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Suomentajan huomautus

Vuoden 1848 vallankum oustaisteluja Europan 
mannermaalla on M arx kuvaillut kirjassaan Ludw ig  
Napoleonin Brumairen 18 :s päivä —  ilm estynyt 
suomennettuna aikaisem min nim ellä Napoleon  
III:n n en  vallankaappaus —  käsitellen siinä Rans
kan oloja ja  eritellen  sen ajan tapahtumain mää
rääviä syitä  tavalla, m ikä osottaa m iten tämä kö y
hälistön vapaustaistelun suuri johtaja  ja  tu tk ija  
käytteli m aterialistisen historiankäsityksen metoo- 
dia historiankulun selittäm isessä. Täm ä kokoelma, 
m ikä n yt ilm estyy suom enkielellä, kuvaa saman 
m urroskauden oloja Saksassa ja  Itävallassa ja  on 
niinollen täytentävä osa edelläm ainitulle teokselle.

Täm ä kokoelm a muodostuu artikkeleista, jo tka  
M arx Löntoossa ollessaan lähetti New  Y ork Tribune- 
lehdelle, jonka avustaja ja  kirjeenvaihtaja hän s il
loin oli. A rtik k e lit  on koonnut ja  k irjak si toim it
tanut M arxin tytär Eleanor M arx A velin g. Hänen 
kirjottam ansa alkulause englanninkieliseen painok
seen on tähän mukaan liitetty . Se kuvaa elävästi 
niitä o loja ja  ympäristöä, joissa M arx perheineen 
ja  ystävineen Lontoossa eli ja  työskenteli.

E n gels joka eli liikem iehenä M anchesterissa, 
auttoi ystäväänsä m inkä voi. Taitaen englannin
kieltä, jota  M arx vasta opetteli, hän usein kirjo tti 
englanninkieliseen asuun M arxin kirjeet. K un hei
dän aatteellinen yhteytensä oli täydellinen, ei 
M arxin suinkaan aina tarvinnut kirjottaa koko k ir
jettä  saksaksi, vaan r iitti pääjuonen luonnostaminen 
—  ja  E ngels pisti kirjeen kokoon. N äistäkin k ir



je istä  on myöhempi tutkim us osottanut, että ne ovat 
suurimmaksi osaksi tällä tavoin E ngelsin  työtä. 
O lihan E ngels ollut itse toiminnassa rintamalla. 
K un puolue lähetti M arxin Ranskaan toimimaan 
asian puolesta siellä, lähti E ngels P fa lziin  jossa 
dem okraatit aikoivat ase kädessä taistella Preussin 
vastakum ouksellista arm eijaa vastaan. S iitä  johtuu 
näiden kirjeiden elävä välittöm yys. E ngels oli näh
nyt työläisten urheuden taistelussa demokraattisen 
tasavallan puolesta —  m ikä oli edellytyksenä heidän 
omalle vallankum oukselleen, joka oli tapahtuva 
dem okraatteja vastaan, kuten kuvataan M arxin k ir
jeessä, so. kom m unistisen keskuskom itean kirjeessä 
puolueen jäsenille Saksaan 1850, jo llo in  uuden nou
sun m erkkejä alkoi näkyä Europan mantereella. 
V asta kun ne m erkit katosivat ja  alkoi pysyvä 
taloudellinen nousu, selitti M arx vallankum ouksen 
lykkääntyneen, ja  syven tyi tutkim uksiin, niin ta
koen aseita sitä ratkaisevaa taistelua varten, joka 
tu li myöhemmin kuin hän oli odottanut, m utta tu li 
kuitenkin, ensin Parisin  Kommuunin muodossa, s it
ten V enäjän vallankum ouksen esinäytöksenä 1905, 
ja  vihdoin 1917 sellaisena kuin olemme sitä saaneet 
ihailla M arxin loistavimman oppilaan Leninin jo h 
tamana, ja  johdettuna M arxin hengessä.

M arxin Am erikaan kirjottam ia artikkeleita  on 
ju lkaistu  saksan (ja  venäjän) kielellä  kaksiosainen 
kokoelm a D. Rjasanovin toim ittam ina; ne ilm estyi
vät sodan aattona. N yt on Rjasanov Moskovan 
M arx— E ngels-In stituutin  johtajana ja  toim ittaa 
M arxin ja  Engelsin koottujen teosten loistopainosta. 
—  Am erikan kirje itten  toim ittam inen on hyvin 
vaikea tehtävä, sillä lehden toim itus piteli niitä 
väliin  om avaltaisesti: lyhenteli, ju lkaisi osia ilman 
nim im erkkiä jne.



Seuraavat kirjotukset ilm estyvät nyt, neljän- 
kym m enenviiden vuoden jälkeen, ensi kerran koot
tuina ja  kirja-asuun painettuina *) Ne muodostavat 
verrattoman arvokkaan lisän Napoleon Illrn n e n  
vallankaappausta koskevaan M arxin teokseen “ L u d 
wig Bonaparten Brumairen Kahdeksastoista Päivä”. 
Kum pikin teos koskevat samaa aikakautta ja  ovat 
ne molemmat, kuten E ngels sanoo, “ erinomaisia 
näytteitä s i i t ä . . .  M arxin ihm eellisestä la h ja s ta ...  
käsittää selvästi suurten historiallisten tapahtumain 
luonne, m erkitys ja  niiden välttäm ättöm ät seurauk
set aikana, jo llo in  nämä tapahtumat ovat tosiasialli
sesti tapahtumassa, tai ovat vastikään päättyneet.”

Nämä kirjotukset k irjotettiin  vv. 1851— 1852, 
jolloin  Marx oli ollut Englannissa noin kahdeksan
toista kuukautta. Hän asui vaimonsa, kolmen nuo
ren lapsensa ja heidän elinaikaisen perheystävättä- 
rensä Helene Dem uth’in kanssa kaksihuoneisessa 
asunnossa Dean kadulla, Sohon kaupunginosassa, 
m elkein vastapäätä K uninkaallista Teatteria. Lähes 
kymmenen vuotta oli heitä ajettu  paikasta toiseen. 
Kun Preussin hallitus 1843 lakkautti Reinin Lehden, 
jota M arx oli toim ittanut, meni hän vaimonsa Jenny 
von W estfalen in  kera, jonka kanssa hän oli vastikään 
m ennyt avioliittoon, Parisiin . E i kauan sen jälkeen 
Preussin hallitus vaati hänen karkottam istaan —  on 
sanottu A lexander von H um boldtin  toimineen 
Preussin hallituksen asiamiehenä tässä tapauksessa

Toimittajan alkulause

) K o k o e lm a  on ilm e s ty n y t e n g la n n in k ie lis e n ä  p a in o k se n a  v . 1896. 
— Suoment.
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—  ja  hra G uizot oli luonnollisesti liian kohtelias 
evätäkseen tätä pyyntöä. M arx karkotettiin  ja  meni 
Briisseliin. Taas vaati Preussin hallitus hänen kar
kottamistaan, ja  kun Ranskan hallitus oli m yön
tyn yt, ei ollut todennäköistä, että B elgian  hallitus 
tu lisi kieltäytym ään. M arx sai marssimääräyksen.

M utta tähän samaan aikaan oli se Ranskan hal
litus, joka M arxin oli karkottanut, rpennyt niitä 
Ranskan hallituksien teitä ja  uusi väliaikainen hal
litus kutsui Ferdinand F locon’in kautta “ urhean 
ja  uskollisen M arxin” palaamaan maahan, josta “ ty 
ranni oli hänet karkottanut ja  johon hän, kuten 
kaikki, jo tka  taistelivat pyhän asian puolesta, kaik
kien ihmisten veljeyden puolesta” , olisi tervetullut. 
K utsu  h yväksyttiin  ja  hän asui joitakin  kuukausia 
Parisissa. S itte palasi hän Saksaan, alkaakseen 
toim ittaa Uutta Reinin Lehteä  Kölnissä. Ja lehden 
k irjo tta jilla  oli sangen vilkas aika. M arxia sy y 
tettiin  kaksi eri kertaa, mutta koska lautakunnat 
eivät olisi häntä syy lliseksi julistaneet, valitsi 
Preussin hallitus lyhimm än tien ja  lakkautti lehden.

Taas palasi M arx perheineen maahan, jonka 
“ovet” vain muutamia kuukausia ennemmin olivat 
hänelle avoinna. M utta sää oli m uuttunut —  ja 
sen ohella hallitus. “ Me jäimme Parisiin  kuukau
deksi”, sanoo äitin i eräissä eläm äkerrallisissa m uis
tiinpanoissaan, jotka minä olen löytänyt. “ E i s ie l
läkään tu llu t olemaan m eille mitään lepopaikkaa. 
Eräänä kauniina aamuna ilm estyivät poliisikersantin 
tu tut p iirteet ilm otuksen tuoden, että K arien ‘ja 
hänen rouvansa’ on jätettävä P arisi kahdenkym- 
m enenneljän tunnin sisällä. M eille ilm otettiin ar
m ollisesti, että meidät voidaan sulkea V annes’iin. *)

#)  V an n es , v a l l i te t tu  so ta s a ta m a k a u p u n k i M a rb ih a n 'in  d e p a rtm e n tis s a  
R an sk a ssa . —  S u o m en t.



Tietenkään emme me voineet hyväksyä sellaista 
maanpakoa. Ja niin minä taas kokoilin pikkutava
rani etsiäksemme turvasatamaa Lontoossa. K arl oli 
kiiruhtanut sinne ennen m eitä.” Sanalla “m eitä” tar- 
kotetaan äitiäni, Helene Dem uth’ia ja  kolmea pientä 
lasta. Jennyä (rouva L on guet’ia), Lauraa (rouva 
L afargue a) ja  Edgaria, joka kuoli kahdeksan vuo
tiaana.

Satama oli todella turvallinen. M utta se oli 
m yrskyn riipoma. Satoja pakolaisia —  kaikki enem
män tai vähemmän hädässä olevia —  oli nyt L on 
toossa. Siellä seurasivat hirveän köyhyyden, katke
rien kärsim yksien vuodet —  sellaisten kärsim yksien, 
jo tka  vain pennittöm ille m uukalaisille vieraassa 
maassa ovat tuttuja. K urjuus olisi ollut sietämätön 
ilman sitä uskoa ja  luottamusta, mikä näillä m iehillä 
ja  naisilla oli ja  ilman heidän voittam atonta humo- 
riaan. K äytän sanaa saksalaisessa mielessä, koska en 
tunne englantilaista sanaa, m ikä tarkalleen ilm aisisi 
sitä samaa asiaa —  sellaista yhdistelm ää, m ikä mer
kitsee sekä humoria, hyvätuulisuutta, keveäm ielistä 
u ljuu tta  että suurta innostusta.

Jotta näitten kirjotuksien  lu k ija lle  olisi jon 
kunlainen käsitys niistä olosuhteista, joissa M arx 
työskenteli, joissa eläen hän k irjo tti nämä sekä 
“L ouis Bonaparten Brum airen Kahdeksannentoista 
Päivän ’, ja  valm istautui kirjottam aan ensimäistä 
suurta taloustieteellistä teostaan “ Z ur K rit ik  der 
P olitischen Ökonomie” (V altiotaloustieteen  A rvo s
telua, ju lkaistu  1859), lainaan minä vielä  äitin i m uis
tiinpanoja. Pian sen jälkeen kun perhe oli saapu
nut, syn tyi toinen poika. Hän kuoli kaksivuotiaana. 
S itte syn tyi viides lapsi, p ikku tyttö. Kun hän 
oli noin vuoden vanha, sairastui hänkin ja  kuoli. 
“Kolm e päivää” , k irjottaa äitini, “ kam ppaili lapsi
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parka kuoleman kanssa. Hän kärsi niin k o v in . . .  
Hänen pikkuruum iinsa lepäsi pienessä takahuo
neessa; me kaikki (so. vanhempani, Helene Demuth 
ja  kolme vanhempaa lasta) menimme etuhuonee
seen, ja  kun yö tuli, teimme me vuoteemme lat
tialle, kolme elossa olevaa lasta nukkui meidän vie
rellämme. Ja me itkim me sen pikkuenkelin takia, 
joka lepäsi lähellämme kylm änä ja  kuolleena. P ikku 
lapsen kuolema sattui ankarimman köyhyytem m e 
aikana. Saksalaiset ystävämme eivät voineet meitä 
auttaa; koetettuaan turhaan saada Lontoossa k ir ja l
lista  työtä oli E ngels pakotettu menemään, sangen 
epäedullisten olosuhteitten vallitessa konttoristiksi 
isänsä liikkeeseen M anchesterissa. E rnest Jones, 
joka useasti kävi m eillä tähän aikaan ja  oli luvan
nut auttaa meitä, ei voinut tehdä m itään. . .  Sydä
meni tuskassa menin minä erään ranskalaisen pako
laisen luokse, joka asui lähellä, ja  joka jo lloinkin  
oli m eillä vieraillut. H änelle kerroin minä anka
rasta puutteestamme. Sydäm ellisim m ällä y stäv yy 
dellä antoi hän heti m inulle kaksi puntaa. S illä  me 
ostimme pienen arkun, jossa lapsiparka n yt nuk
kuu rauhassa. E i ollu t m inulla kehtoa hänelle syn 
tyessään ja  se viim einenkin pikkuinen lepopaikka 
häneltä niin kauan k iellettiin .” . . .  “ Se oli hirveätä 
aikaa” , kirjottaa  Liebknecht m inulle (to im ittajalle), 
“m utta suurta se oli siitä huolim atta.”

Siinä “ etuhuoneessa” Dean kadulla, lasten le ik 
kiessä hänen kanssaan, työskenteli M arx. Minä 
olen kuullut kerrottavan kuinka lapset olivat hänen 
taakseen asettaneet tuoleja ja  olivat ne muodosta- 
vinaan vaunut, joitten  eteen hänet oli valjastettu  
hevoseksi ja  piti hänelle “ annettaman piiskaa” —  
vaikkapa hän istuikin  työpöytänsä ääressä kirjot- 
tamassa.



Ferdinand F reiligrath  oli suositellut M arxia 
Mr. C. A . Danalle, *) N ew  Y ork Tribunen  päätoi
m ittajalle ja  hänen ensimäiset Am erikaan lähet
tämänsä kirjotukset muodostavat tämän uudelleen 
kirja-asussa julkaistun kokoelman Saksan kirjeitten  
sarjan. Ne näyttivät herättäneen sellaisen m ielen
kiinnon, että ennenkuin sarja oli päättynyt, oli 
M arx k iin n itetty  lehden varsinaisen Lontoon k ir
jeenvaihtajan toimeen. M aaliskuun 12 päivänä, 1852, 
kirjo tti Mr. Dana: “ M ahdollisesti tuottaa teille 
m ielihyvää kuulla, että niitä (so. Saksan kirjeitä) 
lukee ty yd yty k se llä  huomattava joukko henkilöitä 
ja  painetaan niitä uudelleen laajalti.” Tästä läh
tien, pienten väliaikojen jälkeen, ei M arx lähettä
nyt ainoastaan kirjeitään N ew  Y orkin  sanomaleh- 
delle, m utta hän k irjo tti lukuisan määrän johta
via artikkeleita  sille. “ Mr. M arxilla” , sanotaan 
eräässä toim ituksen huomautuksessa 1853, “ on to
dellakin omat m ielipiteensä, jo ista  muutamiin näh
den me olemme suuresti eri m ieltä; m utta ne, jotka 
eivät lue hänen kirjeitään, lyövät laimin tutustua 
opettavim piin tietolähteisiin  europalaisen politiikan 
suurista kysym yksistä.”

Vähemmän huomattavia niistä kirjotuksista  ei
vät olleet ne, jo tka  koskivat lordi Palm erstonia 
ja  V enäjän hallitusta. “ U rquhartin kirjotukset V e 
näjästä” , sanoo M arx, “ olivat m inulle m ielen
kiintoisia, mutta eivät vakuuttavia. Saadakseni 
selvän m ielipiteen, analysoin minä Hansardin 
parlam enttiväittelyjä ja  S in ik irjo ja  vv. 1807— 1850.**) 
Ensim äisenä tuloksena tästä tutkim uksesta oli 
artikkelisarja  New  Y ork Tribune’ssa, jossa minä

* ) M r. D a n a  oli s in ä  a ik a n a  v ie lä  m y ö tä tu n to in e n  so sia lism ille . B ro o k  
F a rm in  v a ik u tu k s e t e iv ä t v ie lä  o lle e t h ä ip y n e e t. —  T o im it ta ja .

* * ) H a n s a rd ,  E n g la n n in  p a r la m e n tin  p a in e ttu  p ö y tä k ir ja ;  S in ik in ja t , 
E n g la n n in  h a l litu k se n  v ira llis ia  s e lo s tu k s ia . —  S u o m en t.
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osotin Palm erstonin suhteet V enäjän h allituk
seen . . .  Pian sen jälkeen painettiin nämä tu tk i
m ukset P eop le ’s Paper’issa, E rnest Jonesin toim it
tamassa cfiartistien sanom alehdessä. . .  Samaan ai
kaan painatti G lasgow in Sentinel erään näistä artik
keleista, ja  osan siitä ju lkaisi Mr. T u cker Lontoossa 
lentolehtisen muodossa.” Ja Sh effie ld in  ulkomaa- 
asiain valiokunta k iitti M arxia siitä  “ suuresta y le i
sestä palveluksesta” , minkä hän teki “ ihailtavalla 
paljastuksellaan” K ars-kirjotuksillaan, jo tka  on ju l
kaistu N ew  York Tribune’ssa ja  P eop le ’s Paper’
issa. Suuren määrän tätä asiaa koskevia artikkeleita 
painatti m yöskin M arxin vanha ystä C. D. C ollett 
F ree P ress’issa. T o ivoisin  voivani ju lkaista  uudel
leen ne ja  muiit artikkelit.

M itä tulee N ew  Y ork Tribune’en, oli se siihen 
aikaan ihailtavasti toim itettu sanomalehti, jo lla  oli 
suuri huom attavain avusta jäin  joukko, niin ameri- 
kalaisia kuin europalaisiakin. *) Se oli kiihkeä or
juu tta  vastustava sanomalehti ja  tunnusti m yöskin, 
että “tarvitaan o ik e a ' yhteiskuntajärjestelm ä”, ja  
että “epäkohtamme” olivat “yhteiskunnallisia, ei
vätkä poliittisia .” Tähän sanomalehteen, ja  erittäin
kin M arxin artikkeleihin viitattiin  useasti alahuo
neessa, varsinkin John B rig h t niihin viittasi.

L u k ijo ille  saattanee olla m ielenkiintoista tie
tää m itä M arxille m aksettiin artikkeleistaan —  
jo ista  monet olivat huom attavasti pitem piä kuin 
nämä tähän kootut ovat. Hän sai yhden punnan

*) N iid e n  jo u k k o o n  k u u lu i B ru n o  B a u e r , B a y a rd  T a y lo r , R ip ley  ja  
m o n e t m u u t B ro o k  F a rm in  jä se n is tä . T o im it ta ja n a  o li H o ra c e  G reeley . 
(B ro o k  F a rm ik s i —  P u ro la k s i —  n im ite tt i in  e rä s tä  fo u r ie r i la is ta  s o in tu la  
y h d y s k u n ta a , jo k a  s ija its i  —  vv. 1841— 1846 —  lä h e llä  B o s to n in  k a u p u n k ia . 
S en  k a n n a tta j i in  k u u lu i u s e ita  sen  a ja n  h u o m a tta v ia  ju lk isu u se lä m ä n  h e n 
k ilö itä , jo tk a  o liv a t in n o s tu n e e t s illo is iin  h aa v eso s ia lis tie n  a a tte is iin  j a  y r i
t y k s i i n  —  S u o m e n t.)
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kustakin kirjotuksestaan —  ei siis kovin loistavaa 
korvausta.

Huomattakoon, että luku X X , joka yhdeksän- 
nessätoista luvussa luvataan, ei ole löydettävissä. Se 
voi olla kirjotettu, m utta varm astikaan ei painettu. 
M ahdollisesti ori se tilanpuutteen takia jätetty  pois. 
“ M inä en tiedä” , k irjo tti Mr. Dana, “ kuinka laa
jaksi te olette aikonut tämän sarjan, ja  tavallisten 
olosuhteitten vallitessa haluaisin minä sitä jatk et
tavaksi niin paljo kuin mahdollista. M utta m eillä 
on n yt presidenttivaalit käsillä, ja  ne valtaavat pals
tamme suuressa m äärässä.. .  Sallikaa minun ehdot
taa teille, jos m ahdollista, katsauksenne supista
m ista. . .  sanokaamme vielä  puoleen tusinaan artik
ke liin ” (Dana oli silloin  saanut yksitoista  artikke
lia). “Ä lkää kuitenkaan lopettako sitä osottamatta 
niitä voimia, jo tka ovat vielä  vaikuttam assa siellä 
(Saksassa) ja  ovat toiminnassa tulevaisuuden varus
telussa.” Täm ä “ osotus” löydetään siitä  artikkelista, 
m inkä minä olen liittän yt “ Saksan k irje itten ” sar
jaan, nim ittäin “ K ölnin kom m unistijutusta.”  Täm ä 
oikeusjuttu  antaa todellakin täydellisen kuvan Sak
san olosuhteista voitonriem uisen vastavallankum ouk
sen vallitessa.

M arx ei itse missään sano, että k irje itten  sarja 
on epätäydellinen, vaikka hän silloin  tällöin v iit
taa niihin. N iinpä hän K ölnin juttu a koskevassa 
artikkelissaan m ainitsee niistä artikkeleista, ja  1853 
k irjottaa: “ Ne lukijat, jo tka  ovat lukeneet Saksan 
vallankum ousta ja  vastavallankum ousta koskevia 
T iib u n e’lle  noin pari vuotta sitte kirjottam iani 
k irje itä  ja  haluavat saada välittöm än vaikutuksen 
niistä, voivat tutkia sitä Mr. H asenclever’in taulua, 
m ikä n yt on asetettu n ä y tte ille .. .  N ew  Y o r k is s a .. .  
kuvaten työm iehiä esittämässä anomusta Diissel-
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dorfin  kaupunginhallitukselle 1848. M inkä k irja i
lija  voi vain analysoida, sen on etevä taidemaalari 
kuvannut dramaattisessa elävyydessään.”

Lopuksi on minun huom autettava englantilai
sille lukijo ille , että nämä artikkelit ovat kirjote- 
tut silloin  kuin M arx oli o llut vain noin kahdek
santoista kuukautta Englannissa, ja  että hänellä ei 
koskaan ole ollu t tilaisuutta lukea niistä korreh- 
tuurivedoksia. Siitä huolim atta on m inusta näyt
tänyt, ettei mikään niissä ole tarvinnut korjausta. 
M inä olen siis vain poistanut jo itak in  ilm eisiä 
painovirheitä. •

K unkin luvun alussa oleva päivämäärä viittaa 
siihen T iibu n e’n numeroon, missä artikkeli on ilm es
tynyt, ja  kirjeen  lopussa oleva päivämäärä osottaa 
ajan, jo llo in  se on kirjotettu. M inä yksin  olen vas
tuussa kirje itten  otsikoista sellaisina kuin ne tässä 
teoksessa ovat julkaistuina.

Eleanor M arx A veling. 

Sydenham, huhtikuulla, 1896.



VALLANKUMOUS JA VASTAVALLAN
KUMOUS

I

Saksa vallankumouksen puhjetessa

Lokakuun 25 p., 1851.

Europan mannermaan vallankum ouksellisen 
näytelm än ensimäinen näytös on päättynyt. “ V a llat 
jo tka o livat” ennen v. 1848 hirm um yrskyä, ovat jä l
leen “valtoja  jotka ovat”, ja  ne enemmän tai vähem
män suositut päivän valtiaat, väliaikaiset hallitsijat 
trium viirit, • diktaattorit edustajineen, sivili- ja 
sotilastoim itsijoineen, prefekteineen, tuomareineen, 
kenraaleineen, upseereineen ja  sotilaineen ovat v is
kattuina vieraille rannoille ja  “ kuljetettu ina merien 
taakse” E nglantiin  tai Am erikaan, muodostamaan 
siellä uutta hallitusta in partibus infidelium , 1) 
europalaisia kom iteoita, keskuskom iteoita, kansal- 
liskom iteoita ja  kuuluttamaan tulem istaan ju listu k
sin niin juh lallisin  kuin m itkäkin vähemmän m ieli
kuvitukselliset valtiaat.

Silm iinpistäväm pää tappiota kuin oli se, minkä 
kärsi mantereen vallankum ouksellinen puolue —  
oikeammin puolueet —  taistelu linjan jokaisella  koh
dalla, ei voi kuvitella. M utta m itäpä siitä? E ikö  
brittiläisten keskiluokkain taistelu yhteiskunnalli
sen ja  poliittisen ylivaltansa puolesta käsittänyt

1) In. p a r t ib u s  in fid e liu m , k a to lis e n  k irk o n  k ä y t tä m ä  n im ity s  k irk k o -  
m a h d in  u lk o p u o lis is ta  a lu e is ta ;  u sk o tto m ie n , ju m a la tto m ie n  jo u k k o . M arx  
k ä y t tä ä  s itä  m a a n p a k o la is is ta  p u h u e ssa a n . —  S u o m en t.



14

neljäkym m entäkahdeksan ja  ranskalaisten keski
luokkien neljäkym m entä ennenkuulumattoman an
karain taistelu jen vuotta? Ja oliko niiden voitto 
koskaan lähempänä kuin ju u ri sillä  hetkellä, jo l
loin  monarkia a jatteli olevansa asemallaan lujem 
min kuin koskaan ennen? Sen taikauskon aika, mikä 
laskee vallankum oukset muutamain ilkeäm ielisten 
kiihottajain  laskuun, on jo  kauan sitte mennyt. 
N ykyaikana tietää jokainen, että missä tahansa on 
vallankum ouksellista järistystä, tä y ty y  siellä  taus
talla  olla joku  yhteiskunnallinen tarve, m inkä ai
kansa olleet laitokset estävät tulem asta ty y d y te 
ty iksi. Sitä tarvetta m ahdollisesti ei tunneta yleisesti 
niin voimakkaana, että se takaisi välittöm än menes
tyksen ; m utta jokainen y rity s  lannistaa sitä vä k i
valloin  tuo sen vain esiin voimakkaampana ja  vo i
makkaampana, kunnes se murtaa kahleensa. Jos 
m eidät siis on lyöty , ei m eillä ole muuta tehtä
vää kuin alkaa taas alusta. Ja onneksi se mah
dollisesti sangen ly h y t lepoaika, m ikä on m eille 
sallittu  tämän liikkeen ensimäisen näytöksen päät
tym isen ja  toisen näytöksen alkam isen välillä , antaa 
m eille aikaa sangen välttäm ättöm älle ty ö lle : äskei
sen taistelun puhkeamisen ja  sen tappion välttä
m ättöm äsi aiheuttaneitten syitten  tutkim iselle, sy it
ten, jo ita  ei tule etsiä jo ittenkin  johtajain  satun
naisista yrityksistä, kyvyistä, vioista, virheistä tai 
petoksista, m utta kunkin järistystä  kokeneen kansa
kunnan yleisestä yhteiskunnallisesta asemasta ja  
olemassaolon ehdoista. E ttä  v. 1848 helm ikuun ja  
m aaliskuun äkkinäiset liikk eet eivät olleet minkään 
yksityisen  henkilön työtä, vaan luonnollisia, vas
tustam attomia ilm auksia kansakuntain puutteista 
ja  tarpeista, jo tka  enemmän tai vähemmän ymmär
rettiin , m utta jo tka  lukuisat luokat jokaisessa
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maassa sangen selvästi tunsivat, on kaikkialla  tun
nustettu tosiasia. M utta kun te tiedustelette vasta
vallankum ouksellisten m enestysten syitä, saatte 
te joka taholta valm iin vastauksen, että se oli 
herra tämä tai kansalainen tuo, joka “ p etti” kan
san. Vastaus saattaa ky lläkin  olla totta tai ei, 
olosuhteitten mukaan, mutta minkään asianhaarain 
vallitessa se ei selitä mitään —  eipä edes osota 
sitä kuinka tapahtui se, että “ kansa” salli siten 
itseänsä pettää. Ja m iten pieni m ahdollisuus onkaan 
sellaisella p oliittisella  puolueella, jonka koko r ik 
kaus sisä ltyy  sen ainoan tosiasian tietoisuuteen, 
että kansalainen se ja  se ei ole luotettava.

V allankum ouksellisen kam ppailun ja  sen ku
kistamisen syitten  tutkim inen ja  paljastam inen on 
sitäpaitsi verrattoman tärkeätä h istorialliselta  näkö
kannalta katsottuna. M itä m ielenkiintoa on kai
k illa  n iillä  p ienillä  persoonariidoilla ja  syytöksillä  
—  kaik illa  näillä vastakkaisilla väitteillä , että 
Marrast, tai Ledru Rollin, tai Louis B lanc tai 
joku  muu väliaikaisen hallituksen jäsen, tai ne 
kaikki yhdessä, ohjasivat vallankum ouksen ka
rille, johon se upposi —  ja  m itä valoa ne v o i
vat antaa am erikalaiselle tai englantilaiselle, joka 
katselee kaikkia näitä eri liikkeitä  niin pitkän 
matkan takaa, ettei voi erottaa mitään to i
minnan yksityiskoh tia? E i kukaan järkevä hen
kilö  koskaan usko sitä, että yksitoista  m iestä2), 
enimmäkseen sangen tasaväkisiä joko hyvässä tai 
pahassa, kykenivät kolmessa kuukaudessa viemään 
turm ioon 36 m iljoonaa käsittävän kansakunnan, ellei 
tuo 36 m iljoonaa nähnyt yhtä vähän edessään olevaa

2 ) N äm ä  “ y k s ito is ta  m ie s tä ”  o liv a t :  D u p o n t de l 'E u re ,  L a m a r tin e , 
C re m ie u x , A a ra g o , L e d ru  R o llin , G a rn ie r -P a g e s , M a r r a s t ,  F lo c o n , L o u is  
B la n c  ja  A lb e rt .



tietä  kuin nämä yksitoistakin . M utta miten tapah
tui se, että nämä 36 m iljoonaa joutu i heti päättä
mään itse siitä, mitä tietä on kuljettava, vaikka 
osaksi hapuillen hämärässä ja  miten ne sitte eksyi
vät ja  heidän vanhain johtajainsa sallittiin  hetkeksi 
palata johtoasem iinsa, siinäpä se juu ri onkin k y 
sym ys. '

Kun me siis koetamme esittää The Tribune’n 
lu k ijo ille  ne syyt, jo tka  samalla kuin ne välttä
mättä aiheuttivat Saksan vallankum ouksen 1848, 
johtivat yhtä kiertäm ättöm ästi sen äkilliseen ku
kistum iseen 1849 ja  1850, emme me ajattele esittää 
täydellistä  tapahtumain historiaa, kuten ne siinä 
maassa tapahtuivat. M yöhemmät tapahtumat ja  tu
levien sukupolvien tuom iot tulevat päättämään mikä 
osa tästä satunnaisilta, hajanaisilta ja  yhteensovd- 
tum attom ilta näyttävistä tosiasoitten sekavasta mas
sasta on muodostava osan maailman historiaa. Sel
laisen tehtävän aika ei ole vielä tu llu t; meidän 
on rajotuttava m ahdollisuuden rajoihin ja  ty y d y t
tävä siihen, jos voimme löytää järje llis iä  syitä, 
jo tka  perustuvat kieltäm ättöm iin tosiasioihin, selit- 
tääksemme liikkeen pääasiallisim m at tapahtumat ja  
m uutokset ja  saadaksemme johtolangan siitä suun
nasta, minkä seuraava ja  m ahdollisesti ei kovin 
kaukainenkaan purkaus tulee Saksan kansan osaksi 
antamaan.

Ja ensiksi, m inkälainen oli Saksan tilanne val
lankumouksen puhjetessa?

Kansan eri luokkien kokoonpano, mikä muo
dostaa jokaisen poliittisen järjestön perusolem uk
sen, oli Saksassa monimutkaisempi kuin m i s sään  

muussa maassa. Kun Englannissa ja  Ranskassa feo
dalismi oli kokonaan hävitetty, tai ainakin su
pistettu, kuten ensiksim ainitussa maassa, muutamiin
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m erkityksettöm iin m uotoihin voimakkaan ja  varak
kaan keskiluokan toimesta, joka oli kesk ittyn yt 
suuriin kaupunkeihin ja varsinkin pääkaupunkiin, 
oli feodaaliaatelisto Saksassa säilyttän yt suuren 
osan m uinaisista etuoikeuksistaan. Feodaalinen 
om istusjärjestelm ä oli ylinnä m iltei kaikkialla. O li
vatpa m aaylim ykset säilyttäneet vielä tuom iovallan
kin vuokralaistensa y li. M enetettyään poliittiset 
etuoikeutensa, oikeutensa kontrolloida ruhtinaita, 
olivat ne säilyttäneet m iltei kaiken keskiaikaisen 
yliherruutensa tiluksiensa talonpoikaisten y li  yhtä 
hyvin kuin verovapautensa. Feodalism i kukoisti 
m uutam illa seuduilla paremmin kuin toisilla, mutta 
ei missään, paitsi Reinin vasemmalla rannalla, ollut 
tyyten  hävitetty. Täm ä feodaaliaatelisto, joka s il
loin oli erittäin lukuisa ja osaksi sangen varakas, 
käsitettiin  virallisesti maan ensimäiseksi “ säädyksi” . 
Se varasi itselleen hallituksen korkeammat virat ja 
arm eijan upseerit olivat m iltei yksinomaan niitä. 

Saksan porvaristo ei ollut läheskään niin vara
kasta ja  kesk ittyn yttä  kuin Ranskan tai Englannin 
porvaristo. H öyryvoim an käytäntöönottam inen ja 
Englannin tehdastuotteiden nopeasti laajeneva y lem 
m yys oli hävittänyt Saksan vanhan tuotannon; 
napoleonilaisen mannermaa järjestelm än vallitessa 
aletut tehtaat, jo ita  perustettiin  maan m uihin osiin, 
eivät korvanneet vanhoissa kärsittyjä  tappioita, ei
vätkä olleet riittäviä  luomaan k y llin  voim akkaita 
teollisuusintressejä, jotka olisivat pakottaneeet tar
peensa hallituksien huomioon, hallituksien, jotka 
kadehtivat aatelittom ien jokaista rikkauden ja  vallan 
laajenemista. Jos Ranska suoriutui silkkitehtaineen 
voittoisasti viisikym m entä vuotta kestäneen vallan
kum ouksien ja  sotien ajan, niin Saksa saman ajan 
kuluessa vain m enetti entisen palttinatuotantonsa.

TYÖVÄENLIIKKEEN
k ir ja s t o
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P aitsi sitä, että tehdasalueet olivat harvalukuiset 
ja  kaukana toisistaan, sijaiten kaukana sisämaassa 
ja  käyttäen enimmäkseen ulkom aisia, hollantilaisia 
ja  belgialaisia satamia tuontiinsa ja  vientiinsä, oli 
n iillä  sangen vähä jos ollenkaan etujen yh te isyyttä  
Pohjanm eren ja  Itäm eren suurten satamakaupunkien 
kanssa; ne olivat ennenkaikkea kykenemättömiä 
luomaan suuria tehdas- ja  kauppakeskuksia, sellaisia 
kuin Parisi, Lyon, Lontoo ja  M anchester. S y y t 
tähän Saksan tehtaitten takapajuisuuteen olivat mo
net, m utta kaksi ky llä  riittää sen selittäm ään: maan 
epäedullinen m aantieteellinen asema, etäällä A tlan- 
nista, m ikä oli tu llut maailmankaupan suureksi valta
tieksi ja  ne jatkuvat sodat, joih in  Saksa oli kietou
tunut ja  jo ita  taisteltiin  sen maaperällä kuudennelta- 
toista vuosisadalta tähän aikaan asti. Täm ä luku
määrän puute ja  varsinkin keskittyneitten  vo i
mien puute se esti saksalaisen keskiluokan saa
vuttamasta sitä poliittista  herruutta, jota englanti
lainen porvaristo oli nauttinut aina vuodesta 1688 
asti ja  jonka ranskalainen porvaristo vallotti 1789. 
Ja kuitenkin aina 1815 lähtien kasvoi keskiluokan 
varallisuus ja  sen ohella poliittinen m erkitys ja t
kuvasti Saksassa. H allitu kset olivat, vaikkakin 
vastahakoisesti, pakotettuja kumartamaan ainakin 
sen välittömämpäin aineellisten etujen edessä. V oi- 
daanpa aivan oikein vielä  sanoa, että jokainen se l
lainen poliittista  vaikutusvaltaa sisältävä pikku- 
oikeus, jonka pienempien valtioitten perustuslait 
keskiluokalle m yönsivät, m utta joka siltä taas 
pois riistettiin  kahden poliittisen taantumusajan, 
vv. 1815— 1830 ja  vv. 1832— 1840, kuluessa, kor
vattiin  jo llak in  sille  m yönnetyllä käytännölli- 
semmällä edulla. Jokaista keskiluokan p o liit
tista tappiota seurasi voitto  kauppalainlaadinnan

n.rV2>i>in *VÖYT
O .
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alalla. Ja varm astikin Preussin suojelustullilaki 
vuodelta 1818 ja  Z ollverein ’in 3) muodostaminen oli 
paljo suuriarvoisem pi Saksan kauppiaille ja  tehtai
lijo ille  kuin epäiltävä oikeus jonkun pikkuisen 
herttuakunnan edustajakam arissa ilm aista luotta- 
m uksenpuutettaan m inisterejä kohtaan, jotka nau- 
roivat heidän äänestyksilleen. N iinpä siis porva
risto varallisuuden kasvun ja  kaupan laajentumisen 
kera saavutti pian sen asteen, jo llo in  se havaitsi 
että sen tärkeim päin etujen  kehitystä ehkäisivät 
maan valtiollinen järjestelm ä, maan jaottelu  umpi- 
mähkäisesti, ristiriita isia  pyrkim yksiä ja  oikkuja 
omaavan 36 :n ruhtinaan kesken, m aanviljelystä ja  
sen yhteydessä olevaa kauppaa kahlehtivat feodaa
liset kahleet ja  nuuskivat peräänkatsomiset, joitten  
alaiseksi typerä ja  pöyhkeä byrokratia alisti kaikki 
sen toimet. Samaan aikaan Zollverein ’in laajentam i
nen ja  yhtenäistyttäm inen, yleinen höyryvoim an 
sovelluttam inen kulkulaitoksiin , kasvava kilpailu  
kotim aisilla m arkkinoilla, toi eri valtioitten  ja  maa
kuntain kauppaluokat lähemmäksi toisiaan, tasotti 
niiden edut ja  keskitti niiden voiman. Luon nolli
nen seuraus siitä oli niiden joukkosiirtym inen libe
raalisen opposition leiriin  ja  Saksan keskiluokan 
valtiollisesta vallasta käymän ensimäisen vakavan 
taistelun voittam inen. Täm ä muutos voidaan laskea 
alkaneeksi vuodesta 1840, jo llo in  Preussin porva
risto otti Saksan keskiluokan liikkeen johdon kä
siinsä. Me palaamme tähän vuosien 1840— 1847 libe
raaliseen oppositioliikkeeseen myöhemmin.

Kansakunnan suuret joukot, jo tka  eivät kuulu

3 ) Z o llv e re in  o li s a k sa la in e n  tu l l i l i i t to . Se o li a lk u a a n  p e ru s te t tu  
1827 ja  la a je n n e ttu  vu o d en  1866 so d an  jä lk e e n . S a k sa n  “ v a l ta k u n n a k s i 
y h d is tä m ise n  jä lk e e n  1871 o v a t tu l l i l i i t to o n  k u u lu n e e t  v a l t io t  k u u lu n e e t 
S a k sa n  v a l ta k u n ta a n . Z o llv c re in 'm  k a rk o tu k se n a  oli s a a v u tta a  y h te n ä is e t 
tullitaksat yli Saksan.
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neet aatelistoon eivätkä porvaristoon, m uodostuivat 
kaupungeissa pikkuliikkeen harjottajain luokasta ja  
työväestä sekä m aaseudulla talonpoikaistosta.

P ikkuliikkeenharjottajain  luokka oli erittäin 
lukuisa Saksassa, johtuen siitä rajotetusta keh ityk
sestä, mikä suurkapitalisteilla ja  teh tailijo illa  luok
kana oli siinä maassa ollut. Suuremmissa kaupun
geissa se muodostaa m iltei asukkaiden enemmistön. 
Pienem m issä on se kokonaan vallitsevana varak
kaampien kilpailun tai vaikutusvallan puuttuessa. 
Täm ä nykyaikaisessa valtiopolitiikassa ja  vallan
kum ouksissa tärkein luokka on vielä suurim erki- 
tyksisem pi Saksassa, missä se äskeisten taistelujen 
aikana yleensä näytteli ratkasevaa osaa. Sen asema 
suurkapitalistien, kauppiaitten ja  tehtailijain  luo
kan, jota sopivasti kylläkin  nim itetään porvaristoksi, 
ja  köyhälistö- tai teollisuusluokan välillä  määrää sen 
luonteen. Pyrkiessään ensiksim ainitun luokan ase
maan viskaa pieninkin onnettomuus tämän luokan 
yksilö t viim eksim ainitun luokan riveihin. Monar- 
kisissa ja  feodaalisissa maissa tulevat hovin ja  
ylim ystön tavat välttäm ättöm iksi sen olem assaololle; 
näitten tapojen m enetys voi tuhota suuren osan 
siitä. Pienemm issä kaupungeissa sotalinnotus, kun
nanhallitus, oikeuslaitos seuraajineen sangen useasti 
muodostavat sen hyvinnoinnin pohjan. Otappa nämä 
pois, kumoon menevät pikkuliikkeenharjottajat, 
räätälit, suutarit ja  puusepät. N iinpä tämä luokka 
aina heilahtelee kahden m ahdollisuuden välillä, yh 
deltä puolen ajaa sitä toivo päästä varakkaamman 
luokan riveihin ja  toiselta puolen pelko joutum i
sesta proletariaatin, jopa köyhim ystenkin asteelle; 
yhd eltä puolen toivoo se edistävänsä etujaan val- 
lottam alla osansa yleisten asiain johdossa, toiselta 
puolen pelkää se harkitsem attom alla ajalla osot-
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kamallaan vastustuksella nostattavansa hallituksen 
vihan, jonka käsissä on itse sen olemassaolo, koska 
sillä  on valta poistaa sen parhaat liiketuttavat; 
omistaessaan pienen määrän varoja, jo itten  omista
misen epävarmuus on päinvastaisessa suhteessa n ii
den määrään, —  kaiken tämän takia on tämä luokka 
äärimmäisen häilyväinen käsityskannoissaan. N öy
ränä ja  ryöm ivän alistuvana on se voim akkaan feo 
daalisen tai monarkisen hallituksen alaisena, mutta 
m illoin keskiluokka on nousussa, kääntyy se libe
ralism in puoleen; se joutuu rajujen  dem okraattisten 
puuskien valtaan niin pian kuin keskiluokka on 
saavuttanut oman herruutensa, m utta lysähtää vihe
liäiseen pelon alakuloisuuteen niin pian kuin sen 
alapuolella oleva köyhälistö yrittää  itsenäistä l ii
kettä. Pian me näemme tämän luokan Saksassa ku l
kevan vuoronperään yhdeltä tällaiselta  asteelta to i
selle.

Saksan työväenluokka on yhteiskunnallisessa; 
ja  poliittisessa kehityksessään niin paljo jälessa 
E nglannin ja  Ranskan työväenluokkia kuin orj 
Saksan porvaristokin jälessä näitten m aitten por
varistosta. N iin  herra kuin renkikin. Lukuisan, 
voimakkaan, keskittyneen ja  älykkään köyhälistö- 
luokan olemassaolon ehtojen kehitys käy käsi
kädessä lukuisan, varakkaan, keskittyneen ja  vo i
makkaan keskiluokan olemassaolon ehtojen keh ityk
sen kanssa. Itse työväenluokan liike  ei ole koskaan 
itsenäinen, ei koskaan yksinom aisesti köyhälistö- 
mäinen luonteeltaan, ennenkuin keskiluokan kaikki 
ryhm ät, ja  varsinkin sen edistyksellisin  ryhmä, 
suurtehtailijat, ovat vallottaneet poliittisen vallan 
ja  muovanneet valtion tarpeittensan mukaan. S il
loin työvoim an ostajan ja  m yyjän välttäm ätön 
ristiriita  tulee uhkaavaksi, eikä sitä enää voida
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tuonnemmaksi s iirtä ä ; silloin  ei työväenluokkaa 
enää voida syrjäyttää  p etollisilla  to iveilla  ja  kos
kaan toteutum attom illa lupauksilla; silloin  yhd ek
sännentoista vuosisadan suuri pulm a: köyhälistön 
poistaminen, lopultakin vedetään esiin selvästi ja  
oikeassa valossa. Saksassa eivät nykyään käytä 
työssään työväenluokan joukkoa ne nykyaikaiset 

, tehdaslordit, jo ista  Suurbritannia tarjoo niin mai
nioita näytteitä, m utta pienet ammattilaism estarit, 
jo itten  koko tuotanojärjeselm ä on pelkkä jäännös 
keskiajalta. Samoin kuin on olemassa suunnaton ero 
puuvillalordin ja  pikkusuutarin tai räätälim estarin 
välillä , niin on m yöskin vastaava ero n ykyaikais
ten tehdas-Babylonien virkeän työntekijän ja  pie
nen maaseutukaupungin kainon pelokkaan räätälin- 
työntekijän sekä puusepän välillä, jo ista  jälkim äiset 
elävät sellaisissa olosuhteissa ja  työskentelevät sel
laisessa asemassa, joka sangen vähä eroaa niiden 
sam allaisten ihmisten olosuhteista, jotka va llits i
vat noin viisisataa vuotta sitte. T ätä  elä
män nykyaikaisten olosuhteitten, nykyaikaisen teol- 
lisuustuotantomuodon, y leistä  puuttum ista seu
rasi tietysti yhtä suuressa määrässä nykyaikaisten 
aatteiden puute, eikä niinollen ole ihm ettele
mistä vaikka vallankum ouksen puhjetessa työväen
luokkien suuri osa alkoikin  vaatia heti kilto jen  ja 
keskiaikaisten etuoikeutettujen am m attikuntalaitos
ten perustamista. K uitenkin tehdasalueilla, missä 
va llitsi nykyaikainen tuotantojärjestelm ä ja  keski
näisen kanssakäym isen etuisuuksien ja  suurten 
työläisjoukkojen  liikkuvan elämän aiheuttaman hen
kisen kehityksen seurauksena, m uodostui keskus- 
ryhm iä, jo itten  aatteet luokkansa vapauttam isesta 
o livat paljo selvem piä ja  enemmän sopusoinnussa 
olevien tosiasiain ja  historiallisten välttäm ättöm yyk
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sien kanssa. M utta ne olivat vain vähemmistönä. 
Jos keskiluokan aktiivinen liike  voidaan sanoa alka
neen v. 1840, voidaan työväenluokan liikkeen alku 
laskea Schlesian ja  Bööm in tehdastyöläisten kapi
noista v. 1844, ja  saamme pian tilaisuuden luoda 
katsauksen niihin eri kehitysvaiheisiin, jo itten  läpi 
tämä liike  kulki.

