerauksen ja teknillisen ete- 
vämmyyden tuottamat edut toijuvat osaksi ne yhteiskun
nalliset ja  valtiolliset vaarat, mitä mainitunlaiset yksin
oikeudet aiheuttavat. Puutteelliset työnvälineet, van
hentuneet työtavat ja vanhat muodot häviävät. Ne 
katoavat joko kilpailun vaikutuksesta tai hävittää ne 
järjestelmällisesti trusti itse. V  hiskytrusti esim,, mikä 
omisti 80 tehdasta, lakkautti näistä kohta 68 keskit
täen tuotannon jälelle jääneisiin 12 :een, missä otettiin 
käytäntöön kaikki uusaikaiset tekniikan parannukset.

Tällaisen menettelyn vaikutuksesta, mikä ensi sijassa 
tarkottaa tuotantokustannusten supistamista, aiheutta
vat trustit usein hintojen alenemisen, vaikka niiden 
tarkotus onkin alkuaan ollut hintojen kohottaminen.



Tosiasiana pysyy kuitenkin, että kuluttajain täytyy 
kuitenkin aluksi maksaa enemmän kuin ennen, ja että 
heidän myöhemmin, kun joukkotuotanto heillekin edul
liseksi osottautuu, kuitenkin täytyy maksaa enemmän, 
kuin mitä olisi tarvis tehdä, jollei kapitalistinen yksin
oikeus tuotteita kallistaisi.

Joku vuosi sitten kiijotti eräs amerikkalainen 
sanomalehti, että kohtapuoleen ei enää voi syödä, juoda, 
pukeutua, sanalla sanoen ei voi ostaa mitään joutu
matta maksamaan veroa jollekin trustille.

Otaksukaamme, että menet sisälle johonkin ravin
tolaan New-Yorkissa tai Philadelphiassa: „Viinuri tuo 
ensin jotain virvoketta, „cocktailin“ , mikä pääasiallisesti 
sisältää whisky ä, mitä tuottaa whisky trusti, jolla on 
35 miljoonan dollarin pääoma. Soppaa ei voi valmis
taa ilman Chicagon lihatrustin, The Beef Trust (100 
milj. dollarin pääoma) apua; Oystertrusti (5 milj. dol
larin pääoma) hankkii ostronit. Jos tilaat hors d’oeuv
res’ia —  retiisiä, selleriä, öljymarjoja —  ole kohta valmis 
maksamaan veroa maanviljelystrustille, The Farin and 
daily product Trust, millä on 15 miljoonan pääoma. 
Kalaa syödessä muistuu mieleen kalatrusti, The Fish 
Trust (10 milj. dollarin pääoma) ja paistia syödessä 
The Fowls Trust (20 milj. pääoma). Tulemme sitte 
jälkiruokiin. Vanukas on kotoisin The American Flour 
Company sta (120 milj. pääoma), hedelmät on saatu 
The American Fruit Company’lta, seksit The National 
Bisquit Trustilta, vispilöity kerma The American Ice 
Cream Company’lta. Jos haluat juoda kupillisen kah
via ja  polttaa sikarin, joudut tekemisiin kahvirenkaan 
(60 milj. pääoma) ja tupakkatrustin (75 milj. pääoma) 
kanssa. Onpa siinä aika paljon trusteja.“
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Sama kuin ravintoaineiden on elintarpeidenkin laita. 
T  uotantoky kyisempinä tunkevat tmstit yhä suurem
malla menestyksellä kaikille tuotannon aloille, laakkaa- 
matta lujittaen kolminaista valtaansa taloudellisen, 
yhteiskunnallisen ja  valtiollisen elämän aloilla. Sillä 
tämän järjestelmän seurauksista, minkä ainoana tarko- 
tuksena on kaiken vallan anastaminen rikkaiden käsiin, 
eivät joudu kärsimään ainoastaan kuluttajat, vaan, 
erittäinkin, yhteiskunnalliselta kannalta katsoen, työn
tekijät ja, valtiolliselta näkökannalta katsottuna, kansa
laisten suuri enemmistö.

Itse asiassa ei ole ensinkään epäilyksenalaista, että 
trustien aikaansaama keskittyminen, mikä lujittaa yrit
täjäin yhteenkuuluvaisuutta ja  samalla lisää teollisuu
den reserviarmeijaa, vastaavassa määrässä suhteellisesti 
heikentää työväen järjestöjen voimia.

Joskin toiselta puolen työväestö alkaa ottaa osaa 
valtiolliseen liikkeeseen nähtyään, että taistelu talou
dellisella alalla ei yksin pysty heille voittoja hankki
maan, niin huomaavat he joutuneensa vastakkain val
litsevan luokan rahavallan kanssa, minkä hallussa ovat 
kaikki virat, mikä julkiset luottamustoimet anastaneena 
rosvoaa yhteisiä varoja ja  johtaa parlamenttia sekä 
hallitusta, missä liian usein matelevaisuus, lahjoilu ja 
muu turmelus on vallalla. Trustit hallitsevat Valkoi
sessa talossa 1), niiden kätyreitä on edustajakamareissa, 
ne järjestävät tullit etujensa ja tarpeidensa mukaan 
ja  viime kädessä määräävät ulkopolitiikan.

Mutta miten vihattava trustien tyrannius olleekin, 
miten kumoavasti kapitalistinen keskittyminen vaikut-

y  Yhdysvaltain presidentin palatsi.
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taneekin, ei silti kuitenkaan sovi unhottaa, että nämä 
laajat 3-ksin oikeudet valmistavat ja helpottavat uuden 
yhteiskuntajärjestelmän syntymistä keskittämällä tuo
tantovoimat. Niiden laajenemiselle esteiden asettami
nen merkitsisi tuotannon oman kehityksen ehkäisemistä ; 
tarkotuksena, mihin on pyrittävä, tulee olla tuotanto
voimien keskittymisellä saavutettujen etujen siirtämi
nen yhteiskunnan hyväksi.

Amerikkalainen sosialisti Daniel de Léon on osan
nut sangen suuresti paikalleen sanoessaan: „Portaina,, 
joita pitkin ihmiskunta on sivistykseen kiivennyt, on 
työtapojen kehittyminen ja alati yhä täydellisemmiksi 
kehitetyt työnvälineet (the ever more powerful tool oh 
production). Trustit ovat portaiden ylimpiä askeleita,, 
joiden ympärillä nykyaikaisen yhteiskuntajärjestelmän, 
myrskyt riehuvat. Kapitalistiluokka tahtoo säilyttää 
ne yksinomaan omaksi edukseen. Keskiluokka tahtoisi 
ne murskata, mutta siten se viivyttäisi sivistyksen 
eteenpäin kulkua. Köyhälistö tahtoo ne säilyttää,, 
mutta samalla kehittää ne täydellisemmiksi ja päästää 
kaikki osallisiksi niiden tuottamista eduista.“



KOLMAS LUKU.

Vastaväitteitä.

„Oportet haereses esse.“ (On hyvä* 
että vääräuskoisia on olemassa).

Tertullianus.

Jos yritämme heittää yleiskatsauksen tuotannon 
kehittymiseen, jota edellä olemme kuvanneet, huo
maamme siinä kautta vuosisatojen vaikuttavan valta
van ja keskeytymättömän pyrkimyksen sosialiseerata 
työ keskittämällä työn- ja vaihtovälineet.

Tämä keskittyminen ilmenee kahdella tavalla, mitkä 
yleensä riippuvat toisistaan ja vaikuttavat toisiinsa: 
työpajojen keskittyminen ja yritysten keskittyminen.

Toiselta puolen kokonaisilta tuotantoaloilta häviä
vät pikku työpajat niiden teknillisten puutteellisuuk
sien takia tai omaavat ainoastaan paikallisen tai tois
arvoisen merkityksen. Sepän pajan tilalle tulee Serain- 
gin suuremmoiset rautaruukit, Pittsburgin tehtaat, 
Essenin ja Creusotin tykkivalimot.

Toiselta puolen taas yksityiset liikkeet laajentavat 
alati liiketoimintaansa ja siten lopulta niiden tilalle
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tulevat osakeyhtiöt ja yhtiöliitot, jotka yksin pystyvät 
saamaan kokoon suurtuotannon harj ottamiseen tar
vittavat suunnattomat pääomat. Näiden jälkeen tulevat 
renkaat ja viimein trusti, mikä anastaa täydellisen 
yksinoikeuden ja yhtenäisesti järjestää tavarain tuotan
non ja myynnin.

Tällä kehitysasteella enemmän tai vähemmän täy
dellisesti ovat jo  nyt tärkeimmät tuotanto- ja liikealat, 
mitkä joko tuottavat tärkeimmät elintarpeemme, hank
kivat raaka-aineet toisille tuotantoaloille tai ovat niin 
yleishyödyllisiä, että niitä melkein on pidettävä valtion
laitoksina.

Viimeksi mainittuun ryhmään kuuluvat esimerkiksi: 
rautatiet, kanavat, posti-, sähkölennätin-, telefooni-, 
pankki- ja vakuutuslaitokset —  sanalla sanoen kaikki 
ne suuret keskuslaitokset, joiden tarkotuksena on tehdä 
nopeammaksi ja  järjestää tavarain myynti ja liikeyhteys.

Naaka-aineteollisuuksia ovat sellaiset, mitkä huoleh
tivat kivihiilen, raudan, puun ja kiven hankinnasta 
toisille teollisuusaloille.

Lopuksi ne tuotantoalat, mitkä tuottavat sellaisia 
elintarpeita, joita kaikkien kansankerrosten kesken käy
tetään: leipä, vesi, suola, sokeri, valaistusaineet, tupakka, 
alkoholijuomat, vaatteet, jalkineet ja hieman pienem
mässä määrässä maito, voi, margariini, liha, siirtomaa
tavarat, rohdosaineet j. n. e.

Näiden eri tuotantoalojen palveluksessa työskentelee 
epäilemättä suurin osa työväestöstä. Jos ne siirtyisivät 
valtion huostaan, supistuisi yksityistuotannon ala mel
koisesti. Mutta jo  nytkin on niistä moni joko kokonaan 
tai osittain yhteiskunnan huostassa. Monessa maassa 
omistaa valtio rautatiet, posti- ja sähkölennätinlaitoksen
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sekä oman valtiopankin; on olemassa kunnallisia vesi
johto-, kaasu-, raitiotie- ja  sähkölaitoksia ja teurasta
moita; metsiä, kaivoksia, kanavia, katuja y. m. on myös
kin valtion tai kuntain hallussa. Joissakin maissa on 
lisäksi valtio ottanut kosket omikseen ja omistaa oman 
telefoonilaitoksen sekä osakkeita yksityispankeissa samoin 
kuin joukon yksinoikeuksia, esim. tupakka-, suola- ja 
alkoholimonopoolit.

Niillä tuotannon aloilla, mitkä vielä ovat yksityisten 
hallussa, ja mitkä samoin kuin yleensä kaikki suur
tuotanto kaipaavat laajaa myyntialuetta, havaitaan pää
oman keskittymistä suuressa määrässä. Yhdysvalloissa 
ovat sähkölennätinlinjat ainoastaan kahden yhtiön 
käsissä; muutamat suuret henkivakuutusyhtiöt ovat 
keskenään jakaneet koko maailman; suuret keskuspankit, 
joilla on setelinanto-oikeus, ovat ympärilleen luoneet 
tyhjän tilan, vaikkei niillä oikeastaan ole mitään yksin
oikeutta; kolmiliitto, minkä huostassa ovat öljymarkki- 
nat, sokeri- ja whiskytrustit ovat anastaneet vallan 
muutamien harvojen kapitalistien käsiin; metalli-, kivi
hiili-ja kutomoteollisuudet ovat täysin tyypillisiä, yleistä 
luonnetta kuvaavia, suurteollisuuksia. Yksinpä elintar
peiden ja vaatetustuotannon aloilla, mitkä kuitenkin 
näyttävät olevan poikkeuksia yleisestä säännöstä, ovat 
suurliikkeet ja osuuskunnat sekä muut teknillisen ja 
kaupan keskittymisen muodot alkaneet tunkea tieltään 
tai suistaa kurjuuteen suuren joukon pikkukauppiaita.

Joskin pienempien tuotantohaarojen, aputuotanto- 
alojen luku työnjaon täydellisentymisen johdosta lisäy- 
tyykin, niin ei kuitenkaan voi epäillä sitä, että tär
keimmät tuotantoalat, ainakin tuotantoon nähden, tule
vat lähimmässä tulevaisuudessa sosialiseeratuiksi. Tämä

5
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keski ttymispjukimys esiytyy niin selvästi, että yksinpä 
sosialismin vastustajatkaan eivät voi kieltää sen ole
massaoloa. Mutta ne kieltävät tämän ilmiön yleisen, 
merkityksen, eivätkä tahdo vetää siitä johtopäätöksiä. 
Samoin kuin eräät sosialistit esittävät he pääoman kes- 
kittymis-opinkappaletta, mitä nimitystä he mielellään 
käyttävät, vastaan koko joukon vastaväitteitä, joista 
tärkeimmät ovat:

1. Pikkuyritykset eivät, ainakaan kaupan ja maan
viljelyksen alalla vähene, vaan päinvastoin lisääntyvät. 
Ei siis voida puhua mistään pääoman keskittymistä 
kaikilla tuotantoaloilla koskevasta yleisestä laista.

2. Edelleen ei yritysten keskittyminen aina mer
kitse omaisuuksien keskittymistä. Kaukana siitä, että 
omistava luokka lukuunsa nähden vähenisi muutamien 
harvojen kapitalistien eduksi, osottaa se päinvastoin 
P3Trkimystä lisäytyä. Osakeyhtiöt kansanvaltaistuttavat 
pääoman.

•3, Säästäväisyyden laajeneminen yleisemmäksi syn
nyttää itse työväenluokan keskuudessa uuden muodon 
pienomaisuutta.

Siksi ei ole totta, että kapitalismin kehitys synnyt
täisi kaksi vastakkaista luokkaa, joista toisen tunto
merkkinä on omaisuus ilman työntekoa, toisen työ 
ilman omaisuutta.

Käymme lyhyesti tarkastamaan, minkä verran näissä 
vastaväitteissä on perää.

1. Työläisten säästöt.

Belgiassa 1892 toimeenpantu työntekijäin palkkoja 
ja elantokustannuksia koskeva tutkimus tekee mahdol
liseksi saada selville sen „kapitalistisen omaisuuden“'
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todellisen arvon, minkä köyhälistö on säästöpankkeihin 
koonnut. '

Itse asiassa osottaa tutkimus, että kaikista työläis- 
neuvoston tutkimuksenalaisista talouksista ainoastaan 
1,8 °/o omasi muita tuloja kuin palkan tai yleisen vai- 
vaisavun.

Tosin on 532 miljoonaa, mikä määrä v. 1898 oli 
säästöpankkeihin sijoitettu, koko lailla suuri summa. 
Enemmän kuin puoli miljaardia, kuulee huudahdettavan, 
sehän on kuitenkin jotakin, se! Kyllä kai, mutta 
unohtaa ei sovi, että tämä puoli miljaardia on jaettu 
1,500,000 talletuskirjan kesken, että suurimpien talle- 
tuskirjain omistajat eivät ole työläisperheitä, ja että 
talletusten suuruus on keskimäärin vain 372,87 markkaa, 
mikä vastaa 13,05 markan suuruista vuotuista korkotuloa!

Sadasta talletuskirjasta oli 42,2 1— 20 markan arvoi
sia; 19,2 21— 100 markan; 18,7 101— 500 markan; 6,9 
501— 1,000 markan; 13 1,001 markan tai enemmän 
arvoisia.

Yli 60 %  talletuksista oli siis suuruudeltaan alle 
100 markkaa. Vaikkapa laskuissa otettaisi huomioon 
yksinpä säästölaatikkoj enkin sisällykset, talletukset yksi
tyisissä säästökassoissa, osuuskuntain varat ja pääomat, 
mitkä on sijoitettu osuustaloihin, on sittenkin tunnus
tettava, että on katkeraa ivaa, kun väitetään, että 
köyhäliStöläiset ovat pikkukapitalisteja.

2. Pääoman kansanvaltaistuttaminen.

„Sosialidemokratien kesken on vallitsevana tai 
ainakin esiytyy usein sellainen luulo, että pääoman 
keskittyminen tapahtuu rinnan tuotannollisten yritysten 
keskittymisen kanssa. Mutta näin ei suinkaan ole asian



laita. Osakeyhtiöt yritysten keskittämisen kautta huo
mattavassa määrässä ehkäisevät pääomien kehittymis- 
pyrkimyksiä. Niiden vaikutuksesta voi jo  keskittynyt 
pääomakin uudelleen jakautua sangen laajalti ja tuo
tannon keskittyminen voi tapahtua, vaikka suuret pää
omat eivät kasaannukaan yksityisten suurkapitalistien 
huostaan.“ Näin Bernstein.

Emme tahdo sanoa, ettei näissä väitteissä olisi hitusen 
verran tottakin. Suuresti erehtyy, jos pitää samana 
asiana näitä kahta ilmiötä: omaisuuden keskittyminen 
ja  tuotannon keskittyminen.

Maaomaisuus voi keskittyä samaan aikaan, kun sen 
viljeleminen jakautuu. Toiselta puolen ei suurten yri
tysten syntyminen osakeyhtiöiden muodossa merkitse 
sitä, että pääoman keskittyminen käy rinnan tuotanto- 
välineitten keskittymisen kanssa; vielä vähemmän sopii 
siitä vetää sitä johtopäätöstä, jonka Bernstein usein 
näyttää tekevän, että pääoman keskittyminen osake
yhtiöiden muodossa käy käsi kädessä omaisuuden jakau
tumisen kanssa osakkeiden ja obligationien muodossa.

Vastatessaan Bemsteinille osottaa Kautsky hyvin 
selvästi, että ne seikat, mitä tämän otaksumisen tueksi 
on esiin tuotu, joko ovat ilman todistusvoimaa tai ovat 
suorastaan harhaan johtavia.

Ei voida väittää sitä vastaan, että suurtuotanto lisää 
niiden kapitalistien lukua, jotka työtä tekemättä naut
tivat tuloja; ja  tämä kaksinkertainen lisäytyminen tapah
tuu erinäisten itsenäisten ammatinharjottajaryhmäin —  
käsityöläisten, tehtailijain ja omavaraisten talonpoi
kain —  kustannuksella. Tämän väitteen kumoamiseksi 
turvaudutaan tietystikin tuloveroa koskeviin tilastoihin 
ja yritetään todistaa, että omistavien luku keskiluokassa,
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pien- ja keskivarakas porvaristo, ei vähene, vaan päin
vastoin lisääntyy. Mutta vaikka otaksuisimmekin, että 
nämä tilastot ansaitsevat niille annetun luottamuksen, 
niin ei niiden lukumäärän lisäytyminen, joilla on tuloja 
yli sen mitä toimeentuloon väistämättömästi tarvitaan, 
missään nimessä voi kelvata todistamaan, että kapita
listien luku lisääntyy.

Todellisuudessa on nämä tulot synnyttänyt työ eikä 
pääoma. Saksin kuningaskunnan veroluettelojen avulla 
on Herkner todistanut, että ne molemmat väestöryhmät, 
jotka suhteellisesti enin lisääntyvät, muodostaa toiselta 
puolen kohtalaisissa olosuhteissa elävät työläiset toiselta 
puolen miljoonanomistajat.

Kautsky esittää Bernsteiniä vastaan kirjoittamassaan 
teoksessa seuraavan yleiskatsauksen:

1
i

Henkilöitä, joilla on 
tuloja

1894

Lisäys
1879

prosen
teissa

luku
määrässä

alle 800 m k . 828,686 972,257 17.3 143,571
800-1 ,600  „ 165,362 357,974 116.4 192,612

1,600— 3,300 „ 61,810 106,136 71.6 44,326
3,300— 9,600 „ 24,072 41,890 74.0 17,818
9,600-— 54,000 „ 4,683 10,518 154.4 5,835

yli 54,000 „ 238 886 272.o 648 ;l

Työn tuottavaisuuden valtava kohoaminen vaikuttaa 
tietenkin monista valitettavista poikkeuksista huolimatta 
yleisiin elintapoihin. Se nostaa jonkun verran palkko
jen keskimäärää, mutta edistää vieläkin suuremmassa
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määrässä pääomien kasaantumista suurkapitalistien 
käsiin. Yhdeksästoista vuosisata ei ole ollut ainoastaan 
työväestön vuosisata, vaan tullaan sitä nimittämään 
myöskin miljaardinomistajain vuosisadaksi.

Kasaamalla kokoon pienempiä pääomia helpottavat 
osakeyhtiöt suurten yritysten perustamista. Mutta kau
kana siitä, että ne edistäisivät jo  keskittyneen pääoman 
hajaantumista, osottavat ne päinvastoin pyrkimystä yhä 
enemmän keskittämään pääomia. Osakeyhtiöt tekevät 
kylläkin tuhansille pikkueläjille mahdolliseksi päästä 
osakkeenomistajaksi Panamayhtiössä tai Transvaalin 
kultakaivosyhtiöissä, mutta kuka rohkenee väittää, että 
pienten säästöpääomien tällä tavoin käyttäminen saisi 
aikaan omaisuuden tasaisemman jakautumisen? Eikö 
päinvastoin ole selvää, että köyhät osakkeiden ja obli- 
gatsionien omistajat, jotka tottumattomina liikeasioihin 
ovat suurille vaurioille alttiita ja usein panevat kaiken 
omaisuutensa yhteen ainoaan yritykseen, kärsivät tap
piota paljon useammin kuin suurkapitalistit, jotka aina 
anastavat itselleen parhaat palat ja aina pitävät huolen 
sutä, että välttyvät tappioilta siten, että „eivät pane 
kaikkia munia samaan koriin“ ?

Osakkeenomistajien lukumäärän lisäytyminen ei siis 
merkitse omistavan luokan kasvamista ja  vielä vähem
män merkitsee se suurten omaisuuksien jakautumista. 
Se merkitsee vain sitä, että osakeyhtiömuoto, yhä 
enemmän muuttuu vallitsevaksi omaisuusmuodoksi.

Englannissa on vuosien 1885— 1898 aikana osake
yhtiöiden (Joint Stock Companies) luku lisäytynyt 
9,344:stä 25,267:ään. Kershavin mukaan on näistä 
ainoastaan 10 °/o uusia yrityksiä. Muut ovat syntyneet 
siten, että yksityisliikkeet on muutettu osakeyhtiöiksi.
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3. Pienten yritysten lisääntyminen.

Syyttä ei Eduard Bernstein ole nähnyt vaivaa hävit- 
tääkseen eräiden sosialistien lapselliset kuvittelut tuo
tannon keskittymisen nopeasta ja suuresta edistymisestä. 
„Joskin on totta, että tekniikka ja ammattien keskit
tyminen eräillä yhä lisäytyvillä tuotannon aloilla näyttää 
lakkaamatta edistyvän— ja sen merkitystä eivät mus- 
-H m matkaan taantumukselliset voi kieltää —  niin on 
myös totta, että useilla ammattialoilla pienet ja keski
suuret yritykset ovat osottautuneet aivan yhtä elinvoi
maisiksi kuin suuretkin.“

Olemme nähneet, että tämä pienten yritysten elin
voimaisuus sangen usein aiheutuu pikkutilallisten ja 
koti työntekijäin tavattomasta riistämisestä. Jos kuiten
kin ilman muuta pidämme kiini tilastoista, niin on 
Bernstein numeroilla puhuessaan oikeassa.

Useimmilla kauppa-aloilla lisäytyvät pikkukaupat 
suurista kauppaliikkeistä huolimatta. Mutta paikka
kunnilla, missä maanviljelystä harjotetaan, ei yritysten 
suuruus kasva, vaan vähenee kohta, kun viljelys muut
tuu voimaperäisemmäksi, mihin tarvitaan suurempia 
■pääomia. Varsinaisen teollisuuden alalla vihdoin aino
astaan kaikkein pienimmät yritykset, joissa käsityöläinen 
työskentelee ilman apulaisia, vähenevät sekä lukumää
rässä että suhteellisesti samalla, kun pienet ja keski
suuret lisäytyvät, vaikkakin hitaammin kuin suuret. 
Kun siis pienten yritysten luku eräillä paikkakunnilla 
ja  eräillä liikealoilla vähenee pääomien keskittymisen 
johdosta, niin samalla kertaa toisilla seuduilla ja  toisilla 
liikealoilla lisätyn työnjaon vaikutuksesta se kasvaa, 
jopa  toisinaan lisäytyminen voittaa vähenemisen.
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/. Kauppayritykset.

Tiedämme että suurteollisuuden kehitys se juuri lisää 
kauppayritysten lukua, osaksi lisäämällä kauppatavarani 
lajien paljoutta, osaksi pakottamalla rupeamaan vähittäis- 
kauppiaiksi entisiä itsenäisiä tuottajia, osaksi sen kautta, 
että tuhannet työläiset koettavat hankkia hiukan lisä
tuloja perustamalla kauppapuodin tai kahvilan.

Suurten kauppamakasiinien ilmaantumiseen saakka, 
mikä yleensä tapahtuu vasta myöhemmin, vastaa siis 
tuotannon keskittymistä kaupan jakautumisen aika
kausi. Mutta yleensä ne lukuisat välikädet, jotka eivät 
mitään uusia arvoja tuota vaan kylläkin tavarain hin
toja kohottavat, ovat ainoastaan kapitalistisen tuotan
non apureita, joiden tehtävänä on huolehtia tavarain 
myynnistä.

//. Maanviljelys.

Kapitalismin vaikutus maanviljelykseen lisäämällä 
teollisuutta ja kauppaa haijottavan väestön lukua maa
seudulla edistää maatilusten suuruuden vähemistä —  
mikä seikka tekee mahdollisiksi korkeat vuokrat —  ja 
sellaisten mitättömän pienien viljelyspalstojen syntyä, 
joista työläisperheet saavat ainoastaan potaattinsa ja  
vihannekset.

Toisessa kohdassa olemme samoin, kuin myöskin 
Kautsky kirjassaan „Sosialidemokratia ja maatalous- 
kysvinys“ , esittäneet ne taloudelliset ja teknilliset sv vt, 
mitkä nykyisin ehkäisevät suurtuotannon menestymistä 
maanviljelyksen alalla: Työvoimain puute ja  kalleus, 
kun työntekijät maalta }rhä suuremmassa määrässä siir
tyvät kaupunkeihin ja  muihin teollisuuskeskuksiin;
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ulkomainen kilpailu, mikä yleensä vahingoittaa vaihto
arvoja tuottavaa hovinomistajaa enemmän kuin useim
miten ainoastaan käyttöarvoja tuottavaa talonpoikaa; 
vuokraajain suuri haluttomuus panna toimeen paran
nuksia, joista hyötyy yksinomaan maanomistaja, ja jotka 
sen ohella voivat korottaa vuokraa j .n .e .  Näistä hai
tallisista seikoista huolimatta voidaan kuitenkin toden
taa, että useissa maissa, esim. Belgiassa, joissa kapita
listinen kehitys aluksi kävi vastakkaiseen suuntaan, 
suurtuotanto lisäytyy ja pikkutuotanto vähenee.

Belgian tilastollinen vuosikirja vuodelta 1900 sisäl
tää tästä seuraavan selvityksen: „Ainoastaan 5 heh
taaria pienempäin viljelysten ja näistä erittäinkin 2 heh
taaria pienempäin luku on pienentynyt (84,569), kun 
sitä vastoin 10 hehtaarin ja sitä suuremmat, näistä var
sinkin 50 hehtaaria suuremmat, viljelykset ovat lisäy- 
tyneet 3,789:llä. Maaomaisuuksien keskittyminen, mikä 
edistyy käsikädessä suurtuotannon kehityksen ja suur- 
tuotannollisen karjanhoidon kanssa, näkyy tästä sel
västi. Vuoden 1880 jälkeen huomaamme liikkeen, 
mikä on aivan vastakkainen vuosien 1866— 1880 aikai
selle liikkeelle. Viimeksi mainittuna aikana lisäytyi 
pikkutuotanto sangen huomattavasti, kun taas suurtuo
tanto väheni; meidän päivinämme pienet maaomaisuu
det häviävät suurtuotannon tieltä,“

Emme tietysti väitä, että tällainen tuotannon kes
kittyminen olisi yleinen ilmiö. Niinpä Saksanmaan 
viljelystilasto esittää päinvastaisen tuloksen, mutta 
olemmehan kuitenkin huomanneet, että riippumatto
mien, todella omavaraisten pikkutilallisten luku kai
kissa maissa vähenee, vaikkapa pienten viljelysten luku 
lisäytyisikin.
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III. Teollisuusyritykset

Tuotannon keskittyminen syrjäyttää pikkutuottajat 
tärkeimmiltä teollisuusaloilta ja pakottaa ne siirtymään 
sellaisille aloille, joilla niiden paikallisen, erikoisalalli- 
sen, taiteellisuudellisen tai yleellisyydellisen luonteen 
takia ei voida tai ei vielä ole voitu ottaa käytäntöön 
työnjakoa, koneita eikä työntekijäin joukottaista yhteis
työtä. Mutta toiselta puolen on kieltämätöntä, että 
kapitalismin kehitys lisää tuotantoalojen ja tuotanto- 
yiitysten lukua.

Maaseuduilla käyvät pikkutuottajat, käsityöläiset, 
mitkä työskentelevät paikallisia markkinoita varten, 
ehdottomasti lukuisammiksi, mikäli käyttöarvojen tuot
tamisen tilalle tulee vaihtoarvojen tuottaminen.

Myöskin aiheuttaa työn spesialiseerautuminen, eri
koisalaksi muuttuminen, mikä on seurauksena suurien 
teollisuusalojen keskittymisestä, että syntyy uusia teol- 
lisuushaaroja.

Hennegaun viimeisestä ammattitilastosta näkyykin, 
että siellä lasi- ja metalliteollisuuksien ja kivihiilituo- 
tannon lisäksi on ilmautunut koko joukko vallan uusia 
spesialiseerattuja ammatteja, esim. sellaisia, mitkä val
mistavat tulitikkuja korkkilastuista, hihnoja puukenkiin, 
kaivostyöläisten hattuja, rukousnauhoja, puisia kalossin- 
anturoita, konfetteja, siivilöimiskangasta ja kaikellaisia 
muita esineitä. Erikoisuutensa tai uutuutensa takia ei 
osa. näistä teollisuusaloista ole vielä ehtinyt sivuuttaa 
ensimäistä kehitysastettaan, joten ne lisäävät pienem
pien yritysten lukua.

Lopuksi on huomattava, että kapitalistiluokan kas
vava idkkaus, minkä kasvu käytetään usein tuottamat-



torniin tarkotuksiin, lisää taide- ja yleellisyyskäsityötä 
sekä sellaisia teollisuusaloja, mitkä valmistavat yleelli- 
syysesineitä vähemmistön käytettäviksi, kun samaan 
aikaan kansan suuret joukot ovat vailla kaikkein vält- 
tämättömintäkin. Melkein kaikki yleellisyysesineet val
mistetaan, ainakin alussa, käsityönä joko kotona taikka 
pienissä työpajoissa.

Voimme siis pitää tosiasiana, että keskittyminen 
ja  konetyö, mitkä ovat vallitsevina erinäisillä tuotanto
aloilla eivät suinkaan ehkäise, vaan päinvastoin useinkin 
edistävät uusien yritysten syntymistä, joissa pienempi 
määrä työläisiä saa työtä.

Näiden uusien pienten teollisuusalojen ja vanhem
man ajan käsityön välillä on samallainen ero kuin puun 
■oksien ja niitten oksien välillä, mitkä muodostavat 
puunjuurella olevan pensaikon.

Edelliset saavat elinvoimansa ja olemassaolonsa edel
lytykset kapitalistisen tuotantotavan suuresta puusta. 
Puu antaa niille elämän; siitä ne ovat kokonaan riip
puvaisia. 1)

Viimeksi mainitut sen sijaan olemassaolonsa puolesta 
taistelevat jättiläisiä vastaan, joitten juuret ja  tiheä leh
distö ryöstää niiltä maan ravitsevan voiman ja aurin
gon  elähdyttävät säteet. Ne säilyttävät riippumatto
muutensa, mutta niiden elämä on kituvaa ja  niitten
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y  Kovalewsky kirjottaa „Le régime économique de Ia Russie’ssa“ : 
„  Meidän pikkuteollisuudellamme on erikoinen piirre, mitä venäläi
set kutsuvat nimellä Kustarnaja promyschlennost ( =  pensasmainen 
kotiteollisuus), koska he vertaavat sitä pieneen puuhun. Se ei ole 
.ainoastaan alkuaan kotona suoritetun käsityön luonnollista seurausta 
vaan myöskin kapitalistisen suurtuotannon haarautumista.
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ponnistukset pystyssä pysymiseksi ovat turhia, kun 
ne kuitenkin kerran tulevat kokonaan katoamaan.

4. Yleiskatsaus ja johtopäätöksiä.

Niiden vastaväitteiden johdosta, joita tässä olemme 
tutkistelleet, on meidän lopuksi pidettävä kiini seuraa- 
vasta: Kapitalistinen keskittyminen, mikä johtuu yhteis
työn suuremmasta tuottavaisuudesta, ei edisty niin 
nopeasti ja yksinkertaisesti kuin mitä on oltu taipu
vaisia olettamaan, jos tutkimuksia tehtäessä havainto
jen esineiksi otetaan yksinomaan tärkeimmät ja suu
rimmat tuotantoalat.

Suurin piirtein katsottuna on kieltämätöntä, että 
kotona, omiksi tarpeiksi suoritettava tuotanto vähenee, 
että käsityö muuttuu tehdastuotannoksi ja kollektiivisen 
tehtaan, jossä työntekijät teettäjän raaka-aineista ja väli
neillä kotityönä valmistavat tavaroita teettäjän laskuun, 
tilalle tulee keskitetty tehdas. Mutta sen johdosta, 
että konetyö huolimatta kaikesta siitä vastustuksesta, 
mikä kohtaa sen laajenemista, kuitenkin varmasti voit
taa alaa, ei silti välttämättömästi tarvitse seurata, jos 
otetaan huomioon maan kaikki tuotantohaarat, että koti- 
työntekijäin ja  itsenäisten tuottajain luku vähenisi.

Samalla kun koneteollisuus eräillä ammattialoilla 
kehittyy kotiteollisuuden kustannuksella, voi tapahtua 
päinvastoinkin ja niin todellakin sattuu, että toisilla 
ammattialoilla kotiteollisuus korvaa kärsimänsä tappion 
hankkimalla työntekijöitä taantuvilta käsityön tai maan
viljelyksen aloilta.

Samaan aikaan kun keskitetty tai kollektiivinen 
tehdasteollisuus eräillä paikkakunnilla köyhdyttää ja
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paljaaksi riistää itsenäiset ja vähemmän vastustuskykyi
set tuottajat, voi vielä tapahtua ja tapahtuukin, että 
käsityö takapajulla olevilla seuduilla edistyy kotona 
omien tarpeiden tyydyttämiseksi suoritettavan työn 
kustannuksella, minkä merkitys käy yhä vähäisemmäksi.

Juuri tämä itsenäisesti olemassa olevan perlietalou- 
den vastustamaton taantuminen auttaa meidät ratkaise
maan tilaston esittämäin tulosten ja suur tuottajain todel
lisesti harjottaman pikkutuottajain siirtämisen välillä 
näennäisesti ilmenevän ristiriidan. Sen johdosta että 
se työ, mikä suoritetaan yksityisperlieissä, alati vähe
nee, voi kotityöntekijäin ja käsityöläisten luku tuotan
non keskittymisestä huolimatta säilyä ennallaan vieläpä 
lisäytyäkin.

