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(Dirme kuljetaan?
„Liian suuri !ot)hi)i)  ̂ ja liian 

suuri rifiauS omat päösqpt (maa, 
ilman) nuriniutifuuteen."

C o n b o r c e t .

jlgteuimemmin fuin tosiaan ennen taistelee faffi fansanluottaa teS-
* tenänsä maailman taitiSsa simiStpSmaiSsa, toinen säilyttää!- 

sensä jo saamutettua maltoansa, toinen pääStätsensä tämän mailan 
perijäin, toinen plläpitäätsensä luottamustaansa, toinen päivittää!- 
jensä taiten luottamatkin ja tepbätsensä ipmiStunnaSta rneljeS- 
tunnan, jossa toinen ei moi toisella eitä toisella tantalla tointa 
sortaa. Säm ä taistelu, jonta toiStaisetft historiallisten oi osui) teitten 
patoSta täytyt) puteutua luottataiStelun muotoon, tunnet taistelun 
pääm äärä on saatoutettu, on juuri tähän topputartoitutseen tatsoen, 
nptpään sama tuin ibeologiselta, puptaaSti pentiseltä tannalta  
e g o i s m i n ,  itsettäishhben ja a l t r u i s m i n ,  epäitsettäisppben taiS- 
tein teStenänsä. P ian ; ja Engels omat näpttäneet — se selmiää 
monesta peibän tirjoitutseStansa —, että tpspmptseSsä olema taiS- 
tein joptuu eri tuotantojärjestelmien maStatoptaisuubeSta, aineellinen 
popja tun  on mälttämätön jota ipmiseUe ja täs tä  taloubelliseSta 
popjaSta läptee fitte peijaStutfta pentiselletin alalle.

Kapbetsannen muosisaban loppupuolella tehtiin suuria tetfintöjä 
teoHisuuben alalla, jotta rnuuttimat täfiteottisuuben tepbaSteottisuu- 
betfi sanan marpnaiseSsa mertitptseSsä. Heptaitten omistajat tulimat 
tilaisuuteen toota ilman mitään maimaa toisten pieliä ja termepben 
tuluttamisella suuria rittautsia, itsenäiset iäftteollisuuben parjoittajat 
rnuuttuimat näitten tapitaliStien rapaorjitst ja peistä tpttänään 
riippumitsi. ÄansanmaraliisuuS taSmoi suuresti entisiin aitoipin
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latsoem mutta rillaubet lasaantuimat muutamien läsiin, joiden hai- 
luSsa tuotannon mälilappaleet olimat. Sam atta rnoniStuimat la illi 
tam arat, joita ihminen rnulamuubelseen lähttää, ja tulimat halmem- 
milst, mutta phshimät fuiteniin yleensä siinä hinnassa, etteitvät 
työntelijät, itse tamaroitten malmiStajat siitetään jaisaneet noita 
yleisesti haluttuja ja täytettyjä tam aroita itsellensä hanllia. Xalou- 
hellinen orjuus fäsitti yhä laajempia lerrolsia ja joS lohta tähthilin 
hiulatt loh ottaa tamaranmalmiStajien elämänehtoja paulojen lohot- 
tamisetta, aleni luitenlin thöntelijäin osamäärä lapitaliStien l o l o  
osamäärään latsoen. 3 U0ba maralliSten ja marattomien mälillä 
laSmoi siten yhä suuremmalsi. 3) lempi lansansuolla piti tä tä  ta- 
loubelliSta tilaa yleensä jotenlin luonnollisena. Semmoiset jalot 
ihmiSyStärnät luin Sarlhle loettitvat lhttä herättää heibän omaa- 
tuntoansa, mutta ainalin alussa sangen mähäisettä meneSthlsettä. 
Kummalo siis, että esim. sama Carlhle juuri siitä lämi miime ai- 
loina yhä äreätnmälst: „hän on lähnht niin maStenmieliselsi ja 
ihmisiä mihaamalst ja hrmiStelee sietämättömien olojen johboSta, 
etten enää jalsanut", lertoo hänestä hänen suuri »vastustajansa 
Herbert Spencer, ttliutta Sarlhle oli tittelin oileammalla lännällä
h ä n  näli mpöSlin, että lailen olemisen mittapuulsi oli raha lähnht, 
että mieS se, jola osasi haalia paljon rahoja loloon toisten ih- 
misten, toisen lansanluolan luStannulsella. ShhStä moi sen talia  
tä tä  „inbuStrialiSinia" lutsua itselläishhben marsinaiselsi lannatta- 
jalfi ja ebiStäjälsi. 3 a  lun lansojen snuret enemmistöt, shmät rimit 
eimät enää tahbo tämmöistä tilaa  sietää, on taistelu lähnht tui- 
malsi ja entistä tuimemmalh, sillä nmiSthS on samalla laajentanut 
heibän nälöpiiriänsä ja tehnht heibät tyytymättömiisi, —  simiSthlsen 
suurimpia siunaulsia on juuri se, että se telee ihmisen thhthmättö- 
mälsi olemiin oloihin ja siten ebiStää ihmiSlunnan lehithstä. „3a- 
b uStrialiSmi" on suuressa m äärässä shhpää siihen, että itselläishhS 
taas  on lohottanut päätänsä lorleammalle, että se entistä enemmän 
on phrlinht päästä  ohjaatoalsi maailm an mahbilfi hlstthiSten, eri- 
näisten lansanlerroSten ja lansaluntien leSlinäiseSsä elämässä. 3 a  
mitä mielä ehlä pahempi on, se ei ollut melloiseSti m ailuttam atta 
siihen, että itselläishhS on pantu ollein „systeemiin", selä malttolliS-
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tatoubettisetta että sisosoosisetta alassa. PiancpeSterioppi on íyttin 
tunnettu, sutsee antaa ihmisten mapaaSti puuhata, niin tpttä ib- 
miStunta muía ebistpp. äöaltion tulee maan tatsoa, ettei toinen 
häiritse toista panen toimissaan. „Antaa ipmiSten toimia mapaaStt, 
an taa  asiain häiritsemättä fullea tultuansa" se oli tunnussanana, 
se Oli maucpeSteriopin emanteliutm, jonia m utaan mpöS maltiottinen 
toiminta järjestettiin. 3a sisosoosisetta alatta iätoi samoin. Kant oli 
aitanansa opettanut, ettemme tooi marmaSti mäittää, onto olemus, 
maailma tobettisuubeSsa semmoinen tuin se meistä näpttää ja gicptetin, 
toinen suuri filosooft perusti sen tostaban, että maailman ilmiöt 
yleensä näpttäptpmät taititte iymiutte samanlaisista, siipen, että 
aistimme omat samanratenteiset, mutta päntiu piti ustomaaismau 
tobettisuutta epäistämänä ja tarpeellisena ainoastaan simeettisen 
maaismantatsonnan tutemisetb —  svicitte ositin altruism in innot- 
taim pia tannattajia. 2ttutta puippuunsa aSti ajoi inbimibualiSmin 
ja  fisosoofisen itsettäisppSopin marsinainen perustaja fisososiian alatta, 
©tirner, tuou täfitptsen ustomaaismau sisättiseStä täsittämättömpp- 
beStä:' ustomaaisnta oli olematon ja „minä" (minuus) oli ta itti: 
uStonnottisey mastiottiset ja  ppteiStunnattiset ipanteet osimat sama 
tu in  nolla, „minä" oli jumala. Korteammatte ei moinut siipen 
suuntaan päästä. Aietjscpe, eräs toinen filosoosi, aStui ©tirnerin 

’jättiä. ©imepSopin päätäStp on m uta: ole moitnataS tapboSsab 
ja  ppri rnaptamuuteen muitten tamattiSten „laumaipmiSten" psä- 
puolelle. 3 a  joS et muuten pääse peibän pii, niin tattaa ne jas- 
tojesi atte, ne omat maan aspaisia olentoja, suotuja sinua, ,,psi- 
ipmiStä" palmesemaan. SBeltto triStiuuSto, jota saarnasi säpim- 
mäisen ra ttau tta , on juurineen pämitettämä. ,,3)si-ipminen" moi 
tepbä mitä tapansa pääStätsensä „laumaipmiSten" psäpuosette.

Aietzsdpe, tuten muuttin jprtät inbimibuasiStit luulemat moimansa 
pelastaa ipmistunnan asennustilasta ftttä että suuri enemmistö 
uprataan ja tepbään muutamien malittujen orjatsi. SDiutta tässä 
supteeSsa pän, m intuin muuttin suuresti ereptpmät. KotemuS on 
päinmaStoin näpttänpt, että mitä enemmän ipminen ajaa itsettäisiä 
tartoitutsia, sitä spmemmätte pänen sisättinen ipmisensä santeaa. 
Dtutpiset, itsettäät ipmiset eimät ppsp ajan pittään ppStpSsä elämän



taistelunsa, Shminen on jo liian paljon hhteiSfunnattinen olento, 
joia riippuu toisista ja nämä -  paha fpttä täUe opille — eitvät 
enään suostu heille osoitettuun palivelemaan orja-asemaan. Kun 
ihmiSfunta fofonaisuubeSsaan, se on, mhöSfin sen pohjaferrofset 
fohoaivay jaloin tvoiívat laajemmalta pohjalta, ebiSthneemmiStä 
joufoiSta nousta henfilöitä, jotfa tvietvät ihmiSfunnan ebeSpäin 
mielä forfeammitte aloitte.

Stseffäishhben ja inbimibualiSmin puoluStufsefsi on usein niin 
janottu bariviniSmi mainittu. SariviniSmi opettaa, iuten tunnettu, 
että ía iííi maailman ilmiöt oivat olleet ja  oivat ivieläfin fehithfsen 
alaifina, että elätvät olennot poliveututvat toinen toisesta ja  että 
ihminenfin ivaan on ioriein olento täSfä luonnolliseSja fehiths- 
sarjassa; „the survival of the fittest“ on tunnussana tuossa „etoo- 
lutstooniSsa": se, joia paraimmiten elämän taisteluissa feStää, se 
on hmpäröiioien olojen suhteen faifin puolin tvahtvin, jääpi 
eloon, muut, heiiommat sortuivat, ©e on tvahivemman emän- 
feliutni. 3 a sama oppi on soivitettu maltiolliselle ja taloubetti- 
selle alalle: »valtiollinen ja taloubellinen mahtamuuS miepi selin 
moittoon.

InS fin  moi epäillä oariviniSmiopin oiieutta pääpiirteissään, toisin 
sanoen, että, futen jo Sam ará mäitti, fehithS on ollut fofo luoma- 
funnaSsa luonnollinen fulfu alemmasta hlempään. P lu tta  onfo se 
tapahtunut tväfetvämmän taistellessa heifomman fanSsa, mai toisetta 
lamatta, se on aitvan toinen fhshmhS. PlahbottiseSti on esim. be 
VrieS’üt „mutatsiooniteoriia" oifea selithS: eri lajit luomafunnaSsa 
omat suorastaan ilman taistelua shnthneet toisista muuttumien 
ulfosuhteitten maifutufseSta (fu^en be VrieS esim. erään Deno- 
theralajin suhteen mielä raeibän aifanammefin on toteen nähttänht). 
3 a  joS iväfeivämmhpS on ratfaisetvana, fufa eStää sitte mäittä- 
mäStä, että fansojen shmät riivit omat fofonaisuubeSsaan mäfe- 
mämmät ja  että ne sen johboSta tulemat anastam aan ivattan itsel- 
lensä, fun phbeSsä toimimat; eiiväthän sotajoufotfaan ole muuta 
fuin fansan shmiä ritvejä, jotfa ivoiivat fäänthä näitten fatsanto- 
fantaa tufemaan fun ratfaisema hetfi tulee. Dnhan oireita siihen 
suuntaan jo nähtyfin.
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2)arviniSini siis et lelpaa inbivibualiSmia ja egoismia ehbotto- 
maSti puolustam aan, fun se nhlhiseSsä muoboSsaan ei fuiniaan ole 
tulevalla pohjalla. So tia  on, että v ie lä  löhthh hlst fuuremmoi- 
seSti perustettu filofooftnen järjestelmä, jofa ehbottomaSti perustuu 
barviniSmiin ja sen johtopäätölsiin, Herbert Spencerin inbivibua- 
listinen evolutstooni- eli lehiths-oppi. Spencer on lov in lin  jhrlfä 
inbitoibualisti: hänen lästthlsensä-mutaan ei valtio lla  ole muuta 
tehtävää, tuin hoitaa hlfithiSten jäsenten puolustam ista ulionaifia 
ja myöhemmin mhöS fisällistä vihollisia VaStaau ja hijilön ma- 
paubeu tulee valtiossa  olla niin suuri, että hän vap aasti saa 
tehbä mitä hän tahtoo ebeHpttämäHä, ettei hän louifaa toisen hen- 
iilön samanlaista vapautta. $ a  sosialismista lausuu Spencer 
sanasta sanaan: „minä luulen, että sosialismi on Välttämätön, 
mutta että se mhöS on suurin onnettomuus, miniä maailma rnil- 
lointaan on lolenut ja  että se loppuu anlarintpaan sotilasuran- 
niuteen". P iitä sotilaStiranniuteen tulee, on mhönnettävä, että 
semmoinen, luten valtiollinen realtsvoni SianSlan vallanlumoulsen 
jälleen, ei ole tähbelleen mahboton I h h e m m ä l s i  a j a i s i ,  mutta 
sangen lu u ltav a  ei semmoinenlaan ole, luu  ottaa luluun miten 
s u u n n a t t o m a s s a  m ä ä r ä s s ä  toisenlaiset aatteet jo o v a t le- 
vinneet lailfien maitten la illiin  lerrolsiin, etenlin niihin, joista 
sotilaat otetaan. 3 a nxuuten on Spencer itse unohtanut, että hän 
on ju listanut hhteiSlunnan organismiisi, se on hhteisölst, joSsa 
toisen hhvinvointi riippuu toisen hhvinvoinniSta eilä siis hlfithi- 
nen saa sortaa taloubelliseStilaan, toisin sanoen hhvinlin perinpoh- 
jaiseSti enemmistön lolonaisuutta. E ilä hän mhöSlään ota huo- 
mioon, että nhlhisissä oloissa suurin osa ihmisistä ei nauti hebel- 
miä toimistaan, miniä luitenlin juuri Spencerin oman opin mu- 
laau  pitäisi olla hhteiSlunnan pääperuStulsia.

Spencerin oppi on läheisessä hhtehbeSsä mancheSteriopin lanSsa ja 
mhöSlin n. s. inbivibuaalisen anarliSmin lanSsa (tähän luutuu 
esim. tunnettu tiebemieS AecluS h. m.), jota opettaa, että ihmisen 
v apau tta  hänen toiminnassaan ei saa rajoittaa, ellei se ole rilol- 
lista  laatua ja ett’ei hleeusä ta rv ita  mitääu hallitusta, olioon se 
sitte sitä ta i tä tä  laatua. Pioni Spencerin oppilas (estin. Anteron
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Herbert) on nptpään luettasoa anartistien jouttoon. Siiman eri- 
tpisen anarftStisen ru m iin  muodostamat tommuniStiset anartiSttt, 
joiden täsitptsen m ufaan joniunlainen pallituS mäpemmäSsä pii- 
riSsä on tarpeen ja  iolmannen taaS nuo n. f. „toiminnan anar- 
iiS tit", jotfa tatuoivat pelastua sietämättömistä oloista millä mäli- 
fappaleitta tapansa. n a itti indimibualiStit eimät persoonallisesti 
ole itsettäisppben tannattajia eimättä sitä tario itaiaan, m utta ai- 
nafin nptpään peibän oppinsa, joS se toteutettaisiin, tveisi jopbon- 
muiaiseSti itseiiäisppteen ja  itsettäiSten pprintöjen ja pppteitten 
edistämiseen. Piuutam at anartiStit ppriimät sen täpbeu loppu- 
määräänsä sosialismin tautia  ja tämmöisellä anartiSmilla on ep- 
bottomaSti altruistinen luonne, munaSti ppmintin suuressa mää- 
räSsä, iuten tunnetun ipmiSpStäivän Piorrisen opissa.

industria lism i, pääomien tasaantuminen muutamien rilfaitten 
iapitaliStien täsiin, iväliferroSten iöpptpminen ja suuren proleta- 
riaatin spntpminen, joia elää iäbeStä suupun, edisti melioiseSsa 
m äärässä erästä oppia, joia maailmassa ei näpnpt muuta iuin 
hurjuutta ja tvipeliäisppttä ja sen täpben armeli suuremmatsi mii- 
saubefsi sen, minfä jo treittalainen runoilija XpeogniS jultilausui: 
„parasta olisi ipmiselle ollut, joS pän ei milloiniaan olisi spntpnpt 
eiiä ioSlaan näpnpt päitvän maloa, mutta fun pän npt terran on 
spntpnpt on parasta  niin pian tuin suintin päästä m analaan, sp = 
mälle maan alle". Leibniz, suuri ajattelija, lausui aitoinansa, että 
täm ä maailma on paras ta ih s ta  mapbollisista maailm oista; Scpo- 
penpauerin mielestä, jota oli pessimismin, mipeliäisppSopin suurin 
silosoosinen edustaja, oli tämä maailma taas puonoin ta ih sta  
mapbotlisista maailmoista. 3J?uutamat pessimistit puolustam at sen 
ta tia  suorastaan itsemurpaa, toiset, tuten itse Scpopenpauer saar- 
naam at maan refignätsioonia, tunneS pääscmät Nirmaanaan, „uui- 
seen olemattolaan". VeSsimiSmi on manpaa spntpperää; jo monta 
muosisataa ennen K ristusta opetti bubbaiSmi sitä samaa, gjiutta 
puomioonotettama on, että se taaS uudestaan elppi moimattaam-
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min tuin ennen, fantasia taivalla fuin itse hubbaiSmi Euroopassakin 
miebän aitoinamme, samaan aitaan tuin itsettäisppben opit oivat 
leivinneet inbuStrialiSinin tvaitutufseSta, inbuStrialiSmin, jota tan- 
sojen soiviin ritviin luo turjuu tta  ja ivihetiäispyttä.

P iu tta  pessimismin rinnalla, jossa ei ivoi osia mitään esintvoi- 
maa, herätti spivien riivien plmiinpiStätvä turjuuS m uitatin bar- 
raStutsia ja oppeja, jotta täiviivät ailvan toiseen suuntaan, Atso- 
soosi szeuerhach perusti uStonnon pubtaaSti ibmisppben periaatteelle 
(tpötväenaatteen ebuStajat P iare  ja Engels d iiv a t jotentin suuresti 
tämän ajattelijan ivaitututsen alaisina). 3 a iviesä suuremmassa 
m äärässä tuin szeuerhachisla, oli ihmisyys, eläminen toisten ebeStä 
jalomielisen ranStalaisen fisosoosin Som ien opin peruStutsena. Vosi- 
tiivistit eitvät lihtvätst; ä ttijp rttiä  m uutotpa is; m istunnan tebitpt-- 
seSsä, sen ta tia  hifi sieibän lempilauseistaan on: „järjestys perus- 
tutsena", mutta tvansioissisuutta l;e ivielä enemmän tvibaatvat ja 
sen ta tia  be ivaatiivat „ebiStpStä loppumäärätsi". Ennen taittea 
oli rattauS oleiva taiten toiminnan ivaituttimena — rattauS lä- 
bimmäiseen, toto ibmiStuntaan ja  sen ta tia  tulee ihmisen etupäässä 
„elää toisten bpivätsi" (vivre pour autrni). bOsitiiviStit oivat 
sitä mieltä, ettei ole mahdollista saaba sestoa jum alan olemassa 
oloSta eitä sielun tuolemattomuubeSta; niitä ei tvoi tieltää eitä 
mpöntää; uStonnon peruStutsetsi nämä molemmat opit elivät ole- 
taan  tarpeen. S u u rin  ja paras olento, jonta ihmiset tosiaan tvoi- 
ivat tuntea, on i h m i S t u n t a ;  sen paltvelutseSsa ilman oman moi- 
ton pppntöä löytää ibminen taiten sen, m itä jumalanpalivelutseSsa 
on todellisesta arivoSta. SitveeHishhben täStht eitvät ole jumalan 
antamia, ivaan ihmiset muoboStaivat ne itse; ne oivattin erilaisia 
eri aitoina ja tähtvät yhä tähbeslisemmitfi, mitä enemmän ihmis- 
tun ta  ebistyy. gäptistpneitä opintappaleita ja militarismia, rau- 
hanaatteen poltemista on jyrtäSti ivaStuStettatva. SBaltiotaibon 
ensimmäinen tehtätvä on alempien tansanterroSten toitottaminen 
henliseSsä ja  aineellisessa suhteessa. S ortoa ei saa harjoittaa toisia 
ivastaan, olioon fitte tpspmpS ptsithisistä tahi iansatunniSta. 3°$ 
join tansa ottaa tyrtyttääfsensä tvaltiojärjeStptsensä ja ivaltiosai- 
toisensa toiselle tansaHe ivaStoin tämän tahtoa, tetee se ehbotto-
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maSti määrin ja  toimit oman itsensätin turmioifi. P iu tta  tämän 
obeSsa eimät yositimiStit bytuäffy luottataiStelua, he armelemat, 
että aina tulee löytymään riiiau tta  ja töyhyyttä, työnantajia ja 
työntetijöitä. n a itti  m uutot olemissa oloissa on yeruStettama 
mataumutsen muutotseen, niin etteimät työnantajat ja  riffaat 
yleensä enää täytä rittautstansa itsettäitten toimomuSten täyttämi- 
sein, 101 an täsittimät niitä joniunlaiseib beibän yuoStaansa anne= 
tufsi omaisuubetst, jonia tartaS ta boiboSta ye omat lyaStuunalaisia. 
n a itti yositimiStit eimät tuitentaan ole yhtä optimistista fuinSom te 
itse ja muutamat hänen tannattajansa, maan he armelemat, että 
maltion täytyy järjestää tuotanto ja tam aran jalo lamalla tai toi- 
seHa ja täten nämä yositimiStit yoiieten Comten alfuperäiseStä fä- 
fityfseStä, joia yääasiaSsa on sama tuin Carlylen, läheStymät työ- 
mäen tästtystantaa. spositimiSmi alfuyeräiseSsä muoboSsaan ei tar- 
toitutseltaan ole itseffäisyyben tannattaja, mutta toSta sen ebbot- 
lam at feinot eimät ole mieneet eimättä moi miebä tarfoitettuun 
loyyumäärään, on se sinetin luettama egoismin ebuStajien joui- 
foon, — ibmisiunnan suuri enemmistö ei sen amulla yääse maloon 
ja mayautcen. S en  maiiutuS onfin nyfyään eybottomaSti alene- 
maan yäin.

Sosialismin oyyi yääasiaSsa maatii tuotantomätifayyalten ot- 
tamiSia maltion buoStaan, ioSia sen mielestä muuten on mah= 
botonta yääStä nytyiseStä furjuubeSta. p a  se on sitä mieltä, että 
näitten nyfyiset omistajat eimät hymäuä luomu etuoiieutetuSta 
asemastaan, maan se on tayabtuma ainoastaan taistelulla, se on 
föybäliStön yerättämällä itsetietoisuuteen alennustilastaan ja jär- 
jeStämäHä sitä m a a l i m a a n  suuremyia oifeufsia ja  yaremyia 
elämäneytoja. S illä  ei työmäenaate ole tabtonut mäittää, että 
taistelu on eybottomaSti mäfimallalla rattaistam a: täm ä riiyyuu 
sen fästtyfsen m utaan siitä, miten liimaaSti asianomaiset maStuS- 
lam at symien rimien toimintaa olojensa yarantamisetst. Aytyään 
yyrtii työmäenaate eybottomaSti lainsääbännön tiellä meltein tai- 
tiSsa maissa täyän yääm ääräänsä, yyljäten mätimaltaiset teinot. 
PiuutamiSsa maissa, joissa se on saanut suuren jalansijan, esim. 
RanStaSsa on se tyytynyt joyontin yyteiStyöyön yormarilliStentin
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lanSsa ja on iväliailaiseSti moittanut joulun ministeripailanlin 
lorleimmaSsa hättitulseSsa. Säm ä seilla on tpöiväenaatteen puo- 
luStajiSsa monessa maassa muoboStanut la ln  leiriä, jotla oivat 
otteet anlaraSsalin ottelussa toistensa lanSsa. KailiSsa tapaulsiSsa 
on fittoin ollut tvaan eri mieli menettelptatvaSta, sillä periaatteet oivat 
olleet lamat. — 3 a mitä fitte tpömäen aatteen pbin tarlo ittaa? 
©e tahtoo poistaa luollajaon ihmiSlunnaSta, jola etupäässä riip- 
puu omaifuuben loivin epätasaisesta jaosta; se tahtoo antaa jolai- 
sette omaisuutta sen tpön m ulaan, minlä lu lin  suorittaa, mutta 
noubattamatta samoja periaatteita laillien ihmisten suhteen, niin 
ettei toinen moi lasata suunnattomia rillaulsta, lun toinen elää 
lurjuubeSsa; se tahtoo saattaa la illi ihmiSlunnau jäsenet, enfilfi 
tietpSti sitvistpslansojen ihmiset, tasaisesti osattifilft ihmiSlunnau 
täs)än aSti saamutetuSta ftmiStplseStä ja sen tuottam ista henlijiStä 
ja aineellisista ebuiSta. Pioni latsoo tätä utopiialsi, hourailulla 
mutta tpömäenaatteen lannattajat omat sitä mieltä, että nämä 
tvaatimulset omat pääasiassa toteutettamiSsa, marjinlin lun jo saamu- 
tetut tulolset selmäSti miittaamat siihen suuntaan.

©i somi lieltää, että nplpisiSsä oloissa hpmm, yproin paljon on 
lorjattatva ja  tp llänään uubiStettaiva. AilaS ja löphä, pieni mä- 
hemmistö ja suuren suuri enemmistö seisomat jprläSti maStatuSten. 
3uopa lelviää siten, että s u h t e e l l i s e s t i  phä pienempi osa tuo- 
tannon tuottam asta ivoitoSta lanleaa tamaroitten tvarsirtaisAe mal- 
miStajitte. ©ptvien rimien elämänehbot lpttä lohoamat, mutta san- 
gen iverlattcen ja paljon suurempi osa moitoSta tulee lapitaliStien 
osalb. 'pääoman lorlo lpttä ei nouse, ennemmin on nttä taipumus 
alenemaan, mutta täm ä tulee juuri siitä, että phä suuremmat pää- 
omat lasaantumat rillaitten läpin eimätlä aina moi saaba läptän- 
töä; suuret joulot taaS eitvät uttelään jalsa lpttin oStaa suurissa m ää
rissä malmiStettuja tamaroita. ©otajoulot ja muut enemmän tai 
mähemmän hpöhpttömät laitellet nielemät osalii lansan maroja 
lapitaliStien läfrStä ja spmät rimit saamat itse siten mielä etu- 
päässä lisättyjen merojen muoboSsa malsaa lorloja ja luoletulsia 
lainoista, joiben summat Iteibän hjlensä ja tpönsä lautta  omat lo- 
loon lasatut lapitaliStien taSluihin. S e  hnttunluriluuS on tosiaau
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mailalla, että kansat oikeastaan oivat antaneet. lainoja itsellensä, 
joista kapitalistit saaivat etua, —  tnpöSkin muut etuoikeutetut fan- 
salaiset — , m utta hhtvin »vähässä m äärässä kansojen suuret enem- 
miStöt, niiden splvät riivit, joS asiaa suhteellisesti tarkastaa.

Äun asiat otvat täHä kannalla, on selivä, että individualistisella 
katsantokannalla, itsekkäishhden opilla on sangen ivähän tuleivai- 
suutta, ftansan shivät riivit otvat i h m e e l l i s e s t i  m u u t a m i e n  
t v u o s i e n  k u l u e s s a  heränneet itsetietoisuuteen asiain oikeasta 
tilasta, iffiuonna 1871 oli esim. Saksan thöiväenpuolueeHa ivaan
102,000 ääntä, iv. 1878 oli sillä 437,000, tv. 1890 1,427,000 
ja iv. 1903 jo hli 3 milj. ääntä. Sam oin on kähnht muissakin 
maissa. 3 a juuri siinä eroaa nhkhinen spivien ritvien liike ebelli- 
siStä, että se perustuu s e l t v ä ä n  i t s e t i e t o i s u u t e e n  s a n g e n  
l a a j o i s s a  p i i r e i s s ä .  Nämä iuleivat hhä äänekkäämmin tvaa- 
limaan sitä osaa, joka heille tulee. Nluitten tähthh seurata muassa. 
Niitä enemmän »vastustusta tehdään, sitä jhrkemmiksi he kähmät. 
Xuletvaisuuben suunta on selivä, historia kulkee kulkuansa. AltruiSmi 
ivoittaa, ja se on koko ihmiskunnan kehithksette äärettömän tärkeä 
asia. 3 a siihen suuntaan tulee jokaisen ajatteleman ihmisen thölä 
tehdä, joS hän tahtoo aikaansa seurata. Ntuuten joutuu hän shr- 
jään ja hän uppoaa »vanhoillisuuden ja mäbännäisphben syliin. 
SiHä se, joka ponnistaa aikansa suurempia ja mahtamampia tien- 
toja ivastaan, hän pyyhkäistään mitättömänä pois ja muut astu- 
ivat hänen sijallensa. S e  ei tee mitään asiaan, että edistyksen puol- 
taja ivälista ja matsinkin alussa Ivanhoillisuuben »vartijoissa kohtaa 
sitkeätä »vastarintaa —  se on juuri todistuksena hänen aatteensa 
elinmoipaisuubeSta ja  loistam asta tuletvaisuubesta, siitä että se 
maStebeS saatvuttaa tähdellisen ivoiton.

k arm at enää, ei ebeS Spencerkään, epäile, että individualismin 
tähthh iväisthä ja  että toiset »voimat astum at sen sijalle maail- 
maSsa tvaikuttamaan. D lot moiivat usein nähttää pimeiltä, mutta 
ne omat maan ohimenemää laatua. Kun uudet suuret aatteet 
phrkimät esille, kokoelemat »vanhoillisuuden edustajat melkein aina 
»voimansa »viimeiseen ankaraan rhnnäkköön tuota uutta ikäivää tu- 
tokasta ivastaan murinaksensa sen tuoreet elontvoimat, ennenkuin
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ne th iiänään tappamat manhentuneet aatteet, m utta se pn faiili — 
turhaa. S uuri silloin kuin mänhoillisuuden ja  taantumisen sorto- 
mafiat luulemat saamuttaneensa maalinsa, siiloin juuri omat ediS- 
thksen miehet astuneet esille mahmempina kuin milloinkaan ennen ja  
he omat maan niittäneet toisen moiton toisensa perästä. Vimehden mal- 
loista huolimatta fäh ihmisfunta Iv a lo a  l o h t i ;  niinkuin hksithifet 
elämät olennotiin hakee koko ihmiskunta maloa ja  m älttää pimehttä. 
Dn tosiaan lohduttamaa a j a t e l l a  ja o m i n  s i l m i n  n ä h d ä  
että ihmiskunta marmaSti ja  tarmokkaasti phrkii ttfaloon ja  mapau- 
teen „.ja että suuri osa siitä läheisessä tulemaisuudeSsa maStapon? 
niStuksiSta huolimatta pääseekin tähän sille nht jo niin selmäSti 
häämöttämään maloon ja mapauteen.



Suomen ammattiyhdistys-oloista.

R a n s k a s s a ,  jossa ammattiphdiStpSliike on suhteellisesti enimmin 
^  kehittpnpb löytyi to. 1899 lähes 1,200 ammattihhbiSthStä, 

joissa oli noin 100,000 jäsentä (s. o. jofa 23:S henkilö iofo toäeS- 
töStä on „järjeSthnht"). Kolme neljännestä Tanskan täpsikaShmi- 
stSta miespuolisista tpöntekijöistä käsitöissä ja teollisuudessa ja 
enemmän kuin '/- osa naisista kuului järjeSthneitten joukkoon. 2lm- 
mattiliittojen luku oli 52. ©almutniehiStä maksoi läheS puolet 
enemmän kuin 11— 14 kruunua (1 kruunnu =  1 :40  Smk.) touo- 
ftttain jäsenmaksuna; puusepistä 37,7 %  22— 27 kr. ja 38,6 °/„ 
3 8 — 42 kr.; kitoithömiehistä 3/i h li 3 -  6 kr.; m uurareista 87,2 °/0 
pii 11— 14 kr.; räätäleistä  79,4 °/0 samoin; kirjaltajiSta 42,6 °/0 
4 2 —48 kr. ja 4 9 ,i °/0 52 kr. tahi enemmän. 3 a  Tanskan nht 
niin kukoistamaa ammattiyhdistysliikettä ei kuitenkaan moi sanoa 
juuri 20 muotia manhemmaksi.

Englannissa oli samana muonna enemmän kuin 1,800,000 thön- 
tekijää läheS 1,300 ammattihhdisthkseSsä (m. 1900 pii 1,900,000) 
eli mpöSkin joka 23 englantilainen „järjestössä". Neljäs osa kai- 
kiSta teollisuudessa ja käsitöissä tpöSkentelemiStä miespuolisista tpön- 
tekijöistä on järjestynyt, 1/10 naisista, ©almumiehet ja puusepät 
(kuten konetpöniiehet, pannusepät ja m alurtt, Englannin etemimmät 
ja  lukuisammat ammattilaiset) maksoimat (ainakin m. 1895) 1 m. 
25 p. m i i k o S s a  (e l i  6 5  © m k  m u o d e S s a ) ,  kimitpömiehet 
7 0 — 1 :3 0  Smk, m uurarit 75— 1: —  ©mk, rää tä lit 75 p. (rnuo-
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s i t t a i n  39 © m i )  ja  iirja lta ja t 85 p. Nämä omat s ä ä n n ö l l i s e t  
jäsenmaisut. Niutta [itä paitse uhraamat englantilaiset tpönteiijät 
mieiä plimäaräistnä maisuina usein A i 7 ©mi, miifoSsa eli l/# 
lo i o tulom ääräStään monen luufauben luhteSsa, lun  suurempi hätä 
on ipspmpispSsä, antam atpa monasti faifli melloisetiin sääntönsä 
lun  phbiStpisen taloubellinen tila  on turmattama. Xäten oli mai= 
nittuna muonna maan noin 110,000 tpömieStä sotia säännöllisinä 
ja plimääräisinä maisuina suorittimat muosittain 6: 25— 12: 50 
©nti., pii 300,000 rnaisoimat 12: 50— 25 ©mi., enemmän luin
550,000 maisoi 25 - 7 5  ©md ja l ä h c S  1 4 0 , 0 0 0  i n a i s o i  
7 5 - 1 0 0  © mi .

© aisan ammattiphbiStpiset iäsittimät m. 1900 (ebettiseltä muo- 
belta eimät tiebot ole niin täpbellisiä) sotaiuiniin 700,000 jäsentä 
(iuiuunottam atta ^irsch=®unierilaifta ja iriStislisiä phbiStpisiä, sotia, 
marsiniin jäliimäiset, phä enemmän iaHiStumat jpriempää suuntaa 
Johti): sii§ oli joia 75 saisalainen järjestynyt. Kun yleisen mäen- 
laSiun m uiaan m. 1895 teottisuubeSsa ja iäsitöiSsä tpöSienteli noin 
4  miljoonaa (siis m. 1899 mähän enemmän) moi sanoa, että 
15 °/o © alfaa teollisuuben työmäeStystä oli järjestössä, mutta, 
joS ^irsch-®unierilaiset ja friStilliset otetaan m uiaan, noin 21 °/0. 
©almumiehet rnaisoimat miiiottain säännöllisinä maisuina 2 0 —45 
penniä; fimitpömiehet 35— 75 p.; m uurarit 25— 30 p.; räätälit 
25 p.; iirja lta ja t 1: 40 p.

Sahbon mielä mainita, että m. 1900 — 1901 löptpi AärjeStp- 
neitä" ammattiphbistpifissä Belgiassa 84,896, NanSiaSsa 588,832, 
ita lia s sa  462,000, hollannissa 12,444, Norjassa 13,499, 3 tä - 
mailassa 99,308, NuotsiSsa 67,000, ©meitsiSsä 54,562, Espanjassa 
31,558, ja 2)hbpSmalloiSsa 1,914,223. *)

*) ©osialistifen iansanraälisen sihteerimiraSton iv. 1904 antamien tietojen 
mufaan olimat nämä numerot seuraamat: 101,460 (ra. 1902); 580,800 (m. 
1901); 480,689 (1902) 46,000; 20,000 (1903); 164,488 (1902); 80,000 (1903); 
51,291 (1902); 56,900; 2,431,093 (1903); XanStassa 86,326; Englannissa 
1,922,780; ©aisassa 1,276,821 (niistä £:®unferilaisia 110,215; KriStiH. 
192,607 ja Neutraaleja 68,724). ©afsalaiSten qhbiStqlset omat suuresti fe= 
hittqncet.

