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1. Johdanto 

 

1.1 Tutkimuskysymys 

 

Tutkin pro gradu -työssäni Atlantin ja Intian valtamerellä vaikuttaneita 

merirosvoyhteisöjä, jotka muodostuivat 1600-luvun lopun ja 1700-luvun alkupuolella. 

Merirosvoyhteisöissä kehittyi erityinen päätöksenteko- ja hierarkkinen järjestelmä, 

jonka avulla he pyrkivät parantamaan omaa sosiaalista asemaansa ja ansaitsemaan 

vaurautta. Kyseisenä aikana Euroopassa vallinneet yhteiskuntajärjestelmät olivat hyvin 

autoritäärisiä ja päätöksenteon laajentaminen useamman henkilön vastuulle oli vasta 

vähitellen kehittynyt pienemmissä yhteisöissä, kuten ammattiryhmissä ja 

uskonnollisissa herätysliikkeissä. Päätöksenteon hajauttaminen, enemmän kuin yhden 

henkilön vastuulle rikollisissa paikallisyhteisöissä oli ajalleen hyvin poikkeuksellista. 

Kyse oli poikkeuksellisesta ajanjaksosta merirosvouksen historiassa, sillä sitä ennen tai 

jälkeen kyseistä tapaa järjestäytyä ja päättää yhteisön asioista ei esiintynyt 

ammattikunnassa.  

Tutkimissani merirosvoyhteisöissä päätösvalta oli jaettu kapteenin, pursimiehen ja 

muun miehistön kesken. Valta oli jaettu näiden kolmen osapuolen välillä, riippuen 

yhteisön olosuhteista, kuten siitä miten yhteisö oli saanut alkunsa ja kenellä oli eniten 

valmiuksia toimia kapteenina. Kapteenilla oli usein päätösvalta hyökkäys- ja 

perääntymistilanteissa. Pursimiehellä (quartermaster) oli osassa yhteisöistä yhtä paljon 

tai enemmän valtaa, kuin kapteenilla. Pursimies vastasi mm. yhteisön ryöstösaaliista.1 

Loput yhteisön miehistöstä koostui vapaaehtoisesti merirosvoihin liittyneistä ja 

pakotetuista merimiehistä, sekä orjista. Vapaaehtoiset merimiehet, varsinkin 

päällystöntehtäviä hoitaneet tai ammattitaitoiset miehet pystyivät osallistumaan 

päätöksentekoon äänestämällä neuvostoissa. Äänestyksiä järjestettiin hyvin 

moninaisista asioista, joista yleisin oli äänestys purjelaivan kurssista. Jokaisella 

äänioikeutetulla oli käytössään yksi ääni ja enemmistöpäätöksen mukaan toimittiin, 

muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.2 Pakotetuilla miehillä tarkoitetaan henkilöitä, 

                                                 
1 The Tryals of Major Stede Bonnet, and Other Pirates. London: Printed for B. Cowse, 1719. s. 38; Baer, 

Joel H. British Piracy in the Golden Age: History and Interpretation, 1660-1730. Vol. 1.  London: 

Pickering & Chatto, 2007. s. 313. 
2 The Trials of Eight Persons Indited for Piracy [Etcetera] of Whom Two Were Acquitted, and the Rest 

Found Guilty. Boston, Mass: Edwards, 1718. s. 24. 
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joita merirosvot pakottivat väkisin osallistumaan yhteisön toimintaan. Käytän 

tutkimuksessani termiä yhteisö, kun tarkoitan henkilöitä, jotka toimivat tietyn 

valtaorganisaation alaisuudessa. Tähän organisaatioon saattoi välillä kuulua useampia 

merirosvolaivoja ja miehistöjä. Miehistöllä tarkoitan henkilöitä, jotka purjehtivat 

yhdellä tietyllä laivalla.  

Tutkimuksessani pyrin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Miten ja miksi esitetty 

päätöksenteko muodostui juuri lainsuojattomien merirosvojen laivoilla? Miten tämä 

päätöksenteko toimi käytännössä ja mitä siitä seurasi? Aihe on mielenkiintoinen, koska 

yhteisöissä syntynyt päätöksenteko mm. äänestyksineen antaa sellaisen kuvan, että ne 

olisivat olleet tasa-arvoisia ja jopa demokraattisia. Vastaavanlainen vallanjaon kehitys 

tapahtui valtioiden toimesta huomattavasti myöhemmin. Aiheen tutkiminen on 

mielekästä myös sen takia, että aiempaa tutkimusta merirosvoyhteisöistä on tehty siitä 

näkökulmasta, että ne olivat demokraattisia, anarkistisia ja kapinoivat laillisten 

yhteiskuntajärjestelmien sääntöjä ja normeja vastaan, luoden jopa utopistisia 

turvasatamia itselleen.  

Merenkulkuyhteisöissä on ollut hyvin pitkät perinteet miehistön osallistumisella 

ajoittain koko yhteisöä koskeviin asioihin, mutta merirosvoyhteisöissä päätöksenteko 

hajautettiin ennennäkemättömän laajalle osalle sen jäsenistä. Merirosvousta on 

esiintynyt kaikkialla, missä ihmiset ovat veneillä ja laivoilla liikkuneet, mutta 

poikkeukselliset olosuhteet, kuten siirtolaisuus, maailmankauppa ja oikeusvaltioiden 

vaikutusvallan kehittyminen, teki tutkimastani ilmiöstä erityisen. Siitä on käytetty eri 

termejä, kuten merirosvot, bukanieerit, barbareskit ja kaapparit, koska se on tarkoittanut 

eri aikoina hieman erilaista toimintaa, mutta vain merirosvoilla on tarkoitettu henkilöitä, 

jotka ovat olleet täysin lainsuojattomia. 

Yhteisön vallanjaon ylläpitämiseksi merirosvot laativat tietynlaiset käyttäytymissäännöt 

tai sopimukset yhteisön perustamisesta nimeltä Articles of Agreement eli 

merirosvoartikkelit, joista on esimerkkeinä tämän tutkimuksen lopussa olevat liitteet. 

Artikkelit sisälsivät sääntöjä, jolla yhteisön toimintaa pyrittiin säätelemään 

mahdollisimman tehokkaaksi ja välttämään ristiriitoja. Artikkelien avulla merirosvot 

nostivat itsensä pois yhteiskuntafilosofien mainitsemasta state of nature:sta eli 

luonnontilasta ja yrittivät olla yhtä legitiimejä, kuin muutkin yhteisellä suostumuksella 
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perustetut valtiot, niin kuin Peter Hayes on ilmaissut. 3  Miehistön jäsenet sopivat 

yhteisistä artikkeleista välittömästi kun he olivat päättäneet ryhtyä merirosvoiksi, koska 

niiden avulla päätettiin merirosvouksen tärkeimmistä päämääristä, kuten ryöstösaaliin 

jaosta sekä toiminta- ja käyttäytymissäännöistä. Myös yhteisöön liittyneiden uusien 

jäsenien tuli allekirjoittaa artikkelit, jos he liittyivät siihen vapaaehtoisesti. Tietyissä 

tapauksissa myös pakotettuja miehiä vaadittiin allekirjoittamaan artikkelit. 4 

Vallanjaosta on ollut esimerkkejä läpi historian, mutta se kehitys, joka johti erityisten 

yhteisöjen syntyyn merirosvolaivoilla, oli poikkeuksellinen. Yhteisön muodostuminen 

merirosvolaivoilla liittyy osana suurempaan kokonaisuuteen, jonka juuret johtavat 

aiempiin merirosvouksen muotoihin, jotka esittelen kappaleessa kaksi. Taustalla 

vaikuttivat myös Amerikan mantereiden siirtolaisuuden kehitys, jossa Euroopan ja 

varsinkin Englannin 1600-luvulla tapahtuneet vallankumoukset ja kapinat levittivät 

uusia ideologioita, kuten tasa-arvoa, laajennettua äänioikeutta ja uskonnollista 

suvaitsevuutta.   

1.2 Aiempi tutkimus ja lähteet 

 

Merirosvojen yhteisöjä on tutkittu paljon, mutta päätöksentekokulttuuria on usein 

käsitelty yhtenä lukuna tutkimuskirjallisuudessa. Vasta hiljattain aiheesta julkaistiin 

Edward T. Fox vuonna 2013 tekemä väitöskirja, joka käsitteli merirosvoyhteisöjen 

artikkeleita ja sosiaalisia suhteita. Osaltaan tutkimuksen vähyyteen on vaikuttanut 

lähdeaineiston niukkuus ja se, että uusien tulosten saaminen on vaikeaa. Merirosvoja 

käsitteleviä lähteitä on hyvin saatavissa, mutta tietoa yhteisön sosiaalisista suhteista on 

vasta vähitellen ryhdytty tarkastelemaan omana teemanaan. Aiempien tutkijoiden 

tulokset merirosvoyhteisöistä ovat lähtökohtaisesti päteviä, mutta niiden päätelmät ovat 

ongelmallisia ottaen, huomioon laajemman lähteiden käsittelyn ja historiallisen 

kontekstin. Lähteitä tarkemmin analysoimalla yhteisöistä välittyy erilainen kuva, koska 

aiempi tutkimus on monesti tehty tutkijoiden oman erikoistumisalan lähtökohdista ja 

tulokset vastaavat helposti sitä.  

                                                 
3  Hayes, P. 2008. "Pirates, Privateers and the Contract Theories of Hobbes and Locke". History of 

political thought. 29, no. 3. s. 462. 
4 Leeson, Peter T. The Invisible Hook: The Hidden Economics of Pirates. Princeton: Princeton University 

Press, 2009. s. 27; The Trials of Eight Persons. 1718. s. 21. 
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Tätä teemaa on aiemmin tutkinut Marcus Rediker, joka on kirjoittanut laajasti Atlantin 

merihistoriasta. Hän on erikoistunut etenkin 1700-luvun merenkäyntiin, ja sen 

kulttuuriin ja sosiaalisiin piirteisiin. Rediker on tutkinut merirosvousta monessa 

teoksessaan. Näistä olen keskittynyt kirjoihin Villains of all Nations: Atlantic Pirates in 

the Golden Age, Between the devil and the deep blue sea ja The Many-headed Hydra: 

Sailors, Slaves, Commoners, and the Hidden History of the Revolutionary Atlantic. 