Samalla kun sulettu perhetalous väistyy vaihto
kaupan tieltä ja työnjako lisää tuottajain keskeistä liike- 
yhteyttä, samalla kasvaa suurkaupan ja suurtuotannon 
valtiollinen ja yhteiskunnallinen valta.

Mitä merkitseekään itse asiassa suurempi tai pie
nempi määrä itsenäisiä yrityksiä paikallisen tai vähempi- 
merkityksellisen käsityön alalla, taikka joukko uusia 
erikoisteoinsuuksia, kun tärkeimmät tuotanto- ja vaihto- 
välineet ovat kapitalismin valtaan joutuneet?

Mitäpä voivat pikkutilalliset, taide- ja ylellisyys- 
käsityöntekijät suurten ylitysten kaikkivaltiaita liittoja 
ja renkaita vastaan, jotka ohjaavat pankkeja, vallitse
vat kulkulaitoksia, harjotfcavat kaivoksissa ryöstötuotan- 
toa, omaavat suurimman osan kaikista maan tuotteista, 
valmistavat joka päivä tarvittavat hyödykkeet tai har- 
jottavat niillä kauppaa ja sitäpaitsi kehittävät yhä täy- 
dellisemmiksi työnjaon ja järjestelyn.

Silloinkin, kun vanhat muodot säilyvät, joutuvat,
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itsenäiset tuottajat riippuvaisiksi maailmanmarkkinoista. 
Suoranaisesti tai välillisesti työskentelevät he kaikki 
yhteisesti, ja  juuri tämän kansallisen ja  kansainvälisen 
yhteistyön ansioksi on luettava tuotantovoimien tava
ton kehittyminen kapitalistisen aikakauden alettua.

Pakotettuna tällaiseen koneelliseen, useimmiten itse— 
tiedottomaan, liittoutumiseen, puuttuu suurelta osalta 
työväestöä kokonaan harrastus lisätä yhteisen työn 
tulosta. Johto on yksinomaisesti omistavan luokan 
käsissä, monta kertaa valtaamisen, mutta vielä useam
min perimysoikeuden perusteella. Erilaisten voimien 
yhteistoiminta ei ole tyydyttävä. Ankara kilpailu aset
taa yhä uusia esteitä ihmisten ja kansojen veljestymi- 
selle. Alemmat tuotanto- ja  tavarain vaihtomuodot 
säilyvät edelleen ja ovat sitä enemmän vastustuskykyi
siä, kuta kurjempi niiden tila on.

Työttömien, toisten kustannuksella elävien, niiden, 
jotka joko eivät viitsi tehdä työtä tai eivät saa 
työtä, maikka sitä kuinka haluaisivat tehdä, luku yhä 
kasvaa, kapitalismin edistyessä paljastuu yhä selvem
min näkyviin sen sisäiset, syvälle ulottuvat vastakoh
taisuudet. Päästäkseen näistä kysymyksistä selville on 
hyvä lukea ensimäiset sivut Marxin ja Engelsin „Kom
munistisesta manifestista“ .

Tuotannon sosialiseerautumisen edistyminen lisää 
työn tuloksia ja vähentää siten yksityisomaisuuden 
hyviä puolia ja lisää huonoja luomalla yhä kasvavan 
joukon pääomaa omistamattomia työntekijöitä ja  työtä 
tekemättömiä pääomanomistajia.

Kaupan laajeneminen, ajatusten ja  tavarain vapaa 
vaihtaminen, yksinpä yleinen asevelvollisuuskin vaikut
tavat, että sodat käyvät harvinaisemmiksi. Tuotannon.
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ja kulutuksen väliset epäsuhteet, uusien markkinapaik
kojen kuumeentapainen tavottelu, siirtomaiden —  noi
den porvarillisen yhteiskunnan „tulevaisuuden valtioi
den“ —  valtaaminen, toiselta puolen lisäävät selkkausten 
aiheita, nostavat kustannukset aseellisen rauhan yllä
pitämisestä entistään raskaammiksi, synnyttävät ainai
sen sodan taikka, kuten Bismarck kerran lausui, sodan 
kultakappaleilla, ja ulottavat julki sodan kauhut sivis
tyneen maailman rajoille samalla kertaa, kun koko 
maailmaa painostaa pelottava ajatus yleisen maailman 
sodan syttymisen mahdollisuudesta.

Samalla kun vihdoin voittoa himoitseva, voimassa
oleva kapitalistinen tuotantotapa lakkaamatta pyrkii 
polkemaan työpalkat mahdollisimman alhaisiksi, piten- 
tämään työpäivän äärimmilleen, korvaamaan työnteki
jän koneella ja täysikasvuisen miehen hänen vaimollaan 
ja lapsillaan, kasvattaa saniainen tuotantotapa omassa 
povessaan —  kaivaen siten itse itselleen hautaa —  ne 
kumoukselliset voimat, mitkä, järjestyneinä ja tietoisina 
voimastaan ja tarkotusperästään, muodostavat nykyi
sessä yhteiskunnassa sen idun, mistä kerran on keh
keytyvä sosialistinen yhteiskunta.



TOINEN OSA.

Tuotanto- ja vaihtovälineiden sosialiseeraus.

»Rikkauden, mikä alkuperältään on 
yhteiskunnallista, tulee olla sitä myös 
käytäntöön nähden.“ Pierre Lafitte.

Kapitalistisen yhteiskuntajärjestyksen perusvika ei 
ainoastaan tuotteiden jakoon, vaan myöskin yhteis
kunnallisen työn tuottavaisuuteen nähden on vallan 
luonnollisesti siinä, että omistavat luokat anastavat itsel
leen työtätekevien luokkien synnyttämän lisäarvon.

Aivan nurinkurinen on se käsitys, minkä kuitenkin 
aiheettomasti väitetään sosialistien omaksuvan, että 
ainoastaan ruumiillinen työ olisi tuottavaksi katsottava, 
ja  että siis kaikki ne tulot, joita ei muodosta työ
palkka sanan ahtaimmassa merkityksessä, olisivat koh
tuuttomia ja vääryydellisiä.1)

x) Vertaa tähän, mitä Marx »Kapitalissaan“ sanoo liikkeen
johdosta: »Jos kapitalisti itse johtaa yritystään, luopi hän lisä
arvoa, ei sen takia että hän kapitalistina tekee työtä, vaan sen 
kautta, että hän, huolimatta siitä että on kapitalisti, sen ohella tekee 
työtäkin. Tämä osa lisäarvosta ei siis enää ole todellista lisäarvoa,
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Päinvastoin on selvää, että kaikki, jotka tekevät 
jotain hyödyllistä työtä ja todella ottavat osaa yhteis
työn suoritukseen, insinööristä ja tehtaan tirehtööristä 
tiedemiehiin ja taiteilijoihin, jotka tuotannolle antavat 
tarpeellisen täydennyksen, nauttivat täysin oikeutettua 
palkkaa ja saavat osansa niistä tuotteista, joiden tuot
tamisessa he ovat apuna olleet.

Näin voivat nykyisessä yhteiskunnassa saada oikeu
tusta työttä saadut tulot, mitkä hankkivat vapautta 
runoilijalle, filosoofille ja keksijälle. Mutta vaikkapa 
lisäämmekin nämä vapaaehtoisen työn oikeuttamat tulot 
muiden työstä saatujen tulojen summaan; vaikkapa kat
soisimme oikeutetuiksi nekin maksut ja palkkiot, mitkä 
eri muodoissa annetaan kaikellaisille suoranaisesti ja 
välillisesti, aineelliseen tai henkiseen tuotantoon osaa
ottaville, niin jää sittekin aina ylijäämä, lisätulos, lisä
arvo, minkä anastavat eri kapitalistit: tehtailijat, kaup
piaat, maanomistajat, ei korvauksena mistään työnteosta, 
vaan yksistään sen perusteella, että omistavat tuotanto
ja  vaihtovälineet.

Tämä on tosiasia, mikä on kaikkien sosialististen 
vaatimusten perusteena, ja mikä suuremmassa tai pie
nemmässä määrässä selviää jokaiselle, joka viitsii perus
teellisemmin asiaa ajatella. Ne tarkkanäköiset tutkimuk
set, joiden tulokset Marx, nojautuen edeltäjäinsä tutki
muksiin, on esittänyt mestarillisessa teoksessaan, esittävät 
suurin piirtein katsottuna vain tieteellisen kaavakkeen 
kapitalistien liarj ottamalle köyhälistön riistämiselle.

vaan korvausta tehdystä työstä.“ (Das Capital, III Nide, siv. 368.) 
Ja myöhemmin (siv. 373) lausuu hän: „Että eivät teollisuuskapi-
talistit, vaan teollisuusyritysten johtajat ne ovat sieluna teollisuus
järjestelmässämme, sen on jo  Ure osottanut.“

6
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Tällainen riistäminen on eittämätön tosiasia, koska 
kerran on olemassa ihmisiä, jotka eivät elä omalla työl
lään, ja  joiden siis ehdottomasti täytyy elää toisten 
työn tuloksista. Mutta tämä ei merkitse sitä, eivätkä, 
sosialistit ole koskaan sellaista väittäneetkään, että jo 
kaisessa yrityksessä työn luoma lisäarvo suoraan ja niin 
sanoaksemme automaattisesti, koneellisesti, joutuisi yk
sityisen kapitalistin hyväksi.

Jos tahtoo oppia tuntemaan näiden kysymysten 
todellisen luonteen, on niitä tutkisteltava niiden koko 
laajuudessa. Tälle kannalle asettuu myöskin Marx* 
kun hän osottaa, miten tuotantoprosessin kestäessä syn
tynyt lisäarvo muuttuu voitoksi muuttuakseen lopulta 
kiertoprosessin aikana keskimääräisvoiton muotoon.

Poikkeuksia lukuunottamatta, sanoo Marx, eivät ka
pitalistit myydessään tavaransa saa tuotantopiirissään 
syntynyttä lisäarvoa. He saavat voiton muodossa 
ainoastaan niin suuren osan siitä, kuin mitä, jaettaessa 
koko lisäarvo, minkä yhteenlaskettu yhteiskunnallinen 
pääoma määrätyn ajanjakson kuluessa tuottaa, siitä tu
lee yhteisen pääoman jokaiselle osalle. „Eri kapitalistit 
ovat tässä suhteessa voittoon nähden samassa asemassa 
kuin osakkaat osakeyhtiöissä, missä voitto jaetaan osak
kaiden kesken itsekunkin liikkeeseen sij ottaman pää
oman suuruuden mukaan.“

Mitä enemmän kapitalistisen tuotannon valta pai
suu, mitä enemmän omaisuus otetaan käytettäväksi ja  
muuttuu vaihtoarvoiksi, sitä vahvemmaksi käy voiton 
tasaantumispyrkimys eri aloilla, jolloin tappion vaara* 
yksinoikeuden voima ja markkinain vaihtelut täytyy 
luonnollisesti ottaa huomioon. Jos pitemmän ajan ku
luessa voitto jollain tuotannon tai kaupan alalla kohoaa.
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yli keskiarvon, virtaa sille alalle itse asiassa pääomia, 
mikä kilpailun vaikutuksesta alentaa taas voiton sopu
sointuun kysynnän ja tarjonnan lain kanssa. Jos taas 
voitto kauemmaksi aikaa alenee alle keskimäärän, pois
tuu pääoma muille aloille ja voitto taas kasvaa.

Lankeaa luonnostaan, että tästä tasoitusprosessista 
huolimatta, mikä muuten usein keskeytyy, yksityisten 
yrittäjäin saamat voitot saattavat melkoisesti vaihdella. 
Se voi kohota uskomattoman suureksi, mutta voi myös 
aleta nollaan tai muuttua suorastaan tappioksi. Miten 
paljon tällaiset onnelliset tai onnettomat sattumat vai- 
kuttanevatkin yksityisiin onnen suosimiin tahi liylki- 
miin kapitalisteihin, on kuitenkin totta, että kapitalisti- 
luokka kokonaisuudessaan tuotanto- ja vaihtovälineiden 
omistajana voiton muodossa, anastaa ja keskenään ja
kaa ruumiillisen ja henkisen työntekijäin luoman lisä
arvon.

Tällaista menettelyä, mikä vie työväestön suurelta 
joukolta kaiken halun toimia yhteistyön tuottavaisuu- 
den lisäämiseksi, yritetään puolustaa väittämällä, että 
kapitalistiluokan saama voitto on tuotannossa kiihotti- 
mena, ja että se on tarpeellinen ja oikeudenmukainen 
korvaus pääoman sijottamisesta yrityksiin ja siitä työstä, 
mitä yrityksen johto vaatii.

Siksi teemme lyhyen yhteenvedon näistä todistus
kappaleista.



ENSIMÄINEN LUKU.

Voiton kolme ainesta.
„Ich lieg’ und besitze. Lass mich 

schlafen!“ —  Minä makaan ja omistan, 
anna minun maata!

Richard Wagner: Aarrettaan vartioiva 
lohikäärme.

Jokaisessa yrityksessä, jossa tuotannonharjoittaja on 
kapitalisti ja tarvitsemansa maa-alueen omistaja, muo
dostaa voiton tavarain myyntihinnan ja niiden valmis
tuskustannusten välinen erotus.

Ottakaamme esimerkiksi puuvillan kehruu: Val
mistaakseen 10,000 naulaa puuvillalankaa n:o 40, mikä 
kesäkuussa 1900 maksoi 10,750 markkaa, tarvitsee teh
taanomistajan maksaa palkkaa henkilökunnalle 1,300 
markkaa, 6,750 markkaa raaka-aineen —  puuvillan —  
myyjälle, 250 markkaa valmistuksessa tarvittavista apu
välineistä (hiili, valokaasu j. n. e.), 650 markkaa kiintei- 
mistön ja koneiden kuoletukseksi sekä muina menoina; 
yhteensä siis 8,950 maikkaa, mihin määriin siis nouse
vat tavarain valmistuskustannukset. Hänen voittonsa 
on 10,750 ja 8,950 markan eroitus, siis —  1800 markkaa.
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Tällaisen voiton puolustukseksi on enemmän tai vä
hemmän jyrkästi vedottu niihin kolmeen ainekseen, 
mitkä liikevoiton muodostavat:

1) palkka yrittäjän tekemästä työstä;
2) korko yritykseen sojotetulle pääomalle, mihin sisäl

tyy maakorko, jos yrittäjä on myöskin maanomistaja;
3) uskalluspalkkio.
Eräät kansantaloustieteilijät tahtovat muuttaa kapi

talistit palkkatyöläisiksi toivoen siten voivansa estää, 
ettei kapitalistisen omaisuuden muuttuminen yhteis
kunnalliseksi tekisi palkkatyöläisistä kapitalisteja. He 
esittävät saman asian toisilla sanoilla: Uskalluspalkkio, 
korvaus kieltäytymisistä (remuneration of the abstinence) 
ja yrittäjänpalkka (wages of superintendence).

1. Uskalluspalkkio.

Ensiksi väitetään, että yksityisten kapitalistien saama 
voitto on korvausta niistä suurista tappion vaaroista, 
joille he ovat alttiita. „Kokemus opettaa“ , sanoo Leroy- 
Beaulieu, „että 10 yrittäjästä kaupan alalla 2 tai 3 
tekevät konkurssin tai käy heille vaikeaksi maksujen 
suorittaminen, korkeintaan 5 tai 6 saa yrityksestä toi
meentulonsa, saavat ainoastaan vähäisen korvauksen 
tekemästään työstä ja vaivoin säilyttävät pääomansa 
tai onnistuvat hyvin ' kohtuullisessa määrässä sitä kar
tuttamaan, ja että lopuksi yksi tai kaksi onnistuu hank
kimaan itselleen joltisenkin omaisuuden,“

Jos siis on yrittäjiä, jotka ansaitsevat paljon, jopa 
liiankin paljon, niin ei sovi unhottaa, että on toisia, 
jotka vaivojensa palkaksi saavat tappiota kärsiä. Tämä 
käy ilmi niistä tiedoista, joita van der Borght on julkais



sut Saksan osakeyhtiöiden asemasta vuosina 1891— 1892. 
Niistä yhtiöistä, joita sanotut tiedot koskevat,

471 kärsi tappiota
888 ei jakanut voitto-osinkoja
641 jakoi 0— 5 %
734 „ 5— 10 o/o
149 „ 10—15 %
64 „ 15— 20 %
39 „ 20— 30 %
18 „ 30—40 %
21 „ yli 40 o/0>

niinpä esim. Arenbergin kivihiihkaivosyhtiö (Essenissä) 
80 % , Göttingenin sokeritehdas 83 % , Dresdenin ku- 
letusyhtiö 100 °/o, Ylä-Schlesian puutavarayhtiö 120 % .

Yksityisten kapitalistien tavattomien voittojen puo
lustamiseksi esitetään siis, että niitä vastaa kilpaili- 
jain tekemät vararikot. Meidän käsityksemme mukaan 
kuitenkin juuri tämä seikka puhuu moista epäsolidaa
rista yhteiskuntajärjestelmää vastaan, mikä muutamille 
harvoille takaa jättiläistulot, samalla, kun se jättää kär
simään kilpailun ja pörssikeinottelun seurauksista ei 
ainoastaan teoistaan enemmän tai vähemmän vastuun
alaiset yrittäjät, vaan myös näiden palveluksessa työs
kentelevät työntekijät.

Emme väitä, ettei nykyisen yhteiskuntajärjestelmän 
vallitessa kapitalistien voittoon tarvitsisi sisältyä myös
kin uskalluspalkkion; väitämme ainoastaan ja sen on 
helppo todistaa, että uskalluspalkkio menettäisi oikeu
tuksensa, jos työ yhteiskunnalliseksi järjestettäisiin.

Joskin nykyisin yksi ja toinen yritys on vaarassa 
joutua tappioita kärsimään, niin perin harvoin kuiten

86



87

kin sattuu, että kokonainen tuotantohaara olisi mitään 
voittoa tuottamatta. Jos jätetään ottamatta huomioon 
varsinaiset teollisuuspulat, voidaan väittää, etteivät kos
kaan kapitalistit luokkana voitotta liikettä harjota.

Ne osakeyhtiöt, joista van der Borght on esittänyt 
luotettavia ja tarkkoja tietoja, tuottivat suurista tap
pioista huolimatta niinellispääomalle kuitenkin vuosina 
1891— 1892 korkoa keskimäärin 8,8 %  ja voitto-osin
koina jakoivat 6 ,i % .

Samallaisen tuloksen osottavat ne osakeyhtiöt, joi
den voitto- ja tappiotilit vuosittain julaistaan Belgian 
virallisessa vuosikirjassa.

Y. 1898 nousi kokonaisvoitto 9,4 prosenttiin nimellis- 
pääosasta, mikä oli yleensä liian korkeaksi ilmotettu.

Tästä voimine tehdä sen johtopäätöksen, että tuo
tanto- ja vailitovälineiden omistajat sekä hyvinä että 
huonoina aikoina saavat suurta voittoa, muuttunutta 
lisäarvoa, minkä suuruus vaihtelee, mutta mikä, jos 
kaikki yritykset otetaan lukuun, ei koskaan alene nollaan.

2. Kieltägmyspalkka.

Voiton toisena aineksena on pääoman korko.
Niin kauan kuin kapitaali on yksityisten hallussa, 

on vallan luonnollista, että nämä vaativat korvausta, 
jos ne sitä lainaavat ja sijoittavat sen tuotantoa palve
lemaan. Ken kerran on tunnustanut yksityisomistus- 
oikeuden oikeaksi tuotantovälineisiin nähden, hänen ei 
sovi pelästyä sen seurauksiakaan.

Mutta mennäänpä väitteissä pitemmällekin. Sano
taan, että voitto on ainoa tehokas keino, millä pääoma 
voidaan pakottaa täyttämään tärkeän tehtävänsä, sääs
tämällä hankkimaan tuotannolle tarpeelliset edellytykset.



„Oikeutetun työpalkan ohella on olemassa toinen 
yhtä tärkeä tekijä pääoman korko“ , kirjotti eräs Schulze- 
Delitshin oppilaista Jules Faucher. „Tämä korko ei ole 
muuta kuin korvaus kieltäytymisistä. Se, joka on pää
omaa koonnut, on alistunut kieltäytymisiin, ei ole käyt
tänyt hankkimiaan varoja, vaan sijottanut ne koneiden 
ja tavarain parantamiseen y.m.s., sekä siten saanut omak
seen pääomaa, mikä vuorostaan tulee yhteiseksi hyväksi. 
Siitä, että hän luopuu pääomastaan, kieltäytymistensä 
hedelmistä, täytyy hänen saada korvausta ja tämä 
tapahtuu koron muodossa, sillä nämä kieltäytymiset 
ovat saman- ja  usein suurempiarvoisiakin kuin varsi
nainen työnteko. Siksi ei sovikaan kohottaa työ
palkkoja kieltäytymispalkan kustannuksella.“

Terävästi ivailee Lassalle ylistetyssä Schulze-De- 
litschiä vastaan kirjottamassaan riitakirjotuksessa näitä 
kapitalisti raukkoja, lihansakiduttajia, intialaisia katu- 
muksentekijöitä, pilaripyhimyksiä, jotka yhdellä jalalla 
seisoen, kumaraisina ja kalpeina, ojentavat lautasta 
kootakseen ohikulkijoilta palkan kieltäytymisistään ja  
kärsimyksistään!

Yksinpä Englannissakin, missä kieltäytymispalkalla, 
(remuneration of the abstinence) aina Seniorin päiviltä 
saakka on ollut huomattava sija kansantaloustieteessä, 
tunnustavat meidän aikamme kansantaloustieteilijät, 
esim. Sidgewick, sosialistien arvostelun tällaisesta työttä 
saatujen tulojen puolustuksesta. „Todellisuudessa on“ , 
sanoo Sidgevick, „työntekijäin osuus työnsä tuloksista 
kahdesta eri syystä pienempi kuin sen pitäisi, jos hänen 
työnsä tuottavaisuus työnvälineitä käyttämättä olisi 
yhtä suuri: 1) koska hänen täytyy käyttää osa ajas
taan työnvälineiden valmistukseen ja  kunnossapitoon,



ja 2) koska hänen täytyy kä}rttää toinen osa ajastaan 
ylellisyysesineiden valmistamiseen, mitkä pääoman- 
omistajat korkona anastavat itselleen ja säästämättä 
tuhlaavat.

Sosialistisessa yhteiskunnassa on ainoastaan edelli
nen syy olemassa. Yhteiskunnan täytyy alistua eräi
siin rajotuksiin sekä säästää ja käyttää osa työntulok- 
sista yhteisen pääoman säilyttämiseksi ja lisäämiseksi. 
Mutta sittepä ei enää tarvitakaan mitään menoja kapi
talistien kiihottamiseksi säästämiseen eikä tuhlaavai
suutensa rajottamiseen.

Näin tapahtuukin jo osuuskunnissa ja valtion omis
tamissa yrityksissä. Osuuskunnat, valtio ja kunnat 
ottavat liikkeen tuottamasta voitosta tai jäsentensä 
veroista ja avustuksesta sen, mitä tarvitaan työnväli- 
neiden kunnossapitoon ja liikkeen hoitoon. Yksityisen 
säästäväisyyden tilalle tulee yhteisesti säästäminen, 
yhteiskunnallinen tehtävä, mitä harjotetaan kaikkien 
etua silmällä pitäen eikä, kuten nyt tehdään, jätetä 
sitä kapitalistien yksityisharrastuksesta ja -haluista riip
puvaksi, kapitalistien, jotka aina horjuvat kahden mieli
halunsa välillä: halu lisätä tulojansa ja toiselta puolen 
halu enentää menojansa.

Unhottaa ei sovi myöskään, että omistava luokka 
ainoastaan tuhlaamalla suunnattomasti voimia ja rik
kautta pystyy täyttämään sille nykyisessä yhteiskun
nassa kuuluvaa kapitalistista tehtävää. Siihen, mitä se 
tuotannon lisäämiseksi säästää voidakseen sitä teho- 
sammin työtä riistää, on lisättävä se, mitä se tuhlaa 
tuottamattomiin tarkotuksiin. Tämä tuhlaus, mikä on 
pelkästään ulkokuoren kaunistamista, 011 melkein 
aina typerää, turhamaista ja siveyden vaatimuksia vas-
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taa matoin a. Se merkitsee, että yleellisyysteollisuus
kiinnittää palvelukseensa tuhansittain työntekijöitä —  
Fourier onkin sattuvasti nimittänyt tuhlareita tuotan
non jarruttajiksi. Se merkitsee, että on kustannettava 
kokonainen legioona alempiarvoisia tyhjäntoimittajia —  
kamari- ja ratsupalvehjoita, pelipankinhoitajia, ilvehti- 
jöitä ja prostitueerattuja —  mitkä matelevat ympä
riinsä kuten madot kapitalismin lantatunkiolla.

Tähän tulevat tietystikin lisäksi seisovat sotajoukot, 
mitkä tarvitaan kieltäytymispalkkalaisten puolustami
seksi niitä vastaan, jotka hätä pakottaa tätä „kieltäy- 
tymispalkkaa“ maksamaan! “

3. Yrittäjäpalkka.

5 rittäjän palkka, korvaus työn johtamisesta, voiton 
kolmas aines, vedetään nykyisin mieluimmin yrittäjän 
saaman voiton puolustukseksi. Kapitalistin voitto, erit
täinkin milloin se on suuri, sanoo Leroy-Beaulieu, sisäl
tää enemmän kuin pääoman koron, uskalluspalkkion ja 
korvauksen liikkeen johdosta eli sen palkan, mikä mak
setaan liikkeen johtajalle tai muulle palkatulle henki
lölle. Todellisena lähteenä suurelle voitolle on yrityk
sen johtajan erinomainen kykeneväisyys ja järjestely- 
taito. On vallan samantekevää, onko yrittäjä itse 
keksinyt järjestelyn vai onko hän vain omannut älyä, 
nopeaa käsityskykyä ja luontaisia lahjoja ottaakseen käy
täntöön toisen keksimän onnistuneen järjestelyn. Yrit
täjän tärkeimpiin tehtäviin kuuluu ei ainoastaan tarve
aineiden, koneiden ja työntekijäin hankinta, vaan 
myöskin virkailijain ja apulaisten valinta. Hän käyt
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tää hyväkseen niin hyvin ihmisälyä kuin raaka-ainei
takin. Hänen ei itsensä tarvitse olla insinööri tai kek
sijä, vaan on riittävä, että joko hän itse tai hänen 
apulaisensa ymmärtävät joka hetki käyttää tuotannolle 
edullisinta järjestelyä. Hänen tulee omata sovittelu- 
taidon jumalallinen lahja.“

Selvemmin ei juuri voida osottaa, että yrittäjän 
liikavoitto eniten riippuu siitä, miten taitava hän on 
riistämään toisten työtä.

Sortukoon nerokas keksijä puutteiden painon alle, 
nääntyköön sivistyn}^ köyhälistö nälkään, myyköön 
työntekijä työvoimansa mitättömän kuijasta palkasta, 
jättiläismäinen voitto on sittekin oikeudenmukainen 
korvaus taitavalle yrittäjälle, joka älyää käyttää kapi
talistista yksinoikeuttaan palkatakseen heidät palveluk
seensa ja kiskoakseen voittoa heidän työstään.

Sanottanee ehkä, että tämä olisi Hiottelua. Mutta 
yllä esitetyssä lainauksessa kiintyy huomio erityisesti 
siihen, miten vähän siinä välitetään siitä, että osake
yhtiöt ovat suuremmilla tuotantoaloilla käyneet ylei
siksi ja itsenäisen kapitalistin tilalle on tullut palkatut 
johtajat.

Ymmärrämme kylläkin, että kernaasti jätetään sosia
lististen suunsoittajain tehtäväksi paljastaa kapitalismin 
nurjat puolet, ja että sen sijaan ylistellään sitä kiihkeätä 
toimintaa, järjestetyllä ja rautaista tarmokkaisuutta, 
mitkä yrittäjän täytyy omata, jos mieli voittaa kilpai
lijansa. Mutta mitä merkitystä on tällä ylistyslairlulla 
silloin, kun se kohdistuu toimettomiin kapitalisteihin, 
obhgatsionien ja osakkeiden omistajiin, jotka ovat luo
vuttaneet valtansa ja tehtävänsä toimeenpaneville joh
tajille? Eikö sellaisissa tapauksissa —  ennen ne olivat
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poikkeuksia, nykyisin sääntönä —  ole vallan mahdoton 
puolustaa voittoa väittämällä sen olevan korvausta joh
tamiskyvystä?

Kysymykseen, miten on voiton laita osakeyhtiöissä, 
vastaa Waxweiler aivan oikein: „Kun poistot on tehty, 
jaetaan voitto osakkeenomistajain, se on juuri niiden 
tuotannon tekijäin kesken, jotka eivät suorita ainoata
kaan yksityiselle yrittäjälle kuuluvista tehtävistä. Kiillä, 
jotka todellisesti ovat vastuunalaisia hallinnosta, kiijan- 
pidosta, teknillisestä ja kauppaa koskevasta johdosta, 
tilien tarkastuksesta, on määrätty muuttumaton palkka. 
Osakkeenomistajat eivät edes yksin omista yhtiön pää
omaa, koska siinä erikoistapauksessa, josta tässä on 
kysymys, puolet yhtiön omaisuudesta on obligatsionin- 
omistajain, jotka rahoistaan saavat ainoastaan määrätyn 
koron. Missä on siis löydettävissä se lla inen  osakkeen
omistajan ja yrittäjän välinen yhtäläisyys, mihin voi
taisiin perustaa osakkeenomistajain perinnöllinen oikeus 
lisäarvoon? Epäilemättä ainoastaan siinä toimettomuu
dessa, jota yrittäjä osottaa pääomaansa sijottaessaan. 
Se on siis se ainoa taloudellinen tehtävä, josta voitto 
on korvauksena. Sen oikea nimi on keinottelu.

Jollei yhtiön hallitukselle myönnettyä tantieinia1} 
oteta huomioon, ei siis osakeyhtiöiden vallan aikana 
"voittoon sisälly mitään työn nimellistä. Yksityisen 
yritteleväisyyden tilalle tulee virkavaltainen järjestys
muoto. Kapitalismin toimettomat kuninkaat jättävät 
yritystensä johdon palkatuille johtajille.

y  Tantiemi eli osapalkka on palkkio, minkä suuruus riippuu 
liikkeen tuottaman voiton suuruudesta ollen määrätyn prosentin 
suuruinen osa siitä.
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Puhutaan usein niistä haitoista, joita aiheuttaa se, 
ettei omistaja ota osaa maansa viljelemiseen. Mutta 
tällainen tila ei ole vallitsevana ainoastaan maanvilje
lyksen alalla, se on osakeyhtiömuodon päästyä vallit
sevaksi aivan yleistä myöskin teollisuudessa.

Suurkapitalisti, joka tappion vaaraa vähentääkseen 
syöttää rahansa moniin eri ylityksiin, menettää siten 
vähitellen harrastuksensa yhtä hyvin näihin kuin niihin 
maaomaisuuksiinkin nähden, joita hän samassa tarkotuk- 
sessa on ostanut. Mikäli kapitalismi kehittyy, sikäli 
käy yhä yleisemmäksi osakkeenomistajain erossaolo 
liikkeen hoidosta, sikäli käy omistajan ja omaisuuden 
välinen suhde yhä löyhemmäksi ja enemmän persoo
nattomaksi.

Belgialainen sanomalehti Moniteur kiijotti kerran: 
„Vanhat ihmiset muistavat vielä sen ajan, jolloin 
Luttichin ja Hennegaun kivihiilikaivosyhtiöiden osak
keiden omistajina olivat yksinomaan oman paikkakun
nan asujamet. Kun flaamilaiset ensi kerran ostivat 
niitä, synnytti se yleistä kummastelua. Sen jälkeen on 
kaikille maailman äärille ostettu näitä arvopapereita ja 
nykyisin ovat nämä kaivososakkeet kaupaksi käypiä 
papereita sekä kotimaassa että ulkomailla, Sama on 
ulkomaalaisten arvopaperien laita. Siitä on tuskin 15 
vuotta kulunut, kun sisämaassa —  ohimennen sanoen 
aivan ilman voittoa —  ostettiin eteläamerikkalaisia arvo
papereita, jotka siihen asti olivat ainoastaan nimeltään 
tunnettuja, ja ruvettiin niitä Antwerpenissä kaupitse
maan. Toiselta puolen on Antwerpenissä alettu kau
pata sellaisia teollisuusarvopapereita, joille siellä ei 
aikaisemmin oltu mitään aivoa annettu. Kaksien, usein 
toisiaan vastustavien, eri rahamarkkinain, Antverpenin
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ja Briisselin asemasta on nyt Belgian pääomilla yksi 
ainoa markkinapaikka.“

Kun johtaja eli päällikkö, joka itse on palkkatyöläi
nen, tulee kapitalistien ja työntekijäin välille, lakkaa 
kaikki yhteistyö näiden kesken, kaikki yhteistoiminta 
saman yhteisen tarkotusperän saavuttamiseksi.

Omaisuuden ja työn eristäytyminen tapahtuu niin 
teollisuuden kuin maanviljelyksenkin alalla. Osakkeen
omistajana kapitalisti on ainoastaan rahamies, joka 
enemmän tai vähemmän taitavasti, enemmän tai vähem
män onnistuneesti sijottaa rahansa. Toisen ihmisen 
rosvoaminen toisen toimesta menettää kaikki verhonsa, 
mitkä sitä peittivät vielä niin kauan kuin kapitalisti 
itse oli yrittäjänä. Sadun lohikäärmeen tavalla, mikä 
luolassaan arteidensa päällä makaa niitä vartioiden, toi
meton kapitalistikin liikkumatonna ja liikkeen hoidosta 
syrjässä makaa rikkauksiensa päällä, alati vallankumouk
sia peläten, tietämättä ja  välittämättä hänelle tunte
mattoman köyhälistön elämästä.

Minä raakaan ja omistan,
Anna minun maata!

4. Lisäarvo ja voitto.

Kiippuen katsantokannoista ilmenee siis voitto kah
dessa hyvin erilaisessa muodossa.

Toiselta puolen —  jos ylittäjälle liikkeen johdosta 
suoritettu palkka jätetään ottamatta huomioon — muo
dostaa voiton koko se lisäarvo, minkä kapitalistiluokka 
omistusoikeutensa nojalla puristaa valtansa alaisilta 
ruumiillisen ja  henkisen työn tekijöiltä.
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Jos toiselta puolen tarkastetaan voiton jakoa eri 
yksilöjen kesken, huomataan, että se muodostaa voi
makkaimman ettemme sanoisi ainoan kiiliottimen kapi
talistiselle tuotantotavalle.

Voiton himo saa aikaan pääoman kasaantumisen, 
ajaa yrittäjän kilpailun kentälle ja synnyttää kiihkoi
san, usein oikeudesta välittämättömän kilpailun kautta 
—  inter sterc-us et urinam nascitur homo 1) —  moninais
ten ylitysten suuremmoisen kukoistuskauden, jota 
meillä viime vuosina on ollut tilaisuus ihailla kaikilla 
maailman äärillä. Mutta samalla kun toiselta puolen 
yritteliäät kapitalistit, toiminnan miehet, lakkaamatta 
perustavat uusia yrityksiä ja rosvoavat uusia maita 
yhtä suurella tarmolla kuin häikäilemättömästikin, 
kehittyy toiselta puolen toimeton kapitalismi, tämä 
nykyaikaisen tuotannon kuollut paino. Osakeyhtiöitten 
vaikutuksesta, mikä tekee jyrkän eron kaikkien työ
palkkojen ja osakkeenomistajien työttä saadun voiton 
välille, ilmenee aivan selvästi, että osakkeenomistajien 
voitolla ei ole mitään tekemistä sitä vastaavan työn 
kanssa, ja että se on vaan tulos pääoman yksityisomis- 
tusoikeudesta.