2
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P iitä  viemme me nyt Suomessa aifaansaaneet ? PöaStauS et 
vie numeroissa annettaivissa muuten luin osapuille. Ammatti- 
yybiStylstSsämme lienee sv. 1899 vHut lorleintaan 6 ,000— 7,0 0 0  
jäsentä, Täm ä teiee 350 asuiaSta fvhti yhben „järjestyneen" eli 
ainafin yyben ammattiyybiStylseen iuulutvan, sillä meillähän ei 
tvielä työtväeirliiie perustu yisinomaan ammattiyybiStyisien jäseniin. 
Kun npt iv. 1899 ioio tehtaissa ja  toerStaiSsa työSienteletvä työ- 
tväeStö oli 101,978 , vn ivasta 7 °/n järjestössä. 3)mpäri m aata 
vn iviv jouiio ainmattiyöbiStylfiä, mutta liittoja oli iv. 1900— 1901  
ainoastaan 11 (iun iaaielintyönteiijäinliitto tuSfin lienee muuten 
olemassa fuin nimefsi) ja näiStäiin nyiyään jo moni iviettää fitu- 
ivaa elämää. Ammattiyybistysten jäsenmaisuista ei ole tvarm aa 
tietoa, mutta iun niiben työiväenybbistysten jäsentnafsut, joissa 
ammattiyöbiStyifiä on, yleensä oivat 3 ©mi. (parissa paiiaSsa sen 
alle tahi yli, inten esim. Tampereella 6 ©mt.) ja työtväenyhbiS- 
tylsiin liiittyneet ammattiyybiStyiset sen lisäisi taivaHiseSti iantatvat 
1 rnarfan (muutamissa paiioin on asia toisin järjestetty, mutta 
tulos lienee joteniin sama), tvoi tobennäiöiseisi iväittää että yleensä 
ammattiyöbiStysten jäsenmaisu on 4  mi. 2BeroituS liittojen ta r-  
peitä ivarten tapahtuu yleensä liitto hallinnon määräyisen m uiaan, 
ainoastaan muutamissa, iuten puuseppien ja maalarien liittosään- 
nöiSsä on toiSsi summa m äärätty ; yleinen ivero lienee paitse 50 p.— 1 
mi. sisääniirjoituSta, 50 p. »vuosittain joiaiSta ammattiyöbtStyisen 
jäsentä fohti. Kaiiii nämä matsut oivat sangen pieniä. 2)hbiS- 
tylsissä, missä ei ole ammattiyybiStyisiä, »vieläpä iaupunfilaisiSsafiu 
yybiStyfsiSsä (iuten esim. IszyiväSiylän ja Haminan) on taivaHinert 
jäsenmaisu 1 i o i o n a i u e n  m a r i i a  i o i o n a i s e n  »vuobet t  
i u I u e S s a ,  ainaiin oli niin pari touotta sitte.

Pteibän täytyy — sen yuomaa joiainen yttäoIetvaSta —  eybot- 
tomaSti myöntää, että me Suomessa tvielä ammattiyybiStysliiiieeu 
alalla seisomme sangen aiyaiseUa iannalla. Ptiten »voisimme päästä  
forfeammaffe? P iitä  teybä, jotta ioy väitimme ebeS yiuian muitten 
sitviStySmaitten rinnalle ?

©nsiisi meibän tulee lorottaa ammattiyybistysten jäseutnafsvth 
lorottaa ne entistä paljoa forleammifn. Kun useasti iuulee tväi-
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tettävän , että jäsenmaisujen ioroittaminen iario ittaa  jäseniä, sopii 
täSsä mainita, että ©aisan ammattijärjestön puheenjohtajan S. 
LegienIn m uiaan ainaiin ©aisassa ioyonnuS on osoittanut täm- 
moisen väitteen t e r r a s s a a n  p e r ä t t ö m ä i s i .  3 oS siis esim. 
ammattiyhbiStylsen jäsen maisaa nyiyään 4 mi., tooi eSteettömäSti 
iorottaa vuostmaisun ,5—6 mariaisi, mutta maisut oivat, iuteu 
yleensä uliomaisla, iannettatvat i v i i i o t t a i n  tahi ainaiinfuufau- 
uttairx (ei tvuofineljänneismäin, ivaiiia ivaitvat siHoin oivat iväbem= 
mät). 3 a näistä tvaroista on ainaiin puolet maisettaiva liitto- 
hallinnolle, iuten meibän puuseppämme aiivan oiiein liittosäännöiS- 
sään oivat säätäneet. SanSfan elintvoipaisiSsa ammattiyhbiStyi- 
fissä pibetään ivaan h y tv in  p i e n i  osa paiiiaiunnattisiin boito- 
iuStannutsiin, suurin osa luolvutetaan ioio liiton tarpeisiin, itu - 
lojen enentämiseisi ivoibaan myöSiin iäyttää erästä ieinoa, joia 
suuretta meneStyisettä iäytetään ainaiiu  S u ru n  räätälien, maasa- 
rien ja puuseppien amntattijäsenien ieSiuubeSsa: joiainen jäsen 
maisaa ylim ääräistä iveroa 1 %  tahi h 3 °/0 tuloistaan, se on 1 
tahi V2 penniä mariaSta. Kun täm ä {annetaan usein (esim. ioioui- 
siSsa) ei se suiniaan ole tuntuma, ivaan se on iuin itsetoimitvan 
säästölaitoisen tulos.

Soisefst on agitatsiooni parannettalva, ivieläpä suuresti paran- 
nettatva, jotta saataisiin paljoa enemmän ammattiyybiStyisiä. 
Eleillä oli tv. 1900 työväenpuolueessa 143 ammattiyybiStyStä eitä 
iotvin monta löytyne sen uliopuoletta. SanSia on täSsäiin suy- 
teeSsa näyttänyt meille lo istavan  estmeriin: hyvin  moni ammatti- 
yhdistys siellä on vallan  pieni, */4 iaiiiSta ei läjitä enempää luin 
10 jäsentä ja  S/4 f o r i  e i n t ä  a n  5 0 j ä s e n t ä .  Za iuiteniin 
XanSfan työväestön suuremmoiset tuloiset! ©isiä paiioittain on 
meliein joiainen .saa tu  m uiaan —  itinä ioio salaisuus. Agitat- 
ftooni on ollut teyoiaS, innostus asiaan elävä. HiuiStafoon jo- 
iäinen, että agitaattori ei ole mitään muuta iuin heniilö, jota 
elähyttää yarraStuS asiaan ja täm ä harrastus ajaa hauet myöSiin 
pontevasti t o i m i m a a n  tämän asian hyy^isi. LutyeruS 
esim. oli haaba  suuri agitaattori. Agitatsioonia järjestettäessä on 
eteniin habmj°oa otettava muutamia seiiioja. ©angen tepsivä
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feitto nätpp oleman ammattipttbiStpfsen ulfopuolella olemien jäsenten 
totoonfutsuminen erityiseen foiouiseen, joSsa selitetään ttyteenliitty- 
mifen hyöty ja joSsa muutenfin svoisi olla jotain ttoututtelemaa 
tarjona. SBoisi m aitta iutsua ryfymyffeSfä olemat johoniin ilta- 
maan ilmaise!)! Kutsumus toimitetaan postin lautta  — 5 penniä 
sotaisesta ei ole suuri meno fatsoen jäsenlumun lottoamiseen —  
tatti uSfottujen ttenlilöitten lau tta , jotta piStämät tutsulipun työstä 
palaamien touraan. Nämä samat toimimat sitte n. s. „luottam us- 
miehinä" pitämässä uubet tu lofiaat pysymäisinä jäseninä täpmäsiä 
niiben totona jäsenmalsuja tantamaSsa y. m. s. © e, j o t a  o n  
p l e m ä n  a a t t e e n  p a l m e l u t s e S s a ,  ei s a a  t a m m o t s u a  
m ä t t ä n  m a i m o j a .  Sentolirjaset omat mpöS paljoa tetmffaam- 
mat tuin moni luulee, mutta siinä on nimenomaan selitettämä, 
mitä aineetliStaiin hyötyä on yhtymisestä, tu in ta esim. T urun  puu- 
sepät siten saamuttimat alimman tuntipaltan ja 10 tuntisen tpö- 
päimän, m aalarit Turussa, Tampereella ja  Helsingissä alimman 
tuntipaltan, rautafourat 10 t. tpöpäimän (jotenfin yleiset)!) ja 
miten esim. TanSfan meljiHä mielä m. 1872 oli 11,3 t. työaita 
ja  tun tipallia  19,9 äpriä, mutta m. 1899 10,i t. 35,5 äyriä p. m. s.

Kolmannefu ei saisi pitää amtnatttybbiStySten ebuStajatotoutsia 
useammin tuin jota toinen muosi. Ntuuten moi fäpbä, futen esim. 
on täpnpt timityömiehiUe, jotta faifiSsa toimessa fofouiseSsaan 
omat putmneet meltein samoista asioista mm. 1899, 1900, 1901. 
3 a yleensä jauhetaan sitteiin, m aitta tofoufset omai Varmemmin, 
liian paljon samoja asioita, ©sun. 10 tuntinen työpäimä ja alin 
tuntipallia  omat erinomaisia asioita, mutta niistä ollaan jo sei- 
millä —  ainatin periaatteessa, eimät ne p iltistä p u b e i s t a  paljon 
parane. Vitäisi mielestäni enemmän teStuSteHa m uista fäptännöl- 
lisistä asioista, joista ei pleinen mielipibe mielä ole m aiaantunut 
ja joista moi aineellista hyötyä olla; ne metämät puoleensa tehit- 
tymättömiä työnnettiä. ©imumennen buomautan mielä, että pöptä- 
tirjuritfi olisi saatama, joS suintin, jotu ajatusten esittämiseen tot- 
tunut hentilö, esim. jotu sanomalebtimieS; moni pöytäfirja osoittaa 
tefijän liian mättän tehittyneetsi tättän toimeen ja täten saabaän 
pöytätirja, jota ei ebiStä agitatsioonia. Nämä pöytäfirjat olistmat
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fitte pibettämät mppiämänä tunnetuissa panoissa, esim. tpömäen- 
ppbiStpSten maptimeStareitta ja fitte tpömäenleptien ionttoreissa, 
jotta ne paremmin lemiäist ja mainittaisi ppteisen afian ppmäisi. 
Piina tilaan  iirjoja aina AmeriiaSta asu , ufein ppmin parrni- 
naifialin, mutta maiieammin säätämiä firjoja ei näp löptpmän iuiit 
amtnattippbiStpSten pöptäiirjat. — 3 o ia  ipspmpS on mpöS puolel- 
liseSti ja a s i a l l i s e s t i  aluStettama, pleisiä iorulauseita on mäl- 
tettämä, etteimät ne samatta moi innoStuttaa. — Piaalarien ioioui- 
seSsa Tampereetta m. 1901 oli erä« näin iuuium a ipspmpS: „miten 
saataisiin ebuStajafoiouisien päätöiset iäptännöSsä toteutetuiksi?" 
KpspmpS näpttää meliein soutamalta, mutta hm  ottaa puomioon, 
miten paljon tpömäenioiouisiSsa p u p u t  a a n, ja  miten mäpän pi- 
betään puolta päätösten toimeenpanosta, mieiäpä semmoisesta pri- 
tpiseStäiin, niin se on ppminiin paifattaan. 3oteniin tepoiaS feino 
lienee maatirnuS, että — iuten esim. puusepät omat tepneet —  
aina pöptäiirjaan liittää liittopattinnon —  sillä sepän päätöiset 
toimeenpanee — iertomuS toiminnastaan ebettijmä muosina. Täm ä 
epbottomaSti palottaisi toimeenpanijan suurempaan toimeliaisuuteen 
—  muuten saapi pämetä ebuStajaioiouiseSsa. Kertomufsen armoa 
ja tarioituisenmuiaisuutta fopottaist suuressa m äärin jotenhn täp- 
Pellinen tilasto liittoon iuulumien ppbistpsten tpöpalfoista, tpö- 
ajoista, Taioista, jäsenmaisuista (jotfa omat eroitettamat muista 
tuloista), jäsenlumuista, muista tuloista ja menoista p. m. puolue- 
pattinnon (iunneS saabaan pleinen ammattijärjestö) antaman iaa- 
man m uiaan. äöalitettamaSti puuttuu meiltä, puolimatta useam- 
pien ^mmattippbiStpSten ja niiben ebuStajaioiouSten päätöfstStä, 
meliein tp iiänään tilastollisia tietoja pttä mainituissa supteiSsa.

Epäilemättä tulemat ammattippbiStpiset läpeiseSsäiin tulemaisuu- 
beSsa saamaan ppä suurempaa merfitpStä tpömäenppbiStpSten iuS- 
tammisetta. TpömäenppbiStpiset pämiämät ultomaitta pämiämiS- 
tään  ja seiä ammatillinen että maltiottinen liiie perustumat am- 
mattippbistpisiin. T äpän suuntaan näfpp iepitpS meittäiin, mar- 
jiniin SBiipurin puolueioiouisen päätöisen perästä iäpmän: tpömäen- 
ppbiStpiset iabottamat meriitpisensä, spntpp paiiattisia ammattijär- 
jeStöjä (entisten ainmattippbiStpSten ieSiuStomiteat) ja paifattifia



—  22 —

puoluehallintoja ammattiphdiStpSten jäseniltä, ^ a  toimottamaSti 
me ioipboin faamme, ainakin !un aja t paranemat, pisteisen ammatti- 
järjestön hallinnon, iu ten  pitkien ponnistusten perästä olemme jaa- 
neet tpötoäen puoluehallinnon. iJJiuita fitä ennen tulee tpöiväeStön 
tehdä innofiaaSti tpötä ammattiphbistpsten ja ammattiliittojen ie- 
hittämisekft iaifinpuolifeSti; mitä ahkerammin täSfä suhteessa tpöS- 
kentelemme, sitä tehokkaammaksi lappi sitten pisteinen ammattijär- 
jeStö. £ a  — m ilä on ioielä tärleämpi —  sitä mahtanrammakn 
laSioaa iolo ©uomen tpömäenliike ja  ©uomen kansan sisällinen 
iooima.



Cyöwäenkykymys  ia raittius- 
kylymys.

ei ole aitoon pitliä ailoja, hm  thötoäeStö fefci ullomaitta 
ä meillä, mitä tulee raittiuSharraStulstin, oli jolo aitoon 

loaStuStatoatta tahi aitxahn hpmin »välinpitämättömättä lannatta — 
aim an lamoin luin ramintophbisthstenlin suhteen. Armeltiiu, että 
P lä luo lla  ei ollut tpämäeStötte jättänyt mitään muuta nautintoa 
luin Valhon (toiinijumalan) ja  Venulsen (rallauben jum alattaren) 
palmelulsen ja  että sen ta lia  tuSlin sotilaan ryöstää st Itä nämä 
molemmat nautintolähteet: juoppous ja lasten paljous (tahi hau- 
reuS) olitoat fiiS luonnollisia senraulsia txhlhifiStä yhteishinta- 
o lo ilta. Sausuuhan itse szriebricy EngelSlitt (bie Öage ber arbeiten- 
ben KlaSsen in Englanb, toinen päin. suo. 131) sanasta sanaan 
seuraatoaSti: „pormariSto on työtoäeStölle jättänyt a inoaltaan  nämä 
molemmat nautinnot, m utta toiselta puolen Pannut sen nivoitte 
joulon maiiooja ja lärsmtylhä ja seuraus täStä on, että tpöntelijät, 
saabalsensa toielä jotalin eläm ältä lohbiStatoat lolo intohimonsa 
näihin molempiin nautintoihin ja  antautum at niille mitä hillitse^ 
mättömämmällä tatoatta".

Sflutta aja t omat muuttuneet täSsälin suhteessa ja läftthS niiben mu- 
lana. S u u ri ja mahtama raittiuben m ittaus lähpi nhlhään jo järjesty- 
neen työmäeStön rimien läpi monessa maassa, esim. ^tämallaSsa ja 
Belgiassa. SBiime mainittujen maitten etemimmät sostaliStijohtajay 
Victor 3lbler ja  Emile Vanbermelbe omat an la ria  raittiuSmiehiä. 
iztämattan sostalistipuolueen miitne puoluepäimittä SEieniSsä lu in-
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neen muoben 9 — 13 p. marraSjl. tehtiin seuraama tähdellinen pää- 
töS: „puoluepäimät latsömat alibholtSmiSsä thömäenluolan ruu- 
miiHifen ja henlisen taiStelulpmhn an laran  tuhojan, softaalibemo- 
lra tiian  laillien järjestämien harrastusten  mahtaman ehiäifijän —  
siitä tottumien epälohtien mahinlojen poiStamiselsi ei m itään ieinoa 
saa jättää täyttäm ättä, ipääleinona teissä taistelussa tulee aina 
olemaan löhhäliStön lohottaminen ialoubetlifeSsa suhteessa, m utta 
täm än harraStulsen m älttäm ättöm änä tähbennhlsenä on olema 
iansan m alttam inen  alloholin mailutulsen suhteen ja  nurinlurisen 
fäsithifen lumoaminen mitä juomatapoihin tulee.

buoluepäim ät suosittelemat sen ta lia  lailiUe puoluejärjeStöiHe ja  
puoluelaisille alloholimaStaiSten harrastusten  ebiStämiStä ja ju lis- 
tam at enftmntäiselst tärleälfi toimenpiteelsi tässä to tte lu ssa  juoma- 
palon poistamisen lailiSsa puoluejärjeStöjen lo lou lstsa . Niille 
puoluelaisille, jotla on saatu hhthmään raittiuSharraStulsiin, on 
tehollaim pana agitatsioonileinona alloholia maStaan suonteltama 
hhthminen raittiuSseuroihin, joiben asiana taaS on huolenpito siitä, 
että tiiiben jäsenet tähttäm ät melmollisuuttansa maltiotliSta ja am- 
m atillista järjestöä lohtaan". 3 a jöelgian sosialiStipuolueen miime 
puoluepäimillä SrhSseliSsä miime lemäänä päätettiin lerraSsaati liel- 
tää  sosialistisilta osuuSlunnilta alloholisten juomien mhhnti. Ne, 
jo tla  mielä m. 1905 laupittelemat alloholijuom ia, labottam at oi- 
leuben lähettää ebuStajia Selgiati thömäenpuolueen longreSseihiu. 
3 «  S a lsan litt sosialistien ensi puoluepäimillä tulee alloholilpshmhS 
lolo laajuubeSsaan pohbittam altl Xhömäli on siis ullom aan sun- 
rissa simiSthSmaiSsa ottanut ajaalsensa raittiuSaiiaa tobedisella in- 
nolla ja  harraStulsella: entinen maStuStuS ja mälinpitämättömhhs 
omat saaneet mäiSthä paremman läsithlsen tieltä.

A lutta silti ei olla thömäenaatteen ja raittiuSaatteen suhteesta 
toisiinsa aiman seltoiUä. N ähttää luitenltn luin entinen läsithS 
raittiudesta thömäen leSluubeSsa olisi hieman m uuttunut ja lu in  
täinälin  olisi fhhnä siihen, että thömäeStö on rumennut entistä 
enemmän asiaa harrastam aan.

Nlaailm an lu u lu  tiebemieS, leemillo 3 a3 tu s  fiiebig, jolle Nliinche- 
uin laupungissa on phSthtetth erinomaisen launiS m uistopatsas.
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lausut tästä  astaSta ierran näin: „Useammissa maissa jopbetaan 
iöppppS ja  íurjuuS paloiviinan íaSivaivaSta ja  liiallisesta nautin- 
nosta: se on íuiteníin erepbpS. paloiviinan nauttiminen ei ole 
iurjuuben spp, ivaan sen seuraus". 3 a tunnettu pollantilainen 
anariisti, entinen pappi Tómela Pieutvenpuis on samaa mieltä, 
iuten sosialistit pleensä iviime aiioipin asti. P iu tta  tä tä  iäsitpStä 
ivastaan on muun muassa iansaintvälisen sosialiStipallinnon älpiäS 
jäsen, pros. E. Batibertveibe aiivan pisiniertaiseSti puomauttanut, 
että juoppoja ja juoppoutta löptpp faiiissa iansanluoiiSsa, ivieläpä 
ivaraííaimmíSsaíin ierroisiSsa melioisen paljon. Kurjuus talou- 
Pellisessä supteeSsa ei suS ivoi olla ainoana ivaiíuttimena. C lin- 
iopan siipen sitte sppnä simiStpmättömppS, jotta stlviStpísen iopot- 
läntisellä juoppous mäpenist? T ä tä  iäsitpStä ivastaan sotii taaS 
ilmeisesti se tosiasia, että juoppouben pape tarttuu  sangen usein 
ía iííiin  „siiviStpneimpiiniin" ipmisun. 3Bai oliftio iapitaliStinen 
järjestelmä täpän ivaiiuttanut? P iu tta  me tiebämme aiivan pptvin, 
että iuiemattomiSsa ivilliiansoiSsa, joissa ei ole íapitaliStisen jär- 
jeStelmän aliuaiaau , juoppous on sptvälleiin juurtunut pape — 
olioon tuo juoma side palolviinaa, hascpischta tai muuta päipbpt- 
täivää. 3öai epiä ilm anala? P tu tta  Kircpbaum iertoo tilastollis- 
ten tietojen atvulla, että popjoiS-SBenäjällä juobaan pleensä ivä- 
pentmän iuin Etelä-SBenäjätlä, ivaiiia ilm anala täällä on paljoa 
iaupieampi. Ei siis sitvistpisen puute, iapitaliSmi eiiä ilm anala 
pinnoinaan ivoi olla sppnä juoppouben papeeseen, pptä iväpän iuin 
nisistänsä taloubellinen iurjuuS.

P iin , löptpppän päinivaStoin semmoineniin iäsitpSianta, joia 
lväittää, että juoppous iaSivaa, mitä enemmän tpöiväeStön pallia  
iaStvaa tapi, joia olisi sama, mitä paremmafsi sen taloubellinen 
tila  muuttuu. TariaStaiaam me tä tä  »väitettä piuian läpemmältä, 
ivaiiia moni epiä sitä pitääiin  soutamana, äöiime tvuonna il- 
tneStpi eräs iirja  topt. Blocperilta ja topt. Lanbtmannilta (bie 
BelaStung beS 2lrbeiterbubgets burcp ben AltopolgenusS, Basel 1903), 
joSsa teiijät pääasiallisesti belgialaisten ja ameriííalaiSten aliopo- 
lia ioSiemien tilaStonumeroitten amulla ioettaivat toteen näpttää, 
että, ,,iun tulot nousemat eitvät ainoastaan menot alfopolijuo-
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mistä nouse absoluuttisesti (suhteettomasti) toaan myös fin suhteel= 
liseSti". En nyt tahdo sanoa mitään, sopiilo Engelin „Dioet"- 
peruste niin erittäin hhiyjn altoholitonsumtionilletin eniä mitään 
ssaatoiiaiSten, englantilaisten ja Ameristaan muuttaneitten muo- 
doStamiSta ilmeisistä poitleutsista enlä mpöStään siitä, että laSiu- 
peruStulsena ei oiieaStaan ole muuta luin 60 perhettä Amerii- 
las ta : r r N u n  teiijät firjan lopussa myöntämät, että menojen iaS- 
maminen alioholijuomista tpömäen taloudessa ei suinlaan tarmitse 
meristä suurempaa alfoholiiäptäntöä, toaan (pmintin moi toaan 
tneriitä iaHiimpieit alioholijuomien läptäntöön ottam ista fyalfotm- 
pien sijaan, ei toto tutlimulseSta paljonfaan jää jäleHe. (za fan 
he bio. 53 myöntämät, että tuo liid än  toäitteensä ei suinlaan ole 
latsottatoa „muuttumattomalsi lasisi", maan että „epäilemättä 
ylöspäin löytyy ra ja , jossa sen pätemypS loppuu", on samalla 
tu ltu  erääseen toiseen seltoemmin muodostettuun mielipiteeseen, jota 
edustaa äSlen mainittu Varidermelde. J ä n tin  myöntää —  esityl- 
seSsään sjSariisin antialloholisette longreSsiHe m. 1899 — , että 33el- 
giaSsa luudenlpmmenen muodeu lulueSsa (mm. 1831— 1890) mäen- 
lu lu  on laSmanut tatftntertaisetsy p a llia  lolmerilertaiselsi ja allo- 
holijuomien malmiStuS miidenlertaiselsi ja tutlimulsiensa nojalla 
hän mäittää, että tpömäeStö alimmalla pallla-aSteeHa nauttii jo- 
teniin mähän alloyolia, mutta pallan  lohoteSsa sitä nauttii eneni- 
män, lunneS se pääsee missille taloudelliselle ja yhtei^fiinncillifelie 
asteelle, jolloin mälemien juomien suurempi nauttiminen ta llaa . 
Ensimmäisellä asteella on tpömäeStön tila  siift tu rja , ettei maroja 
riitä juomiseen. P tu tta  toisella asteella, jota ei setään mielä ole 
tadehdittama, juopi tpömieS turjuutensa unohtamiset^; maSta toi- 
mannella omat hänen h a k a tu lle n sa  paremman ja tppdpttämän 
taloudellisen asemansa ta lia  saaneet toisen stsäUylsen ja hän (y ltää  
useimmiten päshdpttämien juomien täptännöu joto tp ttänään  tai 
ainatin liiallisessa määrässä.

2Caifta nyt yllä olema esitys juoppouden syistä, ainatin pää- 
asiassa, pitää paittansa, on sittentin se mäite oitea, että turjuuS 
on mitä suurimmassa m äärässä syypää juoppouteen. KlaSstHisetta 
lamalla on Engels (main. t. sim. 105) turnannut Englannin tpö-
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mäeStön taloudellisen tilan suhdetta 1840 muoden paifoiua alio- 
holinautintoon. „ThömieS tulee mäshneenä ja  meltoStuueena työs
tään  to tia ; hän löytää totinsa ilman iodifiaismttta, foSteana, epä- 
miellhttämänä ja m aisena; hän tarmitsee mälttämättömäSti jotaiin 
ilahuttam aa, hänellä pitää olla jotaiin, jota tetee hänen työnsä 
jonfmt ponniStutsen armoisetp, edessä oleman seuraaman thölään 
päimän siedettämäifi; hänen lannistunut, itäm ä ja raStaS mieli- 
alansa, jota on saanut altunsa hänen epätermeeHisestä tilastaan, 
marsmtin huonosta ruuansulatutseSta, tiihthh sietämättömätsi hänen 
muun elämäntilansa tau tia : hänen toimeentulonsa on epämarma, 
hän on riippuma taitenmoijtSta satunnaisuutftSta ja hän ei thtene 
tetemään mitään tilansa marmentamisetsi; hänen heitontunut ruu- 
ntiinsa, heitontunut huonon ilman ja huonon raminnon tautta, 
soaatii maStuStarnattomaSti ultoa jotaiin tiihotinta; hänen seuruS- 
teluhalunsa moi ainoastaan tapataSsa saada tyydytystä, hänellä ei 
yleensä ole toista paittaa, jossa moisi pStämiänsä tam ata — ja 
taiten täm än ohessa ei thömieheHä saisi olla mitä mahminta mietotuSta 
juoppouteen, hänen pitäisi moida maStuStaa juoppouden mietotutfiaV 
VäinmaStoin simeeUinen ja ruumiillinen patio on olemassa, että 
hhmin suuren jouton thöntetijöitä tähthh langeta juoppouteen. Za 
huolimatta enemmän ruumiillisista maituttimista, jotta saattamat 
tpömiehen juoppouteen, m aituttaa suuren jouton esimertti, laimin- 
lyöty taSmatuS, mahdottomuus suojella nuorempia toetusta maS- 
taan, monessa tapautseSsa juoppouteen taipumaiSten manhempien 
suoranainen maitutuS, marmuus, että ainatin pariisi tunnitji elä- 
män turjuuS ja surteuS unohtuu . . ." ©angen sattuma on mhöStin 
ranStalaisen tohtorin AochardIn tumauS: „Kun suurten iaupun- 
tien thömieS herää painostam asta unestaan, mielä edellisen päimän 
työstä mäshneenä, huoneensa pilaantuneessa ilmassa, tuntee hän 
jontunlaiSta moimattomuutta, m äärääm ätöntä maStenmielishhttä, 
jota tetee jälleenrhhthmisen tamaHiseen työhön sangen itämätb. 
igänen maatteensa omat toSteat, sillä edellisenä iltana on satanut, 
hän ottaa ne päällensä ja märiSten hän astuu  huoneestaan. Dn 
taimi, päimä toittaa; sade maluu mihmaan liuttaaHe tatutähtä- 
mäHe. Dn hämärä ja thlmä. 'ThömieS ajattelee maimaloiSta
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päimää, jofa a lfaa  ja  sitä seuraamiakin. PiemteishhS on ilman 
iloa, nhfhishhS furja, tulemaisuuS uhfaatva; faiffi täm ä hyörii 
hänen päässään ja hän astelee eteenpäin bitullisena ja  Ia mantu- 
neena. K apalla tulee m aStaan; se on hänen turivapaiffansa. £>än 
astuu sisään, hän phhtää lasin palomiinaa ja hän nielee sen hh- 
beSsä siemaufseSsa. Kaiffi muuttuu. jonkunlainen hhtvänolon ja 
lahoam an »voiman tunne astuu äSfeisen tvaStenmielishhben sijaani 
ajatufset eimät enää ole yhtä shnffiä, m ustat perhoset lentätoät 
tiehensä alfoholihöhrhjen fanSsa; ihömieS, hetfefsi lohbutettu, ottaa 
jälleen päällensä furjuuben fahleet laSfien helpoitufsen huofaufsen 
ja hän palajaa thöpaiffaansa . .  ." Xohtori iReich sanoo: „jokainen 
henfilö, jonfa raiointo on toaillinainen, tartvitsee tähttää »vatsansa 
tahi oifeammin tahtoo farttaa  sen puolillaan olon tunnetta. P iuu- 
taniat fansat shöivät samea farfoittaafsensa nälfänsä; snviSthneet 
fansat juomat alfoholia". PJinuda oli erä» läheinen sufulainen —  
jofa mihboin fuoli jotenfin m ataffaana ja tähbediseSti raittiina — 
jofa fertoi minulle, että hän jäi nuorena poifana niin föhhäfsi että 
fuu ei saanut riittämäSti leipää, joi palomiinaa, jota oli saata- 
mana, foSfa se poisti nälän  tunteen! Kuuluisa ©meihin tehtaan- 
tarfastaja  ©chuler, thömäen harras hStämä, tefi laajoja tutfimufna 
thömäen raminnoSta omassa maassaan ja hän mäittää näitten 
johboSta, että emit, ©enetven, (£haur-be-jonbin ja jiirichin seu- 
buida, joSsa tvömäeStö moi syöbä enemmän lihaa, juustoa ja fuu- 
nollista leipää, fähtetään mähemmia alfoholin fuin ©meitsin föh- 
hemmiSsä fantooneiSsa. SBiimefst tahbon mielä panna tähän seu- 
raam at tunnetun alfoholitutfijan © rotjahnin sanat: „Dsa föhhä- 
liStöStä färfii suoranaisesta raminnon puutteesta, se on: raminto 
ei ole objeftiiiviseSti riittäm ä eifä subjeftiimiseSti thhbhttämä. tä ä l lä  
on palomiina tertvetuduy foSfa se peittää näläntunteen ja herättää 
enenthneen iooiman ja lämpihben tunteen. Idu tta  mielä suurem- 
made föphäliStön osade on raminto sen tafia puutteedinen, että 
tämä hfstioiffoisuuben ja tilamuutensa fautta thmpäsee mafua. 
©ässä otvat alfoholijuomat pääasiallisesti aterioitte»; höhsteenä ja 
sulotuntoisuutta herättämä alfoholipitoisuuS maStaa sitä mielth- 
myötä, jota muuten shöjä yfsin tuntee nauttieSsaan m auffaita ruo-
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fia". Lyhyesti sanoen, jöandermelde on oifeaSsa, fun hän sanoo: 
„yleisesti puhuen nähttää fieltämättömäitä, huolimatta n iistä  syistä, 
jotía faífissa fansanluofiSsa shnnhttämät alfoholisia liiadisimfsta" — 
ne lieneiyät enimmäfseen maailman surut ja huolet — „että huonot 
asumus- ja työolot etupäässä tyaííuttatoat alfoholiSmin íehíthíseen".

3¡a íapitaliSmi ei suiníaan tässä suhteessa ote miaton. ©idä 
marma on, että fun pääoma on saanut palomiinanfin tuotannon 
fäsiinsä, on täm ä palomiinan malmiStuS suuresti faStyanut eifä 
fapitalisti m älitä m istään m uusta näföfohbaSta fuin pääomansa 
fartuttamiseSta: se on tosiaan lapft, jofa luulee, että miinan mal- 
miStaja ibähentää tuotantoansa ihrniShStämällisiStä syistä, joS maan 
tatyara faupafsi menee. Itfo h o li on tässä suhteessa tähbedeeu 
tam ara, futen muutfin tuotteet ja hfsithisen tuotanto —  ellei maltio 
sefaannu asiaan riippuu ftltäfin alalla ainoastaan tarpeen ja 
tarjonnan laista. 3 a  melfein lyielä hudummafg fähpi asia, joS 
n h f h in  en  maltio ottaa alfoholimalmistufsen tai mhhmisen hffin 
oifeubefseen, sillä nhfhinen maltio tarmitsee suunnattomasti meroja 
ja maroja ja mufarnimpia on juuri juomamero, jofa tuottaa paljon 
ja tefee juoppouden poistamisen mieläfin maifeammafp, fun se re- 
hottaa maltion suojelufsen alaisena — maltion näennäinen rait- 
tiuSmielishhS ei sen rinnalla merfitse paljon — ja panee maltion 
tulot riippumaan fansan rappeutumisesta aineellisissa ja hen- 
fiseSsä suhteessa. Kapitalismia ja nhfpistä maltiota maStaan 
alfoholiSmin suojelijana taistelemat raittiuSmiehet turhaan; tässä 
suhteessa, sanoo Vandermelde sangen sattumaSti, „olisi selmää 
hulluutta, joS alfoholimaStaiseSta agitatfmonista odottaisi alfo- 
holiSmin lopullista moittoa! Täm ä moi tapahtua maSta sidoin, 
fun f o f o  fansa pääsee m altaan ja malta saadaan pääasiadi- 
seSti y l e i s e n  j a  h h t ä l ä i s e n  ä ä n i o i f e u b e n  fautta. 3)fsin 
se moi lopettaa fapitaliSmin ja fohottaa fansaa Vanbermelben 
„folmannede aSteede", jodoin he eimät enää t a h d o t a a n  antautua 
funingaS 3llfoholin palmelufseen, maan heidä on paljoa parempia 
ja jalompia harraStufsia ja phrintöjä fuin juoda itsensä humalaan 
unhottaafsensa heitä erittäin painaman furjuuden ja miheliäishhden.

idu tta  olisi terrassaan määrin, joS täs tä  metäifi sen johtopää- 
töfsett, että tähänastiset, tamadiset raittiuSharraStufset omat ilm an
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armoa. Ei niinlaan. 9ie oivat sangen suuriarivoisialm, martiniin 
niiden mielestä, jolla ymmärtämät, että ivaStuStajien linnoituifia 
yhteiSlumtallisella alalla ei niinlään mälirynnälöillä malloiteta, 
ivaan että siihen tarm itaan uupumatonta, fitieätä ja uhrautum aa 
työtä. Syöm äli on täm än oppinut oitoaltamaan ja sen ta lia  on 
se, luten jo sivumennen huomautin, yhä enemmän ruivennut an- 
tam aan armoa raittiuSmieSten pprinnöisle. SyömäeStö nälee, että 
lapitaliStinen järjestelmä ei niinlään hetlen lulueSsa luliStu ja se 
ymmärtää, että juoppouteen langennut sotajoullo on mielä sopi- 
mattomampi lapitaliSmin linnaa ivalloittamaan. 3 a  jolainen selmä- 
nälöinen ihminen nälee myöSlin, että raittiuSpyrinnöt jo nytlin 
omat laulaneet launiita hedelmiä. Etenlin on läsityS alloholijuo- 
ntien läyttämiseStä raittiuSmieSten innollaan työn lau tta  täybel- 
leen muuttunut. Ennen oli alloholijuomien läyttö jolu sanlari- 
mainen telo —  aiman luin millilansoiSsa m ielälin: mieS se, jola 
enimmin moi juoba — nyt ei juuri lu laan  lummaStele, joS ei 
semmoisia juomia maistele: „rnai niin", sanotaan, „yän on rait- 
tiuSmieS". 3 a  hän moi silti o [la yhtä hymä ja yauSla seuramieS 
ja lumppali luin lonsanaan m ilä „maiStelija" tahansa.

Kun minä 1 4  m u o t i a  a n  a m. 1868 tu lin  lulioon oli tapana 
Kuopion eräässä ulloramintolaSsa toimittaa alloholipitoiset pibot 
ja se, jola ei silloin juonut itsensä humalapäiselsi, se ei ollut mi- 
lään  oilea mieS. 3a ellei Hia hyivällä tehnyt, läytettiin mälimal- 
taalin. P iu istan  mielä elämäSti, mitenlä minä seisoin tuon pitlän 
juomapöybän ebeSsä, jonnela minut mieliin ja  sain maStata mellein 
lulemattomiin alloholiterivehbylstin; mitenlä minä silloin main loS- 
tutin huuliani ja huomaaamattomaSti laSlin lasin sisällylseStä 
suurimman osan maahan. P iu tta  lun pelläfin, että minä tittelin 
ehlä joutuisin Kotlanlallion ylälerrolseen m alaam aan, jossa 1 4 — 15- 
» v u o t i a a t  nuoret miehet loiloilimat mieretySteu ja o l f e n s i m a t  
t o i s t e n s a  p ä ä l l e  (h , ei auttanut muuta luin, luten ennen 
muinoin ©olon, turivautua lepposeen ja minä rupesin hoipertele- 
maan ja pyysin lotiin mietämälsi. Kalsi „gamliitsiota" tu li minua 
saattamaan ja lun pääsin portista sisään sanoin saattomiehilleni 
jäähyiväiset ja menin — marmin aSlelein maluuhuoneeseeni. 6 em- 
moista ei enää tarmitse tapahtua, 3u malau liitoS! 3 a la a  tulin
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vlioppilaatp, täytiHhän tuon 1 7 - i v u o t i a a n  juoda yumalapäisetsi 
(ainoa terta muuten, jolloin olen ollut jossain m äärin yumalaSsar 
Diutta nyt vietetään lyyryn saantia yyivin yleisesti r a i t t in ö -  
t a t t t in io lo tä f a .  Sq se on epäilemättä raittiuSmieSten suuri 
voitto. g lä töö t siis raitti uSyarraStutset!

ty ö v ä e s tö  tarvitsee raittiuSVäteä- ja ra ittiuSväti työväestöä. 
Plolemmat omat ye saman suuren aatteen lapsia: molemmat tay- 
toivat ye toyottaa tuota fansan suurta enemmistöä suurempaan 
onnellisuuteen. 2)mmärryS, että molemmat inuluivat yyteen, että 
yeibän molempien tulee toisiansa auttaa, on yyä iaSivamaSsa, mutta 
aiivan selivälsi se ei »vielä ole faifitle asianomaisille tullut. S uu - 
reSsa m äärin on täyän ifäivään tosiasiaan ollut syypää, että rait- 
tiuSaate ei ole tyllin syvälle ja laajalle päässyt tuntemaan iansan 
syiviin riiveiyin ja että sen täyden taloudellinen ja tvaltiollinen 
iäsityS ja ymmärrys ei ole täynyt aiivan oiieaHe tolalle ja että 
työiväii taas luottaen liian ytsinomaiseSti omaan aatteeseensa ja 
omaan ivoimaansa enemmän, fuin suotaiva on ollut, on yalivefsi- 
nut ja iväyäfft arivannut raittiuSiväen jaloja yarraStuisia.

sulutta muutoS, lvielä perinpoyjaisempi tuin täyän aSti, on saa- 
taiva aitaan. Molempien tulee läyentyä toistansa. Xyöväen tulee 
teyottaaSti tannattaa raittiuStansaa ja täm än tulee omistaa itsel- 
lensä empimättä yleisen ja yytäläisen äänioiteuden ja puolestaan 
ivarstntin tässä suyteeSsa auttaa työtansaa. 'Työtansan ja raittius- 
tansan tu le t  f ä y b ä  y b b c ls ä  y h te is fn n n a Q is e H a  j a  tn a l-  
H on iskU a a l a l l a  y y te ife d s ä  to a a l i l i i to S s a ,  tuten Helsingin 
ylimääräisillä puoluepäiivillä suotatvatsi lausuttiintin —  siitä ye 
ivaan molemmat yyytyivät. © i t ö  »voisi  t o i m e e n p a n n a  yy-  
t e i s i ä  r a i t t i u S i v ä e n  j a  t y ö t v ä e S t ö n  t o t o u t s i a ,  j o s s a  
n ä i s t ä  a s i o i s t a  t e S t u S t e l t a i s i i n ?  Luulen, että ytsitin sem- 
moinen totouS tuottaisi paljon yyötyä asianomaisille ja toto yyteis- 
tuntamme terveelliselle teyitytseHe. £ääm öiuäistyän silloin, joS liitto 
aitaansaataisiin, läyeisemmäSsä tulevaisuudessa se aita, jolloin 
Suomen tansa raittiimpana, onnellisempana, nuortuneena seisoisi 
muitten sbviStyStansojen teStuudeSsa.