Rediker argumentoi, että 1700-luvun alemmista yhteiskuntaluokista peräisin olleet 

merirosvot kapinoivat kauppa- ja sotalaivoilla kokemaansa ankaraa kuria ja huonoja 

työoloja vastaan, luoden oman yhteisön, jossa vallitsi tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus.5 

Redikerin väite perustuu pursimiehen aseman analysointiin merirosvolaivoilla, minkä 

hän näkee tietynlaisena miehistön luottamusmiehenä, joka toimi kapteenin vallan 

rajoittajana, kuunnellen miehistön toiveita. Valta oli näin jaettu kollektiivisesti 

miehistön kesken. Päätelmä on osa laajempaa tutkimustraditiota, jonka on luonut 

tunnettu marxilainen historiantutkimuksen uranuurtaja Eric Hobsbawn käsitteellä social 

bandit eli sosiaalinen lainsuojaton6.  

Foxin mielestä kyseinen analyysi ei sovi merirosvoille, koska merirosvot hyökkäsivät 

myös oman luokkansa ihmisiä vastaan, eikä heitä pidetty sankareina omana aikanaan. 

Merirosvot eivät myöskään olleet kenenkään suojeluksessa tai eläneet 

maaseutuyhteisöissä, kuten sosiaaliset lainsuojattomat. Väite yhteiskuntaluokkien 

välisestä taistelusta perustui Redikerin tulkintaan, jossa hän näki kauppalaivan 

organisaatiossa samoja piirteitä, kun myöhemmissä tehdasyhteisöissä. Hobsbawn ei 

itsekkään sisällyttänyt merirosvoja sosiaalisten lainsuojattomien malliin. Foxin mielestä 

siihen vaikutti se, että merirosvot eivät käyneet luokkataisteluaan pääsääntöisesti heidän 

alistajiaan vastaan, vaan sattumanvaraisesti kaikkia kohtaamiaan kansallisuuksia ja 

laivoja vastaan.7  

Päätelmät tasa-arvoisista ja demokraattisista merirosvoista ovat jatkumoa aiemmalle 

tutkimukselle, josta on vastannut Christopher Hill, joka on tehnyt laajaa tutkimusta 

                                                 
5 Rediker, Marcus. Between the Devil and the Deep Blue Sea: Merchant Seamen, Pirates, and the Anglo-

American Maritime World, 1700-1750. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. s. 258–259, 261; 

Linebaugh, Peter, and Marcus Rediker. The Many-headed Hydra: Sailors, Slaves, Commoners, and the 

Hidden History of the Revolutionary Atlantic. London: Verso, 2000. s. 150, 168. 
6 Sosiaalinen lainsuojattomalla tarkoitetaan alempien yhteiskuntaluokkien sosiaalista vastarintaa, joka on 

yhteiskunnan toimesta luokiteltu laittomaksi. Alemmat yhteiskuntaluokat, kuten maanviljelijät kannattivat 

sosiaalisten lainsuojattomien toiminnan, koska kokivat sen olleen hyväksyttävää ja moraalisesti oikein.  
7 Fox, Edward Theophilus. 'Piratical Schemes and Contracts': Pirate Articles and Their Society 1660-

1730. Thesis (Ph.D.) University of Exeter, 2013. s. 26, 29. 
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1600-luvun Englannista. Hän on selvittänyt, miten Englannin 1600-luvun 

vallankumoukset ja kapinat vaikuttivat siirtokunnissa Atlantin toisella puolella ja sitä 

kautta merirosvouksessa. Olen käynyt läpi hänen julkaisujaan Liberty Against the Law: 

Some Seventeenth-Century Controversies ja The Collected Essays of Christopher Hill. 

Volume 3, People and Ideas in 17th Century England niiltä osin, kun ne käsittelevät 

teemaani. Hill on julkaisussaan löytänyt yhteyden englantilaisten radikaaliajattelijoiden 

ja Karibialla vaikuttaneiden bukanieerien välillä. Samaa tutkimussuuntaa jatkoi J. S. 

Bromley julkaisussa Corsairs and navies, 1660–1760. Kummatkin näistä tutkijoista 

perustavat väitteensä General History of the Most Notorious Pyrates ja Alexandre 

Exquemelin Karibian Merirosvot painoksissa esitettyihin väitteisiin yhteisön tasa-

arvosta ja demokraattisista piirteistä, mikä on ongelmallista, kuten tulen myöhemmin 

esittämään. 

Aiemmasta traditiosta poiketen teemaa on tutkinut Peter Leeson, joka ei ole 

historiantutkija vaan taloustieteilijä. Hän on tutkinut merirosvojen organisaatiota 

kapitalistisesta näkökulmasta teoksessaan The Invisible Hook: The Hidden Economics 

of Pirates. Leeson on soveltanut taloustieteellisen näkökulman selittääkseen 

merirosvoyhteisöjen syntyä ja toimintaa. Hänen mielestään heidän toimintaansa motivoi 

taloudelliset tekijät eli ryöstösaalis, minkä seurauksesta heidän täytyi tehdä keskenään 

yhteistyötä. Lainsuojattomina he pystyivät turvautumaan vain yhteisön jäsenien tukeen. 

Leesonin mukaan rationaalinen ajattelu johti siihen, että yhteisö loi sisäisen 

auktoriteetin, jossa tehokkain tapa toimia oli antaa miehistölle vapauksia ja hyvät 

osuudet ryöstösaaliista. Laivapojat, orjat, palvelijat ja pakotetut miehet jäivät 

järjestelmän ulkopuolelle. Hän kuitenkin pohjaa väitteensä vahvasti Redikerin ja Hillin- 

tutkimusten pohjalle väittämällä, että valistusajattelu johti merirosvojen keskuudessa 

kustannustehokkaaseen toimintaan ja palkitsemismalleihin.8  

Viimeisimmän kattavan tutkimuksen aiheesta on tehnyt Fox väitöskirjassaan 'Piratical 

Schemes and Contracts': Pirate Articles and Their Society 1660-1730. Hän argumentoi, 

että 1700-luvun taitteessa vaikuttaneet merirosvoyhteisöt eivät olleet 

vallankumouksellisia, niin kuin aiempi tutkimus on väittänyt. Hän on kiinnittänyt 

huomiota yhteisöjen hierarkiaan, talouteen, käyttäytymissääntöihin ja laillisten 

yhteiskuntien yhteisöjen toimintaan, joiden avulla hän tuo esille sitä historiallista 

kontekstia, joka on vaikuttanut merirosvoyhteisöjen syntyyn. Merirosvoyhteisöt olivat 

                                                 
8 Leeson 2009, s. 5, 10, 22, 26. 
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hänen mielestään matkineet ja suoraan kopioineet laillisten yhteisöjen, kuten 

herätysliikkeiden, kauppalaivojen ja kaapparien hierarkiamalleja. Fox väittää, että 

merirosvot toimivat vain oman aseman parantamiseksi siinä kaavassa, mihin he olivat 

tottuneet laillisissa yhteiskunnissa. Demokratiaa ja tasa-arvoajatuksia ei ollut 

merirosvolaivoilla siinä mielessä, kun aiempi tutkimus on antanut ymmärtää. Se selviää 

hänen mukaan tarkastelemalla mustien asemaa merirosvomiehistöissä. Kun osa myytiin 

orjina, toiset osallistuivat merirosvoukseen. Yhteisöjen näkeminen osana 

vallankumousideologiaa on Foxin mielestä haitannut aiheen tutkimusta.9  Hän ei ole 

kuitenkaan huomioinut kaikkia mahdollisia lähteitä tuodessaan esille 

merirosvoartikkelien alkuperää ja kehitystä. Hänen päätelmänsä siitä, mitkä tekijät ovat 

vaikuttaneet artikkelien alkuperään ja kehitykseen, perustuvat puutteelliseen tietoon 

säilyneistä bukanieeriartikkeleista. 

Fox perustelee englantilaisten merirosvojen tutkimusta Marcus Redikerin päätelmillä 

heidän kansalaisuuksistaan. Redikerin mielestä huomattava osa merirosvoista oli 

syntyperäisi englantilaisia tai Britteinsaarilta kotoisin, joten heidän tutkimisensa on 

ymmärrettävää. Lisäksi kaikki säilyneet merirosvoartikkelit ovat englanninkielisiä.  

Heidän argumentissaan ei oteta huomioon muiden maiden lähteitä ja niiden sisältämiä 

tietoja merirosvoista samalta ajalta. Rediker mainitsee, että hän on päätellyt 

merirosvojen kansallisuudet kiinnijääneitä merirosvoja koskevista lähteistä, mutta ei 

kuvaa asiaa sen tarkemmin. Rediker myöntää, että kansallisuuksien selvittäminen on 

hankalaa, koska lähteistä ei selviä kertovatko ne henkilöiden syntymäpaikasta, 

kotisatamasta, vai esi-isien synnyinkodista. Fox ja Rediker kumpikaan eivät tiettävästi 

käytä hollantilaisten, espanjalaisten, portugalilaisten tai ranskalaisten lähteitä, joista 

voisi saada lisätietoa merirosvojen kansallisuuksista ja heidän mahdollisista 

yhteisöistään. Rediker tiedostaa, että hänen tulkinta merirosvojen alkuperästä ei ole 

täydellinen, mutta se on ainoa mikä tämän tutkimuksen aikana oli käytettävissä.10  

Tutkimani aikakauden merirosvoista löytyy yleisesti ottaen paljon lähteitä, mutta 

lähteitä, jotka käsittelevät merirosvoyhteisöjen sosiaalisia piirteitä, on vähän. Lähteiden 

vähäiseen määrään vaikuttaa mm. se, että merirosvot eivät pitäneet lokikirjaa 

rikoksistaan. Suurin osa käyttämistäni lähteistä on Iso-Britannian oikeusistuimien 

pöytäkirjoja, joissa on keskitytty väitettyjen tapahtumien selvittelyyn ja syytettyjen 

                                                 
9 Fox 2013, s. 31, 36. 
10 Rediker, Marcus. Villains of All Nations: Atlantic Pirates in the Golden Age. London, 2004. s .51. 



7 

 

tuomitsemiseen. Tämän takia, ne sisältävät paljon tietoa kaappaus- ja ryöstötilanteista ja 

syytettyjen henkilöiden osallisuudesta niihin. Ne eivät keskity yhteisön sisäisiin 

asioihin. Näissä lähteissä pitää ottaa huomioon, että ennen oikeudenkäyntiä 

tapahtuneissa kuulusteluissa, oikeudenkäynnin puheenvuoroissa ja teloitusta edeltävistä 

puheissa saattaa esiintyä merkittäviä eroja. Merirosvot yrittivät usein vapautua 

syytteistä, sanomalla kuulusteluissa, että heidät oltiin pakotettu merirosvolaivalle. 