Mutta, jotta voisi hyväksyä sosialistien johtopäätel- 
män, olisi ensin todistettava, että itse omaisuus ei ole 
laillista. Joskaan voitto ei ole korvausta samaan aikaan 
suoritetusta työstä, niin on se ehkä korvausta aikaisem
min tehdystä työstä. Joskin on toimettomia kapitalis
teja, jotka eivät tee työtä, johtuu se siitä, että he sään
nöllisesti ovat ennemmin tehneet työtä, että he työnsä 
ja älynsä, erinomaisten keksijä- ja järjestelyominaisuuk-

r) =  Saastainen on ihmisen maailman tulo.



siensa sekä y  r itteleväisyytensä avulla ovat luoneet kir- 
kautta ja siten hankkineet oikeuden olla enää työtä 
tekemättä. Näitä todisteluja vastaan on hyvin paljon 
sanottavaa. Olisikin helppo todistaa, että suurten rik
kauksien alkuperä tuskin koskaan on ollut niin perin 
puhdas ja synnitön. Maaomaisuuden samoin kuin raha- 
omaisuudenkin historia osottaa meille päinvastoin koko 
joukon muita syitä rikkauksien syntyyn: valtiotilusta 
tuhlaileva lahjotteleminen; yhteismaiden ja talonpoikien 
tilusten petollinen ja  raakamainen rosvoaminen; kirkon 
omaisuuksien lunastaminen halvalla hinnalla; kaivosliik- 
keen harjottamis- ja rautateiden rakentamisluvat, mitkä 
on saatu pilkkahinnasta ja usein myyty takaisin ker
rassaan huikeista summista; koronkiskominen; epäilyt
tävät kauppayritykset; pörssikeinottelu; elintarpeiden 
osto tarkoituksessa yksinoikeuden anastamisella kohot
taa hintoja; laittomat yhtiöliitot; edelleen väkiluvun 
lisääntymisen ja  teollisuuden kehittymisen synnyttämä 
maanarvon kohoaminen, maakorko; työntekijäin syn
nyttämän lisäarvon kapitalistinen anastaminen; nerok
kaiden keksijäin, jotka nälkäkuoleman välttämiseksi 
ovat olleet pakotetut myymään neronsa tuotteet, hävy
tön rosvoaminen. Tähän suuntaan voitaisi tätä luette
loa jatkaa loppumattomiin saakka.

Olettakaamme, että asia olisi toisin. Olettakaamme 
silmänräpäyksen ajaksi —  vaikka todellisuus asettuu- 
kin sellaista jyrkästi vastustamaan —  että kapitalistit 
omalla toiminnallaan olisivat rikkautensa hankkineet, 
että tämä toiminta olisi ollut täysin laillista, että tuo
tantovälineiden omistajain on rikkauksistaan kiittämi
nen yksinomaan henkilökohtaista työtään. Tämä ei 
kumminkaan riittäisi perustelemaan sitä, että yhteis
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kunta tunnustaa heille pysyväisen omistusoikeuden 
siihen, mitä toisten työ on luonut; se ei riittäisi perus
telemaan sitä, että heidän lastensa ja lastensa lasten 
pitäisi saada periä sellaisen rikkauden ja olla vaan 
pelkkiä perijöitä.

„Heretiers, sans labeur, des champs fumes de 
morts!“ —  kuolleiden luilla lannotetun kentän jouti
laat perijät.

Vaikkapa henkilökohtaisella työllä hankittu rikkaus 
olisikin laillista, niin peritty omaisuus ei sitä kuiten
kaan ole.

Sanotaan, että perintöoikeus täyttää yhteiskun
nallisen tehtävän, se kun kiihottaa työtä tekemään 
niitä, jotka toivovat lapsistaan ja perillisistään rik
kaita.

Tämä vastaväite saattaa omata jonkin verran oikeu
tusta, milloin se koskee perintöoikeutta suorassa pol
vessa ja vieläpä testamentillista perintöoikeuttakin, mitä 
sosialistit yleensä tahtovat vain rajottaa, ei kokonaan 
poistaa.

Mutta tahdotaanko väittää, että asia on samoin kol- 
lateraliseen perintöoikeuteen ( =  sivuperillisten perintö
oikeus) nähden, mikä on viimeinen vääryydellinen 
jäännös siltä ajalta, jolloin „suuri perhe“ vielä todelli
sesti oli olemassa? Ja eikö toiselta puolen ole toden
mukaista, että se suuri vääryys, mikä tekee muutamille 
harvoille mahdolliseksi pakottaa toiset tekemään työtä 
itsensäkin puolesta, vahingoittaa yhteistyön tuottavai- 
suutta enemmän kuin mitä perintöoikeuden pitkällekin 
menevät rajotukset tulisivat tekemään?

Varma vakaumuksemme on, että nykyisen yhteis
kunnan tuotantovoimat melkoisesti lisäytyisivät, jos

7
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tärkeimpien tuotantohaarojen ottaminen yhteiskunnan 
liuostaan joko kokonaan poistaisi tai edes huomatta
vammassa määrässä rajottaisi kapitalistisen omaisuuden 
synnyttämiä työttä saatuja tuloja.



TOINEN LUKU.

Yhteisomistuksen edut.

„V e are all socialists n o w !“ —  Nyt 
me kaikki olemme sosialisteja.

Sir William Harcourt.

Kun sosialistit pääoman edistyvän keskittymisen ja 
sen, työn riistämistä koskevien, seurausten perusteella 
vaativat niiden tuotantoalojen sosialiseeraamista, mitkä 
jo  ovat kehittyneet sille asteelle, että niillä yhteistuo
tanto voidaan toteuttaa, eivät he lopultakaan tee muuta 
kuin laajentavat ja vahvistavat sitä pyrkimystä, mikä jo  
nyt täyttää porvarillisen yhteiskunnan.

Emme puhu jo  vuosisatoja sitte sosialiseeratuista 
oikeudenkäytöstä tai opetuksesta, mitkä kirkon vastus
tuksesta huolimatta yhä enemmän ovat joutuneet valtion 
liuostaan. On kieltämätöntä, että taloudellisenkin yhteis
elämän alalla kollektivismi yhä enemmän voittaa alaa. 
„Eräiden yritysten valtion laitoksiksi muodostaminen“ , 
sanoo professori Hamilton Lundista eräässä ranskalai
seen aikakauskirjaan kiijottamassaan artikkelissa, „on 
jo  niin täydellisesti toteutettu, että palaaminen yksityis-



tuotantoon ei enää voi tulla kyseeseen. Näin on käynyt 
rahalaitokselle, postille, maanteille j. n e. Syyt siihen on 
helppo ymmärtää. Kuta kauemmas sivistys edistyy, sitä 
välttämättömämmäksi osottautuu, että sellaisissa laitok
sissa on liikettä harj otettava suuressa määrässä, yhtenäi
sesti ja eri laitosten toiminnan tulee olla yhdenmukaista.

Jos ne uskottaisi yksityisille tai yhtiöille, tarvittaisi 
niissä kuitenkin sama henkilökunta kuin niiden ollessa 
valtion laitoksina ja sittenkin puuttuisi henkilökohtainen 
yllyke, mihin toisilla aloilla yksityisten yritysten menes
tys perustuu. Näiden laitosten tarkotus, jos kilpailua 
syntyy, saavutetaan ainoastaan epätäydellisesti ja  epä
taloudellisella tavalla, esim. siten, että useat rautatielin- 
jat alkavat keskenään kilpailla. Mutta jos toiselta puolen 
ei yksityisten yritysten kesken ole kilpailua olemassa, 
joutuu yleisö monella tavoin kärsimään ja yksityisten 
yrittäjäin yksityispyyteet tulevat monin tavoin näkyviin. 
Sekä tuotannon että pääomien jakautumisen kannalta 
ilmenee siis määrättyjä etuja, jos sellaiset yritykset 
yhteiskunnan huostaan otetaan.“

Sellaisten, valtion tai muiden yleisten laitosten, esim. 
läänin ja erittäinkin kuntain johtamain yritysten tuot
tamat edut ovat luonteeltaan hyvin erilaisia. Saatu 
voitto ei joudu osakkeenomistajille, vaan vähentää veroja; 
yritystä ei hoideta yksinomaan silmällä pitäen mahdol
lisimman suuren voiton saantia, kuten on kapitalististen 
yritysten laita, —  poisluettuna tietystikin se tapaus, 
jolloin on kyseessä puhtaasti valtiorahastoa koskeva 
monopooli; enemmän pannaan' huomiota yleiselle mieli
piteelle, varsinkin milloin on kyseessä yrityksen palk
kaaman henkilökunnan asema, tapa, millä yleisöä pal
vellaan ja lopuksi tulevien sukupolvien edut.
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1. Yleisten yritysten tuottama lisäarvo.

Yhteiskunnan huostaan otetut tuotantoalat, eritoten 
luonnolliset tai hankitut yksinoikeudet, voivat olla 
hyvänä tulolähteenä sille yhteiskunnalle, minkä huos- 
tassa ne ovat. Esim. Brusselissä tuottaa yksistään 
kaasulaitos vuosittain voittoa 2 miljoonaa markkaa. 
Ranskassa tuottaa tupakkamonopooli, mikä nostaa tava
ran hinnan kuusikertaiseksi, sekä hyvinä että huonoina 
vuosina yli 300 miljoonaa.

On selvää, että nämä tulot suurin piirtein katsot
tuina ovat vain välillisiä veroja. Jos julkinen hallinto 
ei luovuta laitostensa tuotteita valmistuskustannusten 
hinnasta, saa voitto pakostakin valtion tulojen kartut- 
tamisluonteen. Sosialistisessa yhteiskunnassa, ennen
kuin jakaminen yksityisten kesken suoritettaisiin, otet
taisi tuloista päältä nykyisten verojen asemasta se, mitä 
yleisiin tarpeisiin olisi tarpeen. Mutta sellaiset tuotteet 
kuin tupakka ja palo viina, joita syystä pidetään verotus- 
esineinä, ovat toisessa asemassa kuin esim. vesi- ja valo- 
kaasu, joita hinnan korotuksilla ei olisi kallistutettava, 
koska ne tyydyttävät välttämätöntä tarvetta.

Eräät kunnallishallinnot antavatkin jo  nyt veden 
ja kaasun valmistuskustannuksia vastaavasta hinnasta, 
jotkut allekin tätä hintaa tai aivan ilmaiseksi.

Englannin sosialistista liikettä käsittelevässä teok
sessaan mainitsee Metin kaksi pikkukaupunkia, mitkä 
asujamilleen ilmaiseksi hankkivat kaasun.

Schserbeeckissä, eräässä Briisselin tärkeimmistä esi
kaupungeista, täytetään tahallisesti aikaansaatu vajaus 
vesijohtolaitoksen tulo- ja menoarviossa erityisellä 
asteettain kohoavalla tuloverolla.
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Genevessä, mikä kaupunki vuoden 1896 jälkeen 
otti jälleen huostaansa vesijohto-, kaasu- ja sähkölai
tokset, jää valokaasusta ja taloustarpeisiin käytetystä 
vedestä hiukan voittoa; sitä vastoin annetaan kustan- 
nushinnoilla vesipaine- ja sähkömoottoreihin voima, 
mikä otetaan Bhönesta kahden suuremmoisen laitoksen 
avulla.

Samallainen pyrkimys järjestelmällisesti alentaa 
voittoa on havaittavissa enimmissä Englannin kunnissa, 
ja yleensä voidaan sanoa, että kaikkialla, missä sosia
listinen henki on vallannut alaa, hälvenee julkisten 
yritysten tulojen saamista tarkottava luonne. „Mikään 
kaupunki ei ole edistynyt niin pitkälle yhteiskunnalli
sessa järjestelyssä kuin Glasgow, mutta ei mikään kau
punki ole myöskään niin korkealla kannalla hallintoon 
ja  kunnallishenkeen nähden; eivät missään ne maksut, 
mitkä kunta kantaa laitostensa käyttämisestä, ole niin 
alhaisia, mutta ei missään ole myöskään niin johdon
mukaisesti toteutettu „pienten ylijäämäin järjestelmää“ .

Toisin toimiminen ja suurten voittojen kiskominen 
yleisöä palvelevilta laitoksilta on uudessa muodossa 
saattaa jälleen käytäntöön haitalliset kulutusverot, jo i
den kantamista on täydellä syyllä nimitetty kurjuuden 
progressiiviseksi verottamiseksi.

Jos sosialiseerauksella tahdotaan saavuttaa todellisia 
etuja, on meidän käsityksemme mukaan henkilökunnan 
aseman järjestäminen tyydyttävälle kannalle ja yleisön 
etujen ja mukavuuden varteen ottaminen tärkeämpi 
kuin voiton mahdollinen lisäytyminen.
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2. Toimihenkilöiden asema.

Toimihenkilöiden asema ja elinehdot ovat valtion 
ja kuntain yrityksissä yleensä paremmat kuin yksi
tyisten. „Yksityisissä osakeyhtiöissä“ , sanoo Sveitsin 
liittoneuvosto rautateiden lunastamista koskevassa esi
tyksessään, „ilmenee luonnollinen pyrkimys painaa 
kustannukset henkilökunnasta mahdollisimman alhai
siksi; kaikki ne seuraavat sitä periaatetta, että korkeim
massa asemassa oleville on maksettava hyvin, mutta sen 
sijaan korvattava se alentamalla alempien toimihenkilöi
den palkkoja, kun nämä ovat suurena enemmistönä ja 
niiden palkat suurimpia menoeriä.“

Julkisissa yrityksissä sen sijaan havaitaan päinvas
taisia pyrkimyksiä. Ei niin, että ylempien virkamiesten 
palkkaus ei olisi riittävä „säädylliseen“ elämäntapaan; 
alempi henkilökunta pitää sitä yleensä enemmän kuin 
riittävänä. Mutta kaikki on suhteellista, ja usein ovat 
palkat näissä viroissa melkoista alempia kuin mitä 
yksityiset maksavat, minkä takia yksityisten palveluk
seen siirtyy parhaat voimat, kelvollisimmat miehet ja 
taitavimmat teknikot julkisista yrityksistä.

Ei ole kauan siitä, kun eräs tavattoman kelvollinen 
virkamies jätti paikkansa Belgian työmimsteristössä ruve
takseen erään suuren kauppayhtiön johtajaksi.

Että virkamiesten keskuudessa laiskurien ja moitit
tavien hylkiöiden ohella on suuri joukko tarmokkaita 
kelpo miehiä, riippuu pääasiallisesti siitä, että tällä 
alalla on runsaasti paikan tavottelijoita. Mutta sen 
takia ei ole vähemmän totta, että valtio nykyisen 
yhteiskuntajärjestelmän vallitessa, jolloin raha on ainoa 
työhön innostaja ja ainoa korvaus työstä, voi saada kun-
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nollissa johtajia laitoksiinsa ainoastaan siinä tapauksessa, 
että se maksaa yhtä suuria palkkoja kuin yksityiset.

Mitä työntekijöihin ja alempiin virkamiehiin tulee, 
ovat ne usein, ei kuitenkaan aina, valtion laitoksissa 
paremmin palkattuja kuin yksityisten yrityksissä. 
Belgian valtio esim. maksaa veturinkuljettajille paljon 
huonompia palkkoja kuin suuret ranskalaiset rautatie
yhtiöt.

Tästä huolimatta on kuitenkin varmaa, että kansan
valtaisissa valtioissa, joissa on parlamentaarinen hallitus
muoto, ja  joissa kansan laajat kerrokset ottavat vaaleihin 
osaa, toimihenkilöt yrittäessään asemaansa parantaa 
paljon helpommin saavuttavat tarkotuksensa, jos he 
ovat valtion palveluksessa kuin jos ovat yksityisten 
palkkalaisia, koska valtion täytyy yleisestä mielipiteestä 
välittää enemmän kuin yhtiöiden, jotka ovat melkein 
kokonaan julkisen valvonnan ulkopuolella.

Mutta vaikkapa valtio maksaisikin alempia palkkoja 
kuin yksityiset, voittavat kuitenkin työntekijät asemansa 
varmuudessa sen, mitä rahassa menettävät. He tyytyvät 
pienempään palkkaan samasta syystä, mikä saa valtion- 
arvopaperien omistajan tyytymään alempaan korkoon. 
Varma ja pysyvä työpaikka korvaa heille palkan huo
nouden. He ovat paremmin turvattuja työttömyydeltä 
ja työhön kykenemättömyyden seurauksilta, mitkä niin 
usein synkistävät työntekijäin elämän, olkoonpa työky
vyttömyys sitte tapaturman tai vanhuuden aiheuttama.

Tämä turvallisuus, tämä varmuus jokapäiväisestä 
leivästä on sellainen etu, että työntekijät sen vuoksi 
tyynesti kärsivät vääryyksiä ja kaikkia niitä rajotuksia, 
joilla virallinen järjestyksen- ja kurinpito rajottaa hei
dän i altiollista vapauttaan, heille valtion kansalaisina
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kuuluvia oikeuksiaan ja erittäinkin heidän ylidistymis- 
oikeuttaan.

Tältä kannalta kun asioita arvostellaan, ei sovi 
jättää ottamatta huomioon, että valtio työnantajana itse 
asiassa haijottaa yhtä suurta mielivaltaa kuin enimmät 
yksityisistä työnantajista. Eikäpä voida estää tällaisen 
tilan säilymistä ylitä kauan kuin yleisten asiain johto 
ja valtiollinen valta pysyvät kapitalististen liikemiesten 
käsissä.

3. R aaka-aineiden  osto .

Kapitalistisen rosvouksen vallan aikana ovat pie
nemmät tuottajat ja erittäinkin pientalonpojat, mitkä 
hankkivat raaka-aineita suurille maanviljelyksen yhtey
teen kuuluville tuotantoaloille, jätetyt kärsimään hin
nan vaihteluista —  mitkä aiheutuvat tuotannossa val
litsevasta anarkkiasta— ja niistä puristavista sopimuk
sista, mihin heidät pakottavat tyytymään mahtavat 
sokeri-, tupakka-, sikuri-ja paloviinatelitailijain ja kaiken 
muun nimisten kapitalistien muodostamat renkaat.

Jos sitä vastoin yksi tai toinen näistä tuotanto
aloista on valtion käsissä, voi tämä raaka-aineita osta
essaan ratkaisevasti vaikuttaa tuotteiden hintoihin jcv 
hankkij ain työehtoihin.

Sveitsissä monopoliseeratun alkoholijuomani, valmis
tuksen hallinto antaa tuntuvaa apua köyhille kanttoo- 
neille käyttämällä niissä viljeltyjä perunoita —  minkä 
vuoksi sen pilkaten sanotaan harjottavan „perunapoli- 
tiikkaa“ —  maissin ja muiden ulkolaisten viljalajien 
asemasta, joita aikaisemmin yksityiset tislaajat käyttivät.

Järjestämällä tupakanviljelyksen kulutuksen mukaan 
vältetään Ranskassa, kiitos tupakkamonopoolin, liika



tuotanto, äkilliset hinnanmuutokset ja sellaiset vaikeat 
pulat, mistä tupakanviljehjät muissa maissa usein saavat 
kärsiä. „Korjatun tupakan ostaa“ , kiijottaa Wagner, 
„hallitus raha-asiain ministerin aikaisemmin eii tupakka- 
laeille vahvistamaan hintaan. Käin saa viljelijä ei aino
astaan kohtuullisen maksun, vaan vieläpä tämä hinta 
on sellainen, että se ainoastaan hiukan vaihtelee eri 
vuosina. Xäin on hänellä laskelmia tehdessään varma 
lähtökohta, mikä, „vapaaseen kauppaan“ verraten on 
hyvätyö talonpoikaa kohtaan.“

Samoin voisi menetellä sokerijuurikkaan viljelyk
sessä, jos ottamalla sokeriteollisuus valtion huostaan 
maanviljelys vapautettaisiin sokeriparoonien, joita Bel
giassa tiheään paljastuneiden painoväärennysten vuoksi 
kutsutaan „vaa'an ja astianpainon ritareiksi“ , harjotta
masta inhottavasta riistämisestä.

Tämän teollisuuden ottaminen valtion huostaan ja 
siihen kuuluvain laitosten pakkoluovutus toisi lisäksi 
mukanaan sen edun, että sokeritehtaissa työskentelevä 
köyhälistö saisi kurjan asemansa parannettua, ja että 
saataisi tehokas keino estämään petoksia painossa ja 
sokeripitoisuudessa. Pikku tilalliset, jotka eivät voi 
käyttää tehokasta valvontaa, joutuvat näet nykyisin juu
rikkaita myydessään hävyttömästi nenästä vedetyiksi.

Yleensä voidaan sanoa, että tuotanto- ja vaihto- 
välineet ottamalla valtion huostaan voitaisi poistaa kaikki 
ne petokset, väärennykset ja kavallukset, joita nykyisenä 
kapitalismin aikakautena melkeinpä välttämättömästi 
synnyttää raivoisa voiton tavottelu.
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4. T uotteiden  hinnat.

Olemme jo osottaneet, että julkiset yritykset nykyisin 
osottavat pyrkimystä luopua alkuperäisestä tarkotuk- 
sestaan, mikä oli valtion tulojen kartuttaminen ja yhä 
enemmän lähetä kommunistista jakoa tai ainakin pal
vella yleisöä ja jakaa tuotteensa kustannushintaan. 
Mutta missä monopoliseeratut tuotantoalat ovat säilyt
täneet kapitalistisen luonteensa, vaikuttaa aina hinnan
korotus yleisöä ja näistä tuotantoaloista riippuvia tuot
tajia suorastaan vahingoittavasti.

Pariisin kaasuyhtiö esim. kiskoo valokaasusta 30 
penniä kuutiometriltä, kun samaan aikaan Englannin 
kunnalliset kaasulaitokset myyvät kaasua 8— 10 pennillä 
kuutiometrin.

Monopoliseerauksen ja sosialiseerauksen edut hin
toihin nähden kohoavat tietystikin huippuunsa, milloin 
tulee kyseeseen sellaiset tuotantoalat, joista toiset alat 
ovat riippuvaisia, kuten kaivostuotanto ja kulkuneuvot.

Olemme ensiinäisinä valmiit myöntämään, että valtion 
harjottanraa rautatieliikettä, sellaisena kuin se on jär
jestetty esim. Belgiassa ja Saksassa1), on sy3Ttä perus
teellisesti ja ankarasti arvostella. Mutta sekä maksui
hin että teollisuudelle myönnettyihin etuihin nähden 
on se epäilemättä parempi yksityisten rautateitä. 
Aivan oikeassa oli Sveitsin liittoneuvosto, kun se ehdot
taessaan rautateiden lunastamista takaisin valtiolle väitti, 
että yksityiset yhtiöt huolehtivat pääasiallisesti kannat
tavimmista radoista, mutta ovat hyvin kitsaita, kun on

y  ja Suomessa olisi kai kirjottaja lisännyt, jos maamme oloja 
olisi tuntenut.
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kysymys vähemmän voittoa tuottavien ratojen raken
tamisesta ja niiden liikenteestä. Usein rajottuvat ne 
vain nipinnapin täyttämään rakennusluvassa määrätyt 
ehdot, kun heille on tärkeätä vaan se, miten rautateistä 
saisivat mahdollisimman paljon voittoa. W olfe sanoo: 
„On suuria alueita Englannissa, varsinkin Irlannissa ja 
Skottlannissa, joista kokonaan puuttuu rautateitä, kun 
yhtiöt arvelevat sinne rakennettavien rautateiden tuot
tavan liian vähän voittoa.“

Valtiolla sitä vastoin on siveellinen velvollisuus 
käyttää osa rautateiden tuottamista tuloista uusien 
ratojen rakentamiseen myöskin sinne, missä arvioidaan 
niiden huonommin tulevan kannattamaan. Saksassa, Itä
vallassa ja Belgiassa on suuri joukko sellaisia rautateitä.

Huolimatta näistä yhteiseksi hyväksi tehdyistä uhra
uksista, huolimatta alempien toimihenkilöiden korkeam
mista palkoista ovat kuitenkin tavara- ja matkustaja- 
tariffit niissä maissa, joissa valtio omistaa rautateitä, 
alemmat kuin Hanskassa ja  eritoten Englannissa.

Eräs Englannin etevimmistä insinööreistä, E. Förster 
Brown osotti tämän todeksi, kun hän v. 1899 Lontoon 
Tiedeakatemiassa tutki hiilituotannon tilaa kansainväli
sen kilpailun kannalta. „Nykyisin“ , sanoi hän, „ovat 
Saksa ja Belgia Englannin vaarallisimmat kilpailijat. 
Saksan valtionrautatiet ovat rahtitariffin alentaneet 
puoleen englantilaisista tariffeista ja siten tehokkaasti 
edistäneet sekä koti- että ulkomaista kivihiili kauppaa. “ 

Edut ovat sitä suuremmat, kun kaikkien ratojen 
saattaminen valtion käsiin tekee mahdolliseksi samassa 
määrässä huolehtia maan eri paikkakuntien tarpeista.

Tämä syy se pääasiallisesti saattoi Sveitsin hallituksen 
yhdellä kerralla lunastamaan maan koko rautatieverkon.
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Samat syyt saattoivat Belgian entisen rautatieminis- 
terin Vandenpeereboomin ehdottamaan lunastettavaksi 
erään suurimmista keskusradoista. Seuraavin sanoin 
kävi hän puolustamaan periaatetta, että valtion tulee 
ottaa rautatieliikenne huostaansa: „Jos etsittäisi yksin
kertaisinta ratkaisua tälle hallinnollis-teknilliselle kysy
mykselle, tultaisi epäilemättä siihen tulokseen, että 
rautatiet on myytävä. Ne ovat maksaneet 1,400 mil
joonaa ja nyt on niiden arvo 2,000 miljoonaa. Kun 
tämä kauppa olisi tehty, ei enää tarvitsisi huolehtia 
siitä, miten tulo- ja menoarvioon estettäisi tulemasta 
vajausta, koska silloin voitaisi maksaa melkein koko 
Belgian valtiovelka, ja sitä paitsi ei silloin enää sellaisen 
suuren laitoksen hallinto ja hoito tuottaisi mitään vai
keuksia. Mutta on olemassa korkeampi katsantokanta: 
teollisuuden ja kaupan edut! Voidaan varmasti väittää, 
että sen suuremmöisen kansantaloudellisen elpymisen, 
mikä nyt on nähtävissämme, ja  jonka vertaista tuskin 
tavataan oman kansamme tai jonkun muun kansan 
historiassa, on suurimmaksi osaksi aiheuttanut tämä 
valtava tuotannonväline, mikä nyt on valtion hallussa. 
Edeltäjilläni ja minulla on 30 vuoden aikana viran
toimituksessa ollut silmämääränä yksinomaan teollisuu
den edistäminen. Nykyisin valitetaan, että hallinto 
ei ole teollisuusmiesten käsissä, jotka olisivat voineet 
koota monia miljooneja voittona . . . Kun kerran kaikki 
radat ovat valtion hallussa, voi kamari ratkaista, onko 
valtion itsensä niitä hoidettava vai onko ne jätettävä 
yksityisille yhtiöille. Mutta minä uudistan, että sinä 
päivänä, milloin jälkimäinen vaihtoehto hyväksytään, 
on taantumuksen usva laskeutunut kauppamme ja 
teollisuutemme y li.“
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Meidän tarvinnee tuskin mainita, että näinä syyt, 
mitkä edustajakamariin tekivät valtavan vaikutuksen, —  
mutatis mutandis, tarpeellisesti muutettuina, —  voidaan 
soiittaa kaikkiin muihinkin teollisuuksiin ja kuletus- 
liikkeeseen. Mikä pitää paikkansa rautateihin nähden, 
se pitää yhtä hyvin kutinsa raitioteihinkin nähden. 
Kun yksityisten yhtiöiden ja trustien toiminta Hans
kassa ja Pohjois-Amerikassa on johtanut surkuteltaviin 
seurauksiin, voidaan päinvastoin sanoa, että raitioteiden 
ottaminen kuntain liuostaan on Englannissa tuottanut 
mitä loistavimpia tuloksia. Tämän todisteeksi riittänee 
seuraava lainaus vuoden 1899 Municipal Year Booleista: 
„Kuluneen vuoden aikana ei mikään kunnallisten yri
tysten ala ole edistynyt siinä määrin kuin raitiotie- 
liikenne. Melkein kaikki suurimmat kaupungit ovat 
ottaneet huostaansa raitiotiet tai ovat aikeessa tehdä 
min. Yhtiöiden toimilupakausien loppu sattuu samaan 
aikaan erään uuden liikennejärjestelmän käytäntöön 
ottamisen kanssa, ja  muutamien vuosien kuluttua on 
raitiotieliikenteessä kaikilla suuremmilla paikoilla tapah
tunut täydellinen kumous. Monet kaupungit, mitkä 
niin pian kuin suinkin tahtovat saada raitiotiet val
vontansa alaisiksi, eivät edes odota lupakauden lop
pumista, vaan ostavat suorastaan takaisin toimiluvan 
saaneet radat. Yleiseen tunnustetaan nykyisin, että 
 ̂asta sitte on raitioteistä yleisölle mahdollisimman suuri 

lyöty» kun ne ovat kunnan omina.“
Miden, jotka vielä epäilevät, sopii verrata niitä 

vaununrohjoja, mitkä rumentavat Pariisin katuja, niihin 
muhkeisiin kaupungin vaakunalla varustettuihin vau
nuihin, mitkä kulkevat Edinburgissa tai Glasgovissa. 
Sitä paitsi on Pariisin vanhanaikaisissa vaunuissa kul
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kemisesta maksettava 30 penniä, kun taas Glasgoivissa 
ja Edinburgissa voi kulkea kaupungin ympäri viiden 
pennin maksusta. Siinä on meillä todistus siitä, että 
raitiotiet kunnallisina laitoksina, ei ainoastaan maksui
hin nähden vaan mukavuuteenkin katsoen, ovat edulli
sempia kuin osakeyhtiöiden yksinoikeuksina. Tämä 
johtaa meidät tutkistelemaan uutta saijaa sosialisee- 
rauksen eduista.

5. T uotteiden  laatu.

Sellaisetkin kansantaloustieteilijät, jotka jyrkästi 
vastustavat valtionmonopooleja, ovat pakotetut tunnus
tamaan, että ne yleensä hankkivat kuluttajille puh
taampaa tavaraa kuin yksityistuotanto. „Jos otetaan 
huomioon suuret valmistuskustannukset“ , sanoo Leroy- 
Beaulieu, „on valtionmonopooli ainoa keino taata kulutta
jalle kunnollista, tuoretta ja väärentämätöntä tavaraa.“ 
Se on kieltämätön tosiasia. Kun Saksan valtiopäivillä 
1877— 78 oli käsiteltävänä tupakkavero, lausui von 
Stauffenberg, valtiopäiväin silloinen varapuhemies: „Me 
tupakoitsijat tiedämme hyvin, että me poltamme, mutta 
emme tiedä edes likipitäen, mitä me poltamme. Tupa- 
kanlisäkkeiden käyttö on saavuttanut sellaisen laajuuden, 
että on pitänyt haij ottaa varsinaisia kasvitieteellisiä 
opintoja voidakseen tehdä selvää kaikista niistä ainek
sista, mitä tupakassa ja sikareissa tavataan, kaalinleli- 
distä aina kirsikanlehtiin saakka, ja miten kävisikään, 
jos vero nostettaisiin 40 markasta 60 markkaan.“ — 
Ranskassa on tupakkavero paljon korkeampi kuin se, 
inistä herra von Stauffenberg valtiopäivillä puhui, ja 
kuitenkin on tavara puhdasta. Siinä todistus, mikä 
suuresti puhuu monopoolin eduksi.



Samat syyt voitaisi esittää alkoholimonopoolin puo
lustukseksi, jos kuten ennen arveltiin, alkoholin puhtaus 
■olisi tärkeämpi tekijä taistelussa alkoholismia vastaan.

Emme voi kuitenkaan olla huomauttamatta, että 
me muistakin syistä, eritoten helpottaaksemme kulu
tuksen rajottamista, kannatamme valtion valmistus- ja 
myyntimonopoolia alkoholijuomiin nähden. On näet 
todistettu, että täysin puhdaskin alkoholi on yhtä 
myrkyllistä kuin sikunapitoinenkin.

Mitä toiselta puolen tulee elintarpeisiin, kuten lei
pään, voihin, maitoon, siirtomaanta varoihin, sanalla 
sanoen kaikkiin sellaisiin tuotteisiin, jotka nykyisin 
ovat yhtä hankalan kuin tehottoman valvonnan alaisia 
yhteiskunnan puolelta, niin on selvää, että niiden hankin
nan ottamista valtion tai kuntain huostaan puolustaa eri
tyisesti se seikka, että niiden laatu sen kautta paranisi.

Meidän päivinämme ovat siirtomaantavarain kaup
piaat siinä huudossa, että he väärentävät tavaroitansa, 
ja  kunnioitusta ansaitsevat poikkeukset eivät voi vai
kuttaa tähän yleiseen tuomioon. Huolimatta poliisien 
toimittamasta valvonnasta eivät maidonmyyjät tahdo 
luopua turmiollisesta tavastaan sekottaa maitoonsa vettä. 
.Sekä suuret että pienet meijerit ovat Belgiassa niin 
läheisessä yhteydessä margariinitehtailijain kanssa, että 
viimeksi mainitut kuvitetuissa hintaluetteloissaan suo
sitelevat komeita laitteita, joiden avulla magariini 
yleisön ja  poliisin huomiota herättämättä voidaan mei
jereihin kulettaa. Monin paikoin pienissä leipomoissa 
vallitseva likaisuus on räikeänä vastakohtana Belgian 
suurten osuusleipomoiden siisteydelle. Leipomoliikkeen 
kunnolliseksi saattaminen tarkottaa siis osaksi näiden 
mallileipomoiden tuottamien etujen yleistämistä.
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Terveydellisistä syistä ja tehdäkseen, lopun hyödyt
tömästä ajan ja voimien tuhlauksesta on Glasgowin val
tuusto tutkituttanut, minkä järjestelmän mukaan olisi 
paras kunnan virkailijoille tutkituttaa ja steriliseerata 1) 
maito ennen sen käyttämistä. „Maidonkulettaja ja kir
jeenkantaja“ nimisessä lentolehtisessä ehdotuksen tekijät 
viittaavat siihen tosiasiaan, että paitsi niitä etuja, mitä 
saavutettaisi ottamalla maidonmyynti kunnan huostaan, 
säästettäisi myöskin se aika, mikä maidonkulettajilta 
nyt kuluu kuletellessa maitoa sinne tänne. Sen jaka
misen ehtisivät toimittaa muutamat henkilöt, kun näi
den ei tarvitsisi kaupunkia kierrellä vaan kulkisivat 
kuten postiljoonit kirjeitä ja sanomalehtiä jakaessaan 
asunnosta asuntoon jättäen kuhunkin sinne menevän 
maidon.