-<«>^»>--------



Chômas Carlyle.
¡T au stan  otnantateinen pistorioitsija ja esteetiffo ¡Q. Taine 
' ivattu 1860-tumutla, ettei ptsttään iirjailija  ollut ivailutta- 

nut niin rnaptamaSti Englannin silloiseen nuorisoon tuin XpomaS 
Earlple (lue: Earlejlb  (ia Audiin, Englannin nouseman suin- 
polmen mieleen mpöStin fysroäHe tunteutunut iaunotieteilijä, feboitti 
fanfalaifiaan tartaSti lutemaan Earlelpn teotpa ja spbätnensä toto 
innolla niitä tutiim aan („read your Carlyle with all your heart 
and with the best brain you can give“): S a ija n  runoilija-
tuningaStin ©oethe oli jitä mieltä, että Earlple ebusti „ppmintin 
meriitlistä, simeelliStä ivoimaa, jolla ivielä oli fuuriiin tulemaisuuS," 

Kufa oli sitten tuo SpomaS Earlple? (ia mitä pän opetti? — 
.¡Qän oli erään föphän m uurarin poila, jpntpnpt m äpäpät öisessä 
ilotlantilaifeäfa maalaiStp tässä sv. 1795. SSanpemmat olitoat uS- 
tonnollista, parlvapupeista ja apteria ja ia iiii nämä otninaijuubet 
jättimät spmiä jä liiä  nuoreen Earlple’en. ®oto pänen oppinsa pe- 
ruStuutin taivaltansa uStontoon, uSlonto tun on tpö toisten pv- 
ivätsi Earlplen tästsptsen m utaan; ja pän oli niinitään aina la- 
mertelemisen an tara  maStuStaja: „ajatutset tpöStentelemät maan 
piljaisuubeSsa;" „piljaisuubeSta astum at suuret tuum at mipboin 
malmiina toto ntajeSieettisnubeSsaan päimän matoon." tu l tu a a n  
14 muotiaana plioppitaatsi rupesi pän matematiitan opeuajatst 
K irtcalbpb touluSsa, joSsa pän mäpiteUen erään pStämänsä maitu- 
luisesta tääntpi tirjallisuuben tuttimiseen. jututta Earlple’Sta ei 
ollut toutunopettajatsi, pän puomasi sen itse ja rupesi sentäpben 
firjailijatst. töän sai npt oppia puutetta tärsimään —  raminto
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fu n  monasti oli hplointin n in tta  —  ja hän oppi mpöS toarhain 
toisten puutetta nätemään. äBuosina 1816 ja 1817 oli ollut fato 
ja pari touotta myöhemmin latoi tuo tatoanmuiainen taloubeHinen 
pula pii Englannin. Earlple uäli npt omin uimin, ioarfinlin 
©laSgotoiSsa fptoien ritoien lurjan  aseman ja fe teli päneen haisi= 
tumattoman toailutulsen. As. 1826 meni päu naimisiin erään 
fangen lapjallaan naisen, ssaue 3BelSh’in tanSsa, jcnla henfiStä 
fuuruutta hän ei nälpnpt tooineen Ipllin oitoaltaa ennenluin luo- 
lema temposi pänet pois ja jätti fptoän fatumufsen E arlp len  sp- 
bätnmeen. KöphppS mattiisi perheessä: elettiin joSfuS lainoilla eilä 
hän  ebeS enfimäifeHe suurelle teolfeHeen „Sartor resartus“, jonla 
hänen toaimonfa heti sanoi „neron tuotteelh", tooinut saaba tus- 
tantajaa. sDtutta lun hän to. 1834 muutti EbinburghiSta Lontoo- 
seen, ja ioarfinlin lun  hän to. 1837 oli jultaiSsut suuren teol- 
sensa AanSfan toattanfumoufseSta, jonla hän omien sanojensa mu- 
laan  oli lirjoittanut „aitoan suoraan spbämmeStään", tu li hänestä 
iuuluisa mieS ja hänen maineensa sitte toaan laStooi laStoamis- 
tansa. SulaiStuaan useampia teoista —  m. m, grebril Suuren 
ja Clitoer 6 romtoett’in eläm älerrat ja luutuisin sosiaaliset lirjoi- 
tulset Chartism , Past and Present ja Latter Days P am phlets —  
luoli hän Englannin ja toto Euroopan lunnioittam ana to. 1881 
85-touotiaana mainehittaana toaahulsena, —

E arlp lm  opin peruStutsena on altruism i, inbitoibualiSmin toaSta- 
lohta, toisin sanoen itselläisppben luolettaminen ja uhrautuminen 
toisten hpmäfst. 3efeffäisyyben tooittamisen lutsuu Earlple suo- 
rastaan  usfonnotsi — uSlonlapptrfeet ja la itti muu uStonnoSsa ei 
ole muuta tuin toälilappaleita täm än tarloituSperän saatouttami- 
selsi. P lu tta  uStonnoSsa ja  toältiolirloSsa mattitsee nptpään paljon 
ultoluUaisuutta ja „jesuitiSmia", u ltonaihsta ustonnottiftsta muo- 
boiSta huolimatta on pohjalla itselläishpttä, uStonto on, luten 
Earlple sanoo, „turtoautunut toatsaan". isä täm ä ulfofuttaisuiiS 
on yleensä mprlpttänpt toto phteiSlunnan. Sotuuben henli on 
siitä hätoinnpt, taittein enimmin toaltiottiseSta toiminnasta. Xo- 
tuuben puhuminen on asianomaiselle „m äärällistä" ja  sen tafia 
setoitetaan totuuteen aina toalheita: tätä  luisutaan marinan teSti-

3
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tien tultemisetsb —  luitenlin on la itti, mitä fuurta m aailm an 
historiassa on toimitettu, a itaan  saatu ainoastaan uSlonnotta, se 
on itsetläishhben tieltämiseliä ja  uhraaivaisuubetta toisten hhivälst. 
©olrateS, Luther, ©romivett —  he tätoimät la itti tärfimhtsen toulua 
ja uhrasivat itsensä ta i onnensa toisten ihmisten, ihmiSlunnan 
ebeStä: „itsensä uhraamisetta a ita a  ivasta oitea eläm ä", tärsimhs 
on phhää. Soisetta puoletta seisoivat thttä itsetläishhben santarit, 
esim. tuo suuri titaani Napoleon I, jo tta eiivät ole päteneet m itään 
muuta tuin omaa itseänsä ja  sentähben eiivät mitään phshivää ai- 
taan  saaneettaan.

M utta ihmisettä ei ole oiteutta hatea omaa onneansa: hän ivoi 
tutta toimeen ilm antin onnea; ivasta tun  hän hatee t o i s t e n  on- 
nea ja  uhraa elämänsä toisten hyivätfi, pn hän tobettinen ihmis- 
tunnan „santari" ja hhmäntetijä.

M utta m aitta Sarlhle tielsi hatemaSta omaa onnea ja  puhuu 
„tärsimhtsen phhhhbeStä", ei hän tuitentaan ehbota mitään majoa- 
mistä intialaiseen toimettomuuteen, joSsa tärsimhS ja  itsensä tibut- 
taminen on la itti taiteSsa. ©ittä sehän ei oiteaStaan olisi muuta 
setään tuin itsettäishhben harjoittam ista: tämmöinen elämähän ei 
hhöbhttäisi muita lu in  tuota lärsimää libuttajaa itseä jolo tässä 
ta i tulemassa elämässä. D n nimittäin otettama huomioon, että. 
setin, jota maan ajattelee oman autuuben saamuttarniSta, phshh 
inbimibualiSmin lannatta ja  elää itsetästä elämää hhöbhttämättä 
muita ihmisiä, Söhthh uStoivaiSta itsettäishhttä hhtä hhmin tu in  
uStotonta: toinen ei ole toista parempi. „Sarmitsetto sinä oiteaS- 
taan mitään paltintoa? DIito se elämäsi tartoituS santarimaisuu- 
beStasi tähttää ivatsasi herttupaloitta tahi miettää elämäsi hiotti- 
shhbeSsä ja  mutaivuubeSsa ja t ä S s ä  t a h i  j o s s a i n  t o i s e s s a  
m a a i l m a s s a * )  tutta sitsi, mitä ihmiset luisumat „onneffiselst".

©i, ©arlhle on laillea muuta luin toimettomuuben saarnaaja. 
bäinmaStoin on hariva suurmies niin innollaaSti hlistänht thötä 
ja toimeliaisuutta luin hän. „ p s i  ainoa hiriviö löhthh täSsä 
maailmassa ja se on laiSturi." „Shö on ihmisen tutsumuS m aan

*) Minun harroentamani.
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päällä („work is the mission of man on th is  earth“). „Labo- 
rare est orare: työStennellä on rutoilla". „ !y ö , luonnon ioaati- 
mutten m utaan tehty — eiiö se ole toto hytoe?" ,/XyöSfä piilee 
jotain iatoam atonta aateliatta ja  jotain pyhää. 28aiifa ihminen 
tu in tatin  unohtaisi tortean intsumuifenfa, niin on hänestä aina 
toit» o a niin tautoan luin hän todellisesti ja totisesti työStentelee", 
Za ruumiiHiStaiin työtä piti Carlyle Ahtoin suuressa artooSsa. 
©angen iauniiSti lausuu hän, m uurarin poita, siitä seuraamin 
sanoin: „minä iunnioitan maitona näfetoää työmieStä, jo ta toai- 
roaloiseSti tooittaa maan ja tefee seit ihmisen omaisuudet)! Kun- 
nioituSta herättää minussa tuo totoa, tähriSthnht, epähieno täfi, 
jossa tuitentin asuu sanomattoman tunintaaliinen majesteettisuus, 
sillä se pitää tämän tiertotähden toaltittaa. Kunnioitusta herättää 
myös nuo tarteat, rypistyneet, litaiset taStoot, joissa tutoaStuu 
toruton äly, sillä ne otoat semmoisen ihmisen taStoot, jo ta elää 
niintuin ihmisen tulee elää. Niin, smä olet sitä enemmän tun- 
nioituSta herättätoä tarteutesi ta tia  ja sen tähden, että meidän 
täytyy sinua setä sääliä että rataStaa! Kotoin rasitettu toeljeni! 
Pteidän ta tia  töhriSthi setiäsi, meidän ta tia  otoat sinun suorat jä- 
senest ja sormesi rumiisi «ääntyneet, ©inä olit retrhyttimme, jolle 
arpa sattui ja  tun  sinä taistelit meidän taisteluamme, muutuit 
rammatst. ©iHä sinuSsatin oli ju m a la n  luoma muoto, m aitta se 
ei päässyt tehittymään", „ässiämme ei tuitentaan ole", lisää Car- 
lyle työstä puhuen, „muodostaa toto tuIetoaisuuS" työllämme. 
„Dy se on jo suurta että moi olla suurempaa, joS moimme tehdä 
yhden nurtan  ju m a la a  luomatunnaSta toähän hedelmällisemmät)!, 
paremmatsi ja ju m a la n  armon mutaisemmatsi, muutamia ihmis- 
olentoja toähän toiisaammitsi, miehuullisemmitsi, onneHisemmitsi ja 
siunatuimmitsi". 3 a proseetalliseSti lausuu Carlyle: „tulee toielä 
päimä, jolloin se, jota ei toimita mitään työtä, ei tatso enää sopi- 
matsi oleSteHa meidän auringonpiirissämme, maan hänen täytyy 
hatea itsellensä tyyssijaa jotsatin muulla laiStuuden tiertotähdellä". 
,,(£ee työtä", huudahtaa Carlyle, „ä lä tä  nutu, siHä yö tulee, joi- 
loin ei tu taan  tooi toimia". !ga taiteSsa työssä on se henti, joSsa 
työStentelee, se, jota työlle antaa armoa ja pysytoäisyyttä."
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■Näissä Earlplen lausunnoissa työn ja toimen siunausta tuotta- 
maSta maitutuiseSta, puhaltaa ShaiSpeaten henfi, niinfuin se il- 
meSthh toimettoman tanSfataisen prinssin Hamletin persoonassa ja 
©oetheSta, jota Earlple suuresti ihaili, m uistuttamat nämä samat 
lausunnot suuresti.. Eifö se ole ©oethen

2Sa§ bit ererbt non beineti Aätetn hast,
Enoirh es um eS ju besiuen.
(Mitä sinä esi-isiliäst olet perintp, 
lec se tqölläfi omaisesi); 

ja onhan toto peruSaate gauStiSsa, ©oethen tuuluisbnmaSsa ja 
nerotfaimmaSsa teofseSsa se, ettei ihmisen onni ole haettama pisin- 
omaan tutlimufsiSta eifä aiStittiftSta nautinnoista, maan toimin-
naSta ja tpöStä.

TaS ist der SBeiSheit letjter ©d)lus§:
Nut ber oerbient bie ssreiheit imb baS Seben,
Per täglid; sie erobem mus§.
(5£ämä on miisauben icriein määrä:
SBaan se ansaitsee niapanben ja elämän,
Ionia täqtqq ne joia päimä maUoittaa.)

M utta harmat omat niin maiuuttamaSti lu in  Earlple -  ntei- 
bän aitoinamme esim. S o Ia —  mieliin teroittaneet, että täm ä tpö 
on toirnitettama t o t o  i h m i S f u n n a n  h p m ä t s i ;  ainoastaan 
puhtaasti altruistinen tpö fantaa otteita ja jaloja hebelmiä.

g a  fuiteniin — se paha, jota maStaan Earlple niin tarmot- 
taasti taisteli se on pääSspt laajalle saastuttam aan npfpistä ph- 
teiSiuntaa. ItseifäisppS rehoittaa faittiaHa. „M itä on nptpaitai- 
sen sielun tobellinen helmetti? A3ittaSteHen ivastaan minä: ©en 
hetmetti on pelto, ettei meneStpisi; pelto, ettei sen onnistuisi hanf- 
tia  itsellensä rahaa, funniaa tahi muuta loistoa maailmassa, 
m utta —  ennen taittea rahaa", ©idä toto maailma on nptpään 
jontunlainen „cash-nexus“, rahaphbiStpS, jossa sotainen haalii 
itsellensä niin paljon tuin suinfin moi. Koto järjestelmässä on 
mitä: Earlple oli „laiSser saire"-opin, mancheSter-opin lepppmätön 
maStuStaja. I o  m. 1832 mäitti hän, että „häiriptpnpt phteishpmä 
(common weal) oli phteiSfärsimpStä (common woe) ja sotainen 
täsm ää jo selrnäSti, että pö on tulossa". _ „Elämämme ei ole tois- 
temme auttam ista, maan se on feSfinäinett sota noubattamalla so-



pilviä sotasääntöjä, joita tatsbtaan „ivapaaiji tilpailuhi". Me 
olemme tyttönään unohtaneet, että paltanm atsu ei ole ainoa fuhbe 
ihmisten ivälillä". „Katsotan! tartve ja tarjonta eitvät muoboSta
ainoata Iuonnonlafia.....................©ymemmällä, paljoa fpivemmäflä
luin tartve ja tarjonta otvat lait ja teStinäiset jiteet, yhtä pyhät 
fuin ihm iseläm ä itfe. Kansan suuri enemmistö on tehtäivä mä- 
hemmistön tobeUififfi meljitn ja sisariisi mahmemmiHa siteillä fuin 
satunnaisella päimäpalfatta". Nytyinen taloubeslinen järjestelmä 
on tobettinen anarfiia, epäjärjestys. „Eitö ole mitään hyötyä 
taimaattisen stunaufsen lemittämiseStä, maan ytstn-omaan rahan 
tasaamisesta? jzoS niin on, (tiloin täytyy tehtailijan ja miljoonan 
omistajan olla malmiit siirtymään täStä m aailm asta, malmiit tai- 
lättamitii jaltojen alle ja fibottamitfi, tuten orjat". S illä  tuo 
„tummallinen" raha on armaamattomalla t maila setoittanut ta itti 
täsitleet, melteinpä tp ttänään hämittänyt fimeeHifen tuntien suurissa 
ryhmissä ihmiStuntaa. Kun ei isäntä enää tanvitse thöntetijää, 
miStaa hän hänet tabulle perheineen taittineen tärfimään puu- 
tetta ja  nältää  tu ta  ties tu in ta pittätii ajaisi, ©e on tyllä ma- 
pautta ja mapauS, niin sanotaan, on jumalallinen asia. M utta 
.,liberty to die by starvation“, mapauS tuolla nältään, „se ei 
ole niintään jum alallista", ^ivallisesti huomauttaa Earlyle, että 
täytyyhän hemoStentin isännän, tun  tesäiyöt omat päättyneet, ruo- 
tita hemosensa taimen yli. SBoifihan höntin sanoa helvosillensa: 
„heposeni, ei minulla enää ole teille työtä, mutta työtä on tyllin
maailmassa, Ettetö tiebä, että ajoa paljon tarmitaan. ¡Jossain
Euroopassa, Aasiassa, AsritaSsa tai AmeritaSsa te epäilemättä
huomaatte tavoittam an hemosta. M entää ja hatetaa teille ajoa; 
ju m a la n  haltuun. .Öemoset tuorStumat, tuono1 eteenpäin, itään- 
tuin ne tahtoijimat sanoa, etteimät ne niin ta rttaan  moi tietää, 
missä ajoa ehtä tarmitaan. Eimättä ne semmoista löybätään. 
Enfitsi ne ramaamat aitausten mälittä oifealle ja tvasemmalle. 
M uita mihboin ne nälän  häbäSsä syömät mieraSta omaisuutta — 
loppu on tunnettu", Earlyle tartoitti näillä sanoilla Englannin 
työmäteä m. 1839. XäStä samasta työmäeStöStä on Xriebridt
Engels tehnyt terrassaan mainion tumautsensa: bie Sage ber ar-
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beitenbeit KlaSse in Englaub. jossa bän feiffaperäifeSti kusoaa Eng- 
lännin työkansan kärsimyksiä ja  kurjaa asemaa mitä tulee asuntoi- 
Isin, elatuffeen, maatetukseen, puhtauteen, termeyteen, nmiStyS- 
oloihin, simeettisyyteen ja useampiin muihin asianhaaroihin. Seoi- 
seSsaan „P ast and present“ kuivaili S a t il) Ie m. 1843 Englannin 
työmäeStön tilaa  12:nen muostsaban loppupuoletta ja sen nykyistä 
olosuhteita, merraten molempia toisiinsa ja täm ä mertauS ei suin- 
iaan  ollut nykyisyybette kiitokseksi: „nykyinen Englanti oli kuole-
maisittaan n ä lk ä ä n  oli niin monta köyhyyden, iurjuuben
ja miyeliäisyyben iutoaa, että toitoottamaSti ei aurinko mittoiniaan 
ennen ole semmoista nähnyt ebeS simiStymättömimmiSsä maailman 
äärissäkään, missä ifänä ihmistä toaan on olemansa". Suon mahta- 
toan saksilaisen Eebrikin orja, S u rtb , jonka jokainen tuntee äöalter 
S co ifin  sboanboeSta, näottää EarlyleStä onnellisemmalta kuin hä- 
nen aifaisensa Englannin työmies. „Surullinen näkö! SimiStyksen 
iorieimmatta anteetta täytyt) 9/10 ihmiskunnasta taistella toittin, 
eläimellisen ihmisen taistelua, taistelua nälfää ivastaan! Hiaat 
ottmt rikkaat ja mauraStuiseSsa omat ne nousseet kuulumattoman 
iorieatte; mutta ihmiset näissä maissa omat löyhiä, iöyycmpiä luin 
mittoiniaan mitä tulee ulkonaisiin ja sisäsiistin tarpeisiin." Earlple 
jo huomasi, että i a n s a l l i S m a r a l l i s u u S  moi iaSmaa, mutta 
samatta iansan elämän-ehbot huonontua —  miiä hänestä ei suin- 
iaan  ollut suotamaa. Kansa alioi jakaantua kahteen luokkaan: 
köyhiin ja  rikkaihjn, jotka kaikissa harrastuksissa alkoimat mieraan- 
tna toisiStansa ja joutua siihen tilaan , jossa köyhä ja rikaS, kuten 
AI. Socquemitte sanoo, „täti moimat asua toistensa mieressä jou- 
tum atta milloinkaan lähelle toistansa". „Hieittä on komeat kehykset 
elämällemme, mutta me olemme unohtaneet miten elää niiben si- 
säSsä". 'Hionet ihmiset syömät hjkiioja ruokia ja juomat kalliita 
miinejä. „H iutta", iysyy Earlple, „omatko pc seu takia parempia, 
kauniimpia, mahmempia, kunnollisempia ? Katselematko pe oloja ja
ihmisiä täällä maan päättä suuremmatta tyytymäisyybettä ?  Spön-
antajaa painaa nykyään kirous yhtä hpmin kuin köyhää työmieStä."

'Hiutta etenkin työmäkeä painaa täm ä kirous. Ei sen takia somi 
kummastella, että se ei ole tyytymäinen, että se pyytää parannusta
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surteissa oloissaan. XpptpmättömppS syntyy oloista eifä se ole 
fansaníiihoittajien maitutuiseSta spntpnpt. Earlple ei hpmäfspnpt 
chartiSmia, tuota suurta mattantumoutsettiSta liitettä Englannissa 
hänen aitoinansa, mutta se oli hänen mielestänsä fatsottama 3 u- 
m alan rangaiStutsetsi pläluotan mälinpitämättömppbeStä alempia 
fansanferrofsta tehtaan, ©idä Englanti oli tosiaan tässä suhteessa 
toajonnut sangen spmätte. Aita oli sangen huono.

„M utta ihmisen ei tule soalittaa aitansa iehnontta; siitä ei lähbe 
m itään. Siitä on huono; niin juuri sen tähben, että sitä moist 
paran taa". Kap maan rohteaSti päätte. „ Io tu  sanoo: siinä on 
jalopeura tiettä, sjouffio, lyö se fuoliaaist; tie on iuljettama". 
E arlp le ei maan tahbo tietää tuosta onnettomasta sanasta : „mah- 
botonta". 3 a M irabeau sanoi: „ne me dites jamais ce bête de 
mot“, älä  mainitse mittoíníaan tuota tu rjaa  sanaa". Xäptpp fäpbä 
päättämäiseSti phteistuntaa unbistam aan, muutoin se spötsee peri- 
fatoon-

S a  mitä parannuSteinoja ehbottaa sitte Earlple? iffioi sanoa 
hänestä, phtä hpmin tuin monesta m uusta suuresta miehestä sen, 
miniä XopeliuS on lausunut Voltaíre’Sta : „hanS nej mar riit, 
hanS ja mar arm t", eittäjänä oli hän suuri, m utta ei rafentajana. 
E arlp le ei ollut m itään fansanmaltainen henfilö. „Democracy is a 
self-cancelling business“, iansanmaltaisuuS on toimi, jota hämittää 
itsensä —  niin hän empimättä mäitti. Emme tarmitse panna tätä 
liioin pahafft, fun muistamme, että semmoinenfin mies tuin diobert 
£>men maStuSti suurta parlamenttiresormia ja  K arl M are SaSsatten 
ajamaa pleiStä äänioiteutta liian aitaisena. M utta mielä fummal- 
lisempi on, ettei Earlple obottanut Englannin sittoiseltataan paria- 
mentiltä m itään suuria. S e  oli muta pääasiassa ääneStpSione, 
tu n  maassa mattiisi painomapauS. M itä sanomissa jo oli pohbittu, 
se joutui parlamentissa maan ääneStptsen alaiset)! 3a toisetsi 
parlamentti Englannissa oli Earlplen mielestä itse asialle mapin- 
goisi anastanut itsellensä liian suuren mailan; toimeenpanema malta 
ei somi olla parlamentin täsiSsä. hiarlamenttihattituS ebistää maan 
taistelua m allasta; parlamentti ebuStaa maan omaa itseänsä eitä 
fansaa ja sen tau tia  tohoaa ministeriisi se eli ne, jotta osaamat
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paraimmiten m altaan pyrtiä puheitten ja juonien lautta. Nytyiset 
politiioitjijat eimät tatso fan jän parasta, maan pääasiallisesti sitä, 
että moisimat päästä ebeS pariisi muobeisi hallitsemaan asemaan: 
siiS omaa itsefäStä etuansa.

Earlylen maltiollinen ihanne oli sentähben sama luin esim. BiS- 
ntardin neumonantajan, SBagenerin ja  tunnetun Aub. Meyerin ensi 
aitoina: jontunlainen sosiaalinen tuningaSmalta („sociales Königs- 
thum") —  j o t u  t o i n e n  D l i m e r  E r o m m e l l  o l i  o b o t e t -  
t a m a ,  jota terran oli auttama alemmat terrotset parempaan ja 
onnellisempaan asemaan. 3 a  jhrtäSti maati Earlhle myöStin, että 
yläluotan täybeHiseSti tuli ntuuttaa lantansa alhaisoa tohtaan, eten- 
tin pitäisi työnantajien muoboStua tebeUifitfi „captains of industry“, 
jotta hellästi huolehtimat työmäen parasta, toSta se samalla olisi 
heibän omaa parastansa. SBaltiontin tulisi aStua utoS toimetto- 
maSta asemastaan alempien tansanterroSten suhteen ja toimeen- 
panna muutamia parannutpa. 'Mutta ennen ta ittia  pitäisi toto 
yhteistunnon sisällisesti uubistua („palingenesie“): „paranna it- 
seäfi, joS tahbot yhteistuntoa paran taa", se on Earlylen usein uu- 
biStettu tehoituS tansa täisillensä.

Emme moi tieltää että Earlyle armottomasti ja perinpohjaisesti 
on paljastanut aitansa heittoja puotia ja s i t e n  laStenut perus- 
tutsen paremmalle tulemaisuubelle. ©ymäSti olimat häneen man- 
cheSteriopin suuret marjopuolet ja töyhäliStön hätähuubot maitut- 
tanjet ja rohteaSti sanoi hän totuuben marstntin aitansa yläluotta- 
laisille, ©e] on hänen tuolematon tunniansa ja marnnainen 
mertitytsensä tansansa tehitytseSsä.

'Mutta mitentä tuohon parempaan tulemaisuuteen päästäisiin, 
siitä ei hän osannut muoboSiaa itsellensä oiteaa täsityStä. OiStorial- 
Unen tehityS on näyttänyt, ettei symien rimien tohottaminen moi 
menestyä, joS etupäässä luottaa johontin „santariin" —  m aitta 
johtomiehiä fiHätin alalla tarm itaan — taitto  yläluotan täänty- 
luiseen. Ei ebeS toto yhteistunnon, taittien tansanterroSten sisäl- 
Unen uubiStuS tasmatutsen tau tia  ylsin tahi ensi täbeSsä mie tuo- 
hon juonimaan lopputulotseen, maan uubet ultonaiset olot, uubet 
elämänebbot, uusi aineellinen pohja, jolle uuben hentimaailman moi
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perusteellisesti ratentaa. 3 a täm än uuden peruStutsen v o iv a t !an- 
fan spvat riivit etupäässä itsellensä luoda; VaSta nptpaitana, joi- 
loin ne oivat itsetietoisuuteen ja itsetoimintaan peränneet, on ph- 
syiväifiä tuloisia Carlplen taivoittelemille parannutulle saatu. 3 a 
se tapahtuu pääasiallisesti juuri tansanivaltaisuuben aivutla: iun 
iansa totonaisuubeSsaan varstn iin  yleisen äänioifeuben lau tta  pää- 
see pleisiStä asioista päättäm ään, siiloin, mutta ei ennen ra tta istaan  
nämä asiat niiniuin t o t o  t a n s a n  etu ivaatii. P tu tta  silti moi 
nipöntää, että piäiuotan  herääivä omatuntoismiS ja velvollisuuden 
tunto ja taittien tansanterroSten taSivatuS runsaaStitin ivoiivat tii- 
rupiaa tepitptsen tu itu a ; rattaiseioaSti nämä asiat eiivät tuitentaan 
ivoi ivaituttaa. Kansan pobjaterrotsia ei ppspiväiseSti ivoi to- 
pottaa, ettei niiben aineellista tiiaa  ensin paranneta ja täm ä taaS 
toStee niin tipeäSii muitten tansaniuottien aineelliseen toimeen- 
tuloon, etteiivät nämä ivastaan ponnistelematta siihen suoStu. ©en 
ta tia  (iarlple ei ivälitappalten suhteen osannut oiteaan, m utta sit- 
tetin tulee hän aina UnniStunnan tehithtsen taiivaatta loistam aan 
tirttaan a  tähtenä; hän tulee ivielä spntpmättömientin sutupolivien 
muistossa säilpmään a l t r u i s m i n  s u u r e n a  a p o s t o l i n a ,  sillä 
ilm an itsensä uhrautum ista suurten miesten puolelta ei tuota on- 
mettisempaa tulevaisuutta itänä saaivuteta. htsetfäisppS ei milloin- 
taan  ole suuria maailmassa aitaan saanut, siinä oli Carlille aiivan 
oiteaSsa: ta itti ibmiStunnan suuret henget omat tosiaan osoittaneet 
itsensä-tieltämiStä ja itsensä-iihraamista ja juuri sen nojatta oivat 
muut ihmiset tunnustaneet heibät johtajitseen ja  uusien hlemien 
aatteiden tienraivaajiisi shmiStunnan suuressa tehlthisessä.



Sotialismi englannista.

uljennne jo i ada saaltan , alla mäbännäisppben, 
SBalitulta, puofaulta fitloin miritä mä en. 

mi lepitt’ ajanpuun ain’ iliamoi,
Nnnan mabon spöbä mainen, funnel folion puuto soi.
K unil fuimuu loppuun pbin, sinil fortuu fuoti lään. 
Särjeltelm ä, järjeltelm ä rauetfopon liitteiltään,
©itä nopeammin saapuu folio , jofa tuoma on 
SSalpeeHisen aifafauben miime petfett’ —  tuomion." '

Näin lau laa  feenrif ^bsen, npfpajan ehfä suurin runoilijanero. 
D n niinfuin fuulisi faifuja N tary  ja  Engell’in fommuniltiselta 
m aniseltilta: sosialilmin peru lfirja lta , senfin mufaan fulfee aifa 
mäbännäisppbelsä ja mprffpfuffia rehottaa; mato spöpi ajan puuta, 
funnel —  folto tulee ja  järjeltelm ä raufeaa liitteiltään. Näin 
jprffä, näin fapinaslinen oli ja on mieläfin sosialilmi niilsä m ailsa, 
m ilsä sitä mainotaan, milsä sen puolultajia  sorretaan, apbiltetaan 
ja piltetään manfiloipin. Niutta löytyy toisenlailtafin sostaliltnia, 
sostalilmia liememmälsä, miebommalsa muobolsa, jofa armelee, 
futen Siebfnecpt, että uusi ppteilfunta niin sanoafseni faim aa man- 
pan järjeltelm än sisään, mutta että sitäfin marten pontema, tar- 
m ofal toiminta on tarpeen. £ äm ä sosialilmi esiintyy niilsä mailsa, 
m ilsä sitä ei sorreta, milsä sen fannattajia ei apbilteta ja mainota.

Niisloinfa sosialilmi saamuttaa lopputarfoitufsensa, on tietylti 
mapbotonta jonfunlaisetta marmuubella ennultaa. Sebel, ©rsurtin



—  43 —

totoutseSsa vuonna 1891 taistellen „nuoren" sosialistipuolueen 
tumoutselliSta suuntaa v as taan , huubahti innossaan (Vrototoll des 
VarteitagS ju  Ersurt, stv. 172): „olen vaiuu tettu , että viimeisten 
tartoituSperiemme saavuttam inen on niin lähellä, että h a rv a t tässä 
salissa e ivät saa nähdä tä tä  p ä ivää". Soiset a rv e lev a t, että 
muutos V aatii enemmän aitaa. R iutta v a rm a  v a a n  on, että, 
huolimatta siitä, mimmoinen sosialismi on tuSsatin maassa ja  siitä, 
miilointa se täydelleen toteutuu, täm ä sosialismi jättiläiSaStelin 
tultee eteenpäin jo taitiSsa sivistysmaissa, v ieläpä niiden uttopuo- 
M a tin  on taSVanut suuremmoisetsi liitteetfi, m aytavatsi voimatsi. 
RiiSsä ivaan tapitaliStinen järjestelmä on päässyt selvästi v a ltaan , 
siinä ilmeStph «jaa tohja sen uStoIIinen tumppali, sosialismi Riuu- 
tam ia vuontymmeniä ei sitä ottut esim. 3 « p a a r ia  ia  —  ahh lun 
teollisuus siellä on tehjttynyt tapitaliStisetsi, on sosialiSmitin saanut 
v arm an  jalansijan. Sam oin on täynyt viime aitoina bu lgariassa  
p. m. 3 a sama ilmiö tohtaa meitä Englannissaan, uudemman teol- 
lisuuden spnripinmaaSsa: siellätin on ilmestynyt setä vallantum out- 

■ seHinen että rauhallisempi sosialismi. Niin, lausuihan Englannin 
nptpinen tuningaS jotu a ita  fitte perintöprinSsinä: „me olemme npt 
ta itti sosialisteja" ja v ä it tä  täm ä tietysti ei ole lä jite ttävä sanan 
varsinaisessa mertitytseSsä, näyttää se tuitentin, että sosialismin 
aatteet o v a t Englannissa tunteutuneet syvälle ja ylhäälleliit VaS- 
tuStamattomalla voimalla.

Säm än on Englannin taloudellinen tehltys vaitu ttanu t. R iaan 
omistus on enfitfttin joutunut muutamien harvojen täsiin. 7,000 
plimyStä omistaa 4/5 toto yhdistetystä tuningaStunnaSta; puolet 
Englannista on 150, puolet S to tlanniSta 75 ja puolet ZrlanttiSta 
35 miehen hallassa. ©utherlandin herttualla on 1/2 milj. hehtaaria, 
äöeStminSterin herttua omistaa suuren osan Lontoon taupungin 
alueesta, Aorsoltin herttua meltein toto (Syeffielbin taupungin. 
pienemmät itsenäiset tilanom istajat (yeomen) o v a t viime vuosi- 
satojen tulueSsa hävinneet. 'B uotraajat (farm ers) o v a t astuneet 
heidän sijaansa ja nämä toettavat ritaStua »varsinaisten työnteli- 
jäin tuStannutsella. V ältä t poljetaan, työväestö saapi asua tur- 
jiSsa höffelciSsä ja syödä enimmätseen perunoita. Riippuvaisuus
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Tannereilta on täpbettinen ja  jo i pe txäiben jupteen asettumat itse- 
näisede fannade, ajetaan pe pedolle.

'Nämä tpöttömät laum at tulmaamat faupunfeipin, lisäten siedä 
fbppäliltön suurta jouffoa. -Kimmoiset tpömäeltön olot faupun- 
geilsa, mpölfin Englannin olimat ja mieläiin omat, on pleiselti 
tunnettu, SSarsinfin a lu lsa  oli fuodut fone faiffi ja ipminen, 
elämä fone simuseiffa. ©en tafia  fääntpifin fbppäliltön raimo fo- 
ueita m altaan, jotfa tefimät useampia ipmisiä leimättömifii. Nif- 
faufsiett fasaamitten oli pääasia; sitä marten olimat faiffi moitnat 
liiffeede pantam at; fun ei saatu mielten tpb fpdin paltvada, otet- 
tiin lapsia ja naisia f osoita rapamolofin palmelufseen. Kofo me- 
nettelp pantiin splteemiin; mapaa filpailu sai fannatufsen n. s. 
Kancpelteriopin puoltajilta : täpbedinen m apaul taloubediseda alada 
oli fansojen onni, fansan m aradisuul oli ennen faiffea ebiltettämä. 
3 fämä maan, että täten fansojen onni ja m aradisuul eimät me- 
ueltpneet, maan pääasiadiselti muutamien ja supteediselti parmojen 
popattojen.