Oikeudenkäynnin aikana heidän todistuksensa saattoi muuttua ja he saattoivat myöntää, 

liittyneensä yhteisöön vapaaehtoisesti. Merirosvojen viimeiset sanat ennen teloitusta, 

olivat usein kirkonmiesten, kuten Cotton Matherin11 kirjoittamia, mikä vaikuttaa niiden 

sisältöön moraalisina ohjeina heidän omien päämäärien pyhittämiseksi.12  

Oikeudenkäyntien pöytäkirjoja ja muita merirosvoaiheisia aikalaislähteitä on koottu 

kokoelmajulkaisuksi 1900-luvulta lähtien. Näistä käytän tutkimuksessani Joel Baerin 

julkaisua British Piracy in the Golden Age: history and interpretation, 1660–1730 Vol. 

1–3, John F. Jamesonin Privateering and Piracy in the Colonial Period ja 

viimeisimpänä Foxin Pirates in Their Own Words: Eye-Witness Accounts of the 'Golden 

Age' of Piracy, 1690-1728. 

Merirosvoyhteisöjä tutkittaessa törmää väistämättä hyvin kiisteltyyn Captain Charles 

Johnsonin teokseen General History of the Most Notorious Pyrates. Vaikka sen 

kirjoittajasta on kiistelty heti painoksen ilmestyttyä 1700-luvun alussa, vertaamalla sen 

sisältöä muihin lähteisiin on arvioitu, että se sisältää relevanttia tietoa. Sen kirjoittajaksi 

on merkitty Captain Charles Johnson, jonka on spekuloitu olevan Daniel Defoen13 tai 

Nathaniel Mistin14  salanimi, mikä selittäisi julkaisun sisältämän yhteiskuntakritiikin. 

Johnsonilla on ollut tätä teosta kirjoittaessaan käytettävissä laajasti lähteitä 

merirosvoukseen liittyen, kuten lehtiartikkeleita ja hänellä on ollut mahdollisuus 

haastatella vankiloissa olleita merirosvoja. Hän on kuitenkin muokannut kirjan faktoja, 

jotta se olisi hieman lukijaystävällisempi ja dramatisoinut tekstiä kiinnostavuuden 

lisäämiseksi. Teoksen yhteiskunnallinen kritiikki on esitetty osin fiktion kautta, kuten 

kapteeni Missonin perustama utopistinen Libertatia, joka sijaitsi teoksen mukaan 

                                                 
11 Uuden Englannin puritaani pappi ja pamflettien kirjoittelija. 
12 Fox, E. T. Pirates in Their Own Words: Eye-Witness Accounts of the 'Golden Age' of Piracy,1690-

1728. Fox Historical. 2014. s. 10–11, 15. 
13 Englantilainen journalisti, kauppias ja poliittisten pamflettien kirjoittaja. 
14 Jakobiini journalisti ja kirjanpainaja. 
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Madagaskarilla. Olen käynyt tämän kirjan läpi lähdekriittisesti ja aion käyttää sitä tässä 

tutkimuksessa lähteenä hyvin varovaisesti.15  

Monet merirosvoja tutkineet historiankirjoittajat ovat käyttäneet edellä mainittua 

Johnsonin teosta lähteenä, mikä on merkittävästi vaikuttanut aiempaan traditioon kuvata 

merirosvoyhteisöjä demokraattisina.  Manuel Schonhorn on tutkinut julkaisua ja 

havainnut, että monet sen sisältämät asiat ovat todennettavissa muista lähteistä, kun taas 

osa sen sisällöstä on selvästi fiktiota. Tämä tekee teoksen käytettävyydestä lähteenä 

haastavaa. On ymmärrettävää, että edellä mainitun tiedon seurauksesta historiantutkijat 

ovat olleet valmiita uskomaan suurimpaan osaan julkaisun sisällöstä, koska se käsittelee 

merirosvo yhteisöjä kattavasti ja se on ollut helposti käytettävissä. 16  Hyvänä 

esimerkkinä tästä on merirosvo kapteeni Bartholomew Robertsin miehistön 

oikeudenkäynti, josta on säilynyt kolme lähdettä. Yksi niistä on Englannin amiraliteetin 

arkistossa säilynyt käsikirjoitus, toinen lähde on aikanaan julkaistu pamflettina ja 

kolmas lähde oikeudenkäynnistä on säilynyt General History of the Most Notorious 

Pyrates julkaisussa. Fox on tutkinut näitä kaikkea kolmea ja päätynyt siihen tulokseen, 

että niitä ei ole juurikaan editoitu ja ne ovat sisällöltään erittäin yhdenmukaisia.17 

Merkittäviä aikalaislähteitä merirosvoista ovat myös heidän panttivankiensa päiväkirjat 

ja kertomukset, joita on julkaistu pamfletteina, kirjoina ja osana kokoelmajulkaisuja, 

kuten Pirates in Their Own Words painoksessa. Yksi näistä on kapteeni William 

Snelgraven kirjoittama A New Account of Guinea. Hän joutui merirosvojen 

panttivangiksi, kun yksi hänen miehistönsä jäsen ei totellut hänen ohjeitaan puolustaa 

laivaa merirosvojen hyökkäykseltä. 18  Hänen kirjastaan yksi kolmannes on omistettu 

ajalle jonka hän vietti merirosvojen panttivankina. Sinä aikana hän pääsi näkemään 

paljon asioita merirosvoyhteisöstä ja heidän sosiaalisesta kanssakäymisestään. 

Vastaavia silminnäkijän kertomuksia ovat Philip Ashtonin19 muistelmat, merirosvojen 

vankina olleen Jacod du Bucquoyn kuvaus yhteisön elämästä 20  ja edellä mainittu 

                                                 
15 Manuel Schonhorn kirjan General History of the Most Notorious Pyrates esiluvussa, s. 22–23. 
16 Ibid. s. 34–35. 
17 Fox 2013, s. 40. 
18  Snelgraven komentaman laivan perämies ei ollut totellut käskyä aseistaa miehistöä merirosvojen 

lähestyessä. Snelgrave, William. A New Account of Some Parts of Guinea. London: printed for James, 

John, and Paul Knapton, 1734. s. 202, 204. 
19 Hän oli kalastaja, joka kaapattiin väkisin merirosvojen toimesta vuonna 1722. 
20 Hänen muistelmat ovat julkaistu ranskankielellä, minkä seurauksesta niitä ei ole käytetty juurikaan 

aiemmin. Katkelmia hänen muistelmistaan on käännetty ensimmäisen kerran englanniksi 

kokoelmateoksessa E. T. Fox Pirates in Their Own Words: Eye-Witness Accounts of the 'Golden Age' of 

Piracy, 1690-1728. 
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Exquemelin painos, joka käsittelee enemmän bukanieeri aikaa kuin myöhempiä 

merirosvoja. Näitä aikalaislähteitä käyttäessä tulee huomioida, että kaapatut merimiehet 

olivat vastuussa työnantajalleen, joten he ovat esittäneet tapahtumat heille suotuisasta 

näkökulmasta.  

Olen käyttänyt lähteenä myös Calendar of State Papers Colonial, America and West 

Indies nidoksia, jotka sisältävät tiivistelmän Englannin valtioneuvoston siirtomaista 

vastaavan ministeriön käskykokoelmista ja muista siihen liitetyistä asiakirjoista vuosien 

1574–1739 aikana. Calenders sisältää yhteenvedon alkuperäisistä manuskripteistä, jotka 

on painettu kronologisessa järjestyksessä. Yhteenvedot julkaistiin kirjasarjana ja ne ovat 

myöhemmin digitoitu internettiin British History Online kirjastoon. 

1.3 Merirosvous 1600–1730 välisenä aikana 

 

Tässä alaluvussa esittelen merirosvouden historiaa siltä osin kun se liittyy 

käsittelemääni merirosvoyhteisöjen päätöksentekokulttuuriin. Tuon esille mitkä eri 

tekijät ja olosuhteet vaikuttivat poikkeuksellisten merirosvoyhteisöjen syntyyn 

tarkastelulla aikakaudella, eli 1600–1730 välisenä aikana. Käsittelen myös niitä 

tekijöitä, jotka vaikuttivat merirosvouksen päättymiseen 1720-luvulla, minkä jälkeen 

poikkeuksellisia merirosvoyhteisöjä ei enää esiintynyt. 

Merirosvoilla tarkoitetaan yleisesti henkilöitä, jotka liikkuivat pääsääntöisesti merellä 

ryöstellen vastaan tulleita aluksia. Heidän toimintansa ei kuitenkaan rajoittunut 

pelkästään merelle, vaan he toimivat myös maalla käyden kauppaa, ryöstäen orjia ja 

huoltaen laivojaan. Merirosvot tiesivät mitä väyliä pitkin kauppalaivat liikkuivat, ja 

pyrkivät usein yllättämään ne ahtaissa salmissa. Jotta he pystyivät toimimaan 

tehokkaasti, he tarvitsivat tukikohtia Karibian ja Intian-valtamereltä. He suosivat 

paikkoja, joihin valtioiden väkivallan monopoli ja maalliset instituutiot eivät ylettäneet, 

missä pystyi rauhassa purkamaan lastin ja kauppaamaan sen eteenpäin. Näitä tukikohtia 

syntyi muutamia mm. New Providencen, Madagaskarin ja Tortugan saarille. Merirosvot 

suosivat Karibian pieniä asuttamattomia saaria ja matalia vesiä, koska ne olivat 

vaikeasti navigoitavissa suurilla ja raskaasti aseistetuilla linjalaivoilla21, joiden syväys22 

                                                 
21 Linjalaiva oli laivaston suurin sotalaivaluokka. Nimitys tulee tavasta, jolla laivastot ryhmittäytyivät 

pitkiksi jonoiksi meritaisteluissa. 
22 Syväyksellä tarkoittaa laivan tai veneen rungon alimpien kiinteiden rakenteiden etäisyyttä tyynestä 

vesirajasta. 
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oli usein merirosvojen käyttämiä aluksia suurempi. 23  Englannin Pohjois-Amerikan 

siirtokunnissa merirosvouksesta oli muodostunut osa paikallista taloutta, koska vuonna 

1651 säädetty Navigations acts eli purjehdussääntö24 oli rajoittanut kaupankäyntiä. Yksi 

tapa saada ylellisyystuotteita, varsinkin idästä, oli käydä kauppaa merirosvojen kanssa. 