Lopuksi, oli olemassa suuri m aanviljelijäin, 
talonpoikain luokka, m ikä m aanviljelystyöläisten 
kerällä m uodosti koko kansakunnasta huomattavan 
enemmistön. M utta tämä luokka taas jakautui 
erilaisiin  alaryhm iin. E nsiksik in  olivat varakkaam 
mat m aanviljelijät, jo ita  Saksassa kutsutaan Gross- 
ja  M ittel-Bauern, suur- ja  keskikoisten m aatilojen 
om istajat, jo ista  kunkin palveluksessa oli useita 
m aanviljelystyöIäisiä. Täm ä luokka, ollessaan suur
ten, verojam aksamattom ain feodaalim aanom istajain 
ja  pikkutalonpoikaiston sekä m aatyöläisten välillä, 
löysi ilm eisistä syistä  feodaaliluokkaa vastustavan 
kaupunkien keskiluokan liittolaisuudessa luonnol- 
lisimman poliittisen suuntansa. S itte toiseksi oli 
olemassa pieniä vapaitten maiden vilje lijö itä , Reinin 
seudulla, jossa feodalism i oli sortunut Ranskan 
suuren vallankum ouksen voim akkaista iskuista. Sa- 
m allaisia pieniä itsenäisiä vapaitten maiden v ilje li
jö itä  oli m yöskin olemassa siellä ja  täällä muissa
kin maakunnissa, missä niiden oli onnistunut ostaa 
maansa vapaiksi feodaaliveroista, jo ita  niiden ennen 
oli maistaan suoritettava. Täm än luokan jäsenet 
kuitenkin olivat vapaita om istajia vain nim ellisesti, 
sillä  niiden omaisuus oli yleensä siinä määrässä 
kiinnityslainojen  kahleissa ja  niin rasittavilla  eh
doilla, että ei talonpoika, vaan koronkiskuri, joka 
rahan oli lainannut, oli todellinen maan omistaja. 
Kolmannen ryhmän m uodostivat aren tiviljelijät,
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jo ita  ei helposti olisi voitu  ajaa pois konnuiltaan, 
mutta joitten oli m aksettava yhtäm ittaista vuokraa 
tai sitte jatkuvasti suoritettava m äärätty määrä 
työtä kartanonherralle. Lopuksi olivat sitte maa
työläisen joitten olosuhteet m onilla suurilla maa
tilo illa  olivat aivan sam allaiset kuin maatyöläisten 
olot Englannissakin, ja  jo tka  joka tapauksessa e li
vät ja  kuolivat huonosti ravittuina ja isäntiensä 
orjina. Nämä kolme viim eksim ainittua m aanviljelys- 
väestöluokkaa, nim ittäin vapaitten maitten v ilje lijä n  
aren tiv ilje lijät ja  m aatyöläisen eivät koskaan suu
resti vaivanneet päitään politiikalla  ennen vallan
kumousta, mutta ilm eistä on, että tämän tapauksen 
on täytyn yt avata niille  uuden uran, täynnä lo is
tavan lupaavia näköaloja. Jokaiselle niistä tarjosi 
vallankum ous etuisuuksia, ja  kun liike  kerran oli 
todella alkuun lähtenyt, oli odotettavissa, että kukin 
niistä vuorostaan siihen liitty isi. M utta samalla 
oli aivan yhtä ilm eistä ja  kaikkien nykyaikaisten 
maitten historiain todeksi osottamaa, että maan- 
viljelysväestö, koska se on hajallaan laajalla alalla 
ja on vaikea saada yhteisym m ärrystä aikaan sen 
mitenkään huomattavan osan keskuudessa, ei voi 
koskaan yrittää m enestyksellistä itsenäistä liikettä; 
ne tarvitsevat keskittyneemm än, valistuneemman ja 
helpommin liikkeelle  saatavan kaupunkien väestön 
alkuunpanevaa sysäystä.

E delläoleva lyh yt kuvaus niistä tärkeimm istä 
luokista, jotka suurten tapahtumain puhjetessa yh 
dessä m uodostivat Saksan kansan, riittääkin jo selit
tämään suuren osan siitä hajanaisuudesta, erila i
suudesta ja  ilm eisestä ristiriitaisuudesta, mikä 
siinä liikkeessä vallitsi. K un niin erilaiset edun 
niin ristiriitaiset, niin jyrk ä sti toisiaan vastaan lyö 
vän vedetään rajuun yhteentörm äykseen; kun nämä
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kiistelevät edut jokaisessa piirikunnassa, jokaisessa 
maakunnassa ovat sekottuneet toisiinsa erimääräi- 

i sissä suhteissa; kun ennenkaikkea maassa ei ole ole
’ ; massa mitään suurta keskusta, Lontoota tai Parisia, 
ij jonka päätökset painollaan tekisivät tarpeettom aksi 

tapella sama riita  uudelleen ja  uudelleen jokaisella 
yksity ise llä  paikkakunnalla; m itä muuta tällöin olisi 
ollut odotettavissa kuin se, että kam ppailu hajottaa 
itsensä keskinäistä yh teyttä  vailla olevien taistelu
jen m ylläkäksi, missä suunnaton määrä verta, tar
moa ja  pääomaa kulutetaan, m utta josta kaikesta 
huolim atta ei jää mitään ratkaisevia tuloksia?

Saksan pirstoutum inen kolmeen tusinaan enem
män tai vähemmän m erkityksellisiä  ruhtinaskun
tia saa samalla selityksensä tämän kansakunnan 
muodostavain ainesten moninaisuuden ja  sekavuu
den kautta, mikä moninaisuus ja  sekavuus taas 
vaihtelee jokaisella  seudulla. M issä ei ole yhteistä 
etua, siellä ei voi olla yhteistä päämäärää, vielä 
vähemmän yhteistä toimintaa. Saksan Liittokunta, 
totta kylläkin , oli ju listettu  ikuisesti hajoamatto
m aksi; kuitenkaan ei L iittokun ta eikä sen keskus
elin, maapäivät, koskaan edustaneet Saksan yhtenäi
syyttä. K orkein aste, johon keskittym isessä Sak
sassa oli koskaan päästy, oli Zollverein ’in perus
taminen. Täm än avulla Pohjanm eren valtiot m yös
kin pakotettiin omaan tulliunioniinsa, Itävallan jää
dessä oman erikoisen suojelustullinsa varaan. Sak
salla oli ty y d y ty s  olla jakautuneena, kaikissa käy
tännöllisissä tarkotuksissa, vain kolmen itsenäisen 
vallan kesken sen sijaan että se olisi jakautunut 
kolm enkymm enenkuuden kesken. T ie ty sti ei V enä
jän tsaarin yliherruudessa, sellaisena kuin se perus
tettiin  1814, tämän takia mitään m uutosta tapah
tunut.



Vedettyäm m e nämä alustavat johtopäätökset 
perusteluistam m e, tulemme seuraavassa kirjotuk- 
sessa näkemään kuinka edelläm ainitut Saksan eri
laiset väestöluokat joutu ivat liikkeeseen toisensa 
jälkeen ja  m inkä luonteen liike  sai Ranskan vallan
kum ouksen puhjetessa 1848.

Lontoo, syyskuulla, 1851.
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Preussin valtio

Lokakuun 28 p., *651.

K eskiluokan eli porvariston poliittinen liike 
voidaan sanoa alkaneeksi 1840. Sen edellä oli ollut 
ilm iöitä, jo tka osottivat, että maan raha- ja  teolli- 
suusluokka oli kehittym ässä sille kypsyysasteelle, 
mikä ei salli enää sen jatkaa tylsää ja  passiivista 
olemassaoloaan puolifeodaalisen ja  puolibyrokraat- 
tisen m onarkismin painostuksen alaisena. Saksan 
pienemmät ruhtinaat m yönsivät toisensa jälkeen 
enemmän tai vähemmän vapaam ielisluonteisia perus
tuslakeja, osaksi taatakseen itselleen suurempaa itse
n äisyyttä  Itävallan ja  Preussin yliherruutta vastaan, 
tai omien valtioittensa aateliston vaikutusvaltaa 
vastaan, osaksi yhdistääkseen yhdeksi kokonaisuu
deksi ne erillään olevat maakunnat, jo tka  W ien in  
kongressi yhdisti niiden vallan alle. Ne voivat 
sen tehdä ilman mitään vaaraa itselleen, sillä  jos 
Liittokunnan maapäivät, tämä pelkkä Itävallan ja  
Preussin tahdon mukaan tanssiva nukke, olisi y r it
tänyt käydä niiden suvereenisen itsenäisyyden kim p
puun, tiesivät ne sen m ääräyksiä vastustaessaan 
saavansa yleisen m ielipiteen ja  edustajakamarien 
tuen. Ja jos taas nämä edustajakam arit kasvaisi
vat liian voim akkaiksi, voisivat ne helposti käyttää 
m aapäivien valtaa kaiken vastustuksen murtaakseen. 
B aierilaiset, w iirtenbergiläiset, badenilaiset tai 
hannoverilaiset perustuslailliset laitokset eivät sei-
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laisten olosuhteitten vallitessa olisi nostattaneet mi
tään vakavaa taistelua poliittisesta vallasta ja  siitä 
syystäpä suurin osa Saksan keskiluokasta p ysytteli 
aivan yleensä erillään niistä kiistoista, joita p ikku
valtio id en  lakejalaativissa laitoksissa nousi, tietäen 
hyvin, että ilman perinpohjaista muutosta Saksan 
kahden suuren vallan politiikassa ja perustuslaissa 
eivät minkään toisarvoiset yritykset ja  voitot olisi 
minkään arvoisia. M utta samaan aikaan oli noussut 
eräs vapaam ielisten lakim iesten, ammatti-oppositio- 
miesten laji pienissä edustajakam areissa: Rotteckit, 
W elckerit, Römerit, Jordanit, Stiivet, Eisenmannit, 
nämä suuret “ kansanmiehet” (Volksm änner), jotka 
enemmän tai vähemmän äänekkään, mutta aina epä
onnistuneen kaksikym m envuotisen opposition jä l
keen vuoden 1848 vallankum ouksellinen kevätnousu 
vei vallan kukkuloille ja  jotka sieltä taas tuokiossa 
syöstiin alas, osotettuaan siellä äärimäisimmän vo i
mattomuutensa ja  m itättöm yytensä. Nämä saksalai
sella maaperällä olevat poliittisen kaupustelijan ja 
opposition ensimäiset lajinäytteet tutustuttivat pu
heillaan ja kirjotuksillaan saksalaisen korvan 
perustuslaillisuuden kieleen, ja pelkällä olemassa
olollaan ennustivat sen ajan tuloa, jo lloin  keski
luokka tarraisi kiinni ja  palauttaisi oikeaan mer- 
kitykseensä ne poliittiset fraasit, jo ita  näillä lör
pöttelevillä asianajajilla ja  professoreilla oli tapana 
käyttää tietäm ättä paljoa siitä alkuperäisestä mer
kityksestä, mikä niihin liitty i.

Saksalainen kirjallisuuskin  ponnisteli sen po
liittisen  kiihtym yksen vaikutuksen alaisena, mihin 
1830 tapukset koko Euroopaan olivat heittäneet. 
M elkein kaikki sen ajan k irja ilijat olivat saarnan
neet kypsym ätöntä perustuslaillisuutta tai vielä kyp- 
symättömämpää tasavaltalaisuutta. T u li yhä enem



män ja  enemmän tavaksi, varsinkin ala-arvoisemm ille 
k irja ilijo ille , taidon puutteessa kyhätä tuotteisiinsa 
p oliittisia  salatarkotuksia, jo tka varmasti vetivät 
huomiota puoleensa. Runoudessa, novelleissa, kat
sauksissa, näytelm issä, jokaisessa kirjallisessa tuot
teessa v ilis i, sitä, m itä nim itettiin “tendensiksi” , so. 
enemmän tai vähemmän kainoja hallitusvastaisen 
hengen näytteitä. Tämän aatteiden sekasotkun täy
dennykseksi, m ikä Saksassa 1830 jälkeen vallitsi 
näine poliittisen opposition aineksineen, lö yty i 
vielä  huonosti sulatettuja saksalaisen filosofian  y li
opistollisten teoskokoelm ien seoksia ja  väärinkäsi- 
te tty jä  ranskalaisen sosialism in, varsinkin saint- 
simonismin poim intokokoelm ia; ja  se kirja ilija- 
k likki, joka laverteli tästä m onikirjavasta aatteiden 
sekasotkusta, nim itti itseään pöyhkeillen “ N uoreksi 
Saksaksi” tai “ M oderniseksi kouluksi” . Ne ovat 
sen jälkeen katuneet nuoruudensyntejään, mutta 
parantaneet ne eivät ole kirjotustyyliään.

Lopuksi, saksalainen filosofia, se sekavin mutta 
samalla varmin saksalaisen mielen kehityksen lämpö
m ittari, oli viim ein julistautunut keskiluokan puo
lelle, kun H egel “ L ain filosofiassaan” ju lis ti perus
tuslaillisen monarkian olevan lopullisen ja  täydelli- 
simmän hallitusmuodon. T oisin  sanoen hän ju listi 
maan keskiluokkain valtiollisen vallan lähestym istä. 
Hänen koulunsa hänen kuolemansa jälkeen ei p y 
sähtynyt tähän. Samalla kun hänen sepraajainsa edis
tynein osa yhdeltä puolen alisti uskonnollisen käsi
tyksen ankaran arvostelun kiirastuleen ja  järk ytti 
perustuksiaan m yöten m uinaista kristillisyyd en  ra
kennusta, asetti se samalla esiin jyrkem piä p o liit
tisia  periaateita, m itä saksalainen korva oli tähän 
asti kuullut kehiteltävän, ja  y ritti palauttaa kun
niaansa Ranskan ensimäisen vallankum ouksen ur
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hojen muistoa. Jos se vaikeatajuinen filosoofinen 
kieli, johon nämä aatteet puettiin, tuntuikin  him- 
m eältä kirjottajan  ja  lukijan  m ielestä, sokasi se 
yhtä hyvin  sensorin silmät, ja  niinpä kävi, että 
“nuorhegeliläiset” k ir ja ilija t nauttivat sellaista sa
nanvapautta, jota  ei kirjallisuuden m uilla haaroilla 
tunnettu.

Ilm eistä niinollen oli, että yleisessä m ielipi
teessä oli tapahtumassa suuri muutos Saksassa. 
A steettain  laaja enemmistö niistä luokista, joitten 
valistus ja  asema elämässä antoi n iille  m ahdollisuu
den hankkia ehdottoman monarkian vallitessa po
liittista  tietoisuutta ja  muodostaa jotakin  itsenäistä 
p oliittista  m ielipidettä, yh d istyi yhdeksi voim ak
kaaksi vastustusrintam aksi olemassaolevaa järjes
telmää vastaan. Ja tuomitessaan poliittisen keh ityk
sen hitautta Saksassa ei kenenkään pitäisi jättää 
huomioonottamatta oikeitten tietojen  saamisen vai
keutta, mistä asiasta tahansa, maassa, missä kaikki 
tietolähteet olivat hallituksen kontrollin alaisina, 
missä köyhäinkoulusta ja  sunnuntaikoulusta aina 
sanomalehteen ja  yliopistoon asti ei sanottu, ope
tettu, painettu tai ju lkaistu  mitään muuta kuin sitä, 
m ikä oli ennakolta saanut hyväksym isen. K atsotta
koon W ien iä  esim erkiksi. W ien in  väestö, joka teol
lisuudessa ja  käsityötuotannossa ei kenties jäänyt 
jä le lle  mistään Saksassa, osottautuen rohkeudessa ja 
vallankum ouksellisessa tarmossa olevansa paljo 
ylem pänä kaikkia, oli kuitenkin tietämättömämpi 
todellisista eduistaan ja  teki enemmän törkeitä ereh
dyksiä vallankum ouksen ajalla kuin mitkään muut, 
ja  tämä johtu i sangen suuressa määrässä siitä m iltei 
ehdottomasta tietäm ättöm yydestä aivan tavallisim 
piin p oliittisiin  asioihin nähden, jossa M etternich’in 
hallituksen oli onnistunut sitä pitää.



Tarpeetonta on enemmän selittää m iksi, sel
laisen järjestelm än vallitessa, m elkein yksinom ainen 
oikeus poliittiseen tietoisuuteen oli sella isilla  yhteis
kuntaluokilla, jo itten  kannatti maksaa sen salaku- 
lettam isesta maahan ja  v ielä  erikoisem m in niillä, 
jo itten  etuja vallitseva asiaintila vakavammin vahin
goitti, nim ittäin teollisuus- ja  kauppaluokilla. Ne 
siis olivat ensimäisinä yhdistym ään joukkona enem
män tai vähemmän peitetyn yksinvaltiuden jatku 
m ista vastaan. Ja niiden siirtym isestä opposition 
riveihin on laskettava vallankum ouksellisen liikkeen 
alkam inen Saksassa.

Saksan porvariston vastustuskannalle ju listau 
tuminen voidaan laskea alkaneeksi 1840, Preussin 
kuninkaan kuolemasta, joka oli viim einen elossa 
oleva vuoden 1815 Pyhän A llian sin  perustajista. U u
desta kuninkaasta tiedettiin, ettei hän ollut isänsä 
y len  byrokraattisen ja  m ilitaristisen monarkian kan
nattaja. M itä ranskalainen keskiluokka odotti 
L u d w ig  X V Irn n en  valtaan tulem iselta, sitä toivoi 
saksalainenkin porvaristo jossakin määrässä Preussin 
kuninkaalta F redrik  W ilh elm  I V  :ltä. K aikkialla  
o ltiin  yksim ielisiä  siitä, että vanha järjestelm ä oli 
kelvoton, kulunut ja  että se oli h yljättävä; ja  että 
se, m ikä oli hiljaisuudessa syn tyn yt vanhan kunin
kaan aikana, oli n yt äänekkäästi ju listettava sie
tämättömäksi.

M utta jos L u d w ig  X V I  :s, “ L ou is le  D ésire”  
( “L u d w ig  odotettu” ) oli o llut yksinkertainen, tees
kentelem ätön hölmö, puoleksi tietoinen omasta m i
tättöm yydestään, vailla mitään m äärättyjä m ieli
piteitä, halliten pääasiallisesti niiden tapojen avulla, 
jo ita  hän kasvatuksensa ajalla  oli päähänsä saanut, 
oli “ F redrik  W ilhelm  le  D ésire”  aivan toista maata. 
V aik ka  hän varm astikin voitti ranskalaisen o rig i

31



32

naalinsa luonteen heikkoudessa, ei hän kuitenkaan 
ollut vailla vaatim uksia eikä m ielipiteitä. Hän oli 
tutustunut, amatöörimäisesti, useimpain tieteitten 
alkeisiin, ja  luuli niinollen itsensä k y llin  oppineeksi 
lausumaan jokaisesta asiasta viim eisen sanansa. Hän 
oli vakuutettu olevansa ensiluokkainen puhuja. E ikä 
B erlinissä varmastikaan lö ytyn yt ainoatakaan kaup
pamatkustajaa, joka olisi kyenn yt voittamaan hänet 
enempää luulottelem ansa älyn laveudessa kuin puhe
taidon joustavuudessakaan. Ja ennen kaikkea: hä
nellä oli m ielipiteensä. Hän vihasi ja  halveksi 
preussilaisen monarkian byrokraattista ainesta, mutta 
vain siitä syystä, että kaikki hänen myötätuntonsa 
oli feodaalisen aineksen puolella. Ollessaan itse 
B erlin in  P oliittisen  V iikkolehden  perustaja ja  sen 
pääavustajia, lehden, joka edusti niin sanottua his
toriallista  koulua (suuntaa, joka eli B onald’in, De 
M aistre’n ja  m uitten Ranskan legitim istien  ensi- 
mäisen sukupolven k irja ilija in  aatteilla), p yrk i hän 
palauttamaan niin täydellisenä kuin m ahdollista 
aateliston yhteiskunnallisen valta-aseman. K unin
gas, valtakuntansa ensimäinen aatelismies, ym päröi 
ensiksikin itsensä loistavalla hovilla, johon kuului 
mahtavia vasalleja, ruhtinaita, herttuoita ja  krei
vejä, toiseksi keräsi hän ym pärilleen lukuisan jo u 
kon varakkaita alempia aatelisia. Saada hallita m ie
lensä mukaan uskollisia  porvareitaan ja  talonpoi- 
kiaan ja  siten olla itse yhteiskunnallisten arvo- 
asteitten tai säätyjen hierarkian täydellinen päämies, 
arvoasteitten, joista  jokainen nauttisi erikoisia etu- 
oikeuksiaan ja  olisi erotettuna toisista m iltei y l i
pääsemättömällä sukuerotuksella tai m äärätyllä, 
muuttamattomalla yhteiskunta-asem alla; näitten sää
ty jen  kokonaisuus eli “valtakunnan säädyt”, jotka 
vallassa ja  vaikutusvoim assa o lisivat samalla niin



sievästi toistensa vastapainona, että se jättäisi tä y 
dellisen toim intaitsenäisyyden kuninkaalle —  sel
lainen oli se beau idéal (kaunis ihanne) jota  F redrik 
W ilh elm  ryh ty i toteuttamaan ja  jota  hän jälleen 
yrittää  toteuttaa tällä hetkellä.

O tti jonkun aikaa ennenkuin teoreettisiin  k ysy
m yksiin perehtym ätön preussilainen porvaristo ha
vaitsi kuninkaansa todellisen tarkotusperän. M utta 
m itä he sangen pian huomasivat, oli se, että hän 
halusi aivan päinvastaisia asioita kuin he halusivat. 
Tuskin  tunsi uusi kuningas isänsä kuoleman pääs
täneen hänen kielensä valloilleen, kun hän jo  aset
tautui julistam aan aikom uksiaan lukem attom issa 
puheissaan. Ja jokainen hänen puheensa ja  jokainen 
hänen tekonsa vierotti yhä kauemmaksi hänet keski
luokan myötätunnosta. S iitä  hän ei olisi paljoa vä lit
tänyt, ellei olisi o llut olemassa jo itak in  ankaria ja 
pelottavia todellisuuksia, m itkä häritsivät hänen 
runollisia unelmiaan. V alitettavaa on, että roman
tiik k a  ei ole kovin nopsa laskuissaan ja  että feoda
lism i sitte Don Q uixoten päivien tekee laskunsa 
ilman isäntää! F red rik  W ilh elm  I V  otti Jiian paljo 
osaa siihen selvän rahan halveksum iseen, mikä aina 
on ollu t ristiretkiritarien  jälkeläisten  jaloin  perintö. 
Hän huomasi valtiutensa kalliiksi, huolim atta sääs
teliääksi järjestetystä  hallitusjärjestelm ästä ja  koh
tuullisesti täytetystä  valtiorahastosta. Kahdessa 
vuodessa oli ylijääm ien viim einenkin hiukkanen 
kulutettu  hovin kemuissa, kuninkaallisissa menoissa, 
lahjotuksissa ja  valtioavuissa, jo ita  oli annettu tar
vitseville, pennittöm ille ja  ahnaille aatelisille  ym. 
ja  säännölliset verot eivät enää riittäneet enemmän 
hovin kuin hallituksenkaan välttäm ättöm iin menoi
hin. Ja niin hänen m ajesteettinsa havaitsi olevansa 
asemassa, missä yhdeltä puolen hänen edessään oli
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huikea vaillin ki ja  toisella puolen v. 1820 laki, jonka 
mukaan jokainen uusi laina tai lisäys silloin  voim as
saoleviin veroihin oli laiton ilmani “ tulevan kansan
edustuksen” suostumusta. T ätä edustusta ei ollut 
olemassa. U usi kuningas oli vähemmän halukas luo
maan sitä kuin isänsä koskaan oli o llu t; ja  jos hän 
olisi ollut halukas, tiesi hän, että yleinen m ieli
pide oli ihm eellisesti m uuttunut hänen valtaistui
m elle nousunsa jälkeen.

Todellakin, keskiluokka, joka oli osittain odot
tanut, että uusi kuningas heti m yöntäisi perustus
lain, ju lista isi painovapauden, valam iesoikeuden 
ym., ym. —  lyh yesti sanoen, että hän itse aset
tuisi sen rauhallisen vallankum ouksen johtoon, jota 
se tahtoi poliittisen herruuden saavuttaakseen —  
tämä keskiluokka oli havainnut erehdyksensä ja 
oli kääntynyt raivokkaasti kuningasta vastaan. .R ei
nin maakunnissa ja  enemmässä tai vähemmässä mää
rässä y li  koko Preussin olivat keskiluokkalaiset niin 
suuttuneet, että ne, koska niillä  itsellään ei ollut 
riittävästi kykeneviä sanomalehtimiehiä, ryh tyivät 
jo  liittoonkin  sen äärimäisen filosoofisen  puolueen 
kanssa, josta edellä puhuimme. Täm än liiton  tu lok
sena oli K ölnin R einin L e h t i4), sanomalehti, 
joka lakkautettiin  viisito ista  kuukautta kestäneen 
olemassaolonsa jälkeen, m utta josta voidaan laskea 
sanomalehdistön olemassaolo Saksassa. Tämä oli 1842.

4 )  R e in in  L e h te ä  ju lk a is t i in  K ö ln is s ä  l ib e ra a l is te n  jo h ta ja in  H a n 
seinan i] *in j a  C am p h au sen Z n  ä ä n e n k a n n a t ta ja n a . M a rx  a n to i s ille  ju lk a is 
ta v a k s i m u u ta m ia  m a ap ä iv iä  k o sk ev ia  a r t ik k e le ita , jo tk a  h e r ä t t iv ä t  n iin  
s u u r ta  h u o m io ta , e t t ä  h än e lle  ta r jo t t i in  1842 -— v a ik k a  h ä n  oli v a in  24- 
v u o tia s  -— to im it ta ja n to im i sa n o m a leh d essä . H ä n  h y v äk sy i ta r jo u k s e n  •— 
ja  n iin  a lk o i h än e n  p i tk ä a ik a in e n  ta is te lu n s a  P re u s s in  h a l li tu k se n  k an ssa . 
T ie ty s t i  ju lk a is t i in  sa n o m a le h te ä  s e n so rin  v a lv o n n a n  a la isen a , m u t ta  k o sk a  
se n so ri o li s ä v y isä  j a  h u o le to n  m ies , v e ti n u o ri k a p in o its ija  h ä n tä  a u t ta 
m a tto m a s ti  n e n ä s tä . S ik s i lä h e t t i  h a l litu s  to ise n  “ e r ik o is e n ”  sen so rin  
B e r l in is tä , m u t ta  tä m ä k in  k a k s ik e r ta is te t tu  v a lv o n ta  o s o t ta u tu i  te h o t to 
m a k si ja  1843 sa n o m a le h ti la k k a u te t t i in .



 ̂ Poloinen kuningas, jonka rahalliset vaikeudet 
olivat purevinta pilaa hänen keskiaikaisista taipu
muksistaan, huomasi sangen pian, että häh ei voisi 
jatkaa hallitustaan tekem ättä joitakin  pieniä m yön
n ytyksiä  tälle kansan edustuksen” y leiselle  huu
dolle, mikä, viim eisenä kauan unohdettuna jään
nöksenä vuosien 1813 ja  1815 lupauksista, oli ruu
m iillistettu  vuoden 1820 laissa. Hän keksi siedettä- 
vimmän muodon tyydyttääkseen tätä kiusallista 
lakia kutsum alla maakuntain maapäiväin vakinaiset 
kom iteat koolle. M aakuntain maapäivät perustettiin 
1823. Ne m uodostuivat kuningaskunnan jokaisessa 
kahdeksassa maakunnassa seuraavalla tavalla: (1) 
Korkeammasta aatelistosta, Saksan valtakunnan en
tisistä hallitsijaperheistä, joitten  päät olivat itse
oikeutettuja maapäivien jäseniä. (2) R itareitten 
ja  alempain aatelisten edustajista. (3) Kaupunkien 
edustajista. (4) Talonpoikain eli p ikku vilje lijä in  
luokan edustajista. Edustus oli järjeste tty  siten, 
että jokaisessa maakunnassa aateliston kaksi osaa 
aina m uodostivat maanpäiväin enemmistön. Jokai
nen näistä kahdeksasta maakuntain m aapäivistä va
litsi komitean ja  nämä kahdeksan komiteaa kutsut
tiin  nyt koolle B erlin iin  muodostamaan edustavaa 
eduskuntaa äänestämään sitä paljon haluttua lainaa. 
S elitettiin , että valtakunnan rahasto on täynnä ja  
että^ ei varoja tarvita  juokseviin  menoihin, vaan 
valtion rautatien rakennusta varten. M utta yhd is
tyneet kom iteat antoivat kuninkaalle jyrkästi k ie l
tävän vastauksen ja  ju listivat olevansa pätemättö
miä toimimaan kansan edustajina ja  p yysivät hänen 
m ajesteettiaan täyttäm ään sen lupauksen, minkä 
hänen isänsä oli antanut edustukselliseen perus
tuslakiin nähden silloin  kun hän tarvitsi kansan 
apua Napoleonia vastaan.
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Y hdistyneitten  kom iteoitten istunto osotti, että 
vastustuksen henki ei enää rajottunut vain porva
ristoon. Osa talonpojista oli l iitty n y t niihin ja  
mongt aateliset, jo tka  itse olivat suuria maan
v ilje lijö itä  tiluksillaan, ja  viljan, villan, paloviinan 
ja  pellavan m yyjiä, jotka vaativat samoja takeita 
itsevaltiutta, byrokratiaa ja  feodaalisen järjeste l
män palauttam ista vastaan, olivat samalla tavalla 
asettuneet hallitusta vastaan ja  kannattamaan edus
tuksellista  perustuslakia. Kuninkaan suunnitelma 
oli silm iinpistävästi epäonnistunut. Hän ei ollut 
saanut yhtään rahaa ja  hän oli lisännyt opposition 
voimaa. Itse maakuntain maapäiväin seuraavat istun
not osottautuivat olevan vielä  onnettomampia kunin
kaalle. K aik ki ne vaativat uudistuksia, vuosien 
1813 ja  1815 lupauksien täyttäm istä, perustuslakia 
ja  painovapautta. N äitä asioita vaativista lausun
noista olivat jo tku t sanamuodoiltaan jotenkin epä
kohteliaita ja  vihastuneen kuninkaan ilkeäm ieliset 
vastaukset tekivät tilanteen vielä  pahemmaksi.

Samaan aikaan kasvoivat hallituksen rahavai
keudet yhä. Jonkun aikaa se, että anastettiin eri
näisiin y leisiin  tarkotuksiin  m äärättyjä varoja ja  
tehtiin petollisia liiketoim ia “ Seehandlungin” , erään 
kauppalaitoksen kanssa, joka keinotteli ja  teki kaup
poja valtion laskuun ja  risk illä  ja  oli jo kauan 
sitte toim inut sen rahanvälittäjänä, r iitti pitämään 
y llä  ulkonaista tasapainoa. V altion  paperirahan liik 
keellepanen lisääminen oli tuonut m yös eräitä läh
teitä. Ja niin säilyi salaisuus koko asiaintilaan näh
den jo ltisenkin  hyvin. M utta kaikki nämä keinot 
loppuivat pian. O li vielä  yksi keino, jota y rite t
tiin  : P iti  perustaa pankki, jonka pääoman piti varata 
osaksi valtio  ja  osaksi yksity iset osakkeenom istajat; 
pääjohdon tu li kuulua valtio lle  siten että hallitus
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voisi vetää tämän pankin varoista itselleen suuret 
summat ja  siten toistaa niitä samoja petoksellisia 
m enettelyjä, jo tka  eivät enää käyneet päinsä 
“ Seehandlungin” avulla. M utta koska, kuten luon
nollista, ei o llu t löydettävissä sellaisia kapitalisteja, 
jo tka  o lisivat luovuttaneet rahojaan sella isilla  eh
doilla, oli pankin sääntöjä m uutettava ja  osakkeen- 
om istajain om aisuutta turvattava valtiorahaston 
kaappauksilta ennenkuin mitään osakkeita ostettiin. 
Kun tämä suunnitelma näin epäonnistui, ei jäänyt 
muuta keinoa kuin yrittää saada laina, jos olisi lö y 
tyn yt sellaisia kapitalisteja, jo tka  olisivat rahojaan 
lainanneet vaatim atta lupaa ja  takeita siltä salaperäi
seltä “ tulevalta kansan edustukselta” . R othschildilta  
p yyd ettiin  ja  hän sanoi, että jos tämä “ kansan 
edustus” menee takuuseen lainasta, antaisi hän lai
nan heti ilm otuksen saatuaan —  ellei sellaista ta
kuuta anneta, ei hän voisi olla missään tekem isissä 
asian kanssa.

Näin viim einenkin toivo rahan saamisesta oli 
häipynyt eikä ollu t mitään m ahdollisuutta kiertää 
sitä onnetonta “ kansan edustusta” . R othschildin k ie l
tävä vastaus tu li tiedoksi syksyllä , 1846 ja  helm i
kuussa, seuraavana vuonna, kutsui kuningas koolle 
kaikki kahdeksan maakunnan maapäivät Berliniin , 
muodostaen niistä “ yhdistyneet m aapäivät” . N äitten 
maapäivien oli määrä tehdä se vaadittu työ, tarpeen 
vaatiessa, vuoden 1820 lain m ukaan; sen tu li äänes
tää lainoista ja  verojen korottam isesta, m utta mitään 
m uita oikeuksia ei sillä  tu lisi olemaan. Y leiseen 
lainlaadintaan olisi sillä  oleva vain pelkkä neuvot- 
televa valta; se ei tu lisi kokoontumaan m äärättyinä 
aikoina, vaan ainoastaan silloin  kun kuningas niin 
suvaitsisi. Se ei saisi pohtia m uita asioita kuin niitä, 
jo ita  hallitus suvaitsisi sen käsiteltäväksi asettaa.
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T ie ty s ti olivat m aapäivien jäsenet sangen vähän 
tyytyvä is iä  siihen osaan, jota niiden tu lisi esittää. 
Ne toistivat niitä toiveita, jo ita  ne olivat ilm aisseet 
kokoontuessaan maakuntain m aapäiville. H allituksen 
ja  niiden väliset suhteet kävivät pian katkeriksi 
ja  kun lainaa, jota taas sanottiin tarvittavan rauta
tien rakennukseen, n iiltä  vaadittiin, ne taaskin k ie l
täytyivät sitä myöntämästä.

Täm ä äänestys pian päätti heidän istuntonsa. 
E ntistä  enemmän kiukustuneena hajotti kuningas 
yhdistyneet maapäivät ankarin nuhtein, m utta ra
hatta hän yhä jäi. Ja hänellä oli tosiaankin kyllin  
syytä  olla ievoton asemassaan nähdessään että L ib e
raalinen L iitto , keskiluokkain johdolla, käsittäen 
suuren osan alempaa aatelistoa ja  kaikki alempien 
kerroksien eri osat, oli päättänyt saada mitä se 
tahtoi. Turhaan oli kuningas julistanut avajais
puheessa, ettei hän koskaan, ei m illoinkaan tu lisi 
myöntämään perustuslakia sen sanan nykyaikaisessa 
m ielessä; Liberaalinen L iitto  vaati itsepintaisesti 
sellaista nykyaikaista, feodaalivastaista, edustuksel
lista perustuslakia kaikkine seurauksineen, paino- 
vapauksineen, valam iesoikeuksineen ym. Ja ennen
kuin ne nämä saisivat, eivät ne tu lisi penniäkään 
myöntämään. Y k si asia oli ilm eisen selvä: asiat 
eivät voineet kauan tällä tavalla jatkua, jomman
kumman puolen oli annettava periksi tai tä yty i 
avoimen vihollisuuden —  verisen taistelun —  
seurata. Ja keskiluokat tiesivät olevansa vallan
kumouksen aatossa ja  ne varustautuivat sen varalta. 
Ne pyrkivät kaikilla  m ahdollisilla keinoilla saa
maan kaupunkien työväenluokan ja maaseutujen 
talonpoikaisten kannatuksen, ja hyvin tunnettu asia 
oli, ettei vuoden 1847 lopulla lö ytyn yt porvariston 
keskuudessa juu ri ainoatakaan huomattavaa p o liit
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tista henkilöä, joka ei julistanut itseään “ sosialis
tik s i”, turvatakseen itselleen köyhälistöluokan m yö
tätunnon. Pian me tulemme näkemään nämä “ sosia
lis tit” työssä.

Täm ä johtavain porvareitten halu omaksua edes 
sosialism in ulkokuori johtui siitä suuresta m uutok
sesta, m ikä Saksan työväenluokissa oli tapahtunut. 
A in a  vuodesta 1840 asti oli eräs saksalaisten työ 
läisten ryhmä, joka kierteli Ranskassa ja  Sveitsissä, 
enemmässä tai vähemmässä määrässä im enyt niitä 
alkeellisia sosialistisia ja  kom m unistisia ajatuksia, 
jo ita  ranskalaisten työläisten keskuudessa virtaili. 
Se yhä lisääntyvä huomio, m inkä nämä sam allaiset 
aatteet saivat osakseen Ranskassa vuodesta 1840 läh
tien, saattoi sosialism in ja  kommunismin m uotiin 
m yöskin Saksassa, ja  niin kauas taaksepäin kuin 
vuoteen 1843, olivat kaikki sanomalehdet täynnä 
yhteiskunnallisia kysym yksiä  käsitteleviä kirjotuk- 
sia. Sosialistien koulukunta tu li Saksassa huoma
tuksi enemmän aatteidensa epäselvyyden kuin uu
tuuden takia. Sen pääasiallisim m at yrityk set sisäl
ty ivät fourierilaisten ja  saint-sim onilaisten ja  m uit
ten oppien kääntämiseen ranskasta saksalaisen filo- 
.sofian käsittäm ättöm älle kielelle. Saksalainen kom
m unistinen koulukunta, aivan erilainen kuin tämä 
lahko, m uodostettiin samoihin aikoihin.

Schlesian kankurien kapinat, jo ita  seurasi 
Pragin  kalikoon-valm istajain 5) kapina, tapahtui 
1844, Nämä raa’asti kukistetut kapinat, työm iesten 
kapinat ei hallitusta, vaan työnantajiaan vastaan, 
nostattivat suurta huomiota ja  antoivat uutta y lly 
kettä sosialistien ja  kom m unistien propagandalle 
työväestön keskuudessa. Samoin tekivät leipäkapi-

5) K a lik o o , k u v io i tu  p u m p u lik a n g a s . ■—  S u o m en t.



nat nälänhädän vuonna 1847. L yh y esti sanoen: aivan 
samalla tavalla kuin perustuslaillinen oppositio 
kokosi lippunsa ym pärille om aisuutta omistavain 
luokkain suuren pääjoukon (suuria feodaalisia maan- 
om istajaherroja lukuunottam atta); samoin suurem
pien kaupunkien työväenluokat katsoivat sosialisti
siin ja  kom m unistisiin oppeihin pelastuksenaan, 
vaikka vallitsevain sanom alehtilakien takia niitä 
voitiin  n iille  niin vähän tunnetuksi tehdä. E i voitu 
odottaa n iillä  voivan olla erittäin selviä ja  määrät
ty jä  käsityksiä siitä  m itä ne tahtoivat; ne tiesi
vät vain sen, että perustuslaillisen porvariston oh
jelm a ei sisältänyt kaikkea sitä, m itä ne tahtoivat 
ja  sen, etteivät niiden tarpeet m itenkään mahtuneet 
perustuslaillisten aatteiden piiriin.

Saksassa ei silloin  ollut mitään erikoista tasa
valtalaista puoluetta. V äestö kuului joko perustus
laillisiin  m onarkisteihin tai enemmän tai vähemmän 
selvästi m ääriteltyihin sosialisteihin tai kommunis
teihin.

Sellaisten ainesfen kera tä yty i pienimmänkin 
yhteentörm äyksen aiheuttaa suuren vallankum ouk
sen. Korkeamman aateliston ja  ja. vanhemman siviili- 
ja  sotilasvirkam iehistön ollessa vallitsevan järjes
telmän ainoana tukena; alemman aateliston, pikku- 
liikettä  harjoittavain keskiluokkain, yliopistojen, 
kaiken asteisten kouluopettajain, vieläpä alempain 
virkam iesten ja  alempain sotilasupseerienkin kaik
kien ollessa liittoutuneena hallitusta vastaan; ja  
suurten kaupunkien köyhälistöjoukkojen seistessä 
kaikkien näiden takana, tukien jonkun aikaa libe
raalista oppositiota, m utta m utisten jo m erkillisiä 
sanoja asiain ottam isesta omiin käsiinsä; porvariston 
ollessa valm iina syöksemään hallituksen kumoon ja 
köyhälistöläisten valm istautuessa syöksemään vuo
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rostaan porvariston, jatkoi hallitus itsepintaisesti 
suuntaansa, m inkä seurauksena tä y ty i olla yh 
teentörm äys. Saksa oli vuoden 1848 alkaessa va l
lankumouksen aatossa, ja  tämä vallankum ous olisi 
varmasti tu llut vaikkapa Ranskan helm ikuun vallan
kumous ei olisi sitä jouduttanutkaan.

M itkä vaikutukset parisilaisella vallankum ouk
sella Saksaan oli, sen näemme seuraavassa kirjo- 
tuksessa.

Lontoo, syyskuulla, 1851.
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III

Muut saksalaiset valtiot

M arraskuun 6 p., 1851.

V iim e kirjeessä rajotuim m e tarkastelem aan m il
tei yksinomaan sitä valtiota, m ikä vuosien 1840— 1848 
aikana oli kaikkein tärkein saksalaiselle liikkeelle, 
nim ittäin Preussia. On kuitenkin aika luoda nopea 
silm äys Saksan m uittenkin valtioitten tilaan samalla 
aikakaudella.

M itä p ikkuvaltioihin tulee, olivat ne sitte vuoden 
1830 vallankum ouksellisten liikehtim isten tu lleet 
täydelleen m aapäivien diktatuurin, so. Itävallan ja  
Preussin alaisiksi. Ne monet perustuslait, jo ita  laa
dittiin  yhtä paljon suojaksi suurempain valtioitten 
dikteerausta vastaan kuin kansansuosion takaami
seksi niiden ruhtinaallisille laatijo illek in  sekä yh 
distämään niitä erilaatuisten maakuntain eduskuntia, 
jotka W ien in  kongressi m uodosti ilman mitään joh
tavaa periaatetta —  nämä perustuslait, niin pettä
viä  kuin ne olivatkin, olivat kuitenkin osottautu- 
neet vaarallisiksi itsensä pikkuruhtinaitten vallalle 
vuosien 1830— 1831 kiihdyttävinä aikoina. Ne kaikki 
olivatkin  jo h ävitetyt; m itä tahansa niistä olik in  
sallittu  jä lelle  jäädä, ei se ollut edes varjoa, ja  
tä yty i olla jonkun W e lck e r’in, R otteck ’in tai jonkun 
Dahlmann’in puheliaisuus ja  om ahyväisyys voidak
seen kuvitella  että mitään tuloksia voisi m ahdolli
sesti koitua siitä vaatimattomasta, alentavaan imar
teluun sekotetusta vastustuksesta, jota näitten pik-
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kuvaltioitten  voim attom issa edusajakamareissa sal
littiin  esittää.

Tarm okkaam pi keskiluokan osa näissä pienem
missä valtioissa hyvin  pian, jälkeen 1840, luopui 
kaikista toiveistaan, jo ita  se ennemmin oli asettanut 
parlam enttaarisen hallituksen kehitykseen näissä Itä
vallan ja  Preussin alaisissa valtioissa. E i kauaakaan 
sen jälkeen kuin Preussin porvaristo ja  siihen liit 
tyneet luokat olivat osottaneet vakavaa päättäväi
syyttä  taistella  parlam enttaarisen hallituksen puo
lesta Preussissa, kun näitten sallittiin  ottaa perus
tuslaillisen liikkeen johto haltuunsa kaikkialla  Itä
valtaan kuulumattom assa Saksassa. Tosiasia on, 
jo ta  ei enää käy kiistäm inen, että nämä K eski- 
Saksan perustuslaillisten keskusryhm ät, jo tka  m yö
hemmin erosivat F ran kfurtin  Kansalliskokouksesta 
ja  jo ita  eri kokouspaikkansa nimen mukaan nim i
tettiin  Gothan puolueeksi, kauan ennen v. 1848, 
m uodostivat suunnitelman, minkä ne, pieniä m uok
kauksia siinä tehtyään, 1849 esittivät koko Saksan 
edustajistolle. Ne suunnittelivat Itävallan täyd el
listä poissulkem ista Saksan Liittokunnasta, uuden 
Liittokunnan (Konfederationin) perustam ista uusine 
perustavine lakeineen ja  liittoparlam entteineen, pie
nemmistä valtioista suurem piin saakka. K aik ki tämä 
tultaisiin  toteuttamaan sillä  hetkellä, jo llo in  Preussi 
astuisi perustuslaillis-m onarkisten valtioitten  rivei
hin, perustaisi painovapauden, omaksuisi V enäjästä 
ja  Itävallasta riippum attom an politiikan ja  saattaisi 
pienempäin valtioitten  perustuslailliset sillo in  k y 
keneviksi saavuttamaan kontrollin omien valtioit- 
tensa ylitse. Tämän suunnitelman keksijä  oli pro
fessori Gervinus H eidelbergistä, Badenista. N iinpä 
Preussin porvariston vapautus tu lisi olemaan mer
kinantona Saksan keskiluokkain vapautukselle
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yleensä ja  m erkkinä hyökkäys- ja  puolustusliitolle 
V enäjää ja  Itä va ltaa , vastaan, sillä  Itävaltaa pidet
tiin, kuten pian näemme, kokonaan raakalaismaana, 
josta sangen vähän tiedettiin , ja  sekään vähäinen 
tieto ei ollut sen väestölle eduksi. Itävaltaa ei 
niinollen p id etty  oleellisesti Saksaan kuuluvana.

M itä pienempien valtioitten  m uihin yhteiskunta
luokkiin  tulee, seurasivat ne nopeammin tai hitaam
min sam allaisten luokkien kulkua Preussissa. P ik- 
kuliikkeiden harjottajain luokka kävi yhä ty y ty - 
mättömämmäksi hallituksiinsa sitä mukaa kuin verot 
kohosivat ja  rajotettiin  niitä tosiasiallisesti olemat
tomia poliittisia  etuoikeuksia, joista n iillä  oli tapana 
kerskua m illoin ne vertailivat itseään Itävallan ja  
Preussin “ despotism in o rjiin ” . M utta niiden oppo
sitiossa ei kuitenkaan ollut mitään m äärätietoi
suutta, mikä o lisi osottanut niiden olevan itsenäisen 
puolueen, erottanut ne korkeamman porvariston 
perustuslaillisuudesta. T yytym ättöm yys talonpoi
kaisten keskuudessa kasvoi samoin, m utta kuten 
yleensä on tunnettua, ei tämä väestön osa rauhal
lisina aikoina koskaan vaadi etujaan eikä vaadi 
itselleen p oliittista  asemaa itsenäisenä luokkana, 
paitsi maissa, missä on yleinen äänioikeus. K aupun
kien käsityö- ja  tehdastyöläisten luokat alkoivat 
olla sosialism in ja  kommunismin “m yrkyn ” saas
tuttamat, m utta koska m uualla paitsi Preussissa 
oli vain harvoja kaupunkeja, jo illa  olisi o llut jotakin 
m erkitystä ja  vielä  harvalukuisem pia tehdasalueita, 
oli tämän luokan liike  toiminta- ja  propaganda- 
keskuksien puutteen takia äärimäisen hidasta näissä 
pikkuvaltioissa.

N iin  Preussissa kuin pienemm issäkin valtioissa 
loi poliittisen opposition purkautum isvaikeus erään
laisen uskonnollisen opposiotion, sam allaisia kuin
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saksalais-katolilaisuuden ja  vapaa-kongregationalis- 
min liikkeet. H istoria osottaa lukuisia esim erk
kejä kuinka maissa, joissa on saatu nauttia 
valtiokirkon siunausta, ja  joissa p oliittiset keskus
telut ovat k ielletyt, jum alaton ja  vaarallinen vas
tustus m aallista valtaa vastaan verhoutuu pyhem- 
män ja  näennäisesti etuja tavottelem attom an hen
kistä despotismia vastaan suunnatun taistelun ver
hoon. Moni hallitus, joka ei salli mitään toimiaan 
arvosteltavan, epäröi ennenkuin se luo m arttyy
reja ja  nostattaa joukkojen uskonnollista kiihkoa. 
N iinpä Saksassa, 1845, jokaisessa valtiossa käsitet
tiin  room alaiskatolinen tai protestanttinen uskonto 
taikka kum pikin olevan yhtä ja samaa maan lain 
kanssa. Jokaisessa valtiossa muodosti jom pi kumpi 
näistä uskonnoista tai molemmat hallituksen byro
kraattisen järjestelm än oleellisen osan. H yökkäys 
protestanttista tai oikeauskoista katolista kirkkoa 
tai papistoa vastaan oli siis salainen hyökkäys 
itseään hallitusta vastaan. M itä siis saksalais- 
katolisiin tulee, oli niiden pelkkä olemassaolo jo 
hyökkäys Saksan, varsinkin Itävallan ja  Baierin 
katolilaisia hallituksia vastaan ja  ne hallitukset sen 
sellaiseksi käsittivät. Vapaa-kongregationalistit, pro
testanttiset eriuskolaiset, jotka m uistuttavat joten
kin englantilaisia ja am erikalaisia unitaareja, tun
nustivat avoimesti vastustavansa Preussin kunin
kaan ja  hänen suosikkinsa opetus- ja  k irkollis- s 
asiain m inisterin hra E ichornin pappisvaltaista ja 
ankarasti oikeauskoista suuntaa. N äillä kahdella 
uudella lahkolla, jo tka  nopeasti levisivät, ensiksi- 
m ainittu katolisissa ja  viim eksim ainittu protestant
tisissa valtioissa, ei o llut muuta eroa kuin niiden 
erilainen alkuperä; m itä niiden uskonopinkappalei- 
siin tulee, olivat ne täysin  yksim ielisiä tässä
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tärkeimmässä kohdassa —  että kaikki m äärätyt 
dogm it olivat joutavia. Täm ä kaiken selvyyden 
puute oli n iille  aivan oleellista; ne tahtoivat muka 
rakentaa sen suuren tem ppelin, jonka katon alle 
kaikki saksalaiset voisivat yh d istyä; siten edustivat 
ne uskonnollisessa muodossa ajan toista poliittista  
aatetta —  Saksan yhtenäisyyttä, eivätkä ne kuiten
kaan voineet koskaan saavuttaa yksim ielisyyttä  
omassa keskuudessaan.