Niapbotonta oli, että tämä asiain tila  olisi moinnt jääbä puo- 
maamatta ebel pmmärtärnäiscmmiltä pläluoffalaisilta. llubiltufsen 
siemen läfft Englannilsafin N anlfan  suurelta madanfumoufselta. 
Zofainen tietää npfpään, että tämän suuren liiffeen merfitpl oi- 
fealtaan oli se, että se fopotti porm arilton m altaan aatelin ja pa- 
pilton fultannufseda. Niutta pptä tunnettua on, että siinä mpbl- 
fin oli sosiaalisia mirtaufsta, futen esim. babeus'in (lue iöahöfs) 
salaliitto, ja sattum alti on N anlfan  fuuluisa piltorioitsija ja elte- 
tiiffo sd. Xaine (lue ïe en ) mäittänpt, että N anlfan  madanfumouf- 
selsa taisteltiin sefä trifoloori (porm arilto) että punainen mplsp 
(föppäliltö) päälsä. Englantiinfin ulottui m aifutu! N anlfan  mal- 
lanfumoufselta. A.', ©obmin, ttubemman nailliiffeen ensimmäisen 
tienraivaajan, Niarp SSodstonecrasfin puoliso ja  tuon pepfuman 
runoilijan ©cpedepit appi julfaisi m. 1883 firjan „maltiodiselta 
oifeubelta", jo i sa pän suoraan p u o lu |ti fom m uniltilta järjeltel- 
mää ja room aanilsaan Csaleb SBidiaml näytti, miten nurjat 
ppteilfunnadtset olot tefemät felpomiepeltä ro ilton: olipan jo £po- 
m al N iorul tunnetulsa lltopiialsaan mäittänpy että ppteilfunta
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telce ensin m artaita ja  fitte se raniaisee niitä. R iutta ©obmin ei 
suiniaan jäänpt maStuStajia maille. Píuitten muaSsa mäittää 
PialtpuS, että järjestelmänsä, mapaaSsa iilpailuSsa ei ote mitään 
mifaa, maan spp on itse tpömäeSsä, joia siittää liian paljon lapsia, 
ftllä elintarpeet eimät iaSma samansa suhteensa luin mäentö. XäSsä 
miimeiseSsä osansa mäitteeStä, m ailia se on saanut etemiä puolun- 
tajiafin iuten esim. Piili, ei ole fyllin perää — sen on muun muassa 
Engels toteen näpttänpt —  f uni) an maan tam arain tuotanto ja 
jalo järiiperäiseSti järjentetään.

Silloin esitti PiancpeSteriopin terämäpäisin taloustieteilijä, sRicarbo 
m. 1817, että tam aran armo riippuu tpön m äärästä ja että aina 
osa yhteisen tuotannon armonta annetaan tpömäelle, toinen tpön- 
antajalle, folman maan omistajalle. Pie tiebämme, etfeimät np- 
ipiset pormariHiset taloustieteilijät ppmäisp tä tä  oppia semmoisenaan, 
foSía m uía tam aran armo ei muoboStu tpönteiijäin siihen pane- 
miSta ppteenlaSietuiSta tpömääriStä, maan tam aran armo riippuu 
mpöS jopboSta p. m. tässä mäitteeSsä onfin joniunlaiSta pe- 
rää, ei se tietpSti m iteniään puolusta iapitaliStien suunnatonta 
moittoa; johto on sitä paitsi pleensä palfattujen b i S p o n e n t t i e n  
p. m. s. iäsiSsä, jolle siis peibän peniiseStä tpöStä maan foptuuHi= 
nen iormauS on annettama; muuten esim. pros, ©üpcü, etisiin 
foriein ebuStaja Berliinin pliopiStoSsa on lausunut, ettei pän pm- 
m ärrä, m iniä täpben peniinen tpö olisi iorieammin paliattam a luin 
ruumiillinen. P iu tta  Aicarbon opista metimät muutamat ©nglau- 
nin taloustieteilijät, eteniin Xhompson, aiman älpiiääSti jopto- 
päätöissä, sotia orniStimat tuotannon tuloisen eli pinnan tamaraSta 
tp iiänään sen aitaansaajille s. o. pääasiallisesti tpömäeHe ja iielsi- 
mät iapitaliSteilta tuon „surpluSmaluen" eli „Pieprmertpin", iuten 
P ian; sittemmin sitä nimitti.

K aiiii nämä taloustieteilijät eimät iuiteniaan ioettaneet iäptän- 
nölliseSti toteuttaa, mitä pe opettimat. Seniin  ta lia  on SRoh. Dmen, 
tuo jalomielinen teptailija, Englannin ensimmäinen marsinainen 
sosialisti. Dmen, joia ensin, niin iauan  iun pän ei puupittaan 
mennpt omien teptaittensa uliopuolelle, oli pläluoianiin  suosiossa, 
mutta sitte iatsottiin maaralliseisi iansan mitlittäjäisp opetti nimen
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omaan, että ihminen muodostuu pääasiallisesti ulionaiSten ja häntä 
hrnpäröimien olosuhteitten m uiaan —  hifi nhihisen sosialismin pää- 
perusteita, ©en tähden on täm ä ulionainen hmpäristö muodoS- 
tettaioa semmoiseift, että se edullisesti ioaifuttaa ihmisten iehithiseen. 
Owen oli mieS, joia ioetti ponteioaSti panna aatteensa toimeen. 
'puhumatta hänen uudistumistaan omissa tehtaissaan perusti hän 
SsmerifaSsa uusia hhteiSiuntia sosialistisen oppinsa peruStuisella. 
istutta tämmöiset laitoiset — pieniä iStutufsia hmpäröimän ivanhan 
hhteiSiunnan helmassa — eiivät hleensä moi onnistua. läh th h  
joio terrassaan m uuttaa täm ä manha hhteiSiuntajärjeStelmä tahi 
mäshmättömäilä tarmolla tehdä uudiStuffia sen perinpohjaiseisi muut- 
tamiseisi. Dmen iu lii  fum paaiin tietä. £ ä n  perusti muun muassa 
io-operatiimifia hhdiSthifiä —  Dmen oniin fo-operatiimisen aatteen 
isä — ja thömäen pörssin, jonia piti m älittää thön ja  tam aran 
tarpeen mälittä, mutta molemmat hrithiset rnenimät mhtthhn. ©il- 
loin ioetti Dmen hleisen thöiaion iau tta  ieiiahuttaa manhan hh- 
teiSiunnan iumoon. Kun tehtaanomistajat, riiaStunut teollisuus- 
sääth Englannissa suuren parlamenttiresormin iau tta  m. 1832 
olimat päässeet m altaan eiiä äänioiieutta annettu muille iuin 
maanomistajille, shnthi thömäeStöSsä suurta thhthmättömhhttä. Dmen 
iähtti tä tä  hhmäisensä ja  perusti hleisen thömäenhhdiSthisen m. 
1834, johon tu li 1/9 m iljoonaa jäseniä. Ammatittain piti näiden 
järjeSthä hhteiStöihin, sotia ilm an iapitaliSteja hoitaifimat tuotantoa 
ioionaisuudeSsaan ja maihtaisimat suorastaan tuotteet ieSienänsä. 
sulutta —  „hleiseen" thölaiioon ei otettu hleiseSti osaa ja täm äiin  
suurenmoinen hrithS rauiefi thhjiin. sulutta ei m itään moinut lan- 
niStaa tä tä  pontemaa, jalomielistä miestä. Aobert Dmen on tai- 
iille, jotta harrastam at iöhhäliStön iohottamista, loistama esimeriii 
miehestä, joia innolla ja tarmolla, iaiiiSta maStuifiSta huolimatta 
ajaa periaatteensa elämänsä loppuun saalia, m aitia moniiin hrithS 
menee mhtthhn, armellen, että ihlm äjä ihlm ää siemenet, joista fitte 
ainaiin  jälieläiset saamat io rja ta  runsaan ja  iauniin sadon.

Kun iuningatar Victoria m. 1837 nousi maltaiStuimette, teiimät 
äänioiieuSresormiSta oiieudettomat hrithisen sen laajentamiseisi. 
sulutta ensimmäinen ministeri lord AuSsett ilmoitti silloin julieaSti,
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että siipen asti oltiin menty, maan ebemmäS ei mentäisi. Xämä 
herätti ääretöntä suuttumusta pii ioio maan. Aabiiaalinen puolue, 
tpömäeStö ja  irlantilaiset isänmaan pStämät phtpimät ja  esittimät 
maatimufsia, meliein samat, joita npipään ajaa „iansanmaltainen 
ppbiStpS" (the natonal democratic league), etupäässä p!eiStä*ääni- 
oiieutta. Näin spntpi tuo tunnettu epartiStinen liiie, jo ia muo- 
beSta 1838 piti Englantia ja sen plempiä luoiiia  iaupeaSsa jänni- 
tpiseSsä, aiiaansai meristä iapaioita ja pirmeitä tulipaloja ja  saattoi 
Englannin iansan ppteiSiunnattisen mallaniumouisen ja täpbeliisen 
periiabon portaille —  sen omat etemät mailassa oleman puolueen 
ebuStajat suoraan ja  peittelemättä mpöntäneet. P lu tta  m. 1848 oli 
täm äiin mieliä jännittäm ä liiie tauonnut —  pläluoian suureisi 
riemuin ja ipaStuiseisi.

©illoin iuului ääni: „cpartiSmin elämä henii ei ole tu liste ttu"; 
„mitä meriitsee tuotpöm äenluoianraim oisatpptprnättöm pps? P iis tä  
se tulee, mipin se mie?" ©e oli XpomaS E arlp len  ääni. ©uo- 
raan  ja  empimätti mäitti pän, että „maan iansanenemmiStön tila  
on maan oma tila"  ja, jos ei iansanenemmiStön tila  ole ppmä, 
täptpp mäpemmiStön, plempien iansanierroSten m uuttaa menette- 
Ipnsä ja aiiaansaaba uubiStuisia olemissa oloissa. Npipinen jär- 
jeStelmä, jo ia ei ole muuta iuin „rapaliitto" (cash-nexus) on 
muutettama; pläluoiia ei saa olla mälinpitämätön iansan enem- 
miStön supteen: a la ti metost Earlple plempien iansanierroSten mel- 
mollisuuben tunteeseen tässä supteeSsa. Earlple oli niin sanoaiseni 
Englannin pläluoian „papa omatunto". P lu tta  ei pän toimonut 
ratkaisemaa parannusta alpaaltapäin, ei ebeS iansan ebuSiunnalta- 
iaan  — ey Earlple, saniarien ipailija, obotti toista ErommeHia: 
tämmöinen, maan ei iu iaan  muu moisi tuon suuren uubiStuisen 
toimeenpanna, ©e oli tuo „sosiaalinen iuningaSmalta" englanti- 
laisessa purnussa.

PBielä läpemmäist sosialismia iu in  Earlple tu li Sopn NuSiin, 
Englannin iuuluisa iauneuStieteilijä. Kun pän matiuSti Englan- 
niSsa, näii pän iaiiiiaHa, miteniä teptaat pämittimät Iimnnon iau- 
neuben ja  iun pän rupesi tariaStam aan tepbaStpömäeStön tilaa  
näii pän miteniä tepbaStpö suriaStutti tpömäen elämän, miten seiä
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ei itinä moinut luoda työhaluisia ihmisiä eitä totonaisia ia  moni- 
puolista luonteita. A lutta ne, jo tta  maan elämät toisten työstä ja 
maimoiSta ja  siten häminämät toisten elämää, ne omat „tiranneja 
ja  rosm oja", m aitta  tyllä „töhhän ryöstäminen on tuotteliaampi 
ja  m aaranom am pi tu in  r iita a n  ryöstäm inen". 2) lelu in janoin
m äittää A ustin , että „se m aa on ritta in , jo ta elättää suurimman 
ojan jalo ja ja onnellisia ihmisiä". AuStin m aitutti meltoijeSti 
marsintin tiede- ja  taibemaailman ajatussuuntaan, Äänen oppi- 
la itaan  olimat m. m. suuri taidem aalari 3B. Crane (lue Creen), 
jo ta ensimäisen toutotuunyäim än muiStotji m. 1891 maalasi „työn 
m oittotultueen" ja 2B. AlorriS, „^hannem aan" tetijä, tum pitin 
marfinaisia sosialisteja, jältim m äinen mieläyä tattistum a tommu- 
niStiseen anartiSmiin, johon hän luulee ihmiStunnan mihdoin jo- 
ftaliSmin ja  ehta suurten muttiStuStentin tau tia  tuleman. A ustinin 
oppilaat omat perustaneet työmäeUe oppilaitotsen, A ustin  &aU, 
Drsordin taupuntiin  ja  erityisen liiton, AuStin Union, jonta tar- 
toitutsena on lemitiää A ustinin suuria aatteita.

E räs  „liitto , jon ta  ja lo t harrastutset ansaitsemat ta ittea  tiitoSta", 
tuten ©t. 9 M  on lausunut, ja  jonta perusti pari Englannin pro- 
seSsoria, Ataurice ja  KingSley, n. s. triStiHinen sosialismi on mai- 
tu tta n u t paljon sosialististen aatteiden lemiämiseen Englannissa, 
marsintin tu n  useammat työmäeStön johtomiehiStätin, tuten esim. 
Keir Barbie ja ftom  A iann omat symäSti uStonnottifta hentilöitä, 
m aittei juu ri m altio tirton  ja  dogm aattisen  triStinuSton tannatta- 
jia. Söarsinainen papisto Englannissa ei oietaan, puhum atta muu- 
tamiSta poitteutsista, tuten Aem. Äeadlam ja © urham bn piispa, 
suuremmassa m äärässä tannattanu t triStilliStä sosialismia, sillä, 
tuten AuStin sanoo, „he syömät riita inen  tanSsa ja  saarnaam at 
löyhille", m aitta  heidän, ©idn. 2Öebb’in neumon m utaan pitäisi 
tehdä päinmaStoin: syödä löyhien tanSsa ja saarnata rittaille. 
kristilliset sosialistit m äittäm ät, että ihmisen itsettäisyhS on tuole- 
tenam a ja  hänen e n s i n  sisällisesti uudistum a, sitten seuraisi tyHä 
ultonainen uudistus —  aiman päinmaStoin tu in  yleensä softa- 
liSmin maatimuS tuu luu , että ultonaiset olosuhteet omat muutet- 
tam at, ennentttin suuremmassa m äärässä ihmiStunta iooi uudistua.
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iia  mertilliStä ' on taitiSsa tapautsiSsa, että muositubansia on ïoe- 
tettu ihmifiä uuheltaan spnnpuää —  suhteellisesti mäbäisellä me- 
ueStptsellä, tutt ei m itään suurempi f ansojen spmiin ritveibin ulot- 
tum a ja niiben taloubelliSta tilaa  toStema m uutot ole a itaan  saatu.

Englannin sosialismin telptyStä on tuntumaSti mpöStin ebtStänpt 
n. s. positimiStinen liite, jota, AanStaSta totoisin, opetti, että me- 
tasppfiset tpspmptset yliluonnollisista asioista eimät bpöbptä; ihmi- 
sen marsinaisena uStontona tulee olla uhrautumisen toisten ebeStä, 
n. s. altruism in, jota ennen taittea ajauelee tansan spmien rimien 
toljottamista. Säm än liitteen etunenässä omat jjoHatin meneStpt- 
sellä täpneet semmoiset miebet tuin pros. VeeSlep, garrison p. m.

K aitti ebelliset moi syystä sanoa marsinaisen sosialismin tien rai- 
maajitst Englannissa. T ä tä  ebuStaa nptpään täällä neljä eri suun- 
taa : Fabian society, Land restoration league pnnä Land na
tionalisation society, 8 ociald ernocratic federation ja Indepen
dent labour party.

Ensimmäinen on saanut altunsa suuren taloustieteilijän ja filo- 
soosin SM Hin maitututseSta. Säm ä mieS oli altuansa iDiandieSteri- 
opin puoltaja, m utta elämänsä lopulla sosialisti (pros, ©cbuhe- 
©aebernih, sjum sosialen iyriebeu II, 99 toettaa turhaan saaba 
jotain muuta bäneStä) ja Fabian Societyn perustajiin Sibnet; 
SBebbiin ja hänen nerottaaseen puolisoonsa, Sernbarb ©ham’iin 
ti. m. on hän, beibän oman tunnuStutsensa m utaan tehnyt ppsp- 
mäisen maitututsen. Fab. soc. seisoi selmään sosialistisetta pop- 
jatta (tuotantomälitappaleitten ottaminen maltion ja tunnan fjuoS- 
taan : maltioHiSta ja tunnalliSta sosialismia), mutta sen esiintpmi- 
nen ei ole jp rttä  eitä ebeS aina ttillin pontemataan; se toettaa 
taitiSsa seuroissa saaba sosialististen aatteiben tannattajia („per- 
meating“j ja siten m uotata m aata marsinaisetle sosialismille.

Soinen sosialistinen rpljmä vu se, jota työStentelee maan otta- 
tnisetp maltion liuostaan. Säm ä sosialistinen puulta on, tumma 
tpttä, saanut altunsa AicarboSta: .henry ©eorge, sen pääebuStaja, 
on oiteaStaan maan Aicarbon oppilas. Soinen molemmista eng- 
lantilaisiSta yhbiStytsiStft tä tä  aatetta marten ei tahbo, tuten ©eor- 
getin, antaa mitään tormauSta maanomistajille, ne tun omat suun-

4
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nattomaSti ruostuneet ainoastaan siten, että yhteis funtalaitoStert 
edistyessä maan armo on iohomutt, siis maan peliättä istumisetta, 
ilm an työtä ((„unearned increment“); m itään ryöstöä ei heittä. 
silti tarmstse tapahtua, maan ia iifi moitto on meroituisetta („single 
ta x “) forjattama yyteiSfunnan alle tafaiftn, joia sen on aliuansa 
luottanutiin: siis yäinmaStainen menettely iuin maanrneron pois- 
taminen. lo in e n  yhdistys, jota soittaa iuuluisa tiedemies 3Battace, 
Sarm inin  suuri iilyailisa „darminiSmin" iefsimiseSsä, tahtoo enti- 
fitte omistajille iormauSta antaa. Molemmat yhdistynet harsoitta- 
mat hymin tehoiaSta agitatsioonia, iuten Englannissa yleensä^ 
yaifaSta yaiifaan lulseffimitta yunaisitta maunuitta y. m. Xämä. 
niin sanoafseni maasosialiSmi on iuiteniin yifiyuolinen, jos iohta. 
erittäin tärieä; sillä, iuten prob ©ijytti on huomauttanut, sen to- 
teuttaminen sa siitä seuraama muoirien alennus saattaisimat, soS- 
reformit siihen päättyisimäb tehtaanisännät maan alentamaan yali- 
iosa maSiaamasti.

ÄoImaS sosialistinen ryhmä, sosiaalidemoiraattinen liitto, &ynd- 
manin, Sttttttin tytärpuolen, Je lena  Taylorin  y. m. perustama, on. 
tehnyt sangen yalson sosialismin lemittämiseisi Englannissa. Udutta, 
soisiiin haitaisi on iuiteniin ollut, että se, iuten so EngelSiin huo- 
m autti, on iangiStunut dogmatismiin sa mieraantunut iäytännötti- 
seStä elämästä —  löyndman on äSien johdosta luopunut — sa 
täs tä  syystä seiä sen tähden, ettei Englannin n. s. liberaalinen 
puolue täyttänyt lupauisiansa työmäeStötte eiiä myösiään ammatti- 
yhdistysten parlamentaarinen iomitea maltiottisetta alatta saanut 
mitään aiiaan, muodostui muonna 1892 „riippumaton työmäen- 
puolue" (indep. lab. party), Keir bardien sa Horn 9dann’in soh- 
lamana. %&mä puolue, solia on 200— 300 haaraosastoa ympäri 
m aata ioettaa saada parlamenttiin työmäen omia ehdoiiaita, m aiiia  
tulos tietysti ei ole moinut olla mailan suuri, iun maaliiuS- 
tannuiset Englannissa omat tamattoman suuret sa iansaneduSta- 
sille ei maiseta päimäpaliiiota. yleensä omat nämä yllämainitut 
sosialistiset yhdiStyfset pieniä, m utta sen jäsenet omat rim af- 
faita sa toimeliaita; he omat so sentaiia aifaansaaneet soteniiti 
paljon.
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VäätuloS on se, että sosialismi lemiämiStään lemiää Englannin 
iuuluisiSsa ammattippbiStpissSsä. Nämä iämimätisn miime asioina 
sangen manpoilliuisi. Useimmat olitoat foonneet melloissa rapa= 
toaroja sairauben, tapaturm an ja  raipnauben tapauspa mätien. 
Ensin iäptettiin näitäfin rapoja tilapäisesti taistelussa iapitaliSmia 
maStaan, mutta miime aitoina omat jop tajat iäpneet iomin mato- 
maissisi: taiStelunpalu on lannistunut. AmmattippbiStpSten muo- 
tuiset iongreSsit omat npipään maan jontunlaisia „paraabeja" ja 
„p iin iiiä", joissa asianomaisen iaupungin pormestari lausuu ter- 
mepbpisen, ja niiben jäsenille toimeenpanee faupunfi pibot, joissa 
usein juobaan m alja paUitsijaHe ja  soitetaan sotilasmarsseja p. m. s. 
N. s. „uubet ammattippbiStpiset", joita muobeSta 1889 on spntpnpy 
ja joissa enimmäfseen on noita „uuskilled labourers“ (oppimat- 
tornia tpbnteiijöitä), eimät moi niin suuresti ioota lassoja, ja omat 
sen ta iia  enemmän taisteluun taipumia ja luottam at enemmän 
maltion apuun s. o. sosialistisiin periaatteisiin. Näitten uusien pp- 
biStpSten joptomiepet ja pllä mainittujen sosialististen liittojen jä- 
senet omat ammattippbiStpSelämäSsä pleensä aiiaansaaneet melloissa 
muutoissa. 30 m. 1890 esitettiin Simerpoolin ammattippbiStpS- 
iongreSstSsa päätöiseisi, että tuotantomäliiappaleet omat olettamat 
maltion puoStaan, m utta epbotuS pplättiin. ©pbotuS uubistettiin 
seuraamina muosina ja  mäpemmiStö iasmoi ppä. 2>o m. 1894 
muuttui täm ä mäpemmiStö maltaamaisi enemmiStöisi Normicpin 
iongteSpSsa. Ntutta npt säiiipimät ammattippbiStpSten manpoiHiset 
aineiset. p an tiin  seuraamana muonna toimeen uusi ääneStpStapa 
ja muita muutoissa, joiben lau tta  manpoiHiset taas  pääsimät mat- 
taan. SBaan ilo täs tä  muutoiseSta ieSti ainoastaan pari muotia, 
sillä m. 1898 puomattiin, että täptpi saaba ammattippbiStpSten 
ieSien joiu ppbpssibe tpömäen maltioHisen toiminnan elmpttämi- 
seiss ja  sen ta iia  semmoinen m. 1900 toimeenpantiiniin, jossa sa= 
man muoben lopussa jo oli 40 ppbiStpStä ja  375,000 jäsentä, 
©e asettaa puptaaSti tpömäenasiaa parraStamia omia epboiiaita, 
joiben ei iuiteniaan tarmitse olla marsinaifia sosialisteja (Ä. Barbie 
ja  N. Bell malittiin m. 1900). 'Tämän liiton ianSsa ppbeSsä 
toimimat „saabilainen ppbiStpS" ja „riippumaton tpömäenpuolue".
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Sosialism in etenemistä Englannissa hibaStuttaa jossain määrin 
laisi seiifaa: Englantilaisen luonne on suuressa m äärin iäytännöl- 
linen eifä ole liioin ta ipum inen  ryhtymään semmoiseen, joia ei 
moi, lähimmässä tulemaisuubeSsa toteutua. Sosialism i tuntuu 
monesta Englannin työntieheStäiin piimiä tamottelemalta utufu- 
malta. S en  ta iia  fannattaa työmäeStö siellä etupäässä semmoisia 
miehiä, fuin jöurnsta, sotia ahieraSti pyriimät lähinnä saamuteua- 
miin, m aitia esim. iöurnS meliein jo on m uuttunut tobettiseist 
„mapaamieliseisi". ¿oisein on huomioon otettama, että Englan- 
tiiSsa matlitsee hymin mapaamielinen poliitillinen fäsitpS ja että 
iuntpiiin suuri maltiollinen puolue- saabaisensa työmäeStön puo= 
lellensa ryhtyy tnelioisiin paranuuisiin täm än saman työmäeStön 
ebuici ieSienänsä iiltvoitellen täSsä suhteessa, iloiselta puolen tu- 
lee taaS pari seiiiaa epäilemättä ebiStätnään sosialismin lemiä- 
inistä EnglanniSsaiin yhä laajemmalle työmäeStöniin ieSiuubeSsa. 
30 Engels huomautti (m. 1895), että sosialismi iaSmaa Englan- 
niSsa, iun  Englannin monopooliasema teollisuubessa hämiää ja 
täm ä on npipään, iuten tiebetään, suureSsaiin maataSsa. 3 a  sa- 
maan suuntaan m aiiuttaa marmaan ylähuoneen loorbien, iorieam- 
man tuomioistuimen päätös Sasf SÖale: asiassa m. 1901, jonia 
iau tta  ammattiyhbiStyS tuomittiin ioio omaisuubellaan maStaa- 
maan luottamuSmieStensä „lainmaStaisiSta" (Englannissa sangen 
menhmä lasite) toimista.

Kuten SaisaSsa ja muualla iaSmaa sen tähben EnglanniSsaiin 
työmäenpiireiSsä sosialistinen iatsantoianta, m aitia yleensä porma- 
rilliset taloustieteilijät ioettamat tä tä  tosiasiat peitellä. "Tämä 
seiiia on sitä nteriillisempi, iun ottaa huomioon yllä mainitut 
asianhaarat maltapuoiueitten suhteesta työmäen harraStuisiin ja 
sen tosiahan, että tuSiin missään maassa ylemmät iansanierroiset 
niin suuressa määrin tuntemat sosiaaliset melmollisuubet iansan 
pohjaierroisia lohtaan tuin juuri Englannissa. P lu tta  Englan- 
niniin työmäeStö armelee, iuten työmäeStö muualla, että sosialismi 
hifin on se moima, joia paraimmiten moi saattaa sitä mapauteen 
ja  onnellisuuteen; se tahtoo elää ihannetta marten, joia luo maloa 
sen mielä pimeälle tielle ja se tahtoo nähbä söethlehemin tähteä
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Puolueryb tn ity kiistä.

vn puolue?
en ryhmä ihmifiä ftrai^iyneegfä hbteiSiunnnSfa on omis- 

tanut itfellenftt yhteisen pääm aalin ja  yhteisen meneiielptaman 
maltiolliseSsa tai hhteigiunnattise^sa suhteessa ja käytännöllisessä 
elämässä pyriii niitä toteuttamaan, moi sanoa, että tämmöinen 
ryyniä muoboStaa yhteisen puolueen.

Sftutta maltioHiSten ja yhteiskunnallisten olojen peruStuisena 
omat taloubelliset olosuhteet. Täm än maineen on K. P ia n - ensin 
perusteellisesti esittänyt —  hän iertoo täStä malaisetoaSti „Zur 
Kritii ber spolitisdjen Deionomie" nimisen iirjan  esipuheessa: 
„minun tutfimuiseni johti siihen lopputulokseen, että oifeubellifta 
ja maltiollisia muotoja ei moi ymmärtää omaSta itsestään eiiä 
myöskään inhimillisen hengen niin sanotusta yleisestä kestityksestä, 
maan että ne perustumat aineellisiin olosuhteisiin" eli n. s. „tuo- 
tantosuhjeisiin" . . . .  „Näitten tuotantosuhteitten kokonaisuus muo- 
boStaa taloubellisen rakennuksen, tobellisen pohjustan, jonka päälle 
oiieubetlinen ja maltiollinen pliraiennuS ioyoaa ja jota missit ph- 
teiSfunnaUiset tajunnänmuobot maStaamat."

T ä tä  iäsitpsfantaa, että ainakin pääasiassa taloubelliset olosuh- 
teet omat maltioEiSten ja yhteiskunnallisten olojen peruStuisena, 
ebuStamat useat etemät nykyajan historian tutkijatkin, iuten esim. 
K arl Camprecht ja ©bmarb Uteyer. SBoi sentähben sanoa, että 
taloubellinen tila  on puolueitten peruStuisena, aiman niiniuin so- 
bat mielä meibäniin asioinamme (Suurim aan-Englannin ja 2Be-
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näjän-^aapanin) iäpbään asnaiin pääasiassa taloubetfiuSta syistä. 
Usein näyttää tosin puoluejaio perustuman muihin syisiin, esim. 
fieliiiiStaan, mutta joS tariemmin asiaa tutiii ja marsiniin iiiStan 
XoppulvaipeiSsa sitä lähemmin tariaStaa, puomaa ppmin, että tuo 
riusi puolue eli iansanierroS onfin taistellut pääStäisensä pareni- 
Haan taloubelliseen asemaan.

3oS me luomme pifaisen siltnäpfsen muutamiin historia Hifiin 
puolueisiin, niin näemme, että taloubeHinen asema niissä aina on 
pääasiana, jolo ailvan ilmeisessä tahi iätietpSsä muoboSsa. spa- 
triisioitten ja plebejien taistelu NoomaSsa ei ollut muuta luin alem- 
pien iansanierroSten taistelu etuoifeutettuja ivastaan parempien 
taloubellisten olojen saatvuttamiselsi. puolueitten iiiStat Solonin 
aitana eilvät mpöSfäärt olleet muuta luin IvauraStuloan porloariS- 
ton iamppailu enpatriibien ianSsa, joia johti S o lo n in  timofraat- 
tiseen (rapatvaltaiseen) ppteiSiuutajärjeStelmään. Sorien ja mpigien 
ottelu (Englannissa johtui niiniiään portvariSton peränneestä itse- 
iietoisuubeSta taloubeHiseSfa suhteessa, joia jo £enrp IIL n  asiana 
oli ailvan ilmeinen. 3 a NanSian suuressa tvallaniumouiseSsa 
an asti porlvaristo aatelilta ja papistolta etupäässä taloubellisen 
jopbon seiä NanSiaSsa että suuressa osassa Eurooppaa.

Npipään on iepittpneiSsä ivaltioiSsa pääasiallisesti iolme pää- 
puo luetta : manpoillifeh ivapaamieliset ja sosialistit, jo ssa in  mää- 
rin  ivaStaalvat ne aatelia ja papistoa, porlvaristoa ja tpölväeStöä. 
N iutta iuiteniin maan ofaift. jffianpoilliset eimät ole taipulvaifta 
muutoisiin: entiset, ivanpa! olot, joipin peibän asemansa perustuu, 
omat peibän mielestänsä yleensä ppmät; »vapaamieliset omat ipllä 
jossain m äärin muutoisiin taipulvaisia, mutta ainoastaan miiäli 
ne peiiontamat manpoillisten, ei peibän omaa asemaa; tpötväeStö 
on iaiiiein progressiivisin, eteenpäin pyrfimin puolue, joia taptoo 
etupäässä poistaa taloubelliset epätasaisuubet tuotantomäliiappalten 
siirtämisellä maltion puoStaan. Näitten iansanluoiiien mälillä rie- 
puu taistelu. ,,$oio täpänaStisen (iirjalliseSti säilpneen) ppteiS- 
im tnan pistoria on historia luoiiataiSteluiSta" sanomat SDiarr ja 
Engels „iommuniStiseSsa manifestissaan". NpipiStä puoluetaiSte- 
lu a  iäpbään siis luoiiaeroituisen ja luoiiatietoisuuben popjalla: eri
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fansanluoiat tietämät, että heittä on eri parraStufset martiniin talon- 
bettifegfa supteeSsa, joSta fitte muutiin suhteet oleellisesti riippuman 

XäSsä taistelussa ioptaa meitä omituinen ilmiö. Du uäpttänpt 
siltä iuin mapaamielisppS olisi ollut aiman pämiämäisillään tuossa 
ottelussa molempien muitten puolueitten mäliHä. 3 a  totta on, 
että useammissa maissa, martiniin Englannissa ja  Belgiassa, osa 
mapaamielisiStä, säiiäptpneenä tpömäeStön suurista monoista, up- 
pofi manpoillisuuteen ja toinen osa taaS ehfä maiuutettuua tpö- 
mäen oiieutetuista perinnöistä liittyi tpömäeStöön, niinfuin 3ianS- 
iän suuressa mallaniumouiseSsaiin osa papistosta mieläpä aateliS- 
toStaiin jo ensi alussa meni pormariSton puolelle. P u itta  mpö- 
l;emmät tapahtumat esim. juuri Englannissa ja Belgiassa omat 
osoittaneet että puoluerppmitpiset sitteniin iuliemat toiseen suun- 
taan. SöapaamiSliset eimät häiviä, ioSia saamat yhä enemmän 
aineffia manpoilliSten puolelta, jotia palosta muuttumat mapaa- 
mielisemmiisi. Za Englannin mapaamietisetiin omat miime aitoina 
yhä enemmän lähestyneet tpömäfeä, siihen peräti sulaumatta, sa- 
moin omat npt Belgian mapaainieliset mipboin hyioäfsyneet yleisen 
äänioiieuben iuten teii Norjaniin masemmiSto, m aitia maStapafoi- 
seSti. P lu tta  .taittein  selmemmin näpttää NanSfa, jota ei maan 
iiSfonnoHiseSsa ja taiteellisessa, maan mpöSiin yhteiSfunnattiseSsa 
(maltioHiseSsa) suhteessa fäypi fansafuntiert eturintamassa, että 
yhä mapaamielisemmät aatteet moittamat a laa  pormarilliSten fansa- 
ferroSten feStuubeSsa, jota näyttäytyy marsinfin rabifaaliSten ai- 
ueSten taSmamiseSsa. 3 a  äärimmäiset rabifaalit seisomatfin täällä 
sosialisteja niin lähellä, että monasti tosiaan näpttää maifealta 
niitä toisistaan eroittaa, ellei pibä silmällä fumpaiStenfin suptautu- 
miSta tuotantomälifappalten muuttamiseen maltion omifsi. N äin 
pitfäde on jo iulettu maltioHiseSti ja ppteiSfunnalliseSti ebistpneim- 
mäSsä maassa. NanSfaHa on jo ollut oma sosialistinen miniSte- 
rinsätin. P lu tta  ei siinäiään laitti. sdäStä on tosin pibettp paljon 
melua sosialiStieniin ieSiuubeSsa ja  sanottu, että sosialistien astu - 
luisetta pormaridiseen paHituiseen täm ä ottaa ebeSmaStauisen por- 
»värillisen paditulsen tpömäenmaStaisiStaiin toimenpiteistä. Asiaa 
tppneSti punnitseman on iuiteniin maiiea pmmärtää, miteniä p I s t
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jäfen hallituiseSsa moi osia ebeSmaStauiseSsa toimenpiteiltä, jotia 
ien enemmistö päättää —  eihän 3- V- ©nettmaniaiaan moi fppt- 
tää fiitä, että bänen täytyi panna nimenfä 1867 painoasetuisen 
alle, fun isän ensin maltiopäimillä pontetoaSti taisteli suhteellisen 
painomapauben puolesta. 3)ytä ioäbän iu iaan  syyttää sosialistien 
»vähemmistöä iansan ebuSiunnaSsa siitä, mitä enemmistö mastoin 
sen tahtoa on päättänyt. P lu tta  sosialistien joytomieyetfin omat 
ierran olleet sangen sotaisella jalalla ioio nyfyiStä iansanebuSluntaa 
maStaan; lausushan itse Liebfnechtfin ierran: „ei mitään rauhaa 
nyiyisen maltion ianSsa. Za pois tuo yleisen ja yhtäläisen ääni- 
oiieuben palmelerninen". P iitä  Piarp ja Engels täs tä  ajattelimat 
m. 1848 näfee iommuniStisen manifestin lopusta: „iommunistit 
julistam at amomieliseSti, että ne moimat päästä tarioituStensa pe- 
rille ainoastaan taiten tähänastisen yhteisfnntajärjestelmän mäfi- 
maltaisella lumoamisella". P iu tta  mpöhemmin on yiebfnecltt mo- 
naSti (miimelsi, Iuulemma, EoSmopoliS-nimiseSsä ailalauSlirjaSsa) 
selittänyt, luten EngelSiin (Piarp luoli jo 1883), että sosialistinen 
maltio lastuaa mälsitellen nyiyisen pormarillisert phteiSlunnan sisään 
ja laillien maitten sosialistit ottamatlin jo osaa iansan ebuSiuntien 
tpphön ■— toieläpä mannoen palosta m alaniin npfpisten perustus- 
laiien pyhänä piboSta. Ei iu iaan  enään pane tä tä  osanottoa maS- 
taan, yibtyisiä moimattoniia ääniä luiuun ottam atta ja  Sepeliin 
on aina puolustanut osanottoa pormaridiseen iansaebuSiuntaan 
entistä Liepinechuäiin maStaan, m aitia hantin Erfurtin toioutseSsa 
m. 1891 ennusti nyiyisen phjriSiunnan äiiHiStä phteenvomapta- 
mistä läheisessä tulemaisuubeSsa. Anarkistiset lapsenmaimat omat 
phä enemmän päminneet sosialistien ieStuubeSta ja  Anseele, Selgian 
tobelliseSti suuri ja monipuolinen iansanjolstaja, joia itse on läh- 
tenpt iansan symiStä rimeistä, lausui miime muonna suoraan 2lm- 
fterbamin sosialiStiioiouiseSsa: „joS meille tarjotaan ylsi ainoa mi- 
niSteripaiiia, niin otamme sen maStaan ja sanomme: iiitoS, mil- 
loin saanemme toisen", Säten luisuu m alta mähitellen —  mitä 
nopeammin, sitä paremmin —  pormnriSton fästStä töphäliStön, 
proletariaatin, tpömäeStön iäsun, fillaifaa iun tämä tpömäeStö yhä 
enemmän iehittph maStaanottamaan tä tä  maltaa. ©idä „tpömäen-
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jouttoja, joita nästäpiiStan julm a patio on poimi poboelta ajanut 
lomaan tpöbön, ei p h fä titä  taitaistuilsa muuteta mapaitft, itsebas- 
lintoon tptenemitst ihmififfi" sanoo sattumaSti 21. o. ©Im, sosiasiSu, 
osuustoiminta: ja  ammattipbbiStpS-siitteitten innotaS ebiStäjä.