Lain tarkoituksena oli suojella valtion antamia ja ylläpitämiä monopoleja. Säädös nosti 

tuotteiden hintoja, mikä taas lisäsi salakuljetusta, joka loi markkinat merirosvojen 

ryöstämille tavaroille.25 

1690-luvulla Englannin siirtokunnista vastaava ministeriö oli hyvin tietoinen 

paikallisten kauppiaiden ja merirosvojen välisestä kaupankäynnistä. Varsinkin 

Providence, Carolina, New York, New England ja Rhode Island olivat paikkoja, joissa 

he pystyivät muuttamaan saaliinsa rahaksi.26 Kaupankäyntiä eivät harjoittaneet pelkät 

häikäilemättömät kauppiaat, vaan myös siirtokuntien hallinnolla oli osuutensa tässä 

järjestelmässä. Kauppalaivojen tiedetään myös varustautuneen sitä varten, että ne 

pystyivät käymään kauppaa merirosvojen kanssa, koska kauppa oli taloudellisesti 

erittäin kannattavaa. Kauppalaivat purjehtivat tietyillä väylillä, joilla he arvelivat 

merirosvojen sijaitsevan. Englannin hallinto syytti Rhode Islandin virkamiehiä 

laittomasta kaupankäynnistä ja merirosvojen suosimisesta vuonna 1705.27 Merirosvojen 

tukikohdat ja korruptoituneet virkamiehet olivat haitaksi kaupankäynnille ja valtion 

verotuloille, minkä takia valtiot pyrkivät puuttumaan niihin erittäin aggressiivisesti. 28 

Ongelmat syntyivät siksi, että informaation kulku ja matka emämaahan oli pitkä. 

Paikallisilla viranomaisilla oli paljon valtaa ja poliittista liikkumavaraa alueella 

toimiessaan. Hyvä esimerkki siirtomaiden viranomaisten sekaantumisesta 

merirosvoukseen on, kun Jamaikan kuvernööri Archibald Hamiltonia syytettiin 

merirosvouksesta 1710-luvulla. Hän käski alaisiaan ryöstämään espanjalaisten 

aarrelaivojen haaksirikkopaikalle vuonna 1715.29  

                                                 
23 Rediker 1987, s. 257. 
24 Englannissa säädetty laki, jonka mukaan Englantiin ja sen siirtomaihin sai tuoda kauppatavaraa vain 

englantilaisten omistamilla laivoilla, jossa yli puolet sen miehistöstä oli englantilaisia. 
25 Dow, George Francis, and John Henry Edmonds. The Pirates of the New England Coast, 1630-1730. 

New York: Dover Publications, 1996. s. 16. 
26 Thomson, Janice E. Mercenaries, Pirates, and Sovereigns: State-Building and Extraterritorial Violence 

in Early Modern Europe. Princeton University Press, 2001. s. 49; Calendar of State Papers Colonial, 

America and West Indies.  Volume 15, 1696-1697. Item 517. i. 
27 CSPCAW. Volume 22, 1704-1705. Item 975. i. 
28 Baer 2007, Vol. 3. s. 415; Leeson 2009, s .9; Fox 2013, s. 162-163. 
29  Hänen tehtävänsä oli tukahduttaa merirosvousta hallitsemalla alueellaan, mutta hän itse syyllistyi 

siihen, kun hän käski alaisiaan purjehtimaan espanjalaisten aarrelaivojen haaksirikkopaikalle vuonna 

1715 ja väkisin ottamaan heidän rikkaudet, siinä tapauksessa, jos espanjalaiset osoittautuivat 
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Halutuimpia ryöstökohteita olivat kauppalaivat, jotka kuljettivat uuden maailman 

rikkauksia ja tavaroita, mutta myös tavallisemmat valaanpyynti- ja kalastusalukset 

olivat merirosvojen kohteena. He etsivät ja väijyivät näitä kuljetuksia helpon saaliin 

toivossa. Kauppalaivojen omistajat purjehtivat harvoin mukana ja niiden miehistöt 

olivat usein pieniä, jotta kauppatavaroiden rahdista ei koituisi ylimääräisiä 

kustannuksia. 30  Etelä-Carolinan yleinen syyttäjä Richard Allein kuvasi merirosvoja 

seuraavalla tavalla vuonna 1718: 

"That it is a Crime so odious and horrid in all its Circumstances, that those who have treated on 

that Subjects have been at a loss for Words and Terms to stamp a sufficient Ignominy upon it: 

Some calling them Sea-Wolfs; others Beasts of Prey, and Enemies of Mankind, with whom 

neither Faith nor Treaty is to be kept."31 

Englannin kielinen sana pirate eli merirosvo, ei ollut yleinen ennen 1500-lukua. Heistä 

käytettiin usein nimitystä ”privateer” eli kaappari tai ”corsair”.32 Se kuvaa hyvin ilmiön 

moninaisuutta ja erilaisia muotoja, mitkä esittelen seuraavissa kappaleissa. Keskiajalla 

syntynyt kaupankäynnin tapaoikeus Lex mercatoria määrittelee, että jos merirosvot 

ryöstävät kauppalaivan satamassa tai suojasatamassa, se ei ole merirosvous vaan 

tavallinen ryöstö, koska aluetta ei tulkita Super altum mare eli avomereksi. Mutta jos 

ryöstö tapahtui valtakunnan hallitsemalla avomerella tai yleisillä väylillä, kyseessä on 

merirosvous. Edellä mainittua selvennystä tarvittiin, jotta viranomaiset pystyivät 

päättämään, minkä tuomioistuimen piiriin rikos milloinkin kuului.33 Merirosvot olivat 

Hostis Humani Generis eli ihmiskunnan vihollisia. He eivät olleet kenenkään ruhtinaan, 

valtion tai lakien suojeluksessa. He olivat lain mukaan luopuneet yhteiskunnan ja 

luonnon oikeuksista. Heiltä oli myös kielletty kirkonpalvelut.34  

Bukanieereilla tarkoitetaan yleensä henkilöitä, jotka toimivat Karibianmeren alueella 

1600-luvulla. Termiä käytettiin aluksi kun puhuttiin ranskalaisista metsästäjistä, jotka 

asuivat Hispaniolan (nyk. Haiti) alueella. Myöhemmin Tortugan saaresta tuli 

bukanieereille tietynlainen keskus, josta he hyökkäilivät espanjalaisten laivojen ja 

kaupunkien kimppuun. He eivät olleet teknisesti lainsuojattomia, koska mm. Ranska ja 

                                                                                                                                               
nujerrettaviksi. Hamiltonin lähettämillä ja varustamilla purjealuksilla oli laillinen kaapparikirja hyökätä 

merirosvoja vastaan, mutta sen valtuudet eivät koskeneet espanjalaisten kauppalaivoja. Kts. Articles 

Exhibited against Lord Archibald Hamilton, Late Governour of Jamaica; with Sundry Depositions and 

Proofs Relating to the Same. London. 1718. s. 2–3. 
30 Leeson, 2009, s. 38; Snelgrave 1734, s. 203. 
31 The Tryals of Major Stede Bonnet, 1719. s. 8. 
32 Lloyd, Christopher. English Corsairs on the Barbary Coast. London: Collins. 1981. 
33 Lex Mercatoria: Or, the Merchant's Companion. London. 1729. s. 187. 
34 The Trials of Eight, 1718. s. 6; A General History of the Pyrates, 1972. s. 377. 
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Englanti hyötyivät suuresti heidän toiminnastaan ja tukivat heitä. Nämä bukanieerit 

koostuivat usein ranskalaisista ja englantilaisista protestanteista. Bukanieerit 

muodostivat väljän yhteisön, joka tunnettiin nimellä Brethren of the Coast. Yksi 

kuuluisimmista bukanieereistä oli Henry Morgan35, jolla oli usein Englannin valtion 

tuki toiminnalleen. 

Kaappareilla tarkoitetaan yksityisessä omistuksessa olevaa aseistettua laivaa tai 

miehistöä, jolla on lisenssi hyökätä vihamielisten valtioiden kauppalaivastoja vastaan. 

Kaappari toimii valtion auktoriteetin alaisuudessa, jolloin valtio vastaa lopulta 

kaapparin teoista. Varsinainen merirosvo taas toimii oman auktoriteetin ja oman edun 

nimissä. Lisenssistä käytettiin nimitystä: "Letter of Marque", kaapparikirja tai komissio, 

jonka oli myöntänyt valtiovalta. Se oikeutti kaapparilaivaa ryöstämään ja tuomaan 

kaapatun laivan kuvainnollisesti oikeuden eteen. Myös barbareskeilla oli valtioiden tuki 

merirosvoukselleen, mutta he kohdistivat usein hyökkäykset toisen uskontokunnan 

laivoja vastaan. Barbareskit olivat pääsääntöisesti muslimeita, jotka toimivat 

Välimerellä 1500–1800-luvulla, mutta heidän joukossaan toimi myös muutamia 

kristittyjä. 36  Näillä edellä mainituilla merirosvouksen eri muodoilla oli aina jonkin 

instituution tai valtakunnan tuki, joten esittelen luvussa kaksi, miten ne vaikuttivat 

merirosvouksen kehitykseen ja myöhempään ns. merirosvouksen kulta-aikaan.  

Merirosvouksen kulta-ajalla tarkoitetaan karkeasti aikaa vuosien 1650–1730 välillä. 

Tämä on ainakin Redikerin mielipide ja se voi vaihdella tutkijoiden mukaan. Rediker on 

jakanut merirosvouksen kulta-ajan karkeasti kolmeen sukupolveen. Ensimmäinen 

sukupolvi oli edellä mainitut bukanieerit, jotka toimivat 1650–80 vuosien välillä. 

Toinen sukupolvi käsittää 1690-luvulla toimineita merirosvoja, joista kuuluisimpia 

olivat Henry Avery 37  ja William Kidd 38 . Heidän toimintansa ulottui aina Intian 

valtamerelle asti, missä heidän kuuluisat ryöstelyt tekivät heistä tunnettuja jo omana 

                                                 
35 Hänellä oli Englannin valtion myöntämä lisenssi toiminnalleen espanjalaisia vastaan, mutta hän toimi 

myös komissionsa antamien valtuuksien ulkopuolella ja sen päättymisen jälkeen; Cordingly 1996, s. 55. 
36 Hill, Christopher: Liberty Against the Law: Some Seventeenth-Century Controversies, London, Allen 

Lane, 1996, s. 119; Lloyd 1981, s. 19, 48. 
37  Henry Avery ryösti Mekkasta palaavan pyhiinvaeltajien laivasaattueen, joista suurin oli 

Suurmogulin Ganj-i-Sawai. Averyn miehistöllä oli hyvää tuuria taistelussa ja he pystyivät valtaamaan 

tämän suuremman aluksen. Averyn miehistö sai laivasta suuren ryöstösaaliin ja aiheutti kansainvälisen 

selkkauksen toimillaan. Averyä ei saatu koskaan vastuuseen teoistaan, vaan hän katosi. The tryals of 

Joseph Dawson: London, 1696. s. 18. 
38 Kidd kaappasi armenialaisen kauppiaan aluksen Quedah Merchantin, jonka kyydistä löytyi ranskalaiset 

passit. Hänen komissionsa antoi luvan kaapata ranskalaisia aluksia. The tryal of Captain William Kidd, 

for murder and piracy, upon six several indictments, for pyracy at the Admiralty sessions held at the Old-

Bailey, England 1701. s. 324, 327, 335. 
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aikanaan. Siellä he käyttivät tukikohtana edellä mainittua Madagaskarin saarta. 