Saksan yhdistäm isen aate, mitä edelläm ainitut 
lahkokunnat p yrk ivät toteuttamaan, ainakin uskon
n ollisella  pohjalla, keksim ällä yhteisen uskonnon 
kaikille  saksalaisille, valm istettuna niiden käytön, 
tapojen ja  maun m ukaisesti —  tämä aate o li todel
lakin sangen laajalle levinnyt, varsinkin pienem
missä valtioissa. A in a siitä  asti, kun Napoleon 
hajotti Saksan valtakunnan, oli kaikkien Saksan val- 
tioruum iin disjecta membra, hajallaan olevien osien 
yhdistäm ishuuto ollut y leisin  tyytym ättöm yyden 
ilmaus vallitsevaa asiaintilaa vastaan, ja  enimmin 
niissä pienemmissä valtioissa, missä hovin, hallitu k
sen, arm eijan kustannukset, lyh yesti sanoen vero
taakka lisääntyi suorassa suhteessa valtion/ pienuu
teen ja  heikkouteen verrattuna. M utta m ikä tämä 
Saksan yhdistäm inen tu lisi olemaan toteutettuna, 
oli kysym ys, josta puolueet olivat eri m ieltä. P o r
varisto, joka ei halunnut mitään -vakavaa vallan
kum ouksellista järistystä, oli ty y d y te tty  sillä, minkä 
me olemme nähneet olevan sen m ielestä “ käytännöl
lisen” , nim ittäin koko Saksan unionin, Itävalta pois 
laskettuna, Preussin  perustuslaillisen hallituksen 
ylem m yyden alaisena; ja  manaamatta vaarallisia 
m yrskyjä  ei varmastikaan mitään enempää sinä 
aikana olisi voitu  tehdä. P ikku liikkeid en  harjotta- 
jain  luokka ja  talonpoikaisto, m ikäli viim eksim ai



nitut sellaisilla  kysym yksillä  itseään vaivasivat, 
eivät koskaan päässeet m inkäänlaiseen selvyyteen 
siitä Saksan yhtenäisyydestä, jota  ne niin äänek 
käästi vaativat; jo tku t harvat soi-d/sani-radikaalit 
(itSe itseään radikaaleina pitävät), jotka ihailivat 
Sveitsin laitoksia, jo ista  n iillä  silloin  ei vielä ollut 
niitä käytännöllisiä kokemuksia, m itkä jälkeen päin 
heidät niin veikeästi harhaluuloistaan päästivät, ju 
listivat puolustavansa liittotasavaltaa. Ja se oli vain 
äärimmäisin puolue, joka siihen aikaan uskalsi 
vaatia Saksan tasavaltaa, yhtä ja jakamatonta. Niinpä 
siis Saksan yhtenäisyyskysym ys itse oli suuri riidan 
ja  erim ielisyyden kysym ys, ja eräitten asianhaarain 
vallitessa vielä kansalaissodan kysym yskin.

Palataksemme jälleen  asiaan, sellainen oli Preus
sin ja  pienempien Saksan valtioitten  tilanne vuoden 
r847 päättyessä. Tämän tilanteen m uodostaviin tek i
jöih in  kuului voimansa tunteva keskiluokka, joka oli 
päättänyt olla kauemmin sietäm ättä niitä kahleita, 
jo illa  feodaalinen ja  byrokraattinen despotismi kah
litsi sen kauppatoimia ja teollisuustuotantoa, sen 
yhteistä toimintaa luokkana; osa maa-aatelistoa, joka 
oli jo siinä määrin m uuttunut pelkkäin markkina- 
tavarain tuottajaksi, että sillä olivat samat edut 
ja  sama yhteinen asia keskiluokan kanssa; pienem- 
päin liikkeenharjottajain  luokka, tyytym ätön ja  
verotaakan alla muriseva, joka tunsi liiketoim intansa 
eteen viskatut esteet, m utta jo lla  ei ollut mitään 
m äärättyä suunnitelmaa sellaisia uudistuksia var
ten, jotka olisivat taanneet n iille  aseman yh teis
kunnallisessa ja poliittisessa kokonaisuudessa; talon- 
poikaisto, täällä feodaaliverojen kiskonnan, tuolla 
rahanlainaajain, koronkiskurien ja  lakim iesten sor
tama; kaupunkien työväestö, yleisen tyytym ättö
m yyden saastuttama, joka vihasi yhtäläisesti halli
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tusta ja  suuria teollisuuskapitalisteja, oli saanut 
sosialististen ja  kommunististen oppien tartun
taa; lyh yesti sanottuna: m onikirjava oppositio
joukko, erilaisten etujen kannustama, mutta enem
män tai vähemmän porvariston johtama, jonka etu
riveissä marssi Preussin ja  varsinkin Reinin maa
kunnan porvaristo. T oisella  puolen ovat monissa 
kysym yksissä eri m ieltä olevat hallitukset, peläten 
toinen toistaan, varsinkin Preussin hallitusta, johon 
niiden oli suojelusta saadakseen turvauduttava; 
Preussissa yleisen  m ielipiteen hylkäämä, vieläpä 
osan aatelistostakin hylkim ä, hallitus, joka no
jaa sellaiseen arm eijaan ja  byrokratiaan, mikä 
päivä päivältä sai enemmän aatetartuntaa ja  yhä 
enemmän joutu i vastustusasemassa olevan porva
riston vaikutuksen alaiseksi —  hallitus, joka tämän 
lisäksi oli pennitön sanan kirjaim ellisim m assa mer
kityksessä ja  joka ei olisi voinut saada ainoatakaan 
penniä kasvavan vaillinkinsa täytteeksi muuten 
kuin häpeällisesti antautum alla porvariston oppo
sitiolle. Onko m illoinkaan ollut mainiompaa tilan
netta minkään maan keskiluokalla taistellessaan val
lasta vallassaolevaa hallitusta vastaan?

Lontoo, syyskuulla, 1851.
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IV

Itävalta

M arraskuun 7 p., 1851.

M eidän on nyt tarkastettava Itävaltaa, sitä 
maata, m ikä maaliskuuhun asti, 1848, oli tuntematon 
ja  suljettu  ulkom aitten kansojen silm iltä m elkein 
yhtä suuressa määrässä kuin oli K iin a ennen v ii
m eistä sotaa Englannin kanssa. .

Luonnollisesti emme voi tässä ottaa lukuun 
muuta kuin Saksalaisen Itävallan. Puolalaisten, 
unkarilaisten tai italialais-itävaltalaisten asiat eivät 
kuulu käsittelemäämme aineeseen, ja  m ikäli ne vuo
den 1848 jälkeen ovat vaikuttaneet saksalais-itävalta
laisten kohtaloon, otamme sen lukuun myöhemmin.

Ruhtinas M etternich’in hallitus liikk u i kahdella 
saranalla: ensiksi oli sen tehtävänä pitää jokainen 
Itävallan hallituksen alaiseksi alistettu  eri kansal
lisuus alistetussa asemassa toisten samallaisessa ase
massa olevien avulla; toiseksi, ja  tämä on aina ollut 
ehdottom ain m onarkiain perusperiaatteena, nojata 
tukea saadakseen kahteen luokkaan, feodaalisiin 
m aaylim yksiin ja  suuriin pörssihuijarikapitalistei- 
hin; jakaen ja  tasottaen samalla toisten vaikutus- 
voiman ja  vallan toisten avulla siten, että hal
litu kselle  jää täysin itsenäinen toimintavapaus. 
M aa-aatelisto, jonka kaikki tu lot sisältyivät kai- 
kellaisiin  feodaaliveroihin, eivät voineet muuta 
kuin tukea hallitusta, m ikä osottautui sen par
haaksi turvaksi alas p o ljettu ja  m aaorjia vastaan,
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jo ita  rosvoamalla se e li; ja  m illoin tahansa vähem
män varakas osa siitä, kuten G aliziassa 1846, nousi 
vastustamaan hallitusta, laski M etternich heti sen 
niskaan nämä samat maaorjat, jo tka  joka tapauksessa 
käyttivät tilaisuutta hyväkseen syöstäkseen hirm ui
sen kostonsa näitä lähim piä sortajiaan vastaan. T o i
selta puolen olivat suuret pörssikapitalistit k y tk et
tyinä M etternich ’in hallitukseen sillä  suunnattoman 
suurella osuudellaan, m ikä niillä  oli maan yleisissä 
rahastoissa. Palattuaan täyteen valtaansa 1815 ja  
palautettuaan ja  pidettyään y llä  Italiassa ehdotonta 
monarkiaa vuodesta 1820 asti, vapauduttuaan vara
rikkonsa kautta 1810 osasta sitoum uksiaan ja  ve l
kojaan, vakiinnutti Itävalta rauhan jälkeen san- 
sangen pian luottonsa suurilla europalaisilla raha
m arkkinoilla; ja  sitä mukaa kuin sen luotto kasvoi, 
veti se rahoja. N iinpä kaikki suuret europalai
set rahanvälittäjät o livat sijoittaneet huomatta
vat, määrät pääomaansa Itävallan rahastoihin; niiden 
kaikkien edut vaativat tämän maan luoton y lläp i
tämistä, ja  kun Itävalta taas, jo tta  sen luottoa voi
tiin  ylläpitää, vaati aina uusia lainoja, olivat nämä 
rahakapitalistit pakotetut tuon tuostakin luovut
tamaan uutta pääomaa pitääkseen y llä  niiden arvo
papereitten arvoa, jo ita  vastaan ne olivat jo  rahaa 
antaneet. Se pitkä rauha, joka v. 1815 jälkeen seu
rasi ja  se seikka, että tuhannen vuotta vanhaa valta
kuntaa, jommoinen Itävalta oli, oli ilm einen mah
dottomuus kukistaa, lisäsi M etternich’in hallituksen 
luottoa ihm eellisessä määrässä ja  teki sen vielä 
riippum attom aksi W ien in  pankkiirien ja  pörssihui- 
jareitten  tahdosta. S illä  niin kauan kuin M etternich 
voi saada k y llik s i rahaa F ran kfurtista  ja  Am sterda
mista, oli hänellä tie tysti ilo nähdä Itävallan kapi
ta listit jalkojensa juuressa. Ne olivat sitäpaitsi
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jokaisessa muussa suhteessa hänen arm oillaan; ne 
suuret voitot, jo ita  pankkiirit, pörssihuijarit ja  hal
lituksen rahanhankkijat aina aikoivat hyötyä eh
dottomasta monarkiasta, korvattiin  sillä  m iltei 
rajattom alla vallalla, m ikä hallituksella  oli niiden 
henkilön ja  omaisuuden y li. S iitä  syystä  siis 
ei vastustuksen varjoakaan ollut odotettavissa tältä 
taholta. M etternich oli siis varma näitten valta
kunnan kahden voimakkaimman ja  vaikutusvaltai- 
simman luokan tuesta ja  oli hänellä sitäpaitsi ar
m eija ja  byrokratia, jo tka  eivät voisi parempia 
olla yksivaltiuden kaikkia tarkotuksia varten. Itä
vallan palveluksessa olevat s iviili- ja  sotilasvirkai
lija t m uodostavat oman sukunsa; niiden isät olivat 
olleet keisarin palveluksessa ja  niin tulevat niiden 
pojatkin  olemaan; ne eivät kuuluneet m ihinkään 
niistä m onista kansallisuuksista, jo ita  kaksipäisen 
kotkan siipien alle o li koottu; niitä siirreltiin  ja  
oli aina siirrelty  valtakunnan yhdeltä ääreltä to i
selle, Puolasta Italiaan, Saksasta Transsylvaniaan; 
unkarilainen, puolalainen, saksalainen, rumanialai- 
nen, italialainen, kroatialainen, jokainen yksilö , joka 
ei o llu t leim attu “ keisarillisen ja  kuninkaallisen 
arvovallan” ym. leim alla ja  jo lla  oli erilainen 
kansallinen luonteenpiirre, on heidän silmissään 
yhtä h alveksittava; n iillä  ei ole mitään kansalli
suutta, tai pikem minkin, ne yksin  m uodostavat to
della Itävallan kansakunnan. M iten joustava ja  
samalla voimakas väline älykkään ja  tarmokkaan 
päämiehen käsissä sellaisen siviili- ja  sotilashierar- 
kian ilm eisesti täytyykään  olla.

M itä väestön m uihin luokkiin  tuli, vä litti 
M etternich niiden tuesta sangen vähä, ancien 
regime’n (vanhan hallituksen) valtiom iehen tosi- 
hengen m ukaisesti. N iihin nähden oli hänellä vain
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yksi ainoa m enettely: kiskoa n iiltä  niin paljo kuin 
m ahdollista verojen muodossa ja  samalla pitää ne 
h iljaisina asemillaan. Kauppaa ja  teollisuutta harjot- 
tava keskiluokka oli vain hitaasti kasvanut Itä
vallassa. Tonavan kauppa oli suhteellisesti vähä
pätöistä. M aalla oli vain yksi satamakaupunki, 
T riest ja  tämän sataman kauppa oli sangen rajo- 
tettua. T eh ta ilijat nauttivat huomattavaa suoje
lusta, joka useimmassa tapauksessa m erkitsi kaiken 
ulkom aisen kilpailun täydellistä  ulos sulkem istakin; 
mutta tämä etuisuus oli m yönnetty n iille  pääasialli
sesti niiden veronm aksam iskyvyn lisääm istä silm ällä 
pitäen ja  olivat ne suuressa määrässä kuorm itettuja 
vastapainoksi tehdasteollisuutta koskevilla sisäisillä 
rajotuksilla, k ih o ille  ja  m uille feodaalisille laitok
sille m yönnetyillä etuoikeuksilla, jo ita  laitoksia 
pidettiin  y llä  suurella huolella niin kauan kun 
ne eivät ehkäisseet hallituksen pyrkim yksiä ja  kat
santokantoja. P ikkuliikkeenh arjottajat olivat työn
nettynä keskiaikaisten kilto jen  ahtaisiin puitteisiin, 
mikä seikka piti eri ammattialat alituisessa sodassa 
toisiaan vastaan etuoikeuksista, ja  samalla antoi 
kaikille  näitten pakkoyhdistysten jäsenille jonkul- 
laisen perinnöllisen vakavuuden pohjan, mutta syr
jäyttäen työväenluokan yksilöt m ahdollisuudesta ko
hota yhteiskunnallisessa asteikossa. L opuksi koh
deltiin  talonpoikaa ja  työm iestä pelkkänä veron
alaisena aineksena ja  ainoa huoli, mikä niistä 
pidettiin, oli se, että p idettiin  niitä niin paljo kuin 
m ahdollista samoissa elämänsuhteissa missä ne sil
loin olivat ja  joissa heidän isänsä olivat olleet ennen 
heitä. T ätä tarkotusta varten pidettiin y llä  jokaista 
vanhaa perinnöllistä arvovaltaa samalla tavalla kuin 
valtion arvovaltaakin; hallitus oli kaikkialla ankarasti 
pitänyt y llä  kartanonherran valtaa pienen arenti-
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v ilje lijä n  y li, tehtailijan valtaa tehtaantyöläisen yli, 
pikkum estarin valtaa sällin ja  oppipojan y li, isän 
valtaa pojan yli. Ja jokaisesta tottelem attom uuden 
ilm auksesta rangaistiin niinkuin lainrikkom uksesta, 
itävaltalaisen oikeuden yleisellä  välineellä —  kepillä.

Lopuksi, kootakseen kaikki nämä keinotekoisen 
vakavuuden luom isyritykset yhdeksi yhtenäiseksi 
järjestelm äksi va littiin  kansakunnalle henkinen ra
vinto m itä suuremmalla varovaisuudella ja  annettiin 
sitä niin säästellen kuin m ahdollista. O petustyö 
oli kaikkialla  katolisen papiston käsissä, jonka pää
miesten, samoin kuin suurten feodaalisten maa- 
ylim ystenkin, syvien etujen m ukaista oli säilyttää 
vallitsevaa järjestelm ää. Y lio p isto t olivat järjeste
ty t siten, että niiden sallittiin  tuottaa vain erikoisia 
miehiä, jo tka  m ahdollisesti voivat saavuttaa suuren 
taidon m onellaisilla tiedon erikoisaloilla, m utta mikä 
kaikissa tapauksissa sulki pois sen yleisen  vapaa
m ielisen opetuksen, jota  m uitten yliopistojen  ole
tettiin  antavan. E i lö yty n y t ainoatakaan sanoma
lehtipainoa, paitsi Unkarissa, ja  U nkarin sanoma
lehdet olivat k iellettyä  tavaraa monarkian muissa 
osissa. M itä yleiseen kirjallisuuteen tulee, ei sen 
p iiri ollut laajentunut vuosisataan; se oli supistu
nut jälleen  Josef II  kuoleman jälkeen. Ja kaik
kia lla  valtakunnan rajoilla, missä Itävallan valtiot 
koskettivat johonkin sivistysm aahan, oli muodos
tettu  kirjallisuussensorien suojeluskehä tu llila ito k
sen virkailija in  yhteyteen, estämään ulkom aalaisia 
k irjo ja  ja  sanomalehtiä tulem asta Itävaltaan ennen
kuin niiden sisältö oli kahteen tai kolmeen kertaan 
perusteellisesti tarkastettu ja  havaittu puhtaiksi 
turm iollisen ajanhengen pienim m ältäkin tahralta.

N oin kolm ekym m entä vuotta v. 1815 jä l
keen tämä järjestelm ä toim i ihm eellisellä me-
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nestyksellä. Itävalta jä i m iltei tuntem attomaksi 
E uropalle ja  Europa oli aivan yhtä vähän tun
nettu Itävallassa. Jokaisen väestöluokan ja  yleensä 
koko väestön yhteiskunnallinen asema ei näyt
tänyt vähemmässäkään määrässä muuttuneen. M itä 
tahansa kaunaa saatt.oi ollakin olemassa luok
kien välillä  —  ja  tämän kaunan olemassaolohan 
olikin M etternich ’ille  pääasiallisin hallitusehto, jota 
hän vielä kasvattikin, tekem ällä ylem m istä luokista 
kaikkien hallinnollisten kiristystensä välineitä, saat
taen siten niiden päälle vihan —  m itä katkeruutta 
ja  vihaa tahansa väestö kantoikin valtion alempia 
virkam iehiä kohtaan, hyvin  vähä tai ei ollenkaan 
tyytym ättöm yyttä  oli keskushallitusta kohtaan. K ei
saria ihailtiin  ja  tosiasiat näyttivät olevan vanhan 

.̂raiis * Puolella, kun hän, tämän järjestelm än kes
täväisyyttä  epäiltäessä mukautuen v irk k o i: “ Ja
kuitenkin se kestää niin kauan kuin minä ja 
M etternich olemme elossa.”

. olernassa hiljainen salainen liike  käyn
nissä, m ikä teki turhiksi kaikki M etternich’in y r i
tykset, T eollisuutta ja kauppaa harjottavan keski
luokan varallisuus ja  vaikutusvalta kasvoi. K oneit
ten ja  höyryvoim an asettaminen tuotantoon oli sy
sännyt kumoon Itävallassa, kuten kaikkialla muual
lakin, vanhat suhteet ja  yhteiskunnan koko luokkien 
tärkeät, välttäm ättöm ät ehdot; se m uutti maaorjat 
vapaiksi m iehiksi, p ik k u vilje lijä t tehdastyöläisiksi; 
se kalvoi maan vanhojen feodaalisten am m attikun
tain alta, tuhosi n iiltä  m onilta olemassaolon keinot. 
U usi kauppa- ja  tehdasväestö joutu i kaikkialla 
yhteentörm äyksiin vanhojen feodaalisten laitosten 
kanssa. K eskiluokat, jo ita  liikkeensä kannusti yhä 
enemmän matkustelemaan ulkom ailla, toivat muka
naan joitakin  tarum aisia tietoja sivistysm aista, m itkä



olivat valtakunnan tu llirajain  takana; rautateitten 
käytäntöönottam inen lopulta kiih d ytti niin teollista 
kuin henkistäkin liikettä. Itävallan valtiolaitoksessa 
oli sen lisäksi eräs vaarallinen osa, nim ittäin unka
rilainen feodaalinen valtiolaitos parlam enttarisine 
menetelmineen, hallitusta ja  sen liittolaisia, ylim ys- 
pohatoita, vastustavine köyhtyneine aatelisjoukkoi- 
neen. Pressburg, valtiopäivien kaupunki, oli aivan 
W ienin  porteilla. K aikki nämä ainekset osaltaan 
auttoivat luomaan kaupunkien keskiluokkain kes
kuudessa jos ei nyt aivan vastustushenkeä, sillä 
vastustus oli vielä mahdoton, mutta tyytym ättö
m yyttä, yleistä  uudistusten toivoa, joka oli enem
män hallinnollista kuin perustuslaillista luon
teeltaan. Ja samalla tavoin kuin Preussissa, liitty i 
osa byrokratiaa porvaristoon. Tämän perinnölli
sen virkam ieskastin keskuudessa eivät Josef II  
traditiot olleet unohtuneet; valistuneem mat hal
lituksen virkam iehet, jo tka joskus olivat itsekin 
sekaantuneet jonkullaisiin  kuvitellu ih in  m ahdolli
siin uudistuksiin, p itivät keisarin edistysm ielistä 
ja  ä lykästä  despotismia M etternich’in “ isälliseen” 
despotism iin verrattuna paljoa parempana. Osa 
alemmasta aatelistosta samoin asettu i keskiluokan 
puolelle. Ja mitä tu li alem piin väestöluokkiin, jotka 
aina olivat löytäneet k y llik s i valittelu jen  pohjaa 
ylem piään, ellei nyt hallitusta kohtaan, eivät ne 
useimmissa tapauksissa voineet muuta kuin liittyä  
kannattamaan porvariston uudistustoiveita.

Ja näihin aikoihin, sanokaamme 1843 tai 1844, 
pantiin alulle Saksassa tälle m uutokselle soveltuva 
kirjallisuuden haara. Muutamat itävaltalaiset k ir
ja ilija t, novellistit, k irjallisuusarvostelijat, kehnot 
runoilijat, jo tka kaikki olivat sangen keskinker
taisilla  k y vy illä  varustettuja, mutta jo illa  oli se
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erikoisen uutteruuden lahja, m ikä on ominaista 
juutalaiselle rodulle, asettuivat L eip zig iin  ja  m ui
hin saksalaisiin kaupunkeihin Itävallan ulkopuolella, 
ja  sieltä, M etternich ’in ulottum attom ilta julkasivat 
joukon k irjo ja  ja  lentolehtisiä Itävallan asioista. Ne 
ja  niiden kustantajat tekivät n iillä  “hurjaa liikettä” . 
K aik ki saksalaiset olivat halukkaita tutustumaan 
europalaisen K iinan politiikan salaisuuksiin; ja 
itävaltalaiset itse, jo tka  näitä ju lkaisu ja  saivat 
tukuttain tapahtuvan salakuljetuksen kautta, jota 
Bööm istä käsin rajan y li harjotettiin, olivat vielä 
uteliaam pia. Tietenkään eivät näissä julkaisuissa 
ju lkituodut salaisuudet olleet suuriarvoisia ja  ne 
uudistussuunnitelm at, jo ita  niiden hyväätarkotta- 
vat tek ijät kyhäsivät, kantoivat viattom uuden, m el
keinpä poliittisen neitseyden leimaa. Perustuslaki 
ja  vapaa sanomalehdistö käsitettiin  Itävallassa saa
vuttam attom iksi asioiksi; näitten hyvien itävalta
laisten uskolliset ja  vaatimattom at toiveet tuskin 
menivät kauemmaksi kuin hallinnolliset uudistuk
set, maakuntain m aapäivien oikeuksien laajentam i
set, ulkom aisten kirjain  ja  sanomalehtien maahan- 
tuontioikeus ja  vähemmän ankara sensuurilaitos.

Joka tapauksessa se seikka, että kävi yhä 
mahdottomammaksi estää kirjallisuuden kuljettam is
ia  levittäm isyhteyttä Itävallan ja  Saksan muun osan 
kanssa sekä muun maailman kanssa Saksan vä li
tyksellä, auttoi suuressa määrässä hallitusvastaisen 
yleisen m ielipiteen m uodostum ista ja  toi ainakin 
hiukan poliittista  tietoisuutta osan Itävallan väestön 
saavutettaviin. N iinpä vuoden 1847 lopulla joutui 
Itävalta, vaikkakin vähemmässä määrässä, sen p o liit
tisen ja  poliittis-uskonnollisen agitation valtaan, 
m ikä silloin  kaikkialla  Saksassa va llits i; ja  vaikka 
sen edistym inen Itävallassa oli hiljaisem paa, löysi



se siitä huolim atta k y llik s i vallankum ouksellisia 
aineksia, joih in  se vaikutti. S iellä  oli talonpoika, 
maaorja tai feodaaliherran arentilainen, jonka y li
m ystön tai hallituksen kiskom istaakka oli maahan 
painanut; siellä oli tehdastyöläinen, jonka oli p olii
sin nuijan pakottamana työskenneltävä niillä  eh
doilla, jo tka  teh tailija  suvaitsi m yöntää; sitte oli 
käsityöläissälli, jo lta  am m attikuntalait estivät kai
ken m ahdollisuuden päästä ammatissaan itsenäi
seksi; sitte oli siellä kauppias, jonka esteenä joka 
askeleella liikkeessään olivat m ielettöm ät kontrolli- 
säädökset; tehtailija, joka oli alituisessa kamppai
lussa am m attikuntakiltojen kanssa, m itkä kateudella 
suojelivat etuoikeuksiaan, tai sitte ahneitten hänen 
asioihinsa tunkeutuvien virkam iesten kanssa; sitte 
oli koulum estari, oppinut, valistuneem pi virkam ie
histö, joka turhaan kam ppaili tietäm ätöntä ja  pöyh- 
keätä papistoa vastaan tai typerää ja  komentavaa 
ylem päänsä vastaan. L yh yesti sanoen siellä ei ollut 
ainoatakaan tyytyvä istä  luokkaa, sillä  niitä pieniä 
m yönnytyksiä, jo ita  hallitus oli silloin  tällöin pako
tettu tekemään, ei se tehnyt omalla kustannuksel
laan, koska sen rahasto ei sellaista m yöten antanut, 
m utta korkean ylim ystön ja  papiston kustannuk
sella; ja  m itä suurpankkiireihin ja  arvopaperien 
om istajiin tuli, eivät viim eiset tapahtumat Italiassa, 
vastustuksen kasvaminen U nkarin valtiopäivillä  ja 
epämieluinen tyytym ättöm yyden henki ja  uudistuk
sien vaatiminen, mikä kaikkialla  valtakunnassa il
meni, olleet omiansa vahvistamaan niiden luotta
musta Itävallan keisarikunnan eheyteen ja  maksu
kykyisyyteen .

N iinpä siis Itävaltakin oli kulkemassa hitaasti 
mutta varmasti suurta muutosta kohti, kunnes äkkiä 
Ranskassa tapahtui tapaus, m ikä heti toi sen uh
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kaavan myrskyn ja osotti valheeksi vanhan Fransin 
väitteen, että rakennus kestäisi hänen ja Metter- 
nich’in elämänajan.

Lontoo, syyskuulla, 1851.



V

Wienin kapina

M arraskuun 12 p., 1851.

H elm ikuun 24 päivänä, 1848, a jettiin  L u d w ig  
F ilip  pois P arisista ja  Ranskan tasavalta ju liste t
tiin. Seuraavan m aaliskuun 13 päivänä m ursi W ien in  
väestö ruhtinas M etternich ’in vallan ja  saattoi hänet 
häpeällisesti pakenemaan ulos maasta. M aaliskuun 
18 päivänä nousi B erlin in  väestö aseisiin ja  kahdek
santoista tuntia kestäneen ankaran taistelun jälkeen 
näki tyyd ytyksekseen  kuninkaan antautuvan heidän 
käsiinsä. Samanaikaisia purkauksia, jo tka olivat 
enemmän tai vähemmän väkivaltaisia  luonteeltaan, 
mutta kaikki samalla m enestyksellä, tapahtui Saksan 
pienempien valtio itten  pääkaupungeissa. Jos Sak
san kansa ei ole täydentänyt ensimäistä vallan
kumoustaan, oli se ainakin kunnollisesti astunut 
vallankum oukselliselle uralleen.

Me emme voi tässä puuttua näitten eri kapi
nain tapahtumain y ksity isko h tiin : M eidän on seli
tettävä vain niiden luonne ja  se asema, minkä 
eri väestöluokat niihin nähden ottivat.

W ien in  vallankum ous voidaan sanoa m elkein 
koko. väestön, yksim ieliseksi, teoksi. . Porvaristo 
(pankkiireja  ja  pörssihuijareita lukuunottam atta), 
p ikkukäsityöläisten  luokka, työväestö, kaikki ne 
yhtenä joukkona nousivat heti kaikkien vihaamaa 
hallitusta vastaan, hallitusta, joka o li saanut vas-
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taansa niin yleisen  vihan, että se pieni aatelistosta 
ja rahaylim ystöstä m uodostunut vähemmistö, joka 
oli sitä kannattanut, oli painunut näkym ättöm äksi 
aivan ensi hyökkäyksellä. K eskiluokkia  oli M etter
nich pitänyt siinä määrin poliittisessa tietäm ättö
m yydessä, että P arisista tu lleet uutiset anarkian, 
sosialism in ja  terrorin vallitsem isesta ja  kapitalistien 
ja  työläisluokan välisen luokkataistelun uhasta 
tuntuivat niistä vallan järjettöm iltä. P oliittisessa 
viattom uudessaan eivät ne joko voineet nähdä niissä 
mitään järkeä tai sitte uskoivat niiden olevan Met- 
ternich ’in piru llista  keksintöä pelottaakseen heidät 
kuuliaisuuteen. Ne eivät sitäpaitsi olleet koskaan 
nähneet työläisten toim ivan luokkana, tai puolusta
van omia erikoisia luokkaetujaan. N iillä  ei ollut 
omista kokem uksistaan mitään käsitystä minkään 
erim ielisyyksien  m ahdollisuudesta, jotka työ n ty isi
vät niiden luokkien väliin, jo tka  olivat nyt niin 
sydäm ellisin sitein yhdistyneitä  kukistaessaan kaik
kien vihaaman hallituksen. Ne näkivät työväestön 
olevan heidän kanssaan samaa m ieltä kaikissa k y sy 
m yksissä: perustuslaista, valam iesoikeudesta, pai
netun sanan vapaudesta jne. N iinpä olivat ne, 
ainakin m aaliskuulla 1848, täydestä sydämestään ja 
m ielestään liikkeessä mukana, ja tämä liike  toiselta 
puolen heti m uodosti ne (ainakin teoriassa) val
tion vallitsevaksi luokaksi.

M utta kaikkien vallankum ouksien kohtalo on 
se. että eri luokkien unioni, mikä jossakin määrin 
aina on kaikkien vallankum ouksien välttämätön 
ehto, ei voi kauan säilyä. E i aikaakaan kun voitto 
yhteistä vihollista vastan on saavutettu, kun vo it
tajat jakautuvat keskenään eri leireihin ja  kääntävät 
aseensa toisiaan vastaan. Täm ä nopea ja  kiihkeä 
luokkaristiriitojen  keh itys se vanhassa ja  monimut
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kaisessa yhteiskunnallisessa elim istössä tekee val
lankumouksen sellaiseksi voim akkaaksi yhteiskun
nallisen ja  poliittisen edistyksen välin eeksi; tämä 
jatk u va  nopea uusien puolueitten esiin työntym inen, 
jotka seuraavat toinen toistaan vallassa, se näitten 
rajujen  liikehtim isten aikana saattaa kansakunnan 
kulkemaan viidessä vuodessa pitemmän taipaleen 
kuin se olisi kulkenut vuosisadassa säännöllisissä 
oloissa.

Vallankum ous W ien issä teki keskiluokan teo
reettisesti vallitsevaksi luokaksi, se tahtoo sanoa: 
ne m yönnytykset, m itkä hallitukselta siepattiin, 
olivat sitä laatua, että ne asianm ukaisesti toteu
tettuina ja  ajan oloon olisivat välttäm ättä turvan
neet keskiluokan herruuden. M utta käytännössä oli 
tämän luokan herruus kaukana vakiintum isestaan. 
On totta, että K ansalliskaartin perustamisella, mikä 
antoi aseet porvaristolle ja  pikkuliikkeenharjotta- 
jille , saavutti tämä luokka voimaa ja  m erkitystä; 
totta  on, että “ Turvallisuuskom itean” asettam isella, 
joka oli jonkullainen vastuunalaisuutta vailla  oleva 
vallankum ouksellinen hallitus, missä porvaristo oli 
vallitsevana, oli se päässyt vallan johtoon. M utta 
samaan aikaan olivat työläisluokat m yöskin osit
tain asestettuina. Ne yhdessä opiskelijanuorison 
kanssa kantoivat taistelun rasitukset m ikäli tais
telu ja  oli ollut. Ja ylioppilaat, noin 4,000, hyvin 
asestettuja ja  paljoa paremmin kuria noudattavia kuin 
Kansalliskaarti, m uodostivat ydinjoukot, vallanku
m ouksellisten joukkojen  todellisen voiman, eivätkä 
olleet m illään tavalla halukkaat toimimaan pelk
känä välineenä Turvallisuuskom itean käsissä. V a ik 
kapa ne tunnustivatkin sen ja  olivat sen innokkaita 
kannattajiakin, m uodostivat ne kuitenkin jonkul- 
laisen itsenäisen ja  jokseenkin rajun järjestön,
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pitäen neuvottelujaan yliopiston juhlasalissa, muo
dostaen väliaseman porvariston ja  työväenluokkain 
välillä , estäen alitu isella  agitatiollaan asioitten 
palautum asta vanhaan jokapäiväiseen rauhalliseen 
uomaansa ja  sangen usein pakottivat Turvallisuus- 
komitean hyväksym ään päätöksensä. Toiselta  puo
len olivat työm irtiet m elkein kokonaan joutuneet 
työttöm yyteen ja  oli n iille  annettava y leisiä  töitä 
valtion kustannuksella. Raha tähän tarkotukseen oli 
tietenkin otettava veronm aksajain kukkarosta eli 
W ien in  kaupungin rahastosta. K aik ki tämä ei voinut 
olla käym ättä W ien in  liikkeenh arjottajille  epämie
luisaksi. K aupungin tuotanto, jo ka  oli perus
tettu  suuren maan rikkaitten  ylim yshovien kulutuk
sen varaan, joutu i luonnollisesti vallankum ouksen 
takia kokonaan seisaustilaan ylim ystön paon takia; 
kauppa oli pysäh tyn yt ja  yliop p ilaitten  ja  työväes
tön ylläpitäm ä jatkuva agitatio ja  kiih tym ys
tila  ei varmastikaan ollut se keino, jo lla  “ luottam us 
palautetaan’’, kuten fraasi kuului. N iinpä jossakin 
määrässä kylm yyttä  sangen pian ilmeni yhdeltä 
puolen keskiluokkain ja  toiselta puolen rajujen 
ylioppilaitten  ja  työväestön välille . Ja jos tämä 
kylm yys ei pitkään aikaan keh ittynyt avoimeksi 
vihollisuudeksi, johtui se siitä, että m inisteristö 
ja  varsinkin hovi malttamattomassa vanhan asiain
tilan palauttam ishalussaan alitu isesti antoi syytä  
epäluuloille ja  vallankum ouksellisem pain aineksien 
rajumm alle toim innalle, ja  alinomaa nosti keski
luokkainkin silm ien eteen vanhan m etternichiläisen 
despotism in aaveen. N iinpä toukokuun 15 päivänä 
ja  taas 16 päivänä oli uusia W ien in  kaikkien luok
kien nousuja sen takia, että hallitus oli yrittän yt 
hyökätä tai kaivaa maaperää vasta voitettujen  uusien 
vapauksien alta pois, ja  kummassakin tapauksessa
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liitto  kansalliskaartin tai asestetun keskiluokan, 
y lio p p ila ste n  ja  työm iesten välillä  lu jittu i joksikin  
ajaksi.

M uut väestöluokat, y lim ystö  ja  rahaherrat o li
vat kadonneet näyttäm öltä ja  talonpoikaisto oli k ii
reessä toimessa kaikkialla  poistamassa feodalism in 
viim eisim piäkin jätteitä. K iitos Italian sodalle ja  
sille urakalle, m inkä W ien i ja  U nkari olivat anta
neet, jä ivät talonpojat täyteen vapauteensa ja  onnis
tuivat vapaustyössään Itävallassa paremmin kuin 
missään muussa osassa Saksaa. Itävallan m aapäivien 
oli sangen pian sen jälkeen vain vahvistettava nämä 
toim enpiteet, jo tka  talonpoikaisto oli jo  asiallisesti 
toimeenpannut, ja  m itä tahansa ruhtinas Schw ar
tzenbergin hallitus kyken ikin  entiselleen palautta
maan, ei sillä  koskaan tu llut olemaan voim aa enää 
palauttaa talonpoikaiston feodaaliorjuutta. Ja jos 
Itävalta  tä llä  hetkellä  on jälleen  suhteellisen rau
hallinen, jopa voim akaskin, on se sitä pääasial
lisesti siitä  syystä, että sen väestön suuri enemmistö, 
talonpojat, tod ella  h yötyivät vallankum ouksessa, ja  
siitä syystä, että m itä vastaan uudelleen palautettu 
hallitus onkin hyökännyt, koskemattom ina kuiten
kin v ielä  ovat ne kouraantuntuvat todelliset edut, 
jo tka  talonpoikaisto itselleen vallotti.

Lontoo, lokakuulla, 1851.
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VI

Berlin in kapina

M arraskuun 28 p., 1851.

T oinen vallankum ouksellisen toiminnan keskus 
oli B erlin i. Ja siitä, m itä edellisissä tämän lehden 
numeroissa on sauottu, voidaan arvata, että B erli- 
nissä tä llä  toim innalla ei ollu t lähim ainkaan sitä 
m elkein kaikkien luokkien yksim ielistä kannatusta 
kuin oli W ienissä. Preussissa oli porvaristo jo 
ollut hallituksen kanssa todellisissa taisteluissa; 
“ Y h d istyn eillä  m aapäivillä” oli siitä ollut suhteitten 
särkym inen seurauksena; porvarillinen vallanku
mous oli uhkaamassa ja  tämä vallankum ous olisi vo i
nut olla ensimäisessä purkautum isessaan aivan yhtä 
yksim ielinen kuin W ienissäkin, ellei o lisi ollut 
Parisin  helm ikuun vallankum ousta. Täm ä tapaus 
y h t’äkkiä työnsi eteenpäin kaikkea, sam alla kun 
se oli suoritettu  aivan erilaisen lipun johdolla  kuin 
m illä preussilainen porvaristo o li varustautunut 
hallitustaan uhkaamaan. H elm ikuun vallankum ous 
oli Ranskassa ju u ri kukistanut sellaisen hallituksen, 
jomm oisen preussilainen porvaristo aikoi muodos
taa omaan maahansa. H elm ikuun vallankum ous ju 
listautui työväenluokkien vallankum oukseksi keski
luokkia vastaan; se ju lis ti keskiluokan hallituksen 
kukistum ista ja  työm iehen vapautusta. Preussin 
porvaristollahan o li h iljattain  ollu t aivan k y l
lik si työväenluokan agitatiota omassa maassaan.
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Sen jälkeen kuin Schlesian kapinan ensim äiset kau
hut olivat menneet, o livat ne jo yrittäneet kääntää 
tätä agitatiota om aksi edukseenkin; m utta aina 
oli heissä säilyn yt vallankum ouksellisen sosialism in 
ja  kommunismin terveellinen kauhu; ja siksipä näh
dessään Parisin  hallituksen johdossa miehiä, joita 
he pitivät omaisuuden, järjestyksen , uskonnon, per
heen ja  m uitten nykyaikaisen porvariston penaattien, 
kotijum alain, vaarallisim pina vihollisina havaitsi
vat he heti oman vallankum ouksellisen intonsa 
huomattavassa määrässä jäähtyneen. Ne tiesivät, 
että hetkeä on käytettävä hyväkseen ja että ilman 
työväenjoukkojen apua he joutu isivat tappiolle —  
ja  kuitenkin heidän rohkeutensa petti. N iinpä aset
tuivat ne hallituksen puolelle ensimäisissä osittai
sissa ja paikallisissa purkauksissa, ne koettivat 
pitää rauhallisena B erlin in  väestöä, joka viiden 
päivän kuluessa kokoontui kuninkaallisen palatsin 
eteen keskustelemaan päivän uutisista j^ vaatimaan 
m uutoksia hallituksessa; ja  kun viim ein, tietojen 
tultua M etternich ’in kukistum isesta, kuningas teki 
joitakin  pieniä m yönnytyksiä, piti porvaristo va l
lankumouksen täyttyneenä ja meni kiittäm ään hänen 
m ajesteettiaan siitä, että se oli täyttän yt kansansa 
toiveet. M utta sitte seurasi sotilaallinen hyökkäys 
joukkojen päälle, katusulut, taistelu  ja  kuninkaallis
ten tappio. Se m uutti kaiken. Juuri ne työ 
väenluokat, jo ita  porvaristo aikoi pitää taka-alalla, 
olivat tunkeutuneet esiin, ta istelleet ja voittaneet 
ja  tu livat y h t’äkkiä tuntemaan voimansa, .R ajotukset 
äänioikeudessa, painovapaudessa, oikeudessa istua 
valam iehistössä, kokoontum isvapaudessa —  rajotuk
set, m itkä o lisivat olleet sangen hyväksyttäviä por
varistolle, koska ne o lisivat koskeneet vain niiden 
alapuolella olevia luokkia —  eivät n yt enää olleet



m ahdollisia. P arisin  “anarkia” -näytelm ien uusiu
tum isten vaara oli uhkaava. Täm än vaaran edessä 
kaikki entiset erim ielisyydet katosivat. V oittoisaa 
työm iestä vastaan, vaikkei hän vielä ollut ilm ais
sut mitään erikoisia vaatim uksia itsensä puolesta, 
yh d isty ivät m onivuotiset ystävät ja viholliset ja 
porvariston ja  kukistuneen järjestelm än kannatta- 
jain  liitto  solm ittiin juuri B erlin in  katusuluilla. 
Välttäm ättöm iä m yönnytyksiä, m utta ei yhtään 
enempää, oli tehtävä, yhdistyneitten  maapäivien 
opposition johtajain  m inisteristö oli m uodostet
tava, ja  vastapalkkioksi palveluksistaan kruunun 
pelastam iseksi oli se saava vanhan hallituksen kaik
kien tukien feodaal¡ylim ystön, byrokratian ja  armei
jan kannatuksen. Nämä olivat ne ehdot, jo illa  
herrat Camphausen ja  Hansemann ryh tyivät muo
dostamaan m inisteristöä.

N iin  suurta pelkoa osottivat uudet m inisterit 
kiihtyn eih in  väestöjoukkoihin nähden, että heidän 
silm issään jokainen keino oli hyvä jos se vain 
pyrk i vahvistamaan arvovallan järkkyn eitä  perus
tuksia. He, poloiset p etetyt kurjat, ajattelivat, että 
vanhan järjestelm än jokainen palautum isen vaara 
oli poistunut, ja  siksipä käyttivät ne koko vanhaa 
valtiokoneistoa “järjestyk sen ” palauttam istarkotuk- 
seen. E i ainoatakaan byrokraattia tai upseeria ero
tettu  ; ei pienintäkään m uutosta teh ty  vanhassa 
byrokraattisessa hallitusjärjestelm ässä. Nämä jalot 
perustuslailliset ja  vastuunalaiset m inisterit vielä  
palauttivat virkoihinsa ne alemmat virkam iehet, 
jo tka  kansa vallankum ouksellisen innostuksen ensi 
tulisuudessa oli ajanut tiehensä entisten sietämät- 
tömäin byrokraattisten tekojensa takia. Preussissa 
ei ollut mikään m uuttunut —  ainoastaan m inisterit; 
eri osastoissa oleviin  m inisteristövirkam iehiinkään
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ei kajottu, ja  kaikkia niitä perustuslaillisia viran- 
kärkkyjiä, jotka olivat muodostaneet vasta asem il
leen kohotettujen uusien hallitsijoiden kuoron, ja  
jotka olivat odottaneet saavansa osansa vallasta ja 
viroista, käskettiin odottamaan siksi kuin olojen 
vakiintum inen sallii tehdä m uutoksia byrokratian 
henkilökunnassa, minkä tekem inen n yt vielä  ei ollut 
ilman vaaraa.

Kuningas, joka m aaliskuun 18 päivän kapinan 
jälkeen m itä suurimmassa määrässä oli allapäin, 
huomasi sangen pian, että hän oli aivan yhtä vä lt
tämätön näille “ liberaalisille” m inistereille kuin 
nekin olivat hänelle. Kapina oli säästänyt valta
istuimen ; valtaistuin oli viim einen olemassaoleva 
este “ anarkialle” . L iberaaliselle keskiluokalle ja  sen 
johtajille , jo tka  nyt olivat m inisteristössä, oli täysin 
etujen m ukaista p ysytellä  oivallisissa suhteissa kruu
nun kanssa. K uningas ja  se taantum uksellinen seu
rue, joka häntä ym päröi, ei ollut hidas tätä huo
maamaan ja  käyttämään tilannetta hyväkseen kahli- 
takseen m inisteristön marssia niissä pienissäkin 
uudistuksissa jo ita  aika-ajoin suunniteltiin.

M inisteristön ensimäisenä huolena oli jonkul- 
laisen laillisen ulkom uodon antaminen n ykyisille  
raju ille  m uutoksille. K aikesta yleisestä vastustuk
sesta huolim atta kutsuttiin  yhdistyneet maapäivät 
koolle äänestämään kansan laillisena perustuslail
lisena laitoksena uudesta vaalilaista eduskunnan 
vaaleja varten, minkä eduskunnan tu li sopia kruunun 
kanssa uudesta perustuslaista. Vaalien tu li olla 
välilliset, jossa äänestäjäjoukot valitsevat joukon 
va litsijo ita  ja  nämä taas valitsevat edustajan. K a i
kesta vastustuksesta huolim atta tämä kaksinkertai
nen vaalitapa läpäsi. Y h d istyn eiltä  m aapäiviltä p y y 
dettiin  sitte 25,000,000 dollarin lainaa. Kansanpuo
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lue vastusti sitä, m utta se h yväksyttiin  samalla 
tavalla.
, Nama m inisteristön teot antoivat m itä nopeinta 
vauhtia kansanpuolueen, tai kuten se nim itti nyt 
itseään dem okraattisen puolueen kehitykselle. Tämä 
puolue, jonka johdossa oli pikkuliikem iesten luokka 
ja  jo ka  yhd isti lippunsa alle vallankum ouksen 
alkaessa työväestön suuren enemmistön, vaati suo
ranaista ja  y leistä  äänioikeutta, sam allaista kuin 
oli saatu aikaan Ranskassa, yksikam arista eduskun
taa ja  täyd ellistä  ja  avointa m aaliskuun 18 p :n  
vallankum ouksen tunnustam ista hallitusjärjestelm än 
perustaksi. M altillisem pi osa olisi o llut ty y d y 
tetty  “ dem okratisoituun” monarkiaan, edistysm ie- 
lisemmät vaativat lopullista  tasavallan perustamista. 
K um pikin ryhm ä m yöntyi tunnustamaan Saksan 
kansalliskokouksen F ran kfurtissa  maan korkeim 
maksi auktoriteetiksi, kun taas perustuslailliset ja  
taantum ukselliset olivat tuntevinaan suurta kauhua 
tämän laitoksen suvereniteetistä, minkä ne vakuut
tivat pitävänsä äärimmäisimmän vallankum ouksel
lisena.

Vallankum ous oli särkenyt työväenluokan itse
näisen liikkeen joksikin  ajaksi. L iikkeen  välittöm ät 
tarpeet ja  olosuhteet olivat sellaiset, etteivät ne 
sallineet mitään köyhälistöpuolueen erikoisvaati
m uksia etualalle tuoda. Ja tosiaankin, niin kauan 
kun maaperä ei ollut puhdistettu työm iesten itse
näiselle toim innalle, niin kauan kun suoranainen ja 
yleinen äänioikeus ei o llu t vielä  saavutettu, niin 
kauan kun kolm ekym m entäkuusi suurempaa ja  
pienempää valtiota yhä pirstoivat Saksan lukem at
tom iin palasiin, m itäpä m uuta köyhälistöpuolue voi 
tehdä kuin seurata ja  pitää s ilm ä llä ,—  sille ylen 
tärkeätä —  P arisin  liikettä  ja  taistella yhdessä pik-
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kuliikem iesten kanssa niiden oikeuksien saamiseksi, 
jo tka sallivat niiden jälkeenpäin taistella  omia
taistelujaan? •

O li olemassa vain kolme kohtaa silloin, missä 
köyhälistöpuolue poliittisessa toiminnassaan oleel
lisesti erosi pikkuliikem iesten luokasta, tai puo
lueesta. jota oikein kylläkin  nim itettiin demokraat- 
tistiseksi puolueeksi; ensiksi suhtautum alla eri 
tavalla ranskalaiseen liikkeeseen, jota vastaan demo
kraatit hyökkäsivät ja  köyhälistön vallankum ouk
selliset puolustivat, nim ittäin äärimäistä puoluetta 
P arisissa; toiseksi julistam alla yhtenäisen ja  jaka
mattoman Saksan tasavallan perustam isen välttä
m ättöm yyttä, kun taas äärimäisim m ätkin demo
kraattien keskuudessa uskalsivat vain suunnata 
katseensa liittotasavaltaa k o h ti; ja  kolm anneksi 
osottamalla jokaisessa tilaisuudessa sitä vallanku
m ouksellista rohkeutta ja  toim intavalm iutta, jota 
jokaiselta puolueelta, jota  johtavat ja  joka muodos
tuu pääasiallisesti pikkuliikem iehistä, aina puuttuu.