Emme tahdo esimerkeillä turhaan lukijaa väsyttää, 
vaan katsomme jo  esitetyn perusteella voitavan pitää 
totena, että milloin valtion ja kuntain liikeyrityksiä ei 
hoideta yksinomaan voiton saantia silmällä pitäen, niillä 
on ainakin se hyvä puoli, että yleisö saa tavaraa, jonka 
puhtautta ja väärentämättömyyttä kenenkään ei tarvitse 
epäillä. Sosialiseerauksen laajeneminen saa siis aikaan 
kieltämättömän siveellisen edistysaskeleen taloudelli
sissa oloissa.

6. Tulevien sukupolvien edut.

Niiden välittömien etujen ohella, mitä sosialisee- 
rauksesta yleisölle koituu, on myöskin otettava huo
mioon, että yhteiskunnan harjottama tuotanto vallan

y  Steriliseeraamiseksi nimitetään basillien ja bakterien hävittä
mistä jostain aineesta.
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toisin kuin kapitalistinen takaa maan rikkauksien säi
lymisen ja järkiperäisen käyttämisen.

Begialaiset rautakaivokset, mitkä on jätetty toimi- 
luvan-omistajain huostaan, ovat siitä surullisena, mutta 
opettavana esimerkkinä. Kansainvälisen kaivosaikakaus- 
kirjan julkaisema ankara arvostelu tuotannon harjotta- 
mistavasta englantilaisissa kivihiilikaivoksissa soveltuu 
toisiinkin maihin. Arvostelussa sanotaan m. m.: „Vaikka 
Englannin kaivokset ovat niin rikkaita, että paranne
tuilla, uusaikaisilla työtavoilla kaivostyö voitaisi niissä 
ulottaa 1,200  metrin syvyyteen asti, ja vaikka niissä 
riittäisi hiiltä kolmeksi vuosisadaksi, harj ottavat nykyi
set omistajat niissä sellaista ryöstötuotantoa, että jo, 
50 vuoden kuluttua, jos mieli tuotantoa jatkaa, on otet
tava käytäntöön paljon kalliimmat työtavat, mikä var
maankin tulee aiheuttamaan kivihiilen hinnan kohoa
misen.

Kun Transvaalin hallitus eteläafrikkalais-sodan 
alkaessa otti haltuunsa Hand-alueen kultakaivokset 
harjottaakseen niissä kaivantotyötä omaan laskuunsa, 
tekivät siellä insinöörit samallaisia havaintoja. „Monin 
paikoin“ , kirjottua insinööri Kuhalle, joka oli johtajana 
„Rose Deep Mine“ nimisessä kaivoksessa, „tulin siihen 
käsitykseen, että entinen johtokunta oli kaivoksissa 
harjottanut pelkkää ryöstötuotantoa, se on, oli otettu 
ainoastaan vahvasti kultapitoinen malmi laatimatta 
alunpitäen mitään järkevää suunnitelmaa kaivantotyön 
järjestämiseksi. “

Samallaista välinpitämättömyyttä tulevaisuuteen näh
den on huomattavissa vielä raaemmassa ja paljon vaaral
lisemmassa muodossa siinä metsän hakkuussa, mitä enim
mät metsänomistajat metsissään harjottavat. „Ennem
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min tai myöhemmin“ , sanotaan Belgian metsäyhdistyk
sen aikakauskirjassa, „tulevat yksityisten metsät koko
naan häviämään tai ainakin menettävät sen suuren 
merkityksen, mikä niillä nyt on. Omistaja ei ollen
kaan välitä niistä seurauksista, mitä metsän hakkuu 
voi tuottaa ilmastolle, vesisuhteille ja teollisuudelle; 
hän katsoo ainoastaan omaa etuaan.“

Näistä syistä vaativatkin kaikki valistuneet metsän- 
hoitovirkailijat ja enimmät kansantaloustieteilijät val
tion metsien säilyttämistä ja  lisäämistä. Sitä paitsi on 
huomattava, että melkein kaikki heidän esittämänsä 
todistusperusteet voidaan täydessä laajuudessaan sovel
luttaa muihinkin maapallon rikkauksiin, joitten hoito 
tulevien sukupolvien edun nimessä on järkiperäiseksi 
järjestettävä.

7. Yleiskatsaus ja johtopäätöksiä.

Esittämillämme eduilla on, ainakin eräillä tuotannon
aloilla, niin huomattava merkitys, että kaikissa kansan
valtaisissa maissa laajenee yhä voimakkaammaksi liike, 
mikä vaatii valtion ja  kuntain toiminnan laajentamista 
taloudellisella alalla. Ja näin tapahtuu huolimatta 
ennakkoluuloista, etujen vastakohtaisuudesta ja niistä 
painavista syistä, joilla voidaan vastustaa kapitalistisen 
valtion esiintymistä työnantajana.

Yksinpä sosialismin kiivaimmatkin vastustajat pakot
taa olosuhteiden voima, vaistomaisesti tai vastoin tah
toaan, edistämään sen toteuttamista. Sidney ~Webb 
kirjottaa ivallisesti: „Sosialismia vihaava kaupungin- 
valtuusmies kävelee kunnan omistamalla jalkakäytävällä, 
mikä valaistaan kunnan valokaasulla ja puhdistetaan 
kunnan luudilla ja vedellä. Kunnan kauppahallin
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tornikellosta hän näkee, että vielä on liian aikaista 
tavata lapsiaan, jotka tulevat kunnan koulusta, mikä 
sijaitsee lähellä läänin hourujenhuonetta ja kunnallis- 
sairaalaa. Hän käyttää siitä syystä valtion sähkölennä- 
tintä ilmottaakseen lapsilleen, ettei heidän ole mentävä 
kaupungin puistoon, vaan tultava kunnan raitiotievau
nussa tapaamaan häntä kunnalliskirjaston ja kunnallis- 
museon vieressä olevaan kaupungin lukusaliin, missä 
hän aikoo silmätä läpi eräitä virallisia asiakirjoja val
mistautuakseen puhumaan kaupungin talolla kanavien 
kansallistuttamisen ja  valtion valvonnan lisäämisen tar
peellisuuden puolesta rautateillä.“

Me sanomme jo  tässä nimenomaan, ja etempänä 
tulemme perusteellisemmin osottamaan, että tämä osit
tainen sosialismi, tämä tuotannon kunnallistuttaminen 
ja valtiollistuttaminen kapitalistisessa valtiossa olennai
sesti eroaa todellisesta sosialismista, ja  että sen laaje
neminen eräillä tuotannon aloilla saisi aikaan enemmän 
vahinkoa kuin hyötyä.

Tähän asti olemme puhuneet yksistään niistä eduista, 
jotka yleensä voidaan katsoa johtuvan ainoastaan 
yhdestä ainoasta syystä, nimittäin siitä, että valtio 
ja  kunta liikkeenharjottajana, joita ei johda kapitalis
tiselle riistolle luonteenomainen raivoisa voitonhimo, 
huolehtivat enemmän yhteisestä hyvästä ja ovat tai
puvaisempia toimimaan muista vaikuttimista kuin voiton
himosta.

On itsestään selvää, että vakinaista palkkaa nautti
villa virkamiehillä, joita ei kiihota osallisuus liikkeen 
tuottamaan voittoon, ei ole samallaista syytä kuin voi- 
tonhimoisilla yksityisillä työnantajilla polkea työn
tekijäin palkkoja, pitentää työpäivää, puijata kuluttajia,
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väärentää tuotteita tai tuhlata nyt elävän sukupolven 
luonnollisia rikkauksia. Mutta toiselta puolen, ja tämä 
on mitalin nurja puoli, ei virkavalta, harrastuksen 
puute ja taloudellinen riippumattomuus liikeyrityksen 
menestymisestä voi olla vaikuttamatta epäsuotuisasti 
liikkeenjohtajan' parannusten ja uudistusten toteutta- 
mishaluun ja työtarmoon, eritoten yhteiskunnassa, 
missä kaikki on omiaan vähentämään altruististen, 
ihmisrakkaudellisten, vaikutinten merkitystä.

Yritysten yhtenäinen johto ja työn sosialiseeraus, 
yhteiskunnallistuttaminen, lisäävät tuottavaisuutta, 
mutta tältä suuremmalta tuottavaisuudelta riistää osit
tain merkityksen harrastuksen puute, kaavamaisuus, 
tarpeettoman laaja kirjottelu, syvälle juurtunut tuhlaa
vaisuus, yleisön toivomusten huomioon ottamatta jättä
minen, mistä kaikista vioista nykyajan virkavaltaa 
syystä moititaan. Ja vaikkapa eräissä kansanvaltai
sissa yhteiskunnissa hyvällä syyllä voidaankin kun
nallisia liikeyrityksiä pitää mallilaitoksina, niin rajot- 
tuu se, mitä enimpien valtion liikeyritysten puolusta
miseksi voidaan sanoa, siihen, että valtiollistuttamisen 
haitat tuotantoon nähden eivät ole suurempia kuin ne 
haitat, joita suuret yksityiset yhtiöt aikaan saavat.

Ei voida tarpeeksi usein huomauttaa siitä, että ne, 
jotka arvelevat sosialismin yksinkertaisesti olevan vain 
valtion harjottaman liiketoiminnan laajentamista, ereh
tyvät suuresti. Niin kauan kun porvaristo vallassa 
pysyy, ovat julkiset liikeyritykset pakostakin itse 
asiassa kapitalistisia yrityksiä, joita valtio hoitaa mah
dollisimman paljon, joskaan ei yksinomaan, vallitsevan 
luokan etuja silmällä pitäen.



KOLMAS LUKU.

Hallintokysymys.

„Kun kaikki ovat virkamiehiksi muut
tuneet, ei enää ole olemassa mitään vir
kamiehiä.“ Jean Jaurès.

Vaikkapa kaikki sosialistiset teoreetikot satoja ker
toja ovat sitä vastaan panneet vastalauseensa, pitävät 
sosialismin vastustajat kuitenkin kiini siitä väitteestään, 
että sosialismin tunnussanana olisi: Kaikki on valtiol- 
listutettava.

Tällainen väitös on pelkkää sanaleikittelyä sanan 
„valtio“ kahdenlaisen merkityksen perusteella ja  jättää 
kaksinaiselle tulkinnalle täyden vapauden.

Sanan laajimmassa merkityksessä voi valtio tarkot- 
taa, mitä yhteiskuntajärjestystä tahansa, siis myöskin 
poliisi- ja virkavaltavaltiotakin, minkä tehtävänä on 
omistavan luokan etujen suojeleminen. Ainoastaan 
tavattoman häikäilemättömästi vääristelemällä sosialis
tisia oppeja voidaan kylläkin väittää, että me tahtoi
simme tälle kuritushuonevaltiolle, tälle valtiolle nykyi
sessä muodossaan uskoa kaikkien yritysten johdon,
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yksinoikeudet kaikilla tuotannon aloilla ja korkeimman 
ratkaisuvallan tuotantoon ja tavarain vaihtoon nähden.

Jos asian laita todella sellainen olisi, niin sosialistit 
itse olisivat sellaisen sosialismin jyrkimmät vastustajat.

Ensimäisenä me olemme valmiit tunnustamaan, että 
sellainen valtio olisi mitä vaarallisin sekä persoonalli
selle vapaudelle että yhteiskunnallistutetun työn tuot- 
tavaisuudelle. Unhotetaan taikka ollaan unhottavinaan 
se tärkeä seikka, että sosialismi pyrkii toteuttamaan ei 
ainoastaan omaisuuden yhteiskunnallistuttamisen vaan 
myöskin järjestämään työn sen nykyisestä järjestelystä 
olennaisesti eroavalla tavalla.

Jotta tämä työn sosialistinen järjestely voitaisi 
toteuttaa, tulee tapahtua joukko uudistuksia sekä älyl
lisellä että siveellisellä kuin myöskin yhteiskunnas lis- 
valtiollisella alalla. Niihin kuuluu ennen kaikkea, että 
järjestvnyt kövhälistö on saanut käsiinsä valtiollisen 
vallan, että valtiotalous erotetaan kansantaloudesta, että 
yhteiskunnallisissa laitoksissa nykyisin vallitsevan pit
källe menevän toimivallan keskittämisen tilalle tulee 
toimivallan jakaminen useammalle.

1. Köyhälistö valtiovallan valtaajana.

Tärkein eroavaisuus suurten yhtiöiden ja valtion 
tai kuntain harjottaman liiketoiminnan välillä on siinä 
tavassa, jolla ylimpäin toimihenkilöiden paikat täytetään.

Edellisessä tapauksessa valitaan johtava mies osak
keenomistajista ja siitä syystä tämä toimii näiden etua 
yksinomaan silmällä pitäen.

Jos valta on itsevaltiaan hallitsijan tai vallassa- 
olevan harvalukuisen koplakunnan —  klikin käsissä, 
niin on tuskin tarpeellista mainita, että silloin julkisten
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yritysten johto voi olla suorastaan ristiriidassa yhteisen 
hyvän, kansan pohjakerrosten edun kanssa ja yksin
omaan palvella yksinvaltiasta tai vallitsevaa luokkaa. 
Yksinvaltaisessa sotilasvaltiossa sattuukin usein, että. 
sosialistit itse mitä tarmokkaimmin vastustavat valtion 
toiminnan laajentamista jollekin määrätylle tuotannon
alalle. .

Niinpä seisoivat Saksan sosialidemokratit vastarinnan 
ensi riveissä Bismarckin tupakkamonopooliehdotusta, 
Kanitz m viljakaupan valtiollistuttamista koskevaa ehdo
tusta ja hiljattain agraarien —  maaporhojen —  valtio
pankin uudistusta koskevaa ehdotusta vastaan aset
tuessaan. Schoenlank oli oikeassa sanoessaan valtiopäi
villä helmikuussa 1899, että valtiopankin uudistus tällä 
haavaa oli jättävä ainoastaan aseita aatelisjunkkarien 
käsiin ja toteuttava heidän aikeensa, ja voi näin ollen 
suuresti uhata nykyaikaisen tuotannon kehittymistä.

Karl Kautsky on niinikään maanviljelyskysymystä 
käsittelevässä teoksessaan asettunut porvarillisiin uudis
tussuunnitelmiin nähden maatalouden alalla jyrkästi 
vastustavalle kannalle. Sellaisessa yksinvaltaisessa val
tiossa, kuten Saksassa, lisäisi maan valtiollistuttaminen 
todellisuudessa vain valtiosta riippuvaisessa asemassa 
olevien vuokramiesten lukua ja hankkisi valtiolle varoja 
tykkien valmistamiseen, linnoitusten ja panssarilaivojen 
rakentamiseen, sanalla sanoen: valmistaisi valtiolle tilai
suuden ilman minkäänlaista valvontaa tuhlata tavatto
mia rahamääriä tuottamattomiin tarkotuksiin.

Vaikkakin köyhälistö enemmän tai vähemmän kan
sanvaltaisissa valtioissa meidän päivinämme todellakin 
omaa riittävästi vaikutusvaltaa saattaakseen vhteis- 
kunnan edun määrääväksi eräiden valtion yksioikeuk-
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sinä olevien liikeyritysten johdossa, voi kuitenkin se,, 
mikä nyt on poikkeuksena muuttua säännöksi vasta 
silloin, kun valtiollisen vallan täydellinen valtaaminen 
on taannut työtätekevän luokan lopullisen valtiollisen 
vapautuksen.

Niin syvälle käypä kuin tällainen muutos valta
suhteissa olisikin, ei se kuitenkaan yksin olisi riittävä 
poistamaan niitä vaarallisia epäkohtia, mitkä hautaavat 
nykyajan valtion harjottamaa tuotantoa.

Enimmät näistä epäkohdista aiheutuvat pääasialli
sesti liian pitkälle menevästä toimivallan keskittämi
sestä ja siitä, että kaikkialla valtion hallitustehtävät ja  
taloudelliset tehtävät tai, kuten Schäffle sanoo, valtio
talous ja kansantalous, tai, kuten Saint-Simon lausuu, 
ihmisten halhtseminen ja elottomien esineiden hoito, 
kytketään yhteen.

2. Valtiotalous ja kansantalous.

Nykyajan valtio ei ole yksilö, vaan sekava joukko 
mitä erilaisimpia ihmisiä, jotka suorittavat mitä erilai
simpia tehtäviä.

Nykyajan valtiossa tavataan ikivanhoja sotilaallisia 
laitoksia nykyajan uusien tuotannollisten muotojen 
rinnalla.

Ministerin edustamana on valtio samalla kertaa 
kenraali, yliopiston kansleri, korkein hallintoviranomai
nen, poliisi, sitä paitsi posti-, sähkölennätin-, telefooni-ja 
rautatielaitosten, tie- ja siltarakennusten ylijohtaja, teol
lisuuslaitosten ja kaivosten tarkastaja, maanviljelyksen 
kaitsija, rahatehtailija ja paljon muuta.

„Hanskassa“ , sanoo E. de Laveleye, „on ministerien 
käytettävänä kolme miljaardia, minkä verot tuottavat;
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sitä paitsi on lieidän valvontansa alaisina kuntain, lää
nien ja hyväntekeväisyyslaitosten menoarviot, mitkä 
yhteensä nousevat ainakin tuhanteen miljoonaan mark
kaan. He kustantavat, johtavat ja tarkastavat valtion 
kouluja, sekä ylempiä että alempia, lie nimittävät piispat 
ja toisella kädellä paikkaavat papit1) toisella tanssijata
ret, jotka suuressa oopperassa paljastavat sulonsa yleisön 
nähtäviksi; he ylläpitävät tiede- ja taidelaitokset, aka
temiat, observatoorium.it j. n. e.; he määräävät, miten 
monta hehtaarin alaa on käytettävä tupakan viljelemi
seen, miten monta tainta tulee kasvaa hehtaarin alalla 
ja miten monta lehteä tulee olla kussakin taimessa, 
niin, he asettavat erinäisiä tarkastajia lukemaan näitä 
lehtiä; he myyvät näitä tyhmistyttämisvälineitä etu
oikeutetuissa puodeissa, joiden omistajat he nimittävät 
kautta koko maan; he välittävät kirjeiden, sähkösano
mien ja sanomalehtien lähetykset, mihin tehtävään 
tarvitaan kokonainen legioona toimitsijoita; he raken
tavat maantiet ja rautatiet, sillat ja kanavat; he johtavat 
metsänhoitoa, metsistyttävät paljaat vuoret, valvovat 
yksityistä metsänhoitoa; lie valmistavat porsliinia Sev- 
resissä ja mattoja Gobelinissa; tullien ja muiden rasi
tusten avulla ja palkitsemalla erityisesti suosionaan 
tuotannonaloja sekaantuvat he asioihin kaikilla tuotan- 

‘ nonaloilla.“
Ylijohtajiksi näihin laitoksiin, joita todellisesti joh

tavat kylläkin asiantuntijat, mutta vastuuvapaat virka
miehet, määrätään vastuunalaisia, mutta asiaa tunte
mattomia politikoitsijoita.

y  Sen jälkeen kun tämä teos kirjotettiin on Ranskassa kirkko 
erotettu valtiosta, joten siellä nyt hallitus ei enää piispoja virkoi
hinsa nimitä eikä pappeja palkkaa.
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Samalla kun yksityisten rautateiden hallinto on 
erityinen ammattiala, ja kun itsestään on selvää, että 
valtionrautateiden johtoon olisi asetettava insinöörejä, 
teknikkoja, todellisia ammattimiehiä, mitkä ovat kaukana 
politiikassa, uskotaan valtion rautatielaitosten johto 
asianajajille ja politikoitsijoille, joilla ei tähän tehtävään 
ole muita edellytyksiä kuin ne palvelukset, mitä ho 
ovat puolueelleen tehneet.

Sama ministeri voi, kuten Belgiassa oli asian laita 
Yandenpeereboomin aikana, sekä johtaa rautateitä että 
ohjata valtiolaivaa.

Kun ministeri kärsii poliittisen tappion, luopuu hän 
samalla teknillisestä tehtävästään. Juuri tämä yhteen- 
kytkeminen, tämä ministerien epäkelpoisuus, nämä 
ainaiset ministerien vaihdokset, tämä keskenään risti
riitaisten ja yhteen soveltumattomien tehtävien sekaisin 
sotkeminen antaa vapaamielisille kansantaloustieteili- 
jöille heidän parhaan aseensa sosialismia vastaan.

Meille osotetaan porvarillista valtiota, sen virkavaltaa 
ja  suurta syöpäläisjoukkoa, sen suunnatonta toimivallan 
keskittämistä, sen sietämätöntä kaavamaisuutta, sen tuh
lailevaa taloudenhoitoa ia huudahtetaan: Tuollainen on 
siis se yhteiskuntajärjestelmä, minkä te tahdotte saattaa 
yleiseksi! — Todellisuudessa on asia aivan päin vastoin.

Sosialismi ei tarkota yksinomaan tuotanto- ja vaihto- 
välineiden yhteiskunnallistuttamista. Se vaatii m. m. 
myöskin, että poliittinen valtio, hallituselimistö, eriste
tään tuotantovaltiosta, mikä pankkiirina, kulkulaitosten 
omistajana j. n. e. on yhteiskunnan taloudellinen elimistö.

Kun käytämme sanaa „eristää“ , niin on selvyyden 
vuoksi huomautettava, ettemme tarkota täydellistä erot
tamista, sillä vaikkakin tuotantoyritykset, taloudelliset
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laitokset täytyykin saattaa itsenäisiksi, niin ei niitä 
kuitenkaan voida kokonaan irti reväistä valtioista, mikäli 
tämä on kansan tahdon ilmaisumuoto.

Se lainsäädäntötyö, mitä nyt tarvitaan työajan rajot
tamiseksi, työväen vakuutuksen aikaansaamiseksi ja suo
jeluksen hankkimiseksi työläisille työnantajain vallan 
väärinkäyttöä vastaan, ei tietystikään kävisi tarpeetto
maksi, vaikkakin yritykset saisivat julkisen luonteen. 
Mutta samalla kun tuotannon yhteiskunnallistuttaminen 
edistyy, samalla käy yhä välttämättömämmäksi erottaa 
valtion poliittiset ja taloudelliset tehtävät. Tämän 
eristämisen tulee olla yhtä perinpohjaisen kuin esim. 
ruuansulatuksen ja verenkierron toiselta puolen ja toi
selta puolen hermoston ja aivojen tehtäväin välinen 
ero ihmisruumiissa.

Olosuhteiden vaikutukseeta ilmenee muuten jo  nytkin 
tällaista pyrkimystä melkein kaikissa maissa. Kaikkialla 
vaaditaan ja myös toteutetaan politiikan ja taloudellisen 
hallinnon eristäminen suuremmassa tai pienemmässä 
määrässä.

Y. 1898 valitti Belgian teollisuuden- ja kaupanhar- 
jottajain yhdistys —  miten paljon valituksiin oh aihetta, 
sen jätämme tässä selvittelemättä —  eräistä epäkohdista 
rautatiemaksuissa ja lausui, „että tällaiset epäkohdat 
tulevat säilymään niin kauan, kun rautatiet ovat valtion 
huostassa ja niiden hoitajina ovat politikoitsijat, jotka 
alati ovat kaikilta tahoilta tulevan painostuksen alaisina“ . 
Sen vuoksi se vaati „asetettavaksi tariffineuvoston, mihin 
jäseniksi nimitettäisi ammattimiehiä rautatiealalta, parla
mentin jäseniä sekä kaupan ja teollisuuden edustajia, 
ja  minkä mielipidettä ministerin on kuulusteltava, ennen
kuin hän julkasee uusia tariffeja tai vanhoja muuttaa“ .
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Samallainen ehdotus on tehty myöskin Ranskan 
parlamentissa.

Pitäen kiini näistä aivan oikeista näkökohdista voi
nemme kysyä: miksei noudateta Sveitsin hallituksen 
esimerkkiä, mikä sekä valtiopankin perustamista koske
vassa ehdotuksessaan että myöskin v. 1898 ostamiaan 
rautateitä koskevassa laissa on asettanut tarkoin harkitun 
rajan politiikan ja valtiolaitosten hoidon välille?

Sveitsin rautatiehallitus on itse asiassa täysin riip
pumaton valtiollisen vallan omaajista. Siihen valitsee 
jäsenet osaksi liittoneuvosto, osaksi eri kanttoonit. 
Heidän tehtäviinsä ei voi yhdistää valtiollista ja hallin
nollista luonnetta olevia tehtäviä. He ovat ammatti
miehiä, ei politikoitsijoita.

Samallainen itsenäinen hallinto on erinomaisia tulok
sia saavuttaen otettu käytäntöön enimpien Austraalian 
englantilaisten siirtokuntien rautateillä-, Yhdysvaltain 
työkamareissa ja julkisen opetuksen alalla, Belgian 
säästökassoissa ja kunnallisissa luottolaitoksissa—.jurii- 
disen henkilön oikeuksilla varustetuissa, mutta varsi
naisesta valtionhallinnosta erotetuissa laitoksissa 
Englannissa kunnallishallinnon alalla, kouluissa ja ter- 
veydenhoitolaitoksissa j. n., e.

Jos tällainen järjestelmä otettaisi käytäntöön kaikissa 
julkisissa laitoksissa, poistuisivat monet niistä epäkoh
dista, joita synnyttävät ministerivaihtokset, ministerien 
taitamattomuus ja valtiovallan sekaantuminen tuotan
toon. Mutta tämä uudistus ei yksin riittäisi poistamaan 
niitä elimellisiä vikoja, mitkä valtion laitosten hoidossa 
nykyisin ilmenevät.
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3. Hallinnon desentralisatsioni.

Nykyisen järjestelmän luonteenomaisena piirteenä 
sekä taloudelliseen että poliittiseen hallintoon nähden 
on huippuunsa kehitetty keskittäminen.

Kullakin hallintoalalla, ylhäältä alas saakka, on käy
tännössä valvontajärjestelmä, mikä panee suuremman 
painon päätösten tekoon kuin niiden toteuttamiseen, 
vähentää alotehalua ja  tukahduttaa vastuunalaisuus- 
tunteen. Belgian valtionradoilla— ja mikä pitää paik
kansa Belgiaan nähden, se on paikkansa pitävä mui
hinkin maihin nähden —  ei rata-insinööri missään 
tapauksessa saa panna toimeen järjestelmän muutosta 
hänelle uskotussa virassa hankkimatta siihen ensin 
lähimmän esimiehensä suostumusta. Tämän taas täytyy 
ensin kuulostaa rautatiehallituksen mieltä ja tämän on 
useimmissa tapauksissa hankittava hallintoneuvoston 
suostumus.

Sanalla sanoen, jokaisen uudistusehdotuksen on 
kulettava kolmen viraston kautta, joissa totuntatapa, 
tietämättömyys ja uudistusvihollisuus ehkä asettavat 
voittamattomia esteitä sen toteuttamisen tielle. Lujalla 
tahdonvoimalla varustettu . mies toteuttaa suunnitel
mansa, mutta sellaiset ihmiset ovat poikkeuksia, ja siksi 
ehdotuksista harvoin tosi tulee. Toiselta puolen vai
kuttaa tällainen menettelytapa, jonka ainoana karkotuk
sena on toimivallan keskittäminen, että edesvastuun- 
tunne heikkenee. Kun ministeri ei omaa mitään ammatti
tietoja, on valvonta useimmiten hallitusneuvosten käsissä, 
mikä tavallaan on yleisön edustaja.

Mutta kenen on vika, jos tyhmyyksiä ja  virheitä 
tulee tehdyksi? Hallituksenko? Mahdotonta. Hallitus
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ei päätä mitään eikä voi päättääkään ilman neuvoston 
suostumusta. Ja hallitus, osaston päällikkö, insinööri 
eikä kukaan muukaan ole halukas ottamaan päälleen 
edesvastuuta, kun kukaan ei ole toiminut kaikkien 
mieltä kuulustamatta, ja kun kaikki ovat kanssasyyllisiä.

Tämä järjestelmä on niin syvälle juurtunut, että 
julkisten virastojen valvonta enää tuskin ollenkaan 
koskee taloudellista puolta, vaan 011 aivan muodollista 
laatua. Tärkeintä valvonnassa on tutkia, onko kussakin 
tapauksessa hierarkkisessa1) järjestyksessä pyydetty 
suostumusta. Mitä jonkun päätöksen toteuttaminen on 
tullut maksamaan, se ei merkitse mitään. Ei mikään 
verstanpäällikkö, ei mikään liikennetirehtööri, ei mikään 
ylitirelitööri virallisissa kertomuksissaan anna tarkkoja 
tietoja taloudellisesta puolesta. Sekä rautatieministerin 
julkaisemat kertomukset, että edustajakamarissa teh
tyihin välikyselyihin annetut vastaukset todistavat 
tämän aivan selvästi. Ne harvat numerotiedot, mitä 
annetaan, ja mitkä ovat ainoita, mitä antaa voidaan, 
ovat epätarkkoja pyöreitä lukuja, jollaiset kelpaavat 
ainoastaan budgettitarkotuksiin.2)

Tällaisen järjestelmän tilalle on otettava käytäntöön 
desentralisatsionijärjestelmä —  sellainen, jossa toimivalta 
ei ole keskitetty yksiin käsiin vaan on monelle jaettu —  
itsenäisyyden ja vastuunalaisuuden järjestelmä. Mikään 
ei estäisi sellaisen uudistuksen toteuttamista jo  nyt.

1) Hierarkkia, mikä muuten merkitsee pappisvaltaa, tarkottaa 
tässä järjestelmää, jossa samoin kuin kirkon keskuudessaan on eri 
arvoasteita ylempiä ja alempia virkamiehiä, esimiehiä ja käskyn- 
alaisia.

2) Budgetti-tulo- ja menoarvio.



Porvaristo ymmärtää perin hyvin sovelluttaa? käytän
töön kaikessa laajuudessaan meidän vaatimamnJfe järjes
telmän, milloin sen omat suoranaiset edut ovat kyseessä. 
Monissa teollisuusyhtiöissä on johtaja teknillisissä ja 
kauppaa koskevissa kysymyksissä kokonaan riippuma
ton yhtiön hallituksesta. Osakkeenomistajani edustajana 
hallitus etupäässä valvoo tuloksia ja sekaantuu liik
keen hoitoon ainoastaan, milloin erittäin suurimerki- 
tyksiset edut ovat kyseessä, tai milloin katsotaan valvonta 
tarpeelliseksi, ennenkuin joku tärkeämpi päätös tehdään.

Kuta suurempi yhtiö on, sitä laajemmassa muodossa 
on desentralisatsioniajatusta toteutettu. Esim. Cockerillin 
tehdaslaitoksissa Seraingissa on hiilikaivoksilla oma 
tirehtöörinsä, sulatoilla omansa, samoin erityinen tireh
tööri konerakennusta ja myyntiä varten. Vaikka kaihin' 
verstat, sulatot ja tavaravarastot sijaitsevat samalla 
paikalla, ja  vaikka niissä työskennellään sam an  yhtiön 
laskuun, ovat ne kuitenkin aivan riippumattomat toi
sistaan. Valssirauta, mitä sulattojen1 ja valssilaitosten 
tirehtöörin johdolla valmistetaan, ei aina joudu kone- 
rakennus-päällikön verstoihin. Jos edellinen saa sen 
muualle myydyksi korkeampaan hintaan tai jälkimäinen 
saa sitä halvemmalla jostain muualta, niin sulattojen 
tirehtööri mj7y  muualle ja  hänen virkaveljensä ostaa 
muualta. Samalla tavalla johdetaan kaivostyöt ja teräk
sen valmistus.

Samallainen järjestelmä on käytännössä eräissä rauta
tieyhtiöissä. Ranskan Pohjois radan hoidossa velottaa 
-veturiosasto liikenneosastoa veturien käyttämisestä. 
Veturiosaston tirehtööri on yhtiölle vastuuvelvollinen 
veturien aiheuttamista kustannuksista ja  niiden hoidosta 
ja liikenneosaston tirehtööri liikennekustannuksista.
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Mitään sellaista ei ole käytännössä valtion radoilla, 
jo  siitäkin syystä, että nykyisin lähdetään siitä oletta
muksesta, että valtio on erehtymätön ja kaikkivaltias.

Jotta julkisten 3-ritysten riippumattomuus varsinai
sesta valtiomahdista tuottaisi mahdollisimman suuria 
etuja, on siis jokaisessa laitoksessa otettava käytäntöön 
desentralisatsionijärjestelmä, asetettava määrätyt päte- 
vyysehdot ja jätettävä koneiston itsenäiselle liikunnalle 
mahdollisimman suuri vapaus. Sellaisissa oloissa ei 
yksityisen vastuunalaisuus enää olisi epämääräinen ja 
häilyvä, vaan todellinen ja helposti määriteltävissä; 
halu persoonallisten alotteiden tekoon saisi yllykettä: 
valtion taloudellisen toiminnan järjestely saavuttaisi 
käytännöllisyyttä ja vapautta, mitkä siltä nyt puuttuvat. 
.Samalla kun säilytettäisi valtiollistuttamisen kaikki edut, 
saavutettaisi myöskin suurten yhtiöiden järjestelysmuo- 
dollinen etevämmyys.

4. T ulevaisnudenvaltio.

Ne uudistukset, mitkä valtion taloudellisen toimin
nan etujen lisäämiseksi voidaan toteuttaa, ovat tietys
tikin vain alkuna ja lähtökohtana valtion nykyisen 
rakenteen syvemmälle käypiin uudistuksiin.

Valtion hallitustehtävät tulevat yhä suuremmassa 
määrin lakkaamaan samalla, kun sen taloudellisten 
tehtäväin merkitys tulee kasvamaan, tapahtukoonpa se 
•sitte rauhallisesti taikkapa kumoustietä, vaikuttakoonpa 
sen sitte jakso vähempimerkityksisiä uudistuksia taikka 
enemmän tai vähemmän väkivaltaiset kumoukset.

Valtiotalouden ja kansantalouden välinen vastakoh
taisuus ei pohjaltaan ole muuta kuin sotilas- ja teolli
suusvaltion välisen vastakohtaisuuden heijastusta. Jos
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kysymystä tutkiessa mennään pokjeinnialle, voidaan 
varmasti väittää, että valtiovallan anastaminen köyhä
listön käsiin, köyhälistön kansainvälisen järjestäytymisen 
leveneminen ja se seikka, että yhteisomaisiius enemmän 
tai vähemmän nopeasti ja täydellisesti syrjäyttää kapita
listisen omaisuuden, on, välttämättömässä seuraavista 
ohimenevistä taka-askeleista huolimatta, valtavasti edis
tävä yksityisten ihmisten ja kansainvälisten sotain syiden 
vähenemistä ja siten riistävä merkityksen kaikilta pak
koon perustuvilta valtionlaitoksilta.

Samalla kasvaa niiden keskitettyjen ja 113-kyisin 
itsenäisten hallintolaitosten merkitys, joiden ainoana 
tarkotuksena on yhteiskunnallisen yhteenkuuluvaisuu
den, solidariteetin, toteuttaminen ja yhä enemmän laa
jenevan yhteisomaisuuden hoitaminen yhteistä etua 
silmällä pitäen.

Jos ajatellaan nämä molemmat pyrkimykset toteu
tuneiksi tulevaisuudessa, niin siinä on silloin yhteis- 
kuntajäijestelmä, mikä perustuu vapaaehtoiseen yhteis
työhön, ja missä, kuten Engels sanoo, valtiokoneisto 
on yhdessä rukin ja pronssikirveen kanssa joutuva 
johonkin sivistysliistorialliseen museoon.

Nykyajan valtion tilalle tulee valtionhoito, mihin 
sisältyisivät vain ne laitokset, joiden tarkotuksena on 
t-uottavaisuuden kehittäminen mahdollisimman suureksi 
ja rikkauksien oikeudenmukaisen jaon toimittaminen.