Viimeinen sukupolvi toimi ns. kulta-ajan lopulla, joka oli vuosien 1716–1726 aikana. 

Kyseisenä aikana merirosvoja toimi määrällisesti39 eniten ja he häiritsivät Redikerin 

tulkinnan mukaan kaupankäyntiä ennennäkemättömästi.40 Tämän viimeisen sukupolven 

ajalta on säilynyt seitsemän merirosvoartikkelia, jotka on kirjoitettu viiden vuoden 

sisällä toisistaan.  

Melkein kaikki tämän ajan merirosvot olivat jossain vaiheessa elämäänsä työskennelleet 

kauppalaivoilla, kaapparialuksilla ja tai laivastossa. Englannin kauppalaivaston ja 

merimatkojen määrät uuteen maailmaan lisääntyivät merirosvojen kultakaudella. 

Englannin kauppalaivaston vetoisuus oli kasvanut 115 000 tonnista aina 340 000 tonniin 

asti vuosien 1629–1686 välissä. Karibianmeri toimi yhtenä Atlantin kaupan 

keskipisteenä ja siirtolaisuus takasi sen, että alueella purjehti paljon aluksia valtioiden 

laivastojen vartioinnin ulkopuolella. Toinen merkittävä tekijä merirosvouksen kasvussa 

oli aiemmin esitellyt tukikohdat ja saaret, jotka tarjosivat turvapaikan miehistöille, 

kuten myös kauppiaat ja viranomaiset, jotka olivat valmiita käymään kauppaa heidän 

kanssaan.41  Ennen 1700-lukua monet englantilaiset kaapparit ja merirosvot pyrkivät 

välttämään maanmiestensä aluksien kaappaamista. Samalla kun merirosvouksen luonne 

muuttui täysin laittomaksi, he alkoivat ryöstellä kaikkien maiden aluksia. 

Merirosvokapteeni George Cusack aloitti merirosvouksen 1660-luvulla ja lupasi omalle 

yhteisölleen, että he kaappaisivat ja upottaisivat kaikkien maiden aluksia, paitsi 

englantilaisia. Cusack ei kuitenkaan pitänyt aiempaa lupaustaan, olla kaappaamatta 

englantilaisia laivoja, vaan syyllistyi siihen kuten hänen oikeudenkäynnissään tuotiin 

aiemmin esille.42 

William Kidd oli yksi näistä kaappareista, jotka eivät tahtoneet hyökätä englantilaisten 

aluksien kimppuun, mutta hänestä tuli myöhemmin tuomittu merirosvo. Hän aloitti 

laillisena kaapparina, mutta miehistön painostuksesta ryhtyi kaappaamaan aluksia 

kevyin perustein, jolloin häntä alettiin syyttää merirosvouksesta. Hänen 

oikeudenkäyntinsä ja siitä seurannut kuolemantuomio sitoi yhteen yhteiskunnan monta 

eri osa-aluetta merimiehistä, valtion poliitikkoihin ja kansainvälisiin suhteisiin. Kidd on 

                                                 
39 Merirosvoja on jäänyt tuona aikana paljon kiinni, joten sen avulla on pystytty päättelemään heidän 

kokonaismääriä. 
40 Rediker 2004, s. 8–9.  
41 Rediker 1987, s. 258; Fox 2013, s. 42. 
42 The Grand Pyrate, 1675. s. 6. 
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keskeinen henkilö, kun puhutaan merirosvoista, bukanieereistä ja kaappareista, koska 

vuodesta 1689 alkaen hänestä löytyy ensimmäisiä lähdemerkintöjä, jotka sijoittavat 

hänet ranskalais-englantilaiseen bukanieeriyhteisöön Karibian merelle. Hänellä on näin 

ollut tiedossa bukanieerien tapa organisoida yhteisönsä.43 

Tämä viimeinen sukupolvi on se, jota on romantisoitu kirjallisuudessa ja elokuvissa. 

Syy sille on teoksen General History of the Most Notorious Pyrates laaja suosio jo 

omana aikanaan. Edellä mainittu teos popularisoi sellaiset merirosvo kapteenit kuten 

Edward Teachin nm. Mustaparran ja Bartholomew Robertsin. 44  Nämä hyökkäsivät 

kaikkien valtioiden laivojen kimppuun ja aiheuttivat kriisin Atlantin tuottoisalle 

kaupalle. Näiden monikansallisten merirosvojen lukumäärä vuosien 1716–1726 välillä 

on laskettu olleen noin neljätuhatta. Luku on erittäin suuri, kun otetaan huomioon 

heidän päävihollisensa Iso-Britannian kuninkaallisen laivaston koko, mikä oli samaan 

aikaa noin 13 000 miestä. Selitys näille numeroille löytyy siitä, että Espanjan 

perimyssodan aikana tämä laivasto työllisti 50 000 merimiestä. Rauhan jälkeen laivastot 

työllistivät huomattavasti vähemmän merimiehiä. Kaikille työttömille merimiehille ei 

löytynyt paikkaa kauppalaivastosta, joten suurin osa heistä alkoi elättää itseään 

merirosvouksella.45 Yleistä oli myös, että merirosvoksi liityttiin suoraan kauppalaivalta, 

joka oli joutunut merirosvojen kaappaamaksi.46 

Rediker on selvittänyt kansallisuuksia 700 merirosvolta,  jotka olivat aktiivisia Karibian 

merellä 1715–1725 välisenä aikana. Hän on tullut siihen tulokseen, että 35 prosenttia 

heistä oli englantilaisia, 20 prosenttia Pohjois-amerikkalaisia, 20 prosenttia oli länsi-

intialaisia, 10 prosenttia skotlantilaisia, 8 prosenttia walesilainen, 2 prosenttia 

ruotsalaisia, alankomaalaisia, ranskalaisia ja espanjalaisia.47  Sanomalehti The weekly 

journal, or, Saturday's post kirjoittaja väitti vuonna 1724, että hän ei ole kuullut koko 

rauhan aikana hollantilaisista merirosvoista, koska heidän merimiehensä työllistyivät 

sodan jälkeen ja pystyivät elättämään itsensä kalastamalla Hollannin kalastusalueella. 

Lehtiartikkeli ehdottaa, että Englannin pitäisi perustaa kansallinen kalastusalue, jotta 

                                                 
43 Jameson, John Franklin. Privateering and Piracy in the Colonial Period. New York: Macmillan, 1923. 

s. 207-208; Benton, L. 2005. "Legal Spaces of Empire: Piracy and the Origins of Ocean Regionalism". 

Comparative studies in society and history. 47, no. 4. s. 707; Ritchie, Robert C. Captain Kidd and the 

War against the Pirates. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1986. s. 29. 
44 Merirosvokapteeneja, joka olivat kuuluisia jo omana aikanaan tekemien ryöstelyjen takia. 
45 Rediker 1987, s. 256; Leeson 2009, s. 12. 
46 The Trials of Eight, 1718.  s. 21. 
47 Leeson 2009, s. 8. 



15 

 

merirosvous ei houkuttelisi merimiehiä.48 Redikerin päätelmät ovat oikeutettuja, ainakin 

koskien englantilaisten merirosvojen runsaslukuisuutta, koska omana aikanaan heitä 

tiedetään olleen paljon. 

Merimiehet liittyivät näihin lainsuojattomiin hyvin monista eri syistä. Osa heistä oli 

kärsinyt laivoilla huonoista elintarvikkeista, brutaalista kurista, taudeista, tapaturmista ja 

ennenaikaisen kuoleman uhasta. 49  Kiinni jääneet merirosvot ovat kertoneet yhdeksi 

syyksi merirosvoukseen ryhtymisen olleen kauppalaivojen ankara kuri ja sadistiset 

kapteenit.50 Pitää ottaa huomioon, että kyseinen lausunto on annettu usein sen jälkeen, 

kun merirosvot olivat jääneet kiinni ja heitä odotti tuomio. Heillä oli näin suuri motiivi 

kertoa merirosvoihin liittymisen johtuneen muista tekijöistä kuin oman aseman 

parantamisesta taloudellisin keinon. Kauppalaiva Adventuressa kapinan aloittaneet 

miehet selittivät ryhtyvänsä merirosvoiksi, koska: ”they were for A short life and a 

Merry one”.51 He ovat näin tienneet, että merirosvoksi ryhtyminen merkitsi ennemmin 

tai myöhemmin kiinnijääntiä, mutta se elämäntapa tarjosi etuja, joita ei voinut saavuttaa 

rehellisessä merimiehen ammatissa. Osa merimiehistä ei tiennyt kapinoitsijoiden 

tavoitteista ja heidän täytyi päättää, osallistuisivatko he miehistön toimintaan 

vapaaehtoisesti, vankeina tai pakotettuina miehinä.52 

Muutamat kiinni jääneet merirosvot väittivät, että he olivat ryhtyneet merirosvoiksi, 

koska heitä oltiin pidetty nälässä. Royal Africa Companyn komentaja John Massey väitti 

vuonna 1721 ryhtyneensä merirosvoksi, koska hänen miehensä olisivat muuten kuolleet 

nälkään.53 Merirosvouksen syitä on mietitty jo aikalaisten toimesta vuonna 1701, kun 

ilmestyi pamfletti Piracy Destroy'd: Or, A Short Discourse Shewing The Rise, Growth 

and Causes of Piracy of Late, joka listasi edellä mainittujen syiden lisäksi 

pakkovärväykset, pahoinpitelyt, upseerien antamat kuritukset.54 Vastaavia syitä luetteli 

vankilassa teloitusta odottava merirosvo, joka toivoi: ”That Masters would not be Harsh 

                                                 
48 Baer 2007, Vol. 1. s. 350. 
49 Rediker 2004, s. 9. 
50 Mather 1723, s. 24; Baer 2007, Vol. 3. s. 123; Leeson 2009, s. 14–16. 
51 Fox 2014, s. 244. 
52 The Grand Pyrate, 1675. s. 7. 
53 Baer 2007, Vol. 3. s. 123; Lives of the Most Remarkable Criminals. London, 1874. s. 185. 
54 Piracy Destroy'd: Or, A Short Discourse Shewing The Rise, Growth and Causes of Piracy of Late. 