K öyhälistöpuolueen tai todellisesti vallanku
m ouksellisen puolueen onnistui vain sangen h ilja l
leen vetää työväestön joukkoja pois demokraattien 
vaikutuspiiristä, joitten  jälkijoukon ne olivat va l
lankumouksen alussa muodostaneet. M utta demo
kraattien johtajain  horjuvaisuus, heikkous ja  pelku
ruus piti huolen lopusta aikanaan, ja  n yt voidaan 
sanoa viim e vuosien kuohunnasta pääasiallisina tu 
loksina olevan s.en, että missä tahansa työväenluokka 
on kesk ittyn yt jotenkinkaan huom attavina jo u k
koina, ovat ne kokonaan vapautuneet siitä  demo
kraattisesta vaikutuksesta, m ikä jo h ti ne erehdysten 
ja  onnettom uuksien päättöm iin sarjoihin vuosien 
1848 ja  1849 kuluessa. M utta parasta on ettemme 
ennustele. N äitten kahden vuoden tapahtumat tu le
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vat antamaan m eille k y llin  tilaisuuksia nähdä nämä 
dem okraattiset herrat työssä.

Preussin talonpoikaisto, samoin kuin Itävallankin, 
feodalism in painamana kokonaisuudessaan, vaikka ei 
niin ankarasti täällä, oli h yötyn yt vallankum ouk
sesta vapauttam alla itsensä, m utta vähemmällä tar
molla, heti kaikista feodaalisista kahleista. M utta 
täällä, ennen kerrotuista syistä, kääntyivät keski
luokat heti heitä vastaan, vanhinta, välttäm ättö- 
m intä liitto laistaan  vastaan. Dem okraatit, jotka 
olivat yhtä  pelästyneitä kuin porvaritkin niin sanot
tujen yksityisom aisuuden kim ppuun hyökkääm isien 
takia, olivat samalla tavalla antamatta tukeaan n ii lle ; 
ja  niinpä kolmen kuukauden vapauden jälkeen ja  
veristen taistelu jen ja  varsinkin Schlesiassa to i
m eenpantujen sotilaallisten teloitusten jälkeen pa
lauttivat feodalism in jälleen ne kädet, jo tka  vielä 
äsken olivat feodalism in vastustajia —  porvariston 
kädet. E i ole olemassa kirotumpaa tosiasiaa heitä 
vastaan kuin on tämä. Sellaista kavallusta parasta 
liittolaistaan, ja  itseään, vastaan ei koskaan ole 
tehnyt mikään puolue historiassa, ja  m itä n ö yryy
tyksiä  ja  rangaistuksia tämän keskiluokan puolueen 
osana saattaa ollakin, on se tällä yhdellä teolla 
ansainnutkin kaiken sen.

Lokakuulla, 1851.





VII

Frankfurtin kansalliskokous

H elm ikuun 27 p., 1852.

Lukijaim m e m uistissa m ahdollisesti on se, että 
tämän lehden numeroissa kuudessa edellisessä artik
kelissa me seurasimme Saksan vallankum ouksellista 
liikettä  niihin kahteen suureen kansanjoukkojen 
voittoon asti, jo tka  tapahtuivat m aaliskuun 13 p:nä 
W ienissä ja  m aaliskuun 18 p:nä Berlinissä. Me 
näimme niin Itävallassa kuin Preusissakin perus
tuslaillisten  hallituksien muodostamisen ja  liberaa
listen  tai keskiluokkain periaatteiden julistam isen 
kaiken tulevaisuuden politiikan johtaviksi ohjeiksi. 
Ja ainoa ero, m ikä näitten kahden suuren toim in
takeskuksen välillä  oli, oli se, että Preussissa libe
raalinen porvaristo, kahden varakkaan kauppiaan 
persoonissa, herrojen Camphausenin ja  Hansemannin, 
kaappasi välittöm ästi vallanohjat käsiinsä, kun taas 
Itävallassa, missä porvaristo oli poliittisesti paljo 
vähemmän oppinut, liberaalinen byrokratia astui v ir
koihin ja  oli sen määrä hoitaa niitä sen porvariston 
hyväksi. Me olemme edelleen nähneet kuinka ne 
puolueet ja  yhteiskuntaluokat, jo tka  olivat tähän 
asti yhtyneinä vastustaessaan vanhaa hallitusta, 
jakautuivat keskenään voiton jälkeen tai jo  taistelun 
kestäessäkin; ja  kuinka tämä sama liberaalinen por
varisto, joka yksin  voitosta hyötyi, heti kääntyi 
äskeistä liittolaistaan vastaan, asettuen viham ieli-
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selle kannalle jokaista edistyneemmän luontoista 
luokkaa tai puoluetta vastaan ja  teki liiton  voitet
tujen feodaalisten ja  byrokraattisten etujen kanssa. 
Ilm einen tosiasia oli jo  vallankum ousnäytelm än 
alusta alkaen, että liberaalinen porvaristo ei voisi 
pitää puoltaan voitettuja, m utta ei tuhottuja feodaa
lisia  ja  byrokraattisia puolueita vastaan paitsi no
jautum alla kansanomaisempain ja  edistyntem päin 
puolueitten apuun; ja  samoin tarvitsi se näitten 
edistyneem päin joukkojen hyökyä vastaan feodaa- 
liaateliston ja  byrokratian apua. N iinpä oli k y llin  
selvää, että porvaristo Itävallassa ja  Preussissa 
ei omannut k y llin  voimaa pitääkseen valtaansa y llä  
ja  sovelluttaakseen maan laitoksia tarpeittensa ja 
aatteidensa m ukaisiksi. L iberaaliporvariston minis- 
teristö oli vain pysähdyspaikka, josta, sen mukaan 
kuinka olosuhteet kääntyisivätkin, maan olisi joko 
mentävä eteenpäin kehittyneem m älle yhtenäisen 
tasavaltalaisuuden asteelle tai sitte palattava jä l
leen vanhaan klerikaalis-feodaaliseen ja  byrokraat
tiseen hallitukseen. K aikessa tapauksessa se todel
linen, ratkaiseva taistelu  oli vasta tu leva; m aalis
kuun tapaukset olivat vain taistelun alkua.

Itävallan ja  Preussin ollessa Saksan kaksi hal
litsevaa valtiota, olisi jokainen ratkaiseva vallan
kum ouksellinen voitto  W ien issä  tai B erlin issä m er
kinnyt ratkaisua koko Saksalle. Ja niin pitkälle 
kuin asiat menivät, ratkaisivat 1848 m aaliskuun ta
paukset näissä kahdessa kaupungissa saksalaisten 
asiain kulun. Tarpeetonta olisi siis kiinnittää huo
m iota niihin liikehtim isiin, jo ita  tapahtui pinem- 
missä valtioissa; ja  me voisim m ekin kiinnittää huo
miomme yksinomaan Itävallan ja  Preussin asioihin, 
ellei näitten p ikkuvaltioitten  olemassaolo olisi nos
tattanut sitä laitosta, joka jo pelkällä olemassaolo!-
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laan m uodosti silm iinpistävim m än todistuksen Sak
san tilanteen epänormaalisuudesta ja  äskeisen va l
lankumouksen epätäydellisyydestä; laitosta niin epä
normaalista, juu ri asemansa puolesta niin hassun
kurista ja  kuitenkin omaa tärkeyttää niin täynnä 
olevaa, että historia ei todennäköisesti koskaan 
sille vertaista synnytä. Tämä laitos oli niin sanottu 
Saksan kansalliskokous  F ran kfurt am Mainissa.

W ien in  ja  B erlin in  kansanjoukkojen voittojen  
jälkeen oli luonnollista, että tu lisi olla edustava 
kokous koko Saksalle. Täm ä laitos siis valittiin  ja  
kokoontui se Fran kfurtissa  vanhain liittom aapäi- 
väin ohella. Kansa odotti kansalliskokouksen selv it
tävän jokaisen kiistakysym yksen ja  toim ivan kor
keimpana lakialaativana valtana koko Saksalaiselle 
L iittovalla lle . M utta samaan aikaan maapäiväin 
taholta, joka oli sen kokoonkutsunut, ei oltu m il
lään tavalla  m ääritelty sen tehtäviä. Kukaan ei 
tiennyt oliko sen ju listu ksilla  lain voim a tai tu li
siko ne alistaa maapäiväin tai yksity isten  hallitus
ten hyväksyttäviksi. Jos kansalliskokous tässä häm
m ennyksessä olisi omannut vähänkin tarmoa, olisi 
sen p itänyt hajottaa maapäivät ja  lähettää sen 
jäsenet koteihinsa —  sillä  ei mikään laitos ollut 
vastenm ielisem pi Saksassa —  ja  asettaa sen tilalle  
omien jäsentensä keskuudesta valittu  liittohallitus. 
Sen olisi pitänyt julistaa  itsensä Saksan kansa tah
don ainoaksi lailliseksi suvereeniseksi ilm aukseksi 
ja  saada siten jokaiselle päätökselleen lainvoiman. 
Sen olisi ennenkaikkea p itän yt hankkia itselleen 
järjeste tty  asevoima maassa, riittävän suuri kukis
tamaan kaiken vastustuksen hallituksien taholta. Ja 
kaikki tämä oli helppoa, sangen helppoa, vallan
kumouksen aikaisemmassa vaiheessa. M utta tämä 
olisi o llu t liiaksi odotettua kansalliskokoukselta,
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jonka enemmistö m uodostui liberaalisista asianaja
jis ta  ja  doktiinääreistä, professoreista, laitok
selta, joka oli olevinaan juu ri saksalaisen älyn 
ja  tieteen parhaimman, oleellisim m an osan ruumis- 
tuma, m utta joka ei kuitenkaan todellisuudessa 
ollu t muuta kuin vanhain ja  kuluneitten poliittisten  
n äyttelijäin  näyttämö, jossa ne, koko Saksan sil
mäin edessä, vasten tahtoaan esittivät hassunkuri- 
suuttaan ja  voim attom uuttaan niin hyvin  ajatuk
sissa kuin töissä. Tämä vanhain akkain kokous pel
käsi ensimäisestä olemassaolonsa päivästä asti paljo 
enemmän pienintäkin kansan liikehtim istä kuin 
kaikkien saksalaisten hallituksien taantum uksellisia 
veh k eily jä  yhteensä. Se pohti asioita maapäiväin 
katsannon alaisena, tai oikeastaan se m elkein kerjäsi 
maapäiväin hyväksym istä päätöksilleen, sillä  tämän 
inhoittavan laitoksen ju listettav ik si p iti kansallis
kokouksen ensimäisten päätösten tulla. Sen sijaan 
että se olisi vaatinut omaa suvereenistä oikeuttaan, 
väitte li se huolellisesti ottamasta käsiteltäväksi mi
tään sellaista vaarallista kysym ystä. Sen sijaan että 
se olisi hankkinut suojakseen voimaa, s iirty i se y k 
sinkertaisesti päiväjärjestykseen hallituksien väki
valtaisista  loukauksista huolimatta. M aintz oli juuri 
sen silm ien edessä asetettu p iiritystilaan  ja  väestö . 
riisuttu  aseista, m utta se ei kiihottanut kansallis
kokousta. M yöhem min valitsi se Itävallan arkki
herttua Juhanan Saksan valtionhoitajaksi. M utta 
arkkiherttua Juhana asetettiin uuteen virkaansa 
vasta sen jälkeen kun oli saatu m yöntym ys kai
k ilta  hallituksilta, eikä häntä asettanut virkaan kan
salliskokous, m utta maapäivät. Ja m itä tu li kansal
liskokouksen päätöksien lailliseen voimaan, sitä 
eivät suuremmat h allitukset koskaan tunnustaneet, 
eikä kansalliskokous itse sitä voimaan pakottanut.
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Siksipä jä i se asia ratkasematta. Siinä oli m eillä 
ihm eellinen näyte kansalliskokouksesta, joka oli 
olevinaan suuren suvereenisen kansakunnan ainoa 
laillinen edustaja, eikä kuitenkaan koskaan omannut 
tahtoa eikä voim aa saada vaatim uksiaan tunnuste
tuiksi. Tämän laitoksen keskustelut ja  väitte lyt, 
jo illa  ei ollut mitään käytännöllistä tulosta ja  jo illa  
ei ollu t edes mitään teoreettista arvoa, eivät saa
neet aikaan mitään m uuta kuin filosoofisten  ja  
juridisten koulujen jokapäiväisim piä, tavallisim pia 
ja  aikansa eläneitä asioita. Jokainen lause, joka lau
suttiin  tai oikeammin änkytettiin  ju lk i siinä ko
kouksessa, oli o llu t painettuna tuhansia kertoja ja  
tuhansia kertoja paremmin kauan sitte.

N iinpä siis uutena Saksan keskuhallituksena 
esiin tyvä laitos jä tti kaikki asiat sellaisiksi kuin 
se oli ne käsiinsä saanut. Kaukana siitä, että se 
olisi toteuttanut sen niin kauan vaaditun Saksan 
yhdistäm isen, se ei edes karkottanut vähäpätöisintä- 
kään sitä hallitsevista ruhtinaista; se ei lähentänyt 
lähemmäksi toisiaan sen eri m aakuntia; se ei ry h ty 
nyt ainoaankaan toim enpiteeseen särkeäkseen niitä 
tu llirajoja , jotka erottivat Hannoverin Preussista 
ja  Preussin Itävallasta; se ei tehnyt pienintäkään 
yritystä  poistaakseen kiusallisia  maksuja, jotka kaik
kialla  Preussissa vaikeuttivat jokila ivaliikettä . M utta 
m itä vähemmän tämä kansalliskokous teki, sitä 
enemmän se kerskaili. Se loi saksalaisen laivaston 
—  paperilla; se valtasi Puolan ja  Schlesw igin; se 
salli Saksalaisen Itävallan käydä sotaa Italiaa vas
taan ja  kuitenkin kielsi italialaiset seuraamasta itä
valtalaisia niiden peräytyessä turvallisesti Saksaan; 
se hihkasi eläköönhuutoja Ranskan tasavallalle ja 
se otti vastaan U nkarin lähettiläät, jo illa  kotiin
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mentyään oli Saksasta paljo sekavammat käsitykset 
kuin sinne tullessaan.

Täm ä kansalliskokous oli o llut vallankum ouk
sen alkaessa kaikkien Saksan hallituksien pelätti- 
menä. Ne olivat odottaneet sen taholta sangen 
diktatoorista ja  vallankum ouksellista toim intaa —  
juu ri sen epäm ääräisyyden takia, johon se oli näh
nyt välttäm ättöm äksi jättää kykynsä ja  p ätevyy
tensä. Nämä hallitukset siis järjestivät m onipuoli
sen juonittelujärjestelm än heikentääkseen tämän 
pelätyn laitoksen vaikutusvaltaa; m utta n iillä  osot- 
tautui olevan enemmän onnea kuin älyä, sillä  tämä 
kansalliskokous suoritti hallituksien työn parem
m in kuin ne itse o lisivat voineet tehdä. N äitten 
juonittelu jen  tärkeim pänä piirteenä oli paikallisten 
lainlaadintalaitosten koollekutsum inen ja  niinpä siis 
eivät vain pienemmät valtiot kutsuneet koolle lain- 
laadintalaitoksiaan, m utta Preussi ja  Itävalta m yös
kin kutsuivat kokoon eduskuntansa. Niissä, kuten 
Fran kfurtin  edustajahuoneessakin oli vapaam ieli
sellä keskiluokalla tai sen liitto laisilla , vapaamie
lisillä  asianajajilla ja  virkam iehillä enemmistö ja 
se käänne, minkä asiat niissä kussakin saivat, oli 
lähes samallainen. A inoa ero oli siinä, että Saksan 
kansalliskokous oli kuvitellun  maan parlam entti, 
sillä  se oli k ie ltäytyn yt siitä tehtävästä, m ikä kai
kesta huolim atta oli sen oman olemassaolon ensi- 
mäinen ehto, nim ittäin muodostamasta yhd istynyttä  
Saksaa; sekä siinä, että se pohti oman luomansa 
m ielikuvituksellisen hallituksen m ielikuvituksellisia  
ja  ei koskaan toteutettavia toim enpiteitä ja  että se 
h yväksyi m ielikuvituksellisia  päätöslauselmia, joista 
ei kukaan välittänyt. Itävallan ja  Preussin edus
kunnat olivat kuitenkin todellisia  parlam entteja,
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jo tka  kukistivat ja  loivat todellisia m inisteristöjä ja 
pakottivat, ainakin jonkun aikaa, ruhtinaat, joitten  
kanssa ne ottelivat, noudattamaan päätöksiään. Ne 
kin olivat pelkurim aisia ja  puuttui niiltäkin  laa
jempaa vallankum ouksellista käsityskantaa; nekin 
pettivät kansaa ja  palauttivat vallan feodaalisen, 
byrokraattisen ja  sotilaallisen despotism in käsiin. 
M utta ne olivat ainakin pakotettuja käsittelem ään 
välittöm än tarpeen käytännöllisiä kysym yksiä ja  
elämään tämän maan kamaralla m uitten ihmisten 
kerällä, kun taas F ran kfurtin  hum buukimestarit 
eivät olleet koskaan sen onnellisem pia ku in  silloin, 
kun he saivat vaeltaa “ ilm avissa unelm ien valta
kunnissa” , im L u ftreich  des Traums. S iksipä B er
lin in  ja  W ien in  eduskunnat muodostavat tärkeän 
osan Saksan vallankum ouksen historiassa, kun taas 
Fran kfurtin  houkkiojoukon öiset touhut herättävät 
vain kirjallisuus- ja  m uinaisesineitten kokoilijan 
m ielenkiintoa.

Tuntiessaan syvästi välttäm ättöm yyden vapau
tua niistä haitallisista alueellisista rajoista, jotka 
pirstoivat ja  hävittivät kansakunnan yhtenäisen vo i
man, odotti Saksan kansa jonkun aikaa näkevänsä 
Fran kfurtin  kansalliskokouksessa uuden ajan alun. 
M utta tämän nokkaviisaan joukon lapsellinen käyt
täytym inen pian päästi kansan kansallisen innos
tuksen lumostaan. Ne häpeälliset m enettelyt, jotka 
tapahtuivat Malmön aselevon yhteydessä (sy ys
kuulla, 1848) saattoivat yleisen suuttum uksen nou
semaan tätä laitosta vastaan, jonka se oli toivonut 
tulevan antamaan kansakunnalle oikean toiminta- 
alan, ja  joka sen sijaan joutu i vertojavetäm ättöm än 
pelkuruuden valtaan ja  vain palautti entiseen lu juu 



teensa ne perustukset, joille nykyinen vastavallan
kumouksellinen järjestelmä on rakennettu.

Lontoo, tammikuulla, 185a.

8a '

/



VIII

Puolalaiset, tshekit ja saksalaiset

M aaliskuun 5 p., 1852.

S iitä  m itä edellä olleissa artikkeleissa on sa
nottu, käy ilm eiseksi, että ellei m aaliskuun 1848 
vallankum ousta seuraisi uusi vallankum ous, palai
sivat asiat Saksassa kiertäm ättä samalle kannalle 
kuin ne olivat ennen tätä tapausta. M utta sellai
nen on sen historiallisen aineen m onimutkainen 
luonne, johon me koetamme saada jotak in  valais
tusta, että  seuraavia tapahtum ia ei voida selvästi 
ymmärtää ottam atta huomioon seikkoja, jo ita  vo i
daan nim ittää Saksan vallankum ouksen ulkom aisiksi 
suhteiksi. Ja nämä ulkom aiset suhteet olivat yhtä 
sekavaluontoisia kuin kotim aisetkin asiat.

Saksan koko itäinen puolikas, aina Elbe- ja  Saale- 
jokeen ja  Böhm in M etsään asti, on, kuten on hyvin  
tunnettua, uudelleen vallotettu  viim eisen tuhannen 
vuoden kuluessa slaavilaista alkuperää o levilta  maa
han tunkeutujilta. Suurin osa näistä alueista on 
saksalaistutettu jo itak in  vuosisatoja sitte kaikkien 
slaavilaisten kansallisuuksien ja  kielen täydelliseen 
hävittäm iseen saakka. Ja jos me jätämme huomioon
ottam atta jo tku t kokonaan eristetyt jätteet, jo it
ten lukum äärä kohoo vähempään kuin sataantuhan
teen henkilöön (kassubialaiset Pommerissa, w endit



L a u sitz issä 6), ovat niiden asukkaat kaikissa p yrk i
m yksissään saksalaisia. M utta toisin on asia pitkin  
koko muinaisen Puolan rajaa ja  maissa, m issä pu
hutaan tshekkien kieltä, Bööm issä ja  Määrissä, 
S iellä  nämä kaksi kansallisuutta ovat sekaantuneet 
toisiinsa jokaisella  alueella, kaupunkien ollessa 
enemmän tai vähemmän saksalaisia, kun taas slaavi
lainen aines on vallalla  m aaseutujen kylissä, missä 
se kuitenkin on m yöskin vähitellen hajautunut ja  
saksalaisen vaikutuksen alituisen etenem isen taka- 
alalle työntämä.

Täm än asiaintilan syynä on täm ä: A in a  Kaarle 
Suuren ajoista  asti ovat saksalaiset suunnanneet 
itsepintaisim jnat ja  sitkeim m ät ponnistelunsa val- 
lottaakseen, asuttaakseen tai ainakin sivistääkseen 
Itä-Europaa. Feodaaliaateliston vallotukset Elbe- 
ja  O der-joen välillä  ja  sotilaallisten ritarikuntain 
feodaalisiirtolat Preusissa ja  Liivinm aalla  laskivat 
vain perustuksen vielä  laajem m alle ja  tehokkaam 
m alle saksalaistuttam isjärjestelm älle, jonka suorit
tivat kauppa- ja  käsityökeskiluokat, jo tka  Saksassa, 
samoin kuin m uuallakin Länsi-Europassa nousivat 
viidennentoista vuosisadan jälkeen yhteiskunnalli
seen ja  poliittiseen vaikutusvaltaan. Slaavilaiset, ja 
varsinkin läntiset slaavilaiset (puolalaiset ja  tshekit), 
ovat o leellisesti m aanviljelyskansaa; kauppa ja  teol
lisuus ei koskaan ollu t suuresti niiden suosiossa. 
Seuraus siitä  oli se, että väestön kasvaessa ja  kau
punkien syntyessä näillä alueilla, joutu i kaikkien 
teollisuustuotteiden tuottam inen saksalaisten s iir
tolaisten käsiin ja  näitten tavarain vaihtam inen 
m aanviljelystuotteisiin  tu li yksinom aan juutalaisten
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6 ) L a u s i tz , m u in a in e n  S ak san  a lu e , B ö ö m in  p o h jo isp u o le lla , jo h o n  se 
a lu n p e r in  k o k o n a a n  k u u lu i. M y ö h em m in  k u u lu i se S ak s iin  j a  v ie lä  m y ö 
h em m in , 1815, ja e t t i in  se S ak s in  ja  P re u s s in  k e sk en .
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m onopooliksi, jotka, jos ne mihinkään kansallisuu
teen kuuluvat, ovat näissä maissa pikem m in sak
salaisia kuin slaavilaisia. Näin on ollut asian laita, 
vaikkakin pienemmässä määrässä, kaikkialla  itäisessä 
Europassa. K äsityöläinen, pikkukauppias, pikkuteh- 
tailija , on saksalainen tähän päivään asti P ieta
rissa 7), Pestissä, Jassyssa ja  Konstantinopolissakin. 
M utta taas rahanlainaaja, se publikaani ja  kauppias 
—  sangen tärkeä henkilö näissä harvaan asutuissa 
maissa —  on sangen yleisesti juutalainen, jonka 
äid inkieli on hirveästi turm eltua saksaa. Saksalai
sen aineksen m erkitys slaavilaisissa rajaseuduissa, 
joka siten kohosi kaupunkien kasvamisen, kaupan ja  
teollisuuden kerällä, lisääntyi entisestään kun ha
vaittiin  välttäm ättöm äksi tuottaa m iltei jokainen 
henkisen kulttuurin  aines Saksasta; saksalaisen 
kauppiaan ja  käsityöläisen jälkeen tu li saksalainen 
pappi, saksalainen koulum estari, saksalainen oppinut 
ja  asettautui slaavilaiselle maaperälle. Ja lopuksi 
vallotusarm eijan rautainen tunkeutum inen tai ovela, 
huolellisesti harkittu  diplom aattinen ote ei ainoas
taan seurannut, mutta usein kulki yhteiskunnallisen 
kehityksen aikaansaaman, kansallisuuksia hävittä
vän, hitaan mutta varman kulun edellä. Niinpä, suu
ret osat läntistä Preussia ja  Posenia oli saksalais- 
tutettu  Puolan ensimäisen jaon jälkeen m yym ällä 
ja  lahjottam alla valtion tilu ksia  saksalaisille maan
v ilje lijö ille  ja  m yöntäm ällä saksalaisille kapitalis
teille  etuja tehdasloitoksien perustam iseksi ym. 
niiden lähitienoilla ja  m yöskin, sangen usein, y le t
tömän despoottisilla toim enpiteillä maan puolalaisia 
asukkaita kohtaan.

T ä llä  tavalla m uutti viim eisen seitsem änkym 

7 )  N ykyä än  Leningrad. —  Suom eni.
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menen vuoden aika kokonaan saksalaisen ja  puola
laisen kansallisuuden väliset rajalinjat. Vuoden 
1848 vallankum ouksen heti nostattaessa esiin kaik
kien sorrettujen kansallisuuksien itsenäisyysvaati- 
mukset, ja  vaatim ukset omien asioittensa järjeste- 
lyoikeuksista, oli aivan luonnollista, että puolalai
set heti vaatisivat maansa rajain palauttam isen van
han Puolan tasavallan, v. 1772 rajojen m ukaisiksi. 
T otta  kylläkin , tämä raja jo  sinäkin aikana oli 
tu llut paikkansapitäm ättöm äksi, jos olisi p idetty  
sitä saksalaisen ja  puolalaisen kansallisuuden ra
jana; m utta sitte olivat saksalaiset julistaneet sel
laisella innostuksella Puolan uudelleen palautta
mista, että niiden tä y ty i odottaa vaadittavan heitä 
ensim äiseksi todistukseksi m yötätuntonsa tod elli
suudesta luovuttam aan heidän osansa ryöstösaa- 
liista. T oiselta  puolen, olisiko kokonaisia maa- 
alueita, pääasiallisesti saksalaisten asumia, ja  olisiko 
suuria kaupunkeja, aivan saksalaisia, annettava 
väestölle, joka ei vielä koskaan ollut antanut mi
tään näytettä kykeneväisyydestään edistyä maaor- 
juudelle perustuvaa feodaalista m aanviljelysastetta 
kauemmaksi? Pulm a oli k y llin  sekava. A in oa mah
dollinen ratkaisu oli sota V enäjän kanssa. Vallan- 
kum öuksellistuneitten eri kansallisuuksien välisten 
rajojen m äärittely olisi pitänyt asettaa toisarvoiseksi 
siihen nähden, että olisi m uodostettu turvallinen 
raja yhteistä  vihollista  vastaan. Saadessaan laajem 
pia alueita idässä, o lisivat puolalaiset tu lleet myön- 
tyväisem m iksi ja  kohtuullisem m iksi lännessä; ja 
R iika  ja  L ib a u 8) olisivat, kaikesta huolimatta, näyt
täneet yhtä tärkeiltä  heille kuin D anzig ja  E lbing.

8 ) E n g la n n in k ie lise s s ä  p a in o k se ssa  on tä s s ä  k o h d assa  v irh e . S iin ä  
m a in ita a n  R iik an  y h te y d e s sä  M ila n o . M a rx in  on  tä y ty n y t  t a r k o t ta a  L ib au n  
k a u p u n k ia . —  S u o m en i.
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N iinpä edistysm ielinen puolue Saksassa, nähdessään 
sodan V enäjän kanssa välttäm ättöm äksi pitääkseen 
y llä  mannermaan liikettä  ja  ottaessaan huomioon 
sen, että kansallinen uudelleen muodostaminen edes 
osassakin Puolaa kiertäm ättä johtaisi sellaiseen so
taan, tilk i puolalaisia; valtaa pitävä keskiluokka 
taas nähdessään ennakolta osittain selvästi kukis
tumisensa jokaisessa kansallisessa sodassa V enäjää 
vastaan, m ikä o lisi vaatinut toim ivam pia ja  tar
mokkaampia m iehiä valtion ohjaksiin, ju listi siitä 
syystä  teeskennellyllä  innostuksella saksalaisen kan
sallisuuden laajentam ista ja  Preussin Puolan, puo
lalaisen vallankum ousagitation pääpesän, kuulu
vaksi kiinteäksi, erottamattom aksi Saksan valta
kunnan osaksi, joka sellaisena oli oleva. K iih ty 
m yksen ensi päivinä puolalaisille annetut lupaukset 
rikottiin  häpeällisesti. Puolalaiset asevarustukset, 
jo tka  oli hankittu hallituksen suostum uksella, ha
jo tti ja  m urskasi preussilainen tyk k iväk i verta 
vuodattaen; ja  jo  niin varhain kuin huhtikuussa, 
1848, kuuden viikon  päästä B erlin in  vallankum ouk
sesta, oli puolalainen liike m urskattu ja  vanha kan- 
sallisuusviha jälleen  manattu esiin puolalaisten ja  
saksalaisten välillä. Täm än suunnattoman ja  ar- 
vioimattom an palveluksen venäläiselle itsevaltiaalle 
suorittivat vapaam ieliset kauppiasm inisterit, Camp
hausen ja  Hansemann. Tähän on lisättävä, että 
tämä Puolan kam ppailu oli ensimäinen keino sen 
saman preussilaisen arm eijan uudelleen järjestäm i
seksi ja  vakiinnuttam iseksi, m ikä jälkeenpäin ajoi 
tiehensä vapaam ielisen puolueen ja  m urskasi sen 
liikkeen, jota  herrat Camphausen ja  Hansemann 
olivat olleet niin suurella vaivalla synnyttämässä. 
“ N iinkuin he syntiä tekivät, niin heitä rangaistiin .” 
Sellainen on ollut vuosien 1848 ja  1849 kaikkien
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nousukkaiden kohtalo Ledru R o llin ’ista Changar- 
n ier’iin ja  Cam phausen’ista H aynauun asti.

K ansallisuuskysym ys nostatti esiin toisen tais
telun Böömissä. T ä llä  maalla, jonka asujam isto muo
dostui kahdesta m iljoonasta saksalaisesta ja  ko l
mesta m iljoonasta tshekkien kieltä  puhuvasta slaa
vilaisesta, oli suuret h istorialliset muistot, jotka 
m elkein kaikki yh d istyivät entiseen tshekkien y li
herruuteen. M utta sitte tämän slaavilaisen suvun 
haaran voim a oli m urtunut hussilaissotien jälkeen 
viidennellätoista vuosisadalla. Tshekkien  kieltä  pu
huva m aakunta oli jaettu  siten, että yksi osa muo
dosti Bööm in kuningaskunnan, toinen Määrin pää
osan ja  kolmas slovakkien Karpatian vuorimaan, 
U nkarin osana. M ääriläiset ja  slovakit ovat kauan 
sitte menettäneet kansallisuustuntonsa ja  -elä
mänsä jokaisen jätteen, vaikkakin ne enimmäkseen 
ovatkin säilyttäneet kielensä. Bööm i oli kolm elta 
taholta täyssaksalaisten maitten ympäröimä. Saksa
laiset ainekset olivat suuresti edistyneet sen omalla 
alueella; pääkaupungissakin, Pragissa, nämä kaksi 
kansallisuutta ovat sangen tasaväkiset; ja  kaikkialla 
pääoma, kauppa, teollisuus ja henkinen kulttuuri 
oli saksalaisten käsissä. Tshekkien  asian päätais- 
telija , professori P alacky ei itse ole muu kuin hul
laantunut oppinut saksalainen, joka ei nytkään voi 
puhua tshekinkieltä  oikein, ilman vierasta koros
tusta. M utta kuten useasti tapahtuu, tshekkien kan
sallisuus, joka historiassa tunnetun jokaisen tosi
asian mukaan viim eisen neljänsadan vuoden ajalta, 
oli kuoleva, teki 1848 viim eisen yrityksen  entisen 
elinvoimansa saadakseen —  yrityksen, jonka epäon
nistuminen, huolim atta kaikista vallankum ouksel
lisista  näkökohdista tu li osottaa, että Bööm i voi 
vain olla olemassa tästä lähtien Saksan osana, vaikka
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osa sen asukkaista voi vielä, joitakin  vuosisatoja, 
jatkaa toisen kielen puhumista.

Lontoo, helm ikuulla, 1852.
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IX

Panslavismi —  Schleswig-Holsteinin sota

M aaliskuun 15 p., 1852.

Bööm i ja  K roatia  (niinikään erilleen joutunut 
slaavilaisen suvun jäsen, jo ta  unkarilaiset olivat 
kohdelleet samalla tavalla kuin saksalaiset Bööm iä) 
olivat “ panslavism in” , kuten sitä europalaisella man
nermaalla nim itettiin, tyyssijo ja . E i Bööm i eikä 
K roatia  olleet k y llin  voim akkaita olemaan omana 
kansakuntanaan. N iiden kansallisuudet, jo itten  ole
massaolon maaperää olivat kaivaneet ne historial
liset syyt, jo tka  välttäm ättä ajavat ne sulautumaan 
voimakkaampaan sukuun, voivat vain toivoa jonkul- 
laisen itsenäisyyden palauttam ista liittym ällä  l iit 
toon toisten slaavilaisten kansain kanssa. O li ole
massa 22 m iljoonaa puolalaista, 45 m iljoonaa venä
läistä, 8 m iljoonaa serbialaista ja  bulgarialaista; 
m iksi eivät ne m uodostaisi mahtavaa, kaikkiaan noin 
80 m iljoonan slaavialaisen liittoa  ja  ajaisi takaisin 
tai tuhoaisi slaavilaiselle maaperälle tunkeutuneita 
tunkeilijoita, turkkilaisia, unkarilaisia ja  ennenkaik
kea v ih attu ja ,, m utta välttäm ättöm iä saksalaisia? 
N iinpä jo ittenkin  slaavilaisten dilettantien  h istoria
tieteen tutkim uksissa oli m uodostunut tämä hullun
kurinen, tämä historianvastainen liike, joka ei tarkot- 
tanut vähempää kuin sivistyneen Lännen alistam ista 
barbaarisen Idän vallan alaiseksi, kaupungin alis
tam ista maaseudun alaiseksi, kaupan, teollisuuk-
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sien, intelligensin alistam ista alkuperäisen maaor- 
jain  m aanviljelyksen alaiseksi. M utta tämän hul
lunkurisen teorian takana oli Venäjän keisarikun
nan hirveä todellisuus; keisarikunnan, m ikä jo kai
sessa käänteessä ju listaa  vaatim usta koko Europalle, 
että se on käsitettävä slaavilaisen rodun, varsinkin 
sen ainoan, tarmokkaimman osan, venäläisten, valta- 
alueeksi, keisarikunnan, jo lla  on kaksi sellaista 
pääkaupunkia kuin P ietari ja  M oskova, m utta joka 
ei ole v ielä  löytän yt painovoimansa keskipistettä 
niin kauan kuin “ Tsaarin  kaupunki” (Kontantino- 
polia nim itetään venäjäksi Tsarigradiksi, Tsaarin 
kaupungiksi), jo ta  jokainen venäläinen talonpoika 
pitää uskontonsa ja  kansansa todellisena pääkau
punkina, ei ole tosiasiallisesti keisarinsa o lin paik
kana; keisarikunnan, joka viim eisen sadanviiden- 
kymmenen vuoden aikana ei koskaan ole m enettä
nyt, m utta aina voittanut aluetta jokaisessa sodassa, 
johon se on ryh tyn yt. Ja hyvin  tunnettuja K eski- 
Europassa ovat ne vehkeilyt, jo itten  avulla Venäjän 
p olitiikka tuki sitä uuden uutukaista panslavismin 
järjestelm ää —  järjestelm ää, jo ta  parempaa ei olisi 
voitu  keksiä sen tarkotuksia palvelemaan. N iinpä 
bööm iläiset ja  kroatialaiset panslavistit, jo tku t tar- 
kotuksellisesti, toiset tietämättään, työskentelivät 
suorastaan V enäjän eduksi; he pettivät vallanku
mouksen asian kansallisuuden varjon vuoksi, mikä 
parhaimmassa tapauksessa olisi saanut jakaa V enä
jän vallan alla olevan Puolan kansallisuuden koh
talon. Puolalaisten kunniaksi on kuitenkin sanottava, 
että ne eivät koskaan vakavasti sotkeutuneet näihin 
panslavistisiin ansoihin, ja  jos jo tku t ylim ystöstä 
kääntyivät raivoisiksi panslavisteiksi, tiesivät ne, 
että V enäjän vallan alaisina oli n iillä  vähemmän me
netettävää kuin omain m aaorjiensa kapinan kautta.
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Bööm iläiset ja  kroatialaiset kutsuivat silloin  
koolle yleisen  slaavilaisen kongressin Pragiin , va l
mistamaan yleism aailm allista slaavilaista liittoa. 
Täm ä kongressi o lisi osottautunut perinpohjin epä
onnistuneeksi ilman itävaltalaisen sotaväen asiaan 
sekaantum istakin. E ri slaavilaiset k ielet erosivat 
toisistaan aivan yhtä  paljo kuin englannin-, saksan- 
ja  ruotsinkieli eroavat toisistaan, ja  kun toim itukset 
alettiin, ei o llu t yhteistä  slaavilaista kieltä, jonka 
avulla puhujat o lisivat voineet saada itsensä ym 
m ärretyiksi. Ranskankieltä yritettiin , mutta se oli 
yhtä  käsittäm ätöntä enem mistölle ja  poloiset slaavi- 
laisuuden harrastajat, jo itten  ainoana yhteisenä tun
teena oli yhteinen viha saksalaisia vastaan, olivat 
lopulta pakotettuja ilmaisemaan m ielialojaan viha
tu lla  saksankielellä —  sillä  ainoalla kielellä, jota 
y leisesti ym m ärrettiin I M utta juu ri samaan aikaan 
o li Pragissa koolla eräs toinen slaavilainen kongressi 
galizialaisten keihäsm iesten, kroatialaisten ja  slo
vakkien grenatöörien ja  bööm iläisten tykkim iesten 
ja  kyrasserien m uodossa; ja  tämä todellinen, ases- 
tettu  slaavilainen kongressi W in d isch grätz ’in ko
mentamana ajoi vähemmässä kuin 24 tunnissa nämä 
kuvitellun slaavilaisen yliherruuden perustajat ulos 
kaupungista ja  hajotti ne tuuliin.

Böömin, Määrin, Dalm atian ja osa Puolan edus
ta jista  (ylim ystö) Itävallan perustuslakia säätävillä 
valtiopäivillä  kävivät järjestelm ällistä  sotaa saksa
laisia aineksia vastaan. Saksalaiset ja  osa puolalai
sia (k ö yh tyn yt aatelisto) olivat tässä eduskunnassa 
vallankum ouksellisen edistyksen päätukijo ita; vas
tustaessaan näitä ei slaavilaisten edustajain joukko 
vain ty y ty n y t siten osottamaan selvästi koko liik 
keensä taantum uksellisia pyrkim yksiä, m utta oli 
se k y llin  alhainen vehkeilläkseen ja  salaliittoutuak-
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seen juu ri saman Itävallan hallituksen kanssa, joka 
oli hajottanut sen kokouksen Pragissa. M utta 
ne m yöskin saivat palkkansa tästä häpeällisestä 
m enettelystään; sen jälkeen kun ne antoivat tukensa 
hallitukselle  lokakuun kapinan aikana, 1848, tapah
tuman, joka lopullisesti saattoi heidät enem mistöksi 
valtiopäivillä , hajottivat itävaltalaiset sotilaat tämän 
nyt m iltei kokonaan slaavilaisen eduskunnan, samoin 
kuin P ragin  kongressinkin ja  panslavisteja uhattiin 
vankeudella jos ne vielä  kapinoisivat. Ja ne olivat 
saavuttaneet vain sen, että slaavilaisen kansalli
suuden alta on maaperä nyt kaikkialla  Itävallan 
keskittyneen mahdin pois kaivama —  tulos, josta 
ne voivat k iittää  omaa fanatism iaan ja 'sokeu ttaan .

Jos U nkarin ja  Saksan rajo illa  olisi annettu m i
tään pelon ja  epäilyksen m erkkiä, o lisi siellä  var
masti o llut toinen riita. M utta onneksi ei mitään 
tekosyytä  sellaiseen ollu t ja  kum m inkin kansakun
nan etujen ollessa läheisesti yhteiset, taistelivat 
ne samoja vihollisia, nim ittäin Itävallan hallitusta 
ja  panslavistista fanatism ia vastaan. Täm ä hyvä 
yhteisym m ärrys ei hetkeksikään h äiriytyn yt. M utta 
Italian vallankum ous kietoi ainakin osan Saksaa 
murhaavaan sotaan, ja  tässä on sanottava, osotuk- 
seksi siitä kuinka p itkälle  m etternichiläinen jär
jestelm ä oli onnistunut pidättäessään yleisen m ieli
piteen kehitystä, että ensimäisen kuuden kuukau
den kuluessa, 1848, ne samat miehet, jo tka  olivat 
W ienissä nousseet katusuluille, m enivät innostusta 
täynnä liittyäkseen  armeijaan, joka taisteli Italian 
patriootteja vastaan. Täm ä surkea käsityksien  häm
m ennys ei kuitenkaan kestänyt kauan.

L opuksi oli sota Tanskaa vastaan Schlesw igistä 
ja  H olsteinista. Nämä maat, kiistäm ättä saksalai
set kansallisuutensa, kielensä ja  taipum uksiensa puo-
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Iestä, o livat m yöskin sotilaalliselta, laivaston ja  
kaupan kannalta välttäm ättöm iä Saksalle. N iiden 
asukkaat ovat kolmen viim eisen vuoden ajan tais
telleet ankarasti tanskalaista tunkeutum ista vas
taan. Sopim uksien oikeus sitäpaitsi o li heidän puo
lellaan. M aaliskuun vallankum ous saattoi ne avoi
meen yhteentörm äykseen tanskalaisten kanssa ja  
Saksa tu ki niitä. M utta samaan aikaan kuin P uo
lassa, Italiassa, Bööm issä ja  myöhemmin Unkarissa 
sotatoim ia joudutettiin  äärimmäisimmällä tarmolla, 
noudatettiin tässä ainoassa kansansodassa, ainakin 
osaksi vallankum ouksellisessa sodassa, tu loksetto
m ien m arssien ja  vastamarssien järjestelm ää ja  a lis
tu ttiin  ulkom aisen diplom atian sekaantumiseen, 
m ikä jo h ti monien urhoollisten ottelujen  jälkeen 
m itä kurjim paan loppuun. Saksan hallitus petti 
sodan aikana Schlesw ig-H olsteinin vallankum ouk
sellista  arm eijaa joka käänteessä ja  salli sen tar- 
kotuksellisesti tu lla  pirstotuksi kun tanskalaiset sen 
hajottivat. Saksalaisia vapaaehtoisia joukkoja  koh
deltiin  samoin.

M utta samaan aikaan kuin saksalainen nimi 
e i n iittänyt muuta kuin vihaa joka taholla, Saksan 
perustuslailliset ja  liberaaliset h allitukset hyker- 
telivät ilosta käsiään. N iiden oli onnistunut murs
kata puolalainen ja  bööm iläinen liike. K aik
kialla  olivat ne uudelleen lietsoneet liekkiin  vanhat 
kansallisuusvihollisuudet, jo tk a  tähän asti olivat 
ehkäisseet kaiken yhteisym m ärryksen ja  yhteisto i
minnan saksalaisten, puolalaisten ja  italialaisten 
välillä . Ne olivat totuttaneet väestön kansalais
sodan tuhojen ja  sotilaallisen sorron näkyihin. 
Preussin  arm eija oli jälleen  saavuttanut rohkeutensa 
Puolassa, Itävallan arm eija P ragissa; ja  kun vallan
kum ouksellisen, vaikkakin lyhytnäköisen nuorison



yletön patriotism i ( “ die Patriotische Ueberkraft” , 
kuten H eine sanoo) oli johdettu Schlesw igissä ja 
Lom bardiassa vihollisen kartessitulen tuhottavaksi, 
asetettiin  vakinainen arm eija, todellinen toiminnan- 
väline, asemaan, jossa se jälleen  n iitti y leistä  suo
siota ulkom aalaisista saamillaan voitoilla. M utta me 
toistam m e: nämä arm eijat, jo tka  liberaalit vah visti
vat toim intavälineiksi edistysm ielisem pää osaa vas
taan, ei aikaakaan sen jälkeen kun ne olivat taas 
saaneet rohkeutensa ja  kurintuntonsa jossakin mää
rin, käänsivät itsensä liberaaleja vastaan ja  nostivat 
taas valtaan vanhan järjestelm än miehet. Kun 
R adetzky, leirissään A d ige-joen  takana, sai ensi- 
m äiset m ääräykset “vastuunalaisilta m inistereiltä” 
W ienistä, huudahti hän: “ K etä ovat nämä m inis
terit? E ivät ne ole Itävallan h allitus! Itävalta ei 
ole nyt m uualla kuin minun leirissäni; m inä ja  
minun arm eijani, me olemme Itävalta; ja  kun me 
olemme lyöneet italialaiset, valiotam me me jälleen 
valtakunnan k e isarille !” Ja vanha R adetzky oli 
oikeassa —  m utta ne voimattomat, heikot “vastuun
alaiset” m inisterit W ien issä  eivät ottaneet hänestä 
vaaria.

Lontoo, helm ikuulla, 1852.
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Parisin nousu —  Frankfurtin kansalliskokous

M aaliskuun 18 p., 1852.

N iin  varhain kuin huhtikuun alussa, 1848, tunsi 
vallankum ouksellinen tulva kaikkialla  Europan 
mannermaalla itsensä padotuksi sen liiton ’ toimesta, 
jonka ensimäisestä voitosta hyötyneet yhteiskunta
luokat heti m uodostivat voitettujen  kanssa. Rans
kassa pikkuliikem iesluokka ja  porvariston tasaval
talainen osa oli yh d istyn yt m onarkistiporvariston 
kanssa köyhälistöläisiä vastaan; Saksassa ja  Italiassa 
oli voittoisa porvaristo hartaasti kosiskellut feodaali- 
aateliston, virallisen byrokratian ja  arm eijan kan
natusta kansanjoukkoja ja  pikkuliikem iehiä vastaan. 
Sangen pian yh d istyn yt konservatiivinen ja  vasta
vallankum ouksellinen puolue jälleen  nousi pinnalle. 
Sopim attom alla ajalla ja  huonosti valm istettu y le i
nen m ielenosotus Englannissa (huhtikuun 10 p.) 
kääntyi täydelliseksi, ratkaisevaksi kansan asian 
tappioksi. Ranskassa joutu i samoin kaksi samal- 
laista liikettä  (huhtikuun 16 ja  toukokuun 15 pnä) 
tappiolle. Italiassa sai kuingas B o m b a9) jälleen val
tansa yhdellä  ainoalla iskulla  toukokuun 15 päi
vänä. Saksassa uudet eri porvarilliset hallitukset 
ja  niiden eduskunnat olivat kiinteyttäneet ja  vah

9) K u n in g a s  F e rd in a n d  I I ,  sai M ess in a n  p o m m itu k s e s ta a n  p ila- 
n im en  “ K u n in g a s  B o m b a ” . —  S u o m en t.
A
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vistaneet asemansa, ja  jos se vaiherikas toukokuun 
15 päivä W ienissä tuotti kansalle voiton, oli tällä 
seikalla vain toisarvoinen m erkitys ja  voidaan pitää 
kansan tarmon viim eisenä onnistuneena leim ahduk
sena. U nkarissa näytti liike  kääntyneen täydellisen 
laillisuuden hiljaiseen uomaan, ja  puolalainen liike, 
kuten olemme viim e kirjotuksessam m e nähneet, oli 
tukahdutettu alkuunsa preussilaisilla pistim illä. 
M utta vielä  ei lainkaan oltu ratkaistu tapahtumain
kulun lopullista suuntaa, m inkä se tu lisi ottamaan, 
ja  jokainen tuuma maaperää, m inkä vallankum ouk
selliset puolueet eri maissa m enettivät, jo h ti ne 
vain sulkemaan rivinsä enemmän ja  enemmän rat
kaisevaa ottelua varten.