Näin ajattelevat kaikki suuret sosialistiset teoreetikot,, 
anarkisti Proudlionista hänen marxilaisiin vastustajiinsa, 
saint-simonilaisista Fourierin oppilaisiin. Tässä koh
dassa ne kaikki hyväksyvät Considérantin kirjan „Des
tinée sociale“ loppulauseet, joissa hän esittää falans- 
terilaisoppinsa seuraavasti: „Kun valtiot on uudistettu
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niin, että ne järjestelevät kaupan ja  rahamarkkinat ja  
johtavat tuotannon tarvitsemaa keskuusliikettä eri väestö- 
keskusten kesken, muuttuvat ne liikkeenjohtajiksi, jotka 
valitsee enemmän tai vähemmän jäsenrikkaat liitot, ja  
jotka nauttivat valitsijainsa luottamusta. Silloin ei enää 
ole mitään mahtia, millä olisi komennettavana armeijat, 
santarmistot ja poliisit; itsevaltius ja vapauden sorto, 
joita kansojen on aina pelättävä niin kauan, kun ne ovat 
pakotetut miekkoja valmistamaan, lakkaavat olemasta.“



NELJÄS LUKU.

Tuotteiden jako.

„Asian laita on niin, että yhteiskunta 
tavallisesti saa alkunsa yksilöllisyyden 
rajottamisesta kommunismin kautta, että 
yhteiskunnan perusolemuksena on kom
munismi, ja että vihdoin yhteiskunnan 
edistyminen ei ole muuta kuin kommu
nismin laajenemista.“

Karl Rodbertus.

UI emme osottaneet, että työn järjestely sosialistisessa 
valtiossa eroaa nykyajan valtionyksinoikeuksien järjes- 
telymuodosta melkoisesti enemmän kuin viimeksi mai
nittu kapitalististen yksityisyritysten järj estelymuodosta. 
Kuitenkin on meidän vielä hiukan tutkisteltava sitä 
perinpohjaista mullistusta —  fourierilainen sanoisi mul
listusta, jonka ympärillä kaikki pyörii —  minkä tuo
tantovälineiden yhteiskunnallistuttaminen tulisi aiheut
tamaan sekä tuotantoon että tuotteiden jakoon nähden.

Tavarain, vaihtoarvojen tuottaminen voiton saannin 
tarkotuksessa on, kuten jo  olemme osottaneet, kapita
listisen järjestelmän tärkeimpiä tuntomerkkejä. Yksi



tyisomaisuuden ollessa vallitsevana ei työn tarkotuksena 
koskaan ole, kuten Rodbertus sanoo, luonnollisten, 
yhteisten tarpeiden tyydyttäminen, vaan määrää tuo
tannon markkinat, kysyntä. Suurta puutetta voi olla 
olemassa, mutta jolleivat puutetta kärsivät omista mitään 
vaihtoarvoja, ei heidän auttamisekseen tehdä mitään. 
Yhteistyö suoritetaan omistavan luokan hyväksi. Jos 
nyt omaisuus olisi yhteistä, suoritettaisi yhteistyö 
kaikkien hyväksi. Yoiton tavottelun tilalle tulisi tuo
tanto todellisten tarpeiden tyydyttämiseksi. Sen sijaan 
että nyt valmistetaan hyödyttömiä ja ylellisyystavaroita 
tuhansien työntekijäin nähdessä nälkää, huolehdittaisi 
silloin ensin kipeimpien tarpeiden tyydyttämisestä. 
Huolehdittaisi ensin ravinnon ja asuntojen, vaatteiden 
ja opetuksen hankinnasta kaikille, ja sitte vasta käy
tettäisi liikenevä työvoima ylellisyystavarani valmista
miseen. Sanalla sanoen, tuotannon näennäisesti taan
tuessa alkuperäisempiin muotoihin tulisi vaihtoarvojen 
tuotannon tilalle käyttöarvojen tuottaminen, mutta ei 
enää yksityisille perheille vaan koko yhteiskunnalle.

Jossain määrin —  si parva licet componere magms, 
jos pientä saa suuriin verrata —  voidaan saada käsitys 
tämän muutoksen, tämän kumouksen merkityksestä, jos 
verrataan kapitalistista osakeyhtiötä sosialistiseen osuus
kuntaan, sellaiseen kuin esim. Vooruit Gentissä tai 
Maison du Peuple, Kansan talo, Briisselissä.

Osakeyhtiö toimii kansallisia tai kansainvälisiä mark
kinoita varten. Se tuottaa vaihtoarvoja ainoastaan 
saadakseen niin paljon voittoa kuin suinkin lukumää
rältään rajotetulle osakkeenomistajani joukolle.

Jos ajatellaan tätä yhteenliittymismuotoa työtä teke- 
mättömine osakkeenomistajineen ja  työntekijöineen,
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jotka eivät osakkeita omista, laajennettuna, saadaan 
selvä kuva kapitalistisesta yhteiskuntajärjestyksestä.

Osuuskunta, minkä ihanteena on valmistaa niitä 
tavaroita, mitä sen jäsenet tarvitsevat, toimii sen sijaan 
etupäässä jäsentensä hyväksi ja sen tarkotuksena, jos 
se periaatteilleen uskollisena pysyy, on vähemmän 
suurten voitto-osinkojen jakaminen kuin mahdollisimman 
suurten etujen hankkiminen jäsenilleen. Jos tämä 
yhteistoimintamuoto ajatellaan laajassa muodossa toteute
tuksi, on meillä, tosin epätäydellinen ja puutteellinen, 
kuva siitä, miltä sosialistinen yhteiskuntajärjestys tulisi 
näyttämään tai oikeammin millainen se voisi olla.

Olisi tietystikin lapsellista pitää näitä heikkoja ituja, 
jotka eivät vielä ole kapitalismin kahleista vapautuneet, 
ja jotka vielä ovat riippuvaisia rakenteeseensa ja ole
mukseensa nähden kapitalismista, tulevaisuuden yhteis
kunnan pienoiskuvina. Uskomme kuitenkin, että yksin
kertaisimmin ja helpoimmin käsitetään sosialistista tuo
tantotapaa, jos vertauskohdaksi otetaan läheisin esikuva 
nykyisestä yhteiskunnasta, niin epätäydellinen kuin se 
onkin. Jätettäköön huomioon ottamatta ne kapitalis
min jätteet, mitkä siilien vielä liittyvät, ja ajateltakoon 
suurta osuuskuntaa —  esim. belgialaisten osuuskuntain 
mallinmukaista —  minkä jäseninä olisivat maan kaikki 
asujamet, ja mikä omistaisi kaikki tuotantovälineet, 
ainakin tärkeimmillä tuotannon aloilla, osuuskuntaa, 
jonka kaikki jäsenet, ollen samalla kertaa tuottajia ja 
kuluttajia, käyttäisivät henkiset ja  ruumiilliset työvoi
mansa yhteishyvän edistämiseen, valitsivat välittömästi 
tai välillisesti luottamusmiehensä ja johtajansa ja itse 
tuottaisivat kaikki elämiseen tarvittavat kulutusesineet.

Y  aikeimmin ratkaistavia kysymyksiä sellaisessa
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yhteiskunnassa tulisi vastustajamme ja arvostehjaimme 
sanojen mukaan olemaan kysymys tuotteiden jakami
sesta; näin olisi jo  siitäkin syystä, että sen ratkaise
miseksi tehdyt ehdotukset ovat niin kovin vastakkaisia.

Miten suuri vaikeus meitä siinä kohdanneekin —  ja 
me emme aijo vaikeuksia paeta —  on kuitenkin muis
tettava, että hyvinkin helposti voidaan saada käsitys 
siitä, millainen sosialistinen yhteiskunta tulee olemaan 
sekä omaisuuteen että tuotantoon nähden, kun ajatellaan 
nykyisessä yhteiskunnassa esiytyvät palkkamuodot 
aste ett ain parannetuiksi ja  täydellisennyiksi.

Samoin kuin sosialistiset osuuskunnat pitävät pal
veluksessaan palkkatyöläisiä, mutta takaavat näille mini
mipalkan, osuuden voittoon, 8-tuntisen työpäivän —  
ainakin Brusselissä —  vakinaisen työpaikan ja joukon 
etuja sairauden, vanhuuden ja työkyvyttömyyden varalle, 
samoin voisi suuri osuustoiminnallinen, lopulta sosialis
tinen yhteiskunta jossain määrin säilyttää palkkauksen 
nykyiset muodot.

Tämä osittainen sosialismi, „kapitalistinen sosialismi“ 
sanoisimme, jolleivat nämä sanat olisi niin jyrkästi vas
takkaisia, tällainen sosialismin ja individualismin, yksi
löllisyyden, välimuoto voisi, kuten kohta tulemme osotta- 
maan, olla ainoastaan väliasteena puhtaaseen sosialis
miin siirryttäessä. Tämä ei kuitenkaan vapauta meitä 
velvollisuudesta tutkia sosialististen eri suuntien esittä- 
tämiä jakamisperiaatteita.

Niin lukuisia kuin nämä periaatteet ovatkin, voi
daan ne ryhmittää kahteen osaan: toinen ryhmä läh
tee niistä tarpeista, mitkä on tyydytettävä, olemassa- 
olon-oikeudesta —  toinen suoritetusta työstä —  oikeu
desta työn koko tulokseen.
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Lähtien tarpeista —  käyttöarvoista — ja perustaen. 
väitteensä, olemassaolon-oikeuteen sanovat kommunistit: 
kullekin kykynsä mukaan, kullekin tarpeidensa mukaan. 
Lähtien työstä —  vaihtoarvoista —  sanovat sosialistit 
sanan rajotetussa merkityksessä: kullekin työnsä koko 
tulos.

Ensi silmäyksellä näyttävät nämä määritelmät olevan 
aivan vastakkaisia. Uskomme kuitenkin, että ne voi
daan ja täytyykin yhdistää ja  täydentää niitä toi sillaan,

1. Oikeus työn koko tulokseen.

Oikeus työn koko tulokseen voidaan täydellisesti 
toteuttaa joko Robinsonin yksinäisellä saarella tai sel
laisessa yhteiskunnassa, missä omaisuus kylläkin on 
yhteistä, mutta sen käyttäminen sitä vastoin on yksi
löllistä. Tällainen asiain tila on olemassa esim. sellai
sissa maanviljelystä harjattavissa yhteiskunnissa, missä., 
jos kohta ei jokainen työntekijä, niin kuitenkin jokai
nen taloudellinen kokonaisuus, jokainen talous, saa 
maatilkkunsa ja itse tuottaa, mitä kuluttaa ja kuluttaa 
kaiken mitä tuottaa.

Siitä hetkestä saakka taas, kun tuotanto muodossa 
tai toisessa muuttuu yhteiskunnalliseksi ja  yhteistyön 
tilalle tulee yksityistyö, ei voi enää olla puhetta siitä, 
että kukin työntekijä saisi luonnossa työnsä tulokset, 
vaan saa hän ainoastaan työnsä tulosten arvon, yhteis
työhön käyttämänsä työvoiman vastineen. Nyt herää, 
kysymys, mitä tarkottaa sosialistien määritelmä: kullekin 
työnsä koko tulos.

Tähän nähden on, kuten jo  Anton Menger on huo
mauttanut, sosialistien kesken olemassa kaksi eri kat



santokantaa, positiivinen ja negatiivinen. Negatiivinen 
suunta pitää yksityisomistukseen liittyviä työttä saatuja, 
tuloja vääryydellisinä, jonka vuoksi niiden täytyy kadota. 
Positiivisen katsantokannan mukaan tulee jokaisen 
työntekijän saada yhteistyön tuloksista niin suuri osa 
kuin hän henkilökohtaisella työllään on tuottanut.

Ettei näin tapahtu kapitalistisen järjestelmän valli
tessa, käy selville ilman muuta siitä, mitä jo aikaisem
min olemme esittäneet.

„Kohta kun maa muuttuu yksityisomaisuudeksi, 
sanoo Adam Smith „vaatii maanomistaja osansa kai
kista tuotteista, joita työntekijä on tuottanut työllään. 
Omistajalle menevä korko on ensimäinen poisto maan
viljelyksen tuottamista työntuloksista. Samallainen 
poisto voiton hyväksi tehdään melkein kaiken muun
kin työn tuloksista.“

Jotta asia muuttuisi toiseksi, on tarpeen, että työn
tekijät itse pääsevät työnvälineiden omistajiksi, ja että 
he itse kuluttavat työnsä tulokset taikka saavat täy
destä käyvän vastikkeen.

Jos tahdottaisi sellainen tila saattaa yleiseksi, mutta 
kuitenkin säilyttää yksityisomaisuus, olisi se mitä taan- 
tumuksellisinta haaveilua, kuten jo  olemme osottaneet 
tuotannon keskittymisestä puheen ollessa. Mutta onka 
toiselta puolen mahdollista toteuttaa työntekijän oikeus 
työnsä koko tulokseen sosialistisessa valtiossa, missä 
vallitsee yhteisomistus? Ja edellyttäen, että se olisi 
mahdollista, vastaisiko sellainen jakoperiaate oikeuden 
vaatimuksia? Siinä on kaksi tärkeätä kysymystä, joihin 
meidän on vastattava.

Jotta kukin työntekijä sosialistisen tuotantotavan 
vallitessa voisi saada työnsä koko tuloksen nautitta-
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vakseen, täytyisi voida määritellä ja erottaa tämä osa 
yhteistyön tuloksista. Tämä on painavimpia vastaväit
teitä, mitä katsotaan voitavan esittää sosialismia vas
taan, Sen runsaan väittelyn jälkeen, mikä tämän 
vastaväitteen johdosta on syntynyt, tarvinnee tuskin 
sanoa, että sellainen määrittely kohtaa voittamattomia 
esteitä.

Jollei tyydytä mielivaltaiseen arvioimiseen tai pidetä 
kaikkia työtunteja samanarvoisina, niin miten silloin 
voidaan määritellä sen työn aivo, minkä suorittavat 
moninaiset yksilöiden työvoimat, henkisen sekä ruu
miillisen työn tekijät, käskyläiset ja käskijät, työntekijät 
ja työnjohtajat, mitkä kaikki ovat osallisina tavarain 
valmistuksessa ja myynnissä.

Sen osan määritteleminen, mikä yhteisestä voitosta 
tulee yksilön suorittaman työn osalle, olisi useimmissa 
tapauksissa samaa kuin nuppineulan etsiminen heinä- 
kasasta.

Mutta vaikkapa otaksuisimmekin löytyvän yhteisen 
arvonmittaajan yksilön suorittamalle työlle, ei kuiten
kaan olisi oikeudenmukaista, että yhteistyön tulokset 
jaettaisiin ainoastaan niiden kesken, jotka suoranaisesti 
ovat tuotantoon osaa ottaneet. Sellainen menettely olisi 
niiden oikeuden syrjäyttämistä, halveksumista, jotka 
eivät suoranaisesti tuotantoon ota osaa, mutta joiden 
henkinen avustus kuitenkin alati helpottaa yhteistyötä. 
Se olisi heikkojen, työhön kykenemättömien, niiden, 
jotka syntyvät vain kärsimään, olemassaolon-oikeuden 
kieltämistä. Se sisältäisi lopuksi sen, että ne tulokset, 
mitä yhteiskunta itse on saavuttanut, luettaisi yksilöi
den ansioksi, joista yhteiskunta muodostuu.

Iiodbertus sanookin sattuvasti, että yksityisen suo
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rittama työ muuttuu hedelmälliseksi suureksi osaksi 
vasta yhteistyön vaikutuksesta. Kuinka siis yksityinen 
voi vaatia sitä, mitä hän ei ole tuottanut? Yhteiskun
nalla, mikä työn tulokselliseksi tekee, on myöskin oikeus 
osuuteensa yhteistyön tuloksiin.

Siitä saakka, jolloin yhteistuotanto tulee yksilöllisen 
tilalle, ei oikeudesta työn koko tulokseen enää voida 
puhua yksilöllisessä merkityksessä. Se määritelmä mer
kitsee ainoastaan, että kaikilla työntekijöillä on oikeus 
nauttia yhteistyön tuloksista ilman, että yksityiset 
tuotantovälineiden omistajat voivat siitä anastaa jotain 
omaksi hyväkseen.

Tämä ei kuitenkaan vielä selitä meille, miten suuri 
osa yhteistyön tuottamista rikkauksista on tuleva kunkin 
työntekijän osalle. Siksi selittävät vastustajamme, että 
siinä vastakohtaisuudessa, mikä on olemassaolon-oikeu- 
den ja oikeuden työn koko tulokseen välillä on muka 
sellainen kari, jolle sosialismin täytyy tuhoutua.

Sosialismi, sanotaan, ei ole voinut keksiä määrättyä 
tuotteiden jakoperustetta. Tässä suhteessa kansantalous- 
tieteilijät esim. Leroy-Beaulieu ovat yhtä mieltä anar
kistien m. m. Krapotkinin kanssa, jotka sosialistien mää
ritelmää vastaan ehdottavat kommunistisen määritelmän: 
kullekin kykynsä ja kullekin tarpeidensa mukaan.

2. Olemassaolon-oikeus.

Krapotkin väittää „Hyvinvointia kaikille“ nimisessä 
teoksessaan, jossa hän tekee selvää oikeudesta olemassa
oloon tai oikeammin hyvinvointiin, että ainoa jakamis- 
periaate, mikä kommunistisessa yhteiskunnassa voitaisi 
hyväksyä, olisi se sama, mikä nyt jo  on käytännössä 
eräissä Europan maatavdjelevissä kunnissa.
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Jos sellainen kunta esim. omistaa metsää, saa jokainen 
niin kauan, kun metsää riittää, ottaa siitä polttopuunsa 
ilman muuta valvontaa kuin yleinen mielipide naapu
rien kesken.

Samoin on kunnan laidunmaiden laita. Xiin kauan 
kirin ne riittävät yhteisiä tarpeita tyydyttämään, ei 
kukaan kysy, miten paljon yksityisen lehmät syövät 
tai miten monta elukkaa on laitumelle laskettu. Jaka
miseen turvaudutaan vasta sitte, kun laidunmaat osot- 
tautuvat riittämättömiksi.

Kun saapuu Itä-Europan maihin, missä metsät ovat 
asujanten vapaasti käytettävinä, ja missä maata on 
riittävästi, niin näkee, miten talonpojat, kukin tarpei
densa mukaan, ottavat metsästä polttopuita ja viljelevät 
maata niin paljon, kuin tarvitsevat-, ilman että heidän 
mieleensä johtuisi jakaa halot tai palotella maa pals
toihin. Mutta kohta, kun tulee puute jossain suhteessa, 
kuten nyt jo  on käynyt Venäjällä, jaetaan halot ja 
maa kunkin perheen taipeiden mukaan.

Sanalla sanoen, vapaa käyttö silloin, 'kun tuotteita 
on ylläkyllin, jakaminen silloin, kun täytyy mitata tai 
jakaa. Europan 350 miljoonasta asukkaasta 200 mil
joonaa elää tämän säännön mukaan, mikä on syvälle 
j uurtunut ihmisluontoon y.

Huomattava kuitenkin on. että näitä alkuperäisiä 
jakotapoja pääasiallisesti sovellutetaan luonnon rikkauk
siin nähden, mitä on, työttä saatavissa. Mutta kun 
työ käy välttämättömäksi ja tuottamiseen tarvitaan 
ponnistuksia, kohtaa kommunistisen jakoperiaatteen 
sovelluttamista yleensä voittamaton este. Voi myöskin

')  Krapotkin: „Taistelu leivästä.*
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kysyä, eikö työntekijän työtaniio, miten voimakas hänen 
veljeystunteensa olisikin, vähenisi, jollei hänellä työstä 
olisi mitään välitöntä ja henkilökohtaista etua.

Huolimatta siitä, että annamme tunnustuksemme 
kommunistisille pyrkimyksille, joita jo  nyt ilmenee 
yhteiskunnassa, ja jotka luonnollisesti huomattavasti 
vahvistuisivat sosialistisessa yhteiskunnassa, huolimatta 
tästä tunnustuksesta, johon nähden tiedämme oi evämme 
samaa mieltä Krapotkinin kanssa, emme kuitenkaan 
voi myöntää, että yhteistyön tuloksia jakaessa voitaisi 
kokonaan olla välittämättä työnsuorituksista ja ottaa 
vain huomioon kunkin ihmisen tarpeet, aivan samoin 
kuin meistä olisi järjetöntä, jos pidettäisi kiini vain 
työnsuorituksista jättäen tarpeet huomioon ottamatta.

Itse asiassa esittävät nämä kaksi määritelmää —  
kullekin työnsä mukaan ja kullekin tarpeidensa mu
kaan — kehityksen lähtö- ja loppukohdan, kehityksen, 
mikä nykyisessä yhteiskuntajärjestelmässä, sosialismin 
vaillinaisten muotojen kautta kulkien pyrkii kommu
nismin vapaita ja korkeita muotoja kohti.

Tässä kohden olemme yhtä mieltä eräiden eikä 
suinkaan vähimmän huomattujen kommunistis-anarkis- 
tien kanssa. „Kun kansakunnat“ , sanoo E. Carpenter, 
kerran yhtä innokkaasti, ovat omaksuneet nykyisen 
kauppajärjestelmän ja vapaakilpailun opit kuin meidän 
päivinämme individualismin, tarvitaan aikaa, ennenkuin 
.ne sen jälleen unohtavat, Yhteiselämän kaipuu, mikä 
niin usein on ollut tukahdutettuna, on vaikkapa hitaas- 
tikin, jälleen kasvava ja leviävä. Täytyykin sen takia 
myöntää, että meidän tarvitsee kulkea sosialismin 
väliasteiden kautta, jotta uudet aatteet ja elämäntavat 
saisivat aikaa kehittymiseen. Joskin määritelmät sei-
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laiset kuin maan ja tuotantovälineiden kansallistutta- 
minen näyttävätkin epämääräisiltä ja mahdottomilta 
täysin toteuttaa, niin ne kuitenkin edistävät yhteistunteen 
kehittymistä. Niiden asteettainen toteuttaminen totut
taisi ihmiset yhteistyöhön ja ajatukseen yhteisestä tar- 
kotusperästä“ . hri sosialististen oppien näennäinen 
ristiriitaisuus siten katoaa, kun myönnetään, että ne 
esittävät eri asteita sosialistisessa kehityksessä.

Korkein ihanteemme ja tarkotusperiimme on kom
munismi, ja jo  nyt tavataan se toteutuneena yhä lukui
sammissa julkisissa laitoksissa. Sellaista toteuttamista 
on maksuton opetus, koululasten ruokkiminen sosialis
tisten johtokuntain johtamissa kouluissa, huolettoman 
toimentulon takaaminen sairaille, vanhuksille ja työ
kyvyttömille, mitkä vaatimukset on toteutettu ainakin 
muutamissa valtioissa.

Lhkä tulee aika, jolloin siveellisyyden ja yleisen 
\ hteistnnteen edistysaskeleita, tuotannon runsautta ja 
kaikellaisia epäkohtia ja vaikeuksia, joita rikkauden 
jako synnyttää, seuraa kommunististen periaatteiden 
yleisempi sovelluttaminen.

Nykyisissä oloissa täytyy kuitenkin ottaa lukuun 
itsekkyys ja persoonapyyteet, kun tahdotaan yhteiskun
nallinen työ saattaa mahdollisimman tuottavaksi.

3. Yleiskatsaus ja johtopäätöksiä.

Nähdään siis, että on mahdotonta määritellä jakamis- 
periaatetta, mikä soveltuisi kaikilla yhteiskunnallisen 
kehityksen asteilla. Toisen tai toisen määritelmän 
suhteellinen paremmuus on lopultakin riippuva siitä, 
takaako se määrättynä aikana, paremmin kuin joku
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toinen, tuotantovoimien mahdollisimman suuren kehitty
misen ja Yhteistuotannosta mahdollisimman suuret 
tulokset.

Tahdomme sitä paitsi huomauttaa, että näillä jako
kysymyksillä sosialistisessa valtiossa ei tule olemaan sel
laista merkitystä, kuin niillä nyt on, ja kuin kansantalous- 
tieteilijät, jos he joskus teoreettisesti syventyvät johonkin 
toiseen yhteiskuntatilaan, arvelevat niillä olevan.

Nykyisin lisäarvo todellakin jaetaan pääomanomista- 
jain kesken. Vasta tämän jaon tapahduttua käytetään 
osa lisäarvosta —  se osa, mitä ei tuottamattomiin tarko- 
tuksiin tuhlata —  tuotantovälineiden parantamiseen, 
tuotantoon välillisesti osaaottavien palkitsemiseen ja 
julkisten maksujen suorittamiseen.

Sosialistisessa yhteiskunnassa sitä vastoin ainoastaan 
verrattain vähäinen osa yhteiskunnallisen työn synnyttä
mästä lisäarvosta jaettaisiin. Knnenkuin tämä lisäarvo 
jaettaisi yksityisten kesken, ottaisi yhteiskunta siitä 
sen verran kuin tarvittaisi tuotannon mahdollisimman 
suuresti kehittämiseen, palkoiksi työntekijöille, jotka 
eivät suoranaisesti ole ottaneet osaa aineelliseen tuotan
toon, ja niiden julkisten laitosten ylläpitämiseen, mitkä 
on jätetty kaikkien kansalaisten maksuttomaksi käytettä
viksi.

Sosialistisessa valtiossa, missä kommunististen peri
aatteiden vaikutus alati lisäytyisi, vähentäisi tällainen 
kansalaisten itsensä hyväksymä ennakkopoisto yltä 
enemmän yksilöiden keskeisen jaon taivetta.

Ajatelkaamme yhteiskuntaa, mikä julkisten laitosten 
välitvksellä järjestää tuotannon kehittämisen, mikä kai
kille työntekijöille sekä työkyvyttömille tunnustaa samal- 
laisen oikeuden saada tärkeimmät tarpeensa tyy dy te-
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tyiksi, mikä yleisillä, varoilla kustantaa lapsille opetuk
sen ja elatuksen, mikä kustantaa valaistuksen, lämmön 
ja  veden, kirjeiden, matkustajain ja tavarain kuletuksen, 
sanalla sanoen, mikä suorittaa kaikki ne telitävät, millä 
tyydytetään yleiset, kaikille kansalaisille samallaiset 
taipeet, hikö ole itsestään selvää, että sellaisessa kom- 
munistutetussa yhteiskunnassa kysymyksellä y-ksilöiden 
keskeisestä jaosta —  jos esim. työn paljous ja laatu 
otetaan huomioon —  olisi ainoastaan verrattain pieni 
merkitys ?

Saattaaksemme tällaisen ajatuksenjuoksun täysin 
selväksi palajamme vieläkin kerran sosialistisiin osuus
toiminta-yrityksiin, joissa tällaista jakotapaa jo  käyte
tään jossain määrin.

Briisselin Kansan Talon säännöt määräävät, että 
ennenkuin minkäänlaiseen voiton jakamiseen saa ryhtyä, 
on työntekijöille suoritettava määrätty normaalipalkka, 
kustannettava huoneusto, lämmitys ja valaistus puolue- 
ydidistyksille, jokapäiväinen leipä, maksuton lääkärin
apu ja lääkkeet sairaille jäsenille, suoritettava avustusta, 
jonka suuruuden määrää pääylidistys voiton suuruuden 
huomioon ottaen, tiede-, taide-, kasvatus-ja sosialismin 
levittämisosastoille. Vasta sitte kun nämä tarpeet on 
hyydytetty ja määrätty summa siirretty vararahastoon 
ja  käytetty kuoletuksiin ja yhteisten työnvälineiden 
parantamiseen, vasta sitte jaetaan jäännös voitosta jäsen
ten kesken.

Samoin huolehtisi sosialistinen valtio ensin yleisten 
tarpeiden tyydyttämisestä ja takaisi kaikille jäsenilleen 
mahdollisuuden siedettävään toimeentuloon, ennenkuin 
.ylijäämä yksityisten kesken jaetaan.

Siinä määrin kuin, mitä tuotantoon tulee, olisi
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yhteiskunnalle hyödyksi myöntää yksityisille työnteki
jöille tai työläisryhmille erikoisetuja heidän työhalunsa 
ja  -tarmonsa kiihottamiseksi, voisi sosialistinenkin yhteis
kunta jossain muodossa säilyttää samantapaisen eroa
vaisuuden palkkauksessa, kuin nyt on laita julkisissa 
yrityksissä.

Sosialismi ei siis ehdottomasti edellytä yhtäläisyyttä 
palkoissa.

Tämä johtaa meidät vastaamaan siihen naurettavaan 
väitteeseen, että sosialistisessa yhteiskunnassa muka 
jokainen tahtoisi suorittaa ainoastaan kaikkein miellyttä
vintä ja keveintä työtä. Siksi täytyisi, niin sanotaan, 
väkivallallalla toimittaa työvoimien jako eri tehtäviin; 
likaviemärin puhdistaminen esim. täytyisi määrätä 
pakolliseksi, aivan kuin nyt sotapalvelus.

Tähän tahdomme ensiksikin huomauttaa, että, kun 
se aika tulee, keksintöjen avulla piankin voitaisi se, 
mikä työssä nykyisin on vastenmielistä, vähentää 
hyvinkin vähiin. Mutta voidaksemme pätevästi kumota 
tämän väitteen, mitä niin painavana pidetään, kysymme: 
Eikö sitte ymmärretä, että sosialistisella yhteiskunnalla 
on käytettävinään samat apuneuvot kuin kapitalisti- 
sellakin?

Miten menetellään nyt, kun jollain alalla on liiaksi 
■työvoimaa? Alennetaan palkkoja. Toiselta puolen taas 
kohoavat palkat, jos työntekijäin luku vähenee. Sama 
laki olisi voimassa sosialistisessakin yhteiskunnassa. 
Kun välttämättömät kustannukset ja minimipalkat olisi 
suoritettu, tulisi jdijäämästä yksityisille kullakin tuo
tantoalalla sitä enemmän, kuta vähemmän sillä alalla 
työskenteleviä olisi. Siten olisi ammattialoilla, joille 
enimmin halutaan päästä, suhteellisesti vähimmän tuloja;

10
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sellaisilla, joille vähemmän on pyrkijöitä, joissa työ on 
vastenmielistä ja vaarallista, maksettaisi melkoista 
enemmän. Ero osottautuu kokonaan sosialismin eduksi. 
Meidän päivinämme kohtaa siirtymistä toisesta amma
tista toiselle puutteellisen ammattiopetuksen vuoksi 
melkein voittamattomat esteet, kun taas sosialistisessa, 
valtiossa se asia järjestettäisiin kokonaan toisin.

Tarvitseeko meidän vielä lähemmin tutkia niitä teh
täviä, mitä järjestelymuoto sosialistisessa yhteiskunnassa 
aiheuttaa? Tarvitseeko tutkia, miten ja missä määrin 
kaikki työntekijät tulisivat ottamaan osaa yritysten 
hoitoon ja liikkeenjohtajani valitsemiseen? Niin tehtä
essä jätettäisiin kokonaan huomioon ottamatta, että sel
laisten seikkojen järjestely vaihtelee aikain, kansakun
tain, tuotantoalojen sekä tuottajain älyllisen ja siveelli
sen kehitystason mukaan.

Yhtä välttämätöntä kuin on olla tarkka ja käytän
nöllinen, kun on ryhdyttävä toimenpiteisiin päivästä 
toiseen, yhtä uskallettua ja haaveilevaa olisi minun 
mielestäni, jos yritettäisi laatia yksityiskohtainen suun
nitelma järjestysmuodolle, minkä ääriviivat vasta hää
möttävät yhteiskunnallisen näköpiirin reunalla.

Niitä, joita tällaiset haaveilut huvittavat, kehotamme- 
tutustumaan niihin moniin kuvauksiin tulevaisuuden- 
valtiosta, joita on olemassa suuri valikoima. He voivat 
valita Schäfflen tieteelliset määrittelyt1), Bellamyn 
keksintökykyä osottavan kirjan tai William Morrisin 
runolliset mielikuvittelut. Kun he ovat lukeneet tämän

y  Schaffle: Die Quintenssenz des Socialismus. 
Bellamyn: Vuonna 2000.
Morris: News from Nowhere.
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mielikuvittelupaljouden, niin jo näiden ihanteellisten 
suunnittelujen erilaisuus on heille osottava, miten pää
asiallisesti subjektiivinen —  ainoastaan kirjottajan omaan 
ajatteluun perustuva —  luonne sellaisilla kuvauksilla on.

Muuten emme suinkaan tahdo väittää, ettei sellai
silla kirjallisilla tuotteilla olisi kävtännöllistäkin merki
tystä. Ne esittävät meille aistimilla havaittavassa muo
dossa ja miellyttävällä tavalla ajatteluun ja kuvitteluun 
perustuvan järjestelmän, ne vastaavat tuhansiin vähäi
siin vastaväitteisiin, mitä kaiken uuden viholliset 
yhä uudelleen märehtivät. Ne totuttavat henkemme 
vapaasti ja itsenäisesti liikkumaan porvarillisen maailman 
historiallisten muotojen ulkopuolella. Mutta kun ne 
ovat opettaneet meidät määrittelemään unelmamme, täy
tyy meidän taas etsiä todellisuuden luja pohja, arvos
tella niiden esteiden suuruus, mitkä meitä luvatusta 
maasta erottavat, keinot, joiden avulla ihmiskunta, mikä 
nyt pyrkii parempaa tulevaisuutta kohti, kerran voisi 
päämäärään päästä.



VIIDES LUKU.

Miten yhteiskunnallistuttaminen toteutetaan?

„Flectere si nequeo superos, Acheronta 
m ovebo." —  Ellen voi yläilmojen juma
liin vaikuttaa, panen minä alhaallaole- 
vat voimat liikkeelle.

Wergilius.

Kaikilla tuotannon ja  kaupan eri aloilla, joilla pää
omien keskittyminen on päässyt päämääräänsä ja hävit
tänyt tai alistanut rautakouransa alle yksityisomaisuu
den osottautuu riistäjäin riistäminen ainoaksi tehok
kaaksi keinoksi, joka riittävän laajalla pohjalla voi 
palauttaa omaisuuden ja  työn yhteyden. Vaikkakin 
kaikki sosialistit ovat yhtä mieltä tässä kohdin, ovat 
he kuitenkin eri mieltä niihin keinoihin nähden, joita 
on käytettävä tämän tarkoituksen saavuttamiseksi.

Eri sosialisti-suuntien esittämät yhteiskunnallistut- 
tamista koskevat ehdotukset voidaan jakaa kolmeen eri 
ryhmään, sen mukaan kuin ne tarkottavat tuotanto
välineiden pakkoluovutusta korvauksetta, myöntäen 
täyden korvauksen tahi korvauksen elinajaksi.
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1. Pakkoluovutus korvauksetta.

Ne, jotka vaativat kapitalistisen omaisuuden yksin
kertaista takavarikkoon ottamista, voivat vaatimuksensa 
tueksi esittää historiasta esimerkkejä, joista kieltämättä 
tunnetuin on aateliston etuoikeuksien kumoaminen v. 
1789.

Kirjassaan sosialismista ja Hanskan vallankumouk
sesta osottaa André Lichtenberger, että samat syyt, 
millä porvaristo puolusti toimeenpanemaansa pakko
luovutusta, voidaan yhtä hyvin esittää kapitalistisen 
omaisuuden pakkoluovuttamisen puolustukseksi, ja että 
siis k a ik illa  niillä, jotka hyväksyvät etuoikeuksien lak
kauttamisen v. 1789, on hyvin vähän syytä saarnata 
nykyisten etuoikeuksien pyhyyttä ja loukkaamatto
muutta.