London, 1701. s. 3–5. 
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& Severe to their Servants, & that Servants would be Dutiful to their Masters, and 

Diligent in their Business”55. 

Aiemmin mainittu Henry Averyn miehistö ryhtyi merirosvoiksi, koska heille ei oltu 

maksettu palkkaa kahdeksaan kuukauteen. Kun he sopivat keskenään ryhtyvänsä 

merirosvoiksi, niin ryöstösaaliin jako on toiminut yhtenä merkittävimpänä 

kannustimena. Motiivina on ollut kauppalaivan omistajien petetyt lupaukset ja 

taloudellisen hyödyn tavoittelu. Samalla tavalla Cusack ryhtyi kapinaan ja lupasi 

kaikille, jotka liittyivät siihen, osan ruuman kauppatavaroista. 56  George Bendallin 

väitettiin sanoneen kahden todistajan mukaan, että tämä olisi halunnut liittyä 

merirosvoihin aikaisemmin, koska heidän elämäntapansa miellytti häntä. Taloudellisten 

hyötyjen lisäksi merirosvojen miehistöt olivat erilaisia verrattuna kauppalaivoihin. Heitä 

oli usein lukumäärällisesti enemmän yhdessä laivassa suhteessa kauppalaivoihin, jolloin 

vahtilistojen mukaiset vuorot ovat olleet lyhyempi ja työmäärät vähäisempiä, koska 

työvoimaa on ollut enemmän.57 Yksi erikoisimmista syistä ryhtyä merirosvoksi ilmeni 

kapteeni Snelgraven kertomuksessa, kun hän sanoi yhden hänen alaisistaan ryhtyneen 

merirosvoksi, koska ”His Circumstances were bad at home : Moreover, he had a Wife 

whom he could not love”.58  

Kiinni jääneiden merirosvojen väite heidän huonosta kohtelustaan ei ole aina pitänyt 

paikkaansa, vaan väite on johtunut heidän yrityksestään välttää heitä vastaan nostettuja 

syytteitä. Aiempi tutkimus on ylikorostanut merirosvoksi liittymisen syyksi tiukan kurin 

ja huonon kohtelun. Kauppalaiva Batavian välskäri kirjoitti laivan omistajille, miten 

kapteeni oli huolehtinut miehistään, kun heidät oli jätetty autiolle saarelle. Kapteeni 

antoi osan omasta ruuastaan sairaille miehille, metsästi näille lintuja ja antoi brändiä, 

kun he olivat märkiä. Edellä mainitun kauppalaivan merimiehet, jotka olivat jättäneet 

loput miehistöstä autiolle saarelle ja liittyneet merirosvoihin, yrittivät väittää 

liittyneensä merirosvoihin sen takia, kun kapteeni oli kohdellut heitä niin huonosti. 

Tuomioistuin piti välskärin kertomusta kapteenin käytöksestä uskottavampana, vaikka 

se ei ollut välttämättä totta.59 

                                                 
55 Mather, Cotton. Useful Remarks An Essay Upon Remarkables in the Way of Wicked Men. New-London 

[Conn.], 1723. s. 42. 
56 The tryals of Joseph Dawson, 1696. s. 16; Jameson 1923, s. 165; Baer 2007, Vol. 3. s. 74. 
57 The Tryal and Condemnation of Ten Persons for Piracy, at Nassau in the Bahamas. 1718. National 

Archives (London). CO 23/1, 75-82. s. 80. 
58 Snelgrave 1734, s. 219–220. 
59 Fox 2014, s. 251, 254. 
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Valtaosa merirosvoista tuli yhteiskunnan alimmista luokista, muutamia poikkeuksia 

lukuun ottamatta. Se tarjosi erilaisen elämäntyylin kuin muilla laivoilla, mahdollisuuden 

tietyissä tapauksissa osallistua päätöksentekoon ja parempaa palkkaa ryöstösaaliin 

muodossa. Vaikka eläminen lainsuojattomana houkutteli merimiehiä, se ei 

keskimääräisesti kestänyt kovin pitkään. Redikerin mukaan tyypillinen merirosvo 

purjehti noin kaksi vuotta ennen kuin kuoli tai jäi kiinni,60 mutta parhaimmat merirosvot 

eivät jääneet koskaan kiinni. Maailmankaupan ja kauppalaivojen rahdin lisäännyttyä, 

valtioilla oli tarve turvata kuljetuksia ja taata näiden toimiminen ilman häirintää. Sen 

seurauksesta merirosvoukseen oli pakko puuttua, mistä seurasi merirosvojen aktiivinen 

jahtaaminen ja tuomitseminen. Kiinni jääneet merirosvot hirtettiin, joskus jopa hieman 

hataralla todistusaineistolla.61 

Englanti nopeutti merirosvouksesta kiinni jääneiden oikeusprosessia, sallimalla vuonna 

1700 siirtokuntien perustaa vara-amiraliteetin tuomioistuimia. Näille myönnettiin 

oikeus johtaa oikeusistuntoja merirosvoja vastaan, jotta heitä pysyttäisiin rankaisemaan 

paikan päällä. Tätä ennen merirosvot tuli kuljettaa Englantiin oikeuden käyntiä varten, 

mikä oli erittäin kallista ja aikaa vievää toimintaa. Parlamentti hyväksyi lakiesityksen 

nimellä Act for More Effectual Suppression of Piracy vuonna 1698.62  Laki vähensi 

merkittävästi siirtomaissa käytyä kauppaa merirosvojen kanssa, kun paikallisilla 

viranomaisilla oli konkreettiset oikeudet puuttua asiaan.  

Espanjan perimyssodan jälkeen Iso-Britanniassa 63  säädettiin uusia lakeja 

merirosvouksen hillitsemiseksi, kuten vuoden 1717 Act of Grace – laki, jossa 

merirosvoille tarjottiin armahdusta aiemmista rikoksista. Iso-Britannian hallitus lähetti 

Bahaman uudeksi kuvernööriksi entisen kaapparin Woodes Rogersin64  toimittamaan 

tiedon uudesta laista New Providencen saarelle, jotta saari palautuisi Ison-Britannian 

kuninkaan hallintaan merirosvoilta. Kyseinen laki sai monet ottamaan armahduksen 

vastaan, minkä seurauksena sitä päätettiin jatkaa vuodella 1719 asti. Armahdukset olivat 

suosittuja merirosvojen keskuudessa, koska ne mitätöivät aiemmat rikokset, mutta 

armahdus ei estänyt ammatin jatkamista myöhemmin. Uudet lait mahdollistivat myös 

                                                 
60 Rediker 1987, s. 261. 
61 Baer 2007, Vol. 2. s. 211–212. 
62 Baer 2007, Vol. 3. s. 282–285; Thomson 2001, s. 50. 
63  Vuonna 1707 Englannin ja Skotlannin kuningaskunnat yhdistettiin yhdeksi valtioksi, Isoksi-

Britanniaksi, kun Act of Union eli unionilaki säädettiin. 
64 Hän oli saavuttanut mainetta kolmevuotta kestäneen maailmanympäripurjehduksesta seurauksesta. Hän 

lähti matkalle vuonna 1708 Bristolista Espanjan perimyssodan aikana, tarkoituksena kaapata espanjalaisia 

laivoja ja häiritä heidän siirtomaakauppaa. 
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kauppalaivojen palkitsemisen, jos nämä olivat puolustaneet itseään menestyksekkäästi 

merirosvoja vastaan tai kaapanneet vastavuoroisesti heidän aluksiaan. 65 Ennen kuin 

uudet lait olivat ehtineet vaikuttaa merirosvojen määrään, omistajat palkkasivat 

ylimääräisiä miehiä puolustaakseen kauppalaivojaan. Taloudellinen paine ja 

merirosvojen suuri lukumäärä pitivät huolen siitä, että kauppiaiden vastatoimenpiteet 

heitä vastaan olivat usein alimitoitettuja.  

Iso-Britannian parlamentti kovensi merirosvouksen vastaisia lakeja vielä 1721, jolloin 

kiellettiin kaupankäynti heidän kanssaan. Samalla sotalaivoja alettiin rangaista, jos 

nämä olivat merirosvojen jahtaamisen sijasta käyttäneet alustaan kaupankäyntiin. 

Laivastojen kapteeneilla oli pitkä traditio kaupankäynnissä palveluksensa aikana. 66 

Vasta 1720-luvulla voimaan tullut laki vähensi merirosvojen määrää huomattavasti, 

jolloin kauppalaivat pystyivät vähentämään miehistöjensä lukumääriä. 67  Vaikka lait 

kannustivat kauppalaivoja taistelemaan merirosvoja vastaan, se koitui heille usein 

kalliiksi, koska kiinni jäätyään merimiehet joutuivat kostotoimenpiteiden uhreiksi ja 

kapteenit heitettiin usein yli laidan varmaan kuolemaan.68 

Iso-Britannian toimet merirosvoja vastaan kulminoituivat taisteluun kapteeni 

Bartholomew Robertsin Royal Fortunen ja Iso-Britannian kuninkaallisen laivaston HMS 

Swallow välillä nykyisen Gabonin edustalla vuonna 1722. Roberts kuoli taistelun 

alkuvaiheessa ja loput miehistöstä päätti antautua pursimiehen johdolla. Vangiksi jäi 

yhteensä 272 merimiestä, joista osa oli vapaaehtoisesti merirosvoihin liittyneitä ja osa 

oli pakotettuja miehiä. Tapahtumasta seurannut oikeudenkäynti oli erittäin laaja ja se 

päättyi lukuisiin teloituksiin. Robertsin merirosvoyhteisöstä teki poikkeuksellisen se, 

että heillä oli käytössään suuri ja tulivoimainen laiva, mikä ei ollut ollenkaan tyypillistä. 