Äebitptsen suunta on siis selmä: manboilsiSten täytyy asettua 
mapaamielisemmäHe tannasse jos tahtomat yhtään elossa pysyä ja 
tpömäeStö tulfee eteenpäin lopulliseen moittoonsa, massoittamalla 
toisen sinnoitutsen toisensa perästä pormariHisesta pbteiStunnasta 
pääafiassiseSti tansan ebuStunnan muuttamisessa prosetaarisetst: se 
on yseisen äänioifeuben amussa. P iitä  enemmän täten tansanebuS- 
tunta joutuu tpömäeStön täsiin, sitä taipumaisemmitsi täpmät por- 
marittiset mapaamiesisettin: se on totemuS etupäässä AanStaSta, jossa 
pseinen äänioiteuS on malsinnut ysi puolen muosisaban esi taumemrnin 
tuin missään muualla Euroopassa, ©en ta tia  sanoitin Englannin 
,,old grand man“ ©sabstone aiman oitein: „en tunne pbteiStun- 
nalsisempaa reformia tuin maasiresormi on" ja sen ta tia  ta itti to- 
bessiseSti marihoittiset maStuStamat yleistä äänioiteutta ja  missä se 
on olemassa, toettamat saaba poiStetutsi (Sffiert. ministeri Söebes 
spieSborfin pasjaStutset p e u S n n  berrainbuoneeSsa miime muonna). 
2)seisen äänioiteuben tau tia  patoittaa tpömäeStö muut tansansuotat 
pbä suurempiin mpönnptptsun ja  palsitutsentin suomuttamaan pait- 
toja omassa teStuubeSsaan tpömäeStön ebuStajisie ja suottamuSmie- 
bisse, tuten ontin jo tapahtunut AanStaSsa (Piilseranb), ©meitsiSsä 
(Sbieöaub) ja 2sustrasiaSsa (iffiatson).

P iu tta  mintätäpben on sitten, tysynee jotu, tuo tiiSta remijio- 
niStiSten ja ortobotuStiSten (bogmaatisten) sosialistien teStuubeSsa 
täynyt niin psen liimattisi? Dnto sitte tuo bogmaattinen suunta 
m äärässä ja  remisioniStien oiteaSsa? ©pp tiiSiaan on aiman suon- 
nossinen ja tumpitin suunta on aiman oiteaSsa. ©osiasiStien me- 
nettelptapa riippuu pääasiallisesti siitä maStutseSta, jota pe porma- 
rittiSten ja  pattitutsen puolesta tobtaamat tartoituSperänsä toteut- 
tamiseSsa. 3oS täm ä on tornin jp rttä ,.o n  sosiasiStisiitetin jy rttä , 
joS mpönnptptsiä tebbään, täpbään pisjemmälsä maupbissa. Esim, 
Espanjassa ja muiSsatin maissa on sosialistisessa liitteessä paljon 
anartiStisia aineista, toSta maStuS marsintin yassitutsen puolesta on
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ollut suuri —  parannuksia et tpömäen hytöäfu ole tehty paljon mi- 
tään  — ; mutta esim. Aangkagsa, ©aisansa ja 3jaliagsakin on rau- 
hattisempi suunta yhä enemmän ko ittanu t a laa  kogka on rumettu 
tpöträen hytoäisi miirne aikoina tehokkaammin toimimaan. P iu tta  
ei tarmitse epäitläkään, että tpömäenliike m uuttuu kiimaammakst 
esim. Staliagfa, jog magtug kagmaa ja rauhallisemmaksi esim. ©g- 
panjagsa tahi ^apanigsa, jog magtug laimenee, ©e on melkein 
kuin luonnonlaki. P iitä  enemmän fosialigmi faamuttaa, sitä rau- 
hattisemmaksi se käypi: sehän on pspkologisegti (sielullisegti) pmmär- 
rettämääkin. ©i mikään teoria moi m uuttaa tä tä  yksinkertaista 
tosiasiaa. 3og tpömäegtö saapi tasaisesti yleisen äänioikeuden amulla 
ja  ilman suurempia magtuksta haHituisen puolelta kulkea eteenpäin, 
ei se ryhby kumouksellisiin toimenpiteisiin, mutta jog se ei saa tä tä  
tehbä, ryhtyy epäilemättä se mulligtuknin, jotka moimat panna koko 
maltiokoneigton yhfäkkiä aiman nurin. Suotakoon siig kaikkialla 
semmoisia oloja, etenkin yleinen äänioikeug, että työmäki moi ta- 
saisegti, jog kohta marmagtikin kulkea eteenpäin -  se on koko ply 
teigkunnalle siunaukseksi. P iu tta  tä tä  marten tulee tpömäegtönkin 
kaikilla mahbollisilla keinoilla kartuttaa moimiansa, jotta se moisi 
maikuttaa pormarigtoon r a t k a i s e m a g t i  ja yleensä mattanpitäjiin.

3 a  mitenkä moi täm ä tapahtua? Sietpgti monella eri tantalla: 
ammattiphbigtpg- ja osuugtoimintaliikkeen p. m. ebigtämisellä, mutta 
ennen kaikkea maltiollisen toimintansa oikealla järjegtämisellä. ©sy 
tyfseni fämisi sangen lameaksi, jog kogkisin tähän fysymykseen koko 
lameubegsaan •—  siig ainoagtaan pari kohtaa, jotka omat lähei- 
semmägsä yhteybegsä puoluerhhmitpghisttmpksen kangsa.

Sukuansa oli työmäegtöllä se käsitys, että koko tuo sen ulkopuo- 
' lella seisoma pormarillinen joukko oli ,,yksi ainoa manhoillinen 
aineg", jonka kangsa ei ollut juuri muuta tekemigtä kuin sen hä- 
mittäminen. ©e oli melkein yhtä miisag käsityg kuin kaikkien sota- 
mankien armoton tappaminen entigaikoina. 3 h miset rupesimat mä- 
hitellen käsittämään sotamangit orjina ja tpömäegtö oppi mpög käpy 
täm ään kegkenään eripuraisia pormaripuolueita hyväkseen. 3 «  sitä 
paitse huomattiin, että nuo eri puoluerphmät eimät otteetkaan sa- 
magsa sultteegsa tpbmäegtöön. 'Tpömäkikin oppi tekemään kompro-
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missejä pormarillisten puolueitten kanssa missillä epboilia. Kun 
e nm. Saksassa puuhattiin ¡vanhoillisten puolelta kristitystä yhbiS- 
tysmapaubeSsa, kannattavat sosialistit suoraan ebiStyneempiä por- 
matillisia puolueita, 3 a  paraifaa auttam at myöS SauresiStit 9ianS- 
kaSsa nykyistä rabikaaliSta miniSteriStöä sen ratkaisemassa tai»- 
lelussa pappismaltaa maStaan, joka kahlehtii koko kansan henkistä 
mapautta. Sam anlainen phteiSmenettelp on tänä muonna hymäk- 
spttp Selgian sosialistien kokouksessa SrySseliSsä. 3 a  manha sota- 
sankari Sepelkin tahtoi jo m. 1897, että itse SpreuSsin papamai- 
neiseen kolmiluokkakamariin malittatsiin ebuStajia sosialistienkin 
rnyötämaikutukseda kompromissien pohjalla .m uitten puolueitten 
kanSsa. .idän armeU, että, joS sosialistit antam at äänensä mapaa- 
mielisille, moibaan ehkä saaba hurjimmat agraarit pois maapäi- 
miltä, „semmoiset kansanebuStajat, jotka omat malmiit jokaiseen 
murhapritpkseen kansan oikeuksia kohtaan". „P tinä kysyn jokaiselta, 
jolla on selmä järki", lisää Sepel (k. Aeue 3cij f 897 sim. 201,) 
„eikö meibän ¡vastaamalla menettelyllä tule tehbä kaikki saabatsemme 
¡vähemmän pahan ja torjuaksemme luotamme ¡vaarallisemman ¡vi- 
pölissemme'" P iu tta  kun idampurgin puoluepäimät sittenkin kielsi- 
ivät jokaista kompromissia, ehbotti Sepel, koSka asia ¡täytti käymän 
turmioksi puolueelle, että puoluehallinto (oikeammin ,,bie NeicpstagS- 
sraction") sopisi menettelystä ja jättäisi asian ratkaistalvaksi koko 
puolueelle, kun ei enään moitu ylimääräistä puoluepäimiä saaba 
kokoon, „¡pääasia on", lausui Sepel, „että puolue pääsee mahpot- 
tomaSta tilasta , joyon se ¡vähemmin harkitulla päätöksellä ott jou- 
tunut". 3 a  m älittärnättä pampucgin puoluepäitvien päätöksestä 
yhtyimät sosialistit K a r l S r u h e S s a  ¡vapaamielisiin ja järkyttimät 
täten ¡vanhoillisten enemmistön koko SabeniSsa.

Glen täten tullut erääseen toiseen kohtaan ¡valtiollisessa menet- 
telytamaSsa. Kokonainen puoluekokouskin ¡voi näet joSkuS tehbä 
„¡vähemmin harkittuja päätöksiä". Piuncpenin puoluepäimiHä päät- 
timät Saksan sosialistit, että saataisiin y h t y ä  p o r ¡ v ä r i l l i s e e n  
¡ v a s e m m i s t o o n  a i n o a s t a a n  s i l l ä  e y b o l l a ,  e t t ä  s i t o u -  
t u i m a t  j o n k u n l a i s i i n  m y ö n n y t y k s i i n  t y ö m ä e l l e .  
P lu tta  useammilla paikkakunnilla rifotliin täm ä päätös aiman jul-
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leaSth lun sosialistien äänten tu li jällitoaalisfa („Sticpioapl") rat- 
la ilta  rutitoanpoEisen ja toapaamielisemmän mielien ivälillä, toailla 
täm ä jäliimäinen ei antanuttaan mitään fitoumuifia. täm m öiset 
estmerlit näyttämät ilmeisesti, että puoluepäitoienlin tulee mene- 
teliä sangen toarotoaiseSti yleisten taltiEiSten sääntöjen asettami- 
sella, toarsinlin jos omassa feSiuubeSsa on suuri toäpemmiStö, jota 
ei enemmistön päätölseen tapbo pptpä.

Dnlo näin Suomen tpötoäeStön JeSfuubeSsa meneteltp ?
'puoluejafo maassamme on toiitne aifoina melloiseSti muuttunut. 

„Suomenmielisistä" on suuri osa pääSspt etemään talöubellifeen ja 
ioaltioEiseen asemaan ja nämä jonfun „ruotsinmielisen" jäännölsen 
ianSsa muoboStamat tuanpoiEisen aineisen ppteiSlunnaSsamme. 
S u u ri osa ruotsinmielisistä taas on peilontunuy painunut alas 
taloubelliseSti ja toaltiolliseSti; ne otoat pafoSta muuttuneet, enem- 
män tai toäpemmän toapaamielisilp ja eteenpäin ppriitoän suomen- 
iielisen aineisen lanSsa muoboStatoat pe taas toapaamielisen por- 
toariSton. Kolmantena puolueena otoat suomen- ja ruotsinlieliset 
sosialistit, joitten merlitps ppä on lastuamassa.

S u u rin  osa toanpoillisiSta iannattaa meillä, futen luonnollista, 
paEituSta; ioapaamieliset otoat „toaStuStuSpuolue", „resormipuo- 
lue"; sosialistit, tpötoäli seisoo luonnoEiseSti resormipuoluetta lä- 
pinnä. NänioileuSresormi on meillä, luten muuaEa, jossa ei toielä 
ole pleiStä ja pptäläistä äänioiieutta portoariSpuolueitten toarsi- 
naisena !riteerium’ina, mittapuuna, fittä seltoää on, ettei toanpoiEi- 
nen puolue meiEä suostu pleiseen äänioiieuteen, jota toaStoin toa- 
paamieliset siipen otoat suoStutoaiset s. o. p e t i ;  siEä tuäpänlin 
pmmärtätoäinen ipminen läjittää, että puolueen ipanteena ei se 
läptännöEiseSti enää merlitse muiEe puolueiEe mitään. Semmoi- 
nen spöte tooi pettää ainoastaan muutamia lppptnälöisxä ipmisiä, 
m utta ei lolonaiSta puoluetta. SJiutta suotatoa olisi luitenlin, 
että »vapaamielinen rppmä seltoemmin luin täpän aSti on tapap- 
tunut, lausuisi ju lli, että se e p b o t t o m a S t i  pptoälspp p l e i s e u  
j a  p p t ä l ä i s e n  ä ä n i o i l e u b e n  l a i l i l l e  t ä p s i - i l ä i s i l l e  
l  a n  s a i  s i l l e  luten esbn. Norjan ja Belgian ioapaamieliset ja  n. s. 
rabilaalit muissa maissa miesten supteen otoat tepneet. XpötoäeStö
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rtjotfi silloin paremmin läpbä ppteistoimintaan semmoisen puolueen 
lanSsa f. o. todellinen lompromiSsi tooiit syntyä manpoittiSten ai- 
neSten maStuStamiselsi l a i l i l l a  aloilla. Piiten tärleä  lämmöt- 
nen lompromiSsi on, näpttää selmäSti esim. Koslan toiimeinen 
maltiopäimämieSmaalh joSsa tpötoäen äänet armattamaSti oli- 
nivat tp lfänään muuttaneet m aalin lopputulolfen selä toapaa- 
mieliSten että tpötoäen ebulst. 3 a  toiselta puolen ei silloin möisi 
tulla lpspmplseenlään liitto manpoittiSten lanSsa, luten tpöloäenlin 
puolelta joSsalin tarloitulseSsa toaltiopäitoätoaalien supteen luiten- 
fin paantiin lpspmplseen.

P tu tta  toielä ioäpemmän pitäisi tpötoäen puolelta tulla lpsp- 
mplseen suuren mäpemmiStön lniistäm inen pienen’ enemmistön 
lau tta  omassa leSluubeSsaan. „©e on iluinen lolemuS" sanoo 
lpllä älpläS ttJtonteSquien (lue: PionteSliöö), „että jolainen, jolla 
on m alta on taipumainen sitä m äärin läp ttäm ään ; pän menee niin 
pitlälle, luin ei salpausta ole", sotutta miisaSta menettelpä ei 
tämä ole, ettei toarsin paloittam ia asianpaaroja ole olemassa. Kun 
tpömäeStö päätti Helsingin puoluepäitoittä, että maltiopäimämaa- 
leihin on osaa olettama ainoastaan sen mapbottiseSti löptpmän 
puolueen lanSsa, jola ppmälspp pleisen äänioileuben, niin päätöstä 
maStaan minulla ei ole m itään muiStutettatoaa, latsoen pleisen 
äänioileuben tärlepteen ©uomen tpömäette, asiaa teoreettisesti tar- 
laStettaeSsa; mutta lun  sitä läptännöttiseltä lannalta  latsoo, ei se 
ollut onnistunut —  olisi latsoen ajan täperppteen pitänpt jä ttää  
loppupäätölsen teleminen eri paillaluntien rppmitte*); silloin olisi 
jotain läptännöttiStä spntpnpt, marstnlin lun npt ei suuri mäpem- 
miStö ottanut puolialsensa enstnlään enemmistön nälölopbiSta. 
3 a  pleifenä löppälistön mielenosoitulsena tuo päätös ei ole m itään 
mailutuSta tepnpy lun  jo a lu sta  asti niin suuri mäpemmiStö sitä 
maStuSti. ©e on sen sijaan maan ailaansaanut latleruutta ja 
pajaumuSta. Sjörnson on lerran  lausunut, lertoo Sbscu julaiS-

*) Yleensä on mielestäni ilmeistä, että, tqoiväeSton puoluepäiroillä setä 
meillä että ulkomailla — marsinkin kansamvälisiHä — sidotaan työntäen eri 
ryhmien käsiä liiaksi „yhtenäisillä päätöksillä"; elämä on monimutkainen eikä 
kaikkialla mahdu yhtäläisiin kaarnoihin.
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"tuSsa kirjevaihdoSsaan, että e n e m m i s t ö l l ä  a i n a  o n  o i k e i n  
— se on taivaliansa totta, ftffä anarkiian eStämifeift täytyy enem- 
miStön päätöstä noudattaa; mutta 3bscu on hänkin oikeassa, kun 
hän sanoo, että V ä h e m m i s t ö l l ä  a i n a  o n  o i k e i n ,  sillä Vä= 
hemmiStö on ainakin useimmiten tulevaisuuden totuuden kannat- 
tasa, joka ei Vielä ole Voinut tunkea läpi Voittoon yleisessä käsU 
thkseSsä. 3 a  puolueen yhteys ja  ehehs merkitsee paljon; ainakin ei 
milloinkaan keskinäinen to ra Voi olla hyödyksi, kun on yhteistä 
V astustajia edessä. Sovittakoon ensin omassa kodissa, ennenkuin 
ulkonaisia v astu sta jia  mennään kukistamaan.

Suom en köhhäliStö ei v ie lä  liene niin V ahva, että se Voi mennä 
hajalleen. sEhöSkennelkööt molemmat sen lahkokunnat hiukan eri 
menettelhtapojen puolesta kumpikin voiton toivossa, mutta kuitenkin 
v ie lä  yhteisen lipun alla. 3 a  kaikilta kompromiSseiStä ja  kaikista 
riidoista omassa talossa huolimatta phshköön luokkatietoisuuden 
aate Vielä puhtaana, kunnes köyhälistön lopullisen voiton kautta 
kaikki luokkaerot h ä v iä v ä t ja  uusi kulttuurijakso alkaa koko ihmis- 
kunnalle.



John  Stuart CDill ja työwäen- 
kylymys.

" vs pisitpiSomiStuiseSta olisi m älttämättomänä feurauisena se 
osP epäiohta, että tpön tulos jaiaantuisi niin luin sen nyt 

näemme, meliein maStaiseSsa fuhteeSfa itse työhön — suurimmat 
osat niille, sotia eimät ole telineet mitään työtä, lähin suurimmat 
niille, joiden työ on meliein maan nimeisi ja niin edespäin siten 
että paliinto supistuu samassa m äärässä iuin työ on iomempaa 
ja  epämieHpttämämpää, iunneS mihdoin riuhduttamin ja mäspttä- 
min ruumiittinen työ tuSiin moi marmuudeHa ansaida mitä elä- 
miseen on mälttärnättömäSti tarpeellista; jos täm ä tahi iommu- 
niSmi (omaisuuden yhteinen jalo) olisi malittama, faifii iommu- 
niSmin maifeudeh suuret tahi pienet olisimat iuin pölyä maa’aSsa". 
Nämä sanat 3 . S tu a r t Piillin „taloustieteen pääpiirteistä" *) efit- 
tää tunnnettu sosialistien johtaja SaisaSsa, SluguSt Vebel teoiseS- 
saan „nainen ja sosialismi"**) ja  hän lisää seuraamat sanat: 
„Piili on rehellisesti ioettanut uudistaa porioariHiSia phteiSiuntaa 
ja saattaa sitä järiiinsä. P iu tta  turhaan. sza niin on hän, iuten 
joiainen pmmärtärnäinen ihminen, joia asiat tuntee, mihdoin muut- 
tunut sosialistiisi. P lu tta  hän ei eläiSsään uSialtanut tunnustaa 
tätä, maan toimitti, että hänen iuolemansa perästä julaistiin  hänen

’)  Katso Princ. of por econ. people’s ed. 1894 siio. 128.
**} 25:be§ paino? 1895 siio. 367 seur., snom. päin. siu>. 252.
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omatekoinen elämäkertansa, jofa sisälsi hänen fofialistifen ugfon- 
tunnustuksensa. hänelle lätty, iuten -Dartttinide, jofa ei tahtonut 
itseänsä futsuttatoafsi eläigsään ateistiisi ( ju m a la n  iieltäjäifi)."

3ia Piisiin h siä mainitussa elämäkerrassa löytyy tosiaan feuraaloa 
tunnustus:*) „tähän aitaan  (s. o. ennen hänen mielipiteittensä 
muutosta) fäfitteeni eimät ulottuneet ivanhan talougtiebefoulun 
ulfopuolede, mitä tu li tnahbodisun korjauksiin yhteiSfunnadiSten
laitosten perustuksissa. —  SsjatuS, että olisi mahbodiSta
fäybä iauemmafsi sen toääryhben poistamiseksi-------------- että muu-
tam at syntyttJät rikkauteen ja suunnaton enemmistö köyhyyteen, 
näytti sidoin minusta utufutvalta ja  minä toivoin ainoastaan, 
että yleisen opetuksen toaifutuksey matsinkin se, jofa aifaansaisi 
mapaaeh toisen »vähentymisen mäenlutouSsa, telisi föhhän ihmisen 
kohtalon kärsittätoämmäksi. Sanatta  sanoen, minä olin fansan- 
toaitainen, m utta en suinfaan sosialisti. . . . P iu tta  nyt meibän**) 
ihanteemme lopullisesta ebiStpfseStä paljon fäivi fansantoaltaisuuben 
y li ja  meibät täytyi ehbottomaSti lufea niiben jouffoon, joita 
yleensä luisuttiin sosialisteiksi".

Piidainen sitte tuo „sosialismi" oifeaStaan ott, jota „Englannin 
suurin ajattelija yhbefsännedätoiSta muosisabada" tunnusti ja mitä 
mielipiteitä härtedä ylipäänsä oli työmäenkysymykseSsä?

kantansa täs tä  asiasta, semmoisena fuin se oli hänen pdä mai- 
nitun  muulofsensa jälfeen on Piid esittänyt etenfin folmeSsa teof- 
seSsa: „työtoäenkysymyS" (julaiStu H), 1869), „sosialismi" (jonfa 
yänen tytärpuolensa neiti Taylor to. 1879 Piidin m. 1873 tapat)- 
tuneen-kuoleman perästä painatti) ja suuressa firjaSsaan „talous- 
tieteen pääpiirteet" (sen myöhemmissä painoisissa), loarsinfin toisen 
firjan ensimmäisessä ja neljännen firjan seitsemännessä lmouSsa, 
jonfa nimi on „työtä tefetoän fansanluofan tobennäföiseStä tule

*) K. mes meinoires par J. St. Mill tr. de Vangl. par Caselles 1885 siro. 220.
**) Millin ja sen neronaan naisen, jofa mahtaroaSti roaifutii häneen 

25:§tä ikärouobeSta äiti ja suurimmaksi osaksi aikaansai kpspmpkseSsäkin ole- 
roan muutoksen — naisen, joka rothboin tuli hänen roaimoksensa, ja aina 
„ponteroaSti pani roaStalauseensa niitä monta roäärinkäptöStä roaStaan, jotka 
roielä npkpiseSsä yhteiskunnassa roaditseroat."

5
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vaisuudesta". SBiime m ainittu lu tu  on, tuten isän elämätetraS- 
saan itse (siv. 235 y. tn. t.) tunnustaa, „yleiseen mielipiteeseen 
v a itu ttan u t enemmän iuin iofo muu iirja" ja se syntyi „ty ttä- 
n ään" tuon jo mainitun neroffaan ja  runsaSlapjaisen naisen v a i-  
tututseSta ja  parraStutseSta työväen pyvätst.

3o yllä o levasta  S ete lin  esiintuomalta lauselm alta täy a iv a n  
selmille, että Ptillin täsitytsen m utaan suuria epätoptia löytyy ny- 
tyiseSsä ypteiStunnaSsa. © uurin ja silm iinpistävin n ä iltä  on töy- 
pyyS ja vipeliäisyyS. SpmiStunnan valtaam atta enemmistöllä on 
torteintaan jotapäiväinen leipänsä ja  täm ätin usein a iv an  riittä- 
mättämässä määrässä ja epäily ttävää laatua setä ilman tateita, 
että sitätään tulevaisuudessa on; sillä meltoinen osa tpötä tete- 
väS tä  tansanluotaSta on ajottain tpöttömänä tahi työttömyyden 
v a a ra n  alaisena. Söarsintin vo ittaa  Euroopan siviSipneimmiSsä 
osissa suurten ipmiSjouttojen turjuuS useimpien villitansojentin 
vipeliäisyyden. Piili arvelee, että pa lta t tavallisesta työstä Eu- 
roopaSsa o v a t a iv an  riittäm ättöm ät tyydyttämään Väestön aineet- 
lisiä ja yentisiä tarpeita. siis löytyyy ipmisiä, jotta syyttö- 
mäSti e läv ä t semmoisessa tilassa, että se paremmin soveltuisi eläi- 
mille, niin on syy epbottomaSti ypteiStunnaSsa. E itä  syy tule sillä 
pienemmätst, että nuo tärsivät o v a t siveellisessä ja ruumiillisessa 
supteeSsa peitoimmat, toSta juuri nämä tipeimmin ta rv itseva t yp- 
teiStunnan tutea. Ainoastaan siinä tapautseSsa, että se, jota ottaa 
päällensä suurimman työn ja v a iv a n , saisi sitä täydelleen v a s ta a -  
v a n  torvautsen, vapauttaisi ypteiStunnan edeSVaStautseSta. P lu tta  
Plittin täsitytsen m utaan ei nytyiseSsä ypteiStunnaSsa ole ajattelemiS- 
ta taan  mitään oiteata supdetta menestymisen ja ansion tapi meneStymi- 
sen ja ponnistusten Välillä: semmoinen otatsuma on paljas unelma. 
„Soiset syntyvät ilman työtä rittauteen, toiset asemaan, jossa työn 
tan tta  v o iv a t tulla rittaitst, suuri enemmistö to v aan  työpön ja elin- 
tautiseen töypyyteen, moni turjuuteen." Ja rv o is sa  tapautsiSsa pääsee 
nytyiseSsä ypteiStunnaSsa todellinen tunto (ilman edullista asemaa tapi 
teinottelua) ytfin omalla voim allaan taloudellisesti edulliseen asemaan.

KöypyyS on sitä arvelu ttavam pi, tun  se joptaa useampiin mui- 
pin epätoptiin ypteiStunnaSsa (esim. pyvin levinneeseen sairaloi-
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suuteen, tiivistin s), m.) S a  omaisuuben epätasainen jalo shnnhttää 
toiselta puolen parempiosaisissa runsain määrin laiStuttelemiSta; 
rastojen tatooitteieminen simeeEiStä mäbännäishhuä, jofa ilmeStph 
taitenlaiseSsa teinottelemiseSsa, taloaroitten määrennptstSsä, pörssi- 
pelissä, asemansa toääriniäpttämiseSsä p. m. Sangen puutaloa 
epäiohta on mielä se suhteellisesti puono iaSioatuS, joia taSmamaEe 
sutupolmeEe annetaan — ja  iuiteniin olisi tämä ebbottomaSti pa- 
rannettatoa, jos mielii ppspioiä parannuisia saaba asiaan.

3lsiat eiioät moi jääbä entiselleen. 3)bteiSiunta on uubistettatoa; 
mutta miten? ei puolusta mätimaltaifta ieinoja: bän sanoo, 
että ne, sotia omien mielä ioettamattomien ja yleisesti tunnustusta 
taipaamien mielipiteitten läpiajamiseisi tahtomat muobattaa toisten 
rauhallisten iansalaisten merta, osoittamat toiselta puolen erin- 
omaista luottam usta omaan miisauteensa ja  toiselta puolen mälin- 
pitämättömppttä toisten iärsimpisiä toistaan, senialtaiSta iun löytyi 
NanSfan mallaniumouisen raimoisimmiSsa johtajissa AofcerpierreSsä 
ja  ©t. !3uSt’iSsa. Keino miepi fpHä nopeasti perille ja on sentäh- 
ben saanut paljon iannatuSta; m utta spntpmäStä seiamelSiaSta ei 
ole helppo raientaa uutta järjestystä.

Ei moi ajatellaiaan, että pääoma tp iiänään hämitettäisiin, ilman 
pääoman ainutta ei maa olisi moinut tuottaa niin paljon iuin se 
tosiaan on tuottanut eifä nptfään moist täisestään fannattaa np= 
fyiStä mäeStöänsä. pääom a on entisajan säästöä tulemien aitojen 
hymäift, jolla haalitaan suurteollisuuteen tarmittamat ioneet ja 
ratennutset ja jonia amuUa moi obottaa joniun aitaa suurten pri- 
tpSten hedelmiä. PiiUin mielestä on main tysyttämä: jätetääntö 
pääoma tuten tähän asti ytfityisten haltuun mai annetaanto se 
muoboStettujen yhteisöjen tahs maltion huvetaan? SBoito parantaa 
nylyiStä phteiStuntaa ebeHisellä peruStutseHa mai outo se tpttänään 
nubiStettama jättimäisen järjestelmän m utaan, tuten sosialistit 
tahtomat? Kumpito on toto shmiStunnalle nptpään ebuEisempi ja 
enemmän siunausta tuottama?

SBarfinainen eroituS nytyisen phteiStuntajärjeStelmän ja sosialis- 
min mälillä on se, että pääoma ebeHiseSsä on ytsityiSten, jältim- 
mäiseSsä maltion tahs yhteisöjen hallussa. Sosialism i ei poista
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ytntyiSomiStuSta mitä tu lu tustavaro ip in  tulee: jotainen saapi niitä 
esteettömään iu lu ttaa , va ih taa  tapi lapjoittaa; ainoastaan tuotan- 
toon iäptettp pääoma on tautien  ppteiStä omaisuutta, joia, niin- 
iuin itse tuotteitten jaiofin, on vissien ppteiSfunnan antamien 
sääntöjen alainen. Sosialistit m yöntävät fyHä, että nyiyinen jär- 
jeStelmä ipmiStunnaSsa täpän aSti vallitsevan suuremman itset- 
iäisyyden tafia  on ollut välttäm ätön  väliaSte sen tepitytsessä, 
mutta pe v ä ittä v ä t samatta, että ipmiSfunnan jo pitäisi olla iyp- 
synyt työSientelemään yleisen pyvän  ja yleisen edistymisen eduin, 
v ä it tä  toinen työntetijä ei työstään saa enempää luin toinentaan. 
3oS nyiyinen järjestelmä itseifäisine pyrintöineen eteniin suurem- 
pien ja  ypä suurempien rifiaubien foioonpaalimiseisi saapi jatiua, 
mätänee ypteiSiunta ypä enemmän ja se Vaipuu toipdoin muuta- 
mien rapapopattojen seodaaliperruuden a la ise t!

Cnio nyt ipmiSiunnatte pyödyflisempää, että pääoma tulee yp- 
teisefsi omaisuudefsi Vai eiiö?

Piili toäittää, ettei sosialismi epdottomaSti ole oifeutettu Vaati- 
maan tunuStuSta ipmisiunnan ainoana pelaStuSieinona ypteisiun- 
nattiseSta iurjuudeSta. .bän myöntää että iilpailutta, jota s osia- 
listit aniaraSti tuom itsevan vo i olla pyväiin  puoli ja pääoman 
voitto  nytyiseSsä ypteiStunnaSsa on usein paljoa pienempi tuin 
moni otatsuutin; ei ole varm aa, etfei sosialiStiseSsatin valtiossa 
itsettäisyyS jossain toisessa V äittä eptä lievemmässä muodossa 
pääse ilmestymään. Alutta toiselta puolen on jou tava  v ä ittää , 
että nyiyinen ypteiStuntajärjeStelmä semmoisenaan olin jotain niin 
pypää, etfei sitä saisi muuttaa ja muodostaa toisenlaiset)! Piili 
huomauttaa, että esim. orjuutta tatsottitn samoin monta tupatta 
Vuotta a iv an  luonnolliset^ ja Välttämättömätsi laitotsetsi, niin- 
itään  o liv a t useammat eri säätyjen etuoiteudet m uta a iv an  väli» 
tämättömiä. P lu tta  yptä ta itti ei ipmiStunta jäänyt tälle asteelle. 
Alemmat tansanluotat ponnistelivat Voimiansa; ta itti voito t, jotta 
pe saivat, tatsottiin topta luonnottisttst oiteutsitsi; mitä eivät saa- 
Vuttaneet, sitä pe eivät v ie lä  ansainneettaan; semmoiseen oli map- 
dotonta pyrtiätään —  vieläpä ypteiStunnalle vaarattistatin . Näin 
paljon van p a  juurtunut tapa ja ytsityisten oma etu v a n u tta v a t
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yleisöön. M utta se, jolla on silm innähtävää vahinkoa yhteiSkun- 
nattiseSta muutoksesta eikä ole tunnettu peräti puolueettomaksi hen- 
kiloksi tämmöisissä asioissa, ei ole oikeutettu limittämään, että yh- 
teiSkunnadiset olot omat epäkoytineen välttäm ättöm iä ja yleensä 
muuttumattomina säilytettävät, yksityisomistuskin on tobistetta- 
loaSti aikojen kuluessa ollut sangen muuttelema käsite eikä sen takia 
ratkaisemaksi vastaväitteeksi jollekin muutokselle suinkaan somi sa- 
noa, että se loukkaa omiStuSoikeuben pyhyyttä: yhteiskunta on täy- 
hetteen oikeutettu poistamaan tahi muuttamaan tämän oikeuben, 
jos se asian tyystin harkittuansa katsoo sen esteeksi yhteiselle ebiS- 
tykselle.

M utta yhtä kaikki eimät nykyisen yhteiskunnan epäkohbat ja mää- 
ryybet Millin mielipiteen mukaan ole n i i n  suuria, ettei niitä moisi 
ryhtyä parantam aan, Varsinkin kun ne, ehkä hitaasti Vähentyvät, 
palkat omat ehbottomaSti kohoamassa. Piili oli ennen sitä mieltä, 
että nämäkin täybetteen riippuivat „pyybännäStä" (tarpeesta) ja 
„tarjonnasta", m utta työmäenkysyrnyS-nimiseSsä kirjoituksessa myön- 
tää hän suoraan, että tämä käsitys on määrä, 'palkat Voimat ja 
omatkin juuri siten kohonneet, että työntekijät omat liittyneet yh- 
teen yhbiStykbin, joissa yhteisesti on pakoitettu työnantajia koroit- 
tam aan työväen palkkoja. Piili on sen takia työmäenyhbiStyStcn 
harras kannattaja ja suosija. ,,0 n  melkein jou tava  huomauttaa, 
että siinä keStämyyben taistelussa (työvoiman) ostajien ja myyjien 
välittä , jonka kautta tuo hinta muoboStetaan, ei mikään muu kuin 
työntekijäin luja yhteenliittyminen moi antaa heille mahöollisuuben 
menestyksellä V astustaa työnantajia". Oän ei ebeS kummastele, 
että työmäenyhbiStySten jäsenet tuntemat vastenmielisyyttä niitä 
kohtaan, jotka eivät tahbo liittyä yhbiStyksun ja  näiben hyväksi 
tehbä uhrauksia, vaikka yhbiStySten työväelle tuottamat ebut tule- 
v a t  sekä jäsenien että ulkopuolellakin olevien hyväksi. Piili ar- 
Velee, että usein työpalkkojen korotus jonkun ammatin alalla Voi 
aikaansaaba alennuksen toisessa ammatissa, koSka välttäm ättöm än 
ta v a ra n  kuluttajat työpalkkojen koroitukseSta riippuvan hinnan- 
korotuksen johboSta pakosta käyttävät vähemmin tavaro ita  muilla 
aloilla. SäStä tietysti seuraa, että niiben ammattien, jotka eivät v ie lä
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ole muobcStaneet ammattiyhbistyisiä, tulee mälttämättömäSti tehbä 
se, eEeimät tahbo tärsiä tuntum am pia vau rio ita , © itä paitfe on 
1; yöiStymiäelätttciuä suuri iaSmaltama maitutuS työmiehiin: se an- 
taa  sitä harjoittamaEe työmäeEe tyynemmän ja  rauhattisemman 
luonteen, to tu ttaa  sitä iurinpitoon ja iurinalaisuuteen: yisityisen 
alistumiseen yhteisen hyöbyn atte. ZoS iohta toielä jossain m äärin 
työmäenyhbiStytbSsä Iuoifaetujen ajamiselle on olojen paioSta an- 
nettu huomattama sija, ei ole epäilemiStätään, ett’ei toähiteHen, tun  
maStatohbat omat tasoittuneet, rattauS  omaan s ään; im ja ammat- 
tiin laajenee yleiseift ihmiSrattaubeist. M utta  toiStaisetsi ei soban- 
fäyntiä eri iansanluottien mäliEä —  iiäm ä tyttä — moi taottaa, 
©e on peltiä forulause, iu n  m uutam at a la ti saarnaam at, että 
työnantajan ja  työntetijän etu on sama. t ie ty s ti  on molemmille 
ebuEiSta, että liiie iät; hymin ja on tuottam a, m utta yhtä selmä 
on, että esim. iorotettu työpalkka (ja  siinähän kysymys ebuSta pää- 
asiaEiseSti tulee ilmi) on työnantajalle epäeebuEiSta ja  päinmaS- 
toin. „M utta" , lausuu Mifl, „iatsoen siihen tosiasiaan, että mal- 
taam a enemmistö ia iiis ta  ihmisistä on työmiehiä ja  myöskin siihen 
m älttäm ättöm ään totmautsen mähäisyyteen, jo ia heille lankeaa ior- 
feimmaStaiin palkkasummasta, mifä teoEisuuben nykyisessä tilassa 
yleisesti] moi tulla iysymyiseen, on se erittäin ioimottama, että 
työntekijät moittamat ja  saamuttamat työpalkan iorieimman rajan , 
missä täm ä nyt sitte lieneekään. izoka ei tähän toimomuiseen 
yhby, hänellä on aiman toinen simeeHinen fan ta  ja  hänellä on yh- 
teiSiunnan tila s ta  tulemaisuubeSsa peräti toisenlainen fäsityS tuin 
täm än firjoittajatla".