Ratkaiseva ottelu  läheni. Se vo itiin  taistella 
vain Ranskassa. S illä  niin kauan kuin E nglanti 
ei ottanut mitään osaa vallankum oukselliseen otte
luun ja  kun Saksa jä i hajaantuneeksi, oli Ranska, 
kansallisen riippum attom uutensa, sivistyksensä ja 
keskittyn eisyyten sä takia ainoa maa antamaan ym 
päröiville m aille sen valtavan nousun sysäyksen. 
K un siis kesäkuun 23 päivänä, 1848, verinen kamp
pailu alkoi Parisissa, kun jokainen toistaan seu- 
raava sähkösanoma- tai postitieto yhä selvemmin 
paljasti sen tosiasian Europan silm ien edessä, että 
tätä taistelua käytiin  yhdeltä puolen työväestön 
joukkojen  ja  toiselta puolen arm eijan tukemain 
Parisin  m uitten väestöluokkien vä lillä ; kun tais
telua jatk u i joitakin  päiviä vimmalla, jo lla  ei ole 
vertaa nykyaikaisten kansalaissotien historiassa, 
m utta ilman mitään silm innähtävää etua kum malle
kaan puolelle —  silloin  kävi ilm eiseksi jokaiselle, 
että tämä oli se suuri ratkaiseva taistelu, joka tulisi, 
jos kapinalliset voittaisivat, peittämään koko man
tereen uusiutuneitten vallankum ouksien tu lvalla  —



tai jos se kukistettaisiin , tuomaan ainakin hetkel
lisen vastavallankum ouksellisen vallan palautumisen.

P arisin  köyhälistö joutu i tappiolle, tuhottiin 
ja  m urskattiin siihen määrään, ettei se vielä  nytkään 
ole siitä iskusta toipunut. K aikkia lla  Europassa 
nostivat uudet ja  vanhat vastavallankum oukselliset 
heti päitään sellaisella julkeudella, että se osotti 
kuinka hyvin ne käsittivät tämän tapahtuman mer
kityksen. K aikkia lla  h yökättiin  sanomalehdistön 
kimppuun, kokoontum is- ja  yhdistym isoikeuksia 
loukattiin, jokaista tapausta jokaisessa pienessä 
m aakuntakaupungissa käytettiin  hyväksi väestön 
aseistariisum iseksi ja  p iiritystilan  julistam iseksi 
sekä sotajoukkojen harjottam iseksi niissä uusissa 
manöövereissä ja  taidoissa, jo ita  Cavaignac oli n iille 
opettanut. Sen lisäksi ensi kerran helm ikuun jä l
keen oli kansankapinan voittam attom uus suuressa 
kaupungissa osottautunut harhakuvaksi; arm eijain 
kunnia o li palautettu; sotajoukot, jo tka  tähän 
asti olivat aina suuremmissa katutaisteluissa jou 
tuneet häviölle, saavuttivat jälleen  rohkeutensa ja  
luottam uksensa voim iinsa tällaisessakin taistelussa.

Tästä Parisin  työläisten tappiosta voidaan las
kea alkaneeksi Saksan feodaali-byrokraattisen puo
lueen ensimäiset varmat askeleet ja  m äärätyt suun
nitelm at vapautuakseen tilapäisistä liittolaisistaan- 
kiri, keskiluokista, ja  palauttaakseen Saksan sille 
asteelle, jo lla  se oli ennen m aaliskuun tapauksia. 
A rm eija  oli taaskin ratkaiseva voima valtiossa ja  
arm eija ei kuulunut keskiluokalle, m utta niille  itsel
leen. Preussissakin, missä ennen v. 1848 osassa 
alem piarvoista upseeristoa oli havaittu huomatta
vaa kallistum ista perustuslailliseen hallitukseen, oli 
vallankum ouksen arm eijaan tuoma epäjärjestys saat
tanut nämä järkeilevät nuoret m iehet jälleen  kuu
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liaisuuteen. N iin pian kuin tavallinen sotilas otti 
joitakin  vapauksia upseereihin nähden, kävi heti 
kurin ja tottelevaisuuden välttäm ättöm yys silm iin
pistävän ilm eiseksi heille. V oitetu t aateliset ja 
byrokraatit alkoivat nyt nähdä tien edessään; ar
meija. joka oli yhtenäisem pi kuin koskaan ennen, 
innostunut pienemmissä kapinoissa ja  ulkomaisessa 
sodankäynnissä saamistaan voitoista, kiihkom ielinen 
siitä suuresta m enestyksestä, minkä ranskalaiset 
sotilaat juuri olivat saavuttaneet —  tämä arm eija 
oli vain pidettävä alitu isesti pienissä otteluissa väes
tön kanssa, ja  ratkaisevan hetken kerran tultua voisi 
se yhdellä suurella iskulla m urskata vallankum ouk
selliset ja  karkottaa keskiluokan parlam entikkojen 
pöyhkeät luulot. Ja oikea hetki sellaiselle ratkai
sevalle iskulle saapui k y llin  pian.

Me sivuutamme ne, joskus veikeät, m utta enim 
mäkseen ikävystyttävät parlam enttariset touhut ja  
paikalliset kam ppailut, joissa kesän aikana eri puo
lueitten aika kului Saksassa. R iittää kun sanomme, 
että keskiluokan etujen kannattajat, huolim atta 
niistä lukuisista parlam enttarisista voitoistaan, joista 
ei yksikään johtanut m ihinkään käytännölliseen tu
lokseen, sangen useasti tunsivat asemansa ääri- 
m äisyyspuolueitten välillä  käyvän .päivä päivältä 
puolustamattomammaksi ja että ne olivat siis pa
kotetut nyt etsimään liittoa  taantum uksellisten 
kanssa ja  seuraavana päivänä taas lähentelemään 
enemmän kansanjoukkoja edustavain ryhm ien suo
siota. Täm ä alituinen horjum inen antoi viim eis
televän siveltim envedon heidän luonteelleen yleisen 
m ielipiteen silmissä, ja  sen käänten mukaan, minkä 
tapahtumat saivat, h yöd ytti se ylenkatse, johon ne 
olivat painuneet, pääasiallisesti byrokraattien ja 
feodaaliherrain liikettä.



101

S yksyn  tullessa olivat eri puolueitten suhteet 
käyneet k y llin  kiih tyn eiksi ja  kireiksi saattaakseen 
ratkaisevan taistelun kiertämättöm äksi. Ensim äiset 
ottelut tässä sodassa dem okraattisten ja  vallan
kum ouksellisten joukkojen  ja  arm eijan välillä  ta
pahtuivat Frankfurtissa. V aikka  se oli vain to is
arvoinen taistelu, oli se ensimäinen huomion arvoi
nen voitto, m inkä sotaväki sai kapinallisista ja oli 
sillä  suuri m oraalinen vaikutus. Preussi salli Fran k
furtin  kansalliskokouksen perustaman kuvitellun 
hallituksen ilm eisistä syistä solmia Tanskan kanssa 
aselevon, missä ei vain luovutettu  Schlesw igin  sak
salaisia tanskalaisen koston käsiin, mutta minkä 
kautta m yöskin h yljä ttiin  kokonaan enemmän tai 
vähemmän vallankum oukselliset periaatteet, jotka 
yleisesti käsitettiin  sisältyvän Tanskan sotaan. Täm ä 
aselepo h yljä ttiin  kahden tai kolmen äänen enem
m istöllä F ran kfurtin  kansalliskokouksessa. M inis- 
teripula oli syntyvinään tästä äänestyksestä, mutta 
kolme päivää myöhemmin kansalliskokous uudel
leen otti esille kysym yksen ja  tosiasiallisesti pako
tettiin  peruuttamaan äänestyksensä ja  hyväksym ään 
aselevon. Täm ä häpeällinen m enettely nostatti väes
tön suuttumuksen. K atusulkuja rakennettiin, mutta 
F ran kfurtiin  oli jo  ved etty  riittävästi sotaväkeä, 
ja  niin kuusi tuntia kestäneen taistelun jälkeen oli 
kapina kukistettu. Samallaisia, m utta vähäm erkityk- 
sisempiä liikkeitä, jotka liitty iv ä t tähän tapaukseen, 
tapahtui muissa Saksan osissa (Badenissa, K ölnissä), 
mutta joutuivat ne samalla tavalla tappiolle.

Täm ä alkuottelu  antoi vastavallankum oukselli
selle puolelle sen suuren edun, että n yt se ainoa 
hallitus, joka kokonaan —  ainakin m uodollisesti —  
perustui yleiseen äänestykseen, F ran kfurtin  valta
kunnan hallitus samoin kuin kansalliskokouskin, oli
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turm eltunut, hävinnyt kansan silmissä. Täm ä hal
litu s ja  tämä kansalliskokous oli pakotettu vetoo- 
maan sotaväen pistim iin kansan tahdon ilmausta 
vastaan. Ne olivat kompromisoineet, ja  m itä vä
häistä arvoa ne olivatkin tähän asti voineet itse l
leen vaatia, tämä alkuperänsä kieltäm inen ja  kansan 
vihaam ista hallituksista ja  niiden sotaväestä riip 
puvaisuus teki valtakunnan päämiehen, hänen m i
nisterinsä ja  edustajansa tästä lähtien täysin arvot
tom iksi. Me tulemme pian näkemään kuinka ensiksi 
Itävalta, sitte Preussi ja  myöhemmin pienemmätkin 
valtiot kohtelivat ylenkatseella jokaista määräystä, 
jokaista pyyntöä, jokaista lähetystöä, m inkä ne 
saivat tältä kykenem ättöm ien uneksijain laitokselta.

Me tulemme nyt siihen suureen vastaiskuun 
Saksassa, joka vastaa ranskalaisten kesäkuun ta is
telua, tapahtumaan, joka oli yhtä ratkaiseva Sak
salle kuin Parisin  köyhälistön taistelu oli ollut 
R anskalle; me tarkotamme W ien in  vallankum ousta 
ja  sitä seuraavaa rynnäkköä, lokakuulla, 1848. M utta 
tämän taistelun tärkeys on sellainen, ja  eri tapahtu
main ja  asianhaarain, jotka välittömämmin edistivät 
sen esiintuloa, selittäm inen vaatii niin paljo tilaa 
T he Tribune’n palstoilla, että on välttämätöntä 
käsitellä sitä eri" kirjeessä.

Lontoo, helm ikuulla, 1852.



Wienin kapina

M aaliskuun ig  p., 1852.

Me tulemme nyt siihen ratkaisevaan tapahtu
maan, m ikä m uodosti vastavallankum ouksellisen puo
len Saksassa parisilaiseksi kesäkuun kapinaksi ja  
joka, yhdellä  ainoalla iskulla, käänsi vaa’an vasta
vallankum ouksellisten puolelle —  me tulemme loka
kuun kapinaan W ienissä, 1848.

M e olemme nähneet m ikä eri luokkien asema 
W ienissä oli m aaliskuun i2:nnen päivän voiton 
jälkeen. Me olemme m yöskin nähneet kuinka Itä
vallan ei-saksalaiset maakunnat sekottivat ja  häi
ritsivät saksalais-itävaltalaista liikettä. Tehtäväk
semme siis vain jää luoda lyh yt silm äys niihin sy i
hin, jo tka  johtivat tähän viim eiseen ja  hirveim pään 
saksalaisen Itävallan nousuun.

K orkea y lim ystö ja  pörssiporvaristo, jo tka  o li
vat m uodostaneet pääasiallisesti m etternichiläisen 
hallituksen epävirallisen kannatus joukon, olivat 
kyenneet, vielä  m aaliskuun tapauksien jälkeenkin, 
pitämään y llä  määräävää vaikutusvaltaansa h allituk
seen nähden, ei vain hovin, arm eijan ja  byrokratian 
kautta, m utta vielä  enemmän “ anarkian” kauhulla, 
m ikä nopeasti levisi keskiluokkien keskuudessa. 
Sangen pian ne rohkenivat työntää ulos tuntosar
vensa sanomalehtipainolain, m erkillisen, ylim ysm ie- 
lisen perustuslain ja  vanhalle “ säätyjen” jaolle pe



rustuvan vaalilain muodossa. Niinsanottu perustus
laillinen m inisteristö, joka m uodostui puoliliberaa- 
leista, aroista, kykenem ättöm istä byrokraateista, roh- 
keni toukokuun 14 p. tehdä suoranaisen h yökkäyk
sen joukkojen vallankum ouksellisia järjestö jä  vas
taan hajottam alla K ansalliskaartin ja  Akatem isen 
Legionan edustajain keskuskom itean, m ikä oli muo
dostettu tarkotuksella kontrolloida hallitusta ja 
kutsua tarpeentullen sitä vastaan liikkeelle  kansan
joukot. M utta tämä y rity s  vain manasi esiin touko
kuun 15 :nnen päivän kapinan, jossa hallitus pako
tettiin  tunnustamaan komitea, peruuttamaan perus
tuslaki ja  vaalilaki sekä myöntämään yleisellä  
äänioikeudella va litu ille  perustaville valtiopäiville 
oikeus laatia uusi perustava laki. K aik ki tämä 
vahvistettiin  seuraavana päivänä keisarillisella  ju 
listuksella. M utta taantumuspuolue, jo lla  oli m yös
kin edustajansa m inisteristössä, sai pian “ liberaali
set” virkaveljensä ryhtym ään uuteen hyökkäykseen 
kansan vo itto ja  vastaan. Akatem inen Legiona, kapi
naliikkeen puolueen linnotus, jatkuvan agitation 
keskus, oli juu ri tästä syystä tu llu t W ien in  m altilli
semmille porvareille kiusankappaleeksi, ministeris- 
tön dekreetti hajotti sen 26 p:nä. Ehkäpä tämä 
isku olisi onnistunut, jos sen olisi suorittanut vain 
K ansalliskaarti, m utta koska hallitus ei luottanut 
siihen liioin, toi se esiin sotaväkeä ja  K ansallis
kaarti kääntyi heti Akatem isen Legionan puolelle ja 
yh d isty i siihen ja  teki tyh jäksi m inisteristön hank
keen.

S illä  välin, toukokuun 16 p:nä, oli keisari 
hovinsa kanssa kuitenkin jättän yt W ien in  ja  paen
nut Innspruckiin. Täältä, uskollisten tyrolilaisten  
ympäröimänä, joitten  uskollisuutta taas nostatti se 
seikka, e ttä  sardinialais-lom bardialainen arm eija
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uhkasi tunkeutua heidän maahansa, ja  lähettyvillä  
olevain R ad etzky ’n joukkojen tukemana (Innspruck 
sija itsi vain tykinkantam an päässä), vastavallan
kum ouksellinen puolue löysi turvapaikan, missä se 
kontrolloim atta, huomaamatta ja  turvallisesti voi 
koota hajonneita voimiaan, korjata ja  levittää jä l
leen y li meian salaliittoverkkonsa. T ieto yh teys 
avattiin jälleen  R adetzky ’n Jellachich ’n ja  W in - 
dischgrätz’in kanssa samoin kuin luotettavien mies
ten kanssa eri maakuntain hallinnollisessa hierar
kiassa; veh k eilyt pantiin alkuun slaavilaisten pääl
likköjen  kanssa, ja  siten vastavallankum ouksellisen 
k lik in  käytettäväksi oli m uodostettu todellinen 
voima samaan aikaan kuin kykenem ättöm ien m i
nisterien W ienissä sallittiin  kuluttaa lyhytaikaisen 
ja  heikon kansansuosionsa jatkuvissa riidoissa val
lankum ouksellisten joukkojen kanssa, ja  väittelyissä 
tu levista perustuslakia säätävistä valtiopäivistä. 
N iinpä politiikka, joka jä tti pääkaupungin liikkeen 
omaan varaansa joksikin  ajaksi, politiikka, jonka 
tä yty i johtaa kapinallisen puolueen kaikkivaltiaa
seen asemaan sellaisessa yhtenäisessä ja  kesk itty
neessä maassa kuin Ranska, oli täällä Itävallassa, 
m onikirjavassa poliittisessa kokoomuksessa varmin 
keino taantum uksellisten voim ien uudelleen järjes
tämiseksi.

W ienissä keskiluokka, niiden kolmen perät
täisen tappion taivuttam ana ja  y leiselle  äänioikeu
delle perustuvain perustuslakia säätäväin valtio 
päiväin edessä ollessa, ja koska hovi ei enää ollut 
mikään pelättävä vastustaja, painui enemmän ja  
enemmän väsym ykseen ja  ty lsyyteen  ja  joutui sen 
ikuisen järjestyksen  ja  rauhanhuudon valtaan, 
m ikä kaikkialla  on temmannut mukaansa tämän 
luokan rajujen  m ieltenkuohujen ja  niitä seuranneen

105



io ö

kaupanhäiriytym isen jälkeen. Itävallan pääkaupun
gin tehtaat ovat rajottuneet m iltei yksinomaan 
ylejlisyysesin eitten  tuottamiseen, jo illa  vallanku
mouksen jälkeen ja  hovin paettua välttäm ättä oli 
o llu t vähä kysyntää. H uuto säännölliseen hallitus
järjestelm ään palaamisesta ja  hovin palaamisen puo
lesta, jo itten  kummankin oletettiin  tuovan kauppa- 
hyvinvoinnin elvytyksen  —  tämä huuto nyt tu li 
y leiseksi keskiluokkain keskuudessa. V altiopäiväin 
kokoontum ista heinäkuussa tervehdittiin  ilo lla  val- 
lankumouskauden päättym isenä; samoin oli terveh
d itty  hovin palaamista, joka R adetzky ’n Italiassa 
saamien voittojen  ja  D ob lh off’in taantum uksellisen 
m inisteristön tulon jälkeen piti itseään k y llin  vo i
makkaana uhmaamaan kansankapinan hyökyä, ja 
jota  samalla tarvittiin  W ienissä täydentäm ään sen 
veh k eily jä  valtiopäiväin slaavilaisen enemmistön 
kanssa. V altiopäiväin pohtiessa laeista, jo tka  kos
kivat talonpoikaisten vapauttam ista feodalism in 
kahleista ja  aatelistolle suoritettavasta pakollisesta 
työstä, täydensi hovi mestarivedostaan. E lokuun 
ig  :nä päivänä piti keisari Kansalliskaarrtin katsel
m usta; keisarillinen perhe, hovilaiset ja  ylem mät 
upseerit k ilpailivat keskenään voittaakseen toinen 
toisensa im arteluissa asestettuja porvareita kohtaan, 
jotka olivat jo hum altuneet ylpeydestä- nähdessään 
itsensä ju lk isesti tunnustetuksi yhtenä tärkeänä 
osana valtiossa; heti jälkeen päin ju lkaistiin  päätös, 
hra. Schw arzer’in, kabinetissa olevan ainoan popu- 
läärisen m inisterin allekirjottam ana, joka peruutti 
hallituksen avun, m itä tähän asti oli annettu työ t
töm ille työläisille . Tem ppu onnistui; keskiluokka- 
laiset kansalliskaartilaiset ju listivat tukevansa mi
nisterinsä päätöstä; ne hyökkäsivät “anarkistien” 
kimppuun, kuin tiik erit ne kävivät aseettoman, vas-
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tustatekemättöm än työväestön päälle silpoen suuren 
joukon niitä elokuun 23 p. N iin oli vallankum ouk
sellisen voiman yhtenäisyys ja  voim a särkyn yt; 
luokkataistelu  porvariston ja  köyhälistön välillä  oli 
W ienissäkin  tu llut veriseen purkaukseen ja  vasta
vallankum ouksellinen piiri näki lähenevän päivän, 
jo llo in  se voisi iskeä suuren iskunsa.

U nkarin asiat sangen pian tarjosivat tilaisuuden 
julistaa  niitä periaatteita, jo itten  perustalla se aikoi 
toimia. Lokakuun 5 p. ju lkaistiin  W ienin Gasettessa 
keisarillisella  m ääräyksellä —  joka ei o llu t minkään 
U nkarin vastuunalaisen m inisterin vahvistam a —  
Unkarin valtiopäivät hajotetuiksi, ja  nim itettiin 
baani Jellachich Kroatiasta sen maan siviili- ja  
sotilaskuvernööriksi, mies joka oli eteläslaavilaisen 
taantumuksen johtaja ja  tosiasiallisesti sodassa 
U nkarin la illisia  viranom aisia vastaan. Samaan ai
kaan annettiin sotajoukoille W ien issä  m ääräykset 
marssia ulos ja  muodostaa osa siitä arm eijasta, jonka 
oli määrä tukea Jellachich ’in valtaa. Täm ä kuitenkin 
olisi saattanut pukinsorkan liian avoim esti näky
v iin ; jokainen W ienissä tunsi, että sota U nkaria 
vastaan oli sotaa perustuslaillisen hallituksen peri
aatetta vastaan, joka periaate juuri sillä  päätök
sellä tallattiin , keisarin  yrittäessä saattaa päätöksille 
laillinen voim a ilman vastuunlaisen m inisteristön 
vahvistusta. Väestö, Akatem inen L egiona ja  W ien in  
K ansalliskaarti nousivat yhdessä lokakuun 6 p. ja 
vastustivat sotajoukkojen lähtöä; jo tku t grenatöörit 
m enivät väestön p u o le lle ; lyh yt taistelu  tapahtui 
väestöjoukkojen ja  sotaväen vä lillä ; sotam inisteri 
L ato ur’in surmasi väestö, ja  illalla  olivat viim e
m ainitut voitolla. Samaan aikaan baani Jellachich, 
jonka P erczel oli lyö n yt Stuhlweissenburgissa, 
oli paennut lähelle W ieniä, saksalaisen Itävallan



alueelle; w ieniläiset sotajoukot, jo itten  oli määrä 
marssia hänen avukseen; asettuivat nyt silm innäh
tävästi viham ieliselle ja  puolustautuvalle kannalle 
häntä vastaan; ja  keisarin ja  hovin oli taaskin 
paettava O lm iitziin, puolislaavilaiselle alueelle.

M utta O lm iitzissä havaitsi hovi olevansa aivan 
toisellaisessa ym päristössä kuin sillä  oli Inns- 
pruckissa. Se oli n yt asemassa, jossa se voi heti 
avata taistelun vallankum ousta vastaan. Sitä ym 
päröivät perustuslakia säätäväin valtiopäiväin slaa
vilaiset edustajat, jo tka kerääntyivät O lm iitziin  ja 
niiden ohella slaavilaisin toilijat monarkian kai
k ilta  kolkilta. Kam ppailu niiden silm issä oli sotaa 
slaavilaisuuden palauttam iseksi ja  niiden kahden 
tunkeilijan  hävittäm iseksi, jo itten  käsitettiin  slaa
vilaiselle  maaperälle tunkeutuneen, nim ittäin sak
salaisten ja  m agyaarien. W in d isch grätz ’istä, Pragin 
vallottajasta, joka oli nyt W ien in  ym päri 
keskitetyn  arm eijan komentaja, tu li slaavilaisen 
kansallisuuden sankari. Ja hänen arm eijansa ke 
rääntyi nopeasti kaikilta  tahoilta. Böömistä, Mää
ristä, Steierm arkista, Y lä-Itävallasta  ja  Italiasta 
marssi rykm entti rykm entin jälkeen teillä, jotka 
johtivat W ien iin , yhtyäkseen Jellach ’in ja  pääkau
pungin entisen linnotusväen joukkoihin. Y li  60 
tuhatta m iestä siten yh d isty i lokakuun loppuun 
mennessä, ja  pian ne alkoivat p iirittää kaupunkia 
kaikilta  tahoilta, kunnes olivat lokakuun 30 p. 
lähentyneet k y llin  lähelle rohjetakseen ratkaise
vaan hyökkäykseen.

W ienissä oli samaan aikaan hämminki ja  avu t
tomuus vallalla. N iin pian kuin voitto oli saavu
tettu, tu li keskiluokka taas sen vanhan epäluot
tamuksensa valtaan “ anarkistista” työväenluokkaa 
kohtaan; työm iehet, muistaessaan sen kohtelun,
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m inkä ne olivat saaneet kuusi viikkoa ennemmin 
asestettujen liikem iesten käsistä, ja  keskiluokan 
epävarman ja  horjuvan politiikan takia yleensä, ei 
olisi kaupungin puolustusta niiden käsiin uskonut, 
ja  vaati aseita ja  sotilasjärjestöä itselleen. Akatem i- 
nen Legiona, täynnä intoa taistellakseen keisaril
lista despotismia vastaan, oli kokonaan kykenem ä 
tön tajuamaan näitten kahden luokan toisiaan vie- 
romisen luonnetta tai muuten käsittämään tilanteen 
vaatim uksia. Häm m inkiä oli väestön mielessä, häm
m inkiä hallitsevissa neuvostoissa. Jälellejääneet sak
salaiset valtiopäivien edustajat, ja  jotkut slaavilaiset, 
jotka toim ivat Olm iitzissä olevain ystäväinsä vakoi
lijoina, ja  sen lisäksi jo tku t vallankum ouksellisem 
mat puolalaiset edustajat, pysyivät paikoillaan. 
M utta sen sijaan että ne olisivat tarttuneet asioihin 
tarm okkaasti, ku luttivat ne kaiken aikansa jouta
vassa väittelyssä  siitä  onko m ahdollista vastustaa 
keisarillista  arm eijaa astumatta y li  perustuslaillisten 
sopim usten rajojen. Turvallisuuskom iteaa, joka 
m uodostui m elkein kaikista W ien in  väestön jär
jestö istä ja  yhdistyksistä, vaikka se o lik in  päättänyt 
asettua vastarintaan, hallitsi vielä porvareista ja  
pikkuliikem iehistä m uodostunut enemmistö, joka ei 
koskaan sallinut sen seurata mitään päättävää, tar
m okasta toimintasuuntaa. Akatem isen Legionan neu
vosto hyväksyi urheita päätöksiä, mutta ei m iten
kään kyennyt asettumaan johtoon. Työläisluokat, 
epäluulon alaiset, aseistariisutut, järjestym ättöm ät, 
jotka tuskin olivat päässeet irti vanhan hallituksen 
henkisistä kahleista, olivat tuskin heräämässä, eivät 
tietoisuuteen, m utta vain vaistoamaan yhteiskun
nallisen asemansa ja  oikean poliittisen toiminnan 
suunnan, voivat vain saada äänensä kuuluville 
äänekkäillä m ielenosotuksillaan, eikä voitu  otaksua
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niiden voivan suoriutua hetken vaikeuksista. M utta 
ne olivat valm iit —  niinkuin ne aina olivat Saksassa 
vallankum ouksen aikana —  taistelem aan viim eiseen 
asti, niin pian kuin ne saivat aseita.

Sellainen oli asiaintila W ienissä. U lkopuolella oli 
jälleen  järjestettyn ä Itävallan arm eija, R adetzky ’n 
Italiassa saavuttamain voittojen  innostama, 60 tai 
70 tuhatta miestä, hyvin  järjestyneenä, ja  jos ei 
n yt hyvin  johdettuna, niin ainakin sellaisena, jo lla  
oli komentajansa. Kaupungin sisällä va llitsi häm
m inki, luokkajako, epäjärjestys; K ansalliskaartista 
osa oli päättänyt olla kokonaan taistelem atta, osa 
epäröivällä kanna ja  pienin osa vain oli valm is 
toim intaan; köyhälistö joukko oli voim akas luku
määrältään, m utta ilman johtajia, ilman m inkään
laista p oliittista  valistusta, altis joutumaan paniikin 
valtaan yhtä hyvin  kuin hurjan kiihkon pyräyk- 
siinkin m iltei ilman syytä, jokaisen liikkeellepannun 
väärän huhun uhri, aivan valm is taistelemaan, mutta 
aseeton, ainakin alussa, ja  puuttellisesti asestettu 
ja  huonosti järjesty n y t kun se lopulta taisteluun 
johd ettiin ; avuttom at valtiopäivät pohtivat teoreet
tisia  viisauksia silloin  kuin katto sen pään päällä 
oli m elkein tulessa; johtava kom itea ilman kan
nustinta tai tarmoa. K aik ki oli -muuttunut sitte 
maalis- ja  toukokuun päivien, jo llo in  vastavallan
kum ouksellisessa leirissä kaikki oli sekaisin ja  
jo llo in  ainoa järjestyn yt voima oli se, jonka vallan 
kumous oli luonut. T u skin  voi olla epäilystä sel
laisen taistelun tuloksesta, ja  m itä epäilyä olisi 
o llutkin, sen selv ittivät lokakuun 30 ja  31 sekä 
marraskuun 1 päiväin tapahtumat.

Lontoo, m aaliskuulla 1852.
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Wienin rynnäkkö —  Wienin kavallus

H uhtikuun 9 p., 1852.

K un W in d isch grätz ’in yh d istyn yt arm eija lo 
pulta alkoi hyökkäyksen W ien iä  vastaan, olivat ne 
voimat, jo ita  puolustukseen vo itiin  panna, ylen  r iit
tämättömät siihen tarkotukseen. V ain  osa K ansallis
kaartia voitiin  vallihautoihin tuoda. K öyhälistö- 
kaarti ky lläkin  sitte lopulta häthätää m uodostettiin, 
m utta yrityksen  m yöhäisyyden takia siten käyt
tääkseen hyväkseen väestön lukuisinta, rohkeinta ja 
tarm okkainta osaa, oli se liiaksi tottum aton käyttä
mään aseita ja  noudattamaan kurin alkeitakaan, teh
däkseen m enestyksellä vastarintaa. N iinpä siis 
Akatem inen Legiona, kolmen neljäntuhannen m ie
hen suuruinen, hyvin  harjotettu  ja  kuriin  tottunut 
m äärättyyn asteeseen asti, urhea ja  innostunut, oli 
sotilaallisesti puhuen ainoa joukko, m ikä oli sellai
sessa asemassa, että se kykeni suorittam aan työnsä 
m enestyksellä. M utta m itä olivat ne, muutamain 
luotettavain kansalliskaartilaisten ja  sekavan, aseis
tetun köyhälistöjoukon kanssa, verrattuna vastas
saan oleviin W in d isch grätz ’in paljoa lukuisam piin 
vakinaisiin joukkoihin, vaikka ei edes otettaisikaan 
lukuun Jellach ’in rosvojoukkoja, jotka olivat tot- 
tum uksiensa luonnosta sangen käytännöllisiä talosta 
taloon ja  solasta solaan käytävässä sodassa? Ja m il
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laisia, vain vanhoja, kuluneita, huonosti asestettuja 
ja  huonosti varustettuja tykk ejä  olikaan kapinal
lis illa  asettaa sitä lukuisaa, hyvin  varustettua ty 
kistöä vastaan, jota W in d isch grätz niin kursaile
matta käytti.

M itä lähemmäksi vaara läheni, sitä suuremmaksi 
sekasorto W ienissä kävi. Valtiopäivät, aivan viim e 
hetkeeen asti, eivät saaneet sen vertaa tarmoa, että 
olisivat pyytäneet apua P erczelin  unkarilaiselta ar
m eijalta, joka oli leiriytyneen ä muutaman m ailin 
päässä pääkaupungin alapuolella. Kom itea hyväksyi 
ristiriita isia  päätöslauselmia, häilyen itse, samoin 
kuin asestetut väestöjoukotkin, sinne tänne, vuoroin 
nousevassa, vuoroin laskevassa huhujen ja  vastahuhu- 
jen vuossa. O li vain yksi asia, jossa kaikki olivat y k si
m ielisiä —  omaisuuden kunnioitus; ja  sitä nouda
tettiin  sellaisina aikoina m iltei naurettavuuteen asti. 
M itä lopulliseen puolustussuunnitelm aan tuli, sangen 
vähä siinä suhteessa oli tehty. Bern, ainoa saapu
v illa  oleva mies, joka olisi voinut W ien in  pelastaa, 
jos kukaan olisi silloin  sen voinut tehdä, m iltei 
tuntematon muukalainen, slaavilainen synnyltään, 
luopui yrityksestä  yleisen epäluottamuksen masenta- 
mana. Jos hän olisi peräänantamattomasti jatkanut, 
olisi hänet voitu  lynkata kavaltajana. Messenhauser, 
kapinallisten joukkojen komentaja, joka oli enem
män n ovellik irja ilija  kuin edes alempi upseeri, oli 
kokonaan kykenem ätön siihen tehtävään; ja  ku i
tenkaan ei kansapuolue kahdeksan kuukautta kestä
neiden  vallankum oustaistelujen jälkeen ollut tuot
tanut tai saanut aikaan kykeneväm pää sotilasta 
kuin hän. N iin  se kam ppailu siis alkoi. Ottaen huo
mioon w ieniläisten peräti riittäm ättöm ät puolustus- 
välineet ja  niiden sotilaallisen taidon ja  joukkojen
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järjestyn eisyyd en  tavattom an puutteen, tekivät ne 
urheata vastarintaa. M onin paikoin Bem ’in mää
räykset, silloin  kuin hän vielä  o li komentajana, 
“puolustaa asemaa viim eiseen mieheen asti’’, suori
tettiin  aivan kirjaim elleen. M utta voim a pääsi voi
tolle. K atusulun toisensa jälkeen pyyhkäsi keisa
rillin en  tykistö  n iillä  p itk illä  ja  leveillä  aukeamilla, 
jotka muodostavat esikaupunkien valtakadut; ja  
toisen taistelupäivän iltana vahasivat kroatialaiset 
Vanhankaupungin rinnettä vastapäätä olevan talojen 
rivin. U nkarilaisen arm eijan heikko ja  säännötön 
hyökkäys päättyi perinpohjaiseen tappioon; ja  ase
levon kestäessä, kun Vanhankaupungin jotkut osat 
antautuivat, toisten empiessä ja  levittäessä hämmen
nystä, ja  kun Akatem isen ^Legionan jätteet varus
tivat uusia vallihautoja, astuivat keisarilliset joukot 
sisälle ja  yleisen  sekasorron vallitessa Vanhakau
punki oli vallattu. ^

T ätä voittoa heti seuranneet seuraukset, raakuu
det ja  sotalain nojalla toimeenpannut m estaukset, ne 
ennenkuulumattom at julm uudet ja  halpamaisuudet, 
jo ita  suorittivat slavonialaiset laumat, jo tka  pääs
tettiin  irti W ien in  kimppuun, ovat liian hyvin  tun
netut tullakseen tässä jälleen kerrotuiksi. V astai
siin seurauksiin, siihen kokonaan uuteen kääntee
seen, minkä vallankum ouksen tappio W ienissä antoi 
Saksan asioille, on m eillä syytä  kiinnittää huomio 
myöhemmin. Kahta jälelläolevaa kohtaa on W ienin  
rynnäkön yhteydessä käsiteltävä. T ällä  pääkau
pungilla  oli kaksi liitto laista  —  U nkarin ja  Saksan 
kansa. M issä olivat ne tällä onnettom alla hetkellä?

Me olemme nähneet kuinka w ieniläiset, vasta 
vapautuneen kansan kaikella autiudella, olivat nous
seet puolustamaan asiaa, mikä, vaikka se olikin



H 4

viim ekädessä heidän omansa, oli ensi sijassa ja  ennen 
kaikkea unkarilaisten asia. Ennemmin kuin kärsivät 
itävaltalaisten joukkojen marssivan U nkarin kim p
puun, vetivät ne päälleen ensimäisen ja  hirveimmän 
hyökkäyksen. Ja kun ne tällä tavalla jalosti tu livat 
liittolaistensa avuksi, vetivät unkarilaiset, jo tka  me
nestyksellä  taistelivat Jellachich ’n joukkoja  vas
taan, hänet W ien in  kimppuun, ja  voitollaan vah
vistivat niitä voimia, jo itten  tu li hyökätä tätä kau
punkia vastaan. N äitten olosuhteitten vallitessa oli 
unkarilaisten selvä velvollisuus viipym ättä ja  kai
k illa  käytettävissä olevilla  voim illaan tukea, ei 
W ien in  valtiopäiviä, ei Turvallisuuskom iteaa tai mi
tään muuta W ien in  virallista  laitosta, m utta w ieni
läistä vallankum ousta. Ja jos U nkari olisi unohta
nutkin sen, että W ien i oli ta istellut Unkarin ensi
mäisen taistelun, ei sen olisi oman turvallisuutensa 
takia pitänyt unohtaa, että W ien i oli unkarilaisen 
itsenäisyyden ainoa etuvartio ja  että W ien in  kukis
tumisen jälkeen ei mikään voisi pidättää keisarillis
ten joukkojen etenemistä sitä itseään vastaan. Me 
kyllä  tiedämme sangen hyvin kaiken sen, m itä unka
rilaiset voivat sanoa ja  ovat sanoneet puolustaakseen 
toimettomuuttaan W ien in  saarron ja  rynnäkön ai
kana: omien voim iensa riittäm ättöm yys, W ien in  
valtiopäivien tai jonkun muun virallisen laitoksen 
kieltäytym inen kutsum asta heitä avuksi, välttäm ät
töm yys p ysytellä  perustuslaillisella pohjalla ja  kart
taa sekaannusta saksalaisen keskusvallan kanssa. 
M utta tosiasia on, m itä unkarilaisen arm eijan vo i
mien riittäm ättöm yyteen tulee, että ensimäisinä päi
vinä W ien in  vallankum ouksen ja  Jellachich ’n saa
pumisen jälkeen ei puuttunut mitään vakinaisten 
joukkojen  kunnosta, sillä  itävaltalaiset vakinaiset 
joukot eivät vielä  läheskään olleet keskittyn eet; ja
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rohkea, peräänantamaton takaa-ajo Jellachich ’n jou 
koista saadun ensimäisen voiton jälkeen, vaikkapa 
vain n iillä  nostoväen joukoilla, jo tka taistelivat 
Stuhhveissenburgissa, olisi o llu t riittävän tehokasta 
saamaan aikaan yhteyden w ieniläisten kanssa ja  
viivyttäm ään siihen päivään asti kuusi kuukautta 
itävaltalaisen arm eijan kaikkea keskittym istä. So
dassa, ja  varsinkin vallankum ouksellisessa sodan
käynnissä on ensimäinen sääntö toimintanopeus, kun
nes joku  ratkaiseva voitto  on saavutettu, ja  me 
emme ollenkaan emmi sanoa: pelkästään sotilaalli
sella pohjalla. Perczepin ei olisi p itänyt pysähtyä 
ennenkuin olisi saavuttanut yhteytensä w ien iläis
ten kanssa. Siihen sisältyi kylläkin  riskiä, m utta 
kuka koskaan on voittanut taistelua ilman jotakin 
riskiä? Ja eivätkö w ieniläiset asettaneet mitään 
vaaranalaiseksi kun ne —  400 tuhatta käsittävä 
väestö —  vetivät kim ppuunsa ne joukot, joitten  oli 
määrä m arssia vallottam aan 12 m iljoonaa unkari
laista? Sotilaallinen virhe tehtiin siinä, kun odo
tettiin  siksi kuin itävaltalaiset olivat yhdistyneet, 
ja  tehtiin  Schwechatissa heikko yritys, m ikä päät
tyi, kuten ansaitsikin, häpeälliseen tappioon —  tämä 
sotilaallinen virhe aiheutti varmasti suuremman vaa
ran kuin olisi tuottanut päättävä marssi W ieniä 
kohti Jellachich ’n hajanaisia rosvojoukkoja vastaan.

M utta sellainen unkarilaisten eteneminen, ilman 
jonkun virallisen laitoksen myöntämää oikeutta, olisi 
o llut loukkaus saksalaisia alueellisia oikeuksia koh
taan, sanotaan, se olisi johtanut sekaantum isiin 
F ran kfurtin  keskusvallan kanssa, ja  olisi, ennen
kaikkea, ollut luopum ista siltä  laillisuuden ja  perus
tuslaillisuuden tieltä, m ikä m uodosti unkarilaisten 
asian tuen ja  voiman. 'M utta viralliset laitokset
han W ien issä  eivät olleet m itään! V altiopäivät ja



viralliset kom iteatko ne olivat nousseet U nkaria 
puolustamaan, tai oliko se W ien in  väestö, ja  vain 
se, m ikä oli tarttunut m usketeihin kokemaan ensi- 
mäisen taistelun tulen U nkarin itsenäisyyden puo
lesta? E i se ollut tämä eikä tuo virallinen laitos 
W ienissä, m inkä tukem inen oli tärkeätä; kaikki 
nämä laitokset voivat, ja  olisivat voineet, tu lla  ku
m otuiksi sangen pian vallankum ouksellisen liikkeen 
edistyessä; m utta se oli vallankum ouksellisen liik 
keen ylivalta, kansanjoukon toiminnan katkeam a
ton edistys itse, joka vain oli kysym yksessä ja  joka 
vain voi U nkarin maahan hyökkäykseltä  pelastaa. 
M itä m uotoja tämä vallankum ouksellinen liike  jä l
keenpäin saisikin, o lisi se ollut w ieniläisten eikä 
unkarilaisten asia, niin kauan kuin W ien i ja  saksa
lainen Itävalta  yleensä p ysyi niiden liitolaisena yh 
teistä vihollista  vastaan. M utta kysym ys on emmekö 
me tässä U nkarin hallituksen johonkin laillisten  
valtuuksien varjoon tarttum isessa näe sitä ensi
m äistä selvää verukkeen oiretta siitä  jotenkin epäi
lyttävästä m enettelyjen laillisuudesta, mikä, jos se 
n yt ei pelastanutkaan Unkaria, ainakin kerrottiin 
sangen hyvin  myöhempänä aikana englantilaisen 
keskiluokkalaisen yleisön edessä.

M itä tulee väitteeseen m ahdollisista ristir ii
doista Frankfurtissa olevan Saksan keskusvallan 
kanssa, oli se aivan joutava. Vastavallankum ouksen 
voitto W ien issä  oli tosiasiallisesti kukistanut Frank
fu rtin  viranom aiset; ne o lisivat yhtä hyvin tu lleet 
kukistetuiksi jos vallankum ous siellä olisi saanut 
sitä tukea, m ikä olisi ollut välttäm ätöntä vih ollis
tensa lyöm iseksi. Ja lopuksi se väite, että U nkari ei 
voinut luopua la illise lta  eikä perustuslailliselta 
perustalta, voi käydä täydestä brittiläisten  vapaa
kaupan kannattajain keskuudessa, m utta ei se kos-
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kaan tule olemaan pätevä historian silm ien edessä. 
Otaksukaam me että W ien in  väestö o lisi pitänyt 
kiinni “ la illisista  ja  perustuslaillisista keinoista” 
m aaliskuun 13 ja  lokakuun 6 pnä, miten silloin  olisi 
käyn yt sille “ lailliselle  ja  perustuslailliselle” liik 
keelle ja  kaikille  n iille  kunniakkaille taistelu ille, jotka 
ensi kerran toivat U nkarin sivistyneen maailman 
huomioon? Juuri sen laillisen  ja  perustuslaillisen 
pohjan, jo lla  väitetään unkarilaisten toim ineen v. 
1848 ja  1849 vallotti n iillf  W ien in  väestön äärimäi- 

'  simmän laiton ja  perustuslakivastainen nousu maa 
liskuun 13 p. T ar kotuksemme ei ole käsitellä 
U nkarin vallankum ouksellista historiaa, m utta asian
m ukaista lienee panna m erkille se, että on äärimäi- 
simmän hyödytöntä käyttää ilm eisesti vain la il
lisia  vastarinnan keinoja vihollista  vastaan, joka 
sellaisia joutavuuksia h a lve k sii; ja  lisäämme me, 
ellei o lisi o llut tätä ikuista laillisuuden veruketta 
johon G örgey tarttui ja  käänsi hallitusta vastaan, 
olisi G örgey ’n arm eijan uskollisuus kenrraaliansa 
kohtaan ja  se häpeällinen V ilagosin  katastroofi ollut 
mahdoton. Ja kun sitte lopultakin unkarilaiset tu li
vat Leitha-joen y li  lokakuun loppupuolella, 1848, 
eikö se ollut yhtä laiton kuin olisi heti tapahtuva 
ja  päättävä hyökkäyskin  ollut?

Tiedettävästi emme me vaali mitään epäystä
vällisiä  tunteita U nkaria kohtaan. Me puolustimme 
sitä taistelu jen aikana; sallittakoon sanoa, että sano- 
malehtemme N eue Rheinische Zeitun g  10) on tehnyt

10) Vuoden 1848 maaliskuun vallankumouksen jälkeen, palattuaan 
Parisista Saksaan ja asetuttuaan Kölniin perusti Marx t äin an sanoma
lehden. Vaikka Neue Rheinische Zeitung (U usi Reinin Lehti) ei koskaan 
esiintynyt “kommunististen suunnitelmien” ajajana, kuten esimerkiksi Mr. 
Dawson sanoo sen tehneen, tuli siitä kuitenkin hallitukselle oikea painajai
nen. Taantumukselliset samoinkuin liberaalitkin tuom itsivat sitä, varsinkin 
sen jälkeen kun Marx loistavasti puolusti Parisin kesäkuun kapinaa. Kun
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enemmän kuin muut U nkarin asiaa tunnetuksi 
Saksassa selittäm ällä m agyaarien ja  slaavilaisten 
rotujen välisen taistelun luonnetta ja  seuraamalla 
U nkarin sotaa artikkelisarjassa, jo ka  on saanut osak
seen sen suosiollisen huomion, että siitä  on plagiari- 
s o itu 11) m iltei jokaiseen tätä asiaa käsittelevään 
myöhemmin julkaistuun kirjaan, u nkarilaissyntyis
ten omiin teoksiin, silm innäkijäinkään teosten poik
keusta tekemättä. Me vieläkin  pidämme U nkaria 
jokaisessa tulevaisuuden nousussa m a n n e r m a a l la 

välttämättöm änä ja  luonnollisena Saksan liitto la i
sena. M utta me olemme olleet k y llin  ankaria om ille

Köln julistettiin piiritystilaan. lakkautettiin lehti kuudeksi viikoksi — 
ilmestyäkseen jälleen entistä mainehikkaampana ja suuremmalla levikillä 
r “!*1 en.n^”’ . Marraskuulla tapahtuneen preussilaisen vallankaappauksen 
jälkeen julkaisi lehti jokaisen numeronsa otsikossa vetoomuksen väestölle, 
jossa kehotettiin kieltäytymään maksamasta veroja ja vastaamaan voi
maan voimalla. Tämän ja joittenkin muitten kirjotuksien takia nostettiin 
lehteä vastaan pari kannetta. Ensimäisessä oikeusjutussa olivat syytettyinä  
Marx, Engels ja Korff: toisessa ja tärkeämmässä oli syytettyjen penkillä 
Marx, Schapper ja Schneider. I leitä  syytettiin “kansan kiihottamisesta  
^ l e t t u u n  vastarintaan hallitusta ja sen virkamiehiä vastaan". Marx 
pääasiallisesti johti puolustusta ja piti loistavan puheen. (Tämä puhe on 
julkaistu myöskin suomeksi “Vallankumous- ja  taantumusaikoina”-nimi- 
sessa i  rjo Sirolan suomentamassa kokoelmassa. —  Suom ent.) “ Marx 
pidättyy (tassa puheessaan) kaikista puhctaidollisista kukkasista; hän 
käy suoraan asian ytimeen, ja ilman mitään kaunopuheista mahtiponti
suutta paattaa sen poliittisen tilanteen yhteenvetoon. Kuka tahansa saattoi 
ajatella, että Marxin itsensä tulisi pitää poliittinen esitelmä valamiehistölle. 
Ja nnnpa tosiaankin jutun päätyttyä eräs valamiehistön jäsen kävi toisten  
valamiesten nimessä kiittämään Marxia siitä opettavasta esitelmästä, minkä 
h®n. F"1.. hc,l,c pitänyt." (nerstein in  teos: “ Ferdinand Lassalle.") Vala
miehistö vapautti yksim ielisesti syytetyt. Marxin toimittaman “Uuden 
Kemin Lehden avustajain joukossa olivat Engels, \V. W olff, Werth 
Lassalle; Freiligrath kirjotti siihen mainioita vallankumouksellisia 
runojaan. Mainioin näistä on se kuuluisa “ Reinin Lehden hyvästijättö” , 
ioka julkaistun toukokuun 19 p.. 1849, hallituksen lakkauttaman sanoma
lehden viim eisessä numerossa punaisella painettuna.

“ Viimeinen kruunu kun pirstana on.
Missä kauhut kammitsi mieltä,

Ja kansa kun haastaa tuomion.
Minut rinnallas löydät sä sieltä.

Kannoilla Reinin ja Tonavan 
Kera voiton täyttymyksen 

Valan täyttävän näät kapinoitsijan,
Jolta nyt saat tervehdyksen."