Myös yhteisö oli erittäin suuri, mikä teki heistä tunnettuja.69  

                                                 
65 CSPCAW. Volume 30, 1717-1718. Item. 737; Lives of the Most Remarkable Criminals, 1874. s. 40–

41; The Tryal and Condemnation of Ten Persons, 1718. s. 76; Snelgrave 1734, s. 252. 
66 Leeson 2009, s. 146; Parrott, David. The Business of War: Military Enterprise and Military Revolution 

in Early Modern Europe. Cambridge, 2014. s. 207. 
67 Earle 1998, s. 8. 
68 The whole tryal, examination & condemnation of all the pyrates, that was try'd. Edinburgh, 1725. s. 1. 
69 A General History of the Pyrates, 1972. s. 245–246; Rediker 2004, s. 170. 
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2. Merirosvoyhteisöihin vaikuttaneet tavat ja traditiot 

   

2.1 Eurooppalaiset barbareskit 

 

Toisessa luvussa käsittelen miten siirtolaisuus ja aiemmat merirosvousta harrastaneet 

merenkäyntiyhteisöt vaikuttivat myöhempiin merirosvoihin. Nämä yhteisöt vaikuttivat 

joko suoraan myöhempiin merirosvoyhteisöihin, tai ne ovat toimineet samankaltaisessa 

ympäristössä. Ne ovat mahdollistaneet yhteisöjen synnyn, jossa on tasa-arvoisia 

piirteitä. Tämän takia koen niiden esittelyn tarpeellisena. 

1600-luvun alussa Englannin kuningas Jaakko I ei hyödyntänyt merirosvoja edeltäjänsä 

Elisabeth I tavoin ja hänen valtakaudellaan merirosvouksesta ryhdyttiin rankaisemaan. 

Eurooppalaiset merirosvot siirtyivät Pohjois-Afrikkaan, josta he pystyivät harjoittamaan 

merirosvousta paikallishallitsijoiden suojeluksessa. Eurooppalaiset kauppiaat toivat 

mukanaan laivanrakennusosaamista Pohjois-Afrikkaan, mikä mahdollisti paremmat 

laivat, jotka pystyivät purjehtimaan pidempiä matkoja ja kuljettamaan suurempia lasteja 

alueella, jossa oltiin perinteisesti käytetty kaleereja 70 . Kaleerilaivat olivat kotoisin 

Pohjois-Afrikan salmista ja lahdenpoukamista, jossa heidän merirosvousta tukivat 

paikalliset muslimihallitsijat.71  

Suuri osa eurooppalaisista barbareskeista oli englantilaisia, hollantilaisia ja ranskalaisia, 

jotka olivat ”turned Turk” eli kääntyneet muslimeiksi. Barbareskien toiminnan 

mahdollisti valtatyhjiö, joka oli syntynyt, kun Venetsian tasavalta oli menettänyt 

vaikutusvaltaa Välimerellä. 72 Yksi kuuluisimmista eurooppalaisista barbareski 

merirosvoista oli Henry Mainwaring73. Hänet oli määrätty metsästämään merirosvoja 

kaapparina Atlantilta ja Englannin kanaalista, mutta hän päätyi ryöstämään muiden 

valtioiden kauppalaivoja purjehdittuaan Välimerelle. Hänen tukikohtansa sijaitsi 

nykyisen Marokon alueella Atlantin rannikolla. Hänen johtamaansa merirosvo 

                                                 
70 Pääosin soutamalla eteenpäin liikkunut laiva, jossa ruuman vetoisuus oli erittäin pieni soutajien takia.  
71The True Travels, Adventures and Observations of Captain John Smith: Into Europe, Asia, Africa, and 

America, from Anno Dom. 1593 to 162". London, 1704. s. 401; Lloyd 1981, s. 17–18. 
72 Venetsia pitkään taistellut Välimeren herruudesta Osmanien valtakunnan kanssa, jolle se oli vähitellen 

menettänyt alueita. Myös tuottoisa idän maustekauppa oli vähentynyt merkittävästi, kun englantilaiset ja 

hollantilaiset kauppiaat oli ohittaneet venetsialaiset kauppiaat tuotteiden toimitusketjussa purjehtimalla 

Afrikan ympäri suoraan Intian-valtamerelle. Kts. Lloyd 1981, s. 19. 
73 1586–1653 elänyt yliopistoa käynyt herrasmies merirosvo, joka oli toiminut kuninkaan neuvonantajana 

ja ”ship money fleet” eli laivavero laivaston komentajana. Englannin kuningas armahti Mainwaringin 

hänen rikoksistaan ja aateloi hänet. 
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miehistöön kuului englantilaisia merimiehiä, joille hän jakoi osuuksia ryöstösaaliista. 

Mainwaring käytti omasta yhteisöstään nimitystä Commonwealth, joka tarkoittaa tässä 

yhteydessä itsenäistä yhteisöä, ei tasavaltaa. Hän mainitsee johtaneensa yhteisöä tiukalla 

kurilla, minkä toiminta oli samankaltainen kuin kehittyneillä valtakunnilla. Alueella 

toimineet eurooppalaisten merirosvoyhteisöt jakoivat osuuksia ryöstösaaliista 

merimiehille heidän suorittamia palveluksia vastaan.74 Vuonna 1609 julkaistu pamfletti 

selvitti eurooppalaisten barbareskien yhteisöä seuraavasti:  

“they agreed amongst them, that with full cans, for the deuising and foreseeing into this 

beneficiall businesse, they fréely, and of their owne accord would elect Ward for their Captaine, 

and which dignitie accordingly (being downe on their knees) with drinke they performed, which 

instalment done, and considering with themselues how they might best prouide themselues of a 

boat.”75 

Merirosvoyhteisöillä on ollut pitkä traditio kapteenin valitsemiseksi. Ilmiö ei ole 

rajoittunut pelkästään 1700-luvun taitteeseen, vaan sillä on ollut pitkät perinteet, mikä 

kertoo jatkuvuudesta eri yhteisöjen välillä. Lainauksesta selviää myös tärkeä tapa, jolla 

kyseiset merirosvot valitsivat keskuudestaan kapteenin. Tämä oli seurausta siitä, että 

heillä ei ollut minkään valtion tai muun tahon kustantamaan purjehduslaivaa, vaan he 

joutuivat itse hankkimaan sen. Miehistöt joutuivat tekemään keskenään yhteistyötä 

tavoitteidensa saavuttamiseksi, minkä ansiosta yhteisön jäsenet otettiin mukaan 

päätöksentekoon ja he saivat palkkansa ryöstösaaliista, eikä heille maksettu kenenkään 

rahoittajan toimesta säännöllistä palkkaa. 

Barbareskit olivat sekoitus kaappareita ja merirosvoja. Moni eurooppalainen, jotka 

olivat tulleet etsimään luvallista tapaa harjoittaa merirosvousta, nousi hallinnollisiin 

asemiin rannikon barbareski yhteiskunnissa. 76  Yksi näistä rannikko-yhteiskunnista 

syntyi nykyisen Marokon alueelle Salén kaupunkiin, josta muodostui hetkellisesti 

tasavalta vuosien 1627–1666 aikana. Tasavalta säilyi sen aikaa, kun paikallinen 

muslimidynastia ei ulottanut vaikutusvaltaansa kaupunkiin. Tasavaltaa johti Divan, 

johon valittiin 14 jäsentä barbareskien keskuudesta. Alankomaalainen Jan Janszoon eli 

Murad Reis oli ensimmäinen eurooppalainen, joka valittiin tähän neuvostoon. Hänestä 

tehtiin Salén tasavallan amiraali. Tasavallasta huolimatta alueen merirosvous muistutti 

                                                 
74 Lloyd 1981, s. 40–41; Mainwaring, Henry. The Life and works of Sir Henry Mainwaring. Vol. 2. Navy 

Records Society. 1922, s. 25, 42. 
75 A True and Certaine Report of the Beginning, Proceedings, Ouerthrowes, and Now Present Estate of 

Captaine Ward and Danseker. London. 1609. s. 6. 
76 Thomson 2001, s. 44. 
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enemmän kaapparitoimintaa, kuin täysin laitonta merirosvousta, koska se tapahtui 

paikallishallinnon suojeluksessa.  

Barbareskit jakoivat ryöstösaaliinsa uskonnollista lakia noudattaen satamaan 

saavuttuaan. Ryöstösaaliista 10 prosenttia meni Salén Divanille, 50 prosenttia 

omistajille, 1 prosenttia uskonnollisille johtajille ja sataman ylläpitäjille. Luotsi, välskäri 

ja tykistön johtaja saivat myös tavallista suuremman osuuden. Miehistöt eivät 

keskenään omistaneet laivaa, vaan he työskentelivät laivan omistamille rikkaille 

kauppiaille, jotka olivat sukua Espanjasta häädetyille maureille. Tästä seurasi, että 

ryöstösaaliin jakomalli oli erilainen kuin itsenäisimmillä merirosvoilla. Salén tasavalta 

ehtivät toimia alueella itsenäisesti, kunnes kaupunki tuli Alaviitti-dynastian hallintaan.77 

Christopher Hillin hypoteesin mukaan Pohjois-Afrikan eurooppalaiset merirosvot 

suuntasivat Karibian siirtokuntiin tasavallan kaaduttua. 78  Suoraa linkkiä traditioiden 

välillä ei ole, mutta hallitsijoiden epäsuosio, työnantajan menetys ja nopeaa rikastumista 

tavoittelevat henkilöt eivät voineet toimia enää Saléssa, vaan yksi vaihtoehto oli 

Karibian saaristo, missä valtiovallan vaikutus oli heikko. 

2.2 Englannin vallankumouksien vaikutus siirtomaihin 

 

Protestanteilla ja muilla ryhmillä oli pitkä historiallinen intressi muuttaa Amerikan 

siirtomaihin, jotta he voisivat olla turvassa valtion uskonnolta, vainoilta ja 

sisällissodilta.79 Jotta ymmärtäisimme, minkälaisen kulttuurin piirissä nämä merirosvot 

Karibialla toimivat, on syytä tarkastella alueelle suuntautunutta englantilaista 

siirtolaisuutta. 1660-luvulla tasavaltalaisten hallinto kaatui, jonka jälkeen heitä siirtyi 

vapaaehtoisesti ja väkisin siirtomaihin.80  Stuarttien monarkiaa vastustaneet tahot on 

leimattu radikaaleiksi, jolla viittaan sellaisiin henkilöihin, jotka hylkäsivät valtion, 

kannattivat uskonnon vapautta ja tasa-arvoisia ajatuksia. Hill on selvittänyt, mitä näille 

                                                 
77 Levant, Yves, and Leïla Maziane. 2017. "The Republic of Salé (1627-1641/1666); an Alternative Pirate 

Organization Model?" Management & Organizational History. 12, no. 1. s. 3, 8; Wilson, Peter Lamborn. 