„Kapitalismilla, mikä kieltämättä on vähemmän 
uhattu kuin etuoikeudet v. 1789, on“, sanoo Lichten
berger, „yhteistä näiden kanssa se, että kapitalistista 
omaisuutta pitää laillisena ainoastaan pieni murto-osa 
kansasta. Sinä päivänä, jona tämä yksityisomistusta 
vastustava kansanaines pääsee valtaan ja omaisuuskäsit- 
teelle antaa määritelmän, mihin kapitaali ei sisälly, voi 
silloin kapitalismi joutua saman] kohtalon alaiseksi kuin 
aatelin etuoikeudet aikoinaan. Teoreettiselta kannalta 
katsoen ei voi sanoa, että sellainen toimenpide, sellainen 
omistusoikeuteen kajoaminen olisi suurempi loukkaus 
kuin v. 1789 tapahtunut. Silloin, kun laki ei enää omai
suutta suojele, voi kylläkin tulla käytäntöön politiikka, 
mikä kapitaaliin nähden menettelee samoin, kun menetel
tiin aatelinkin etuoikeuksiin nähden. Näistä erotettiin ne, 
mitkä olivat perintönä saatuja ja siis lakkautettavia,
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sekä ne, mitkä olivat yhteydessä omaisuuden kanssa 
ja mitkä siitä syystä oli tästä erotettava. Samoin voitaisi 
pääomaankin nähden erottaa se osa, minkä omistaja 
työllään on hankkinut, ja se osa, minkä synnyttäjänä 
pääoma on yksinomaisesti ollut: jälkimäinen laji omai
suutta katsottaisi laittomaksi ja se pakkoluovutettaisi; 
edellinen sitä vastoin jätettäisi koskemattomaksi tai 
vaihdettaisi se kulutusesineisiin. Ja kun kaikki aatelin 
otuoikeudet lopulta lakkautettiin korvauksetta, koska 
ylimystö oli uudelle järjestykselle vikamielinen, ja koska 
se yleisen hyvinvoinnin takia oli välttämätöntä, niin 
miksei sitte voitaisi kaikkeen kapitaaliin nähden samoin 
menetellä ja jättää korvaus antamatta?“

Kukaan ei voi edeltäpäin sanoa, etteikö omistavain 
luokkain vastarinta voisi johtaa samallaisiin seurauksiin 
kuin kahdeksannentoista vuosisadan lopulla, ja etteikö 
kauan ja huolellisesti valmisteltuja suunnitelmia rau
halliseksi ja asteettain tapahtuvaksi pakkoluovutukseksi 
voisi kohdata sama kohtalo, mikä tuli Turgotin ja Con- 
dorcetin ennen Ranskan vallankumousta laatimien 
reformisuunnitelmien osaksi.

Jotta kapitalistisen omaisuuden takavarikkoon otta
minen, sen korvauksetta pakkoluovuttaminen ylipää
tään voisi olla ymmärrettävissä —  kysymyksen lailli- 
suuspuolen jätämme huomioon ottamatta —  täytyisi 
ajatella, että samalla kertaa kaikki korot, sekä maa- 
korko että pääoman korko poistettaisiin.

Kuten Krapotkin aivan oikein lausuu, on yhteis
kunnassamme sellaisia olosuhteita, joita ei voida muut
taa kajoamalla vain johonkin osaan niistä.

„Otaksukaammepa“, sanoo hän, „että toimeen pan
taisi osittainen pakkoluovutus määrätyllä seudulla.
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Rajotuttaisi esim. pakkoluovuttamaan suuret maaomai
suudet, mutta jätettäisi tehtaat koskematta, kuten Henry 
»George ehdottaa. Kaupungeissa pakkoluovutettaisi 
■ainoastaan talot tekemättä elintarpeita yhteisomaisuu- 
■deksi taikka sitte pakkoluovutettaisi teollisuuskeskuk
sissa tehtaat jättäen suuret maatilat rauhaan. Tulos 
•olisi aina sama: suunnaton hämmennys taloudellisessa 
•elämässä, ilman että olisi keinoja sen uusille perusteille 
rakentamiseen; teollisuus ja kauppa lamaantuisi, ilman 
-että voitaisi palata oikeudenmukaisempiin periaatteisiin; 
yhteiskunnan olisi mahdoton sopusointua palauttaa.“

Tämä väitös, jollaisen Deslinieres on myös esittä
nyt, näyttää kumoamattomalta. Ilman korvausta tapah
tuvan pakkoluovutuksen tulee olla yleinen —  taikka 
,ei sitä voida ollenkaan toimeenpanna.

Jotta toiselta puolen tällainen pakkoluovutus ei 
kohtaisi voittamattomia esteitä, vaaditaan siihen, että 
pääomien keskittyminen on huippuunsa kehittynyt, 
että yksilöllisestä omaisuudesta on vain muisto jälellä, 
ja  että kansan suurena enemmistönä on köyhälistö, 
jolla ei ole menetettävänä muuta kuin kahleensa!

Vaikkapa näinkin otaksuisimme, minkä otaksuman 
toteuttaminen näyttää vielä olevan kaukaisessa tulevai
suudessa, niin ei ole epäilemistä, että ilman korvausta suo
ritettava pakkoluovutus lopultakin osottautuisi sangen 
kalliiksi keinoksi, kun otetaan huomioon se vastarinta 
ja ne veriset taistelut, mitä se tulisi aiheuttamaan.

Engels kirjotti 1894, ettemme suinkaan pidä mah
dottomana korvauksen suorittamista omistaville. Marx 
on  usein esittänyt sen ajatuksen, että koko kapitalisti
sen yhteiskunnan lunastaminen olisi helppo keino siitä 
•vapautumiseen.
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Tarkastakaamme siis, tokko sellainen lunastaminen, 
on mahdollinen, vaikka myöntäisimmekin kapitalisteille 
sen, mitä Belgian laki nimittää „oikeudenmukaiseksi 
ja aikaisemmin määrätyksi korvaukseksi“ .

2. Pakkoluovutus korvausta myöntäen.

Pakkoluovutusta korvausta myöntäen käyttää jo- 
nykyinenkin yhteiskunta, kun se esim. lunastaa yksi
tyisiltä rautatien.

Valtio lainaa lunastamiseen tarvittavan summan, ja 
kapitalistit saavat rautateistään sen täyttä arvoa vas
taavan hinnan. Usein on korvauksena maksettu sum
ma suurempikin sen omaisuuden arvoa, mikä siirtyy 
y hteiskunnan huostaan. Mutta vaikkapa otaksuisimme, 
ettei näin tapahdu, vaan että korvaus olisi omaisuu
den todellisen arvon mukainen, on helppo havaita, että 
sellainen pakkoluovutus ei kykenisisi tekemään loppua 
työttä saaduista tuloista.

Tosin vapauduttaisi jakamasta voitto-osinkoja osak
keenomistajille, mutta näille jäisi sen sijaan valtion 
takaamat korkotulot. Yhteisomaisuus tosin lisäytvisi, 
mutta samalla lisäytyisi myöskin valtion velkataakka, 
kinet kirjottaa viehättävässä lentokirjasessaan tästä: 
»k»e, jotka ottavat lainoja kansallisen omaisuuden luo
miseksi, toimivat vasten yhteistä etua kapitalistien 
hyväksi, mikäli nämä edelleen saavat korkonsa. Y e 
ostavat kapitalistien omaisuuden todellista korkeampaan 
hintaan ja hankkivat valtion rasitukseksi yrityksiä, mitkä 
usein eivät tuota edes niihin kiinnitetyn pääoman 
korkoja,“

Tämä arvostelu on jossain määrin liioteltu. Huo
limatta sangen korkeasta lunastushinnasta ei Belgian
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rautateiden valtion liuostaan ottaminen —  lukuun otta
matta siitä yleisölle ja palveluskunnalle koitunutta 
etua —  rahalliselta kannalta suinkaan ollut mikään epä
edullinen toimenpide. Tällaisen tuotantovälineiden 
lunastamisen vaikutuksesta, mitä seuraisi vastaava val
tiovelan lisäys, tulisi kaikissa tapauksissa kokonainen 
luokka koronkiskojoita, joiden, kun toisten työtä riis
tävät, ei itsensä tarvitse työtä tehdä, viettämään täysin 
tarkotuksetonta elämää. Sellaisissa oloissa ei voi odot
taa, että tämä syöpäläisjouklto katoaisi muuten kuin, 
että valtio kuolettaa velkansa tai sitte lopettaa korko
jen maksun. Toisen tai toisen täytyy tapahtua. Joko 
täytyy valtion kieltäytyä sitoumuksiaan täyttämästä, 
mikä suoraan johtaa pakkoluovuttamiseen ilman kor
vausta, tahi täytyy kuolettaa vähitellen valtiovelka.
• Kuolettamiseen tarvitaan varoja, ja ne on pakko 
ottaa joko työstä tai hankitusta omaisuudesta. Tämä 
johtaa meidät tutkistelemaan niitä keinoja, millä yhteis
kunta voisi suorittaa korvauksen elossaoleville kapita
listeille, kun taas korvauksetta pakkoluovutettaisi kuol
leiden omaisuus.

3. Pakkoluovutus korvausta m yöntäen  ainoastaan 
e lossa o lev ille .

Tämänluontoisten pakkoluovutusehdotusten joukossa 
on eräitä, jotka, samoin kuin pakkoluovus ilman kor
vausta, edellyttävät välitöntä ja täydellistä siirtymistä 
kapitalistisesta sosialistiseen yhteiskuntajärjestelmään, 
kun taas toisissa tyydytään vähitellen tapahtuvaan 
uudistukseen.

Kirjasessaan „Die Quintenssenz des Soeialismus“ 
kuvaa Schäffle edellisiä seuraavasti:
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„Porvarilla on oikeus pitää se, mitä lian nykyisen 
yhteiskuntajärjestelmän vallitessa on hankkinut, ja me 
voimme pakkoluovuttaa hänen yksityispääomansa, 
kuten hän pakkoluovutti aatelin eduoikeudet. Mutta 
hänellä ei ole oikeutta estää korkeamman tuotanto
muodon käytäntöön ottoa tulevaisuudessa. Sen voi 
yhteiskunta milloin tahansa julistaa uudeksi oikeus
järjestykseksi. Mutta siinä tapauksessa ei kapitalisti 
voi enää liikettään harj ottaa. Hänen täytyy olla iloi- 
nenkin, jos hän yksityispääomansa korvaukseksi saa 
vuosittain elintarpeita ylläpitoksi itselleen ja lapsilleen 
siksi, kunnes kaikki ehtivät mukautua uusiin oloihin. 
Hän tulee taipumaan sen oikeusjärjestyksen alaiseksi, 
minkä julistaa todellinen kansan enemmistö, samoin 
kuin aatelin täytyi taipua porvariston julistaman kan- 
sanoikeuden edessä ja tyytyä aatelisten tulolähteidensä 
lakkauttamiseen. “

Jos käytetään sellaista keinoa, täytyy perheen, joka 
omistaa tuotannonvälineitä esim. 100 miljoonan mar
kan arvosta, pitää itsensä kyllin hyvitettynä, jos 30— 50 
vuoden aikana saa vuosittain pääomansa korkoa vas
taavan määrän elintarpeita, ylellisyystavaroita y. m. s.

Tämä edellyttää, kuten sanottu, yksityispääoman 
kaikkien muotojen hävittämistä samalla kertaa. Olisi 
hyvin väärin, jos eiäät kapitalistit ainoastaan rajotetun 
ajan kuluessa saisivat vuotuiset korkotulonsa, kun taas 
toiset saisivat edelleen nauttia vakinaista korkotuloa. 
Sen periaatteen, että korvausta suoritetaan ainoastaan 
elossaoleville, täytyy siis osottautua soveltumattomaksi 
kohta, kun tulee kyseeseen vähimmän vastarintaa synnyt
tämällä toimeen panna asteettainen siirtyminen kapita
listisesta omaisuusmuodosta sosialistiseen. Yhteiskun-
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nallistuttamisprosessi voidaan normaalisesti toteuttaa 
ainoastaan siten, että kaikkialla sovellutetaan samoja 
periaatteita —  eikä käytetä eri tapoja erilaisiin kapita- 
listeihin nähden.

„Uusi yhteiskunnallinen järjestysmuoto, mikä perus
tuu oikeuteen, on toimeenpantava minkäänlaista vää
ryyttä tekemättä“ , sanoo Colins.

Tämä saavutetaan erään järjestelmän avulla, minkä 
Bazard sanoo „perustuvan siihen, että perintö-oikeus 
siirretään perheeltä valtiolle, mikä on muuttunut työn
tekijäin liitoksi“ .

Niistä monista järjestelmistä, mitkä tarkottavat lail
lisen testamentillisen perintö-oikeuden raj ottamista, 
mainitsemme esimerkin vuoksi ne keinot, mitkä Colins 
ehdottaa teoksessaan „Théorie générale de l’organisation 
de la propriété“ :

1. Perintö ilman testamenttia.

Välitön (direkt) periminen on se testamentittoman 
perimisen muoto, mikä tarvitaan kiihottamaan yksilöä 
työtä tekemään. Niin kauan kuin testamenttausoikeus 
säilyy, ei tähän tarkotukseen tarvita mitään muuta 
muotoa.

Siksi vaadimme, että laillisesti poistetaan sivuperil- 
listen perintö-oikeus, ja että omaisuus siirtyy yhteis
kunnalle, jollei ole perillistä suoraan alenevassa polvessa, 
ja  jollei testamenttia ole olemassa.

2. Testamentillinen perintö-oikeus.

Testamentillinen perintö-oikeus tarvitaan kiihotta
maan yksilöä työntekoon.

Itse asiassa tämä perintö-oikeuden muoto vähentää
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yhteisomaisuutta ja lisää yksityisomaisuutta, jonka 
vuoksi kurjuus lisääntyy joukkojen keskuudessa.

Mutta yhteiskunta, mikä on omaisuuden ja perheen 
vaalija, voi sellaisia perintöjä melkoisen runsaasti verottaa 
järjestäen kuitenkin veron sellaiseksi, ettei se vie 
työ-intoa.

Emme tahdo määrätä tätä perintöveroa korkeam
maksi kuin 25 % .

On selvää, ettei se, joka testamentin kautta perii 
100,000 markkaa, voi katsoa vääryyttä kärsivänsä, 
vaikka hän siitä saisikin ainoastaan .75,000 maikkaa, 
kun hän tietää, että hän jokaisesta muusta samallaisesta 
perinnöstä saa määrätyn osan.

Vaadimme siis 25 prosentin suuruista perintöveroa 
kaikille testamentin kautta saaduille perinnöille.“

On luonnollista, että veron suuruus, sen pikaisen 
käytäntöön ottamisen mahdollisuus, sanalla sanoen, 
uudistuksen enemmän tai vähemmän perinpohjainen 
toteuttaminen on suuressa määrässä riippuvainen samal- 
laisista edistysaskeleista naapurimaiden lainsäädännössä 
sekä monista muista seikoista, joiden tässä esittäminen 
veisi liiaksi tilaa. Miten tämän laita lieneekin, ei voida 
kieltää, että enemmän tai vähemmän suuri perintö-oikeu
den rajotus on mitä tehokkain tapa hankkia valtiolle 
tai oikeammin yhteiskunnalle, tarpeelliset keinot tuo
tantovälineiden asteettaiseen yhteiskunnallistuttamiseen.

Vielä on tutkittava, miten nämä tulot paraiten voi
daan käyttää tarkotusperän saavuttamiseksi.

Tällöin havaitsemme kolme pääjärjestelmää, joihin 
viime kädessä kaikki muut voidaan laskea kuuluvan:

1. Tuotanto-yhdistysten perustaminen valtiolai- 
nojen turvissa.
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2. Valtion liittyminen osakkaaksi uusiin tai jo  ole
viin ylityksiin.

3. Eräiden tuotantoalojen täydellinen yhteiskun- 
nallistuttaminen lunastusta käyttäen.

A. Tuotantoyhdistyliset.

Tätä järjestelmää, mitä Menger nimittää sosietääri- 
•sosialismiksi, ovat kannattaneet Louis Blanc ja Ferdi
nand Lassalle.

Kun Lassalle vaati, että valtio käyttäisi 100 mil
joonaa taaleria työntekijäin tuotantoyhdistysten avusta
miseen kaikkialla Saksassa, niin hän suurin piirtein kat
sottu ainoastaan uudisti vaatimuksen niiden uudistus
suunnitelmien toteuttamisesta, jotka Louis Blanc oli 
suunnitellut vuoden 1848 vallankumouksen aikana.

Teoksessaan „Organisation du Travail“ omaksui Louis 
Blanc fourierilaisten aatteet ja ehdotti perustettavaksi 
„edistyksen viraston“ , minkä tärkeimpänä tehtävänä oli 
oleva köyhälistön vähitellen poistaminen laajaperäis
ten uudistusten avulla. Rautatiet ja kaivokset, setelin- 
anto-oikeudella varustetut pankit ja vakuutusliikkeet 
oli alistettava tämän uuden viraston valvonnan alai
seksi. Se perustaisi suuria varastoja vähittäis- ja 
tukkukauppaa varten; näillä olisi oikeus laskea liik
keeseen eräänlaisia tavararahoja varastossa olevien 
tavarain arvo vastineena. Voitto, minkä valtio saisi 
kaikista näistä yrityksistä, käytettäisi etupäässä hank
keeseen tarvittavan pääoman korkojen ja kuoletuksen 
suorittamiseen ja jäännös siirrettäisi työntekijäin rahas
toon (Budget ouvrier). Tämän rahaston varat oli käy
tettävä maanviljelys- ja teollisuusyliteisöjen perustami
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seen, mitkä valtion lainojen avulla voisivat hankkia 
itselleen tarvittavat työnvälineet.

„Kun tällaisen yrityksen toteuttamiseen“ , sanoo 
Louis Blanc, „tarvittaisi melko suuria summia, olisi 
työpajojen luku aluksi oleva vähäinen, mutta järjestys
muotonsa vuoksi oinaisivat ne suuremmoiset kehittymis
mahdollisuudet.

Kun ainoastaan valtiolla voitaisi katsoa olevan oikeus 
perustaa yhteistyöp ajoja voisi se siis itse laatia 
työjärjestyssäännöt. Kun ne tarkan harkinnan jälkeen 
olisivat saaneet kansaneduskunnan hyväksymisen, olisi 
näillä määräyksillä lain voima.

Kansalhs-työpajoissa, mikäli tuotannonvälineiden 
ostoon tarkotettu pääoma riittäisi, oli työtä annettava 
kaikille työntekijöille, jotka tarjoisivat siveellisen takuun.

Kun nykyisen nurinkurisen yhteiskunnanvastaisen 
kasvatusjärjestelmän vuoksi ainoastaan suuremmat tulot 
voivat synnyttää kilpailua ja  herättää työhalua, oh eri
laisista tehtävistä maksettava erilaiset palkat. Tässä 
suhteessa täytyisi aivan uuden kasvatustavan muuttaa 
katsantokantamme ja tottumuksemme. Kaikissa tapauk
sissa piti palkan luonnollisesti olla riittävän takaamaan 
työntekijälle siedettävän toimeentulon.“

Tuottavaisuuteen nähden nämä työpajat, esittäjänsä 
mielestä, osottautuisivat kapitalistisia niin paljon parem
miksi, että viimemainittujen olisi pakko hävitä taikka 
muuttua yhteistyöpajoiksi.

„Sen sijaan että hallitus suurkapitalistina on markki- 
nain määrääjä ja hirmuvaltias, tulisi sen ruveta toimi
maan markkinain järjestelijänä. Se ei käyttäisi kilpailua 
väkivaltaisesti nujertaakseen yksityistuotannon, jota 
sillä päin vastoin on halu suojella, vaan huomaamatta
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kehittääkseen sitä. Kohta kun yhteistyöpaja jollakin tuo
tantoalalla perustettaisiin, viilaisivat sinne tarjottujen 
etujen vuoksi työntekijät ja kapitalistit. Ilman rajotuk- 
sia, ilman vääryyttä, ilman korvaamattomia vaurioita ja 
yhtymisperiaatteen eduksi olisi jonkun ajan kuluttua 
astunut voimaan se muutos, mikä nykyisin voi tapah
tua ainoastaan väkivaltaisesti ja itsekkäiden yksilöjen 
hyväksi. Meidän päivinämme voi rikas teoiiisuudenhar- 
jottaja yhdellä iskulla nujertaa kilpailijansa ja anastaa 
yksinoikeudekseen kokonaisen teollisuushaaran. Meidän 
järjestelmämme mukaan valtio vähitellen kohoaisi teolli
suuden valtiaaksi, ja  tuloksena siitä ei olisi yksinoikeus, 
vaan kilpailun lakkaaminen: yhteenliittyminen.“

Tällaista työn järjestämissuunnittelua vastaan on 
paljon huomautettavaa, sillä suurin piirtein katsottuna 
se kapitalististen monopoolien tilalle asettaisi yhteisöjen 
yksinoikeudet ja onnistuisi eri tuotannon aloilta 
hävittämään kilpailun ainoastaan sitä lisäämällä. Mutta 
välittämättä näistä periaatteellisista huomautuksista 
olisi haaveilua olettaminen, että kapitalistisen kehityksen 
nykyisellä asteella ollessaan sellaiset osuustoiminnalliset 
yhteisöt voisivat, valtion tukeminakaan, menestykselli
sesti kilpailla sellaisten suurten yksityisyritysten kanssa, 
mitkä täydellisesti markkinoita vallitsevat, ja pakottaa 
ne väistymään. Meidän mielestämme ainoastaan sellai
silla tuotannonaloilla, joilla kapitalistinen kehitys vasta 
on alullaan —  kuten useimmiten on laita maanvilje
lyksen alalla —  voisi sellainen järjestelmä olla väli
asteena sosialistiseen tuotantotapaan siirryttäessä. •
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B. Valtio osakkaana tuotannollisissa yrityksissä.

Uusien yritysten perustamisen asemasta, mitkä kil
pailemalla hävittäisivät kapitalistiset yritykset, tahtoo 
uusaikainen sosialismi yliteiskunnallistuttaa jo  olevat 
yritykset joko pakkoluovuttamalla ne tai siten, että 
valtio liittyy niihin osakkaaksi. Jälkimäiseen järjes
telmään perustuu se suunnitelma „vapaaksi yhteis- 
kunnallistuttamiseksi“ , jonka toteuttamisesta E. Solvay 
Belgian senaatille 27 p:nä joulukuuta 1899 teki ehdo
tuksen.

Tarkoittaen, työtä riistämättä, hankkia valtiolle 
varoja ja samalla ulottaa yhteiskunnallistuttaminen 
mahdollisimman laajalle, saattamatta kuitenkaan vapautta 
ja persoonallista yritteleväisyyttä vaaranalaiseksi, ehdotti 
Solvay joukon toimenpiteitä, mitkä tarkottivat seuraavaa:

„Ennen kaikkea on osakeyhtiölaki uudistettava, jotta 
vastaisuudessa voitaisi estää yhtiöiden muodostaminen 
osakkeenomistajani kustannuksella „perustajain“ eduksi. 
'V oitaisi esim. määrätä, että jokaisen perustajan täytyy 
pysyä osakkeenomistajana 5— 10 vuotta. Osakemaksut 
olisi, kun voitto-osingot olisi jaettu, kuoletettava 
j. n. e.

Tällaiset toimenpiteet voitaisi kyllä ottaa lähemmän 
tarkistelun alaisiksi, mutta joka tapauksessa, ja riippu
matta esittämästäni yleisestä suunnitelmasta, olisi 
nykyinen lainsäädäntö viipymättä uudistettava.

Petolliset yhtiöiden perustamiset teollisuuden ja 
kaupan alalla saataisi siten huomattavasti vähene
mään, ja kun toiselta puolen, mikäli ajottain toimitetut 
tutkimukset ovat osottaneet, hyvinvointi maissa sellai
sissa, kuin Belgia, Saksa ja Englanti yhä lisäytyy,
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saisi jokainen, jolla on riittävästi pääomaa ja samalla, 
vaikkapa ummessa silmin, ottaa osaa kaikellaisten yh
tiöiden perustamiseen, aivan varmasti voittoa suurien 
lukujen lain mukaisesti, mitä lakia suuret vakuutus
yhtiöt hyvällä menestyksellä käyttävät laskelmiensa pe
rustuksena.

Minun mielestäni pitäisi nyt valtion jonkin uuden 
lain perusteella liittyä pääosakkaaksi maahan perustet
tuihin osakeyhtiöihin. Se voisi sanoa yleisölle: lainat
kaa minulle rahoja niin paljon, kuin tahdotte, tavallista 
valtio-lainakorkoa vastaan; minä käytän ne päästäkseni 
toimettomaksi osakkeenomistajaksi kaikkiin liikeyrityk
siin, joita uudistetaan tai laajennetaan. —  Tällaisen 
rahain sijotuksen tulisi tietystikin tapahtua määrättyjä 
periaatteita noudattaen.

Tällaisissa oloissa valtion oma toiminta olisi vähäi
nen ja valvontakustannukset hyvin pienet. Valtio 
ansaitsisi sijottamansa pääoman ja eri yritysten jaka
mien keskimääräisten . voittomäärien välisen koko ero
tuksen. Mitä enemmän valtion käytettäväksi rahoja 
luovutettaisiin, sitä laajemmalle se ulottaisi toimintansa 
osakkeenomistajana. Yksityinen yritteleväisyys, luova 
voima, vaikuttaisi edelleen häiriintymättä, ja valtio 
jatkaisi, mikäli tilaisuutta tarjoutuisi, tuotannon yhteis- 
kunnallistuttamista. Tällaista vapausperiaatetta jatku
vasti sovelluttamalla käytäntöön voidaan ajatella päästä
vän niin pitkälle, että lopulta kaikki liikeyritykset on 
näin yhteiskunnallistutettu. Yksityisen yritteleväisyy- 
den vaikutus säilyisi ja tällä myöhemmällä kehitys
asteella pyrkisi saamaan työstään paremman palkan, 
käytäntöön tulisi teollinen ja kaupallinen palkkaus 
huonon virkamiespalkkauksen asemasta.

11
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Minusta tuntuu kuin tässä olisi tärkeä periaate var
teen otettavana, kuin tässä olisi kauan hakemani ratkaisu 
kysymykselle, miten kehittää ja  vetää rajaviivat sosiali- 
demokratiselle liikkeelle ja samalla toteuttaa tuotan
nollisten yritysten yhteiskunnallistuttarriinen. Kenen
kään vapautta raj ottamatta voitaisi nämä kysymykset 
huoletta uskoa valtion hoivaan ja piankin saataisi ne 
ratkaisuun.

Lyhyesti sanoen: valtio tavallista korkoa vastaan 
lainaisi niin paljon rahoja, kuin sen käytettäväksi luo
vutettaisiin, ja käyttäisi ne sitte osakkeiden lunastami
seen haileista vakavista yrityksistä.

Uutta ja todella omintakeista Solvayn suunnitel
massa ei ole ajatus toteuttaa „liikeyritysten yhteiskun- 
nallistuttaminen“ siten, että rupeaa osakkeenomistajaksi 
yksityisten johtamiin yrityksiin. Todellisuudessa voi
daan tuoda esiin paljonkin esimerkkejä sellaisesta 
menettelystä. Preussin valtio on aikoinaan ollut osak
keenomistajana Preussin pankissa, ja Belgian valtio 
yksityisten ohella on osakkeenomistajana yksityisissä 
rautatieyhtiöissä. Omintakeista suunnitelmassa on mie
lestämme yleinen katsantokanta, mistä se lähtee eri
tyisesti painostaen sitä kiistämätöntä tosiasiaa, että 
kapitalistiset yritykset kokonaisuudessaan ehdottomasti 
tuottavat voittoa, vieläpä alati kasvavaa voittoa, vaikka 
yksityiset kapitalistit saattavatkin joutua tappioita kär
simään. Jos siis olisi juriidinen persoona1), mikä on 
kyllin rikas ollakseen osakkaana haileissa liikeyrityk-

h  Tällaiseksi nimitetään laitosta, millä on oikeus tehdä laillisesti 
päteviä sopimuksia, harjottaa liikettä ja muuta toimintaa, kantaa ja 
vastata oikeudessa j. n. e.
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sissä, täytyy sen suurten lukujen lain nojalla matemaatti
sen varmasti saada voittoa.

Valtio voi esittää tällaista osaa rupeamalla pank
kiiriksi, välittäjäksi niiden kesken, jotka rahoja lainaa
vat, ja  niiden, jotka tahtovat terveille periaatteille 
rakentuvan liikkeen perustaa. Sellaisissa oloissa se 
saisi voittona lainaamiensa rahojen koron ja yritysten 
jakamien keskimääräisten voittomäärien välisen ero
tuksen.

Meidän täytyy kuitenkin huomauttaa, että tämä 
erotus saattaa aleta nollaan tai ainakin lähelle nollaa, 
jos valtio liittyy osakkaaksi vanhoihin, jo  pitkän aikaa 
toimineisiin yhtiöihin, jotka jo  ovat saavuttaneet kehi
tyksensä huipun. Se ei nimittäin voisi saada osakkeita 
ostetuksi niiden nimellisarvosta, vaan täytyisi sen suo
rittaa markkinahinnat, joiden kohoamisesta tulevaisuu
dessa ei ole toiveita. Valtion liittymisellä osakkaaksi 
jo  kauan olemassa olleisiin yhtiöihin voisi siis olla tar- 
kotuksena ainoastaan valmistaa ja  helpottaa niiden 
lopullista, täydellistä pakkoluovuttamista, minkä toi
meenpano muistakin syistä olisi edullinen.

Kun sitä vastoin on kysymys uusista yrityksistä, 
voi Solvayn suosittama suunnitelma osottautua erittäin 
soveliaaksi väliasteena siirryttäessä kapitalismista puh
taaseen sosialismiin. Ainoastaan sitä Solvayn ajatusta, 
että valtion osakkaana kaikissa uusissa tai laajennetuissa 
yrityksissä pitäisi tyytyä toimettoman osakkeenomis
tajan osaa esittämään, minkä ainoana tehtävänä on 
voitto-osuutensa nostaminen, emme voi hyväksyä.

Osakkaana olisi yhteiskunnalla siveellisiä velvolli
suuksia yrityksen palveluksessa olevia toimihenkilöitä 
kohtaan. Osakkeenomistajana ja osallisena voittoon
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olisi sillä sekä valta että velvollisuus yleisen mielipi
teen mukaisesti määritellä työpäivän pituus, palkkojen 
suuruus ja järjestää työväenvakuutuksen. Mikäli val
tion osuudet lisäytyisivät, kasvaisivat tietysti myöskin 
sen vaikutus ja velvollisuudet.

Näin johtaisi E. Solvayn „vapaa yhteiskunnallis- 
tuttamisjärjestelmä“ lopulta samaan tulokseen, kuin 
sosialistien ohjelmaan sisältyvä vaatimus suurteollisuu
den ottamisesta kokonaan yhteiskunnan liuostaan.

C. Tuotannon täydellinen yhteiskunnallistuttaminen.

Jos ajattelemme sosialistista politiikkaa, mikä pää
määräkseen on asettanut vähitellen ja jatkuvasti siirtää 
tärkeimmät tuotantoalat kuntain tai kansanvaltaisen, 
desentraliseeratun, puhtaasti valtiollisten tehtäväin 
hoidosta vapautetun valtion liuostaan, on, jos tahdo
taan vastustus saada supistumaan mahdollisimman 
vähiin, lähinnä käytävä vastustamaan luonnollisia tai 
pääomien kasaantumisen keinotekoisesti synnyttämiä 
yksinoikeuksia.

Ne todisteet, mitkä sosiahsmin vastustajat esittävät 
yksityisen yritteleväisyyden ja kilpailun tuottamien 
etujen puolustamiseksi, käyvät kokonaan merkityksettö
miksi, kun on kysymys monopoliseeratuista tuotanto
aloista, joilla ei enää mitään kilpailua ole olemassa: 
Vaikeata on sitä paitsi ymmärtää, miksi osakeyhtiöiden 
palveluksessa toimivien yksityisten toimitsijain persoo
nallinen yritteleväisyys olisi suurempi kuin valtion 
virkailijain —  edellyttäen tietysti, että jälkimäiset saavat 
samallaisen toimintavapauden ja samallaiset aineelliset 
edut kuin ensinmainituilla on.



Tahdomme kuitenkin kohta lisätä, että olisi sosia
lismin toiminta-alan liian ahtaaksi rajottamista, jos se 
supistettaisi koskemaan vain vanhempia, kehittyneitä, tuo
tantotapaan ja yksitoikkoisuuteen perustuvia tuotanto
aloja, mitkä edullisesti voidaan yhteiskunnan huoataan 
ottaa jo tämän nykyisen järjestelmän aikana. Mikäli 
yhteiskuntajärjestelmä kehittyy täydellisemmäksi, sikäli 
vähenee niiden vastaväitteiden merkitys, mitkä nyt 
hyvällä syyllä voidaan esittää sitä vastaan, että yhteis
kunta ottaisi huostaansa toisetkin tuotantoalat. Että 
nykyisen yhteiskuntajärjestelmän vallitessa tuotannon 
kannalta katsoen niin hyvin yksityis- kuin yhteistuo
tantokin omaavat sekä hyviä että huonoja puolia, näkyy 
vallan selvästi, jos verrataan jyrkimmin vastakkaisia 
tuotantotapoja, käsityötä ja valtionmonopooleja. Mutta 
samalla kun ne edut, jotka ovat ominaisia todellisesti 
yksilöllisille ammateille, ja joita taide- ja ylellisyys- 
teollisuuden on olemassaolostaan kiittäminen, yhä 
vähenevät pääomien keskittyessä ja  nimettömien, anony- 
misten yhtiömuotojen edistyessä, lisäytyvät sitä vastoin 
yhteistuotannon edut valtiollisen ja  yhteiskunnallisen 
järjestelyn edistyessä. Aluksi olemme tekemisissä äkkiä 
tuottajaksi ja kauppiaaksi muuttuneen poliisivaltion 
kanssa, mikä on säilyttänyt kaiken raakuutensa ja 
röyhkeytensä, mikä kohtelee alaisiaan melkein yhtä 
huonosti kuin pahin orjainomistaja ja millä johtavana 
periaatteena ei ole minkään yhteiskunnallisen tarko- 
tusperän saavuttaminen vaan valtiorahaston kartutta
mista tarkottava rosvous.

Mutta kohta kun köyhälistö pääsee tehokkaasti vai
kuttamaan yleisten asiain menoon, kohta kun politiikka 
ja  taloudellinen toiminta eristetään ja valtiotalouden
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hoito on saavuttanut riippumattomuuden hallitusmah- 
dista, tulee desentraliseerattu, ei enää byrokraattinen 
yhteistuotantomuoto yhä suuremmassa määrässä pääse
mään osalliseksi suurten yhtiöiden harj ottaman tuotan
non edusta menettämättä yhtäkään yhteiskunnallistutta- 
misen hyvistä puolista.

Ja lopuksi sosialistisessa yhteiskunnassa työn tuot- 
tavaisuus lisäytyisi sitä suuremmaksi, mitä täydelli
semmin eri voimat yhtyisivät, varsinkin kun kanrlri  ̂
ollen samalla tuottajia ja  kuluttajia, harrastaisivat työn 
tuottavaisuuden lisäämistä.