11) P la g i a n s m i:  k ir ja ll in e n  v a rk a u s . —  S u o m en t.



maanmiehillemme pitääksemme itsellemm e oikeuden 
puhua naapureistamme; ja  kun meidän on tässä 
kirjotettava m uistiin tosiasioita h istoriallisella  puo
lueettom uudella, on meidän sanottava että tässä 
erikoisessa tapauksessa W ien in  väestön altis urheus 
ei o llu t vain paljo jalompaa, m utta m yöskin paljo 
kaukonäköisempää kuin U nkarin hallituksen suuri 
varovaisuus. Ja saksalaisina sallittakoon meidän 
vielä  sanoa, että me emme kaikkiin  niihin unkari
laisen taistelun kom eihin voittoihin ja  kunniakkai 
hin taisteluihin vaihtaisi sitä maanmiestemme, W ie 
nin väestön, om atahtoista yksinäistä nousua ja  
uheata vastarintaa, mikä antoi U nkarille aikaa jär
jestää arm eijan, joka voi tehdä sellaisia suuria 
asioita.

W ien in  toinen liittolainen oli saksalainen väestö. 
M utta se oli kaikkialla  samassa kam ppailussa kuin 
w ieniläisetkin. Frankfurt, Baden ja  K öln  olivat 
juuri kukistuneet ja  riisutut aseista. B erlinissä ja 
Breslaussa oli väestö taisteluun syöksym äisillään 
arm eijan kanssa ja  joka päivä odotettiin  yhteen
ottoa. K aikkialla  oli ratkaisua vaativia kysym yksiä, 
jotka vain asevoimalla voitaisiin  ratkaista; ja  nytpä 
vasta ensi kerran vakavasti tunnettiin Saksan vanhan 
hajanaisuuden jatkum isen tuhoisat seuraukset. Jo
kaisen valtion, jokaisen maakunnan ja  kaupungin 
eri kysym ykset olivat pohjaltaan sam oja; m utta ne 
tuotiin  esiin kaikkialla  eri m uodoissa je eri nimisinä, 
ja olivat ne kaikkialla saavuttaneeet erilaisen kyp 
syysasteen. Niinpä kävi, että vaikka jokaisella 
paikkakunnalla tunnettiin W ien in  tapauksien rat
kaiseva paino, ei kuitenkaan missään voitu  iskeä 
tärkeätä iskua mitenkään toivoen w ien iläisille  apua 
siten tuottaakseen, tai saadakseen aikaan niille 
edullisen syrjä liik k e e n ; ei jäänyt mitään niiden
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auttam iseksi kuin parlam entti ja  F ran kfurtin  kes
kusvalta; niihin vedottiin kaikilta  tahoilta, mutta 
m itä ne tekivät?

F rankfurtin  parlam entti ja  se äpärä, m inkä se 
sukurutsaussuhteellaan oli päivänvaloon saattanut 
Saksan vanhan m aapäivälaitoksen kanssa, niinsanottu 
keskusvalta, käyttivät hyväkseen w ieniläisten lii
kettä osottaakseen äärimäisimmän m itättöm yytensä. 
Täm ä halveksittava edustuslaitos oli, kuten olemme 
nähneet, kauan sitte uhrannut neitseytensä, ja  niin 
nuori kun se olikin, oli se jo  käymässä harmaa
päiseksi ja  saavuttanut kokem usta kaikissa koris
telu- ja  m aalaustaidoissa sekä valediplom aattisessa 
prostitutiossa. N iistä  vallan, Saksan uudelleen
syntym isen ja  yhdistym isen unelm ista ja  m ieli
kuvista, joitten  vallassa se alussa oli ollut, ei jää
nyt jälelle  muuta kuin sarja teutoonisia iskulauseita, 
jo ita  to istettiin  jokaisessa tilaisuudessa, ja  kunkin 
yksityisen  jäsenen vankkumaton usko omaan tär
keyteensä samoin kuin väestön herkkäuskoisuuteen. 
A lkuperäinen naivius oli heitetty  syrjä ä n ; saksa
laisen väestön edustajat olivat kääntyneet käytän- 
nönmiehiksi, se tahtoo sanoa, ne olivat havainneet, 
että m itä vähemmän ne tekivät ja  m itä enemmän 
ne lörpöttelivät, sitä turvatum pi olisi heidän ase
mansa Saksan kohtalon välim iehinä. E ipä siksi, että 
ne olisivat pitäneet m enettelyjään joutavina; aivan 
päinvastoin oli asian laita. M utta ne olivat keksi
neet, että kaikki todella suuret kysym ykset, koska 
ne kuuluivat n iille  k ie lle ty lle  alalle, oli paras jä t
tää aloilleen, ja  kuten joukko Bysantisen keisari
kunnan oppineita, pohtivat ne tärkeydellä ja  väsy- 
m ättöm yydellä, joka oli sen kohtalon arvoinen, mikä 
niiden osaksi lopulta tu li, teoreettisia dogmeja, 
jotka jo kauan sitte oli ratkaistu sivistyneen maail-
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man joka kolkalla, tai sitte m ikroskooppisen pieniä 
käytännöllisiä kysym yksiä, jo tka  eivät koskaan jo h 
taneet m ihinkään käytännöllisiin  tuloksiin. Koska 
tämä eduskunta näinollen oli eräänlainen lancasteri
lainen k o u lu 12) jäsentensä keskinäistä opastusta 
varten, ja  näinollen oli sangen tärkeäm erkityksinen 
heille itselleen, olivat he vakuutettuja, että se teki 
enemmänkin kuin Saksan kansalla oli oikeus odot
taa, ja  p iti maankavaltajana jokaista, jo lla  oli jul- 
keutta vaatia heitä tulemaan johonkin tulokseen.

K un w ieniläinen kapina puhkesi, oli siellä sen 
johdosta joukko vä lik yselyjä , vä ittelyjä, esityksiä ja  
m uutosesityksiä, jo tka  eivät tie tysti johtaneet m i
hinkään. Keskusvallan tu li sekaantua asiaan. Se 
lähetti W ien iin  kaksi edustajaa, entisen liberaalin 
W elckerin  ja  M oslen. Don Q uixoten ja  Sancho 
Panzan retket m uodostaisivat todella aineen O dys
sey n sankarirunoon13) verrattuna näitten kahden 
Saksan yhtenäisyyden kuljeskelevan ritarin  uro
töihin ja  ihm eellisiin seikkailuihin. U skaltam atta 
mennä W ien iin , tyrm istytti heitä W indschgrätz, 
ihaili ja  im etteli heitä idiootti keisari ja  häpeä- 
m ättömästi p ilkkasi m inisteri Stadion. N iiden tie
donannot ja  lausunnot m uodostavat m ahdollisesti 
ainoan osan F ran kfurtin  toimista, m ikä tulee säi
lym ään saksalaisessa kirjallisuudessa; ne muodos
tavat täydellisen satiisiren romaanin, täysin  valm iin 
ja  ulkonaisen häpeämonumentin F ran kfurtin  kan
salliskokoukselle ja  sen hallitukselle.

Eduskunnan vasemmisto oli m yöskin lähettänyt 
kaksi edustajaa W ien iin  pitääkseen y llä  arvoval

12) L a n c a s te r in  k o u lu , k ö y h ä in k o u lu , L o n to o ssa . —  S u o m en i.
13) D o n  Q u ix o te , e s p a n ja la ise n  k ir ja il i ja n  C e rv a n te s ’n sa ti ir iro -  

m a a n in  p ää h e n k ilö n  n im i. R ita r i  D on  Q u ix o te  lä h te e  p a lv e lija n sa  S an ch o  
P a n z a n  k a n s s a  h y ö k k ä y k se e n  tu u l im y lly jä  v a s ta a n . —  O d y sse u s  on ta a s  
H o m e ro k se n  ru n o is sa  k re ik k a la ise n  ju m a la is ta ru s to n  sa n k a ri . —  S u o m en t.
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taansa siellä —  Fröbelin ja  Robert Blum in. K un 
vaara läheni, päätteli B lum  oikein, että siellä se 
Saksan vallankum ouksen suuri taistelu  oli ta istel
tava ja  empimättä päätti panna päänsä panokseen 
siinä kysym yksessä. Fröbel päinvastoin oli sitä 
mieltä, että hänen velvollisuutensa oli säilyttää 
itsensä tärkeitä tehtäviä varten asemallaan Frank
furtissa. B lum ia p idettiin  F ran kfurtin  eduskunnan 
kaunopuheisim piin m iehiin kuuluvana; hän varmasti 
o lik in  suosituin. Hänen kaunopuheisuutensa ei olisi 
kestänyt koetta missään kokeneessa parlam enttari- 
sessa kokouksessa; hän rakasti liiaksi saksalaisen, 
oikeaoppisuudesta poikkeavan saarnaajan pintapuo
lista  korkealentoisuutta, ja  hänen väitteistään puut
tui. sekä filosoofista  terävyyttä  että käytännöllisten 
tosiasiain tarkkaa tuntemusta. Hän kuului p o liitti
sesti “m altilliseen dem okratiaan” , jotenkin epämää
räiseen suuntaan, jota suosittiin  ju u ri tämän peri
aatteidensa epäm ääräisyyden takia. M utta kaiken 
tämän ohella oli Robert B lum  luonnostaan perin
pohjin, vaikkakin jonkun verran kiillotettu , plebeiji, 
ja  ratkaisevilla h etkillä  hänen plebeijiläinen vais
tonsa ja  plebeijiläinen tarmonsa pääsi voitolle hänen 
epämääräisyydestään, ja  siis horjuvasta poliittisesta 
vakuutuksestaan ja  tietoisuudestaan. Sellaisilla  het
k illä  kohottautui hän paljo yläpuolelle tavallista 
kykyjensä tasoa.

N iinpä näki hän W ienissä ensi silm äyksellä, 
että siellä, eikä F ran kfurtin  hienoutta tavottelevien 
vä itte ly jen  keskellä, hänen maansa kohtalo olisi 
ratkaistava. Hän päätti heti asian mielessään, luopui 
kaikista perääntym isajatuksista, ryh ty i komentamaan 
vallankum ouksellisia joukkoja ja  osotti tavatonta 
kylm äverisyyttä  ja  lujuutta. Hän se oli, joka v ii
v y tti huomattavan ajan kaupungin vallotusta ja  suo
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je li sen yhtä puolta hyökkäyksiltä  polttam alla 
Tonavan y li johtavan Taborin sillan. Jokainen tie
tää miten hänet, kapinan jälkeen, vangittiin  vietiin  
sotaoikeuteen ja  ammuttiin. Hän kuoli urhon lailla 
Ja F ran kfurtin  kansalliskokous, kauhunvallassa kun 
oli, otti vastaan vielä  tämän verisen solvauksen 
ilm eisellä suosiolla. H yväksyttiin  lausunto, mikä 
kielensä pehmeyden ja  diplom aattisen sileytensä 
takia oli enemmän solvaus murhatun m arttyyrin  
haudalle kuin tuom itseva häpeäleima Itävallalle. 
M utta eihän ollutkaan odotettavissa, että tämä hal
veksittava kansalliskokous panisi pahakseen erään 
jäsenensä, varsinkin vasem m istojohtajan, murhaa.

Lontoo, m aaliskuulla, 1852.





XIII

Preussin valtiopäivät —  kansalliskokous

H uhtikuun 17 p., 1852.

M arraskuun 1 päivänä kukistui W ien i ja  saman 
kuukauden g päivänä tapahtunut perustuslakia sää
täväin valtiopäiväin hajotus B erlinissä osotti kuinka 
suuresti tämä tapaus oli heti nostattanut vastaval
lankum ouksellisen puolueen henkeä ja  voim aa k a ik 
kialla  Saksassa.

V uoden 1848 kesän tapahtumat Preussissa ovat 
pian kerrotut. Perustuslakikokous tai oikeammin 
“valtiopäivät, jotka oli va littu  tarkotuksella sopia 
kruunun kanssa perustuslaista” , ja  sen keskiluokkain 
etujen edustajain enemmistö oli kauan sitte jo  me
nettänyt yleisön arvonannon antautum alla kaikkiin  
hovin vehkeilyih in  pelätessään väestön tarmokkaim- 
pia aineksia. Ne olivat vahvistaneet, tai oikeammin 
palauttaneet feodalism in inhoittavat etuoikeudet ja  
siten pettäneet talonpoikaiston vapauden ja  edut. 
Ne eivät olleet kyenneet laatimaan perustuslakia 
eivätkä liioin  m illään tavalla muuttamaan yleistä  
lainlaadintaa. Ne puuhailivat jn ilte i  yksinomaan 
erikoisten teoreettisten hienouksien kanssa, pelkkien 
m uodollisuuksien ja  perustuslaillisten etikettikysy- 
m ysten kanssa. V altiopäivät tosiasiallisesti olivat 
enemmän parlam enttarisen käyttäytym isen kouluna 
—  savoir vivre —  jäsenilleen kuin laitos, johon näh
den kansalla olisi o llut mitään m ielenkiintoa. Enem-
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m istöt olivat sitäpaisi sangen tarkasti tasapainossa, 
ja  ratkaisivat ne m iltei aina horjuvat keskustalaiset, 
jo itten  heilahtelem iset oikealta vaserpmalle ja  päin
vastoin kukistivat ensin Camphausenin m inisteristön 
ja  sitte Auersw aldin ja  Hansemannin. M utta samaan 
aikaan kuin liberaalit siten laskivat tilaisuuden 
livahtamaan käsistään täällä kuten kaikkialla  muual
lakin, järjesti hovi voim a-aineksiaan aateliston kes
kuudessa ja  sivistym ättöm im m än m aalaisväestön kes
kuudessa samoin kuin arm eijan ja  byrokratian kes
kuudessa. Hansemannin kukistum isen jälkeen muo
dostettiin byrokraattien ja  upseerien, horjum atto
mien taantum uksellisten m inisteristö, joka näennäi
sesti kuitenkin antoi periksi parlam entille; ja  va ltio 
päiväin toim iessa ’’asiat, eivätkä m iehet”-periaatteen 
mukaan, petkutettiin  ne suorastaan osottamaan suo
siotaan tälle m inisteristölle samaan aikaan kuin 
n iillä  ei tietenkään ollut silm iä nähdä sitä vasta
vallankum ouksellisten voim ien keskittäm istä ja  jär
jestäm istä, jo ta  se sama m inisteristö suoritti jo k 
seenkin avoimesti. Lopulta, kun W ien in  kukistu
minen antoi signaalin, antoi kuningas m inistereil
leen virkaeron ja  asetti niiden tila lle  “ toiminnan 
m iehiä”, nykyisen  pääm inisterin M anteu ffel’in jo h 
dolla. U neksivat valtiopäivät heti heräsivät näke
mään vaaran; ne kielsivät äänillään luottam uslau
seen kabinetilta, johon toim enpiteeseen heti vastat
tiin  m ääräyksellä valtiopäiväin siirtäm isestä B erli- 
nistä, jossa ne, yhteentörm äyksen sattuessa olisivat 
voineet luottaa joukkojen kannatukseen, Branden
burgiin, pieneen maakuntakaupunkiin, joka oli koko
naan riippuvainen hallituksesta. V altiopäivät ku i
tenkin ju listivat ettei sen istuntoja voitu  lopettaa 
eikä niitä voitu  siirtää tai hajottaa muuten kuin 
niiden om alla suostum uksella. S illä  välin saapui
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kenraali W rangel B erlin iin  noin 40 tuhatta miestä 
käsittävän sotajoukon johdossa. Kunnallishallinnon 
virkam iesten ja  K ansalliskaartin upseerien kokouk
sessa. päätettiin olla tekem ättä mitään vastarintaa. 
Ja nyt, sen jälkeen kun valtiopäivät valitsijoineeen, 
porvariliberaaleineen, olivat sallineet yhdistyneen 
taantumuspuolueen vallata jokaisen tärkeän aseman 
ja  riistää käsistään m iltei jokaisen puolustuskeinon, 
alkoi se suuri “ passiivisen ja  laillisen  vastarinnan” 
komedia, jonka niiden m ielestä tu li olla kunniak
kaana niiden esim erkkien noudattamisena, jotka 
Hampden ja  am erikalaiset ensim äisillä yrityksillään  
itsenäisyyssodassaan antoivat. B erlin i oli ju listettu  
piiritystilaan  ja  jä i se rauhalliseksi. Saksan hallitus 
oli hajottanut K ansalliskaartin ja  sen aseet luovu
tettiin  suurimmalla tarkkuudella. V altiopäiviä  jah
dattiin parin viikon ajalla kokouspaikasta toiseen 
ja  kaikkialla  sotilaat sen hajottivat, ja  valtiopäi
väin jäsenet rukoilivat kansalaisia pysym ään rau
hallisina. Lopulta hallitus, julistettuaan valtiopäivät 
hajotetuiksi, hyväksyi ja  ju listi laittom an verojen- 
noston, ja  silloin  hajaantuivat valtiopäivien jäsenet 
ym päri maata järjestäm ään kieltäytym istä verojen 
maksusta. M utta ne havaitsivat surullisesti ereh
tyneensä keinojen valinnassa. M uutamain kiihty- 
m ysviikkojen  jälkeen, jo ita  seurasivat hallituksen 
ankarat toim enpiteet oppositiota vastaan, luopui 
jokainen kieltäytym isajatuksesta verojen maksussa 
m iellyttääkseen kuolleita valtiopäiviä, jo illa  ei ollut 
edes rohkeutta puolustaa itseään.

O liko marraskuun alussa, 1848, jo  liian m yö
häistä yrittää  aseellista vastarintaa, tai olisiko osa 
arm eijasta, kohdatessaan vakavaa vastustusta kään
ty n y t valtiopäiväin puolelle ja  siten ratkaissut asian 
valtiopäiväin eduksi, on kysym ys jota m ahdollisesti
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ei koskaan voida ratkaista. M utta vallankum ouksessa 
samoin kuin sodassakin on, aina välttäm ätöntä osottaa 
voim akasta rintamaa, ja  se, joka hyökkää, on edul
lisessa asemassa; ja  vallankum ouksessa niinkuin 
sodassakin on äärimäisimmän välttäm ätöntä asettaa 
panokseen kaikki ratkaisevalla hetkellä, m itä vai
keuksia pelissä sitte onkin. E i ole ainoatakaan 
onnistunutta vallankum ousta historiassa, joka ei 
osottaisi tosiksi näitä väitteitä. N y t oli Preussin 
vallankum ouksella ratkaiseva hetki tu llut marras
kuulla, 1848; valtiopäivät, jotka olivat virallisesti 
koko vallankum ouksellisten etujen johdossa, eivät 
osottaneet voim akasta rintamaa, sillä  ne p eräyty i
vät vihollisen  jokaisella  askeleella; vielä vähemmän 
ne hyökkäsivät, sillä  ne eivät edes nähneet hyväksi 
puolustaa itseään; ja  kun ratkaiseva hetki tu li, kun 
W ran gel 40 tuhannen miehen johdossa kolkutti 
B erlin in  porteille, sen sijaan että hän olisi nähnyt, 
kuten hän ja  kaikki upseerinsa täysin  olettivat, 
jokaisen kadun täynnä katusulkuja, jokaisen ikku
nan m uodostettuna ampuma-aukoksi, näki hän portit 
avoimina ja  kadut täynnä vain rauhallisia berlini- 
läisiä porvareita, nauttimassa siitä kepposesta, jonka 
ne olivat hänelle tehneet antamalla itsensä kädet 
ja  jalat sidottuina häm m ästyneille sotilaille. Se on 
k y llä  totta, että valtiopäivät ja  väestö, jos ne o lisi
vat tehneet vastarintaa, o lisivat voineet joutua ly ö 
d y ik si; B erlin iä  o lisi voitu  pommittaa ja  monia 
satoja olisi voinut surmautua estämättä rojalisti- 
puolueen lopullista voittoa. M utta siitä syystä  ei 
niiden olisi pitänyt luovuttaa aseitaan heti. H yvin  
kam ppailtu tappio on tosi asia, jo lla  on yhtä suuri 
vallankum ouksellinen m erkitys kuin helposti voi
tetu lla  voitollakin . Kesäkuun tappiot Parisissa 1848 
ja  W ien in  tappiot lokakuussa varm asti tekivät paljo
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enemmän näitten kahden kaupungin väestön mielen 
vallankum ouksellistuttam iseksi kuin helm ikuun ja 
m aaliskuun voitot. B erlin in  valtiopäivät ja  väestö 
m ahdollisesti o lisivat saaneet jakaa näitten kahden 
edelläm ainitun kaupungin väestön kohtalon; mutta 
ne o lisivat kaatuneet kunniakkaasti ja  olisivat jä t
täneet jälkeenjääneiden m ieliin kostonhalun, mikä 
vallankum ouksellisina aikoina on voim akkaim pia 
kannustim ia tarmokkaaseen ja  tuliseen toimintaan. 
Luonnollista on jokaisessa taistelussa, että se, joka 
ottaa vastaan taisteluhansikkaan asettuu lyödyksi- 
tulem isen vaaraan; m utta onko se syy, jonka takia 
hänen pitäisi tunnustaa itsensä lyö d yksi ja  alistua 
ikeen alle m iekkaa vetäm ättä?

Se, joka vallankum ouksessa hallitsee ratkaisevaa 
asemaa ja  luovuttaa sen, sen sijaan että pakottaisi 
vihollisen koettamaan voimiaan hyökkäyksessä, an
saitsee ehdottom asti tu lla  kohdelluksi kavaltajana.

Sama Preussin kuninkaan määräys, m ikä hajotti 
perustuslakia säätävät Valtiopäivät, ju lis ti m yöskin 
uuden perustuslain, joka perustui sille luonnokselle, 
minkä valtiopäiväin valiokunta oli laatinut, mutta 
laajentaen joissakin kohdissa kruunun valtaa, kor
vaten epäiltävästi toisissa kohdissa parlamentin 
oikeuksia. Täm ä perustuslaki perusti kaksi kama
ria, jo itten  oli määrä pian kokoontua sitä vahvista
maan ja  tarkastamaan.

T u skin  meidän tarvitsee kysyä  missä Saksan 
kansalliskokous oli Preussin perustuslaillisten “ la il
lisen ja  rauhallisen” taistelun aikana. Se oli, kuten 
tavallista, Frankfurtissa, kuluttaen aikaansa hyväk
sym ällä sangen kesyjä  päätöslauselm ia Preussin hal
lituksen m enettelyjä vastaan ja  ihaillen “ kunnioi
tusta herättävää koko kansan passiivisen, laillisen ja 
yksim ielisen vastarinnan näytelm ää raakaa voimaa 
s
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vastaan” . K eskushallitus lähetti lähettiläänsä B erli- 
niin välittäjiksi m inisteristön ja  valtiopäivien vä lille ; 
m utta ne saivat saman kohtalon kuin edeltäjänsä 
Olm iitzissä ja  ohjattiin  heidät kohteliaasti tiehensä. 
Kansalliskokouksen vasemmisto, so. niinsanottu radi
kaalipuolue, lähetti m yöskin lähettiläänsä; mutta 
tultuaan tarkoin vakuutetuiksi B erlin in  valtiopäi
väin äärimäisestä avuttom uudesta ja  tunnustetuaan 
oman yhtä suuren avuttomuutensa palasivat ne 
F ran kfu rtiin  tekemään selkoa asiasta ja  todistamaan 
B erlin in  väestön ihailtavan rauhallisen käyttäytym i
sen puolesta. E ikä  vain sitä, m utta enem m änkin; 
kun herra Bassermann, eräs keskushallituksen lähet
tiläistä, ilm otti että Preussin m inistereitten v ii
meiset ankarat toim enpiteet eivät olleet ilman perus
tusta sikäli kuin oli h iljattain  nähty siellä B erlinin  
kaduilla vetelehtim ässä m onellaisia raakalaisilta 
näyttäviä olentoja, sellaisia jo ita  aina ilm estyy 
anarkisien liikkeiden edellä (ja  jo ita  aina siitä  asti 
on nim itetty “basserm annilaisiksi o lio iksi” ), nou
sivat nämä vallankum ouksellisten etujen tarmokkaat 
arvoisat vasem m istoedustajat tositeolla ihan van
nomaan ja  todistamaan että niin ei ollut asian laita! 
N iinpä siis kahden kuukauden sisällä Frankfurtin  
kansalliskokouksen täysi voim attomuus oli erinomai
sesti todistettu. E i voi olla olemassa silm iinpistä- 
vämpiä todistuksia siitä, että tämä laitos oli koko
naan tehtäväänsä kykenem ätön; sillä  ei ollu t edes 
kaukaisinta aavistusta m ikä sen tehtävä todella oli. 
Se tosiasia että niin W ien issä kuin Berlinissäkin 
vallankum ouksen kohtalo oli ratkaistu, että kum
massakin pääkaupungissa tärkeimm ät kysym ykset 
suoritettiin  ilman että F ran kfurtin  kansalliskokouk
sen olemassaoloa olisi koskaan otettu vähimmässä
kään määrässä huomioon —  tämä tosiasia yksinään



on riittävä osottamaan, että kysym yksessäoleva laitos 
oli pelkkä väittelyklubi, joka m uodostui narreista, 
jotka sallivat hallituksien käyttää heitä parlament- 
tarisina m arionettinukkeina, jo ita  näyteltiin  pikku- 
valtioitten ja  pikkukaupunkien pikkukauppiasten ja  
pikkuliikem iesten huvittam iseksi niin kauan kuin 
p idettiin  sopivana näitten puolueitten huomion kään
täminen pois m uista asioista. K uinka kauan tämä 
tarpeelliseksi katsottiin, sen me pian näemme. M utta 
huomionarvoinen tosiasia on se, että kaikkien näitten 
tämän kansalliskokouksen “ etevien” m iesten joukossa 
ei o llu t ainoatakaan, jo lla  olisi o llut vähintäkään 
käsitystä siitä osasta, jota heidät oli pantu esittä
mään, ja  että vielä tähän päivään asti Frankfurtin  
klubin entisillä jäsenillä ovat erikoisesti heille itsel
leen ominaiset historiankäsityksensä m uuttum at
tomina.

Lontoo, m aaliskuulla, 1852.
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XIV

Järjestyksen palauttaminen —  valtiopäivät ja 
edustajakamari

H uhtikuun 24 p., 1852.

V uoden 1849 ensimäisiä kuukausia käyttivät 
Itävallan ja  Preussin h allitukset hyväkseen seuraa
m alla n iitä  etuisuuksia, jo ita  ne 1848 loka- ja 
marraskuussa saavuttivat. W ien in  vallotuksen jä l
keen jatkoivat Itävallan valtiopäivät vain nim elli
sesti olemassaoloaan pienessä Krem sir-nim isessä 
m aaseutukauppalassa Määrissä. T äällä  ne slaavilaiset 
edustajat, jo tka  valitsijoin een olivat olleet pääasial
lisim pina välikappaleina nostamassa Itävallan hal
litusta masennustilastaan, saivat erikoisesti rangais
tuksensa petturuudestaan europalaista vallanku
mousta kohtaan. N iin  pian kuin hallitus oli jälleen 
saanut voimansa, kohteli se valtiopäiviä ja  sen slaa
vilaista enemmistöä äärimäisim m ällä ylenkatseella, 
ja  kun keisarillisten aseitten ensimäiset m enestykset 
ennustivat U nkarin sodan nopeata päättym istä, ha
jotettiin  valtiopäivät m aaliskuun 4 p. ja  edusta
jisto  h ajotettiin  sotavoimalla. S illo in  lopultakin 
slaavilaiset näkivät itsensä p etetyiksi ja  silloin  ne 
huusivat: “ Menkäämme F ran kfurtiin  ja  pitäkäämme 
siellä y llä  opposiota, jota  emme voi täällä a jaa!” 
M utta silloin  se oli liian myöhäistä, ja  juu ri se tosi
asia, ettei n iillä  o llut mitään muuta valintavaraa 
kuin joko p ysytellä  h iljaa tai liitty ä  voimattomaan

-
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F ran kfurtin  kansalliskokoukseen, se tosiasia yksin 
oli riittävä osottamaan niiden äärimäisimmän avut
tomuuden.

N iin päättyivät nykyiset, ja  todennäköisimmin 
ainiaaksi, Saksan slaavilaisten y ritykset itsenäisen 
kansallisen olemassaolonsa jälleen saavuttam iseksi. 
Lukuisain  kansallisuuksien hajallaan olevat jätteet, 
joitten  kansallinen ja  poliittinen elinvoim a oli 
kauan ollut sammunut ja  jotka siitä syystä olivat 
olleet pakotettuja, m elkein vuosituhannen ajan, seu
raamaan mahtavamman kansakunnan, valiottaj ansa, 
perässä, kuten w alesilaiset Englannissa, baskit 
Espanjassa, bas-bretonit Ranskassa, ja  vielä  myö- 
häisempänä aikana espanjalaiset ja  ranskalaiset 
kreolit (siirtom aissa syntyneet) niissä osissa Pohjois- 
Am erikaa, jotka myöhemmin ovat joutuneet eng- 
lantilais-am erikalaisen rodun haltuun —  nämä kuo
levat kansallisuudet, böömiläiset, kärntit, dalmatia
laiset ym,, olivat koettaneet käyttää hyväkseen v. 
1848 yleistä  hämmennystä palauttaakseen sen p o liit
tisen tilanteen, m ikä vallitsi v. 800. Tuhannen vuo
den historian olisi pitänyt n iille  osottaa, että sellai
nen takaisin palaaminen oli m ahdoton; että jos 
kaikki Elbe- ja  Saale-joen itäpuolella oleva alue oli 
kerran ollut slaavilaisten sukujen hallussa, osotti 
tämä vain historian suuntaa ja  samalla saksalaisen 
kansallisuuden fy y s illis tä  ja  henkistä voimaa alis- 
taessaan, yhdistäessään ja  sulattaessan itseensä m ui
naiset itäiset naapurinsa; että tämä sulattam ispyr- 
kim ys saksalaisten puolelta oli aina ollut, ja  vieläkin 
oli, voim akkaim pia keinoja, jonka avulla Länsi- 
Europan sivistystä  oli levitetty  tämän mantereen 
itäosaaan; että se voi pysähtyä vain silloin  kun 
saksalaistuttam isprosessi oli saavuttanut suurten, lu
jien  ja  yhtenäisten kansakuntain rajat, kansakuntain,
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jo tka  olivat kykeneviä itsenäiseen kansalliseen elä
mään, kuten unkarilaiset ja  jossakin määrin puo
lalaiset; ja  että siitä syystä  näitten kuolevien kan
sallisuuksien luonnollinen ja  kiertäm ätön kohtalo 
oli sallia tämän voimakkaampien naapureittensa 
sulatus- ja  yhdistäm isprosessin täydellistyä. Tämä 
ei varmastikaan ole mikään m airitteleva tulevaisuu
den näköala panslavististen unelm oitsijain kansalli- 
suuspyrkim yksille, jo itten  onnistui kiihottaa osan 
bööm iläistä ja  eteläslaavilaista väestöä; m utta vo i
vatko ne toivoa historian voivan hypätä takaisin 
tuhannen vuotta jo ittenkin  näivettyneitten ihmis
ryhm ien m ieliksi, joitten  keskellä ja  ym pärillä 
jokaisella  asumusseudullaan oli saksalaisia, ja  jo illa  
ei m iltei ikim uistoisista ajoista asti kaikissa sivistys- 
pyrkim yksissään ole ollut mitään muuta kieltä  kuin 
saksankieli ja  jo ilta  puuttuvat juu ri kansallisen 
olemassaolon ensimäiset ehdot, lukumäärä ja  alueel
linen yhtenäisyys? N iinpä se panslavistinen nousu, 
mikä kaikkialla  Saksan ja  U nkarin slaavilaisilla 
alueilla oli kaikkien näitten lukem attom ain pikku- 
kansallisuuksien riippum attom uuden palauttam isen 
verhona, törmäsi yhteen kaikkialla  europalaisten 
vallankum ousliikkeiden kanssa, ja  slaavilaiset, vaik
kakin olivat taistelevinaan vapauden puolesta, olivat 
(puolalaisten dem okraattista osaa lukuunottam atta) 
despotism in ja  taantumuksen puolella. N iin oli 
laita Saksassa ja  niin oli laita Unkarissa, vieläpä 
siellä ja  täällä Turkissa. Y leisen  vapausasian kaval
tajina, Itävallan hallituksen juonien päätukina ja  
kannattajina asettivat ne itsensä lain h ylkyjen  ase
maan kaikkien vallankum ouksellisten kansakuntain 
silmissä. Ja vaikka kansanjoukoilla ei missään ollut 
osaa niissä pienissä kansallisuusjupakoissa, jo ita  
panslavistiset johtajat nostattivat, juuri siitä syystä,



että ne olivat tietämättömiä, kuitenkaan ei tu lla  
koskaan unohtamaan sitä, että Pragissa, puoliksi 
saksalaisessa kaupungissa slaavilaiskiihkoilijain  jou 
kot hurrasivat ja  toistivat huutoa: “ M ieluum 
min venäläinen nagaikka kuin saksalainen vap au s!” 
Ensim äisen ty h jiin  rauenneen yrityksensä jälkeen 
1848 ja  sen läksyn jälkeen, minkä Itävallan hallitus 
n iille  antoi, ei ole todennäköistä, että toista yritystä  
myöhemmin tehdään. M utta jos ne yrittäisivät vielä 
sam allaisilla verukkeilla  liittoutua vastavallanku
m ouksellisten voim ien kanssa, on Saksan ve lvo lli
suus selvä. E i mikään vallankum oustilassa oleva ja 
ulkopuolisia vihollisia  vastaan sotaa käyvä maa voi 
kärsiä V end ee’n 14)veh keily jä  sisällään.

M itä tulee siihen perustuslakiin, minkä keisari 
ju listi samalla kuin valtiopäivät ju listettiin  hajote
tuksi, ei ole mitään tarvetta kiinnittää siihen enää 
huomiota, sillä  se ei koskaan ollu t käytännössä ole
massa ja  on se n yt kokonaan lakannut olemasta. 
Itsevaltius on ollut palautettuna Itävallassa kai
kissa kohdissaan m aaliskuun 4 päivän jälkeen 1849.

Preussissa kokoontuivat edustajakam arit helm i
kuulla hyväksym ään ja  tarkastamaan kuninkaan 
julistam aa uutta perustuslakia. Ne istuivat noin 
kuusi viikkoa, ollen k y llin  vaatim attom ia ja  lauh
keita hallitusta kohtaan, mutta menemättä kuiten
kaan niin pitkälle kuin kuningas ja  hänen m iniste
rinsä o lisivat tahtoneet. Siksipä, niin pian kuin 
sopiva tilaisuus tarjoutui, ne hajotettiin.

N iinpä siis Itävalta ja  Preussi olivat tuokiossa 
vapautuneet parlam enttarisen kontrollin  kahleista. 
H allitukset keskittivät kaiken vallan itselleen ja
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14) Vendée, m a a k u n ta  lä n tis e s s ä  R a n s k a s s a . Se on tu n n e t tu  s iitä , 
e t tä  on  s itk e ä s ti  ta is te l lu t  v a l la n k u m o u s ta  v a s ta a n  k u n in k u u d e n  p u o le s ta . 
—  S u o m en i.



voivat sen toteuttaa missä tahansa halusivat: Itä
valta U nkariin ja  Italiaan nähden ja  Preussi Sak
saan nähden. S illä  Preussi m yöskin valm istautui 
taisteluun, jonka avulla “ järjesty s” oli palautettava 
pienemmissä valtioissa.

Vastavallankum ouksen ollessa nyt ylinnä kah
dessa suuressa toim intakeskuksessa Saksassa, —  
W ien issä  ja  Berlinissä, —  jälellä  olivat vain pie
nemmät valtiot, joissa taistelu oli vielä ratkaisematta, 
vaikka tapahtum ainkulun paino niissäkin oli enem
män ja  enemmän menemässä vallankum ouksen etuja 
vastaan. Nämä pienemmät valtiot, kuten olemme 
sanoneet, löysivät yhteisen keskuksen kansallis
kokouksessa Frankfurtissa. Täm ä niinsanottu kan
salliskokous, vaikka sen taantum uksellinen henki 
oli kauan ollut ilmeinen, siinä määrässä, että juuri 
F ran kfurtin  väestö oli noussut aseisiin sitä vastaan, 
oli kuitenkin alkuperäänsä nähden enemmän tai 
vähemmän vallankum ouksellinen luonteeltaan; sillä 
oli epänormaalinen vallankum ouksellinen asema 
tamm ikuussa; sen pätevyyttä ei oltu koskaan määri
telty, ja  se oli lopulta tu llu t päätökseen —  jota 
suuremmat valtiot eivät kuitenkaan koskaan olleet 
tunnustaneet —  että sen päätöksillä oli lain voima. 
N äitten olosuhteitten vallitessa, ja  koska perustus- 
laillis-m onarkistinen puolue näki itsevaltiutta kan- 
nattavain voim istum isen muuttaneen asemaansa, ei 
ole ihm ettelem istä että m elkein koko Saksan liberaa
linen, m onarkistinen porvaristo asetti viim eisen 
toivonsa tämän kansalliskokouksen enemmistöön 
aivan samoin kuin pikkuliikem iehet, dem okraattisen 
puolueen ydinjoukko, kokoontuivat hädässään saman 
laitoksen vähemmistön ym pärille, mikä todellakin 
m uodosti viim eisen kiinteän dem okraattisen parla- 
m enttarisen sivustan. Toiselta  puolen suuremmat
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h a l l i t u k s e t ,  j a  v a r s in k in  P r e u s s i n  m i m s t e r i s t o n a k i -  
“  j a  e n e m m ä n  s e l la is e n
v a l i t u n  la i t o k s e n  s ie t ä m h t t o m y y d e n  S a k s a n  p a  a  
t e t u s s a  m o n a r k is e s s a  j ä r je s t e lm ä s s ä ,  j a  jo s  n e  e iv ä t  

s i t ä  h e t i  p a k o t t a n e e t  h a j a l l e ,  o l i  se  v a in  s ik s i ,  e t  
a ik a  e i v i e l ä  o l l u t  t u l l u t  j a  s ik s i ,  e t t ä  P r e u s s i  t o iv o i  
e n s ik s i  v o iv a n s a  k ä y t t ä ä n  s i t ä  o m ie n  p y r k im y s -

n e r ie n s ä  e d is t ä m is e e n . . . .
T ä l l ä  v ä l in  p o lo in e n  k a n s a l l i s k o k o u s  i t s e  j o u t u i  

s u u r e m p a a n  j a  s u u r e m p a a n  s e k a s o r t o o n . S e n  e d u s 

t a j i a  j a  l ä h e t t i lä i t ä  o l i  k o h d e l t u  a a r im a is e l la  h a l
v e k s u m is e l la  n i in  W i e n i s s ä  k u in  B e r l i m s s a k i n , y k s
s e n  jä s e n , h u o l im a t t a  p a r la m e n t t a n s e s t a  k o s k e m a -
t o m u u d e s t a , o l i  t e l o t e t t u  W i e n i s s ä  t a v a l l i s e n a  k a p i 
n o i t s i ja n a ,  S e n  p ä ä t ö k s is t ä  e i  m is s ä ä n  v ä l i t e t t y  m  
t ä ä n ;  jo s  s u u r e m m a t  v a l t i o t  la in k a a n  n u t a  h u o m io o n  
o t t i v a t ,  t a p a h t u i  s e  v a i n  p r o t e s t in o o t e is s a ,  j o t k a  a s e t  
t i v a t  k y s e e n a l a is e k s i  k a n s a l l is k o k o u K s e n  v a l la n  la a 

t i a  l a k e j a  j a  t e h d ä  p ä ä t ö k s iä ,  j o t k a  n i id e n  h a l l i t u k s i a  
s i t o i s i v a t .  K a n s a l l i s k o k o u s ,  k e s k u s t o im e e n p a n e v a  

v a l t a ,  o l i  d ip lo m a a t t is is s a  k i i s t o is s a  m i l t e i  k a ik k ie n  
S a k s a n  k a b in e t t ie n  k a n s s a  j a  h u o l im a t t a  k a ik i s t a  
p o n n is t e lu is t a a n  e i  'k a n s a l l i s k o k o u s  e ik ä  k e s k u s h a l 
l i t u s  v o i n u t  s a a d a  I t ä v a l t a a  e ik ä  P r e u s s i a  i lm a is e 
m a a n  l o p u l l i s i a  k ä s i t y k s iä ä n ,  s u u n n it e lm ia a n  j a  v a a 
t im u k s ia a n .  K a n s a l l i s k o k o u s  a l k o i  l o p u l t a  s e lv ä s t i  
n ä h d ä , a in a k in  n i in  p a l jo ,  e t t ä  s e  o l i  s a l l in u t  k a ik e n  
v a l la n  lu is u a  k ä s is tä ä n , e t t ä  se  o l i  I t a v a l l a n  ja  
P r e u s s in  a r m o il la ,  j a  e t t ä  j o s  s e  a ik o i  la in k a a n  
t e h d ä  l i i t t o p e r u s t u s l a i n  S a k s a l le ,  o l i  s e n  k ä y t ä v ä  
k ä s ik s i  a s ia a n  h e t i  t ä y d e l l ä  t o d e l la .  J a  m o n e t  h o r 
j u v a t  j ä s e n e t  m y ö s k in  s e l v ä s t i  n ä k iv ä t ,  e t t ä  h a l l i 
t u k s e t  o l i v a t  h e i t ä  a im o  t a v a l l a  p u i ja n n e e t .  M u t t a  
m it ä  k y k e n i v ä t  n e , v o im a t t o m a s s a  a s e m a s s a a n , n y t  
t e k e m ä ä n ?  A i n o a  k e in o , j o k a  o l i s i  v o in u t  n e  p e la s 

J38 ..........
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taa, o lisi o llut se, että ne olisivat nopeasti ja  päät
tävästi astuneet kansan puolelle; mutta sellaisenkin 
askeleen menestyminen oli enemmän kuin epäiltä
vää; ja  sitte, missä tässä avuttomien, horjuvien, 
lyhytnäköisten, itserakkaitten olentojen joukossa, 
joka, alituisten ristiriita isten  huhujen ja  diplom aat
tisten noottien pökerryttäm änä etsi ainoata lohdu
tustaan ja  tukeaan siinä ikuisesti toistamassaan 
vakuutuksessa, että he olivat maan parhaita, suu
rim pia ja  viisaim pia m iehiä ja  että he vain voivat 
pelastaa Saksan —  missä, sanomme me, näitten 
poloisten olioitten joukossa, jo tka  parlam enttarisen 
elämän yksi ainoa vuosi oli tehnyt täyd ellisiksi 
idiooteiksi, missä olivat ne nopean ja  ratkaisevan 
päätöksen, vielä vähemmän tarmokkaan ja  lujan to i
minnan miehet?

Lopulta  heitti Itävallan hallitus pois naamion. 
M aaliskuun 4 p. julistam assaan perustuslaissa se 
ju listi Itävallan jakam attom aksi m onarkiaksi yhtei
sellä finanssi- ja  tu llijärjestelm ällä  ja  sotalaitok
sella, siten pyyhkien  pois rajan ja  erotuksen saksa
laisten ja  ei-saksalaisten maakuntain väliltä. Täm ä 
ju listu s tehtiin huolim atta aiotun liittoperustuslain 
päätöksistä ja  artikkeleista, jo ita  F ran kfurtin  kan
salliskokous jo  oli h yväksynyt. Se oli sotahansikas, 
jonka Itävalta heitti sen eteen eikä poloisella kan
salliskokouksella ollut muuta valittavana kuin ottaa 
se ylös. Täm än se tekikin  kerskuen ja  meluten, 
minkä Itävalta, tuntiessaan voimansa ja  kansallis
kokouksen äärimäisen m itättöm yyden, saattoi hyvin 
sallia tapahtua. Ja tämä jalo  saksalaisen kansan 
edustajisto, kuten se itseään kuvaili, kostaakseen 
puolestaan Itävallan taholta viskatun loukkauksen, 
ei nähnyt edessään mitään parempaa kuin sen, että 
se h eittäyty i kädet ja  jalat sidottuina Preussin hai-



lituksen jalkoihin. N iin  uskom attom alta kuin se 
saattoi näyttääkin notkisti se polvensa niiden samo
jen m inistereitten edessä, jo tka  se o li tuom innut 
perustuslakivastaisiksi ja  kansan vih o llisik si ja  
joitten  erottam ista se o li turhaan vaatinut. Täm än 
häpeällisen m enettelyn yksityiskoh dat ja  ne traagi- 
koom illiset tapaukset, jo tka  sitä seurasivat, tulevat 
olemaan seuraavan kirjotuksem m e aineena.

Lontoo, huhtikuulla, 1852.
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XV

Preussin voitto

H einäkuun 27 p., 1852.

Me tulemme nyt Saksan vallankum ouksen his
torian viim eiseen lukuun, kansalliskokouksen ja  eri 
valtioitten, varsinkin Preussin hallituksen, väliseen 
yhteentörm äykseen, E telä— ja  Länsi-Saksan kapi
naan ja  sen lopulliseen kukistukseen, m inkä Preussi 
suoritti.

Me olemme jo  nähneet F ran kfurtin  kansallis
kokouksen työssä. Me olemme nähneet kuinka sitä 
Itävalta potki, Preussi solvasi ja  kuinka pienemmät 
valtio t olivat sitä tottelem atta, m iten sitä petkutti 
sen oma kekus-“ h allitu s”, m ikä taas o li maan kaik
kien ja  jokaisen ruhtinaan puijattavana. M utta 
lopulta alkoivat asiat näyttää uhkaavilta tälle hei
kolle, horjuvalle ja  äitelälle lainlaadintalaitokselle. 
Se oli pakotettu tulemaan siihen johtopäätökseen, 
että “ Saksan yhdistym isen ylevän aatteen toteumi- 
nen o li uhattu” , m ikä ei m erkinnyt enempää eikä 
vähempää kuin että F ran kfurtin  kansalliskokous ja  
kaikk i se oli tehnyt tehtävänsä ja  o li ilm eisesti 
päättyvä ty h jiin  rauenneena. Siksipä se kaikella 
hartaudella tarttui työhön tuodakseen esiin niin 
pian kuin m ahdollista suurtyönsä, “valtakunnan 
valtiosäännön” . L ö y ty i kuitenkin yksi vaikeus. M in
kälaisen toimeenpanevan hallituksen siinä tu li olla? 
Toim eenpaneva neuvosto? E i. Se olisi ollut, niin
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he ajattelivat viisaudessaan, Saksan tekem istä tasa
vallaksi. “ P residen tti” ? Sehän olisi o llut samaa. 
N iinpä oli heidän jälleen  herätettävä eloon se vanha 
keisarillinen arvovalta. M utta —  koska, luonnolli
sesti, jostakin ruhtinaasta oli tuleva keisari —  
kuka se sitte olisi? Varm astikaan ei mikään niistä, 
jo tka  kuuluivat luokkaan D ii minoxum gen
tium  ls) Reuss— Schleiz— G reiz— Lobenstein— Ebers- 
dorf ja  B aieriin  asti; ei Itävalta eikä Preussi olisi 
sitä sietänyt. Se voisi vain olla Itävalta  tai Preussi. 
M utta kum pi niistä? E i ole epäilem istäkään etteikö 
tämä arvoisa kokous, muuten suotuisain olosuhteit
ten vallitessa, istuisi vielä  tänäkin päivänä pohti
massa tätä tärkeätä pulmaa kykenem ättä tulemaan 
tulokseen, ellei Itävallan hallitus olisi tätä gordi- 
laista solmua katkaissut ja  pelastanut sitä siitä  vai
keudesta.

Itävalta tiesi vallan hyvin  että siitä hetkestä läh
tien, jo llo in  se voisi jälleen  esiintyä Europan edessä 
kaikki maakuntansa alistaneena, voim akkaana ja 
suurena europalaisena valtana, vetäisi poliittinen 
painolaki muun Saksan sen kulkuradan piiriin  ilman 
minkään sen arvovallan apua, minkä keisarillinen 
kruunu, F ran kfurtin  kansalliskokouksen lahjottama, 
sille  voisi antaa. Itävalta  oli o llut paljoa voim ak
kaampi ja  vapaampi liikkeissään kun se oli puista
nut pois sen voimattoman saksalaisen valtakunnan 
kruunun —  kruunun, joka häiritsi sen omaa itse
näistä politiikkaa, lisääm ättä samalla hituistakaan 
sen voimaa enempää Saksassa kuin sen ulkopuo
lellakaan. Ja otaksuen että se ei olisi voinut pitää 
puoluaan Italiassa ja  Unkarissa, silloinpa siis se 
hajoisi ja  pirstoutuisi Saksassakin, eikä se voisi

15) D ii m in o ru m  g e n tiu m  (ro o m . m y t . ) ,  p ie n e m m ä t ju m a la t.  —  
S u o m en i.
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koskaan kaapata itselleen jälleen  kruunua, jonka 
se oli antanut luisua käsistään ollessaan täysissä 
voimissaan. N iinpä Itävalta heti ju listautu i kaikkia 
keisarillisia  ylösnousuja vastaan ja  vaati selvästi 
Saksan maapäivien palauttam ista, sen ainoan Saksan 
keskushallituksen, joka oli tunnettu ja  jonka v. 
1815 sopim ukset tunnustivat; ja  m aaliskuun 4 p., 
1849, ju lkaisi sen perustuslain, jo lla  ei o llu t mitään 
muuta tarkotusta kuin julistaa  Itävalta jakam atto
maksi, keskitetyksi ja  itsenäiseksi m onarkiaksi, eroon 
siitäkin Saksasta, jota  F ran kfurtin  kansalliskokouk
sen piti uudelleen järjestää.