©uuremmat p a lia t työmäeEe omat siis MiEin mielipiteen mu- 
iaan  omiansa pelastam aan nyiyiStä yhteiSiuntajärjeStelmää. Oätt 
armelee, että samaan tuloiseen päästään  siten, että työntefijöitle an- 
netaan osallisuus liitteen moiitoon ja  mihboin moimat työmiehet itse 
perustaa omia liitteitä yhbiStymiSaatteen peruStutseHa, n. s. yhbiS- 
tytfiä, joiben toto moitto lanteaa ytsinomaan itse työntetijöiEe.*)

*) KoSka olen ottanut maan esittääkseni Millin omia mielipiteitä i l m a n  
t arkas t us t a ,  en lausu mitään o m a s t a  p u o l e s t a n i  tästäkään hänen at- 
melustansa.
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9)ptä innottaaSti luin tpömäen- ja tuotantoppbistptsiem puolustaa 
Alid nautinto- ja  ratvintoppbiStpSten perustamista tpömäen teSten. 
A äitä tin  hän pitää erittäin sopimina poistamaan nptpisen ppteis- 
tuntojärjestelm än »varjopuolia ja pelastamaan sitä periiaboSta, 
tvarfiniin poistamalla sitveedistä mäbännäifppttä teStinäisiSsä toi- 
missä, ©idä Kestämätöntä on, että tvapaa iilpailu  suuressa mää- 
räSsä ebiStää petollisuutta tatvaroitten »valmistamisessa ja maip- 
boSsa, KotemuS on näpttänpy että nauttimuSppbiStptset poiSta»vat 
täm än epäiopban, jopon »vipboin repedisettin talvaran »valmistajat 
ja  »vaiptajat päivitetään. P tu tta  ne poistamat mpös fofo jouion 
m äliiäsiä, jotta, jotainen ppptäen itsellensä »voittoa toimestaan, ai- 
noaStaan taHiStamat tam aran pinnan ja  metämät pois »voimia 
marfinaiseSta tuotannosta. 3 a  tväpäisetsi ei mpöStään näitten pp- 
bistpsten tasm attam aa mertitpstä ole armoSteltama: tpöiväenluotta 
saapi niiben toiminnassa parjaantua useampien ppteiStunnalliSten 
asiain tästttelemiseSsä, jossa sen fpfp ja armo epbottomaSti topoaa.

lo ise lta  puolen rpptpp 3Jtid „taloustieteen pääpiirteissä" laa- 
jalti tartaStam aan niitä mäitteitä, joita on teptp sosialismin toto 
suunnitelmaa maStaan. SBäitetään pääasiallisesti, että, jos jotai- 
selle pänen tpöStään annettaisiin pptä suuri paltinto, ei monella 
vlist palua ponnistella »vointiaan, tuin ei saa »valvojaan »vastaa- 
m aa tormauSta, maan pptäläisen osan tuin puolimattomampitin 
tpöntetijä. SJlutta nptpiseSsä ppteiStuntajärjeStelmäSsä on °/10:llä 
mielä mäpemmän palua maimata itseänsä jontun ptsttpisen rapa- 
popatan ppmätsi —  jolloin pän ei saa sen suurempaa osaa moi- 
toSta —  tuin sosialistisessa ppteiStunnaSsa, jossa t o t o  »voitto 
lanteaa taitille tasan jaettamatsi. 3°S jotu rupeisi ilmeisesti tais- 
tuttelemaan, olisi tietpSti sostalistisedatin ppteiStunnaHa samadaifta 
pattoteinoja tuin nptpisedä. 2did armelee mielä, että, titn ebedi- 
seSsä ppteiStunnaSsa fa itti tpö tepbään ppteisön ja  taittien pptei- 
setsi eitä ptsitpiSten ppmätsi, tämä tieto täsmättäisi ainatin mäpi- 
teden t a i t t i a  tpöntetijöitä porrastam aan ppteistä ppötpä, puo- 
lim atta siitä, ettei toinen saa suurempaa tormauSta tuin toinen- 
taan . Sam oin npttin suuressa osassa testi- ja  torteammaSta sää- 
bpStä tvelmodisuuben tunne maptatvaSti m aituttaa, m aitta esim.
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laiSlemmaEe tvirfamiebelle m adetaan sama p a llla  luin toimeliaani- 
tnaliefin. äfioinban sitä paitfe sosialiStiseSsalin maltioSsa yleinen 
ypmälsyminen h. s. leboittaa pyteiSlunnan i a i i i i a ,  luten nyt 
muutamia jäseniä, melmoEisuulsten tunnoEiseen täyttämiseen ja py- 
teiSpymän ebiStämiseen. S äpän  m ailuttaa ivielä erittäin parempi 
ja laajemyi laSmatuS, jonla merlitpS ei ole roähäisefsi arlvoStel- 
tatva. Ayfyään on itsenäisyys suuremmassa tai pienemmässä 
m äärässä laillien ponnistusten ja  rientojen m äärääjänä; sen sijaan 
astuisi tuletvaisuubeSsa lepittyneempi melmoEismiben tunne ja  upraa- 
maisuuS toisten pymälst, jos sosialistiset aatteet toteutuistoat.

Sosialism ia moititaan toielä siitä, että se ta laa  toimeentulon 
joiaiseEe ja että mäeStö siten tulisi lastuam aan suunnattomasti. 
PiiE on tässä supteeSsa aiman toista mieltä. Kun mäeStön lisään- 
tymiseStä m a p b o l l i s e S t i  syntyivät maileubet eiivät enää jopbu 
rapapopattojen ja työnantajien riiaStumisyaluSta, tulee epäilemättä 
yyteiSiunta pitämään yuolta siitä, että ioytuuEisuuS mäeStön li- 
sääntymiseSsä pääsee maEaEe, m aillapa lainsääbännön lau tta ; m utta 
mielä enemmän moipi täSsälin suhteessa obottaa suuremmalta ym- 
märtämäisyybeltä, miniä ebiStyneempi laSmatuS tuopi mulanansa.

Soitten lomittaminen yyteiSlunnan jäsenten leSlen sosialismin 
peruStulseEa tuottaa lyEä Piili tn armelutt m ulaan maileulsia, 
mutta ei suinlaan semmoisia, etteimät iymiSjärli ja oileubeutunto 
moisi niitä moittaa. 3 a  lailiSsa tapaulsiSsa omat ne mäyäpätöifiä 
merrattuina niihin maileulsiin, joitten alaisena nälyinen pyteiSlunta 
on. Tietysti riippuisi oilea somittelu etupäässä joytajiSta ja loSla 
pyteiSlunta lolonaisuubeSsaan malitsee nämä, on otalsuttama, että 
ne paremmin yoitaamat ja  maalimat ypteiStä yyötyä luin nylyiset 
omaa moittoa etupäässä pyytämät miranomaiset ja  rapapopatau 
jotla usein syntymisen lau tta  pääsemät maraEismueen ja mapta- 
maan asemaan yyteiSlunnaSsa. solutta toiselta puolen 3JliE jossain 
määrin pellää, että maileuS saaba suuren yyteisön m uuttamaan 
tamanmulaiSta työtapaa (loSla joytajat, joiben asema riippuu yy- 
teisön m aalista, eimät taytoisi meneteEä mastoin malitsijainsa tay- 
toa) moi tchbä manpoiEaolijaisuuben pysymälfi eilä antaisi lyEin 
tilaisuutta omituisuisiEe ja itsenämEe luonteiEe mapaaSti ja esteet-



tömäSti lepittpntään lolo ipmislunnan ppödpln. syttä mainitusta 
sppStä en tapdo ryhtyä tä tä lään  Piisiin mielipidettä tarlaStam aan; 
pän mpöntää itse, että mainitussa pelossa tvoi olla ppioä osa liiot- 
teluaiin, „iuten muissa sosialismia ivastaan teybyissä mänteissä". 
Jöaan Piisiin pesfo on Is litoin sesitettätoiSsä, loSla se etupäässä 
johtui siitä mielipiteestä, jota pän puolusti oppi-isäänsä iuusuisaa 
nlosoosia jBentpamna ivastaan: että nyfyiseSsäiin ppteiSluntiaSsa 
yleisestä mielipiteessä on liian suuri ivalta p Intoisen penlilön pii, 
upaten tappaa päneSsä alfuperäisen eriloisuuden ja tepbä päneStä 
ivaan ppteislunnattisen ioneen.*) 

sydä esitetpStä läpnee selivisse, että Piisi tasapuolisesti on pun- 
ninnut seiä npipisen että sosialistisen ppteiSluntajärjeStelmän asian- 
paareja. P liiä  npt on panen oma mielipiteensä, jota sefä muut 
että pän itse luisuu s o si aliStis elst ?

Piisi mpöntää senlin m ääräin, että ruumiillisesti tapi penliseSti 
lapjallaam m at penlilöt saamat enemmän lorivauSta tpöStään luin 
toiset, luonnonlapjojen puolesta epäedullisemmassa asemassa olemat; 
nslä sidoin annetaan side, jola on paljon saanut, mielä enemmän; 
mutta pän m uistuttaa, että npfpään ja fauan ailaa ivaSfebeSlin 
oma etu tulee olemaan paljoa mailuttaivampana leinona asiain 
tarlfaan  ja  lunnodiseen poitamiseen luin jalommat mailuttimet; että 
täptpp ppteiSlunnan uubiStuSparraStulnSsa aina ottaa luluun suuren 
suuri joullo leSlinlertaina ja tämän mitan alapuoledalin olemia 
ipminä ja  että ebiStpS, m iläli se ivarnnlin riippuu laSmatulsen 
mailutulseSta ja sen uudistamisesta on supteediseSti pitainen ja 
läppi merladeen eteenpäin, m utta että sosialistinen ppteislunta 
ebedpttää jotenlin lorleata nmeediStä lepitpStä sen jäsenissä. 
XäStä seuraa Plidin läsitplsen mulaan, että ppteiSlunnan täpbcl- 
linen uudistaminen ja muuttaminen ei mielä ole mapdodinen, 
maan on mielä jonlun ailaa eteenpäin ppspminen nplpiseSsä jär- 
jeStelmäSsä, jossa luitenlin mälttämättömäSti pdä mainitut pa- 
rannulset omat eSteettömäSti ailaan säätämät. P lu tta  ppmin
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*) Jämän aatteen on MIU kirjassaan „SBapanbeSta", joka-mvög Iöt)tt)t) 
suomeksi käännettgnä, tapfemmin feiittäntjt.



mahbottista, jopa luu! tavuakin on, että sosialistinen hhteiSkunta- 
järjestelmä tulemaisuubeSsa pääse m altaan : sitä sopii pitää „ar- 
vooliaarta ihanteena", johon moi phrkiä Voarsiniin siten, että tämä 
järjestelm ä ilm an esteitä saapi tulla koetuksen alaiseksi pieneni- 
missä yhteisöissä, joissa se paremmin moi toteuttaa laajentua!- 
sensa sitte ehkä yhä suuremmille aloille. P lu tta  sosialismi ei toielä 
ole, kuten sosialistit itse mäittäm ät, ehbottomaSti pibettätoä ai- 
noana pelaStuSkeinona, ennenkuin olemme saaneet seltoide kokeitten 
kautta, niissä m äärin täSsä VoäitteeSsä moi olla perää, Piili ei 
laisinkaan epäile, että sosialistisia yhteisöjä ainakin gourier’in ja 
Dmen’in mallin mukaan omat mahbottista, eikä mhöSkään, että 
kokeisiin aika on aiman kypsynytrssb kaikki m aa moisi nht jo (tie- 
tysti sopimalla tamalla) hänen, kuten föenrh ©eorgeb käsi- 
tylsen mukaan, fiirtyä maltion käsiin, kaikissa tapauksissa omat 
nykyiset yhteiskunnalliset olot ja toimet kadottamat „puhtaasti 
mäliaikaisiksi", niinkuin Piili elämäkerrassaan niitä nimittää.

Plillin phteiSkunta-oppi — sosialismi ihanteena tulemaisuutta 
marten, npkhinen järjestelmä parantuneessa muoboSsa tooellisuu- 
tena — perustuu hänen simehSoppiinsa, oppiin „utilitarism ista" 
(eli utilitarianiSmiSta), jonka hän sai jöenthamilta ja jota hän 
suurimmalla innolla puolustaa. Xärnä oppi maatii, että ihmis- 
kunnan hleinen ja yhteinen onni on asetettama jokaisen yksityisen 
ihmisen pääharraStukseksi, toisin sanoen: kaikki ne phrinnöt omat 
kuoletettamat, jotka sotimat ihmiskunnan yhteistä onnea maS- 
taan. Äun nht nykyisessä phteiSkunnaSsa löytyy paljon miheliäi- 
fyyttä ja  onnettomuutta, tulee joka yksityisen ihmisen pontemaSti 
työskennellä epäkohtien poistamiseksi; sillä elTei hän sitä tee, on 
hän ehbottomaSti itsekin shhpäänä tähän miheliäishhteen ja onnet- 
tomuuteen. ©en tähben ei PliHkään tahbo, että toisetta tahi toi- 
setta puoletta mentäisiin niin pitkälle, että ihmiskunnan onnellinen 
kehkehthmineu häiriytyisi. £ ä n  ei ole mikään luokkataistelun pS- 
tämä, maikka hän katsoo sitä mälttämättömäksi mäliaSteeksi suu- 
remman onneu saamuttamiseksi koko ihmiskunnalle. ^tsekkäisppS 
on mahmaSti juurtunut nhkhiseen phteiSkuntaan, joka kaikin tamoin 
sitä ebiStää jäsenissään; npkpään on yksityinen ihminen paljoa

74 —



—  75 —

mäpemmin luin eflm. muinaisuuben pienissä ppteiSíunniSsa halufaá 
toimimaan i l m a n  í o r m a u S t a  yhteifert chivan ja  toisten onnen 
ppmälsb S äm ä on Pitsiin mielestä terrassaan surluteltama iät- 
santotanta, joia laipaa perinpohjaista muutosta. 3 a  maistamana 
mälilappaleena tämmöisen muutoisen aifaansaamiseisi r a u p a l l i -  
s e l l a  tantalla on yleisen ääneSthSoifeuben säätäminen; sillä sen 
lau tta  pääsee lansan tahto selmemmin nätpmiin ja  laillien pp- 
teinen onni silmällä pibetplsi. P M  lausuuíin sen tafia,*) „etfei 
m ilään äänioileuSjärjeStelmä moi olla ppspmäiseSti tppbpttämä, 
jossa jolu henlilo, (lun  pän maan osaa lulea ja  lirjoittaa selä 
malsaa aiman pienen meron) tahi luo lia  on tpltönään poiSsul- 
jettu, jossa maalioileuS ei ole amoinna lailiile täpSiläistEe ipmi- 
sille (mpöS naisille), jo tla sitä paluamat" ja että tämä oileuS ei 
suinlaan saa marsinaiseSti riippua maraEisuubeSta.

3 a  ppä enemmän onlin suuri enemmistö jola maassa rumennut 
porrastam aan tä tä  oileutta ja siten pleiStä ppmää ja  ebiStpStä 
raupaEiseEa tamalla, m ailla pliluolfa, luten P M  sanoo, mielä 
m äittää, „etfei enemmistö puoli maan meneStplseStä, loSla M ä  
muía ei ole mitään labotettamana". eleensä on pliluolan läfitpS 
tpömäeStön parraStuläSta ja oileaSta loptelemiseSta sangen maiEi- 
nainen ja liero. Suo  entinen patriarlallinen supbe tpönantajien ja 
tpöntelijäin mälillä on ainaiselfi päminnpt —  eitä se suinlaan jä i- 
iimäisille oEutlaan ebuEinen — „tpömäli on ottanut asiat omaan 
läteensä: se ei enää ole lapsen tamaEa jopbettamiSsa". „Aiippu- 
maisuuben ja polpoulsen peruSaate tulee tpömäeEe ppä sietämättö- 
mämmälsi ja täm ä maatii, että sen asema perustetaan itsepaEinnon 
popjaEe". Aplpajan lansojen tulee oppia, että niiben ppminmointi 
sangen suuressa m äärässä riippuu tpötä telemän lansanluotan itse- 
paEinnoSta, sen omantaleiseSta asemasta ja itsenäisppbeStä.

*). K. Considerations on representative government, pcopl. eb. 1894 silt). 68,71.



Zy owaen minimipalkka waltion ja 
kunnan töistä«

#oSfa se ihminen, jonfa täy ty i panna faiffi »voimania niufan 
jofapäiiväisen teiivän hanfintaam  et »voi henfiseStifään ebiSthä 

eifä häneltä »voi tvaatiafaan aifaa  ja  halua muitten asioitten aja- 
miseen, on luonnollisesti fhshmhS riittäm ästä  thöpalfaSta pääfvhta 

nhfhiseSsä laajassa thötväenfhshmhfseSsä. Xhötväen harraStufset 
o »väitin etupäässä iäänthneet tähän  pääfohtaan ja thö laio t oivat 
eritoten tarfoittaneet »vanfan aineellisen peruStuisen tuom ista thö- 
mäelle thöpatfiojen iohottamiseHa.

iDtutta ennen tu in  oiteaStaan »voi puhuaiaan  thöpatfiojen fo= 
hottamiseSta, on aineellinen perustus turivatta»va thöiväelte aittafin 
ftten, että jofainen tunnollinen thöntefijä, jofa t a h t o o  tehdä 
thötä, s a a  thöSfennetlä patfaSta, jofa tuo ttaa  hänelle ihmiSarivvisen 
toimeentulon. X äm ä ei täheSfään ote asian ta ita  nhfhiseSsä hh- 
teiSfunnaSsa. KumvamattomaSti on tvteennähtetth, ettei jofainen 
thöfuntvinen ja tpöhaluinen thöntefijä aina »voi saaba riittätväSti 
thötä »vähäiseStäfään patfaSta, s. o. nhfhinen hhteiSfunta ei »voi 
semmoisenaan elä ttää  tunnollisesti faiffia jäseniään.

AanSfan suuri tvalianfumouS »viime »vuosisadan lopulta oli ai- 
»van ilmeisesti ivaan fvtmannen säädhn, portvarifutm an »vapautta- 
minen aatelin ja  papiston mielitvaltaisuubeSta ja htüvaííasta. 
rä m ä n  asian tobiStamisefb r iittä ä  hfsi ainoa tobaba juuri patffa- 
fhshmhfsen alalta. Sv »v. 1791 fiettettiin thömiehiä „neulvottete-
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rnaSta ja  päättäm ästä luulluista ypteisistä eduista" ja  täm ä yp- 
tyrnismapauben rajoittaminen perusteltiin ftllä, että yptymiSten tar- 
ïoituS oliiin „työnantajien paioittaminen iopoittamaan päitvä- 
palïan  pinnan" (ï. Moniteur uniio. tv. 1791 n:o 166: iielto 
„prendere des arrêtés ou délibérations, former des règlements 
sur leurs prétendus intérêts communs“; tarioituS „de forcer 
les entrepreneurs de travaux à augmenter le prix de la jour
née de travail“). Syöiansa ei suorastaan tooittanut fanottaioaSii 
m itään ioïo tuosta suuresta mattaniumouïseSta. P îu tta  se on 
rnpönnettämä, että AanSïan juuri toallanïumouS laSïi jonkinlaisen 
perustunen työmäeniin oiïeuisien lopettamiselle. izo toallanïu- 
mouïfen alïuaitoina yerâft sbariism ïunnaSja aate joïaifen ïanja- 
laisen „oiieubeSta työnsaantiin" („droit au travail“) s. o. soaltion 
melmottisuubeSta pitää puolta siitä, että joïainen, jolla oli palu 
tpönteioon, sai typbyttää täm än palunsa riittäsoää iortoauSta 
ivastaan. P iu tta  ivasta seuraaman muosisaban aliupuoletta herätti 
tämä tvaatimuS enemmän puotnioia, marsiniin iun tunnettu sosia- 
listi gourier oli julistanut sen „iöppän ainoaifi ïalliiïsi oileubeifi", 
setä lämminspbämminen ireimi ©aint-©imon, jalomielinen fllosoofi 
gicpte ja  AatxSian iuuluisa runoilija Lamartine oli rumennut sitä 
innoiiaaSti puoltamaan, gicpte mäitti, että „jolaisen pitää ivoiba 
elää tpöStään" ja  AanSfan pailitus pani toimeen maltion puolesta 
„iansattiSteptaita", joipin otettiin joïainen, joïa ei muuten tvoinut 
saaba työtä, m aitta ne —  epäfäytännöfliseSti järjestettynä —  eimät 
menestyneet, ©nglanniniin neroïaS fllosoofi ja taloustieteilijä Sopu 
S tu a r t Pttll oli periaatteellisesti samalla lannatta. ■ Dn mäitetty, 
että „ypteiSfunta, jofa tunnustaa itsensä iyienemättömäisi tyybyt= 
täm ään joiaisen jäsenensä iieltämätöntä oiieutta työpön, ju listaa 
oman iuolemantuomionsa" ja „meibän jätteläisemme tulemat ium- 
maStelemaan, että on löytynyt ipmisiä, jotia tä tä  oiieutta omat 
epäilleet", spros. perinet ©aisassa on näyttänyt toteen, että oi- 
ieuS työpön on sama luin uusien tuloläpteitten luominen ypteiS- 
iunnatte ja  että siten, iun  i a i i i i  saamat työtä, moimat tpönteiijät 
luonnollisesti maatta itsellensä m. m. iorieampia paliiojaiin. 3 a 
rupttnaS BiSmarcf, ©aisan rautaianSleri, työmäen maStuStaja,



—  78 —

tunnusti päniin periaatteen „oileuben tpöpön", m ailla pän ei teli- 
npt mitään sen toteuttamiset)! 3 a  pleensä ei ole nplpiseSsä pp- 
teiSlunnaSsa mitään läptännöttisiä tuloilta saatu tuosta luonnoili- 
seSta „oileubeSta tpöpön", joia turioaisi sotaiselle tpöpaluttisette 
ppteiSlunnan jäsenelle ebeS sontunlaisen paltan.

■Kulta m aitta nptpinen ppteiSlunta ei ole iooinut saaba tätä 
periaatetta, tä tä  tpöpaltta-lpspmplsen perustusta marmatte pohjalle, 
on toisella samansuuntaisetta lpspmplsettä ollut parempi meneStpS 
ioaltion ja  tunnan puolelta. £ äm ä  lpspmpS on mäpimmäStä tpö- 
p a llasta , sonta lun ta  sa toaltio solo itse malsaioat tpöntelisöittensä 
tahi palottaioat uraloitsisoitaan malsamaan tpömäette, sotta tämän 
ei tarmitsisi nälläpallloipin nääntpä. Httutta aiman Oilein on 
puömautettu, että soS maltio sa lunnat rupeamat tässä supteeSsa 
näpttäm ään ppmää esimerlliä, m ailuttaa se mäpitetten soSsain mää- 
rin  plsitpisunlin prittelisöipin, ainalin moimat silloin tpöntelisät 
suuremmatta sppttä sa suuremmatta pontemuubetta muuattalin maa- 
tia itsellensä sam anlaista oileutta. ©upiStuneeSsalin muoboSsa on 
siiS minimipalllamaatimulsetta —  maltion sa tunnan töissä —  
suuri merlitpS sa moima.

Ensimmäinen pritpS täpän suuntaan teptiin Belgiassa, sen pää- 
laupungiSsa BrpSseliSsä m. 1855. Kalifornian sa AuStraalian 
lultalöpböt muutamia muosia ennen setä puono muobentulo olimat 
lopottaneet pinnat stipen m äärään saalla, että BrpSselin pormeS- 
ta ri sai laupnngin urallamieSten mälilirsoipin otetulsi määräplsen 
mäpimmäStä tpömiepitle rnalsettamaSta tpöpallaSta. Xämä mää- 
räps oli moimaSsa aina muoteen 1865, sottoin se jäi silseen, loSla 
sillä mälin poltat olimat nousseet pleensä niin lorleatte, etfei eri- 
tpiStä semmoista määräpStä luu ltu  enää tavoittam an. Pipöpem- 
min lun palla t taas laSlimay esiintpi lpspmpS uuhestaan Bel- 
giaSsa, mutta mpöSlin hollannissa. Englannissa, ©meitsiSsä, AanS- 
lassa sa lamattansa ©alsaSsalin. KpspmpStä on monipuolisesti 
näissä maissa malaiStu luluisissa leSluSteluiSsa, mäittelpiSsä sa 
tuttimulsiSsa. ttÖaStuStasat omat esittäneet soS sonlinlaisia spitä 
täm än periaatteen pplläämiselft sa puolustajat eimät nelään ole 
otteet maiti. Tapbon tässä ensin luoba latsapbulsen näipin mäit-
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teistin, ennenfuin teen felfoa minimipallla-aatteen lemiärniseStä 
eri maissa.

äöaStuStajat mäittämät enstfsi, että urafoitsijat eimät painajaan 
työmiesten paUJoja tamattiSta alemmiifi. täm m öinen mäite on 
mellein naurettasoa. 3iofainen metdäiin tietä® aiman ppmm, että 
uraioitfija enimmäfseen tooittaa juuri työnteli) äin pallfoja polle- 
maila. Kuivaama on eräs efimerffi firjapainotöitten uraiaSta 
Brpsselin eplaupungissa. Uraioitfija oli ottanut toimittaalsensa 
erään tpön niin m äpästä summasta, että lunnatttSpattitttS Jatsoi 
sopimaisi maalia päneltä selityistä. AmomieliseSti selitti täm ä 
nyt, että pän ailoi suorittaa tpön 5 tapi 6 oppipojan amuHa, 
joitte pän maisoi 2 ä 3 mf. miifoSsa (!) ja, ioSia itse oli tpö- 
puoneeSsa aina läSnä, moi pän iiiruptaa tpötä lu inia paljon ta- 
pansa. —  P iu tta  jos myönnetäänlin, että uraioitsijat polfemat 
tpöpallab mäitetään taas toiselta puolen, että sopimusten ma- 
pautta ei saa supistaa, että taloubettinen ebistpminen riippuu tar- 
minnan ja tarjonnan supteista toisiinsa ja tä tä  luonnollista sup- 
betta ei somi päiritä. i ä s s ä  pistää tuo manpentunut mancpeSteri- 
oppi esille. Apipisen maltion teptämä ei enää ole ainoastaan iän- 
salaisen suojeleminen suoranaista määrppttä maStaan, maan sen 
tulee turm ata peilompaa mälernämmän plimoimalta ja ryöstön- 
paluita, sen tulee Jatsoa, ettei föppempi tp llänään  pämiä talou- 
bettiseSsa supteeSsa, s. o. joubu riiiaam m an orjafst. $ a  Juitenlin 
on esim. NanSfaSsa ja 33elgiaSsa minimipalian m äärääm istä ni- 
menomaan sillä peruStufsetta ppljättp plemmiSsä miraStoiSsa, ettei 
ole oiieata supistaa tarminnan ja tarjonnan mapautta. Plinimi- 
palifaa maStaan on mielä mäitettp, että tpöntefijä, jotta ei ole 
moimaa maatta itsellensä semmoista, epiä piljaisuubeSsa sopisi tpön- 
antajan maatimuiseSta maisamaan tälle tafasin osan paljastansa. 
Kunnioin tpönantajitte ei tämä otaJsuma ole peibän pStämiensä 
puolelta! Sftutta joS tosiaan tämmöinen laillisten määräpsten fier- 
täminen on otaJsuttama, silloin on se eStettämä JorJeitta saloitta ja 
siten, että ammattippbiStpSten maltuutetut saamat ajottain tarJaStaa 
palJanmaJsuJirjat. SBäitetään mpöS, että Jun eimät toisellaan ai- 
nelset, jotta uraJiasumman määrääm ät, ole muuttumattomia, ei



tpöpalttataan ivoi olía ppsptväiseSti fama ja  että joStuS ahtaina 
aitoina on hpivätin, joS uratottstja faapi alentaa palta t moibat- 
fensa antaa ebeEeentin työtä tpömiehiEensä. Nämä ioäitteet tietysti 
eimät paljoa mertitfe. Spömiehiä ei saa pitää tauppatatvarana, 
maan ne oivat ihmistä, tansalaista ja  perheenisiä: juuri sen tatia  
ontin niille turlvattatva tvaltion huolelta riittätvä toimeentulo ja 
m uistaa tulee, että ivähin tpöpaltta m äärätään ivaan tviSstfsi ajaisi 
eitä jontun urätoitsijan ja hänen ivätensä pelastaminen satunnai- 
seSta ja  harmein sattum asta pu lasta  mitentään torm aa niitä lute- 
mattomia määrintähtötfiä, jotta toiselta huolen moimat tulla tpsp- 
mhtseen moitonhimoiSten uratoitsijain puolelta. Dn mhöStin sa- 
nottu, että m inim ipaltta on meltein mahboton m äärätä tappale- 
tpön suhteen, että siEoin tappaletpö on poiStettama. P tu tta  fti- 
henhän juuri phritääntin, toSta tappaletpö liiatft rasittaa tpön- 
tetijää samaEa tuin se tobiStettalvaSti painaa tpöpaltan a las , s. o. 
suopi tpöntetijäEe mähemmän palian  tuin ennen päim äpaltan mu- 
taan  setä patoittaa häntä tuhlaam aan tpönantajan aineista.

pelpoSti huomaa sotainen, että la itti plempänä mainitut tväit- 
teet eimät ieStä m itään totisempaa tariaStuSta. Säleliä on mielä 
p an , tolme mäitettä, jotta ensi silmäptseEä näpttäm ät jossain mää- 
rin  oiieutetuilta. P iinim ipaltan maStuStajat mäittämät nimittäin, 
että sen maEiteSsa la itti liian nuoret, liian manhat, heitot ja sai- 
raloiset suljetaan pois tpön saannista, toSta ipönantajat npt maan 
ottamat tpötptpisimmät moimat tpöhön; samoin huonottin tpön- 
teidät turhaan saamat hatea tpötä. Säm ä olisi sangen pätemä maSta- 
mäite, eEei olisi eri minimimäärä näiEe sääbettp, tuten tobeEa ontin 
samaEa tuin niiben lu tu tin  oppineitten tpöntetijäin suhteen on rajoi- 
tettu. © itä paitse eimät nuoret ja manhat, joiEa tamaEiseSti ei ole 
suuria tahi ei phtään perhettä, tarkvitsetaan niin tortetta paltto ja tuin 
teSti-itäiset. ¿uono t tpöntetijät saamat tietpSti ensin jääbä sprjään 
ja maSta tun  tarm is tappi suuremmatsi saamat hetin tpötä ja  npt 
luonnoEiseSti minimipaltaSta, toSta heibät tobeEiseSti tartvitaan.*)

*) Saamathan huonot roiriamiehetiin samalla miria-aSteeUa yhtä suuren 
palian luin paremmat — miniä tähden ei samoin meneteltäisi huonompien 
tnönteiijäin suhteen, jo§ ierran omat otetut tpöhön?

—  80 —
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■syleensä on suoraan sanoen naurettatoa huolehtia huonojen työn- 
telijäin toimeentulosta tässä suhteessa, sttlä, joS he nälemäb ettei 
heistä huolita, niin lpttä he rupepemat parantum aan itsestänsä, 
niin että heidän toimensa toaStaa forotettuja palifoja —  ja sehän 
olisi saugen hpmä seuraus minimipalian säätämisestä.

Soinen näennäisesti pätetoä toäite on se, että m inipalífa muía 
íohoittaa urallautm m an ja teiee tpön lattiimmalsi faupungisle, s. o. 
laupungin meroamalsamitte asuifaille. Sofiassa on iuitenfin — 
íuten ioiemuS marstnlin ©nglanniSta osoittaa — että, joS ura- 
loitsijat iohottatoat maatimufsensa, iunnat itse ottamat tpöt teh- 
bäisensä, jolloin ioio urafoitsijain moitto —  iun tarmittamat tpö- 
ia lu t omat haniitut —  lanieaa lunnatte ja meroniantajien fuorma 
päinmaStoin mähenee. © itä paitse on mpöS lu iuun otettama, että 
lorotetut tpöpallat mälittiseSti huojentamat löphemmän lansanluo- 
lan  m erotaallaa ja ainoastaan painamat marallaampien nislaa.

•Diutta pätemin maStamäite, on maStuStajien puolelta se, että 
lorleammat palla t mula houluttelemat suurissa määrissä laupun- 
leihin m aalaism äleä, jola siinä halee parempaa toimeentuloa. 
Säm ä mäite tietysti lelpaa la illia  parannulfta maStaan laupun- 
lien tpömäen tilassa. Essutta l o l e m u S  on osoittanut että mäit- 
teeSsä on hhmin mähän perää: tpömäli ei tulmimatta tuim aa lau- 
punleihin, ettei ole m itään toimoa tpön saannista, ainoastaan sen 
ta lia , että laupunlien tpömäeStön tila  parannetaan. KailiSsa ta- 
paulstésa on aina täm än tila  niin paljoa parempi, luin m aalais- 
mäeStön, että ennestään on jo lpttiu metomoimaa olemassa. EJiie- 
lettömältä näpttää jä ttää  la illi parannulset laupungiSsa filseen 
sen ta lia , että pelätään m aalta tulemaa lansaa. ®ilä m ilään sitä 
paitse eStä etupäässä suosimasta niitä tpömiehiä, jotla lauemmin 
a ilaa  omat lunnaSsa asuneet; näin omat esim. muutamat ©nglan- 
nin lunnat menetelleet.

5te, jotla m inim ipalllaa maStuStamat maltion ja lunnan mäli- 
tplsettä, mutta ei periaatteellisesti, omat sitä mieltä, että ammatti- 
phbiStplset itse moimat saaba palllansa lohoamaan paloittamatta 
tpönantajat siihen. Softaan omat marsinlin englantilaiset ammatti- 
hhbiStplset saaneet paljonlin ailaan tällä lamatta, mutta ne eimät

6
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fäiitä ta ittia  ammatteja, mielä mähemmin ïa iïïia  tyontefiiöitä jo ïa  
am m atissa ja  joS fitä a itaa  obottaa, tunne« täm ä tapahtuu, jääpi 
äärettöm än ju u ri joutto odottam aan polttojen tehoam ista tu ta  
tiefi tu in ta  tauan. 3>oS te rran  periaatteensa hymätsyy asian, ei 
pitäisi otsa m itään sitä m altaan , että ioaltio ja  tun ta  m äärääm ät 
sen poltan , jolla luulem at jäsenensä moimansa tunnollisesti e lää ; 
taitiSsa tapautsiSsa työmäellä h armoin, jo« m iiiointaan on moima 
m altio lta  ja  tunno lta  työlatoilla pnnä muilla teineillä tiriS tää 
torteainpia polttoja. P iu tta  useimmiten on tähän oman amun 
ehdottamiseen aiman toinen sph. Kuten jo plempänä huomautet- 
tiin , on marm a, että m inim ipaltatt m äärääm inen tunnan  ja  mal- 
tion töissä eumertin tau tta  m aituuaa  ytsityiseentin prittelijäisph- 
teen ja  täten hleensä aitaansaapi thöpalttojen tohoamisen: täm ä 
on tietysti aiman oitein eitä se hleisen hpmin moinnin tannalta  
ole tnitentään m alitettam a asia. S attum a«ti ontin Belgian entinen 
työntiniSteri, 31. NySsenS m aatim n, että m altion tulee olla jontun- 
lainen „maHi-isäntä" („patron m odèle“) ja  sen ta tia  on höntin 
yleensä ryhtynyt tä tä  liitettä  tulemaan.

Ï  o naftat niissä maissa, joissa m inim ipaltta on täytäntöön pantu, 
puhumat taittein  selmintä tieltä  sen hymätst Näm ä m aat omat, 
tuten jo m ainittiin, Belgia, ho llan ti, ©nglanti, N anSta, Smeitsi 
ja tamallansa ©aisa.

Belgiansa on liite m inim ipaltan hymätfi m oittanut suuren a lan , 
sittetuin se ensimmäisen yritytsen p e rä ltä  Brysselissä m. 1855 sai 
uuden toauhbin muobeSta 1884 altaen. Conseil supérieur du 
travail eli tortein työtoimiSto hartitft tysymystä m:na 1893 pe- 
rinpohjaiseSti ja  Brysselin tunnalliSneumoSto toimitti siitä m. 1896  
sosialistien m aatim utselta laa jan  ja  seiitaperäisen tuttim utjen sillä 
tulotseHa, että täm ä tun ta  samana muonna päätti panna minimi- 
järjestelm än toimeen setä urattatöiSsä että semmoisissa töissä, joissa 
taupun ti suo ra ltaan  ja  ilm an mälitäsiä täy ttää  työmäteä. Söiime- 
m ainitussa tapautseSsa päätti tu n ta  m atsaa 3 mt. minimipä Iitana , 
—  sosialistit olim at ehbottaneet 4  mi. NSten mainitun tuttimutsen 
tau tia  saatiin selloille, että n iistä  tunnista , joiben asutaSlutu 
nousi yli 8,000 47 eli 1,427,515 asutaSta oli säätänyt minimi-
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palttajärjeStelmän ja 39 eli 586,919 oli mielä sitä maitta eli oli 
se siellä maSta rnalmiStumaistttaan. äjhbetsäStä maatuntaneurnos- 
toSta on tahbetsan pannut sen toimeen. 28. 1896 nostettiin !p- 
shmhs parlamentissa eli ïansanebuSïunnaSsa: täällä hhmätsht ensin 
toinen tam ari eli marsinainen ebiSthtsen ebuStaja toimenpiteen, 
m utta ensimmäinen iam ari ja rru tti ja  iun hallitus phhäSti lupasi 
panna järjestelmän toimeen muutamitta aloitta, thhthi toineniin 
iam ari lopullisessa ääneSthiseSsään tähän sttoumuiseen. fèattituS 
oniin lumatuitta aloitta m äärännht ntinimipalian siten, että ura- 
ioitsijoitten tähthh maisaa maltion töissä thömäette paiiiafunnan ' 
tamattiset hinnat, jotia ebeltäpäin asianomaisten toimesta m äärä- 
tään  uratoitfijain tieboitst. E ttä  päästiin näiniin pitiätte, on suu- 
reisi osaist luettama thöminiSteri 21. NhSsenS’in anstotst —  saman 
miehen, joia mälittämättä toimettaan sai asiaan nhihisen belgia- 
laisen ääneSthSjärjeStelmän maltiottisetta alatta. ttJtutta häneen on 
taas m aiiuttanut sosialistien fasmama moima VelgiaSsa ja jär- 
jeStethn thömäeStön, marsiniin mahtaman iirjaltajaliiton ponniS- 
tuiset, m utta ehiä mielä enemmän se seiiia, että hänen omien huo- 
luelaiSten, ileriiaalien eli iatolilaisten ieSien on shnthnht lahio, 
iriStittiS-sosiaalinen puoluerhhmä (abbé S)aenS’in johbotta), joia 
monessa suhteessa asettuu sosialistien iaunatte mapaamielisiä eli 
marstnaisia pääoman enimmäiseen mapaamielisiä ebuStajia maStaan. 
Ptonet ääneSthiset omat nim ittäin ilmeisesti osoittaneet, että Vei- 
gian mapaamieliset omat ennen muita tuliaisen masitan palmelijoita.