4. Yhteenveto ja johtopäätöksiä.

Ne eri yhteiskunnallistuttamismuodot, joista tässä 
olemme tehneet selvää —  tuotantovälineiden pakko
luovutus, valtion osallisuus uusissa yrityksissä, tuotanto- 
osuuskuntain perustaminen valtion avustamana tai 
ilman avustusta —  eivät ole vastakkaisia. Päinvastoin 
on hyvin luultavaa, että tuotannon yhteiskunnallistut- 
taminen, mitä pidämme tuotannon kehittymisen luon
nollisena seurauksena, ei tule tapahtumaan yksipuoli
sesti ainoastaan yhtä jäijestelmää käyttäen, vaan päin
vastoin kaikkien niiden voimien suunnitelmani ja toi
menpiteiden yhteisvaikutuksesta, joilla on sama pää
määrä: työttä saatujen tulojen poistaminen ja tuotanto
välineiden siirtäminen yhteiskunnan käsiin.

Niinpä huomauttaa Sidney W ebb mieltäkiinnittä- 
vässä, faabilaisseuran (Fabian Society) julkaisemassa 
tutkielmassaan, „ettei kukaan järkevä sosialisti usko, 
että yhteiskunnan huostaan voitaisi ottaa kaikki 
pikkupuodit. Kuten vakuuttavat esimerkit osottavat,
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voivat osuustoiminnalliset kauppamakasiinit ja pasaarit 
kansanvaltaistuttaa vähittäiskaupan ja monta muuta tuo
tantoalaa paljon aikaisemmin kuin mitä valtio tai kunta 
voisi tehdä. Toiselta puolen täytyy hyväuskoisintenkin 
■osuustoiminnan harrastajain tunnustaa, että osuustoi
minta ei lähimainkaan kaikkia tuotannon ja kaupan 
aloja voi huostaansa ottaa.

Englannissa, osuustoiminnan luvatussa maassa, edis
tyy kunnallissosialismi paljon nopeammin kuin osuus
toiminta. Yksistään kaasulaitoksiin on julkisia varoja 
sij otettu niin suuri määrä, että tämä summa on suu
rempi kuin se omaisuus, minkä yhdistettyjen kunin
gaskuntain 1,767 osuuskuntaa yhteensä omistavat. ) 

Itsensä ja köyhälistön tuudittamista unelmoihin 
olisi toivo, että työntekijäin muodostamat osuuskunnat 
voisivat anastaa käsiinsä tärkeimmät tuotantovälineet. 
Osuustoiminta voi valmistaa tietä sosialismille, mutta
ei toteuttaa sitä. Ainoastaan yhteisen päätöksen nojalla 
toimeenpantu kapitalistisen omaisuuden pakkoluovutta- 
minen voi hankkia köyhälistölle täydellisen vapau
tuksen. ,

Mitä tulee siihen tapaan, millä pakkoluovuttaminen 
olisi toteutettava —  asteettain vaiko yhdellä kertaa, 
rauhallisesti vaiko väkivaltaisesti, korvausta myöntäen 
vaiko ilman korvausta —  niin se on kysymys, minkä 
ratkaisu, paha kyllä, vähemmän riippuu omista toivo- 
muksistamme kuin yhteiskunnallisista olosuhteista.

Yarmäänkin toivoo jokainen ajatteleva ihminen 
vaikka mahdollisuudet vähäisiltä näyttävätkin että

i) Englannin kuntain kaasulaitoksiin sijottama pääoma teki v. 
1899 28,600,000 puntaa, osuuskuntain varat, näihin luettuna puolue- 
laitosten omaisuus, oli 25,800,000 (noin 645 milj. mk.).
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työntekijäin vapautustaistelu ei tulisi maksamaan yhtä 
paljon verta ja kyyneleitä kuin kolmannen säädyn toi
meenpanema vallan valtaaminen, mihin liittyi niin 
paljon sisällisiä sotia ja  kansainvälisiä verilöylyjä. 
Mutta kun näemme, miten sokeasti ja katkerasti etu
oikeutetut luokat vastustavat suurten joukkojen kai- 
noimpiakin vaatimuksia, muistuu pakostakin seuraavat 
Schillerin sanat, mitkä tämä on sovittanut Wallensteinin 
suuhun:

„Eng ist die W eit, und das Gehirn ist "weit,
Leicht bei einander wohnen die Gedanken,
Doch hart im Raume stossen sich die Sachen;
W o einer Platz nimmt, muss dass andre rücken, 
W er nicht vertrieben sein will, mus vertreiben;
Da herrscht der Streit, und nur die Stärke siegt.“ 1)

Voima, valta ja maailmanvaltius on köyhälistön 
vallattava. Köyhälistön täytyy toteuttaa Internationa
len tunnuslause, omassa keskuudessaan herättää uinuva 
luokkatietoisuus, lakkaamattoman valistustyön avulla 
hävittää vanhat käsitykset, mitkä työläisarmeijoihin 
istuttavat sokean kuuliaisuuden ja  alistuvaisuuden, ja 
a arustautua teräksen lujalla tarmokkaisuudella taistele
maan oikeuden puolesta ja valtaamaan valtiollisen val
lan. Tämän taukoamattoman itsekasvatuksen avulla 
on heidän kohottauduttava korkeimmalle älylliselle ja

y  Ahdas on maailma, vaikka aivoilla 011 hyvästi tilaa.
Ajatukset hyvin yhdessä asumaan sopivat,
Mutta kovasti törmäävät oliot vastakkain avaruudessa.
Missä toinen paikan ottaa, siinä toisen on väistyminen;
Ken ei tahdo toista karkottaa, tulee itse syrjään sysätyksi.
Siinä vallitsee taistelu, ja ainoastaan voimakas voittaa.
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siveelliselle tasolle, ja  yhä edistämällä työväenluokan 
vapaata ja vapaaehtoista järjestäytymistä luotava suku
polvia, mitkä ovat kypsyneitä toteuttamaan yhteiskun
nallisen työn tasavaltaisen järjestelyn. Sanalla sanoen: 
sosialistisen ajatustavan tulee syöpyä kaikkiin laitok
siin, täyttää kaikkien aivot ja voittaa kaikki vastarinta.

Tähän suuntaan edistyy kehitys meidän päivinämme 
jättiläisaskelin, ja, kuten kiivaimmatkin vastustajamme 
tunnustavat, voi sosialismi itseensä sovelluttaa ne sanat, 
mitkä Tertullianus kaksi vuosisataa jälkeen Kristuksen 
sinkautti vasten riutuvan pakanuuden mahtien kasvoja: 
Olemme kylläkin vasta eilispäivän lapsia, mutta sitte- 
kin täytämme koko maailman: teidän kaupunkinne, 
linnoituksenne, kauppalanne, yhdyskuntanne, armei
janne, palatsinne, senaattinne, kokouspaikkanne, emmekä, 
jätä teille muuta jälelle kuin temppelinne!“

Ja nämä temppelitkin alkavat joutua autioiksi.



KUUDES LUKU.

Vastaväitteitä.

„Siihen tilaan nähden, missä enimmät 
ihmiset nyt elävät, olisivat ne vapauden 
rajotukset, mitkä sosialismi mukanaan 
toisi, itse vapaus.“ Stuard Mill.

„Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja erilaisina. 
Sosialismin tarkotus on säilyttää tämä erilaisuus ja 
käyttää se mahdollisimman edullisella tavalla.“ Näillä 
sanoilla alkaa Grant Allen erään mainiosti kirjotetuista 
ja  sisältörikkaista teoksistaan. Kun sosialismi, sanoo 
hän, hävittämällä perinnölliset etuoikeudet, mitkä, jät
tävät tuotannollisen ja yhteiskunnallisen vallan vähä- 
kykyisille, määrää kaikille samallaisen lähtökohdan, ei 
se tahdo silti alentaa kaikkia ihmisiä samalle tasolle, 
vaan antaa ylevimpien siveellisten ja älyllisten arvojen 
päästä täysiin oikeuksiinsa.

Valmistamalla kaikille ihmisille tilaisuuden lahjojensa 
kehittämiseen, pelastamalla tuhannet nerot tietämättö
myyteen ja kurjuuteen vaipumasta, nerot, jotka kehit
tyäkseen tarvitsevat vain hiukan valoa ja hyvinvointia,
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järjestelmällisesti kohottamalla työntekijäin yleistä ja 
teknillistä sivistystasoa, on sosialismi hankkiva ihmis
kunnalle mahdollisimman paljon tietoja, lisäävä valtaa 
luonnonvoimien yli ja  siis luova vapauden sanan kau
neimmassa ja ylevimmässä merkityksessä.

Kun tämä on ja  sen täytyy olla köyhälistön vapau
tuksen tarkotusperänä ja ehdottomana seurauksena, 
niin tulee kysyneeksi, mikä ihmeellinen väärinkäsitys 
saa sellaisetkin ihmiset, joiden hyvää tahtoa ei ole syytä 
epäillä, luulemaan, että sosialismi sisältäisi opin - täy
dellisestä yhtäläisyydestä, ja näkemään siinä yksilön 
oikeutta vakavasti uhkaavan vaaran.

Teoksessaan „Education sentimentale“ esittää Flau
bert yhden teostensa vastenmielisimmistä henkilöistä, 
Senecalin, jonkinlaisena kaikkien sosialististen järjes
telmien elävänä yhdistelmänä. „Hän tunsi Mablyn, 
Morellyn, Eourierin, Saint-Simonin, Capetin, Louis 
Elänein ja koko sosialististen kirjailijain parven, mitkä 
tahtovat alentaa ihmiset kasarmielämän tasolle, pakot
taa heidät hankkimaan huvinsa yleissä ilohuoneissa tai 
työskentelemään konttoripöydän ääressä. Ja kaikkien 
näiden oppien sekamelskasta oli hän muodostanut itsel
leen ihannekuvan kansanvaltaisesta mallivaltiosta, mikä 
oli puoleksi maatila, puoleksi kehruulaitos, eräänlainen 
amerikkalainen Lakedaimon, missä ihmiset elivät yksin
omaa yhteiskuntaa varten, minkä piti olla mahtavampi, 
täydellisempi, erehtymättömämpi, jumalallisempi kuin 
Taalai laama1) tai Nebukadnezar.“

Siinä on se painavin vastaväite, mikä sosialismia 
vastaan voidaan esiin tuoda, yhtä voimakkaasti kuin

y  Tiibettiläisten ylimäinen pappi.
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nurjastikin esitettynä. Siksi on tarpeetonta esittää, 
samantapaisia, joskin heikompia, Spencerin ja Leroy- 
Beaulieun lausuntoja valtion kaikkivaltiudesta, kansa
laisten muuttumisesta valtion virkailijoiksi, yksityisen 
yritteleväisyyden heikentymisestä, vapauden sortami
sesta ja kaiken sen hävittämisestä, mikä elämän sulos
tuttaa ja kaunistaa, hienostuneesta yksityisylellisyydestä 
taiteen kallisarvoisiin kukkasiin, mitkä arkoina ja hen
toina eivät kestä kasarmi-ilmaa.

Selvityksemme sosialismin perusopeista on jo osot- 
tanut, nämä vastaväitteet vääiiksi ja johtuviksi siitä, 
että törkeällä tavalla sekotetaan toisiinsa kapitalistisen 
valtion liikeyritykset ja yhteisen omaisuuden saattami
nen yhteiskunnan kaikkien työntekijäin hyväksi. Mutta 
tästä huolimatta saattaa ehkä olla hyödyllistä vielä 
kerran kosketella näitä asioita ja osottaa, että työn 
yhteiskunnallinen järjestysmuoto, vastoin poroporvarien, 
kesken vallitsevaa käsitystä, tulisi kiihottamaan yksi
tyistä yritteleväisyyttä, valtavasti edistämään vapauden 
laajenemista ja suuresti elvyttämään teollisen tuotan
non,' tieteet ja taiteet.

1. Sosialismi ja yksityinen yritteleväisyys.

Nykyisen yhteiskunnan puoltajat, jotka väittävät, 
että tuotannon ja työn sosialistinen järjestely kuolet
taisi persoonallisen yritteleväisyyden ja hävittäisi luo
van voiman, muistavat aina „sosialistisen yhteiskunnan 
orjien“ vastakohdaksi esittää vapaan miehen, vapaan 
talonpojan, riippumattoman käsityöläisen, sanalla sanoen, 
kaikki, jotka itsekseen työskentelevät ja omaavat välittö
män halun tuottaa niin paljon kuin suinkin.



Tähän vastaamme ensiksi, että tällainen vertailu, 
niin edullisessa valossa kuin se itsenäiset tuottajat 
esittääkin, ei todista mitään. Sosialistien tarkotuksena 
ei ole erottaa työtä omaisuudesta, milloin ne ovat keske
nään yhteydessä, vaan päinvastoin yhdistää ne, milloin 
ne erotettuja ovat. He tahtovat pakkoluovuttaa ainoas
taan kapitalistisen omaisuuden eivätkä ajattelekaan 
pakottaa yksityisomaisuuden omistajia mihinkään yhteis
toimintaan, jollei näillä itsellään ole siihen halua.

He todentavat vaan yksityisten yritysten huonom
muuden enimmillä tuotannonaloilla, joiden tehtävänä on 
yleisimpien ja laajimmalla alalla tunnettujen tarpeiden 
tvydyitäminen. Kapitalistinen keskitys myöskin vai
mentaa tämän todenperäisyyden.

Niin ihania kukkia kuin persoonallinen yritteleväi- 
syys kasvattaneekin, niin suurten puiden varjo kuih
duttaa ne kuitenkin jo  nuorina taimina kohta, kun 
kapitalistinen tuotantotapa jakaa työn koneellisiin pikku- 
telitäviin, alentaa ammattisivistyksen arvon mahdolli
simman vähäiseksi eikä jätä palkkatyöntekijöille muuta 
kiihotinta ponnistamaan voimiansa ja kykyjänsä kuin 
erottamisen ja rangaistuksen pelon, jos he työskentele
vät päiväpalkalla, tulojen alle toimeentulorajan vähene
misen, jos heillä on urakkapalkka.

Tällä asteella persoonallinen yritteleväisyys keskit- 
tyv samalla tavalla kuin omaisuus ja tuotanto. Se koh
distuu yksinomaisesti kapitalistiin niin kauan, kun 
tämä itse johtaa liikettänsä eikä jätä sen johtoa palka
tuille henkilöille.

Kapitalisti koijaa silloin itselleen kaiken, voiton, 
mutta kantaa myöskin kaiken vastuunalaisuuden, ja 
vaikkapa hän, kuten usein tapahtuu, käyttää valtaansa
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väärin, ei häntä kuitenkaan, totuutta vääristelemättä. 
voida leimata hyödjdtömäksi loiseläjäksi.

»Nykyisessä yhteiskunnassa“ , sanoo Charles Gide, 
„ei yrittäjä ole ainoastaan työvoimien ostaja. Hän 
myöskin jäljestää työn, mikä on suuriarvoista tuotan
nollista toimintaa, hän osottaa sille sen tehtävät ja lisää 
tuottavaisuutta. Hän yhdistää käsiinsä ei ainoastaan 
työntekijäin työvoiman, vaan myös tuotannon kaikki 
muutkm tekijät, pääoman, maan, kiinteimistöt, jotka 
usein eivät ollenkaan tai ainoastaan osaksi ovat hänen 
omiaan, ja johtaa ne toimimaan saman tarkotusperän 
saavuttamiseksi. larpeen ennakolta arvioiminen, tuo
tannon järjestäminen, jonkun maan työvoimien ja pää
omien oikealla tavalla käyttäminen, siinä itse asiassa 
yrittäjän tehtävä.“

Että tämä tehtävä ehdottomasti on suoritettava, se 
on selvää. Uutta olemme nähneet, miten kapitalistit 
yhä yleisemmin ovat alkaneet suurmaanomistajain esi
merkkiä seuraten jättää yrittäjätehtäviensä suorittamisen 
palkattujen johtajain suoritettavaksi.

Jo v. 183G osotti Ure, Englannin tehtaihjain Pin- 
daros, miksi Marx häntä nimittää, että eivät kapitalistit, 
vaan heidän tirehtöörinsä (managers) ovat „tuotanto
järjestelmämme sieluna“. Ja meidän päivinämme, jol
loin osakeyhtiöt teollisuuden alalla ovat niin tavatto
masti edistyneet, on asian laita näin vielä suuremmassa 
määrässä.

Kun yritys pannaan alulle ja sitä varten varoja kasa
taan kokoon, huomaamme, että tämä tosin on vielä yhtey
dessä tahdontoiminnan kanssa, mutta kun kerran varalli
suus on luotu, yritys perustettu, kehittyvät ne edelleen 
oman sisäisen voimansa pääomien akkumulatsionin.
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kasaantumisen ja toisten työn ja kykyjen riistämisen 
vaikutuksesta. Ja jos ne perintönä siirtyvät toisille, 
niin osakeyhtiöiden byrokraattinen hoitotapa korvaavat 
täydellisesti kapitalistin persoonallisen yritteleväisyyden.

Sellaisissa oloissa varsinkin tuottaa yhteiskunnallis- 
tuttaminen mitä suurimpia etuja, ja yleensä tunnuste
taan, että sellaisissa oloissa yksityisyritysten ei ehdotto
masti tarvitse olla julkisia yrityksiä etevämpiä.

„Kaiken, mitä kapitalistiset yhtiöt suorittavat“ ,, 
sanoo Stuart MiU, „voitaisi usein yhtä hyvin ja monasti 
paremminkin toimittaa, jos valtio itse ottaisi työstä, 
huolehtiakseen. Antaa-mennä-järjestelmä, kyvyn ja huo
lenpidon puute, mitkä ovat ominaisia valtion liikeyri
tyksille, ovat muuttuneet sananparreksi, mutta suurten 
yhtiöiden hoidossa tavataan samallaisia puutteellisuuksia. 
On totta, että yhtiöiden tirehtöörit aina ovat osakkeen
omistajia, mutta hallituksen jäsenet ovat sen sijaan 
veronmaksajia, ja olipa kysymys yksityisliikkeiden 
johtajista tai valtion virkamiehistä, niin eivät kumpai- 
setkaan persoonallisesti välitä siitä, edistyykö liike 
hyvin vaiko huonosti, puhumattakaan näiden halusta 
saada rauhassa levätä.“

Lyhyesti sanoen, nykyaikaisen kapitalismin valli
tessa eivät valtion liikeyritykset, joskin järjestys niillä on 
puutteellinen, tuotannon kannalta ole huonommin johdet
tuja kuin yksityiset yhtiöt. Jälkimäiset ovat etevämpiä 
vain kaupallisessa suhteessa. Kun kilpailu pakottaa haa
limaan ostajia, kun on kysymys vakinaisen reklaamitoi- 
minnan järjestämisestä, juonien käyttämisestä ja suuiien 
summien tuhlaamisesta ostajapiirin hankkimiseen tai kil
pailijani liiketuttavien houkutteleminen ostajikseen, sil
loin ei valtio todellakaan voi kilpailla yhtiöiden kanssa.
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Tällainen huonommuus on arveluttava, kun on 
kysymys suurien voittojen saannista, mutta sillä sei
kalla on vain hyvin epäilyksenalainen merkitys, kun 
on kysymys hankkia kuluttajille niin paljon etuja kuin 
suinkin. Nyt tiedämme, että yhteiskunnallisen työn 
tarkotuksena sosialistisessa valtiossa ei suinkaan ole 
vaihtoarvojen synnyttäminen, vaan ainoastaan käyttö
arvojen tuottaminen tuottajain kulutustarpeiden suora
naiseksi tyydyttämiseksi. Jos siis jo  nyt valtion liike
yrityksiä tuotantojärjestöinä voidaan verrata yksityis
yrityksiin, voimme helposti todistaa, että työn sosia
listinen järjestysmuoto ei suinkaan vähennä tuottavia 
voimia ja persoonallista yritteleväisyyttä, vaan paljon 
suuremmassa määrässä kuin nykyinen yhteiskuntajär
jestys elvyttäisivät niitä.

Tämän todistamiseksi tarkastakaamme sitä toimin
taa, mikä työn suorittaa, ja sitä mikä työtä johtaa.

Mitä ensinnä ensinmainittuun tulee, on selvää, että 
samoja keinoja, joita nykyisin käytetään työ-intoa 
kohottamaan —  palkkiot, kappalepalkka, urakkatyö 
j. n. e. — voidaan hyvin helposti käyttää sosialistisessa- 
kin valtiossa, jos sellainen menettely tarpeelliseksi 
havaittaisi.

Näitä keinoja voidaan sitä paitsi käyttää ainoastaan 
rajotetussa määrässä. Enimmillä aloilla, kuten tunnet
tua, kohtaa urakka- ja  kappaletyötä teknilliset vaikeu
det tai vastustus, mikä sen aiheuttamien lukuisain väärin
käyttöjen vuoksi näyttää oikeutetulta. Päiväpalkka on 
yleisenä palli ka muotona, ja  jokaisen täytyy tunnustaa, 
ettei kapitalistisissa yrityksissä työntekijällä, mikä on 
muuttunut vaihtoarvoja tuottavaksi koneeksi, ole muuta 
yllykettä työhön kuin erottamisen tai rangaistuksen
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pelko. Ylipäänsä tekee hän työtä sen verran, ettei vaan 
joudu heitetyksi kadulle tai rangaistavaksi. Niillä tuo
tannonaloilla, joilla työnvalvonta kohtaa vaikeuksia, 
esim. maanviljelyksessä, ilmenevät nykyisen järjestelmän 
seuraukset tuottavaisuuteen nähden täydessä loistossaan.

„Jos ajatellaan oloja sellaisina, kuin ne ovat“ , sanoo 
Piret, „niin ei voida odottaakaan, että työntekijä tekisi 
enemmän, kuin että hän jotenkuten voi välttyä moit
teilta. Tämä työnteon vähin määrä on määrätyssä 
suhteessa valvontaan ja vaatimuksiin ja  lopulta, var
sinkin päiväpalkkalaisten kesken, käy niin yleiseksi, 
että sitä pidetään sääntönä. Kotipalvelijoihin nähden 
on vieläkin hullummin. Kun heidän, ottamatta lukuun 
erittäin raskauttavia asianhaaroja, ei tarvitse pelätä 
joutuvansa muitta mutkitta erotetuiksi, ja kun he sitä 
paitsi saavat palkan koko palvelusajalta, ei heillä ole vähin
täkään halua suorittaa määrätyssä ajassa mahdollisim
man paljon -työtä. He arvelevat voivansa työskennellä 
niin veltosti, että vain välttyvät pahimmilta moitteilta. 
Sen sijaan että tekisivät työtänsä uutterasti ja huolelli
sesti, tyytyvät he joutilaisuudella aikaa tappamaan.“

Voidakseen olla tilaisuudessa tällaisten havaintojen 
tekoon ei ole tarvis mennä maalle. Pidettäköön vain 
silmät auki, kun asunnossa suoritetaan joitain korjaus
töitä. Miten majesteetillisen rauhallisesti maalari liikutte- 
leekaan sutiansa, miten hartaasti vihelteleekään hän sei
nää maalatessaan! Tällöin voidaa nselvästi havaita— ja 
erikoisen huolellisesti sitä tarkataankin, jos oma kukkaro, 
oma koti on kysymyksessä —  mitä persoonallisen ja 
ylevämmän harrastuksen puute vaikuttaa työntekijään, 
joka työskentelee yrittäjän laskuun.

Ken tahtoo nähdä tämän tunnetun taulun vasta-
12



kohdan, ken tahtoo nähdä, miten suuri olisi työhalrt 
sellaisessa yhteiskunnassa, jonka kaikki jäsenet harras
taisivat yhteistä henkistä ja aineellista hyvää, hän men
köön katsomaan esim. Briisselin sosialististen osuus
kuntain leipomoita, näitä valoisia ja  ilmavia leipäteh- 
taita, mitkä on varustettu uusimmilla parannuksilla. 
Näistä voi hän saada jonkinlaisen käsityksen tulevai
suuden työpajoista. Siellä näkee vapaita miehiä ainoas
taan työtoverien keskinäisen valvonnan alaisina työs- 
kentelemässä. He ansaitsevat viisi markkaa päivässä 
ja työskentelevät vain kahdeksan tuntia, kun sen sijaan 
yksityisten leipomoissa „valkoisten kaivostyöläisten^ 
täytyy pimeissä kellareissa ahertaa 12, 13, jopa 14:kin 
tuntia vuorokaudessa. Mutta kahdeksan tunnin aikana 
sosialistiset työskentely’ät tekevät työtä mitä tarmok- 
kaimmin, palavalla innolla ja uusaikaisilla työtavoilla 
työskennellen tuottavat moninkertaisesti enemmän lei
pää itselleen ja kanssaveljilleen.

Eikö tämä ole loistava ja elävä todistus siitä, että- 
sosialismi, se on, yleinen yhteistyö lavennetussa muo
dossa on nykyistä yhteiskuntajärjestelmää kieltämättö- 
mästi parempi työn suoritukseen nähden?

Mutta, väitetään tähän, miten on työnjohdon laita! 
Mistä löydetään ne tarmokkaat miehet, tuotannonjohta- 
jat, mitkä meidän päivinämme johtavat kapitalistisia 
yrityksiä?

Vastaus on sangen yksinkertainen. Kokonaan jät
täen huomioon ottamatta ne uudet kyvyt, joita opetus
toimen uudistamisen vaikutuksesta ilmaantuisi, olisivat 
nykyiset johtajat edelleenkin olemassa. Ne pysyisivät 
sellaisina kuin ovat ja, jos heidän yritteleväisyyshalunsa 
kiihottamiseksi käytettäisiin samoja keinoja kuin nyt-
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kia, niin onko vaikeaa ymmärtää, että uudenkin yhteis
kuntajärjestelmän aikana olisi näille kylläkin työtä.

Kaiken sen, mitä trusti voi tehdä —  desentralisee- 
ratun järjestelmän, tantiemin, virkaylennysten avulla —  
johtajiensa ja virkailijansa yritteleväisyyden lisäämiseksi 
ja  vastuunalaisuuden herättämiseksi, voisi, kuten olemme 
nähneet, yhteiskuntakin tehdä.

Tahdomme kuitenkin huomauttaa, että näiden eri
laisuuksien säilyttämisen mahdollisuus, mitä palkkauk
seen tulee, ei ole sama kuin välttämättömyys. Kaikki 
viittaa päinvastoin siihen, että sosialistisessa yhteis
kunnassa tulisivat ne alati vähenemään, jopa saattaisivat 
kadotakin, kun niitä ei enää tarvittaisi herättämään ja 
kiihottamaan henkisen työn tekijöissä yritteleväisyyden 
ja  toiminnan halua.

Ettei näin ole laita nykyisessä yhteiskunnassa, on 
helposti käsitettävissä. Nyt tehdään työtä ennen kaik
kea rahojen ansaitsemistarkotuksessa, sillä raha lisää 
yhteiskunnallista arvoa, taloudellista turvallisuutta ja 
riippumattomuutta ja rahalla voidaan elämässä hankkia 
henkisiä ja aineellisia nautintoja. Mutta kohta, kun 
tämä kullan mahti on kukistettu, kun yhteinen omai
suus käytetään kaikkien tarpeiden tyydyttämiseen —  
„leipää ja sirkushuveja“ —  on rahanhimokin syrjäyt
tävä toiset psykologiset vaikuttimet, rahalliset pyyteet 
jättävät tilaa korkeammille persoonallisten harrastusten 
muodoille.

Epäilemättä kunnianhimo, halu päästä kohoamaan 
työn hierarkkian 1) korkeimmille arvosijoille on yhä kas
vava, kun taas olemassaolon taistelun merkitys vähenee.

i) Katso sivulla 127 olevaa muistutusta!
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Toiselta puolen sotisi ihmisluontoa vastaan, jos tah
dottaisi kieltää puhtaasti altruististen, ihmisrakkaudesta 
johtuvain vaikuttimien kasvava merkitys yhteiskun
nassa, minkä pyrintöjen tarkotusperänä on yhteinen 
hyvä. Eikö tämä ole nähtävissä jo  nyt sosialistis- 
osuustoiminnallisissa yrityksissä ? Miehet sellaiset kuin 
Anseele ja monet muut, vähemmän merkitsevät, mutta 
yhtä paljon mieltäkiinnittävät, tyytyvät työmiehen palk
kaan ja työssään osottavat tarmoa, älyä ja etevää affääri- 
kykyä> sjllä sellaisia ominaisuuksia tarvittiin Belgian 
mahtavan osuustoimintaliikkeen synnyttämiseen.

Niin kyllä, vastataan meille, mutta sellaiset ovat 
poikkeuksia! Kun on kysymys jokapäiväisten, juok
sevain asiain hoitamisesta yhteiskunnallisen työn joh
tamisessa, niin ei ole oikeutta laskelmia perustaa poik
keuksiin ja uuden uskonnon perustajien ja apostolien 
itsensäkieltämisiin ja innostukseen!

Hyvä, ottakaamme toinen esimerkki.
Varmaankin tunnustetaan kernaasti, että ammatti

sotilaat, armeijamme upseerit eivät, mitä siveelliseen 
tasoon, omanvoiton-pyytämättömyyteen ja uhrautuvai
suuteen tulee, suurin piirtein katsottuna ole erityisesti 
muita luokkia korkeammalla. Musta jos heille sano
taan, että isänmaa on vaarassa, lippumme kunnia uhattu, 
niin he rientävät rajalle, ovat valmiit uhraamaan hen
kensä tämän lipun, tämän isänmaan, tämän useinkin 
vihattavan ja vääryydellisen sodan takia.

Kun sellaisetkin tunteet saattavat tällaista vaikut
taa, niin tarvitseeko meidän hetkeäkään epäillä, etteivät 
tuotantoarineijan upseerit ja kenraalit osottaisi samal- 
laista tarmoa, samallaista tahdonlujuutta ja  uhrautu
vaisuutta kanssa-ihmistensä hyväksi kuin meidän
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aikamme armeijain upseerit ja kenraalit joukkoteuras- 
tuksessa? Ja kun niin monet ihmiset ovat halukkaat 
uhraamaan henkensä, kun on kysymyksessä lyijykuulan 
sinkauttaminen toisen ruumiiseen, niin eivätkö he myös 
olisi valmiit tekemään samoin, kun on kysymys leivän 
hankkimisesta heidän kanssailunisilleen?

Tiedämme vallan hyvin, että hetkellinen huumaus 
sodassa ja koko elämän kestävä rauhallinen ahertami
nen ovat kaksi eri asiaa, mutta emme myöskään unhota, 
että siveelliset tekijät, joiden suuren vaikutuksen olemme 
osottaneet, tulisivat esbytymään toisten vähemmän jalo
jen vaikuttimien ohella, ei niiden asemasta.

Yoimme siis hyvällä syyllä olettaa, että persoonal
linen yritteleväisyys ja siis myöskin yhteiskunnallisen 
työn tuottavaisuus työn suoritukseen nähden ja johto 
vain voittaisivat, mutta eivät mitään menettäisi, jos 
ihmisten kesken vallitseva taistelu olemassaolosta muut
tuisi kaikkien yhteiseksi taisteluksi luontoa vastaan.

2. Sosia lism i ja  vapaus.

„Sosialismi ja vapaus eivät sovellu yhteen.“
Tätä virttä on meille veisattu jos miten monessa 

eri sävellajissa, Eugen Richterin törkeistä herjauskirjo- 
tuksista Paul Adamsin hienoihin ja nerokkaisiin „Malaji- 
laiskirjeisiin“ , joissa kuvataan kaukana eräällä Intian 
valtameren saarella sijaitsevaa ikarilaista yhteiskuntaa, 
mikä kylläkin on hyvin järjestetty, mutta missä vapaus 
elää enää ainoastaan haaksirikon vuoksi saarelle joutu
neen vanhan espanjalaisen viisaan sydämessä!

Ranskalainen sanomalehti Figaro julkaisi kerran 
vappunumeron, missä entisyyden, nykyisyyden ja tule-



vaisuuden yhteiskuntajärjestelmiä —  rajaton yksinvalta, 
porvarillinen yksinvalta, porvarillinen tasavalta ja  sosia
listinen yhteiskunta — esitettiin karrikatyyrikuvissa1).

Arvattavasti jäljitellen i  idschi-saanlla asuvia ihmis
syöjiä, mitkä syötäväkseen surmaamiaan nimisia, nimit
tävät „pitkiksi sioiksi“ , oli piirustaja sijottanut yhteis
kuntansa sikamaaiknaan.

Rajatonta yksinvaltiutta esitti iso tavattoman suuren 
kaukalon ääressä istuva kaiju. Päässä sillä oli kunin
kaallinen kruunu, ruumista koristamassa oli koristeita 
ja ritarimerkkejä. Sen seurueena oli suuri joukko 
muita jonkun verran pienempiä sikoja, mitkä suojelivat 
sitä laihojen ja nälkäisten alliaisosikojen hyökkäyksiltä.

Seurasi sitte porvarillinen yhteiskunta, laissez faire, 
laissez passer —  antaamennä-järjestelmineen. Verä
jät olivat auki, kaukalo nurin kaadettu, ja sikakansa 
hurjan ahneina hyökkäsivät kuninkaallisten rosvopääl
likköjen kimppuun. Suuret tunkivat pienemmät syr
jään, vahvemmat tallasivat jalkoihinsa heikommat.

Viimein seurasi tulevaisuudenvaltio, Sen rauhalli
nen sopusuhtaisuus muodosti jyrkän vastakohdan por- 
varivaltion sekamelskalle. Pienten kaukalojen ääressä, 
mitkä oh asetettu riviin seinävierustoille erilleen toi
sistaan, istui kokonainen rivi sikoja, samansuuruisia ja 
kaikilla häntä samalla tavalla kiemurassa.

Jos ihmiset, joiden „kaukalot“ sattuivat olemaan 
tyhjinä, olisivat silmänneet näitä piirustuksia, oksivat 
he ehkä ajatelleet, että kyllä sentään kuninkaallisia 
yksinoikeuksia ja porvarillista sekamelskaa parempi on
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1) Kuva, jossa erikoiset ominaisuudet erittäin silmään pistävällä 
tavalla, liioitelemalla esitetään.
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sosialistinen järjestelmä, koska se ainakin ratkaisee 
„vatsakysymyksen“ . Jos he olisivat jatkaneet ajatus
tensa juoksua olisivat he kai huomanneet, ettei kaikki 
maailman vapaus, ennenkuin vatsakysymys on ratkaistu, 
köyhälistölle merkitse muuta kuin —  vapautta kuolla 
nälkään.

Vapaana olemiseen ei riitä, että perustuslaissa niin 
en  säädetty; vapauteen kuuluu myöskin omaisuus, 
persoonallinen tai yhteiskunnallinen. Ken ei mitään 
emistä, ei voi mitään toimittaa. Työntekijä, joka val
litsevista oloista ei löydä sitä „oikeuden murusta“ , jota 
Lassalle piti kaikkia kiijotettuja vakuuksia parempana, 
pysyy valtiollisesti ja yhteiskunnallisesti työnantajan 
rajattomasta vallasta riippuvaisena.

Jos tahdotaan tietää, miten on hänen vapautensa 
laita, sopii katsoa, miten käy, kun hän vaalipäivänä 
käyttää „itsenäistä valtaoikeuttaan.“

Miten usein näkeekään Hanskassa, missä äänestämisen 
salaisuus on huonosti suojattu, teollisuusseuduilla vaali
päivinä kuletettavan sadottaan työntekijöitä mestarin 
valvonnanalaisina vaalipaikalle, ja miten näitä uhataan 
heti tapahtuvalla työstä erottamisella, elleivät äänestä 
„leivänherransa“ puolesta! “

Belgiassa,1) missä laki paremmin suojaa valitsijain 
vapautta, on valitsijalla toki oikeus toimittaa äänestämi
sen salassa.