Täm ä avoin sodanjulistus ei jättän yt todella
kaan F ran kfurtin  nokkaviisaille muuta valintava- 
raa kuin sulkea Itävalta pois Saksasta ja  luoda loppu
osasta maata jonkunlainen alempi valtakunta, “pikku- 
Saksa” , jonka joksikin  kulunut keisarillinen m antteli 
oli tu leva Hänen Preussilaisen M ajesteettinsa har
tioille. On m uistettava, että tämä oli erään vanhan 
suunnitelman uusimista, suunnitelman, jota  jo noin 
kuusi, kahdeksan vuotta sitte vaaliskeli etelä- ja 
keski-Säksan liberaalidoktrinäärien puolue, joka 
p iti onnenpotkauksena näitä kehnontuneita olo
suhteita, jotka sen vanhan oikun olivat esiin tuo
neet viim eisim pänä “uutena esityksenä” maan pe
lastukseksi.

N iinpä siis ne päättivät helmi- ja  m aaliskuulla, 
1849, väittelyn  valtiosäännöstä sekä sen ohella oi
keuksien julistuksesta ja  valtakunnan vaalilaista, ei 
kuitenkaan olematta pakotettuja tekemään kovin mo
nessa kohdassa m itä vastakkaisem pia m yönnytyksiä 
—  m illoin konservatiiviselle tai oikeammin taan
tum ukselliselle puolueelle, m illoin taas kansallis
kokouksen edistysm ielisem m ille ryhm ille. Tosiasial
lisesti oli ilmeistä, että johto kansalliskokouk



144

sessa, joka oli enemmin ollut oikeistolla ja  keskustan 
oikeistolla (konservatiiveilla  ja  taantum uksellisilla), 
oli vähitellen vaikka hitaasti siirtym ässä vasemistoa 
tai laitoksen dem okraattista sivustaa kohti. Se jo k 
sikin epävarma asema, mikä itävaltalaisilla  edusta
jilla  oli kansalliskokouksessa, joka oli sulkenut hei
dän maansa pois Saksasta ja  jossa niitä vielä kehoi- 
tiin  istumaan ja  äänestämään, auttoi tätä tasapainon 
häm m inkiä; ja  niinpä jo niin varhain kuin helm i
kuun lopulla keskustan vasemmisto ja  vasemmisto 
havaitsi olevansa, itävaltalaisten äänien avulla, 
useasti enemmistönä, kun taas toisina päivinä itä
valtalainen konservatiivinen ryhm ä y h t’äkkiä ja 
huvin vuoksi äänesti oikeiston mukana ja  heitti tasa
painon jälleen toiselle puolelle. Ne tarkottivat näillä 
äkkinäisillä hyppelem isillä saattaa kansalliskokous 
ylenkatseen alaiseksi, m ikä kuitenkin oli aivan tar
peetonta, koska kansanjoukot olivat jo  kauan sitte 
olleet vakuutettuja kaiken F ran kfurtista  tulevan 
onttoudesta ja  turhuudesta. M inkälainen valtio
sääntö sen kestäessä oli m uovailtu sellaisen edes
takaisin hyppim isen vallitessa, voi helposti kuvitella.

Kansalliskokouksen vasemmisto —  Saksan val
lankumouksen valiojoukko ja  ylpeys, kuten se luuli 
olevansa, —  oli kokonaan hum altunut niiden muuta- 
main viheliäisten m enestysten johdosta, jo ita  se 
oli saavuttanut itävaltalaisten politikoitsija in  h y
västä, tai oikeammin pahasta tahdosta, jotka toim i
vat itävaltalaisen despotism in kehotuksesta ja  sen 
eduksi. M illoin  tahansa lähimainkaan niiden omat, 
eivät erikoisen tarkoin m ääritellyt periaatteet o li
vat saavuttaneet, homeopatisesti 16) vetelöidyssä

16) H o m e o p a tia , e rä s  ta u tie n  p a ra n n u so p p i. Sen e rä ä n ä  m e n e tte ly n ä  
on ta v a t to m a s t i  m ic d o n n e ttu je n  lä ä k e a n n o k s ie n  k ä y ttä m in e n . T ä h ä n  p u o 
leen  M a rx in  p ilk a ll in e n  v e r ta u s  v ii t ta a k in . —  S u o m en t.
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muodossa jonkunlaisenkaan hyväksym isen kansal
liskokouksen taholta, ju listivat nämä demokraatit, 
että ne olivat pelastaneet maan ja  kansan. , Nämä 
poloiset, heikkoluonteiset m iehet olivat yleensä san
gen synkällä elämänsä tie llä  niin vähän tottuneet 
m ihinkään sellaiseen kuin menestykseen, että ne 
tosiaankin luulivat kahden tai kolmen äänen enem
m istöllä h yväksytyksi tu lleet viheliäiset muutosesi- 
tyksensä muuttavan koko Europan ulkomuodon. Ne 
olivat lainlaadinnallisen uransa alusta alkaen enem
män kuin mikään muu kansalliskokouksen ryhmä, 
olleet sen parantumattoman taudin, parlamenttarisen 
kietin ism in, läpitunkem ia, häiriön, m ikä tunkee on
nettom iin uhreihinsa sen hartaan vakaumuksen, että 
koko maailmaa, sen historiaa ja  tulevaisuutta hallitsee 
ja  määrää äänten enemmistö siinä erikoisessa edus
tuslaitoksessa, jo lla  on kunnia lukea ne jäsentensä 
joukkoon, ja  että kaikki ja  kaikellaiset asiat ja  
tapahtumat, jo tka  ovat tapahtumassa niiden kokous
huoneen seinien ulkopuolella —  sodat, vallanku
moukset, rautatierakennukset, koko uusien mante- 
reitten siirtomaa-asuttamiset, K aliforn ian kultalöy- 
döt, K eski-A m erikan kanavat, V enäjän arm eijat ja 
m itkä muut hyvänsä, jo itten  voidaan väittää hiukan 
vaikuttavan ihmiskunnan kohtaloihin —  eivät ole 
mitään verrattuina niihin mittaam attomiin tapahtu
miin, jotka riippuvat siitä tärkeästä kysym yksestä, 
m ikä tahansa se sitte onkin, joka juu ri sillä  het
kellä kiinnittää niiden arvoisan edustajahuoneen 
huomiota. N iinpä oli se kansalliskokouksen demo
kraattinen puolue, joka, pontevasti salakuljetettuaan 
joitakin  puoskaroimisiaan “valtakunnan valtiosään
töön” , ensiksi tu li sidotuksi sitä kannattamaan, 
vaikka se jokaisessa oleellisessa kohdassa jyrkästi 
löi ristiin  sen omia, usein julistam iaan periaatteita,
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ja  viim ein, kun sen pääaikaansaajat hylkäsivät 
tämän sekasikiötyön ja  jättivät sen perinnöksi 
sille, h yväksyi se tämän perinnön ja  tarjosi tätä 
monarkista valtiosäänöä, jopa vastoin jokaista, joka 
silloin  ju listi omia tasavaltalaisia periaatteitaan.

M utta tunnustettava on, että ristiriitaisuus oli 
vain näennäinen. Valtiosäännön epämääräinen, sisäi
sesti ristiriitainen ja  kypsym ätön luonne oli juuri 
näitten dem okraattisten herrasmiesten kypsym ättö- 
mien, sekavien, ristiriita isten  poliittisteen aatteiden 
ilm etty kuva. Ja elleivät heidän omat puheensa ja  
kirjotuksensa —  m ikäli he p ysty ivät kirjottam aan 
—  olleet riittäviä  todistuksia tästä, tarjosivat heidän 
toim intansa sellaisen todistuksen; sillä  järkeväin 
ihm isten keskuudessa luonnollisesti ei m iestä arvos
tella  hänen sanojensa vaan tekojensa mukaan, ei 
sen mukaan m itä hän on olevinaan, vaan sen mu
kaan m itä hän tekee ja  mikä hän todella on; ja 
näitten saksalaisen dem okratian urhojen teot pu
huvat k y llin  äänekkäästi puolestaan, kuten me pian 
saamme nähdä. V altiosääntö kuitenkin kaikkine 
lisäkkeineen ja  koristeineen lopullisesti h yväk syt
tiin  ja  m aaliskuun 28 päivänä oli Preusin kuningas 
290 äänellä 248 ääntä vastaan, .jotka p idättäytyivät 
äänestämästä ja  200 äänestäjän ollessa pois saapu
vilta, valittu  Saksan keisariksi, Itävaltaa lukuunot
tamatta. H istorian ironia oli tä y tty n y t; Fredrik 
W ilh elm  I V  pani toimeen keisarillisen ilve ilyn  höl
m istyneen B erlin in  kaduilla kolme päivää m aalis
kuun 18 päivän vallankum ouksen jälkeen, 1848, ja 
tilassa, mikä kaikkialla  o lisi saattanut tekem isiin 
M ainen väkijuom alain kanssa —  ja  juu ri vuosi jä l
keenpäin sai tämä inhoittava ilv e ily  koko Saksan



edustajana esiintyvän laitoksen hyväksymisen, 
siis oli Saksan vallankumouksen tulos!

Lontoo, heinäkuulla, 185a.
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Kansalliskokous ja hallitukset

E lokuun 19 p., 1852.

V alittuaan Preussin kuninkaan Saksan keisa
riksi (Itävalta  pois luettuna) lähetti F ran kfurtin  
kansalliskokous lähetystön B erlin iin  tarjoom aan hä
nelle kruunua ja  sen jälkeen lopetti istuntonsa. 
H uhtikuun 3 päivänä otti F redrik  W ilh elm  vastaan 
lähetystön. Hän sanoi lähetystölle, että vaikka hän 
hyväksyi tämän etuoikeuden kaikkiin  m uihin Saksan 
ruhtinaihin nähden, m inkä tämä kansan edusta
jain  ääni oli hänelle antanut, ei hän kuitenkaan 
voinut hyväksyä keisarillista  kruunua niin kauan 
kuin hän ei ollut varma että toiset ruhtinaat tun
nustaisivat hänen ylem m yytensä ja  valtiosäännön 
m ikä nämä oikeudet hänelle antaa. Saksan halli
tuksien tarkastettavaksi jäisi, hän sanoi, onko tämä 
valtiosääntö sellainen, jonka ne voisivat vahvistaa. 
K aikissa tapauksissa, olipa hän keisari tai ei, tu lisi 
hän aina olemaan valmis, niin hän puheensa lopetti, 
vetämään miekan niin ulkonaista kuin sisällistäkin 
vih ollista  vastaan. Me tulemme näkemään kuinka 
hän tämän lupauksensa p iti tavalla, joka oli kan
salliskokoukselle joksikin  hämmästyttävää.

Fran kfurtin  nokkaviisaat, perinpohjaisen diplo
maattisen tutkim uksen jälkeen, tu livat lopulta sii
hen tulokseen, että tämä vastaus m erkitsi kruunun 
hylkääm istä. N iinpä ne (huhtikuun 12 pnä) päät-

>C0.
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tivät, että valtiosääntö oli maan laki ja  on sitä nou
datettava; ja  näkemättä ollenkaan edessään olevaa 
asemaansa valitsivat ne kolmenkymmenen-komitean 
laatimaan esityksiä keinoista tämän valtiosäännön 
voimaansaattamiseksi.

Tämä päätös oli alkum erkkinä yhteentörm äyk
selle F rankfurtin  kansalliskokouksen ja  Saksan hal
lituksien välillä, mikä nyt puhkesi. K eskiluokat ja 
varsinkin p ikkuliikkeenharjottajain  luokka ju lis ti
vat heti puolustavansa uutta Frankfurtin  valtiosään
töä. Ne eivät voineet enää kauemmin odottaa sitä 
hetkeä, joka oli “ lopettava vallankum ouksen” . Itä
vallassa ja  Preussissa oli vallankum ouksen silloin  
lopettanut aseellisen voiman asiaan sekaantuminen. 
K ysym yksessäolevat luokat o lisivat pitäneet suota
vana vähemmän pakollista suorittamismuotoa tässä 
lopettamisessa, m utta n iillä  ei o llu t sellaiseen tila i
suutta; teko oli teh ty  ja  niiden oli parhaansa mu
kaan siihen suhtauduttava päätöslauseessa, johon ne 
heti ryh ty ivät ja  urheasti hyväksyivät. Pienem 
missä valtioissa, joissa asiat olivat kulkeneet suh
teellisen tasaisesti, o livat keskiluokat olleet jo 
kauan sitte viskattuina takaisin siihen prameaan 
mutta tuloksettom aan —  koska se on voim atonta —  
par lam enttariseen agitatioon, m ikä oli parhaim
min sopivaa niille  itselleen. Saksan eri valtiot, 
otettuna kukin erikseen, näyttivät siis saavuttaneen 
sen uuden ja  lopullisen muodon, m inkä otaksuttiin 
takaavan niille  sen, että ne tästälähtien voivat kulkea 
sitä perustuslaillisen kehityksen rauhallista tietä. 
Jäi vain yksi avoin kysym ys, se oli Saksan valtio
liiton uuden poliittisen järjestön kysym ys. Ja tämä 
kysym ys, ainoa, joka oli täynnä vaaroja, pidettiin 
välttämättöm änä heti ratkaista. Siksipä keskiluokat 
painostivat F ran kfurtin  kansalliskokousta taivut-



taakseen sen valmistamaan valtiosäännön niin pian 
kuin m ahdollista; siksi päätti korkeam pi ja  alempi 
porvaristo hyväksyä ja  kannattaa tätä valtiosääntöä, 
m ikä tahansa se sitte olisikin, saadakseen v iiv y tte 
ly ittä  luoduksi vakaantuneen asiaintilan. Siksipä 
alunalkaen agitatio  valtiosäännön puolesta nostatti 
taantum uksellisen m ielialan, joka versoi näitten 
luokkien keskuudessa, jo tka  jo  kauan sitte olivat 
väsyneet vallankum oukseen.

M utta siinä oli vielä  eräs toinen piirre. Tulevan 
Saksan valtiosäännön perusperiaatteista oli äänes
te tty  v. 1848 ensimäisten kevät- ja  kesäkuukausien 
kuluessa, aikana, jo llo in  kansan m ielenkuohu vielä 
vallitsi. Nämä silloin  h yväk sytyt päätökset, va ik 
kakin silloin  täysin  taantum ukselliset, näyttivät nyt, 
Itävallan ja  Preussin hallituksien pakkovaltaisten 
m enettelyjen jälkeen ylen  vapaam ielisiltä, jopa 
dem okraattisilta. V ertailuaste oli m uuttunut. Frank
fu rtin  kansalliskokous ei olisi voinut, ilman moraa
lista itsemurhaa, pyyhkäistä pois näitä kerran äänes
te tty jä  säädöksiä ja  muokata valtiosääntöä niiden 
määräysten pohjalle, m itkä Itävallan ja  Preussin 
hallitukset olivat m iekka kädessä sanelleet. S itä
paitsi, kuten olemme nähneet, enemmistö tässä kan
salliskokouksessa oli s iirtyn yt toiselle sivustalle ja 
liberaalinen ja  dem okraattinen puolue oli kohoa
massa vaikutusvallassa. N iinpä ei valtiosääntö ollut 
huomattava vain ilm eisen kansantahdon mukaisen 
alkuperänsä takia, m utta oli se samalla, niin risti
riito ja  täynnä kuin se olikin, vielä  vapaam ielisin 
valtiosääntö koko Saksassa. Sen suurin virhe oli 
se, että se oli pelkkä paperiliuska, jo lla  ei ollut 
mitään voimaa tukemassa sen määräyksiä.

N äitten olosuhteitten vallitessa oli luonnollista, 
että niinsanottu dem okraattinen puolue, so. pikku-

i 5i
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liikem iesluokan joukko, riippuisi kiinni valtiosään
nössä. Täm ä luokka oli aina ollut enemmän etu
alalla vaatim uksineen kuin liberaalis-m onarkistis- 
perustuslaillinen p orvaristo; se oli osottanut jy r 
kempää esiintym istä, se oli sangen usein uhannut 
aseellisella vastarinnalla, se oli tuhlaileva lupauk
sissaan uhrata verensä ja  olemassaolonsa taistelussa 
vapauden puolesta; mutta se oli antanut jo k y lliksi 
todisteita siitä, että vaaranhetkellä sitä ei ollut m is
sään ja  että se ei koskaan tuntenut oloansa muka
vammalle kuin seuraavana päivänä ratkaisevan tap
pion jälkeen, jolloin  kaiken ollessa m ennyttä sillä 
oli ainakin lohduttavaa tietää, että asia jotenkuten 
oli ratkaistu. Kun siis suurten pankkiirien, tehtai- 
lija in  ja  kauppiasten kiintym ys oli pidättyväm pää 
luonteeltaan, enemmän yksinkertaisen mielenoso- 
tuksen tapaista F ran kfurtin  valtiosäännön puolesta, 
astui niiden alapuolella oleva luokka, uljaat demo
kraattiset pikkuliikem iehem m e esiin suuremmoiseen 
m alliin ja, kuten tavallista, ju listi mieluummin vuo- 
dattavansa viim eisen veripisaransa kuin sallivansa 
valtiosäännön kukistua.

N äitten kahden puolueen, perustuslaillisen ku
ninkuuden kannattajain ja  enemmän tai vähemmän 
dem okraattisten pikkuliikem iesten, tukemana voitti 
agitatio valtiosäännön pikaisen hyväksym isen puo
lesta nopeasti alaa ja  löysi voimakkaimman ilm ai
sunsa useain valtioitten parlamenteissa. Preussin", 
Hannoverin, Saksin, Badenin, W iirtem bergin edus
kuntalaitokset ju listivat sitä kannattavansa. H alli
tuksien ja  Frankfurtin  kansalliskokouksen välinen 
taistelu sai uhkaavan muodon.

H allitukset toim ivat kuitenkin nopeasti. Preus
sin edustajakam arit hajotettiin  perustuslakivastai- 
sesti kun niiden oli määrä tarkastaa ja  vahvistaa
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valtiosääntö; kapinoita puhkesi Berlinissä, tarko- 
tuksellisesti hallituksen provosoimana, ja  seuraa- 
vana päivänä, huhtikuun 28 pnä, ju lkaisi Preussin 
m inisteristö kiertokirjeen, jossa pidettiin  va ltio
sääntöä m itä anarkisimpana ja  vallankum oukselli- 
simpana asiakirjana, jonka Saksan hallituksien tu li 
uudelleen muokata ja  puhdistaa. Siten Preussi 
supisuoraan kielsi sen suvereenisen perustuslakia 
laativan vallan, josta F ran kfurtin  viisaat miehet 
olivat aina kerskuneet, m utta jota n iillä  ei koskaan 
ollut. N iinpä ruhtinaitteen kongressi, vanhain liit- 
tom aapäiväin uusiutuma, oli kutsuttu istuntoon päät
tämään tästä valtiosäännöstä, jo ta  oli jo lakina kuu
lutettu. Ja samaan aikaan keskitti Preussi sota
joukkoja  Kreuznachuin, kolmen päivän marssin pää
hän Fran kfurtista  ja  kehotti pienempiä valtioita  
seuraamaan esim erkkiään hajottam alla m yöskin 
edustuslaitoksensa niin pian kuin ne antaisivat 
kannatuksensa F rankfurtin  kansalliskokoukselle. 
H annover ja  Saksi seurasivat esim erkkiä nopeasti.

Ilm eistä oli, että taistelun ratkaisua asevoi
m alla ei voitu  välttää. H allituksien viham ielisyys 
ja  kiihtym ys väestön keskuudessa ilmeni päivä päi
vältä voimakkaammin värein. Dem okraattiset kan
salaiset olivat sotilaallisissa varusteluissa kaikkialla 
ja  eteläisessä Saksassa suurella m enestyksellä. Suu
ria joukkokokouksia oli p idetty  kaikkialla, joissa 
h yväksyttiin  päätöksiä valtiosäännön puolustam i
sesta, jos tarve vaatisi, asevoimalla. K ölnissä pidet
tiin  Reinin Preussin kaikkien kunnallisneuvostojen 
edustajain kokous samassa tarkotuksessa. Pfalzissa, 
Bergenissä, Fuldassa, Nurnbergissä, Odenwaldissa 
kokoontuivat talonpojat lukem attom ina joukkoina 
ja  saivat itsensä innostukseen. Samaan aikaan hajo
tettiin  Ranskan kansalliskokous ja  uusiin vaaleihin

TYÖVÄENLIIKKEEN 
KIRJASTO
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valm istuttiin hurjan agitation keskellä, ja  taas 
Saksan itäisellä rajalla olivat unkarilaiset kuukau
den sisällä toinen toistaan seuranneitten loistavien 
voittojen  kautta työntäneet takaisin itävaltalaisen 
m aahanhyökkäyksen tulvan Theiss-j.oelta L eitha
joelle  ja joka päivä odotettiin ottavan W ien in  väki- 
rynnäköllä. Kun väestön m ielikuvitus siten joka 
taholla nostateettiin korkeim paan asteeseensa ja  
hallituksien hyökkäävä p olitiikka kävi esiin yhä 
selvemmin joka päivä, ei rajua yhteentörm äystä 
olisi voitu  välttää, ja  vain pelkurim ainen kykene
m ättöm yys voisi uskottaa itselleen, että taistelu 
olisi sivuutettu rauhallisesti. M utta tämä pelkuri
mainen kykenem ättöm yys oli suurimmin edustettuna 
Frankfurtin  kansalliskokouksessa.

Lontoo, heinäkuulla, 1852.

'
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Kapina

Syyskuun 18 p., 1852.

Kiertäm ätön yhteentörm äys F ran kfurtin  kansal
liskokouksen ja  Saksan valtioitten  hallituksien vä
lillä  lopulta puhkesi avoim iin vihollisuuksiin  tou
kokuun ensimäisten päivien kuluessa, 1849. H alli
tuksensa käskystä olivat itävaltalaiset edustajat jo 
jättäneet kansalliskokouksen ja  palanneet kotiinsa, 
lukuunottam atta jo itak in  vasemmiston tai demo
kraattisen puolueen jäseniä. K onservatiivisten jä
senten suuri joukko oli vetäytyn yt pois ennenkuin 
niiden kunkin hallitukset olivat niin käskeneetkään 
menettelemään, koska se oli tietoinen siitä asiain- 
käänteestä, m ikä oli tuleva. Siksi, riippum atta niis
täkään syistä, jotka edellisissä kirjeissä on osotettu 
vasemmiston vaikutusvallan kasvamisen aiheutta
jik si, pelkkä oikeistojäsenten karkaaminen asem il
taan r iitti kääntämään vanhan vähemmistön enem
m istöksi kansalliskokouksessa. U usi enemmistö, joka 
ei m illoinkaan ennen ollut uneksinut koskaan saa
vuttavansa niin hyvää onnea, oli käyttänyt h yväk
seen paikkaansa oppositiopenkeillä pauhatakseen 
vanhan enemmistön ja  valtakunnan valtionhoitajan 
heikkoutta, epäröintiä ja  velttoutta vastaan. N yt, 
y h t’äkkiä heidät kutsuttiin  asettumaan sen vanhan 
enemmistön tilalle. Heidän  oli n yt näytettävä mitä 
voisivat aikaansaada. T ieten kin  heidän uransa oli
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oleva tarmon, päättäväisyyden ja  toiminnan ura. 
H e, Saksan valiojoukko, ajaisivat pian eteenpäin 
raihnaan valtakunnan valtionhoitajan ja  hänen hor
juvat m inisterinsä, ja  siinä tapauksessa, jos se olisi 
mahdotonta, tu lisivat he —  siitä ei o lisi epäilyäkään 
—  kansan oikeuden suvereenisellä voim alla erotta
maan sellaisen voimattoman hallituksen ja  asetta
maan sen tila lle  tarmokkaan, väsym ättöm än to i
meenpanevan vallan, joka takaisi Saksan pelastuk
sen. Poloiset m iehet! Heidän  valtansa —  jos va l
laksi voi sanoa sitä, jota ei kukaan totellut —  oli 
v ielä  naurettavam pi asia kuin heidän edeltäjäinsä 
valta.

U usi enemmistö jb listi, että kaikista vastuksista 
huolim atta on valtiosääntö pantava voimaan ja  heti;  
että seuraavan heinäkuun 15 pnä o li kansa valitseva 
uuden edustajahuoneen edustajat ja  sen tu li kokoon
tua Frankfurtissa seuraavan elokuun 15 pnä. Täm ä 
oli nyt avoin sodanjulistus niitä hallituksia vastaan, 
jo tka  eivät olleet tunnustaneet valtiosääntöä, joitten 
joukossa huom attavin oli Preussi, Itävalta, Baieri, 
käsittäen y li  kolm eneljännestä Saksan väestöstä; 
se o li sodanjulistus, jonka ne olivat nopeasti otta
neet vastaan. Preussi ja  B aieri m yöskin kutsuivat 
pois ne edustajat, jo tka  niiden alueilta  oli F ran k
fu rtiin  lähetetty ja  kiiruhtivat sotilaallisia varuste- 
lujaan kansalliskokousta vastaan, samaan aikaan 
kuin toiselta puolen dem okraattisen puolueen mie- 
lenosotukset (parlam entin ulkopuolella) valtiosään
nön puolesta saivat entistä rajumman ja  väkivaltai
semman luonteen, ja  työväenjoukot, äärimäisimmän 
puolueen m iesten johtam ina olivat valm iit tarttu
maan aseisiin asian puolesta, joka, vaikka ei o llu t
kaan niiden oma, antoi n iille  ainakin m ahdollisuu
den jossakin määrin lähestyä päämääriään puhdis
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tam alla Saksan sen vanhoista m onarkisista rasituk
sista. N iinpä siis kaikkialla  väestö ja  hallitukset 
olivat hyökkääm äisillään toistensa kim ppuun tässä 
kysym yksessä; taistelun puhkeaminen oli kiertä
m ätön; m iina oli ladattu, se tarvitsi vain kipinää rä- 
jähtääkseen. Saksin edustajakam arien hajottam inen, 
suojeluskuntien (sotilasreservien) koollekutsum inen 
Preussissa, hallituksien avoin vastarinta valtiosään
töä vastaan, olivat sellaisia kipinöitä. Ne kirposivat 
ja  koko maa oli heti liekissä. D resdenissä touko
kuun 4 pnä otti kansa voitokkaasti haltuunsa kau
pungin ja  a joi kuninkaan m atkoihinsa ja  kaikki 
ym päristöseudut lähettivät apujoukkoja kapinalli
sille. Reinin Preussissa ja  W estfa lissa  k ie ltä yty i
vät suojeluskuntalaiset marssimasta, ottivat hal
tuunsa arsenaalit ja  asestivat itsensä puolustaak
seen valtiosääntöä. P fa lzissa  kaappasi väestö kä
siinsä B aierin  h allitu svirkailijat ja  y leiset rahastot ja  
m uodosti puolustuskom itean, m ikä asetti maakun
nan kansalliskokouksen suojelukseen. W urtem - 
bergissä pakotti kansa kuninkaan tunnustamaan 
valtiosäännön, ja  Badenissa armeija, liittyneenä 
väestöön, pakotti suurherttuan pakenemaan ja  m uo
dosti m aakuntahallituksen. M uissa osissa Saksaa 
kansa odotti vain ratkaisevaa taistelum erkkiä kan
salliskokoukselta noustakseen aseisiin ja  asettaak
seen itsensä sen käytettäväksi.

K a n sa llisk o k o u k se n  asema oli paljo suotui
sampi kuin olisi voinut olettaa sen alhaisen toiminta- 
uran jälkeen. Läntinen puoli Saksaa oli tarttunut 
aseisiin sen puolesta; sotaväki kaikkialla  oli hor
juvaa; pienemmissä valtioissa oli se epäilemättä 
suosiollinen liikkeelle. Itävalta  oli unkarilaisten 
voittoisan etenemisen masentama, ja  Venäjä, Saksan 
hallituksien reservivoim a, jän nitti kaikki voimansa
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tukeakseen Itävaltaa unkarilaisia arm eijoita vastaan. 
V ain  Preussi oli lannistettava, ja  siinä maassa ole
van vallankum ouksellisen m yötätunnon kerällä oli 
varm asti m ahdollisuus saavuttaa se päämäärä. K aikki 
siis riippui kansalliskokouksen johdosta.

M utta kapina on taitoa aivan yhtä paljo kuin 
sota tai mikä muu ja  on sillä  m äärättyjä m enettely
sääntöjä, jotka, jos ne laiminlyödään, aiheuttavat 
tuhon ne laim inlyöneelle puolelle. Nämä säännöt, 
johdonm ukaiset päätelmät asianosaisten puolueitten 
ja  olosuhteitten luonnosta, jo itten  kanssa ollaan 
tekem isissä sellaisessa tapauksessa, ovat niin yksin 
kertaiset ja  selvät, että lyh yt kokemus 1848 oli 
saksalaiset tutustuttanut niihin sangen hyvin. E n
siksi: älä koskaan leik i kapinaa, ellet ole täysin 
valm istunut ottamaan vastaan le ikkisi seurauksia. 
Kapina on lasku, jo lla  on sangen epämääräiset 
ulottuvaisuudet, joitten  arvo voi vaihdella joka päivä; 
vastassasi o levilla  voim illa  ovat kaikki jä r je sty k 
sen, kurin ja  tottum uksen auktoriteetin etuisuudet; 
ellet sinä tuo niitä vastaan voim akkaita vaikeuksia, 
olet sinä joutuva tappiolle ja  tuhottu. Toiseksi, 
kun kerran olet kapinauralle lähtenyt, toim i suu
rim m alla päättäväisyydellä ja  hyökkäävästi. P uo
lustava toim inta on jokaisen aseellisen nousun kuo
lem a; se on m ennyttä ennenkuin se m ittelee vo i
miaan vihollisensa kanssa. Y llätä  vastustajasi silloin  
kuin niiden voim at ovat hajallaan, varustaudu uusiin 
m enestyksiin, miten pieniin tahansa, m utta joka 
päivä; pidä y llä  sitä m oraalista vaikutusvaltaa, minkä 
ensimäinen onnistunut nousu on sinulle antanut; 
kokoo vierellesi ne horjuvat ainekset, jo tka aina 
seuraavat voim akkainta sysäystä, ja  jo tka aina kat
sovat turvallisem paa puolta; pakota vihollisesi pe
rääntymään ennenkuin ne voivat koota voimansa
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sinua vastaan; siis suurimman tähän asti tunnetun 
vallankum ouksellisen m enettelytaidon m estarin Dan
tonin sanoilla: de l'audace, de l ’audace, encore de 
l ’audace! l?)

M itä sitte o lisi F ran kfurtin  kansalliskokouksen 
ollut tehtävä välttääkseen sitä varmaa tuhoa, mikä 
sitä oli uhkaamassa? Ennen kaikkea: nähdä selvästi 
kauttaaltaan koko tilanne ja  saada itsensä vakuu
tetuksi ettei ollut nyt muuta valintavaraa kuin joko 
alistua hallituksille  ilman ehtoja tai ryh tyä  aseelli
seen kapinaan ilman arveluja tai vitkailu ja. T o i
seksi, tunnustaa ju lk isesti kaikki ne kapinat, jotka 
olivat tähän asti puhjenneet ja  kutsua kansaa asei
siin kaikkialla  puolustamaan kansallista edustusta, 
julistam alla lainsuojattom iksi kaikki ruhtinaat, mi
nisterit ja  muut, jotka olisivat rohjenneet vastustaa 
kansan suvereniteettiä, jota sen käskyvallan käyt
täjät edustivat. Kolm anneksi, panna pois vallasta 
heti Saksan valtakunnan valtionhoitaja, luoda voi
makas, toim iva siekailem aton toimeenpaneva valta, 
kutsua kapinajoukot F ran kfurtiin  välittöm äksi suo- 
jakseen, tarjoten siten samalla laillisen syyn  kapinan 
levittäm iselle, järjestää kaikki käytettävissään olevat 
voivat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, ja, lyh yesti 
sanoen: käyttää hyväkseen siekailem atta jokaista 
käytettävissä olevaa keinoa asemansa vahvistam i
seksi ja  vastustajainsa aseman heikontam iseksi.

K aikissa näissä m ainiot dem okraatit F ran kfurtin  
kansalliskokouksessa tekivät juu ri päinvastoin. K un 
ne eivät tyytyn eet laskemaan asioita kulkemaan 
omaa suuntaansa, m enivät nämä arvon herrat niin 
pitkälle, että ne vastustuksellaan lannistivat kaikki 
kapinaliikkeet, jotka olivat valmistumassa. N iin

17) R o h k e u tta , r o h k e u t ta , v ie läk in  r o h k e u t ta !  —  S u o m en i.



teki esim erkiksi herra K arl V o g t Nürnbergissä. Ne 
sallivat Saksin, Reinin Preussin ja  W estfä lin  kapi- 
noitten kukistam isen ilman muuta avunantoa kuin 
jälkeenpäin ilm aistulla sentim entaalisella protes
tilla  Preussin hallituksen tunnotonta väkivaltaa 
vastaan. Ne pitivät y llä  salaista diplom aattista 
yh teyttä  eteläsaksalaisten kapinoitsijain kanssa, 
m utta eivät koskaan antaneet n iille  avoimen tunnus
tuksensa kannatusta. Ne tiesivät, että valtakunnan 
valtionhoitaja oli hallituksien puolella, ja  kuitenkin 
ne kehottivat häntä, joka ei koskaan lähtenyt liik 
keelle, vastustamaan näitten hallituksien vehkeilyjä. 
Valtakunnan m inisterit, vanhat konservatiivit, nau- 
roivat tälle voim attom alle kansalliskokoukselle jokai
sessa istunnossa, ja  ne sietivät sitä. Ja kun W ilhelm  
W o lf f  18) schlesialainen edustaja, eräs Uuden R einin  
Lehden  toim ittajista, vaati heitä julistam aan valta
kunnan valtionhoitajan lainsuojattom aksi, —  joka 
ei ollut, kuten hän oikein sanoi, m uuta kuin ensi- 
mäinen suurin valtakunnan kavaltaja, ulvoivat nämä 
dem okraattiset vallankum oukselliset yksim ielisellä  
siveellisellä  närkästyksellään hänet alas! L yh yesti 
sanoen jatkoivat ne edelleen juttuam ista, protestee- 
raamista, julistam ista, m utta koskaan ei n iillä  o llu t 
rohkeutta eikä älyä toim ia; ja  samaan aikaan hal
lituksien vih ollisjou kot lähenivät lähenemistään ja  
heidän oma toimeenpaneva päänsä, valtakunnan val
tionhoitaja oli kiireessä touhussa vehkeilemässä

iö o

18) W o lff , jo h o n  tä s s ä  v i i ta ta a n ,  on W ilh e lm  W o lf, M a rx in  ja  
E n g e ls in  r a k a s te t tu  y s tä v ä , jo k a  —  e ro tu k s e k s i m o n e s ta  m u u s ta  li ik k e e 
seen  s in ä  a ik a n a  k u u lu n e e s ta  W o lff is ta  —  tu n n e t t i in  lä h im m ässä  y s tä v ä 
p iir is sä ä n  “ L u p u s ” -n im ellä . T ä lle  sch le s ia la ise lle  ta lo n p o ja lle  M a rx  o m isti 
“ P ä ä o m a n s a ” en s im ä ise n  o s a n :

“ O m is te t tu  u n o h tu m a tto m a lle  y s tä v ä lle n i, k ö y h ä lis tö n  u lja a l le , u s k o l
lise lle , ja lo lle  e s ita is te lija lle  W I L H E L M  W O L F F ’ille. S y n t. T a rn a u 's s a  
k esäk . 21 p ., 1809. K u o llu t m a a n p a o s s a  M a n c h e s te r is s a  to u k o k . 9 p ., 
1864.“
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saksalaisten ruhtinaitten kanssa dem okraattisten 
vallankum ouksellisten nopeaksi tuhoksi. N iin se 
viim einenkin arvonannon jäte oli m ennyt tältä hal
veksitu lta kansalliskokoukselta; kapinalliset, jotka 
o livat nousseet puolustamaan sitä, lakkasivat siitä 
enää välittäm ästä, ja  kun se lopulta saavutti häpeäl
lisen loppunsa, kuten tulemme näkemään, kuoli se 
kenenkään panematta mitään huomiota sen kunniat
tomaan kuolemaan. -

Lontoo, elokuulla, 1852.
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Pikkuliikkeenharjottajat

• Lokakuun 2 p., 1852.

V iim e kirjotuksessam m e osotimme me kuinka 
taistelu  Saksan hallituksien ja  F ran kfurtin  kansal
liskokouksen välillä  oli lopullisesti saavuttanut sel
laisen rajuuden asteen, että toukokuun ensi päivinä 
suuri osa Saksaa leim ahti avoimeen kapinaan; ensiksi 
Dresdenissä, sitte Baierin P falzissa, osissa Reinin 
Preussia ja  lopuksi Badenissa.

Jokaisessa tapauksessa kapinallisten todellinen  
taistelujoukko, joka ensiksi tarttui aseisiin ja  kävi 
taisteluun sotajoukkoja vastaan, muodostui kaupun
kien työväenluokista. Osa maaseudun köyhemmästä 
väestöstä, työläiset ja  p ikku vilje lijä t, y leisesti liitty i 
niihin yhteentörm äyksen puhkeam isen jälkeen. Suu
rin osa kapitalistiluokan alapuolella olevien kaikkien 
luokkien nuorista m iehistä o li löydettävissä, aina
kin jonkun aikaa, kapina-armeijain riveistä, mutta 
tämä joksikin  sekava nuorten miesten joukko har
veni sangen pian kun asiaintila sai jossakin määrin 
vakavan käänteen. O piskeleva nuoriso varsinkin, ne 
“älym ystön edustajat” , kuten ne m ielellään itseään 
kutsuivat, oli ensimäinen jättäm ään taistelulippunsa, 
ellei niitä pidätetty antamalla n iille  upseerin arvoa, 
m ihin niillä  tie tysti oli sangen harvoin mitään edel
lytyksiä.



Työväenluokka ryh ty i tähän kapinaan niinkuin 
se olisi ryh tyn yt mihin muuhun tahansa, mikä olisi 
m erkinnyt joko jo ittenkin  esteitten poistam ista sen 
poliittista  valtaa ja yhteiskunnallista vallankum ousta 
kohti johtavalta edistyksen tieltä, tai ainakin sitoisi 
yhteiskunnan vaikutusvaltaisem m at m utta vähem
män rohkeat luokat päättävämpään ja  vallankum ouk
sellisempaan kurssiin kuin mitä ne olivat tähän asti 
seuranneet. Työväenluokka tarttui aseisiin täysin 
tietoisena siitä, että tämä ei ollut välittöm iin tu lok
siinsa nähden sen oma asia; mutta se seurasi ainoata 
oikeata politiikkaansa, sallim atta minkään hartioil
leen nousseen luokan (kuten porvaristo oli noussut 
1848) linnottaa luokkahallitustaan avaamatta ainakin 
selvää alaa työväenluokkien taistelu ille omien etu
jensa puolesta, ja joka tapauksessa saattaakseen asiat 
ratkaisukohtaan, joka olisi työntänyt kansakunnan 
selvästi ja vastustam attom asti vallankum oukselliselle 
uralle, tai muussa tapauksessa olisi palauttanut, niin 
lähelle kuin m ahdollista, ennen vallankum ousta val
linneen status quo’n (entisen asiaintilan) ja  tehnyt 
siten uuden vallankum ouksen kiertämättöm äksi. 
Kummassakin tapauksessa työväenluokat edustivat 
todellista ja hyvinym m ärrettyä kansakunnan yleistä 
etua, jouduttaessaan niin paljo kuin m ahdollista 
sitä vallankum ouksellista suuntaa, mikä oli sivis
tyneen Europan vanhoille yhteiskunnille n yt käynyt 
historialliseksi välttäm ättöm yydeksi, ennenkuin m i
kään niistä voi jälleen toivoa olojensa hiljaisem paa 
ja  säännöllisempää kehitystä.

M itä tulee siihen maaseutuväestöön, joka oli 
kapinaan liitty n y t, viskautui se vallankum ouspuo
lueeseen osaksi suhteellisesti suunnattoman vero
taakan ja  osaksi sitä rasittavan feodaalisen painon 
takia.
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V a illa  omaa alotekykyä m uodostivat nämä ainek
set toisten kapinaan ryhtyneitten  luokkien lisäjou
kon, heilahdellen yhdeltä puolen työm iesten ja  to i
selta puolen pikkuliikem iesluokan välillä . N iiden 
oma yksityin en  yhteiskunnallinen asema m iltei jokai
sessa tapauksessa ratkaisi heidän m enettelynsä; ty ö 
läinen yleensä kannatti kaupungin käsityöläistä; 
p ikkutilallinen oli halukas kulkemaan käsikädessä 
pikkuliikkeenharjottajan  kanssa.

T ätä pikkuliikkeenharjottajain  luokkaa, jonka 
suureen m erkitykseen ja  vaikutusvaltaan me olemme 
jo  monasti viitanneet, voidaan pitää johtavana luok
kana v. 1849 toukokuun kapinassa. K un tähän aikaan 
ei ollut mitään suuria kaupunkeja Saksassa liikkeen 
keskuksena, onnistui pikkuliikkeenharjottajain  luo
kan, m ikä keskinkertaisissa ja  pienemmissä kaupun
geissa on aina vallitsevana, saada liikkeen johto 
käsiinsä. Me olemme sen lisäksi nähneet, että tässä 
taistelussa valtakunnan valtiosäännön ja  saksalaisen 
parlam entin oikeuksien puolesta olivat tämän eri- 
koisluokan edut kysym yksessä. K aikissa kapinalli
sissa alueissa m uodostetuissa väliaikaisissa h allituk
sissa edusti enemmistö kussakin niissä tätä väestön 
osaa, ja  niin pitkälle kuin ne menivät, voidaan siis 
selvästi pitää sinä mittana, joka osotti saksalaisen 
pikkuporvariston kykeneväisyyden —  joka, kuten 
tulemme näkemään, ei ollut mitään muuta kuin 
kaiken sen liikkeen tuhoamista, mikä sen käsiin oli 
uskottu.

Suuressa kerskailussaan pikkuporvaristo on san
gen voimaton toimintaan ja  sangen pelkuri asetta
maan mitään vaaraan. Sen kauppa- ja  luottotoim ien 
kitsas luonne on ilm eisen kärkäs lyömään tarmon 
ja  yritte liä isyyd en  puutteen leim ansa; on siis odo
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tettavissa että sam allaiset om inaisuudet ovat sen 
poliittisen uran tuntom erkkeinä. N iinpä siis p ikku
porvaristo rohkaisi kapinaa suurilla sanoilla ja  suu
rilla  kerskailu illa  siitä mitä se tulee tekem ään; se 
oli kärkäs kaappaamaan vallan niin pian kuin kapina, 
suureksi osaksi sen tahtoa vastaan, oli puhjennut; 
se ei käyttänyt tätä valtaa mihinkään muuhun tar- 
kotukseen kuin tuhoamaan kapinan tuloksia. M illoin 
tahansa aseellinen yhteentörm äys oli saattanut asiat 
vakavaan käänteeseen, olivat pikkuliikkeenharjotta- 
jat kauhuissaan sen vaarallisen tilanteen takia, mikä 
oli muodostunut, peläten kansaa, joka oli otta
nut täydestä niiden leventelevät vetoom ukset asei
siin tarttum isesta; peläten sitä valtaa, mikä siten 
työ n ty i heidän käsiinsä; peläten, ennenkaikkea, niitä 
seurauksia, mitä heille itselleen, yhteiskunn allisille  
asemilleen, om aisuuksilleen, koituu politiikasta, j o 
hon he olivat pakotetut ryhtym ään. E ikö  heidän 
oletettu asettavan vaaraan “ elämän ja  om aisuuden” , 
kuten he tapasivat sanoa, vallankum ouksen asian 
puolesta? E ikö  heitä pakotettu ottamaan virka-ase
mia kapinassa, jonka kautta, tappion tullessa, ne 
asettivat vaaraan pääomansa m enetyksen? Ja voiton 
sattuessa, eivätkö ne olleet varm oja siitä, että heidät 
heti ajettaisi pois virasta ja  näkisivät koko p o litiik 
kansa kumoon viskattuna voittoisain köyhälistöläis- 
ten toimesta, jotka m uodostivat heidän taisteluar- 
m eijansa pääosan? Ollessaan siten vastakkaisten 
vaarojen välissä, jotka ym päröivät joka taholta, ei 
p ikkuporvaristo tiennyt käyttää valtaansa mihinkään 
muuhun kuin antaa kaiken mennä omaa tietään, 
joten  tie tysti m enetettiin kaikki ne vähäisetkin 
m enestym ism ahdollisuudet, m itä olisi ollut, ja  siten 
tuhottiin  kapina kokonaan. Se politiikka, tai o i
keammin politiikan puute oli kaikkialla  sama, ja
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siitä syystä  v. 1849 toukokuun kapinat Saksan kai
kissa osissa ovat saman m allisia.

D resdenissä jatkui taistelu  neljä päivää kau
pungin kaduilla. Dresdenin pikkuliikkeenharjotta- 
jat, “ kunnalliskaarti”, ei ainoastaan ollut ta iste le
matta, mutta monissa tapauksissa auttoi kapinallis
ten vastassa olevien sotajoukkojen toimia. Nämä
kin kapinajoukot m uodostuivat m iltei yksinomaan 
ym päristöjen teollisuusseutujen työm iehistä. Ne 
saivat kykenevän selväpäisen komentajan ven äläi
sestä pakolaisesta M ichael B akunin’ista, joka jä l
keenpäin joutui vangiksi, ja  on nyt suljettuna 
M unkacs’in vankityrm ään Unkarissa. Preussilaisten 
suurilukuisten sotajoukkojen sekaantuminen tais
teluun m urskasi tämän kapinan.

Reinin Preussissa oli todellinen taistelu  vähä
m erkityksinen. K un kaikki suuret kaupungit olivat 
varustettuja niin että niitä linnotukset hallitsivat, 
voivat kapinalliset niissä saada aikaan vain p ie
nempiä kahakoita. N iin pian kuin riittävä määrä 
sotajoukkoja oli saatu yhteen, lopetti se aseellisen 
vastarinnan.

P falzissa  ja  Badenissa päinvastoin rikas, hedel
m ällinen maakunta ja  koko valtio  joutu i kapinallis
ten käsiin. Rahat, aseet, sotilaat, sotatarvevarastot, 
kaikki olivat valm iina käytettäviksi. Vakinaisen 
arm eijan sotilaat itse liitty ivä t kapinallisiin ; vielä 
enemmän: Badenissa olivat ne etumaisten joukossa. 
K apinalliset Saksissa ja  Reinin Preussissa uhrasi
vat itsensä voittaakseen aikaa Etelä-Saksan liikkeen 
järjestäm iselle. Koskaan ei ollut niin suotuisaa 
tilannetta m aakunnalliseen ja  paikalliseen kapinaan 
kuin tämä. Parisissa odotettiin vallankum ousta; 
unkarilaiset olivat W ien in  porteilla; kaikissa Saksan 
keskusvaltioissa ei vain väestö, mutta sotajoukotkin
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olivat voim akkaasti kapinalle suosiollisia, ja  halu
sivat vain tilaisuutta siihen avoim esti liittyäkseen. 
Ja kuitenkin liike, kun se kerran oli joutunut p ikku 
porvariston käsiin, oli tuhottu aivan alussaan. P ik 
kuporvarilliset vallanpitäjät, varsinkin Badenissa 
—  hra Brentano niiden johdossa —  eivät koskaan 
unohtaneet, että anastamalla “ laillisen ” valtiaan, 
suurherttuan, paikan ja  etuoikeudet, tekivät ne va l
tiopetoksen. Ne istuivat m inisterituoleillaan r ik o lli
suuden tunto sydämissään. M itä voidaan sellaisilta 
raukoilta odottaa? Ne eivät ainoastaan jättäneet 
kapinaa omaan hajanaisuuteensa ja  siitä syystä  
tehottom uuteen ja  oman onnensa nojaan, ne tosi
asiallisesti tekivät kaikkensa m ikä niiden vallassa 
oli katkaistakseen liikkeen kärjen, lamauttaakseen ja  
tuhotakseen sen. Ja ne onnistuivat, kiitos sille  har
taalle kannatukselle, jonka antoi tämä politikoitsi- 
jain  luokka, pikkuporvariston “ dem okraattiset” ur
hot, joka todellisuudessa ajatteli “ pelastavansa 
maan”, silloin  kuin se salli vetää itseään nenästä 
jo ittenkin  ovelampain, sellaisteen kuin Brentanon.