Katu järjestelmää on pääasiallisesti tähtännössä minimipaltan 
suhteen: joto m äärääm ät tunnan tahi m aatunnan mirattiset asian- 
omaiset itse minimipaltan ebeltäpäin ja  täm ä määrähS on ehbot- 
tomaSti uratoitsijain hhmätshttämä urattaphhnnöSfään tahi saamat 
uratoitsijat ehbottaa tarjousta tehbeSsään m inimipaltan suuruuben, 
jota miranomaiset sitte ottamat hartitatseen ja  merratatseen paitta- 
tunnatta tähm ään teStipalttaan. jättim äisessä tapautseSsa — ja 
tahbetsaSta m aatunnaSta on ainoastaan taisi sen hhmätshnht — 
on aina se hantaluuS olemassa, että tähthh jo ta tarjoutseSsa mer- 
ra ta  ehbotetun minimipaltan suuruus toto urattasum m aan ja tämä 
tuIoS mielä ta itiiin  muihin samatta lamatta laStettuihin u ra tta-
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summiin; sen ohessa on tietysti aina ioielä lisäisi latsottama, että 
uraloitsijain tarjoam a m inim ipallla ei ole läppää leSlipalllaa mä- 
pempi. Säm ä järjestelmä on siis joutaman monimutlainen. Essutta 
lun  miranomaiset määrääm ät läpmän leSltpallan m ulaan minimi- 
pallan  suorastaan ebeltäpäin, ei tarmitse m uuta luin leSlenänsä 
merrata eri urallatarjoulfia: tamalliseSti moi silloin ilm an pitem- 
m ittä m utliua antaa etusijan sille, jola telee tpön palmimmaSta 
summasta.

Belgian määräplset urallalontrahbeiSsa sisältämät sitä paitse 
mielä useampia muita määräplstä tpömäen ppmälsi, jo tla omat 
pptepbeSsä minimipallan lanSsa. Esiin sääbetään useasti, lu inla 
monta oppilasta (alla 20 my ja manpaa tapi raihnaista tpön- 
telijää täpsiluntoiSten lu luun latsoen uraloitsija saapi pitää tpöSsä 
ja  lu in la suuri peibän mäpin tpöpalllansa on olema. Asianomaiset 
moimat malmoa pallan  malsamiSta; jola pleensä on tapahtuma 
jola miillo. Uraloitsijan tulee mpöS pitää luettelo lailiSta tpön- 
telijöistään ja näiben palloista ja  miilottain allelirjoitulsellaan 
tobiStaa nämä lista t oileilsi. Uraloitsija on »vastuunalainen ala- 
uraloitsijain toimista, siis mpöSlin siitä, että pelin noubattamat 
m inimipallan määräplstä. Öänen täptpp niinilään pitää ilmoitus 
näistä  ju llinau lattuna tehtaassa eli tpömaalla siinä pailaSsa, jola 
miranomaiSten puolelta osoitetaan. BsonaSti on erityisesti neu- 
mottu, miten tpöntelijät uraloitsijain tietämättä moimat esiintuoba 
malitulsensa. yoS uraloitsija ei noubata annettuja määräplstä 
minimipallaSta, saamat he salloa tamalliseSti 5 ml. jola tpöntelijää 
lohti päimäSsä. Sfiielä on uralla lon trah tia  loSlemiSsa säännöt- 
siSsä eri määräplsiä tpöpäimän pituubeSta, pö- ja  sunnuntaitpöStä, 
plitpön lormaarniseSta, maluuttamiseSta tapaturm an maralle, tpö- 
luntoismibeSta ja  raittiubeSta, mutta loSla tämä ei loSle lpsp- 
mpStä alim m asta tpöpallaSta, ainalaan ei suoranaisesti, jätän 
minä nämä seilat silseen.

Suloiset minimipallan säätämisestä Belgiassa omat olleet hpmiä. 
Äailli maaluntien ja laupunliluntien asianomaiset m aluuttam at 
mellein poilleulsetta, etfei muutos ole tuottanut mitään taloubel- 
lista  mahinloa ja ettei tpöntelijäin eilä tpönantajienlaan puolelta



— 8.5 —

ole iuulunut mitään sanottamia malitufjia. Xarnä moi ensi sil- 
mähtseHä näyttää tummalliselta, mutta tunnolliset uratoitsyat ar- 
melemat, että he juuri minimipaltan tau tta  pääsemät semmoisilta 
tilpailijoiSta, jotta moimat painaa urattasum m an tornin alhaisetfi 
ainoaltaan poltemalla suunnattomasti ihömäen haittoja. — 

hollannissa tu li thshmhS minimipaltaSta ensi terran esille pää- 
taupungin älmsterbamin tunnadiSneumoStoSsa m. 1891. Seuraa- 
mana muonna ehbotti m aistraatti, ett’ei asia antaisi aihetta mihin- 
tään  toimenpiteeseen. P lu tta  tähän ehbotutseen ei tunnalliSneu- 
moSto suostunut, maan antoi asian täfiteltämätft eräälle malio- 
tunnatte. 2lltupuoleHa muotia 1894 hhmätshi neumoSto matto- 
tunnan ehbotutsen mähimmäStä paitasta  fiUe thömäeStöHe, jota se 
täh ttää  joto suorastaan tahi uratoitstjain tautta. PJinim ipaltta 
on m äärätth eritseen tähstththisille thöntetijöille ja  eritseen apulai- 
sille ja  sentapaisille. SBähennhStä tässä minimipaltaSsa moi sitä 
paitse miranomaiSten suoStumutseHa tulia thshmhtseen uratoitsijan 
matinaiseSsa thöSsä olemille setä manhoille ja heitoille thöntetijöille. 
3Jluuten ei saa olla enemmän tuin 20 %  ihöntetijöiStä alla 23 
itämuoben, alla 14 ei hhtään. V alita  on matsettama thöntetijälle 
itselle jota perjantai ja tunta moi, joS tahtoo, maimoa paitan 
matsoa. Kuten Belgiassa, oivat tääHätin uratoitsijat maStuun- 
alaiset minimipaltan määrähtsiStä, joS antamat thön eli osan siitä 
muille uratoitsijoille. SlmoituS näistä sääbötsistä on naulattam a 
taittien nähtämätsi thöpaitalle ja  seittaperäinen luettelo thöSsä 
tähtethiStä ihöntetijöiStä ja niille matsetuista palte ista  pibettämä —  
jättöjen uhalla. Kappalethö on thllä sallittu, mutta joS huoma- 
taan, että sen tau tta  thötä ei tunnollisesti tehbä tahi että se liioin 
ponnistaa thömäen moimia tahi että thömäti sillä lamoin saa suh- 
teellisesti mähemmän paitan  tuin päimäthön nojalla (jota tuten 
tunnettu hleensä on tappalethön seuraus) moimat miranomaiset 
sitä tieltää. Thöpäimän pituubeSta, sunnuntaithöStä ja  hlithöStä 
on eritseen sääbetth. Slrnsterbamin tunnattiSneumoSto määräsi m. 
1894, että uratoittijain tu li tehbä tahbenlaiset iarjoutset, toinen 
hllämainittujen määrähSten perusteella minimipaltaSta ja toinen 
ilman niitä entiseen tapaan. Vuolen muoben tutuessa 1894 mm
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aiu§ta sen ieSiimatheitte teli ieSiimääräinen summa iaiiiSta tar- 
jouistSta uusien määräyisten fanSsa m inim ipaliasta h. m. 400,404 
hott. fsoriinia (1 fs. =  2,io mb) ja  alimmista tarjouisiSta 362,599, 
ilman niitä 391,903 ja 358,081. SäStä febviää, että ero iaii- 
fien tarjousten ieSiimääräiSten summien mälillä ilman uusia mää- 
rämistä ja  niiden ianSsa ei ole' iu in  2,17 °/0 ja alimpien tarjous- 
ten mäsittä ainoastaan 1,26 °/0, m utta ero ieSiimääräisen summan 
ja alimman tarjouisen mäsittä iummaSsaiin tapauiseSsa on sitä 
mastoin 10,5 %  ja 9,5 °/0. itäm ä tusoS näyttää ensin sangen 
hämmästyttämästä, mutta sen syyt sesmiämät erään yottantisaisen 
asiantuntijan lausunnosta: „meissä on ioiemuS siitä, että suuri osa 
uratoitsijoiSta antaa maan yltäen ainoan todellisen armonurneron 
ja että useammissa tapaitisiSsa maiytoehtoinen summa on enemmän 
tai mäbemmän näennäinen. 3te (uraioitsijat), jotta omat rajoi- 
tuSten puoletta, eimät useasti tee m itään eroituSta molempien 
summien mäsittä; ne, jotta maStuStamat niitä siiottesemat tamatti- 
seSti tuota eroituSta". Sam anlainen ioiemuS on myöS eräästä 
belgialaisesta maaiunnaSta, Länsi-?zsanbern’iSta, jossa se m. 1895 
pantiin täytäntöön. P iu tta  yleensä omat uraioitsijat hollannissa- 
iin, iuten Belgiassa muutoiseen tyytymäisiä.

©hbotuS m inim ipaliasta on hymäisytty useammissa tnuiSsaiin 
hollannin iaupungeiSsa ja  griSlanbin maaiuntasäätyjen toimeen- 
panema m alioiunta on niiniiään siihen suostunut. Säännöiset 
omat yleensä samat iuin SlmsterbamiSsa. E rittäin  ansaitsee huo- 
miota, että Snecfin iaupungin miranomaiset omat säätäneet mai- 
settamaisi 5 1/2 tunnin päim äpalian miiion iulueSsa, joS uraioit- 
sijan toimesta ta i yuolimattomuubeSta tahi luonnonmoimien („force 
majeure“) iau tta  työ osaift tahi ty iiänään  seisahtuu. —  hellan- 
niSsa iysymys m inim ipaliasta tuntien töissä on ehiä tärieämpi 
iuin muualla, ioSia täällä iunnat yleensä suorittamat nuo suuret 
satama- ja ianamatyöt, jotta hollannissa tulemat suuressa määrin 
iysymyiseen.

Kuntien ponniStuiset minimipalian suhteen omat maiiuttaneet 
yisityisiiniin liiiieisiin. S u u rin  osa uratoitsijoiSta yisttyisiSsä yri- 
tyisissä suostui jo m. 1894 mähimmän työpalian maatimuifiin,
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m utta, iun  eimät la itti antaneet perää, fyrttyi (seinen thösaiio 
raiennuStöitten alalla, jofa melfein tähbetteen onnistut. SSipboin 
epboitettiin hollannin parsamentissaiin m. 189,5, että mastioniin 
töissä mäpin thöpaliia (ja pisin t(öpäimä) määrättäisiin, mutta 
täm ä epbotuS hylättiin 38 äänellä 36 maataan. —

Englanti on, iuten tunnettu, tesm(t suuremmoisia ponniStuisia 
tpötväen ( ( to ä h l SBarsiniin oioat ammattt((biSt(iset (trade 
unions) ja tuntien (attituiset täSsä suhteensa iähneet etunenänsä ja 
puuttuneet mäpitnmän tpöpasian ipspmpiseeniin. Ensimmäisen r(n - 
näiön teii to. 1884 Lontoon firjaltajaliiton fihteeri ©rummonb, 
joia erään iirjapainouraian johbo^ta ivaati riittätvää minimi- 
p a liiaa  tpötoäette. ässiä tu li n ( t  usein jusiiseSti esille. P ionta 
epäiobtaa tpöpasiiojen supteen huomattiin. P iuun muassa oli 
Lontoon fouluneuiooSto (School Soarb) lv. 1886 tehnyt fopimui- 
sen erään liitteen ianSsa, jo ia ntaisoi (hioin alhaisia polttoja t(ö- 
mäelleen, 2smmatti((biSt(Sten ieSiuSneutooSto (Trade Council) 
tefi ipttä muistutuissa, m utta turpaan, jffiaan fun erän sen jäse- 
uintä, Eoof ja  tuo n (i(inen  englantiiainten teofoofien johtaja 
rouloa äsnnie Besanh silloin ((to in  innoiaS iaStvatuisen (arraS taja , 
ja  irintiHinen sosialintt, S tem art £eabsam, tvastioiirion piispojen 
faupistus m. 1888 m änttiin fouluneumontoon, attoi uusi aiia. 
2B. 1889 päätti neumoSto iirjapainotöitten supteen, että ainoastaan 
ne uraioitsijat saisimat siltä työtä, jotia iirjadiseSti sitoutuimat 
maisamaan tpömäettensä ammatissa säännöttiseisi tunnustetun pal- 
iän  (the minimum standard rate of wages). 2>oiu iuuiausi sen 
perästä sääsi Lontoon laupungtn maltuuSto (county council) p(- 
täläifen määräpisen ja iv. 1898 oli jo 112 tertvepSlautaiuntaa 
(„Urban sanitary D istrict“), joitta on paljon uraiia tö itä  toimi- 
tettamana iaupuniien puptaanapibon supteen, yhtynyt samanlaiseen 
toimenpiteeseen (30 maisoi ammattihpbiSthSten paliat). Säpän  
tuloiseen m aiiutti suurensa määränsä erän „(säpuoneen" (iansan- 
ebuStuisen ensimmäisen iam arin) toimitama tutiimuS näliäpal- 
io ista  „pifoilemiSjärjeStesmän" jopboSta. P iu tta  Englannin am- 
mattiyhbistyiset rupesimat mpöSfin asian (pmäisi puuhaamaan. 
SunbeeSsa m. 1889 ioioontunut ammattippbiStpSten (seinen iotouS
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päätti, että ppbistpsten tulisi täyttää faifft maiiutuSmaltansa, jo tta  
iunnalliSpallituiset ja muut miraStot maatisimat tileistä töitä an- 
nettaeSsa teettäjiisi taieita minimipaliaSta, s. o. paiiiaiunnalla 
tatoalliseSta tpöpaliaSta; ammattippbiStpSten parlamentarisen ma- 
lioiunnan pitäisi sitä paitse ioettaa saaba samat määräpiset mal- 
tion töitä ioSiemiin uraiiam äliiirjoipin. Seuraam atta muonna 
pibettiin ammattippbiStpSten yleinen ioiouS Limerpoolin iaupun- 
gigsa, jogsa tuo epäselmä määräpä tpöpaliaSta tarfemmin muo- 
boStettiin ammattippbiStpSten säätämäfsi paiiiaiunnan työpaliaiii 
(fair wages“) ja  useammat pallineomiraStot rupesimat tä tä  maati- 
m usta noubattamaan, muun muassa Solin jöurnSIn epbotuiseSta 
Lontoon malittuSto m. 1892. lffialtuuSto toimittaa listan, joia 
pannaan juliiseSti näptämäisi ja jonia neljässä sarefleeSsa on 
mainittu ammatti, palifam äärä, päimätuntien lufu ja p a lfia  yli- 
työstä — ia iiii ammattippbiStpSten epbotuisia noubattamalla. Näit- 
ten määräysten m uiaan maisaa maltuuSto suorastaan tpömäel- 
lensä ja niiben m uiaan, jommoisia ne omat uraiiatarjouSta teli- 
beSfä, täytyy uraioitsijaniin esittää tarjouisensa; muuten ei isäntä 
oteta lufuun. P iu tta  listan  määräpiset moimat muuttua, joS am- 
mattippbistpiset sopimat siitä ja  uraioitsijau tulee noubattaa näitä., 
llraioitsija on mpöS melmollinen pitämään ta riia a  iirjaa  maise- 
tu ista tpöpalioista eiiä saa ilm an asianomaisten suoStumuisetta 
antaa osaaiaan uraiaSta muitle; —  iaiieSta täs tä  on m äärätty  
meltoina saitoja, joS riiiominen tapaptuu. Koio suuri jouiio tun tia  
Englannissa on seurannut Lontoon, pääiaupungin esimeriiiä. 3 a  
iun uraioitsijat minimipalian tappamiseisi plenmäärin iorottimat 
uraiiasummansa, rupesimat iunnat ottamaan yleiset tpöt omaan 
puoStaansa, s. o. suorittamaan ne ilman mäliiäfiä eli uraioitsi- 
joita ja  Lontoossa perustettiin tä tä  marten eritpinen tpötoimiSto 
(W ork  Department). Säm ä toimenpibe tietpSti on ollut suotaisi 
moitofsi meronmaisajille, iuten luiuisat esimeriit iumoamattomilla 
numeroillaan osoittamat: uraioitsijain siipenaStiuen moitto on npt 
luonnollisesti tullut ebelliSten ppmäisi, ioSia yleiset tpöt eimät enää. 
ole maisaneet niin paljon iuin ennen. EräS puolueeton parla- 
mentin tu tiijaiunta, joia uraioitsijain ppöiiäpSten jopboSta sai
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asian tuttittam atb, lausui sen tafia m. 1897, että yleisten töitten 
suoranainen toimittaminen taupungin puolesta omien m irtailijain 
johboda on setä „toimottama että hhöbhdinen."

238. 1891 nostettiin fpspmps alim m asta thöpaltaSta iansan ebuS- 
iunnaSsa. I3ämä teiifin yleisin sanoin päätöfsen, että „m aitien 
tulee tehbä la itti, mitä se moi turroataisensa semmoisten haittojen 
mafsamista, sotia hleiseSti iatsotaan tamaUisifsi jota ammatissa", 
äöaltioniin töissä sai nht m inim ipaltta yhä enemmän sijaa ja  jo- 
teniin seiflaperäiftä määrähfsiä löhthh niitäiin marten, jotta tah- 
tomat uraialle ottaa maltion töitä, ©en lisäisi asetti mielä ebuS- 
funta m. 1896 iaisi m alioiuntaa, joiben tu li tu ttia , missä määrin 
1891 m. päätös oli pantu tähtäntöön ja  millä meneSthtsedä. 
B M iotunnat tobiStimat puolestansa, että päätös oli m aituttanut 
hhmää, mhöstin htsithiseen hritteliäishhteen ja ehbottimat muutamia 
pienempiä p a ran n u tta , muun muassa olisi suurempaan phtäläi- 
syyteen urattasopimuSten taam an suhteen phrittämä eitä saisi mi- 
tään eroituSta tehbä ammattihhbisthtseen tuulum an ja sen ulto- 
puolella oleman thöntetijän mälillä. —

NanStaSsa on marsintin Variisin taupunti toettanut saaba mi- 
nim ipaltta-aatteen, m itäli mahboIliSta tunnuStetutsi. 3 °  m:na 
1872 määräsi sen tunnadiSneumoSto, että luettelo Varttiin thö- 
patioista olisi julaistam a ja  ajottain tartaStettama ja torjattsma. 
Säm än toimenpiteen johboSta nousimat thöpaltat hleiseSti, mhöS 
htsithisissä hrithtsiSsä, toSta Varttiin thömäeStö piti tunnian asiana 
phrtiä luettelon palttam äärähtsiin. X hönantajat rupeftmat sen 
ta tia  an taraan  taisteluun luettelon jultaisemista maStaan; toiselta 
puolen päätti taaS tunnadiSneumoSto, jossa rabitaalit ja sosialistit 
omat suurena enemmistönä, m. 1887 sosialisti V aidanfin ehbo- 
luisesta, että ainoastaan ne uratoitfijat saisimat thötä taupun- 
gilta, jotta matsoimat luettelossa m äärätht paltat. E rään man- 
hän asetutsen m utaan muobelta 1837 tieltähthi tuitentin hai- 
lituS mahmiStamaSta tä tä  päätöstä. dJlutta tun  tunnadiSneu- 
moSion maltuutetut eimät tudeet totoutseen, jossa uratoiSta pää- 
lettiin ja päätötset muuten eimät odeet Iaidisia, tähthi järjestää 
asiat niin, että ainoastaan ne uratoitfijat otettiin huomioon, jotta



—  90 —

lupasimat malsaa maaditun paliiam äärän. jDiitään laillisesti stto- 
ivaa lupausten täyttämisen suhteen ei heiltä moinut maatia —  sen 
ta lia  ehbottiroat useammat sosialistit toma 1888 iunnattiSneumoS- 
toSsa, että uudistettaisiin entinen päätös muun muassa työpaliia- 
luettoloSta ja niin tehtiiniin. ttttutta baltituS oli yhtä itsepäinen: 
se ei toas)toistanut tä tä  päätöstä enemmän luin edettiStäiään. © itä 
toaStoin on neutooSto eSteettömäSti tooinut m äärätä työmäelle, 
jota se suorastaan ilm an mäliiäsiä täy ttää, 5 mi:n minimipalian 
eli oifeammin 150 mí. iuuiauSpalian 25 työpäimäStä; palfiaa  ei 
toäbennetä sotaharjoitusten, todistetun sairauden ja touostttain 10 
päimää iäsittätoän joutoajan ieStäeSsä. Aate toäbimmäStä työpal- 
la s ta  on jo leminnpt m uuattalin StanSiaSsa ja  eddotufsta on tehty 
iansaneduSiunnaSsa, jotla tarioittatoat tuon pilämainitun batti- 
tuifsette annetun iieltomattan poistamista. —

SmeitsiSsä omat useammat iunnat määränneet minimipaliioja 
joio suorastaan tahi uraioitsijain mäntyisettä iäytetyue työmäetteen. 
Nämä palia t omat pleensä suuremmat luin ne, jotía pisitpiSten 
prityiftSsä saadaan ja matytelemat meliein pfsinotnaan 4  ~ 5  mi. 
mälittä. Züricli aStui ensin tä tä  u raa  m. 1893, sitten omat seu- 
ranneet Söintertyur, Bteh Lausanne, Bern ja  Lujern. Lausannessa 
maisetaan p a llia  25 työmuoden perästä iaupungin palmeluiseSsa 
eläiieen muodossa iaupungiSsa asumille täysinpalmelleille tpön- 
teiijöille 2,50 m ariatta ja uliopuolella iaupuniia asumille 1,50 
marialla. —

©aisaniin on ajan henii temtnannt muiaansa mäbimmän työ- 
palian  alatta. iduloiset eimät iuiteniaan ole suuria; ebdotuisten 
pli on tuSiin pääStp. 3JiuutamiSsa palloin, esim. BraunstymeigttSsä 
on maadittu, että uraioitsija itse tarjousta tehdessään ilm oittaa 
paliiam äärät, KatlSntye’Ssa suljetaan ia iiii ne liiiieet pois iau- 
pungin uraio ista, jotla tiettämäSti rnaisamat näliäpaliio ja  tpö- 
mäelleen, ainoastaan Leipzigissä on säädetty tahl ainaiin  säädettä- 
mäisi maltuuSton puolelta ehdotettu, että maan ne uraioitftjat tu- 
lisimat iptymhlseen iaupungin uraiiatöiSsä, jotia rnaisamat tpö- 
mäelle tpönantajien ja  työnteiijäin íeSien somitun palian, idätä 
marten on eritpinen paliiam alio iunta asetettu. —
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@i ole epäilemiStätään,' että ihspmhg Vähimmästä i t a l i a s t a  
Valtion ja  iuunan tbiSfä saapi phä enemmän iannatugta eri 
maissa, varsinkin jos työtcäfi itse pontevasti rupeaa asiaa 
ajamaan, ©idä niinfuin jo monasti on huomautettu, on foio 
kansan aineellinen hhvin soointi vä lttäm ätön  ehto iaifette ediStht= 
seUe muilla aloilla ja  korkeampi työpalkka on taaS täm än aineel- 
lisen kohoamisen paras edistäjä.

3 a  sangen tähdellinen asia on, että valtio  ja iunta tässä suh- 
teeSsa nähttävät sihvän esimerkin — semmoinen vaiiuttaa, iuten 
ioiemuS on osoittanut, mahtavasti hisithiseeniin hritteliäishhteen ja 
hkstthijtin liiifeisiin. 3Jiutta luonnollisesti tulee jofa fhshmhs thö= 
palkkojen korottamisesta enemmän luin mitään muu toimenpide 
tohtaamaan paljon ja sitteätä vastarintaa.



SiirtolaiTuus.

y |;,un rtettu  englantilainen taloustieteilijä 3)ialttyuS on Väittäntyy 
että ravintoaineet eivät riitä  itymislunnatte, jos väestön 

lisätyö tapatytuu samassa m äärässä iuin tätyän aSti. ©en lau tta  
ei v o i stynttyä muuta luin i u r j u u t t a  ja tobettisuubeSsa on tnula 
furjuuS maailmassa juuri täs tä  saanut aliunsa. jzoS itymiset avio- 
liitossa riittävät lo v in  paljon lapsia, eivät V arat riitä  niiben 
laillien elättämifeen —  paitse varallaiSsa pertyeiSsä, joita on suty- 
teellisesti vätyän — ; joS taas itymiset eivät solmi avioliitto ja ja 
siittävät lapsia ullopuoleäa avioliittoa, stynttyty lu rjuu tta  V arnnlin 
naisitte, ©i siis ole muuta neuvoa lu in  etybottaa „prudential rest- 
raint“ selä avioliitossa että sen ullopuoletta suluVietin ttytybtyttä- 
miseSsä. Diutta loSla useampien mielestä tämmöinen Vaatimus, 
ainalin ntyltyään on IaSlettaVa tyurSlaitten unelmien joulloon, on 
n. l. uusi maltupaniSmi sitä mieltä, että sulupuolivietin ttytybtyttä- 
m istä ei ole estettävä, v a a n  ainoastaan leinoteloisetta tav a tta  — 
ja semmoisia, v iattom ialin  leinoja lötyttyty ltyttä —  o v at seuraulset 
sulupuolten tytyttymiseStä v ä lte ttäv ä t. Xämä olisi tetytävä lolo 
itymiSlunnan onnen lartuttamiseln, välttäm ättöm än lurjuuben eS- 
tämiselft, loSla fulupuolivietti on luonnollinen asia, v a i l la  ei sen 
ta lia  luitenlaan sovi saattaa viattom ia lapsia lurjuuteen.

P iu tta  lolo Pialttyulsen väite  ei perustuloltaan pibä paillaansa. 
Siöailea on tosin V älttää lu rjuu tta  useammissa maissa, mutta ltyttä
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sittentin to ie Ia tämän maa-pallon jää llä  löytyy ratointoaineita toto 
nptpiselle ipmiStunnalle ja yitfiä aitoja eteenpäintin, sen on g r. 
©ngelS muitten opeSsa tobiStanut. PiuiSsa maissa on peltomaata 
toiljeltätoätsi yltä ipliin, joS turjuuS uittaa totimaaSsa. 3 a  näin 
on siirtolaisuus ensi täbeSsä spntpnpt. poliittiset olosuhteet otoat 
mpöStin jo ammoisista ajoista saatta  ajaneet suuria ihmislaumoja 
tau taa  isänm aastaan: soiniiiialaiset ja  toiitingit läytitoät tästä  
syyltä muille maille uusia toteja pätemään. P iu tia  täm ä syy on 
tuitentin meltein aina sama tuin ebeslinen, siHä n. s. yoiitiitta ei 
oiteaStaan silloin tee muuta tuin syrjäyttää jontun tansanluotan 
jäsenet taloubellisiSta syistä —  toaitta nämä piiletoät sptoemmällä 
—  ja niin tetee toinen tansatuntatin, tun  se toista sortaa, tayi 
ainatin yaHitsehaa tansanaineS tuossa toisessa tansaSsa. 3oStuS 
tooi mpöStin siirthmiseen m aasta toiseen otla sppnä aitoan ytfityiset 
seitat: suuri runoilija g ram en  ainatin toatuuttaa, että hänen siirtp- 
misensä Auotstin johtui „satunnaisista olosuhteista ja persoonalli; 
siSta ppbpssiteistä", se ehtä tapahtui pääasiallisesti, tuten g r. ©pg- 
naeuS artoelee, panen toisen ruotsalaisen toaimonsa, ©poraeuS’en 
leSten, ©osia 28eSter’m toaitututseSta, jolla oli paljon omaisia 
luotsissa.

Dnto siirtyminen toisesta m aasta toiseen toteutettu? SÖaStauS 
sisältyy jo meltein ebelliseen efitytseen.

©i tu taan  ole toeltooHinen nältää  näpbä eitä ääretöntä tur- 
juutta. 3oS ei hau tooi omassa maassaan saaba jotatuintin toi- 
meentuloansa, on hau oiteutettu m uuttamaan toiseen, samoin joS 
häntä toaltioKiseSti toainotaan. ©i se ebeS useimmissa tapautsiSsa 
ole panen oma sppnsätään, että hänen täytyy siirtyä toiseen maahan 
oman tansansa teStuubeSta. Spp siihen on useimmiten toisitta. 
älSfen jultaisi tuuluisa @öuingen’in läätetieteen pros. ©bStein tir- 
joitutsen, jossa hau uupui toteen, että taiffi toaroteinot tautien 
ehtäisemisetsi toarsinaisiSsa taupungeiSsa otoat turhia, ellei tartaSti 
pibetä lu tua  siitä, että taupuniien läheiset pmpäriStöt saatoat pa- 
remman tertoepbenpoibon. 3 a  turpaa on eptäiStä maalaiStoäeStön 
muuttoa taupunteipin, ettei pantita parempia elämänehtoja täUe 
maalaiStoäeStöHe. © iirtolaisuus riippuu aitoan samanlaisista ebel-
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lytytsiStä. © itä ei moi m itään mahti maailmassa pyfähyttää, niin 
fauan tun ei totimaaSsa maliiottista ja  taloudellisia oloja niin 
muuteta, että eläminen siinä tuntuu tansalle todellisetta elämisettä. 
K aitti elämisen ehdot omat tohotettamat ja parannettamat. Xulee 
luoda semmoiset olot, että ihmiset omansa shnnhinmaansaan miih- 
tymät, etupäässä etteimät tarmitse nähdä miheliäisintä turjuutta. 
K atteratta muuten tuntuu siellä olo, tun  esim. saapi nähdä, miten 
maimo, laiset, fintot, manhemmat nääntyivät puutteeseen eitä siihen 
moi m itään tehdä tahi jon näitä tahi thshmhtsensä olemaa hentilöä 
muuten sietämättömänti sorretaan tai mainotaan.

X ältä  sannalta on siirtolaisuus ennen saissea armonteltama. 
SOiutta asialla on toinensin puoli, ahminen ei ole ytsinäinen olento 
maan päällä, maan hän on sanmanut j o n s u n  yhteisön sensuu- 
densa, jolta hän on saanut paljon maStaattottaa ja  jolle hän myöS 
on paljon melsaa. ahminen on, suten jo muinainen suuri silo- 
soosi Aristoteles mäitti, yhteiSsunnattinen olento, y ä n  ei saa il- 
man pasottamia syitä luopua siitä yhteisöstä, jolle hän on meltaa. 
3oS äitini on minun tarpeessa ja minä moin häntä auttaa, en 
minä saa häntä jä ttää  oman onnensa nojaan. Söoihan setin yh- 
leisö, jossa minä olen taSmanut, minua tarm ita sen tähden, että 
se on ahdinsotilaSsa; silloin en saa, joS toimeentuloni ei ole mailan 
tu rja , jättää sitä amuttam, maan jäsenenä yhteisössä tulee minun 
moimieni m utaan sitä auttaa pysymättä palsattani. ©illä onhan 
setin mahdollista, että jos minä uStottiseSti jään paitattenb olot 
mielä muuttumat ja  että minätin puolestani tun  lopputili tehdään, 
toisinaan olen moinut maisuttaa tähän lopputulolleen.

@i m itään sana Ju h an a  Vilh. ©neHmannilta ole niin symäHe 
painunut mieleeni suin hänen mäitteensä, ettei mittoinsaan olot ole 
niin ahtaita, ettei ihmisettä olisi sijaa hyödylliselle toiminnalle, ©e, 
jo ta ei maan elä omaa itseänsä marten, maan etupäässä muitten 
ihmisten hymätsi, hänellä on aina tämmöinen sija, tämmöinen 
mahdollisuus, etteimät ultonaiset olot ole säyneet marsut tusalissi. 
SBaSta silloin moi ja  saa hän siirtyä.

Xähän tulee mielä yssi asia lisäisi. 3JionaSti eimät nuo uudet 
olot tarjontaan niitä etuja tu in  on luultu  niiden tarjoaman. ®n«



nen fuin siirtyy, täytyt) tartoin punnita, mitä m a t  m a a  ppötpä 
moipi siirtymisestä faaba. 2linoaStaan epämiisaS ipminen ja onnen 
oniija heittäytyy aiman uusiin ja  tuntemattomiin oloisiin, moimatta 
laStea m itään toarmaa ppmätsensä.

ylipäänsä omat siirtymisen sppt in  casu punnittamat s. o. jo- 
fainen tapaus erifseen armoSteltama yllä mainittujen periaatteiden 
mutaan. 3Jie emme ole oiieutettuja laStemaan mitään tuomiota 
toisen tai toisen siirtymisestä ennen iuin tunnemme pänen toaiiut- 
timensa perinpopjin. 3 a  perinpopjin me partooin opimme niitä 
tuntemaan, eleensä ppöbyttää ipminen ipmiSiuntaa totonaisuu- 
tena — joia on ptsttpisen ipmtsen tortein tarioituSperä —  sillä 
että pän omantuntonsa m utaan niin pymin tuin moi täpttää mel- 
mollisuutensa niitä ppteisöjä toptaan, joita pän seisoo läpempänä, 
mutta joStuS saamuttaa pän epäilemättä täm än pääm äärän pa- 
remmin mieraaSsa maassa. 3 a  monasti, sangen monasti moi pän 
tässä mieraaSsa maassa ppöbpttää entisiä läpeisiä ppteisöjätin pa- 
remmin, tuin näiben teStuubeSsa. 3v3 näin asian ta ita  on, ei 
tämmöinen siirtolainen ole siirtpnpt pois itfettäifistä spiStä muille 
maille, maan jalommista maituttirnista, samointuin toisei tantam at 
ebeSmaStautsen siitä, että pän on siirtpnpt riittäm ättöm än toimeen- 
tulon ta tia , joS pän muutoin olisi langennut mipeliäisppteen ja 
turjuuteen. XäSsä tapautseSsa omat ppteiStunnaUiset olot, talou- 
Peltiset ta i maltiotliset (jota oiteaStaan on sama asia) puonot, 
puonot sen ta tia , että muut tansanterrotset omat anastaneet itsel- 
lensä liian paljon toisten tuStannutsella. 3 a  tämmöiset olot omat 
epbottomaSti torjattam at. ©illoin maSta supistumat siirtpmifet 
toisesta m aasta toiseen meltein mitättömitsi.
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ftlilUam {Dorris*
l(E .rinom ainen runoilija, erinomainen taiteilija ja mielä liiäift 

peptuma, milpitön ja täptännöttiseSti toimima soft a listi (un 
poete accompli, un artisan accompli et encore en outre, un 
ardent, sincere et pratiquant socialist) —  näin artooStelee tun- 
nettu belgialainen taiteilija .benry Van be Velde Söittiam AiorriSta. 
3 a  Liebtnecpt lifää : he was a man, pan oli todellinen mieS, joia 
tuum a päneStä oli mieS. AlorriS on, tuten Sidney ttöebb on juo- 
raan  lausunut, yleisen täsitptsen m uiaan „juurin mieS, miniä jo- 
sialiStinen liite Englannissa on synnyttänyt."

SBittiam iltorriS syntyi m. 1834 SBaltparnstom’iSsa Englannissa, 
mäpän m attaa Lontoosta. 3sä oli tauppiaS. kou lusta  lähti pan 
m. 1852 Drsordin yliopistoon opintoja jättäm ään ja yliopistosta 
lähdettyään m. 1856 tämi pan oppia erään arttitehdin luona sa- 
massa taupungiSsa. DiteaStaan oli pan aitonut papitfi, mutta 
tutjum us mei panet aiman toisitte urille, kaiteen ja  runouden 
palmelutseen metimät pänet Vurne-^oneS (lue: VörndjoonS) ja 
Sm in-Vurne, edellinen taidemaalari, jältimäinen runoilija, turn- 
pitin myöpemmin alattansa sangen tuuluisia. S itte  liittyi pän 
A ustinin perustamaan n. s. prerasaeliittisen oppitoulun miepiin, 
Aosetti’in ttJlador Vromn’iin, .hunttiin, iliittaiS’een, jotta tunniatta 
omat edustaneet Englannin m aalaustaidetta miime muopsadatta, 
m aitta peidän prerasaeliittinen toulunsa olitin ytsipuolinen ja pei- 
dän tetniittinsä osatsi puutteellinen.
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3o  yliopistoaikanansa kirjoitti M orris runoja. N iiliä  lausui 35. 
Es. Rusetti, itse etemä runoilija, että ne oliwat erittäin ihania, 
.igäncn lempikirjailijansa oliwat Scott, jonka kaikki teokset hän jo 
seitsenivuotiaana oli lukenut, Browning ja Tennyson. 3 a  M or- 
risen runoilijamaine kohosi mihboin niin korkealle, että hän Ten- 
nysonin kuoleman perästä m .'1892 olisi julistettu wiralliseksi poeta 
laureatua’eksi, ellei hän sitä ennen olisi kääntynyt julkisesti softa- 
USmin oppiin. Prof. Schulje-Gaevernitj, joka on kirjoittanut
laajan  teoksen „ Zurn sojialen szrieben" Englannin sosiaalisista
oloista mäittää (m. t. II, 134), että M orris „näkyy olewan en- 
simmäinen tobeHinen runoilija, jonka sosialismi on eloon herättänyt" 
ja  tunnettu kirjailija 28. Th. ©teab, „Maiden tribute of moderne 
Babylon" ja  „If Christ came to  Chicago" teosten kuuluisa se- 
pittäjä, kutsuu häntä „yhbeksi meibätx nykyaikamme suurimmista,
ellei suurimmaksi runoilijaksemme". 2B. 1868 ilmestyi hänen runo- 
kokoelmansa „The earthly parad ise“ (maallinen paratiisi). Täm ä 
teoS etupäässä perusti hänen runoilijamaineensa. ©en sywäStä
waikutukseSta kertoo ©teab liikuttaman tapauksen. EräS nuori 
työmies, jolla ei ollut enempää kuin kuust kuukautta eläm ästä jä- 
lellä — hiwuttawa tau ti kun jo kuolettawaSti oli ruhjonut häntä 
—  otettiin hoibettawaksi erään hywäntekewäisyySseuran sairaalaan. 
Eläm änsä wiimeisiä päimiä toarten hän maan pyysi yhben kappa- 
keen M orriS’en „m aallista paratiisia", jota hän jo termeytensä ai- 
kana hiukan oli lukenut. Oän tyytyisi tähän kirjaan eikä hänellä 
ollut muita toimomuksia ennen lähtöänsä elämästä. Z a  lämpimin 
sanoin kiitti sitten hänen sisarensa kuolleen meljensä puolesta kirjan 
an ta jaa  siitä suuresta lohbutukseSta, jolla hän täm än kirjan kautta 
o li sulostuttanut hänen meli-mainajansa miimeisiä hetkiä.