Kun valitsija vaalintoimittajilta on saanut virallisen 
vaalilipun, merkitsee hän verhojen takana, kenelle hän 
äänensä antaa. No hyvä, piiloudu huolellisesti verhojen 
taa, ystäväiseni! Kukaan, ei piispa, työnantaja eikä

y  Samoin Suomessa.
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pormestari voi nähdä, miten viivasi vedät. Piiloudu, 
aivan kuin olisit aikeissa tehdä rikoksen. Olet yksin. 
Olet vapaa, kerrankin vapaa!

Eikö tämä, muuten niin kallis, vain minuutinpitui- 
nen vapausaika ole paras todistus ainaisesta orjuudesta? 
Eikö se loistavalla tavalla tavalla osota, että nykyisessä 
yhteiskunnassa ainoastaan karvat tuovat julki omat 
ajatuksensa ja julkisesti tunnustavat uskonnolliset ja 
filosoofiset mielipiteensä. Nämä ovat niin n. s. „riip
pumattomassa asemassa“ olevia, mitkä persoonallisessa 
varallisuudessaan omaavat vapautensa takeet.

Ainoa keino, millä voidaan kaikille vapaus hankkia, 
on siis se, että annetaan kaikdle varallisuutta. Suur
teollisuuden valtakauden aikana on tämä mahdollista 
ainoastaan siten, että tuotanto-ja vaihtovälineet otetaan 
yhteiskunnan liuostaan.

Tätä vastaan väitetään, että parannuskeino on 
pahempi kuin itse korjattava paha. Väitetään, että 
yhteiskunnalliseen omaisuuteen perustuva riippumaton 
kansanvalta soitaisi yksilön vapautta enemmän kuin 
yksityisomistukseen perustuva kapitalistinen valta. 
Tämän todistamiseksi tuodaan esiin valtion kansalaisten 
harrastukset sekä tuottajina että kuluttajina.

Tuottajana ei työntekijällä, joka tänä päivänä työs
kentelee kapitalistisessa yrityksessä ja huomenna on 
yhteiskunnan johtaman yrityksen palveluksessa, ole, 
mitä vapauteen tulee, menettävänä muuta kuin kah
leensa. Olettaen, että nykyinen valtiomuoto säityy, ei 
nykyajan valtion rajaton valta, mitä kansanvallan kas
vaminen lievittää, koskaan voi olla sietämättömämpi 
kuin yksityisten työnantajain mielivalta.

Olettakaamme, että sosialistinen järjestelmä edelleen
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laajenee. Luokkien yhteensulautumisen vaikutuksesta 
valtion poliittiset tehtävät supistuvat mitä vähimpään, 
desentraliseeratuissa ja itsehallinnolla varastetuissa jul
kisissa yrityksissä kukin ottaa tehokkaasti osaa tuotan
toon. Miten voidaan sellaisissa oloissa väittää, että 
tuottajain vapaus vähenisi, kun heistä tulee itselleen 
työnjohtajia ja työnantajia?

Tähän ei kuitenkaan tyydytä. Meille kuvataan 
työntekijän asema pelottavaksi, kun hänet syistä, jotka 
ehkä eivät siedä päivänvaloa, on karkotettu yhteiskun
nallisista työpajoista, viskattu kadulle sekä näin jätetty 
vaille mahdollisuutta työn saantiin. Mutta eikö tahdota 
huomata, että sellaista tapahtuu joka päivä kapitalisti
sessa yhteiskunnassa? Yhteiskunnassa, jossa kaikki 
olisivat velvolliset työtä tekemään ja siis myöskin 
kaikilla olisi oikeus työn saantiin, sitä vastoin olisi 
sellainen pannaan julistaminen siveellisestä mahdoton.

Yhtä järjetön kun on väite, että valtio rautateiden 
omistajana kieltäytyisi kulettamasta joitain matkustajia, 
yhtä mahdotonta on otaksua, että sosialistisessa yhteis
kunnassa estettäisi joku työtä tekemästä. Ja jos väite
tään, että työpaikasta erottaminen merkitsisi kaikkiin 
työpaikkoihin pääsyn kieltämistä erotetulta, on se yhtä 
järjetöntä kuin jos väitettäisi, ettei joku henkilö mis
tään saa opettajan paikkaa siksi, että jokin kunta, esim. 
hänen valtiollisten mielipiteidensä takia, ei ole tahtonut 
häntä opettajana pitää.

Puhutaan mvös kauhunherättämistarkotuksessa 
siitä sietämättömästä tilasta, minkä yhteiskunnallisen 
työn järjestely synnyttäisi persoonalliseen vapauteen 
nähden. Mutta, me huomautamme vielä, miten voi
daan jättää huomioon ottamatta, että sellainen järjestely



jo  nyt on olemassa? Meidän tarvitsee vain muistuttaa 
työväensuojeluslainsäädännöstä ja  lain määräämistä työ- 

jäijestyssäännöistä.
Työn täydellinen vapaus on vain ajateltavissa, jos 

samalla tarkotetaan, ettei työ ole riippuvainen mistään 
muusta kuin luonnonlaeista, miten asian laita on sitä 
suuremmassa määrässä, kuta eristetympi työ on. Mutta 
siitä hetkestä lähtien, jolloin työ —  samantekevä mil
laista se on —  edellyttää, että yksilö liittyy taloudelli
seen järjestöön, on vapautta pakko jossain määrin 
rajottaa.

Sairashuoneen ylilääkäri, jonka täytyy tehdä tavan
mukaiset kierroksensa, professori, jonka täytyy pitää 
luentonsa, ovat yhtä hyvin näiden rajotusten alaisia 
Imin työläiset, joiden täytyy noudattaa tehtaan järjestys
sääntöjä.

Sosialismi ei tietystikään tule kumoamaan tätä kai
kelle työlle välttämätöntä järjestystä. Mutta sen sijaan, 
että ne nyt laatii yksinomaan työnantaja, jonka edut 
ovat vastakkaisia työntekijäin eduille, tulisi työn järjes
telyn toimittamaan työntekijät itse.

Eikö sellaisessa työn järjestelyssä, minkä yhteiskunta 
kaikkien etua silmällä pitäen suorittaa, tule tuottajain 
vapaus suuremmassa määrässä huomioon otetuksi kuin 
nykyisessä järjestelyssä, mihin kaikkien on muutamien 
harvojen eduksi alistuttava ? Näin on, vaikka kokonaan 
jätetään huomioon' ottamatta, että parempi työnjako ja  
kaikkien kansalaisten tehokas osanotto yhteiskunnallisen 
työn suorittamiseen tulisi lyhentämään työpäivän ja 
siten hankkimaan täydellisimmän vapauden, mahdolli
suuden tehdä työtä elääkseen eikä enää elää yksino
maan työtä tehdäkseen, oikeuden riittävän pitkinä
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vapaa-aikoina antautua tekemään jotain mielityistänsä, 
päivätyön päätyttyä nauttia lepoa perheensä tai ystävä
piirinsä keskuudessa, mikä nykyisin enimmiltä ruumilli- 
.sen työn tekijöiltä on armottomasti kielletty.

Tuottajain katsantokannalta uskomme näin todista
neemme, että sosialismi tekemällä lopun riistämisvapau- 
desta suuresti edistäisi työn vapautta. Mutta emme 
saa unohtaa, että asiaa arvostellaan toiseltakin näkö
kannalta ja vedotaan kuluttajien, yleisön etuihin, ja 
näiden takia' juuri pelätään, tai ainakin ollaan pelkää- 
vinään, sosialismin hirmuvaltaa.

Miten kävisi painovapaudelle, vapaudelle mielensä 
mukaan muuttaa paikasta toiseen ja  ylipäätään elämän eri 
tarpeiden vapaalle tyydyttämiselle yhteiskunnassa, missä 
•enemmistö, mikä mielensä mukaan käyttää kaikkia tuot
teita ja laitoksia, voisi sortaa sille vastenmielistä vähem
mistöä?

Hymyilemättä kertovat meille vakavat miehet, „tule- 
vaisuudenvaltion“ onnettomista kansalaisista, mitkä 
ovat pakotetut lukemaan yksinomaan virallisia lehtiä, 
koko ikänsä asumaan samoissa huoneissa, samoissa 
yhteisasunnoissa ja noutamaan ruokansa samasta kyö- 
kistä kuin yhteisasunnon toisetkin asujamet.

„Sosialistisessa valtiossa“ , huudahti joku aika sitte 
eräässä vaalikokouksessa nuori eteen päin pyrkivä vapaa
mielinen, „olisimme kaikki pakotetut pukeutumaan 
samanmallisiin pukuihin, mitkä mallit hallitus määräisi.“

„Mutta“ , keskeytti hänet eräs työntekijä, niin huonosti 
puettu, että sellainen mahdollisuus ei näyttänyt suuresti
kaan häntä säikäyttävän, „ettekö te sitte ole jyrkkä 
maksuttoman, maallismielisen ja pakollisen kouluopetuk
sen kannattaja!“
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„Tietystikin!“
„No, miksi pidätte sitte sitä niin hirvittävänä, että 

valtio määrää pukujemme mallin, jos pidätte oikeana, 
että se huolehtii lapsiemme opetuksesta ja kasvatuk
sesta? Sen, joka kerran pystyy johtamaan opetusta, 
täytyy olla liittävän taitava määräämään puvuista ja 
ravinnosta.“

Tämä argumentum ad hominem1) oli sellainen, ettei 
vapaamielisemme osannut siihen mitään vastata; mutta 
hänen sijassaan olisi joku toinen ehkä vastannut, että 
valtion kaikkivalta opetuskysymykseen nähden ei olisi 
parempi kuin yhteiskunnan kaikkivalta ravinto- ja 
vaatetuskysymyksessä. Me yhdymme täydellisesti tähän 
mielipiteeseen. Ryhtymättä kumoamaan sitä yksin
kertaista käsitystä, että työnvälineiden yhteiskunnallis- 
tuttaminen pakottaisi kaikki kansalaiset pukeutumaan 
samallaiseen univormuun, syömään samasta kupista —  
kuten Carmagnolessa sanotaan —  tahdomme vain sanoa, 
seuraavaa: Jos sosialismi johtaisi siihen, että virkavalta- 
valtion valta, yksityiselämän poliisiurkinta ja  -valvonta 
lisäytyisrvät, niin silloin olisimme ensimäiset väittä
mään, ettei maksaisi vaivaa vaihettaa yksityisten yrittä
jäin hirmuvaltaa yhteiskunnan hirmuvaltaan.

Juuri siitä syystä olemme väittäneet olevan välttä
mätöntä erottaa liikkeenharjottaja-valtio puhtaasti poliit
tisesta valtiojärjestöstä, turvata taloudelliselle järjestölle 
täydellinen riippumattomuus yhteiskunnan valtiollisesta 
järjestöstä. Sillä niin kauan kuin nämä kaksi alaa 
ovat ykteenkytkettyinä, voi hallitus, kuten näemme 
joka päivä tapahtuvan, poliittisten pyyteidensä edistä-

y  Todistus, mikä perustuu johonkin subjektiiviseen seikkaan 
siinä henkilössä, jota vastaan todistetaan.
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miseksi käyttää väärin taloudellista valtaansa, minkä 
sen käsiin jättää julkisten yritysten hoito.

Mainitsemme vain yhden esimerkin. Perustuslailli
sessa Belgiassa, missä painovapaus on melkein täydelli
nen, on rautatieministerillä oikeus kieltää sosialististen 
sanomalehtien myynti rautatienasemilla ja kaikkialla 
rautateiden alueella.

On lisättävä, että jos sama ministeri tämän käytän
nössä merkityksettömän pikkumaisuuden asemasta kova- 
kouraisemmin kajoaisi painovapauteen, esim. ehkäise
mällä joidenkin sanomalehtien postissa kuluttamisen, 
niin hänet varmasti pakottaisi eroamaan kiihtynyt 
yleinen mielipide.

Käsitys vapauden välttämättömyydestä on meidän 
päivinämme niin juurtunut kansoihin, että se on kyllin 
vahva torjuakseen kovatkin l^-ökkäykset.

Vielä suuremmassa määrässä olisi asian laita tällai
nen yhteiskunnassa, missä vallitsisi suurempi tasa-arvoi- 
suus, ja missä olisi toteutettu ihmisten hallitsemisen 
ja  taloudellisten asiain hoidon erottaminen. Meidän 
päivinämme on hallituskoneiston tärkeimpänä tehtävänä 
kapitalistisen yhteiskuntajärjestelmän pöngittäminen. 
Kuta täydellisemmäksi uusi järjestelmä kehittyy, sitä 
vähäisemmäksi käy hallituksen merkitys.

Kun olot ovat tällaiset, niin kysymme kaikilta niiltä, 
mitkä kysymystä vilpittömästi tutkivat, miten voisi 
vapaus vaaraan joutua sen takia, että yhäti kasvava 
määrä itsenäisiä julkisia laitoksia hoidettaisi yhteiskun
nan hyväksi sen sijaan, että ne nyt on jätetty yksi
tyisten edukseen käytettäviksi?

Onko yleisö vähemmän vapaa, jos se matkustelee 
valtionrautateillä, kuin, jos se kulkisi yksityisradoilla 1
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Onko ihminen vähemmän vapaa, jos hän jno kunnalli
sen vesijohdon vettä tai vääntää kunnallisen kaasujoh- 
don hanaa? Eikö ole päivän selvää, että kapitalististen 
yksinoikeuksien ottaminen kansalaisten yhteiseen liuos
taan kansanvaltaisessa yhteiskunnassa on jopa varsi
nainen ehto todellisen vapauden säilymiselle?

Me emme kuitenkin ole sitä mieltä, että julkisen 
toiminnan laajentaminen aina ehdottomasti h sää vapautta. 
Päinvastoin voi epäilemättä valtiollistuttaminen, toisi
naan kun vallassa oleva luokka omia etujaan valvoen 
sen toimeen panee, suuresti rajottaa vapautta, olkoonpa 
sitte kysymys valtion rahaston kartuttamista tarketta
vista valtionyksinoikeuksista Europan yksinvalloissa, 
jesuiittain patriarkkaalisesta kommunismista Paragu
ayssa tai Kiinan keisarin itsevaltaisesta sosialismista,, 
mitkä ovat niin kauan olleet porvarillisen sanomaleh
distön ihailun esineinä. Mutta niiden, jotka tällaisilla 
todistusperusteilla tappelevat kansanvaltaista sosialismia 
vastaa, pitäisi älytä, että köyhälistön voidakseen saa
vuttaa tarkotusperänsä, kapitalistisen omaisuuden muut
tamisen yhteiskunnalliseksi yhteisen edun vuoksi, 
täytyy turvautua jäijestäymisen voimaan, edistyä siveel- 
lisesti ja älyllisesti niin suuresti, että olisi naurettavaa 
otaksua, että sellaisessa koulussa kehittyneet sukupol
vet hetkenkään aikaa voisivat suvaita täydellistä 
vapauttansa mitenkään iajotettavan.

3. Sosialism i ja  taide.

Kaikkein saamattomimpien kapitalistien suusta kuu
lee usein moitteita, että sosialismi heikentää persoo
nallista yritteleväisyyttä; hurjimmat hirmuvaltiaat tais
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televat sitä vastaan vapauden ja ihmisyyden korulau
seilla. Siksi onkin järjestyksenmukaista, että henkisesti 
kaikkein alimmalla kehitysasteella olevat poroporvarit 
ovat ottaneet puolustaakseen taidetta „tietämätöntä 
rahvasta“ , „nykyajan barbareja“ vastaan.

Tahdomme kuitenkin lisätä, etteivät he ole tässä 
„jalossa“ taistelussa yksin. Myöskin eräät nerokkaat 
ja oppineet filosoofit, kuten esim. A. Fouillée, puhuvat 
huolestuneina siitä kohtalosta, mikä uhkaa runoilijoita, 
taiteilijoita, ajattelijoita „kommunistien ja materialistien 
yhteiskunnassa. “

Eikö nämä sen sijaan, että heitä laakeriseppeleillä 
palkittaisi, hyödyttöminä, karkotettaisi tästä „vapauden“  
maasta? Ja vaikkapa heidän sallittaisikin rauhassa 
elää ja työskennellä, niin „miten tahtoo sosialistinen 
tulevaisuudenvaltio järjestää filosoofisen työn, mikä 
tutkistelee olemisen laajaa alaa kokonaisuudessaan, vie
läpä haudantakaistakin elämää? Voidaanko ajattelijan 
työ jäljestää hallintotietä? Voidaanko määrätä, että jon
kun Victor Hugon tulee saada runollisen innostuksensa 
kello 7 aamulla ja että hänen täytyy käydä levolle 
kello 9 illalla? Ja miten arvioitaisi tällaisen työn arvo? 
Neron ajatuksia ei voi mitata markoissa ja penneissä. 
Olisivatko työnjohtajat kommunistisessa valtiossa, kun 
Galilei keksi Jupiterin saattolaiset, voineet ennakolta 
sanoa, että tämä keksintö tekisi kerran mahdolliseksi 
valmistaa parempia karttoja, ja  että näiden karttojen 
avulla voitaisi suojata kauppalaivasto haaksirikoilta? —  
Joutilaisuudella ja vapaudella, joita ruumiillisen työn 
tekijät vihaavat, kun on toisten joutilaisuudesta kysy
mys, on hyviäkin puolia eikä vain huonoja, ne ovat usein 
hyödyksi, ovatpa suoranainen yhteiskunnallinen väittä-
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mättömyyskin. Jos koko maailma voihkisi työnikeen 
alaisina, ei meillä olisi mitään ihanteellisia haaveilijoita, 
ei mitään näennäisesti laiskoja uneksijoita, joiksi on 
nimitetty Sokratesta, Archimedestä, Laplacea, Dantea, 
Shakespearea tai Lamartinea, “

Fouilléen mielipiteen mukaan sosialistisessa yhteis
kunnassa kylläkin viljellään kaalia, mutta ei välitetä 
ruusujen kasvattamisesta. Kaikki sen voimat tarvitaan 
aineelliseen tuotantoon. Kaikilla olisi kylläkin, mitä 
tarvitsevat, mutta kenelläkään ei olisi viehättävää ylelli
syyttä. Mutta rikkaiden ylellisyys se taiteilijat elättää, 
työllä saadut tulot ne vapauttavat runoilijat tjmnteosta. 
Kapitalistisen rikkauden poistaminen alentaisi siis tule
vaisuudessa taiteen surkuteltavalle yleiselle tasolle.

Ennenkuin vastaan näihin arvosteleviin muistutuk
siin, täytyy minun ensin oikaista eräs hyvin tavallinen 
väärinkäsitys.

Kaikki sosialistit, yksinpä „materialistitkin“ , tun
nustavat Fouilléen kanssa jokapäiväiseksi käyneen 
totuuden, että sosialistinen yhteiskunta, joka hallin
nollista ja virkavaltaista tietä yrittäisi järjestää henkistä 
ja ruumiillista työtä, ehkäisisi keksijäkyvyn kehitty
mistä ja kaikkea yhteiskunnallista ja taloudellista edisty
mistä.“ Valitamme vain, ettei Fouillée ole yhtä mieltä 
kanssamme siinäkin, ettei sellaista ajatusta ole koskaan 
minkään sosialistisen teoreetikon aivoista lähtenyt.

Revue des Deux-Mondesin lukijat voivat pysyä 
levollisina. Tulevaisuuden Victor Hugo ei tule olemaan 
minkään tehtaanjärjestyssääntöjen alainen, kahdennen
kymmenennen vuosisadan Shakespeare voi aina päästä 
eteen päin jossain merimiesteatterissa, jollei hänellä ole 
mitään muuta keinoa henkensä elättämiseen. Voidaanpa
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toivoa, että sosialistisessa yhteiskunnassa ei tähtitietei
lijöitä., runoilijoita, matematiikkoja ja filosoofeja pistetä 
vankilaan, kuten kävi Galilei!le, ei karkoteta maasta 
kuten Dante, ei miekalla lävistetä kuten Archimedes, 
ei myrkytetä kuten ,Sokrates. Todellakin —  vastatuk
semme vakavasti vakavaan vastaväitteeseen —  filosoo- 
fisten nerojen, sellaisten kuin Fouillée, ei tarvitse vai
vautua todistaakseen todeksi sen, mitä ahdasmielisin- 
kään sosialisti ei koskaan ole vääräksi väittänyt, että 
nimittäin filosofia ja taide kehittyäkseen kaipaavat 
ennen kaikkea täydellistä vapautta. Kysymys on yksin
kertaisesti siitä, eikö runoilijoilla, filosoofeilla ja muilla 
epäitsekkäillä henkisen työn tekijöillä olisi sosialisti
sessa yhteiskunnassa yhtä paljon tai enemmän todellista 
vapautta, kuin mitä heillä nyt on.

On selvää, ettei mikään yhteiskuntamuoto voi olla 
epäsuotuisampi taiteelle ja filosofialle kuin porvarillinen 
luokkavaltio, mikä kokonaan on antautunut voittoa ja 
rahaa tavoitelemaan. Jos taide kaikesta huolimatta 
menneisyyden raunioilla, nykyisyyden horjuvilla perus
tuksilla ja lahonneilla pirstaleilla sekä huipuilla, joiden 
takaa säteilevät aamuruskon säteet tekevät mahdolli
seksi katsoa ja nähdä tulevaisuuteen, jälleen kukoistaa, 
tapahtuu se vaiston vaikutuksesta, mitä on yhtä mahdoton 
ehkäistä kuin vanhojen kivimuurien sammaloitumista tai 
kadunvierustojen ja pellonpiennarten ruohottumista. 
Huolimatta tästä hillitsemättömästä elinvoimasta kär
sivät kuitenkin kaunotieteet ja filosofia niistä epäsuo
tuisista olosuhteista, joihin niiden täytyy mukautua.

Esteettinen nautinto on porvarillisen ajatusmaailman 
suurelle enemmistölle, yksinpä sen varsinaisille puolus
tajillekin, pelkkää leikkiä, huvitusta ja ylellisyysnau-
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tintoa. Spencerin määrittelyn mukaan ei se ole yhtey
dessä minkään elintoiminnan kanssa, eikä sitä voida 
numeroilla arvostella. Sävelistä, väreistä ja miellyttä
vistä tuoksuista nauttiminen, sanoo hän, on ainoastaan 
jonkun elimen harjottamista tai leikkiä ilman silmin
nähtävää hyötyä, sanalla sanoen ylellisyysnautintoa. Sel
laisessa yhteiskunnassa, missä enimmät ihmiset ovat pako
tetut ponnistamaan kaikki voimansa jokapäiväisessä leipä- 
taistelussa,' voi tällaiseen ylellisyysnautintoon luonnolli
sesti olla tilaisuus ainoastaan pienellä vähemmistöllä.

Ludvig XIY:nnen aikana oli se kotiutunut pääasi
allisesti hovissa. Myöhempinä aikoina ylimystön salon
geissa. Meidän päivinämme melkein yksistään porva
risto, tai oikeammin häviävä osa porvaristosta, omaa 
muita harrastuksia, kuin pyrkimyksen köyhälistön työstä 
puristaa itselleen mahdollisimman paljon yliarvoa.

Jos jätetään huomioon ottamatta harvinaiset, todella 
henkiset nautinnot, jotka yhteiskunta jo  nyt pitää kai
kille tarjona, vaikka ne usein ruumiillisen työn tekijäin 
alhaisen sivistystason vuoksi ovatkin näille saavutta
mattomia, voidaan sanoa, että ainoastaan porvaristolla, 
rikkaiden tai ainakin hyvinvoipien luokalla, on riittä
västi rahaa ja aikaa kirjastoissa ja teattereissa käymi
seen tai kirjojen, taulujen, kuvanveistoksien ja muiden 
kauneutta sisältävien vaihtoarvojen hankkimiseen. Tämä 
henkinen ja taloudellinen yksinoikeus antaa porvaris
tolle vallan välittömästi tai valtion välityksellä sanella 
lait taiteilijoille, jotka, kun heiltä puuttuu varoja elämi
seen, ovat pakotetut mielistelemään porvaristoa, jolleivat 
halua nälkään kuolla.

Tämä selittää, miksi ne, jotka alistuvat kapitalismin 
orjiksi, ovat nrin vähäkykyisiä, ja ne, jotka eivät taivu
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alistumaan, niin katkeria. Sillä porvarillista pakko
valtaa ja  porvarillista makua kohtaan tuntevat suurta 
vastenmielisyyttä kaikki taiteilijat, jotka perityn pää
oman omaavina taikka suurta puutetta kärsien, ovat 
säästäneet ja onnistuneet saavuttamaan jossain määrin 
riippumattoman aseman. Eräille tämä vastenmielisyys 
antaa uusia voimia ja pystyvät nämä siten suurta aikaa 
saamaan. Näin kirjoitti Balzac Comédie humaine nsa, 
Flaubert sinkautti halveksumisensa vasten vuoden 1848 
kesäkuun-voittajan kasvoja, Victor Hugo poltinraudalla 
merkitsi toisen keisarikunnan, Zola loi Germinal insa.

Toiset ajaa nykyajan halveksuminen „norsunluutor
niin“ , mistä puhuvat vain valiojoukolle. He laulavat, 
kuten Mallarmé, roomalaisten rappeutumisesta, asettuvat 
„kaikkiin tienristeyksiin missä elämälle selkäpuoli kään
netään“ , taikka turvautuvat menneisyyteen ja  kristin
opin suurelta vuosisadalta hakevat innostusta, mitä 
nykyaika ei heille voi tarjota.

" Toiset taas, ja  niiden luku kasvaa päivä päivältä, 
etsivät tukea syvien rivien heräävästä tietoisuudesta 
ja Vagnerin tavalla ennustavat pikaista voittoa, minkä 
tuottaa taiteen liittoutuminen vallankumouksen kanssa. 
Niin kauniita ja  mieltä ylentäviä kuin heidän työnsä 
ovatkin, eivät he kuitenkaan ole eivätkä voikaan olla 
muuta kuin tienraivaajia. Jotta voisi uusi taide kukois
tukseen puhjeta, taide, suuri ja mahtava kuin ihmisyys 
itse, täytyy ihmiskunnan itsensä oppia taistelun perästä 
nauttimaan rauhaa, uutteran työn jälkeen lepoa, oppia 
hurjan leipätaistelun jälkeen tuntemaan sielujen keski
näistä ymmärtämystä.
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Murrosajan arvostelun ja kumouksen ajat, sellaiset 
kum meidän aikamme, voivat luoda vain vaivaisia ja 
epätäydellisiä taideluomia. Se, mikä kerran oli ole
massa, on kuollut. Se, minkä tuleman pitää, ei vielä 
ole syntynyt. Unelmia ja todellisuutta ei voida yhdis
tää. Niillä, jotka laskevat perustuksen uudelle raken
nukselle, ei ole aikaa ajatella mitään muuta, ja taitei
lijat, jotka puhuvat vielä masennuksissa olevalle kan
salle, saavat liian usein turhaan odottaa vastakaikua 
kehotushuutoihinsa. Mutta kun kerran vapautunut 
köyhälistö pääsee elämään ihmisarvonsa mukaista elä
mää, kun kaikki työntekijät ovat henkisesti ja sielulli
sesti niin korkealle kehittyneet, että taiteellisella tavalla 
voivat taiteesta nauttia, kun kaikilla työnsä päätettyään 
on vapautta, minkä 3Thteiskunnalliselta kannalta Fouil- 
leekin välttämättömäksi tunnustaa, silloin —  ja vasta 
silloin —  ei enää kauniista nauttiminen ole ylellisyys- 
nautintoa, vaan yhteiskunnallinen tarve, silloin —  ja 
vasta silloin —  on luovan yksilön, mikä on vanna 
siitä, että häntä ymmärretään, ja elinvoimaisen yhteis
kunnan, mikä tuntee häntä ymmärtävänsä, välinen hyö
dyllinen yhteys synnyttävä täysin kauniita taideluomia.

Mitä olisi, sanoo George Sand, taide ilman sydäntä 
ja sieluja, joista se voi löytää itselleen maaperää? Ja 
hän vastaa: Aurinko, mikä ei voi säteillä eikä elämää 
synnyttää!

Miten toisellaiselta tuleekaan maailma näyttämään, 
kun syvät rivit kerran avaavat silmänsä valolle, ja 
kun tästä loistavasta tähdestä lankee säde vähäisim- 
mällekin työlle!

Tätä vastaan sanotaan, että esteettinen kehitys py
sähtyy, jos taiteilijoilta sosialistisessa yhteiskunnassa
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riistetään ne apukeinot, mitä heidän käytettäväkseen 
yksityisomistuksen vallitessa ruhtinaalliset ja porvaril
liset taiteen ja tieteen suosijat tarjoavat. He elävät, 
niin sanotaan, juuri rikkaiden ylellisyydestä.

Tämä vastaväite on sangen huvittava ja 011 peräisin 
porvarillisen yhteiskuntajärjestelmän ihailijain aivo- 
kopasta. Porvaristo henkisen työn tekijäin ctlma mate- 
rina, hellänä, armaana äitinä. Tarvitseeko todellakin 
mainita, mihin keinoihin useimmat henkisen työn teki
jät meidän päivinämme ovat pakotetut turvautumaan 
saadakseen niukan leipäpalasensa, kuten esim. Berlioz 
Henrik IYrnen muistopatsaan juurella herkutteli naut
timalla kourallisen kuivia rusinoita? Schiller oli his
torian professori, Balzac sai vaivaiset pari tuhatta 
markkaa kymmenkunta tuhatta sivua laajasta teoksestaan 
„Ihmisyyden ilveily“ . Beethoven kirjotti elämänsä 
lopulla ystävälleen Biesille: „Tämä sonaatti on synty
nyt mitä kurjimmissa olosuhteissa, sillä on surullista, 
että täytyy kirjottaa saadakseen leipäpalan. Niin pit
källe olen joutunut!“ Enimmät maailman suurista 
taiteilijoista, jolleivät ole eläneet mitä suurimmassa 
kurjuudessa, ovat voineet tulla toimeen ainoastaan siten, 
että heillä on ollut heidän taiteelleen aivan vieras toimi, 
joku tuottava sivutoimi tai ovat lopultakin saavutta
neet tunnustusta, mikä useinkin tapahtuu vasta liian 
myöhään.

Sosialistinen yhteiskunta olrsi kaikissa suhteissa 
nykyistä parempi.

Niillä, joiden taiteensa ohella täytyisi harjottaa jo 
tain muuta ammattia, olisi riittävästi vapaa-aikaa. Ne, 
jotka nyt tekevät työtä jollekin porvarilliselle tai ruh
tinaalliselle taiteensuosijalle, suorittaisivat, kuten kerran
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Rembrandt ja Hals, työnsä yhteiskunnalle, yhteisöille 
tai julkisille laitoksille, joiden ylellisyys voittaisi yk- 
sityisylellisyyden turhamaisuuden ja itaruuden. Lopuksi 
ne, jotka eivät ole julkisuuden kanssa tekemisissä, vaan 
mieluummin kääntyisivät suoraan yleisön puoleen, voi
sivat helpommin ja paremmin hankkia toimeentulonsa 
siveltimellään ja kynällään, kun heillä olisi suurempi, 
kehittyneempi ja taidetta paremmin ymmärtävä yleisö 
kuin nyt.

Olisi mieletöntä väittää, että suuri yleisö tulisi ole
maan huono tuomari, mikä pitäisi loistavaa, silmiin
pistävää keskinkertaisuutta todellisen neron yksin
kertaisuutta parempana. Eikö kokemus opeta, että 
uudet taidesuunnat eivät kohtaa kiivainta vastustusta 
suurten joukkojen, vaan päinvastoin etuoikeutettujen 
luokkien taholta? Kun mestarilaulajat hylkivät Wal
ter Stolzingia, kääntyi hän hyvien numbergiläistensä 
puoleen. Corneillen Polyeucte ei saavuttanut suosiota 
Hotel Rambouilletissa vaan kansan keskuudessa. To
della suuret taideluomat, joissa kansan sielunelämä ku
vastuu, ovat aina kohdanneet ymmärtämystä ensinnä 
kansan itsensä tai ainakin sen kansanaineksen taholla, 
mikä ei ole elänyt täydellisessä henkisessä pimeydessä.

Sitä enemmän tulee asia näin olemaan, kun kaikki 
ne yksilöt, mistä kansa muodostuu, tulevat täysin itse
tietoisiksi yksilöiksi, kun kaikki suuren ihmiskunta- 
perheen jäsenet, joitten kesken nyt vallitsee kaikkien 
sota kaikkia vastaan, on laajaperäisemmin ja syvälli
semmin vallannut jälleen se siveellinen yhteenkuulu- 
vaisuustunto, se siunauksellinen solidariteetti, mikä 
kerran oli vallitsevana vanhan ajan kaupunkivaltioissa 
ja keskiajan kaupunkikunnissa. Ja samoin kuin nämä
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molemmat suuret murroskaudet, mitkä historian ikui
sessa kiertokulussa kunniakkaina loistavat vielä meidän 
päivinämmekin, on sosialismikin kruunaava työnsä 
uuden taiteen luomisella.

On usein sanottu, että taide ei ole muuta kuin 
enemmän tai vähemmän vajanainen, mutta aina vää
rentämätön heijastuskuva yhteiskunnasta. Meidän aika
namme näkyy tässä heijastimessa kuolemaisillaan ole
van porvariston veltto alakuloisuus, kärsivän, mutta 
kärsimysten karkaiseman köyhälistön toiveet, murheet 
ja  tuskat. Huomenna se kuvastaa onnellisen suku
polven rauhaista iloa, sukupolven, mikä on välttänyt 
synkän kurjuuden ja uutteruudellaan ja rohkeilla pyr
kimyksillään laskenut perustuksen työn riippumatto
malle ylivallalle ja yhteistunteen valtakunnalle.

Victor Hugo näyttää meille eräässä ihanimmista 
runoelmistaan miten pukinjalkainen metsänjumala, kar
vaisena ja mustana, sukeltautuu jumalien ylvääseen seu
raan ylös Olympon huipulle. Hän saa osakseen piste
liäitä soimaussanoja. Hän vastaa ärsyttävällä laululla. 
Merkurius antaa hänelle huilunsa. Voitettuna ojentaa 
Apollo hänelle lyyransa. Vallankumouksellinen laulu 
kaikuu kasvavalla voimalla aina taivaan kupukannelle, 
ja laulaessaan laulajakin kasvaa, kunnes hänen tumma 
varjonsa täyttää äärettömän avaruuden. Koko maailma 
nousee taisteluun ja kukistaa Jupiterin valtaistuimen!

Eikö sosialismikin ole tällainen runon metsänhaltija. 
Samoin kuin tämä aluksi karvaisena ja likaisena on 
ensi kertaa esiintyessään halveksittu, kasvaessaan pe-
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lätty, kohoaa se kuitenkin yhä korkeammaksi, tempaä 
Mercuriuksen huilun ja Apollon lyyran. Taide ja tiede 
aseenaan kiipee se niiden eteen, jotka itseään kuole
mattomina pitävät, ja asettaen jalkansa näiden valta
istuimelle, on se pian, voimistaan täysin tietoisena, 
Iuuidahtava heille: „Kaikille tilaa! Olen suuri Pan!
Polvillesi, Jupiter!“
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