M itä homman taistelupuoleen tulee, ei koskaan 
sotilaallisia  toim ia suoritettu sen veteläm m in ja  
typeräm m ällä tavalla kuin suoritettiin  Badenin pää- 
kenraali S igelin, vakinaisen arm eijan entisen luut
nantin johdolla. K aik k i oli päästetty sekasortoon, 
jokainen hyvä m ahdollisuus oli päästetty käsistä, 
jokainen oivallinen tilaisuus oli kuhnustellen mene
tetty  suunnittelem alla suunnattoman suuria m utta 
epäkäytännöllisiä suunnitelmia, kunnes lopulta lah
jakas puolalainen M ieroslaw ski otti komennon kä 
siinsä, jo llo in  oli arm eija hajallaan, lyötynä, m asen
tunut, huonosti varustettu vastustamaan vihollista, 
joka oli neljä  kertaa suurempi luvultaan, ja  silloin  
hän ei voinut tehdä mitään enempää kuin taistella



W aghäuselissä kunniakkaan, vaikka m enestym ättö
män taistelun, suorittaa taitavan perääntym isen, ryh 
tyä viim ein toivottomaan taisteluun R astatt’in muu
rien luona, ja  erota. Kuten jokaisessa kapinasodassa, 
missä arm eijat ovat muodostuneet sekä hyvin har- 
jotetuista sotilaista että harjaantumattomasta nosto- 
joukosta, oli tässäkin vallankum ousarm eijassa run
saasti urhoollisuutta ja  runsaasti epäsotilaallista, 
usein kuvaamatonta, sekasortoa; mutta niin puuttu
vainen kuin se olikin, oli sillä ainakin se tyyd ytys, 
että voimia, jotka olivat neljä kertaa sen lukumäärä, 
ei p idetty  riittävinä sen lyöm iseksi, ja  että sata
tuhatta m iestä käsittävä vakinainen sotaväenjoukko, 
taistelussa kahtakym m entätuhatta kapinallista vas
taan, kohteli niitä sotilaallisesti yhtä suurella arvon
annolla niinkuin niiden olisi pitänyt taistella Napo
leonin vanhaa kaartia vastaan.

Toukokuussa m urtui kapina; heinäkuun puoli
väliin  mennessä, 1849, oli se kokonaan kukistettu  
ja  ensimäinen Saksan vallankum ous oli päättynyt.

Lontoo. (Päivääm ätön.)
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XIX

Kapinan päättyminen

Lokakuun 23 p., 1852.

K un Saksan etelä- ja  länsiosa oli avoimessa kapi
nassa, ja  kun h allituksilta  vihollisuuksien ensimäi- 
sestä alkam isesta Dresdenissä R astatt’in antautu
m iseen asti otti vähä enemmän kuin kymmenen 
viikkoa tukehuttaa tätä Saksan ensimäisen vallan
kumouksen ratkaisevaa paloa, katosi kansalliskokous 
poliittiselta  näyttäm öltä kenenkään kiinnittäm ättä 
ihitään huomiota sen poistumiseen.

M e jätim me tämän kunnia-arvoisan laitoksen 
F ran kfu rtiin  ällistyneenä hallituksien ju lkeista 
h yökkäyksistä sen arvoasemaa vastaan, sen oman 
luoman keskushallituksen voim attom uudesta ja  pe
toksellisesta huolimattomuudesta, pikkuliikkeenhar- 
jottajaluokan noususta sitä puolustamaan ja  työ 
väenluokan noususta, paljoa vallankum ouksellisem 
man lopullisen päämäärän puolesta. Lohduttom uus 
ja epätoivo vallitsi ylinnä sen jäsenten keskuudessa; 
tapahtumat olivat heti saaneet sellaisen lopullisen 
ja ratkaisevan muodon, että muutamassa päivässä 
näitten oppineitten lainlaatijain harhaluulot tod elli
sesta voimastaan ja vaikutusvallastaan olivat koko
naan särkyneet. H allituksien antaessa merkin, ve
täyty ivä t konservatiivit pois siitä laitoksesta, mikä 
siitä  lähtien ei enää voinut kauemmin olla ole
massa, paitsi uhmaamalla varsinaisia vallanpitäjiä.
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L iberaalit luopuivat äärimäisimmän noloina ja  ma
sentuneina; ne luopuivat m yöskin edustajavaltuuk- 
sistaan. K unnioitettavia herroja lähti tiehensä sadot- 
tain. Kahdeksan tai yhdeksänsataa käsittävä jäsen
luku oli huvennut niin pian, että vain sataviisikym 
mentä ja  muutamia päiviä myöhemmin sata edus
tajaa oli ilm otettu olevan jälellä. Ja vielä  näitäkin 
oli vaikea saada koolle, vaikka koko dem okraatti
nen puolue jäi.

Se kurssi, jota  tämän parlam entin jätteen olisi 
tu llut seurata, oli k y llin  selvä. N iiden oli vain 
otettava paikkansa avoim esti ja  päättävästi kapinan 
puolella, antaakseen siten sille  sitä laillisuuden 
voimaa m itä tahansa niillä  olikin, samaan aikaan kuin 
ne itse olisivat saaneet arm eijan omaksi puolustuk
sekseen. N iiden oli käskettävä keskusvalta lopet
tamaan kaikki vihollisuudet h eti; ja  jos, kuten 
voitiin  nähdä, tämä valta ei olisi voinut eikä tah
tonut sitä tehdä, olisi se ollut erotettava heti ja 
asetettava sen paikalle tarmokkaampi hallitus. E lle i 
kapinajoukkoja olisi voitu  tuoda F ran kfurtiin  (m ikä 
olisi voitu helposti tehdä alussa, jo llo in  valtio- 
hallitukset vielä olivat vähän varustautuneita ja  
arkailevia), silloin  kansalliskokous olisi voitu siirtää 
heti aivan kapina-alueen keskukseen. K aik ki tämä 
heti ja  päättävästi tehtynä, ei myöhemmin kuin 
toukokuun puolivälissä tai lopulla, olisi voinut 
avata m ahdollisuuksia niin kapinalle kuin kansallis
kokouksellekin.

M utta sellaista päättävää kurssia ei ollut odo
tettavissa ' saksalaisen poroporvariston edustajilta. 
Nämä korkealentoiset valtiom iehet eivät olleet lain
kaan vapautuneet Harhakäsityksistään. Ne jäsenet, 
jo tka  olivat kadottaneet turm iollisen uskonsa par
lamentin voimaan ja  loukkaamattomuuteen, olivat



173
jo lähteneet käpäläm äkeen; niitä demokraatteja, 
jotka olivat jääneet jälelle, ei ollut niin helppo 
saada luopumaan vallan ja  suuruuden unelmista, 
jo ita  ne olivat kaksitoista kuukautta vaalineet. U s
kollisina tähän asti seuraamalleen suunnalle, kutis
tuivat ne perääntyen pois päättävästä toiminnasta 
kunnes jokainen m enestym ism ahdollisuus e i .
jokainen sortum ism ahdollisuus, ainakin kunniak
kaasti sodassa, oli m ennyt.' Voidakseen sitte kehi
tellä kuviteltua, touhukasta askartelua, minkä sula 
voim attomuus korkeain luulojen kanssa ei voinut 
muuta kuin synnyttää sääliä ja  naurua, jatkoivat 
ne päätöslauselmiensa, vetoom uksiensa ja  pyyntö- 
jensä lepertyä valtionhoitajalle, joka ei edes ottanut 
niitä huomioonsa ja  m inistereille, jotka olivat avoi
messa liitossa vihollisen kanssa. Ja kun viim ein 
W ilh elm  W o lff, Striegau ’n edustaja, eräs Uuden 
Reinin Lehden  toim ittajista, ainoa todella vallan
kum ouksellinen mies koko kansalliskokouksessa, 
sanoi niille, että jos ne tarkottivat m itä ne sanoivat, 
paras oli silloin  niiden lakata juttuam asta ja ju lis 
taa heti valtionhoitaja maan pääkavaltajaksi, lain- 
h y ly k s i; silloin  näitten parlam enttaristen herrojen 
koko kammitsoitu siveellinen suuttumus purkautui 
esiin sellaisella voim alla, jota  ne eivät koskaan 
kyenneet saamaan m illoin hallitus sy y ti solvauksia 
solvauksien jälkeen niille. _ _ #

Tieten kin  tapahtui niin, sillä  W o lf f ’in esitys oli 
ensimäinen järkevä sana, m ikä oli puhuttu Paavalin 
kirkon seinien sisällä; tietenkin, sillä se oli juuri 
se asia, joka oli tehtävä, ja  sellainen selvä puhe, 
joka iski suoraan asiaan, ei voinut muuta kuin lou
kata tätä tuntelijain  joukkoa, joka ei o llut päättä
väinen missään muussa kuin päättäm ättömyydessä, 
ja joka oli, ollessaan liian pelkurim ainen toim iak
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seen, kertakaikkiaan saanut päähänsä, että olemalla 
mitään tekem ättä ne tekivät juu ri sitä m itä tu likin  
tehdä. Jokainen sana, joka valaisi kuin salama 
heidän soaistuja mutta tahallisesti sumuisia mie- 
liään, jokainen viittaus, joka oli tarkotettu johta
maan heitä ulos siitä labyrintistä, jota  ne itsepin
taisesti p itivät niin pitkäaikaisena olinpaikkana kuin 
m ahdollista, jokainen selvä käsitys asioista, sellai
sina kuin ne todellisuudessa olivat, oli luonnolli
sesti rikos tämän suvereenisen kansalliskokouksen 
m ajesteettisuutta vastaan.

Pian sen jälkeen kävi arvoisain herrain asema 
F rankfurtissa puolustam attom aksi; huolim atta pää
töslauselm ista, vetoom uksista, vä likyselyistä  ja  ju-i 
listuksista tä y ty i niiden perääntyä, mutta ei kapi
nallisille  alu eille; se olisi o llut liian päättävä askel. 
He m enivät Stuttgartiin , missä W iirtem bergin hal
litus piti y llä  jonkullaista odottavaa puolueetto
muutta. S iellä  he lopulta ju listivat valtakunnan 
valtionhoitajan valtansa m enettäneeksi ja  valitsivat 
omasta keskuudestaan viisi jäsentä käsittävän val- 
tionhoitajakunnan. Täm ä valtionhoitajakunta heti 
riensi hyväksym ään m iliisilain, m ikä oli tosiasial
lisesti kaikessa asianmukaisessa voimassaan lähetetty 
kaikille  Saksan hallituksille.

Ne, juu ri kansalliskokouksen viholliset, mää
rättiin  nostamaan joukkoja kansalliskokouksen puo
lustukseksi! S itte siellä oli luotu —  paperilla 
tie tysti —  arm eija kansalliskokouksen puolustam i
seksi. D ivisioonat, prikaatit, rykm entit, patterit, 
kaikki oli säännöstelty ja  m ääritelty. E i puuttunut 
muuta kuin —  todellisuutta, sillä  tätä arm eijaa ei 
tietenkään koskaan saatettu todellisuuteen.

Eräs viim einen suunnitelma tarjottiin  itselleen 
yleiselle  kansalliskokoukselle. Dem okraattinen väestö
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maan kaikilta  osilta lähetti lähetystöjä parlamentin 
käytettäviksi ja  kehottamaan sitä ratkaisevaan to i
mintaan. Kansa tiesi m itkä tarkotukset VViirtem- 
bergin hallituksella  oli ja  p yysi hartaasti kansallis
kokousta pakottamaan tätä hallitusta avoimeen a k tii
viseen osanottoon kapinallisten naapuriensa kanssa. 
M utta ei. Mennessään Stu ttgartiin  oli kansallis
kokous antanut itsensä W urtem bergin hallituksen 
hellään armoon. Jäsenet tiesivät sen ja  lannistivat 
sen agitation kansan keskuudessa. Siten ne me
nettivät viim eisetkin jätteet vaikutusvallastaan, mitä 
n iillä  vielä  m ahdollisesti oli ollut. Ne saivat osak
seen sen halveksum isen m inkä olivat ansainneet, ja  
valtakunnan valtionhoitaja lopetti sen dem okraatti
sen ilveilyn  sulkem alla kesäkuun 18 pnä, 1849, sen 
salin, missä parlam entti kokoontui ja  määräsi val- 
tionhoitajakunnan jäsenet poistumaan maasta.^

Sitte ne m enivät Badeniin, kapinallisten leiriin ; 
m utta siellä olivat ne n yt hyödyttöm iä. Kukaan 
ei heitä huomannut. V altionhoitajakunta kuitenkin, 
suvereenisen Saksan kansan nimessä jatkoi maan 
pelastamista ahkeroim isillaan. Se y ritti saada ulko- 
valtain tunnustuksen antamalla passeja jokaiselle, 
joka niitä olisi vastaanottanut. Se ju lkaisi ju lis 
tuksia ja lähetti valtuutettujaan nostattamaan kapi
naan juuri niitä VViirtembergin alueita, joitten a k tii
visen avun se oli h yljän n yt silloin kuin vielä aika 
o li; tie tysti ilman mitään seurausta. M eillä on 
nyt katseltavanamme eräs alkuperäinen kertomus, 
jonka yksi näistä valtuutetuista, hra Rösler (ö is in  
edustaja) lähetti valtionhoitajakunnalle, minkä ker
tomuksen sisältö on jotenkin luonteenomainen. Se 
on päivätty Stuttgartissa kesäkuun 30 pnä, 1849. 
Kuvailtuaan ensin puolen tusinan näitten valtuu
tettujen  seikkailu ja tuloksettom assa rahanetsinnässä,
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esittää hän sarjan puolusteluja siitä ettei hän vielä 
ole m ennyt toim ipaikalleen, ja  sitte esittää itse 
voimakkaimman väitteen, joka koskee m ahdollisia 
erim ielisyyksiä  Preussin, Itävallan, B aierin  ja  
W iirtem bergin välillä  m ahdollisine seurauksineen. 
H arkittuaan tätä tarkoin tulee hän kuitenkin siihen 
tulokseen, ettei ole enää mitään m ahdollisuutta. 
Sitte ehdottaa hän asetettavaksi uudet, luotettavat 
m iehet tiedustelua suorittamaan, ja  vakoilujärjestel- 
mää ottamaan selvää W urtem bergin m inisteristön 
aikeista ja  sotajoukkojen liikkeistä. Täm ä kirje  
ei koskaan tu llut osotetulle vastaanottajalle, sillä, 
silloin  kuin se oli k irjotettu, oli “valtionhoitaja- 
kunta” jo siirtyn yt kokonaan “ulkom aaosastoon” , 
nim ittäin S veitsiin ; ja  kun poloinen hra Rösler 
vaivasi päätään kuudennen luokan kuningaskunnan 
m inisteristön h irveillä  aikeilla, oli 100 tuhatta preus
silaista, baierilaista ja  hessiläistä sotilasta jo  sel
v ittänyt koko asian viim eisessä taistelussa R astatkin 
m uureilla.

N iin katosi Saksan parlam entti ja  sen kerällä 
Saksan vallankum ouksen ensimäinen ja  viim einen 
luomus. Sen koollekutsum inen oli o llut ensimäinen 
todistus siitä, että siellä tosiasiassa oli o llu t vallan
kumous tamm ikuussa; ja  se oli olemassa niin kauan 
kuin tämä, ensimäinen nykyaikainen saksalainen 
vallankum ous ei vie lä ' o llut loppunut. Tämä parla
mentti, jonka kapitalistiluokan vaikutuksen alaisena 
oli valinnut erillään ja  hajallaan oleva maaseutu
väestö, mikä suurimmaksi osaksi oli vasta herää
mässä feodalism in m ykkyydestä, toi yhteen p o liitti
selle näyttäm ölle kaikki v. 1848— 1849 suuret tun
netut nimet sitte ne tyyten  tuhotakseen. K aikki 
keskiluokan liberalism in kuuluisuudet olivat siellä 
kokoontuneina. Porvaristo odotti ihm eitä; se saikin



177

häpeää itselleen ja  edustajilleen. Teollisuus- ja 
kauppakapitalistien luokka kärsi ankaramman tap
pion Saksassa kuin missään muussa maassa; ensiksi 
ne joutu ivat tappiolle, m urskattiin, erotettiin virasta 
jokaisessa Saksan valtiossa, ja  sitte ne ajettiin  
pakoon, niitä häväistiin ja  p ilkattiin  saksalaisessa 
keskusparlam entissa. P o liittinen  liberalism i, porva
riston valta, olkoon se sitte m onarkisen tai tasa
valtalaisen hallitusm uodon vallitessa, on ainiaaksi 
mahdoton Saksassa.

Olem assaolonsa myöhemmällä ajalla  Saksan 
parlam entti saattoi häpeään ainiaaksi sen osan, mikä 
m aaliskuusta asti, 1848, johti vira llista  oppositiota, 
demokraatit, jo tka  edustivat pikkuliikem iesluokan 
ja  osaksi m aataviljeleväin luokan etuja. T ä lle  luo
kalle oli, touko- ja  kesäkuussa, 1849, annettu tila i
suus osottaa kykynsä muodostaa vakava hallitus 
Saksassa. Me olemme nähneet miten se epäonnistui; 
ei niin paljo epäsuotuisain olosuhteitten takia kuin 
todellisen ja  jatkuvan pelkurim aisuutensa takia 
kaikilla  koettelem uksen hetkillä, jo ita  oli tapahtunut 
sitte vallankum ouksen puhkeam isen; osottamalla 
politiikassa sitä samaa lyh ytnäköisyyttä , arkamieli- 
syyttä  ja  horjuvaa henkeä, m ikä on luonteenom aista 
sen kauppatoim ille. Toukokuussa, 1848, oli se tällä 
m enettelyllä m enettänyt kaikkien europalaisten ka
pinain todellisen taistelujoukon, työväenluokan, 
luottam uksen. M utta vielä  sillä  oli oiva tilaisuus. 
Saksalainen parlam entti kuului sille  yksinomaan 
sen jälkeen kuin taantum ukselliset ja  liberaalit o li
vat vetäytyneet siitä pois. M aaseutuväestö oli sille 
suosiollinen. Kaksikolm attaosaa pienempien valtio it
ten arm eijoista, kolmasosa Preussin armeijasta, 
enemmistö preussilaisesta suojeluskunnasta (reser
vistä tai m iliisistä) oli valm iina liittym ään siihen,
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jos se vain o lisi toim inut päättävästi ja  rohkeudella, 
m ikä on seurauksena selvästä asiaintilan näkemi
sestä. M utta ne politikoitsijat, jo tka  johtivat tätä 
luokkaa, eivät olleet selvänäköisem piä kuin sekään 
pikkuliikem iesten joukko, joka niitä  seurasi. Ne 
osottautuivat olevansa vielä  sokeampia, vielä  kiih- 
keämpiä pitämään kiinni ehdointahdoin y lläp id e
tyistä  harhakuvitelm ista, vielä  herkkäuskoisem pia, 
vielä  kykenemättöm ämpiä päättävään tosiasioitten 
käsittelyyn  kuin liberaalit. N iiden poliittinen mer
k itys  oli m yöskin laskenut alapuolelle jäätym ispis
teen. M utta koska ne eivät olleet todellisesti saat
taneet jokapäiväisiä periaatteitaan käytäntöön, saat
toivat ne, sangen suotuisain olosu h teitten 'vallitessa  
hetkeksi nousta, jo llo in  tämä viim einen toivo heiltä 
otettiin, aivan samoin kuin se o li otettu heidän 
“ puhtaan dem okratian” veljiltään  Ranskassa L ud w ig  
Bonaparten vallankaappauksella.

Lounais-Saksan kapinan tappio ja  saksalaisen 
parlam entin hajottam inen päättää ensimäisen saksa
laisen vallankum ouksen historian. M eidän on nyt 
luotava loppusilm äys näihin vastavallankum ouksel
lisen liiton  voitokkaisiin  jäseniin; sen me teemme 
seuraavassa kirjeessäm m e.19)

Lontoo, syyskuun 24 p., 1852.

19) Y h ä  u u s i tu s ta  e ts im is e s tä  h u o lim a t ta  en  o le  lö y tä n y t  s i tä  “ seu- 
ra a v a a  k i r j e t t ä ” , jo h o n  ed e lläo lev assa  k a p p a le e ssa  v i i ta ta a n ;  jo s  se on 
jo s k u s  k ir jo te t tu ,  e i o le  e p ä ily s tä k ä ä n  s iitä , e t t ä  s i tä  o lisi k o s k a a n  ju l 
k a is tu . —  E . M . A .



Kölnin oikeusjuttu

T e saatte ennen tätä europalaisista sanomaleh
distä lukuisia selostuksia suuresta kommunistien 
oikeusjutusta Kölnissä, Preussissa, ja  sen tuloksista. 
M utta koska yksikään niistä selostuksista ei ole 
mikään totuudenm ukainen tosiasiain esitys, ja  koska 
nämä tosiasiat luovat valaistusta niihin p oliittisiin  
keinoihin, jo itten  avulla Europan m anteretta on 
p id etty  orjuudessa, pidän minä välttämättöm änä 
luoda silm äyksen tähän oikeusjuttuun.

Kom m unisti- tai köyhälistöpuolue oli, kuten 
toisetkin  puolueet, yhdistym is- ja  kokoontum is- 
oikeuksien lakkauttam isen kautta m enettänyt la il
lisena järjestönä esiintym isen keinot mantereella. 
Sen johtajat sitäpaitsi olivat ajettuina maanpakoon 
kotim aistaan. M utta mikään poliittinen puolue ei 
voi olla olemassa ilman järjestöä; ja  sellaista jär- 
jestöyhteyttä, minkä niin liberaalinen porvaristo 
kuin pikkuliikem iesluokkakin kyken i enemmässä 
tai vähemmässä määrässä saavuttamaan yhteiskunnal
lisen asemansa, etujensa ja  jäsentensä kesken kauan 
vallinneen kanssakäym isen kautta, ei köyhälistö- 
luokka ilman sellaista yhteiskunnallista asemaa ja  
rahallisia keinoja saanut, ja  oli siis välttäm ättä 
pakotettu pyrkim ään salaiseen yhteyteen. N iinpä 
Ranskassa ja  Saksassa nousivat nämä lukuisat salai

XX

Joulukuun 22 p., 1852.
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set yhd istykset, jo ita  vuodesta 1849 asti yhden to i
sensa jälkeen poliisi on löytänyt ja  jo ita  on syy tetty  
salaliittoina; m utta jos monet niistä todella olivat 
salaliittoja, m uodostetut tositeolla hallituksen kukis- 
tam istarkotuksessa nykyaikana, —  ja  pelkuri olisi 
se, joka ei jo ittenkin  m äärättyjen olosuhteitten 
vallitessa salaliittoutuisi, aivan samoin kuin narri 
olisi sellainen, joka kaikkien olosuhteitten vallitessa 
niin tekisi, —  oli olemassa toisia yhdistyksiä, jo ita  
oli m uodostettu laajempaa ja  korkeampaa tarkotusta 
varten, jo tka  tiesivät, että  jonkun n yt olemassa
olevan hallituksen kukistam inen ei ollut muuta 
kuin ohimenevä aste edessä olevassa suuressa tais
telussa, ja  jo tka  pyrkivät pitämään koossa ja  val
mistamaan puoluetta, jonka solut ne m uodostivat, 
sitä viim eistä ratkaisevaa kam ppailua varten, jonka 
tä y ty y  jo llo in kin  m urskata ainiaaksi Europassa, ei 
pelkkä “tyrannien”, “ despoottien” ja  “ vallananas- 
tajain” valtaa, m utta paljo korkeamman ja  hirveäm- 
män kuin on heidän valtansa —  pääoman vallan 
työväen y li.

E distyneen Kom m unistipuolueen järjestö  Sak
sassa oli tätä lajia. “ M anifestin” 20) (ju lkaistu  1848)

20) Tämä on se mainio “Kommunistinen M anifesti”, jonka Lontoossa 
marraskuulla, 1847, pidetty kommunistikongressi määräsi Marxin ja En
gelsin laatimaan. Se oli julkaistu Lontoossa 1848. “ Manifestin perus
ajatus”, kirjottaa Engels englantilaisen painoksen alkulauseessa, on se, 
“että jokaisella historiallisella aikakaudella vallitseva taloudellisen tuotan
non ja vaihdon tapa sekä siitä välttämättömästi johtuva yhteiskunnallinen 
järjestys muodostavat sen perusteen, jolle on rakennettu ja jonka pohjalla 
vain voidaan selittää sen aikakauden valtiollinen ja tiedollinen historia; että  
siis ihmiskunnan koko historia (alkuperäisen heimoyhteiskunnan jälkeen, 
joka piti maata yhteisomaisuutena) on ollut luokkataistelun historiaa, tais
telua riistäväin ja riistettyjen, vallitsevain ja sorrettujen luokkien välillä; 
e t t ä . . .  nykyään on päästy sille asteelle missä riistetty ja sorrettu luokka 
—-  köyhälistö —  ei voi saada vap au ttaan ... ellei se samalla ja kertakaik
kiaan vapauta yhteiskuntaa yleensä kaikesta riistämisestä, sorrosta, luokka- 
eroituksista ja luokkataisteluista.” Mitä tulee tähän Manifestin perus
ajatukseen”, sanoo Engels, “kuuluu se kokonaan ja yksinomaan M arxille.” 
Manifesti on käännetty melkein kaikille kielille, ja  on se, lainataksemme



i 8 i

periaateiden m ukaisesti ja  niiden periaatteiden mu
kaisesti, jotka sisältyvät “ Vallankum ous ja  vasta
vallankum ous Saksassa”-nimiseen artikkelisarjaan, 
joka on ju lkaistu  New  York D aily  Tribune’ssa 21), ei 
tämä puolue koskaan kuvitellu t itseään kykeneväksi 
tuottamaan m illoin tahansa ja  ratokseen sitä vallan
kumousta, joka on saattava sen aatteet käytäntöön. 
Se tu tki niitä syitä, jo tka  syn nyttivät vallanku
m ouksellisen liikkeen 1848, ja  niitä syitä, jotka 
saattoivat sen epäonnistumaan. Tunnustaen luok
kien yhteiskunnallisen ristiriitaisuuden kaikkien 
p oliittisten  taistelu jen  pohjaksi, asettautui se tu t
kimaan niitä olosuhteita, jo itten  alaisena joku 
yhteiskuntaluokka voi ja  tä y ty y  astua esiin edus
tamaan kansakunnan koko etuja, ja  siten p o liitti
sesti sitä hallitsemaan. H istoria osotti Kom m unisti
puolueelle kuinka keskiaikain m aaylim ystön jälkeen 
ensimäisten kapitalistien rahavalta nousi ja  kaap- 
pasi h a llitu so h jat; kuinka tämän kapitalistien raha- 
ryhm än yhteiskunnallisen vaikutuksen ja  poliittisen 
vallan tunki syrjään teollisuuskapitalistien nouseva 
voim a höyryvoim an käytäntöönottam isen jälkeen, 
ja  kuinka nykyään kaksi muuta luokkaa vielä vaa
tivat valtavuoroaan, p ikkuliikkeenharjottajain  luokka 
ja  teollinen työväenluokka. V v. 1848— 1849 käytän
nöllinen vallankum ouksellinen kokemus vahvisti teo
rian päätelmät, jo tka  johtivat siihen johtopäätök-

ta a s k in  E n g e ls in  sa n o ja , “ en im m in  le v in n y t k a n s a in v ä lin e n  tu o te  koko  
so s ia lis t is e s sa  k ir ja ll is u u d e s sa m m e .”  .

(K o m m u n is t in e n  In te rn a t io n a le  on jä lle e n  “ K o m m u n is tis e n  M a n i
fe s tin ’' a a t te e t  a s e t ta n u t  k u n n ia -a s e m a a n sa  k ö y h ä lis tö n  v a p a u s ta is te lu n  
li ik k ee ssä , jo l ta  p ää o m a v a lla n  la k e ija k s i a le n tu n u t T o ise n  I n te rn a tio n a le n  
jo h to  o li ne  p im ittä n y t. K o m m u n is tin e n  In te rn a t io n a le  o n  h o i ta n u t  t ä tä  
M a rx in  ja  E n g e ls in  p e r in tö ä  k a r tu t ta e n  s itä  jo h ta m a n s a  k ö y h ä lis tö n  ta is te 
lu n  ja  v o it to je n  k o k em u k silla . —  S u o m e n i.)

21) I lm e s ty y  tä s s ä  “ S ak san  k u m o u s ta is te lu t 1848” -n im isen ä  su o 
m e n k ie lise s sä  a su ssa . —  S u o m en i.
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seen, että p ikkuliikkeen h arjottajilla  tä y ty y  ensin 
olla vuoronsa, ennenkuin kommunistinen työväen
luokka voi toivoa pysyvästi asettuvansa valtaan ja  
hävittävänsä tämän palkkaorjuuden järjestelm än, 
m ikä pitää sitä porvariston ikeen alla. Siksipä 
kommunistien salaisella järjestö llä  ei voinut olla 
suoranaista Saksan nykyisten  hallituksien kukista- 
m istarkotusta. O llen m uodostettuna kukistamaan ei 
näitä, m utta sitä kapinallista hallitusta, mikä ennem
min tai myöhemmin on niitä seuraava, sen jäsenet 
voivat, ja  varmasti tulisivat, yksilö llisesti, anta
maan aktiivista  apuaan vallankum oukselliselle liik 
keelle nykyistä  asiaintilaa vastaan vuorossaan; 
m utta sellaisen liikkeen varustaminen, muuten kuin 
kom m unistisia m ielipiteitä levittäm ällä joukoissa, ei 
o lisi voinut olla tämän yhdistyksen tarkotuksena. 
N iin  hyvin  ymmärsi enemmistö sen jäsenistöstä 
tämän yhteiskunnan perustuksen, että m illoin jo it
tenkin virkapaikkain tavotteluhalu y ritti m uuttaa 
sen salaliitoksi välittöm än vallankum ouksen teke
m istä varten, a jettiin  sellaiset viipym ättä m atkoi
hinsa.

N iinpä ei m inkäällaisen tämän maan kamaralla 
olevan lain mukaan olisi voitu  sellaista yhdistystä 
nim ittää vehkeilyksi, salaliitoksi valtiopetoksen tar- 
kotuksessa. Jos se olisi o llut salaliitto, ei se olisi 
o llut olemassaolevaa hallitusta, mutta sen mahdol
lista  seuraajaa vastaan. Ja Preussin hallitus tiesi 
tämän. Se oli syynä m iksi yhtätoista syytettyä  
p idettiin  eristettynä vankilassa kahdeksantoista 
kuukauden ajan, mikä kulutettiin , viranomaisten 
taholla m itä ihm eellisim piin oikeudellisiin  menoi
hin. K uvitelkaapa, että kahdeksan kuukautta kes
täneen laittom an vankeudessa pitäm isen jälkeen 
vietiin  vangit takaisin vankilaan jo ik sik in  kuukau



siksi vielä, koska “ ei ollut heitä vastaan mitään 
todistusta mistään rikoksesta” ! Ja kun heidät v ii
mein tuotiin  valam iehistöä eteen, ei ainoatakaan 
valtiopetoksen luontoista tekoa voitu  heitä vastaan 
todistaa. Ja kuitenkin heidät tuom ittiin, ja  te tulette 
näkemään heti kuinka se kävi.

Eräs tämän yhdistyksen läheteistä vangittiin  
toukokuussa, 1851, ja  häneltä löyd ettyjen  papereit- 
ten perusteella seurasi toisia vangitsem isia. Preussi
lainen poliisiv irkailija , eräs Stieber, m äärättiin heti 
seuraamaan väitetyn  salaliiton jä lk iä  Lontooseen. 
Hänen onnistui saada jo itak in  papereita, jotka olivat 
yhteydessä edelläm ainittujen yhd istyksestä eroon 
joutuneitten kanssa, jotka erottamisen jälkeen o li
vat muodostaneet todellisen salaliiton Preussissa 
ja  Lontoossa. Nämä paperit oli saatu kaksinkertaisen 
rikoksen kautta. Eräs Reuter-nim inen mies oli 
lahjottu  murtamaan auki yhdistyksen sihteerin kir- 
jotustiskin, ja  varastamaan paperit sieltä. M utta 
tämä ei vielä mitään ollut. Täm ä varkaus johti lö y
tämään ja  tuomitsemaan niinsanotun ranskalais- 
saksalaisen salaliiton Parisissa, m utta se ei antanut 
mitään johtolankaa suureen kom m unistiyhdistyk- 
seen. Parisin  salaliittoa, me voimme yhtä hyvin 
tässä sen sanoa, johtivat jo tku t kunnianhimoiset 
heikkom ieliset ja  poliittiset huijarit Lontoossa ja 
eräs ennen tuom ittu väärentäjä, silloin  poliisiurkki- 
jana toim inut Parisissa; niiden narraamat tekivät 
h ullu illa  huutam isillaan ja  verenjanoisilla raivoa- 
m isillaan poliittisen olemassaolonsa äärimäisimmän 
m erkityksettöm iksi.

Preussilaisen poliisin  oli siis etsittävä uusia 
löytöjä. Se perusti vakinaisen salapoliisin kont
torin Preussin lähetystöön Lontoossa. Eräs poliisi- 
asiamies, G reif nimeltään, harjotti tätä inhoittavaa

i 83



184

tointa lähetystön attasheen nim ellä —  toimenpide, 
m ikä olisi riittävä saattamaan kaikki Preussin lähe
tystöt kansainvälisen lain ulkopuolelle, ja  jota eivät 
edes itävaltalaiset ole vielä rohjenneet tehdä. Hänen 
alaisenaan työskenteli muuan F leu ry, kauppias 
Lontoon kaupungissa, jom m oisissakin varoissa oleva 
mies ja  jotenkin arvokkaaseen seurapiiriin kuuluva, 
eräs niistä otuksista, jotka tekevät alhaisia tekoja 
luontaisesta taipumuksestaan häpeällisyyteen. T o i
nen asiamies oli eräs kauppapalvelija, H irsch
nimeltään, jota oli jo  ju lk isesti syy te tty  urkkijaksi 
saapuessaan. Hän esitti itsensä jo ittenkin  saksa
laisten kom m unistipakolaisten seuraan Lontoossa, 
ja  ne, saadakseen todistuksia hänen todellisesta ole
muksestaan, ottivat vastaan hänet lyh yek si ajaksi.
Tod istuksia hänen yhteydestään poliisin kanssa
sangen pian saatiin, ja  hra H irsch siitä ajasta asti
p ysytte li poissa. V aikka hän siten joutu i eroon kai
kista m ahdollisuuksista saada sitä tietoa, josta hän 
palkkansa sai, ei hän toimetonna ollut. S iitä  asti 
kun hän pakeni Kensingtoniin, missä hän ei koskaan 
tavannut ainoatakaan kysym yksessäolevista kommu
nisteista, kyhäsi hän joka viikko juu ri sen saman 
salaliiton, jota preussilainen poliisi ei voinut käsiinsä 
saada, oletetun keskuskom itean oletettujen istun
tojen oletettuja tiedonantoja. N äitten tiedonantojen 
sisältö oli m ielettöm intä la jia ; ei ainoakaan etunimi 
ollut oikea, ei ainoakaan sukunim i ollut oikein 
tavattu, ei ainoakaan henkilö asetettu puhumaan 
siten kuin hän todennäköisesti olisi puhunut. Hänen 
herransa F leu ry  auttoi häntä tässä väärentämisessä, 
eikä ole vielä osotettu, että “ attashee” G reif voi 
pestä kätensä näistä häpeällisistä teoista. Preussin 
hallitus, uskomatonta sanoa, otti nämä typerät k y 
häykset taivaantotena, ja  te voitte kuvitella  minkä
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hämmennyksen nämä m uistiinpanot synnyttivät 
todistuksessa tuotuna valam iehistön eteen. Kun 
oikeuskuulustelu  alkoi, astui jo  m ainittu poliisi- 
v irk a ilija  todistaja-aitioon, vannoi kaikki nämä m ie
lettöm yydet tosiksi ja  eikä suinkaan vähällä itse
ty yty vä isyy d e llä  sanoi itsellään olleen salaisen asia
miehen m itä läheisimmässä yhteydessä niiden L on 
toossa olevien henkilöitten kanssa, jo ita  pidettiin 
tämän hirveän salaliiton pääyllyttäjinä. Täm ä salai
nen asiamies oli todellakin sangen salainen, sillä 
hän o li piilottanut kahdeksan kuukautta kasvonsa 
Kensingtonissa peläten tapaavansa jonkun niistä, 
jo itten  salaisia ajatuksia, sanoja ja  tekoja  hän oli 
tiedottavinaan viikko viikolta.

H erroilla H irsch ’illä  ja  F leu ryu la  oli kuitenkin 
eräs toinen keksintö varattuna. He m uokkasivat 
koko sen tekemänsä tiedonantojen sarjan “alkupe
räiseksi p öytäk irjaksi” sen salaisen ylikom itean 
istunnoista, jonka preussilainen poliisi väitti olevan 
olemassa; ja  hra Stieber, havaitessaan tämän pöytä
kirjan ihm eellisesti pitävän yhtä niiden tiedonanto
jen kanssa, jo tka  hän jo  oli sam oilta henkilöiltä 
saanut, asetti sen heti valam iehistön eteen, julistaen 
valallaan, että huolellisen tutkim isen jälkeen ja  täy- 
dellisimmän vakaum uksensa mukaan se pöytäkirja  
oli alkuperäinen ja  oikea. S illo in  enimmät niistä 
H irsch ’in tiedottam ista m ielettöm yyksistä ju lkais
tiin. T e  voitte  kuvitella  sen salaisen komitean 
oletettujen jäsenten hämmästystä havaitessaan heistä 
esitetyn  asioita, jo ita  he eivät koskaan ennen tietä
neet. Joku, joka oli kastettu W ilh elm iksi, oli tässä 
ris titty  L u d w ig ik si tai K aarleksi; toiset, jo tka  sinä 
aikana olivat E nglannin toisessa ääressä, oli pantu 
pitämään puheita Lontoossa; toisten oli ilm otettu 
lukeneen kirjeitä, jo ita  ne eivät olleet koskaan saa
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neet; heidät oli pontu pitämään säännöllisesti ke 
kouksia torstaisin, vaikka ne tapasivat pitää seura- 
kokouksiaan kerran viikossa, kesk iv iik k o is in ; eräs 
työmies, joka tuskin voi kirjottaa, oli pantu yhdeksi 
p ö y tä k ir jo ik s i ja  sellaisen a llek irjo tta jak si; ja  ne 
kaikki oli pantu puhumaan sellaista kieltä, joka, jos 
se o lisikin  preussilaisten poliisiasem ain kieltä, ei 
varmastikaan ollut sen kokouksen kieltä, ipissä oppi
neet kirjallisuuden miehet, jotka omassa maassaan 
suosiollisesti tunnettiin, m uodostivat enemmistön. 
Ja kaiken kukkuraksi oli vielä  väärennetty kuitti 
siitä rahasummasta, m inkä nämä kyhääjät olivat 
olleet maksavinaan oletetulle keksityn  keskusko
mitean sihteerille tästä pöytäkirjasta; m utta tämän 
oletetun sihteerin olemassaolo perustui pelkästään 
eräälle kepposelle, minkä jotkut kavalat kom m unistit 
olivat tehneet onnettom alle H irsch ’ille.

Täm ä tökerö sommittelu oli liian skandaalim ai
nen asia ollakseen tekem ättä päinvastaista vaiku
tusta kuin oli tarkotettu. V aikka syytetty jen  lon
toolaisilta ystäviltä  oli riistetty  kaikki keinot saat
taakseen tosiasioita valam iehistön eteen asiassa —  
vaikka ne kirjeet, jo ita  ne puolustuslakim iehelle 
lähettivät, oli pidätetty postissa —  vaikka niitä 
asiakirjoja  ja  valallisia  lausuntoja, jo ita  niiden onnis
tui saada näitten laillisuusherrojen käsiin, ei sal
littu  käyttää todistuksina, kuitenkin oli yleinen 
suuttumus sellainen, että y leiset syyttäjätk in , niin 
—  jopa hra Stieber itsekin, jonka vala oli annettu 
takeeksi tämän pöytäkirjan luotettavuudesta. —  o li
vat pakotetut tunnustamaan sen väärennetyksi.

Täm ä väärennys ei kuitenkaan ollut ainoa laa
tuaan, johon poliisi oli syypää. K aksi tai kolme 
sam allaista asiaa tu li ju lk i oikeuskuulustelun aikana. 
Reuterin varastamat asiakirjat oli poliisi väären
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tänyt niin että se rum entaisi niiden tarkotusta. 
Eräs paperi, joka sisälsi jotakin  järjetöntä, hölyn
pölyä, oli k irjotettu  tri M arxin käsialaa jäljitellen , 
ja  jonkun aikaa oletettiin  se hänen kirjottam ak- 
seen, kunnes lopulta syyttä jä  oli pakotettu m yön
tämään, että se oli väärennetty. M utta jokaisen 
väärennetyksi osotetun poliisin  teon jälkeen tuo
tiin  v iisi tai kuusi uutta tilalle, jo ita  ei voitu  siinä 
hetkessä paljastaa, puolustajain joutuessa y lläte
ty ik si, todistukset kun tu li saada Lontoosta, ja 
jokaista puolustuslakim iehen k irjettä  Lontoon kom- 
m unistipakolaisten kanssa pidettiin avoimessa oikeu
dessa osanottona vä itettyyn  sala liittoon !

E ttä  G reif ja  F leu ry  ovat sellaisia, jommoisia 
heidän on tässä sanottu olevan, sen on sanonut hra 
Stieber itse todistuksessaan; m itä H irsch ’iin tulee, 
on hän Lontoon maistraatin edessä tunnustanut vää
rentäneensä “ pöytäkirjan” F leuryn  m ääräyksestä ja  
avustamana, ja  sitte pakeni hän tästä maasta vä lt
tääkseen krim inaalisyytöstä.

H allitus voisi kestää harvoja sellaisia häpeälli
siä paljastuksia kuin tu li päivänvaloon tämän oikeus- 
kuulustelun aikana. S illä  oli valam iehistö —  joka 
m uodostui kuudesta aatelishenkilöstä ja  kahdesta 
hallituksen virkam iehestä. Nämä eivät olleet m ie
hiä, jotka katsoivat tarkasti siihen sekavaan todistus- 
paljouteen, jota heidän eteensä oli lä jätty  kuuden 
viikon ajalla, kun he kuulivat jatkuvasti rummu
tettavan korviinsa, että syy te ty t olivat päämiehiä 
siinä hirveässä salaliitossa, joka oli m uodostettu 
viskaamaan kumoon kaiken pyhän —  omaisuuden, 
perheen, uskonnon, järjestyksen, hallituksen ja lait! 
Ja vielä, ellei hallitus samaan aikaan olisi saatta
nut etuoikeutettujen luokkien tietoon, että vapaaksi 
julistam inen tässä oikeusjutussa olisi m erkki vala-
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m iesoikeuden lakkauttam isesta; ja  että sitä olisi 
p id etty  suoranaisena poliittisena m ielenosotuksena 
—  osotuksena siitä, että keskiluokan liberaalinen 
oppositio olisi valm is yhdistym ään äärimäisim- 
päin vallankum ouksellistenkin kanssa —  olisi päätös 
ollut vapauttava. Preussin uuden lain taaksepäin 
sovelluttam inen teki hallitukselle m ahdolliseksi saada 
seitsemän vankia tuom ituiksi, kun taas vain neljä 
vapautettiin. Ja ne tuom itut tuom ittiin vankeuteen 
vaihdellen kolm esta kuuteen vuoteen, kuten teille  
epäilem ättä on jo kerrottu silloin  kuin uutiset 
te ille  saapuivat.

Lontoo, joulukuun i p., 1852.
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1 yolaisen 1 letokirjasto

Tässä .sarjassa tullaan julkaisem aan kaikenlaisia tieto
kirjoja. Siilien tulee kommunistisia, luonnontieteellisiä, kelii- 
tysopillisia, historiallisia ja  yleensä kaikkia sellaisia teoksia, 
jotka koskevat yleistä valistusta. Siinä tullaan julkaisem aan  
erikoistutkim uksia eri m aista, eri tapauksista, siihen tulee 
kuulum aan puhtaasti luonnontieteellisiä teoksia. Täten se ei 
yksipuolisesti sisällä vain työväenliikkeelle välittöm iä kir
joja, vaan tulee se käsittäm ään inhimillisen tietäm isen kaikki 
asteet, kaikki saavutukset. K irjaston tarkotuksena on jak aa  
valistusta kaikilta aloilta, ottaa m aailm ankirjallisuuden par
haat teokset ja  julkaista. T ällä  tavalla saadaan yleinen  
sivistys nopeasti juurrutetuksi suuriin joukkoihin. N äin laaja  
on Työläisen Tietokirjaston ohjelma. Joten kirjasto ei ole 
“ku iva” , vaan mielenkiintoinen valistuskirjasto, jonka jo k ai
nen numero palvelee m äärättyä tarvetta ja  vaatim usta. Tar- 
kotus on luoda sellainen sivistyspohja, että se kestiiä, olipa 
kysym yksessä kommunistinen tietoisuus tai yleissivistys.

Tähän saakka tässä sarjassa ovat ilm estyneet seuraavat 
teo k se t:

Kommunistinen Manifesti

kirj. K arl M arx, —  kolmas painos. H istoriallinen, ikuisesti 
elävä teos, kirjotettu tyylillä, joka tempaa mukaansa, pätevä, 
koskapa sen tek ijä  on vallankum ouksellisen työväenliikkeen  
tieteellinen selittäjä, oppikirja tänään kuten se oli silloin 
kuin se julkaistiin. Sidottuna koviin kansiin 75c.

Napoleon Kolmannen Vallankaappaus
K irjottan u t K a rl M arx. H inta koviin kansiin sidot

tuna 75c.
K uinka loistavasti siinä sovellutetaankin käytäntöön m a

terialistista historian kirjottam ista! K uin panoraam ana vael



taa edessämme kuva Europa n proletariaatin taisteluista, sen 
petkuttam isesta, porvariskuninkaasta, tuosta vähäpätöisestä, 
nerottomasta kiipeilijästä, jonka osalle oli sattunut kapitalis
tisen lnaailmantuotannon jalkoihin joutuminen, hänen nou
sustaan ja  liiinen laskustaan —  ei niinkään paljo yksilöni«, 
vaan yhteiskunnallisen kuohunnan aallonharjalle lieittämiinä 
—  ja  loogillisesti tuolta paikalta pudonneena, joka sitten  
hävisi näyttäm öltä yhtä tarpeellisena kuin tyhjä tynnöri, joka  
kumisten vierii eteenpäin, kun sitä joku potkaisee.

Työn Historia

kirjottanut A. Tjum enew. Se on helppotajuinen koskapa siinä 
alusta alkaen kuvataan työn taistelua riistoa vastaan ja  
tavalla, jota jokainen ym m ärtää. H inta koviin kansiin sidot
tuna 75c.

Maailman Taloudellinen Työväenliike

kirjottanut A. Losovsky. T ässä kirjassa osotetaan niin perin
pohjin taloudellisen työväenliikkeen huonot ja  h yvät menet
telytavat, että jokaisen työväenliikettä kannattavankin on se 
luettava, puhum attakaan siitä, joka ottaa siihen osaa. H inta  
koviin kansiin sidottuna 75 senttiä.

Lenin ja Leninismi

kirjottan u t I. Stalin. Lenin kuuluu nyt historialle. Hänen 
työnsä elää. H än on vallankum ouksen suuri selittäjä, ta k tii
kan erehtymätön mestari, m arxilaisuuden suurin tietäjä, mes
tari, jonka sydän sykkii työväenluokalle kuin isän lapselleen, 
mies, joka oli ankara kurissaan, arm ahtam aton luokkavihas
saan —  ja  sam alla hyvätuulinen maailm ankansalainen, joka  
tunsi kaikkien maiden työläisten pyrkim ykset ja  virheet, 
taistelut ja  saavutukset. H inta koviin kansiin sidottuna 75o.

Saksan Kumoustaistelut 1848

(Revolution and Counter-Revolution or Germ any in 1848) 
kirjottanut K arl M arx, muodostaa täydentävän osan Napoleon 
I I I  :nnen vallankaappaukselle, käsitellen saman historiallisen  
kumouskauden oloja Saksassa ja  Itävallassa. Siinä perinpoh-



jäisessä ja  viiltelevässä arvostelussa, jossa M arx esitti!!! luki
jalle  1848 :n heiluvat dem okraatit tarvitsee vain vaih taa  
nimet, asettaa niiden tila lle  n ykyajan  sosialidem okraatit —  
ja  kuva sopii meidän päiviem m e politiikkaan. V aik ka olot 
ovatkin m uuttuneet on pikkuporvari-dem okraattien politiikan  
luonne p ysyn yt samana. Täm ä k irja  muodostuu artikkeleista, 
jo tk a M arx lähetti Lontoosta N ew  Y ork Tribune-lehdelle, 
jonka kirjeen vaih taja hän oli. Hänen työtoverinsa Engels  
työskenteli yhdessä hänen kanssaan artikkelien englannin
kieliseen asuun saamiseksi. K irjaan  liitty y  M arxin tyttären  
Eleanor M arx Avelingin kirjottam a alkulause, m ikä kuvailee  
n iitä oloja, m issä M arx perheineen ja  ystävineen sinä aikana  
eli ja  työskenteli Lontoossa. H inta koviin kansiin sidot
tuna 75c.
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