M orris oli romantikko ennen kaikkea —  kuten Ruskin, jonka 
jälkiä hän kulki. § ä n  ihaili etenkin keskiajan gctiikkia; tä tä  tai- 
betta, joka esiintyy niin m ahtawana noissa suuremmoisiSsa kate- 
braaleiSsa eli kirkonrakennuksissa, kutsuu hän kirjoituksessaan ,,seo- 
haalinen Englanti" „ihmishengen ja ihmiSkäben siiloijimmaksi, lois- 
tamimmakb ja iloifimmakft tuotteeksi" ja  samanaikuiseSta Ehaucer’in 
runoista lausuu hän, että „ken ei tästä  ruitoubeSta tule Uikute-
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tuffi, se ei ymmärrä mitään todellisen runouden luonteesta ja ta r-  
toitutseSta". Plussa tämän opeSsa oli PlorriS mpöStin tlaSsiEisen 
muinaisuuden suuri iha ilija : pän on lääntänpt setä Vergelion 
Sleneiidin että löomeeron DdpSsean Englannin tieleEe ja „PlaaEi- 
seSsa paratiisissa" on suuri osa taru ja  otettu Kassillisesta muinai- 
suudeSta. „Piaalliseu paratiisin" tertomutset omat puetut sam aan 
muotoon ja ultoasuun tuin Epaucerin ja Bpronin „taleS" ja  ro- 
manSstt, ja säteitten musitaalinen sointu on aito an erinomainen. 
P lu tta  runollinen lento, iutoien miepättämä tauneuS ja tunteitten 
toaltatoa tooima perättömät niinitään lufijaSsa ipailua. Koto 
tuoisu pämiää mellein, joS rupeaa fertomuisen sisällöstä selloa 
telemään. Ainoastaan pari esbnertfiä. „A talantan filpajuoisussa" 
— treittalaiseSsa tarussa terrotaan, mitenlä P iilanion metsäStpS- 

retteEään Artadian salomaiEa sattum alta tuli tuningaS Scpoeneusen 
taupuntiin. Kansa suolsi faduiEa erästä auteata paittaa top in  
jossa tuningaS ScpoeneuS istu i torteaEa maltaiStuimeEa. ijänen 
edessään seisoi talsi tilpajuotsijaa, toinen solatta, tauniS nuoru- 
lainen, toinen oli ipana, lomin ipana tpttö. lorm entoitotuSta 
tuului: molemmat tiitimät pptaitaa ulos, nuorutainen epti m äpän 
edeEe ja tansa riemuitsi. P iu tta  tpttö ponnisti moimiaan, tuulen 
nopeudeEa lensi pän pojan opitse ja pääsitin ennen periEe. Sorm i 
soi toisen terran  ja  luoden suruEisen tatseen tpttöön polmiStui 
nuorutainen ppömelin eteen. Raudan piljaisuuS maEitsi. ^Soita 
täänsi mielä masentuneena talpeat iaSmonsa tpttöä top ti, sitte — 
ppömeli teli teptämänsä. Plilanion sai topta tuuEa selityksen. Ku- 
ningaS ei puolinut tpttäriStä ja  sen ta lia  täSti pän miedä Atalan- 
tan, tun  täm ä spntpi, erämaapan miEien petojen raadeltamaisb 
P ttttta  nämä olimatlin säälimäisempiä tuin -oma isä. EräS emä- 
tarpu otti imettäälsensä tpttöä, jota taSmoi suureisi ja tauniitb , 
m utta miepiä pän mipasi, toSta semmoinen oli päntä papoin pi- 
deEpt. S attum alta  pän taaS tu li tunintaaEisen isän luo. SieEä 
pän npt teli sen jprtän päätölsen, ettei pän naisi tetään m iestä, 
eEei tämä maittaisi päntä tilpajuotsuSsa: siinä tpttö nimittäin oli 
airnan mainio, mutta jotta palu miepiStä läptisi, pitäisi sotaisen, 
tosijan ennen tilpailua pppäSti suostua tuolemantuomioon, eEei
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»voittaisi Kertoja tteutvoi Pälan ion  hafemaan ttjttöä m uualta, 
sillä 3ltalanta oli fuoleman tanSsa liitossa, sulutta turhaan. P ii; 
lanion oli häntin rafaStunut thttöön ja „raffaus on hhtvin itse- 
päinen eitä sitä tvoi ohjata enemmän fuin tuu lta  ja aaltoja." Za 
m ailia useammat nuorufaiset jo olimat fuoUeet A talantan talia , 
tahtoi P lilanion sivelin loettaa. b ä n  palasi lotiinsa, otti jäähv- 
»väiset la ililta  —  stUä ehtä ei häntään onnistuisi paremmin — ; 
mutta ennen lähtöänsä meni hän rallauben jum alattaren temppe- 
liin, jota häntä auttoi. T ä ltä  sai hän tolme rallauben omenaa 
ja »voitonriemuisena astui hän lilpatentäUe. Aiälinpitämänömhhs 
oli thtönfin lasm oilta hänrinnht: hän loi tatseensa maahan ja pu- 
naStui tun huomasi tepeän pulunsa, hänen mielensä tähtti nyt 
muisto rallauben suloisista lau lu ista , joihin ei ennen ollut pannut 
mitään huomiota. ÄilpajuofsuSfa moittilin sUtilanion, lun  heitti 
omenat jälteensä, 2ltalanta ei »voinut olla poimimana niitä juot- 
sieSsaanfaan. sulutta tun hän otti tolmannen omenan m aasta, 
hänen jollansa lätvi raSfaafsi, hänen silmänsä himmentyi ja hänen 
toto ruumiinsa mapin, b ä n  oli laatumaistllaan, mutta tulema 
täsi tietoutui hänen mhötäisitteen, ei thttö enää tammotsunut lii- 
pailijansa suuteloa, autuaallinen tunne maitasi hänet: hän oli onnel- 
linen, että tilpailija oli moittanut ja  hän itti ilolhhneleitä, että 
hänen maineensa oli mennht. — AatfauS tvoittaa la itti, ei tu taan 
moi sen »voimaa tvaStuStaa, se on laulun peruSsätvel.

„The lady of the land“ runossa tertoo sUlorriS mitenlä eräs 
merimies tu li lumottuun linnaan ja  siellä tapasi erään ihmeen iha- 
nan naisen aiman alastom ana, tun  juuri oli noussut fhlmhStä. 
Täm ä tertoi hänelle elämänsatunsa. .öänen isänsä oli lumonnut 
hänet terran neitseelliselle Tsiaana-jumalattareUe, m una thnö ra tas- 
tui ja  eräänä hönä tun  hän ja  hänen ralaStajansa hhthimät ja 
juuri tun  tämä sitveli thtön fu ltafutria  paljaStaafsensa hänen po- 
mensa — silloin ilmeSthi fauhea haamu heibän eteensä, ©e oli 
tuo neitseellinen Tstaana. Armahtamatta nmutti hän tytön tau- 
heafsi lohitäärmeetsi, „minun", sanoi thttö, „jota olisin saanut fu- 
ningaSfunnan hhbeStä suutelosta ja  puolet m aailm asta hhbeStä 
stlmänluonniSta". ¡jza samassa „w ith rosy fingers lig h t“ hän
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heitti p ittä t suortutuausa taapäin „paremmin paljaStaatsensa fau- 
neuttansa". „SeiS", hän huusi, hm  nuorutainen rattaudeSia aitvan 
hurjistuneena riensi tytön syliin, ‘„tahdotto pelastaa minnt." be 
moinmat »vielä silloin tulla onnelliset!». Nuorutaisen pitäisi ivaan 
huomenna tulla lataisin ja, tun  tyttö taa« oli muuttunut .hirmeätst 
lohitäärmeetsb pelotta suudella sen ammottatvaa titaa. ^nnoStu- 
nein sanoin iutvaa tyttö, tun  nuorutainen tähän suostui, miten 
onnellinen Isän silloin olisi, tun  isän taa« pääsisi luonnon ihanuutta 
nauttim aan, tun saisi tuudittaa lastansa poltoittansa, tun  »vapau- 
tussi neljän sadan »vuoden itiuSta ja  tuSiiSta. Niutta nuorutaisetta 
ei seuraatvana päitvänä olluttaan tyllin —  uStattuSta; tyttö jäi 
tun  jäitin entiseen tilaansa ja merimies tuoli toimen päitvän pe- 
räStä tärfittyään ta itti ne tuStat, jo tta tuottaa tieto, että on ta- 
dottanut suuren ilon ja nautinnon turjan pelturimaisuuden tautia.

sttlonta muuta ilsanaa lau lua  löytyy tuoSsa „NiaattiseSsa para- 
tississä", esim. „©udrunin rataStajat". Nlutta Niorris itse tatsoi 
tähän ensimmäiseen runolliseen ajanjatsoon, m aitta se oli tuottanut 
hänelle niin paljon tnainetta, jontunlaisetta ylentatseetta. b ä n  oli 
m uta »vaan ollut „the idle sivger of an empty day“, tyhjän päi- 
tvän joutatva laulaja, b ä n  ei »vielä, tuten Siebtnecht sanoo, lumo- 
tuSta m aailm asta ollut tullut todellisuuteen", sötutta myöhemmin 
hän tu li —  »vieläpä runoilijauatin. S®. 1888 ilmestyi proosa- 
tertotnuS „A dream of John B all“, tuon suuren papillisen tansan- 
yllyttäjän unelma neljännettätoiSta »vuosisadatta ja 1892 jultabt 
NiorriS mertittisen romaaninsa „News from New where“ (ihanne- 
maa), jota suuresti lyhennettynä Liebtnechtin satsalaisen painoisen 
m utaan löytyy suometsitin täännettynä. Näissä la itu i jo sellväSti 
uuden ajan ääniä, samoin myös hänen monissa puhtaasti lyyritti- 
HSsä runoissaan, joista »vaan mainitsen „"XuStan huuto", „©teen- 
päin", „K aitti asian ta tia" . Ne oivat ta itti mahtatvia herätyShuu- 
toja työiväette, tansan sytvitte ritveitte, tun  nämä »valittamat, että 
heidän maan täytyy työStennettä muitten hymätsi; että heidän lap- 
sensa saamat täydä samaa surteata tietä tuin he itse omat tulte- 
neet; etteimät he tiedä mitään maailman tauneudeSta. Niutta nyt 
he nousemat tuin ytsi mieS, tun omat itsetietoisuuteen heränneet,
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nousemat murtam aan iapleensa, taistelemaan uutta maailmaa ivar- 
ten. Uifosen jyrinää iuuluu iau iaa , se lähestyt; ja samatta -  
lähestyy loppuiin. J u u lia a , te riiiaa t, ja mamistaa! Sijan henii 
pupuu: ipmisiunnan lapsipuolet ramiStaivat npt iapleitansa, pe tap- 
toivat taistella toto ipmisiunnan taistelun. Eteenpäin! 3 a  jos 
joiu iaatuu, on pan iaatunut asiamme taiia. Katso, moni on jo 
iaatunut sen ebeStä. Ala sure, oivatpan nuo faatuneet ivaan iuo- 
lemuttaan ivapiviStaneet meibän tarmoamme. 3)pben teteivä, onio 
toinen funniaiaS, toinen tuntematon, ia iift, ia iift elämät ja fuole- 
ivat ypteisen asian ebeStä mapauttaafsensa maailmaa, ipmiSiuntaa 
fullan iirouiseSta, alituisesta painajaisesta. Säätöön nimemme unpo- 
luiseen, ia iiii taistelemme suuren aatteen ebeStä, tuoioon taiSte- 
lumme fitte elämää ta i fuolemaa!

N äistä ja  tämmöisistä lau lu ista  lemuaa ivaStaanime ipnieeHiseu 
ieiväinen tuoisu. ©e on meliein iuin luulisi uuben eivanieliumin lop- 
buttaivia ivieStejä, joniun enlelein iöörin ipnteen sointuioia, tai- 
maalitpa säiveliä ja  samalla maptaivia, pletviä perätpSpuutoja nui- 
fumalte, uinuivaUe föppäliStöHe, jotfa ivoimattaaSti nostamat sitä 
taisteluun ipmiSoiieulsiaan puolustam aan, u itua parempaa aifaa 
malmistantaan ipmisiunnalle.

SM iein yptä fuuluisa iuin PiorriS oli runoilijana, elämänsä 
loppupuoletta ivielä iuuluisampiiin oli pän taiteilijana eli oiieam- 
min taiteettisuuben ebiStäjänä. ©angen sattuivaSti or. eräs nuusa- 
lainen iirjailija lausunut: „ppteiSiunta ei ole otietn järjeStettp eS- 
teetiStä tuotantoa ivarten, ettei stttä ole aivoin tie tasaisetta, puo- 
maamattomatta nousutta iäsityöit/taibeteollisanben ja taiteen ivälittä." 
'TaibeteottisuuS oli Piorrisen ivarsmainen taibeala. panen pStä- 
mänsä 20. Crane lausuu päneStä (Progr fiev. I  1896 pm. 149): 
„pän oli joptaja tuossa npipajan englantilaisessa iäsitpön perätpS- 
liitteessä, jossa asemassa pän epiä on laajemmissa piireissä tun- 
nettu". Xätä liitettä .voisi epiä iutsua ornamentaaliseip taiteeisi — 
onpan PiorriS sitä ylistänyt „SpanneniaaSsaiin" (stiv. 38 Karin 
iäännöiseSsä ja pm. 35 Longmanstn engl. painoisissa iv:lta 1897) 
ja NtorriS m aata, iuten prerasaeliitit pleensä, että tauluniin  tulee 
olla omamentaalinen, niin että „se on täpbennpSosa joStaiin ioionai-
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suuStauneubeSta, huoneesta, täbtämäStä eli tirtoSta." XäSfäfin sub- 
tee^fa oli hän pääafiattife^ti NuSfinin seuraaja, 3 a  hari lausuuiin 
suoraan eräässä maStautseSsa tbsbmbtseen: „m istä syystä hän tään- 
tyi sosialismiin" (How I became a socialist? fim. 20), „ettei bän 
moi osia lausum atta, miten iuolettaman pimeä maailma olisi ollut 
tatsitbmmentä muotta fitte ilm an A ustinia". A ustin oli Englan- 
nin taibeteollismiben s. o. i  a u n i i n iäfityön marsinainen uubeS- 
taan herättäjä ja luoja. Olisi tosin sangen bauSta tässä fertoa, 
inimmoisiEa ponniStutsifla' täm ä aitaan saatiin äöestmorelanbin 
tauniiSsa seubuiSsa, ellei se maatisi liian paljon tilaa. iHerM iStä 
on, että täm ä porrastus näbtämäSti on yyteybeSsä sen nplpajan 
liitteen tanSsa Englannissa, jota yleensä toettaa pelastaa täfi- 
teollisuubeSta, mitä mielä pelaStettamiSsa on. itäm ä ei — tuten 
©ibnep iffiehh niin elämäSti tumaa tuuluisaSsa teotseSsaan „In
dustrial Democracy“ —  tobbo tilpaiHa tebbaSteoEisuuben tanSsa 
balpabiniaisempien tamaroitten alalla —  se olisi turba maima —, 
maan ainoastaan taEiimpien ja parempien tamaroitten suhteen, 
joiben tetemiseSsä maabitaan enemmän buoleEisuutta ja mböStin 
—  tauneutta. 3 a täfttyön tauniStaminen se oli juuri Aiorrisen 
ja hänen tumppaliensa pääbarraStuS. kaiteen tebtämäStä lausuu 
AlorriS eräässä lirjoitutseSsa seuraamaSti: „taiteen tartoituS on 
ihmisten onnen lisääminen siten, että se malaa yeibän joutoaitaansa 
tauneutta ja barraStuSta ytfttyiStohtiin, estää heitä mäspmäStä 
lemon aitaan, hanttii heille toimoa ja nautintoa työtä tehtäessä, 
lyhyesti sanoen, pyrtii tetemään ihmisen tbön nautintorittaatsi ja 
hänen leponsa mirtiStämätsi. ©en ta tia  on tofttaibe sotaisessa sub- 
teeSsa suuri siunaus ibmiStunnaEe." 3 °b tobäätöS tästä  on se, että 
joS taiteen tulee sulostuttaa ibmisen setä tbo- että lepohettiä, täp- 
tyy ensitsi tehbä ibmisen pmpäriStön taiteettisetsi, se on ta ittiin  ib- 
m istä bmpäröirniin esineisiin on tauneuben, taiteen leima painettama. 
3 a  tämä ei suintaan ole mäbimmäSsä m äärässä luoba täsiteoEi- 
suutta toisenlaisetsi tuin mitä se nbtbään on, muuttaa se taibeteol- 
lisuubetft: sidoin maSta saamat nuo jotapäimäiset ta lu t ja tapineet 
toisenlaisen, taimiin, a istittaan  ultomuobon, jota sbmäSti painuu 
mieleen ja  berättää ibmiseSsä ybä suurempaa mieltbmbStä tauneu-



teen ja  tauneuben palioelemiseen. Suunnitelm a oli suurentuminen: 
se tarfoitti terrassaan isintiStunnan täsmentämistä iauneuteen ja 
fauneuben fautta sen torottamiSta yhci forieammitie asteille, aiinan 
fu tn  ©chiffer jo fuuIuijaSsa tirjoitutseSsaan „ibmisfunnan fauno- 
aistillisesta taSinatutseSta" niin ihanteellisesti oli tarfoittanut. *) 
PiorriS ja  hänen pstäinänsä oiioalsiinat tämän paremmin fuin fu- 
faan  muu siihen aifaan Englannissa ja he toimitoat innoffaaSti 
Ien mutaan. SB. 1888 perustettiin sitä marten seura, Arts and 
Crafts Exhibition Society, jota on pannut toimeen suuria tau- 
n iitä  näyttelyitä somistettuja täsityötuctteita toarten. Niissä on 
ollut nähtätoänä erittäin tauniita gobeliineja (tuhottuja tapetteja) 
-gootilaiseen malliin, joilla teStiajan ritarit ja neitoset liittum at 
satumaisissa lepboiSsa ja tutfaiStentillä; somia uutimia ja tan ta ita  
toäririttaiSsa, miellpttäioiSsä tuoseiSsa, ihmeteltämiä sajanSsi- ja 
muita astioita, siroja puonetaluja ja pittutatoaroita, taibepainotsia 
ja tirjanibotsia yymin siemää tetoa p. m. iöiimeniainitut ansait- 
seinät eritpiStä huom iota: ne tirjat, jotta painettiin 9JiorriS’en tirja- 
painoSsa, Kelrnscott Press, oioat tosiaan taibeluomia ioarsinaiseSsa 
mertitptseSsä, etentin pätien lempirunoilijansa EpaucerIn (lue: 
ibjooser) loiStopainoS, „englantilaisen tirjapainoreneSsanstn mestari- 
teos". PiorriS loi useampia uusia tppppejä —  tuliaisen, i£rop- 
ja  EpapcerHn —  ainoastaan PianutiuS’en tuulitisat ioenetsialaiset 
forupainotset in o iin at inetää inertoja PiorriS’en telmStottilaisille. 3 a  
taiöesitomo toriSti tirja t inielä somemmitsi. P iu ita  taibeteollisuuben 
tuotteita ioalmiStettiin Dlerton 2lbbep’n teptaaSsa; jo in. 1862 oli 
■nimittäin NiorriS tä tä  ioarten perustanut erään tauppaliitteen 
DiorriS & C:o. P iu tta  aina täfitti PiorriS itsensä in aan taittaisi;

*) Sama harrastus en — ja juuri juuressa määrässä MorriS’en toi= 
meSta — raoittanut paljon alaa meidän aitoinamme. Ne, jotta ruotsia pm- 
märtärcäy lutetoot 8aurin’in „Konsten i stolan ocp tonsten i hemtner' ja 
matsinkin Gllen Ket)’n „©tönpet för alla" (iBerdandiS smäftrifter 77, hinta 
30 äpriä). SäStä iirjaSta nätee, ettei tauneuden päätteleminen fuintaan, 
kuten monasti luullaan, maksa paljon rahaa, maan että usein h y minkin  
ra ä 1) ä t marat riittämät sen hankkimiseen. Suosittaen nämä tirjat kaikille, 
jotka toimimat rakennusmestareina, puuseppinä, tapetseerarina, maalarina ja 
niille — jotka oraat aikeissa perustaa itsellensä oma koti.
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feist ttyömiebeist ja  mielettänsä ijän esiintpikin meliein niinkuin 
Xolstoj, tamattiseSsa työmiehen pumugsa.

PtorriS’en käsitys taiteen tarkoituksesta mei hänet ntyöSkin joi)- 
bonmukaiseSti sosialismiin ja kommunismiin. 3oS taiteen tulee 
tei>bä .tymisen työn nautintorikkaaksi ja itänen lepoiietkensä mirkis- 
tämiifi, niin täm ä fanta ei suinkaan f omi yhteen nyfhifen ityteis- 
kuntajärjegtelmän kanssa, jossa fuurimmafla osatta ihmifiä ei ole 
lepoiietkiä muuta iuin nimeisi ja  työ on maan orjan pksitoikkoiSta 
toimintaa riittäm ättöm ästä palkasta. „Lukuunottamatta kauniitten 
esmeitten luomisen italua on elämäni maltaitta intoitimo ollut ja  
on mieläiin nitiitaifaisen simiStyksen mibaarninen" — näin tun- 
nuStaa sDiorriS suoraan (How I  became [im. 20). 3  a itän lisää: 
olisin täpbetteen maistunut pessimismiin, ettei jollain tantoin olisi 
ioittanut (dawned) se ajatug, että kaikessa tuossa tiivistyksen loaSsa 
oli itämässä suuren muutoksen siemenet, jota me muut kutsumme 
hhteiSkunuaHisekft mullistukseksi." NuSkin oli tässäkin jo miitannut 
hänelle tietä. Kuten NuSktn mtyasi PiorriS marstnkin koneita; 
sillä nhkhään sallitaan koneitten olla iitmiSten käskijöitä, maikka 
niiben pitäisi olla heibän palivelijoitaan. Niitä kutsutaan kitttä 
„titötä sääStämiksi", m utta tobettisuubeSsa täm ä titön sääStä= 
minen ei ole muuta kuin kapitalistien rikastuttamista, sillä aiman 
mäbäinen, m oraan sanoen mitätön osa niiben tuottam asta ipö- 
bpstä lankeaa työmiehille. moiselta puolen taaS kuolettaa juuri, 
koneitten pksitoikkoinen hoitaminen kaiken ilon thötä tehtäessä —  
pääasia on maan, että koneitten amutta saabaan tam arat niin imi- 
matta kuin suinkin, mutta, kuten jo NuSkin sanoi, italmat tam arat 
spnnpttämät mpöS maan halpoja ihmisiä, (ia siitä tuo PlorriS’en 
baikea malituS, että „kauppaivoitto", rahan ansaitseminen, hämittää 
kaiken kauneuben m aailm asta ja mpöS kaiken kunnottisuuben. S i l t i  
ei kuitenkaan NiorriS tahtonut hämittää kaikkia koneita; koneiben 
käytäntö tarkoittaa tpön helpoittamiSta koko ihmiskunnalle ja  
niiben tuottama siunaus on siis ulotettama etenkin tuotteitten 
pääasiallisille malmiStajille, tpömäeStötte, m utta sen ohessa niitä 
ei phtään saa käyttää, kun ne hämittämät tpöilon ja kauneuben 
aistin.
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$irjoitutseSsaan: „mitenfä me elämme ja mitentä me moitimme 
elää", jota on otettu sarjaan Signes of change (muutoisen mer- 
iit) —  PlorriS’en sosialistista maailmantatsauSta paraimmin ma- 
laisemaan totoelmaan —  esittää bän, mitä pääasiallisesti tulee 
-maalia ibrnisarmoista elämää marten: „ensiffi terme ruum is, toi- 
sefsi berännbt barraStuS entisbbteen, nbtbisbbteen ja  tulemaisuuteen 
fatsoen, tolmannetst toiminta, jo!a someltuu termeeEe ruumiiEe ja 
beränneeEe bengeEe ja neljänneisi iauniS maailma olosijana." 
3Jlutta iaiffea tä tä  estää nbtbinen simistbs ( =  nbfbinen bbteiS- 
tunnaEineu järjestys) ja siten se estää ibmistunnan onnea. Ennen 
faiffea maimaa tämän ibmisiunnan suurta enemmistöä aina eräs 
tauti, nimittäin näitä. ©itiä „nbfbisen bbteiSiunnan tobettiset 
berrat iansan tobeHiset tirannit omat suurten maatilojen omistajat 
ja iapitaliStit", jotfa juuri tuon esteen muoboStamat. „Pleibän 
nyiyiseSsä pbteiStunnaSsa", sanoo PlorriS mainiossa tirjoitutseS- 
saan „Uuhen ajan foitto", „löbtbb taisi lu o ttaa : byöbyllinen ja 
byöbytön; yyöbytöntä tutsutaan blemmätn, bböbbEiSiä alemmatsi 
luotatsi. £böbbtön eli blempi luotta, joEa on ta itti tuotanto- 
mälitappaleet paitse tbömoirna, moi patoittaa bböbbEiStä eli alem- 
paa luo ttaa  (tuten se teteetin) sen omatsi mabingotsi ja blemmän 
luotan byöbytsi tböStentelemään; eitä se saEi bböbbEisen luotan 
muiEa ebboiEa tböStenneEä. Xämä järjestelmä tietää mälttämät- 
tömäSti aina tasmamaa taistelua, ensin molempien luottien mä- 
liEä ja siite tummantin luotan jäsenten teSten." „P iitä  tummal- 
linen bbteiStunta meibän nbtbinen bbteistunta ontaan, jossa bb- 
beEä tansan osaEa on niin paljon omaisuutta, ettei se moi sitä 
tu lu ttaa , maan on paloiteltu tublaam aan, tun  taaS toinen osa 
tuStin on paremmassa tai ei ole bbtään paremmassa tilassa tuin 
nuo onnettomat miEit, jotta eimät tunne työtaluja eitä yhteistä 
työtä! EEei tä tä  moi m uuttaa, täbtbb simiStbneen bbteistännan 
mälttämättömäSti itsestään tobistaa, että se on totoonpantu simiS- 
tbneistä narreista." ©en täbben „omat nuo mälitappaleet tbön 
luottam ain tetemiStä marten, maaperä, toneet, pääoma, tultuneu- 
mot b. m., jotta nbt omat niitten btsmomaiseSsa buoStaSsa, jotta 
eimät moi niitä täyttää, maan määrin täbttäm ät niitä patoittaat-
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fettsa muita toimittamaan palliaam atonta työtä, saatettavat niiden 
v ap aasti iäytettäviffi, jotfa v o iv a t  niitä iäpttää." XäStä sppStä 
on npfpinen päätaiStelu faiiiSsa stviStpSmaiSsa ppteiSiunnalliseiia 
eifä enää valtioIlifeEa alalla.

SJJiorriS oli ensin v . 1881 perustetun sosiaalibemoiraattisen pp- 
biStpfsen toimivimpia jäseniä. R iutta ‘jo muutamia vuosia sen 
jälfeen erosi pan siitä —  pääasiallisesti persoonallisista syistä, tie- 
tää  ©ibn. Söehb (Socialism in  England, siv. 33) — ja perusti 
„Socialist League“ nimisen ppbiStpisen. Kopta ilmestyi iuiteniin 
periaatteeUisiafin eroavaisuutta. PiorriS ja  pänen pengenpeimo- 
laisensa faffiStuivat ppä enemmän n. s. anarfiStiSta sosialismia 
iopben: pe eivät taptoneet panna tuotantoväliiappalten iontrollia 
v a ltion  fäuin ioionaisuubeSsaan, Vaan pienempien ppteisöjen, jotfa 
ainoastaan löysästi ja vapaaeptoiseSti liittp ivät suurempiin rpp- 
miin. £e  pp riivä t täten väpentäm ään liian suurta ieSiuSta- 
m istä, sentralisatsioonia ja siten laajentamaan ptfilön inbivibuaa- 
lista  vapautta . Sam oin pe e ivät mpösfään paljon välittäneet 
parlamentariseSta toiminnasta, fansan tapbon ilmaisemisesta ebuS- 
funnan fautta. Xämä piirre astuu „szpannemaaSsafin" selvään 
näipv iin , iun  jo ennen V. 2000 Englannin parlamenttiraiennuS 
on lantamaiasunina (siv. 37 ja  38). PiorriS piti luiemattomia 
pupeita ja esitelmiä sosialistisen ppbiStpisensä ppväiii ja suliasi! 
erästä aiiaiauSlepteä, jossa moni pänen suuremmiStaiin teoisiStaan 
(mpöS !3pannemaa) ensin näit päivänvalon . £änen iirjoitulsensa 
o v a t pleensä ppvin iansantajuiseSti esitettpnä ja sosialistista aate- 
suuntaa sangen valaisev ia , v a i i ia  PtorriS suoraan on tunnusta- 
nut (How 1 b. a soc. siv. 18), että pän ei saanut mafua iH aryin 
„Kapital’iSta" paitsc sen piStorialliseSta osasta, v a a n  sen luiemi- 
nen tuotti pänelle ainoastaan tuSfatliSta p ään v aiv aa . PiorriS otti 
niin tepoiiaaSti ja tarm oiiaaSti osaa sosialismin iäptännötliseen 
puoleen, että pän terran vangittiinfin, ioSia miepuuttiseSti puo- 
luSti fansansa iofoontumiSvapautta.

'JJtorriS’en lopullinen ipanne ei ole iuiteniaan sosialismi. Vaan 
iommuniSmi, futen pänen „^pannemaansafin" osoittaa, ^ ä n  tun- 
nuStaa sen suoraan monessa iirjoitufseSsa esim. W hy I  am a
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communist?“ jossa ban selmäSti kantaansa peruStelee. 3tse hän 
ei ebeg hhtoäkfhnht lisäystä: „anarkiStinenkaan'h maan lausui aika- 
kaugkirjaSsaan Commonveal (2)hteiShhn?ä) tv. 1889: maitoon akuksi 
ilmoittaa, että katson itseäni kommunistiksi enkä tahbo täi>än nimi= 
kyiseen lisättäväksi mitään muuta lähempää m ääräystä". P iu tta  
tähän anarkistiseen sosialiStirphmään on hän kuitenkin koskettama. 
Anarkisteja on oikeastaan kolme lajia, mäkimaktaisia inbimibua- 
liSteja, jotka mäkimallalla koettamat poistaa kaiken hallinnon, rau- 
hallista inbimibualiSteja, jotka pprkimät tähän rauhallisilla keinoilla 
ja anarkistiset kommunistit, jotka, kuten NtorriS sallimat joitakin 
mapaaehtoisia hallintoja, joS kohta ei mitään pilteistä pakkopallintoa. 
P tu tta  PtorriS oli siksi älpkäS, että hän otaksui päästäm än kom- 
muniSmiin armottomasti maan sosialismin kautta. Olisi käptämä
„tuon ajanjakson kautta, jota kutsutaan sosialismin n im e llä --------
— (täm ä e p ä t ä h b e l l i s e n  s o s i a l i s m i n  aikakausi tulee luul- 
tamaSti ilman mäkimaltaisuutta aSteettain muuttumaan t o b e l l i -  
seks i  k o m m u n i s m i k s i . "  „Kaikki, mikä sosialistiseen suuntaan
ppsähtpp tällä puolen kom m unism ia------------------ on kompromissi
npkpisen ityteiSkuntajärjeStelmän kanssa, on pysäkit pääm äärän 
tiellä ja  kaikkien tobettiSten sosialistien täytyy mpöntää, että kom- 
muniSmi on sosialismin mälttämätön seuraus". 3 a  hän sanoo 
kirjoituksessaan „uuben ajan koitto", ettei täm ä täybellinen sosia- 
liSmi, jota mpöS kiusutaan kommunismiksi, yitoellä iskulla moi 
toteutua.

PtorriS luulee, että siirtpminen sosialismista kommunismiin ta- 
pahtuu ilm an mäkimaltaisuuksta, m utta piitä makama ei hänen us- 
konsa näp oleman, mitä koskee siirtoa nykyisestä kapitalistisesta 
phteiSkunnaSta sosialismiin, „geobaalinen Englanti" nimisen kir- 
joituksensa lopussa lausuu hän: „ehkä parin kuukauben tahi ehkä 
parin päitvän julkista taistelua raakaa m altaa maStaan naam arin 
tempaamiseksi kasmoilta ja  miekan käbeStä, ja  me olemme sata= 
maSsa". 3 a  kirjoituksensa: „simiStyksen toimeet" lopettaa hän seu- 
raaivin sanoin: „ei maksa maitvaa ennakolta sanoa, mitkä tapaii- 
tum at tulemat seuraamaan tä tä  mullistusta, mutta ajattelemasta 
ihmisestä täytyy näppää sangen mäpäSsä m äärässä tobennäköiseltä
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tahi oiieammin mahbottomalta, että joiu siveeEinen tunto saattaisi
plemmät fa n sa n lu o ta t — ilm an palotta luopumaan etu-
oifeufftStaan". Sam oin huubahtaa hän: „Ohöbhttinen työ hhö- 
bhtöntä puuhaa v as taan "  nimisen Ihhählsen loppupuolella: „mi- 
teniä olifi mahboEiSta pää ltä  tähän rauhallisella tiellä?" Näin 
pessimistinen oli SPiorriS’en fäsiths hhteiStunnan fehithiseStä!

P tu tta  jo i lansan ebuSfunta ei hhöbhtä mihinlään, niin milä 
on fitte sosialistien varsinainen teh tävä 3)iorriS’en läsithlfen mu- 
laan?  S e  on lansan taSVattaminen seltoään itsetietoisuuteen lii- 
hoitulsen lau tta : „meibän tehtävämme on is tu ttaa  to ivoa noihin 
moniin sorrettuihin, ja  noihin muutamiin sortajiin peltoa". Soi- 
sm sanoen luoffataiStelun herättäminen ja  hUäpitäminen, sillä „tämä 
luoffataiStelu ei ennen tule loppumaan, ennentuin itse luotituS on 
hävinnht."

Sltorrii on itse sanonut, että hänet on vallannut „shvällinen 
rattauS maailm aan ja taitteen eloon sen päällä" ja hän autaa 
puhuessaan teStiajan elämästä seuraaman yleisen neuvon: „älä  
joStaan unhota, että sinä elät ja että eläminen on onni". iDtor- 
riS’en „ihanne oli", tuten sattuvasti on lausuttu, „ tästä  maail- 
tnaSta totosin —  hän tahtoi tehbä sen iauniitsi thhSstjalsi terveille, 
itsenäisille ihmisille, jotta v o iv a t lausua lopulliset sanat omasta 
eläm ästään täällä maan päällä". Säm ä V ahvan persoonallisuu- 
ben leima näthh mhöSfin hänen enimmin tunnetussa teolseSsa 
„phannem aa", varstnlin  joS sitä vertaa  SeEam hn „äBuoteen 
2000", joSsa ihmiset paljon enemmän saava t a listua määrähSten 
alle ja jolle VaStalohbalsi juuri iliorrtS © ranen vatuututsen mu- 
taan  tirjoitti „phannemaansa", teofsen, joSsa „ei ole latia , ei 
asianajajia, ei tuomareita eitä hallitusta", mutta jossa vap aa  iloi- 
nen thö on ihmisen onni ja siunaus

p a  tosiaan harvinaisen h levä ja  suuremmoinen oli 3JtorriS’en 
luonne taifeSsa vaatimattomuubeSsaan. Kaiffi, jo tta tu liv a t hänen 
yhteyteensä, veti hän puolellensa ystävällisellä ja miehuullisella 
olemisellaan, hän meliein ne lumosi suurilla ominaisuutenaan. 
Ennen faitfea tuo voimaiaS persoonallisuuben tunto ja  miehuuEi- 
uen itseluottamus, harvinaisen puhtaan farattäärin , moitteettoman
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„honn6tet£’n “ ybteybeSfä! Sangen tumaamat hänen luonteellensa 
otoat ne sanat, jotfa hän on lausunut puhuessaan spariS’in Kom- 
mune’n taistelussa m. 1871 taatuneiSta miehistä, „eneimät mil- 
lointaan urhoolliset miehet turhaan fuole, fun he periaatteen hh- 
mätsi iuoleioat". kaun iisti on tunnettu tirja ilija  ©bio. Carpenter 
firjoittanut 3JlorriS’eSta seuraamat hlemät sanat: „minä armelen, 
että jäliim aailm a tulee täsntäm ään PtorrtSta phtenä meibän muofi- 
satamme mertiHisimmsStä miehistä, ijänen suuruutensa ei ole toisen 
ta i toisen hänen teolsensa erityisessä iuolemattomuubeSsa, maan 
juuri itse ihmisessä. S illä  lopullisesti on elämä tuitentin enemmän 
tuin taibe; ja  suurin failiSta taibeteoisista on oman itsensä mil- 
pitön esittäminen, jonia ihminen toimeenpanee sen ajan apuiei- 
noilla, joSsa hän elää."

PtorriS tuoli lotatuuSsa m. 1896. $ontunIainen pettymhS mal- 
tafi hänet hänen elämänsä loppupuolella, jo ta useintin sattuu suu- 
riHe hentilöilte, tun  mihboin huomaamat, mitentä mähän he sinetin 
tobeHisuubeSsa oman täsithtsensä m utaan omat aitaansaaneet.

^ a  tuitentin oli hän „a great worker“ suuri työntetijä, „an 
enormous personality“, tamaton ihminen! Kun ajattelee häntä ja 
ta ittea  mitä hän on toimittanut, niin hiipii ihmisen sieluun sama 
tunne tuin se, jota tuntee, tun  tatselee hli aaman meren moimatta 
löhtää sille mitään muuta ra jaa  tuin tuo äärettömän tau tana 
häämönämä taim aanranta.
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