Pirate Utopias: Moorish Corsairs & European Renegadoes. Brooklyn: Autonomedia, 2003. s. 90, 94–95. 
78 Hill 1996, s. 119. 
79 Hill, Christopher: The Collected Essays of Christopher Hill. Volume 3, People and Ideas in 17th 

Century England, Brighton, Harvester Press, 1986. s. 166. 
80 Englanti koki epävakaan ajanjakson vuosien 1642–1660 välillä, kun vallankumoukset ja sisällissodat 

ravistelivat maata. Puritaani Oliver Cromwell nousi tuona aikana parlamentin armeijan eli New Model 

Armyn johtoon. Vuonna 1653 Cromwell hajotti parlamentin ja nimitti tilalle oman hallituksensa, joka 

nimitti Cromwellin lordiprotektoriksi. Käytännössä hän hallitsi tästä lähtien sotilasdiktaattorina vuoteen 

1658 asti. Vuonna 1660 kuninkaan valta palautettiin Englannin restauraatiossa. Restauraatio ulottui myös 

kirkollisiin ja maallisiin asioihin. Kaikki radikaalit henkilöt olivat siitä alkaen ei toivottuja henkilöitä. 
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toisinajattelijoille tapahtui ja myös heidän mahdollista yhteyttänsä 

merirosvoyhteisöihin. Hillin mukaan monet historioitsijat ajattelevat radikaalien 

kadonneet vuonna 1660 tapahtuneen restauraation jälkeen, vaikka hänen mielestään 

kyseessä oli vain restauraation luoma illuusio.81 

Yhtenä syynä tähän illuusioon Hill pitää vuonna 1662 Englannin parlamentin 

hyväksymää the Licensing Act-lakia, joka rajoitti lehdistön vapautta. Laki oli voimassa 

vuoteen 1695 asti, minkä jälkeen alkoi esiintyä yhteiskuntakriittistä kirjallisuutta, 

vaikka yläluokan konsensuksella ylläpidettiin omanlaista itsesensuuria. General History 

of the Most Notorious Pyrates oli yksi näistä teoksista, joita voitiin julkaista sensuurin 

loputtua. Kirja sisälsi sosiaalista kritiikkiä mm. fiktiivisen kapteeni Missionin tarinan 

muodossa.82 The Licensing Act:in voimassa oloaikana ei julkaistu mitään kirjallisuutta 

radikaaliliikkeistä, joita olivat mm. Levellers, Diggers83  ja Ranters84 . Levellers-liike 

toimii hyvänä esimerkkinä samankaltaisista radikaaliryhmistä, jotka joutuivat etsimään 

uutta paikkaa restauraation jälkeen. Levellers-liike syntyi poliittisena liikkeenä 

Englannin sisällissodan aikana vuonna 1647. Jäsenet olivat osa Cromwellin New Model 

Armyn upseereja, jotka julkaisivat manifesteja, vaatien muutoksia poliittiseen 

päätöksentekoon. He vaativat uskonnonvapautta,  perustuslakia ja tasa-arvoa 

oikeudenkäynneissä. Nämä heidän vaatimuksensa ovat hyvin samankaltaisia sen kanssa, 

miten merirosvot organisoivat yhteisönsä vuosien 1716–1726 välillä.85  

Vastaavanlaisella pamfletilla nimeltä The Resolution and remonstrance of the navie to 

the supream power of England haluttiin vuonna 1649 kiinnittää huomioita laivaston 

oloihin vaatimalla aiemman käytännön lopettamista, missä kapteenit ja perämiehet 

valittiin laivoille tavalla, joka ei palvellut valtion etua. Elinikäiset laivaston virat 

johtivat kirjoittajan mielestä korruptioon ja laiminlyönteihin. Laivaston upseerit 

käyttivät laivoja omiin tarkoituksiinsa, mikä nosti rahtimaksuja. Kaupankäynti omiin 

tarkoituksiin jatkui vielä vuoteen 1721 saakka. Laivojen kapteenit ja komentajat tulisi 

valita kirjoittajan mielestä heidän navigointi- ja merenkäyntikykyjen mukaan, eikä 

                                                 
81 Hill 1986, s. 161–162. 
82 General history of the most notorious pyrates teoksen yksi kappale käsittelee kapteeni Missionia. Sitä 

pidetään yleisesti fiktiivisenä teoksena, joka kertoo enemmän siitä mitä englantilainen yhteiskunta oli 

valmis uskomaan. Hill 1986, s. 178; Esimerkiksi Missionin miehistön sanotaan huutaneen "Liberty, 

Liberty; we are free Men; A General History of the Pyrates, 1972. s. 393. 
83  Protestanttisia radikaaleja, jotka uskoivat omaisuuden tasa-arvoiseen jakamiseen. Yrittivät muuttaa 

yhteiskuntaa egalitaristiseksi maaseutuyhteisöksi. 
84  Uskonnollinen ryhmittymä, joka käsitti jumalan olevan yhtä, kun maailmankaikkeus. Englannin 

valtionkirkko julisti heidät kerettiläisiksi.  
85 Fox 2013, s. 27. 
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lahjonnan, vapaamatkustajien tai herrojen suosion kautta. Pamfletilla haluttiin esittää 

kritiikkiä valtakunnan tapaan jakaa laivaston virkoja suhteiden kautta niille, jotka ovat 

miellyttäneet hovin jäseniä. Virkojen jakaminen suosion kautta kuului tärkeänä osana 

monarkiaan, jossa hallitsija pystyi palkitsemaan sääty-yhteiskunnan liittolaisiaan 

viroilla. Tasavaltalaiset taas olivat halunneet muuttaa järjestelmää enemmän 

meritokraattiseksi. He ehdottivat, että entinen tapa korvattaisiin vuotuisilla 

äänestyksillä, jossa jokainen laivaston tehtävään valittava henkilö palvelisi vain vuoden 

kerrallaan. Yksikään komentaja tai upseeri ei saisi hoitaa enempää kuin yhtä tehtävää 

kerralla. 86  Merimiesten itse muodostama merirosvoyhteisö ratkaisi tasavaltalaisten 

esittämän ongelman laajentamalla vastuuta laivan organisaatiosta tavallisille 

merimiehille mm. äänestysten ja neuvostojen kautta. Vetoomus kertoo siitä 

ajatusmaailmasta, mikä on vallinnut 1600-luvulla tasavaltalaisissa piireissä. On 

mahdollista, että edellä mainitut vaatimukset ovat vaikuttaneet merirosvojen yhteisöjen 

muodostumiseen. Vähintäänkin vetoomus kertoo siitä millaisia ajatuksia aikalaisilla on 

ollut laivojen organisaatiosta. 

Leveller-liikkeen johtohahmo John Lilburne ehdotti liikkeen tappion jälkeen vuonna 

1649, 87 että hän voisi johtaa kannattajansa Karibian saarille, jos valtio kustantaisi sen.88 

Tämä on selvä esimerkki siitä, että tuon ajan radikaalit pitivät mahdollisena jatkaa 

toimintaansa siirtokunnissa. Redikerin mielestä merirosvojen sosiaalinen yhteisö oli osa 

sitä traditiota, joka oli alkanut Englannin sisällissodasta. Tutkimuksessani osoitan, että 

merirosvojen traditioon on vaikuttanut enemmän aiemmat merirosvouksen muodot, 

joita Rediker ei ole huomioinut tarpeeksi hänen argumenteissaan. Rediker tuo esille 

tapauksen vuodelta 1728, missä kaapparilaivan kapteeni haukkuu miehistöään 

Levellers- joukkioksi, kun nämä haluavat jakaa saaliin tasa-arvoisemmin.89 Radikaalien 

yhteys merirosvoihin ei ole ilmiselvä tai kiistaton. Lähteissä esiintyy välillä viittauksia 

sanaan Commonwealth 90 , mutta on vaikea päätellä, onko kyseessä kirjoittajan 

yhteiskuntakriittinen näkökulma vai onko se aikalaislähteen tapa ilmaista merirosvojen 

yhteisöä itsenäiseksi tai joksikin muuksi? Kuten eräs merirosvo miehistön 

                                                 
86 The Resolution and remonstrance of the navie to the supream power of England. London. 1649. s. 4– 5, 

7. 
87 Englannin sisällissodan toinen vaihe päättyi vuonna 1649, jonka jälkeen Levellerit ryhtyivät ajamaan 

radikaaleja uudistuksiaan kapinoimalla, mutta Cromwellin joukot tukahduttivat kapinan. 
88 Hill 1986, s. 166–167. 
89 Rediker 1987, s. 233. 
90  Se voi tarkoittaa hallitsijan ja alamaisten muodostamaa yhteisöä tai itsenäistä yhteisöä, joka on 

yhdistynyt yhteisen intressin toimesta. 
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tykistönjohtaja mainitsee: ”Our business here, is to choose a King for our own 

Commonweath; to make such Laws as we think most conducive to the ends we 

desing”91. Edellä mainitun lauseen kirjoittajaksi on spekuloitu Daniel Defoeta, joka on 

tunnettu yhteiskuntakriittisistä kirjoituksistaan, joten lause on todennäköisemmin 

peräisin hänen kynästään, kuin merirosvon suusta.  

Englanti valloitti Jamaikan saaren vuonna 1655 Espanjalta, mitä ennen siirtolaisuus 

suuntautui Karibianmeren pienemmille saarille, kuten Providencen saarelle, joiden 

ylläpitäminen ei ollut kovin tärkeää Englannin valtioille. 92  Sisällissodan jälkeen 

ministeri Lord Arlingtonille ehdotettiin, että Jamaikalle pitäisi lähettää yksi perhe 

jokaisesta pitäjästä, koska nämä mellakoivat henkilöt kelpasivat vain kaivoksille. Ei-

toivottujen radikaalien siirtäminen siirtokuntiin oli yksi tapa päästä heistä eroon.93 New 

Providencen saarelle saapui varakuvernööri Spotswoodin mukaan ”epämääräisiä” 

henkilöitä Jamaikalta ja Campechen lahdelta vuonna 1716. Hän varoitteli, että näistä 

merirosvoista olisi haittaa kaupankäynnille, jos heitä ei heti tukahdutettaisi.94 

Englannin sisäisillä levottomuuksilla sisällissotakauden jälkeen synnyttämillä 

kapinallisilla oli jonkinlainen yhteys kaappareihin, kun joukko Monmouthin kapinan95 

entisiä kannattajia perusti oman yhteisön Mauritiuksen saarelle vuonna 1697, Siellä he 

säätivät yhteisön omat lait ja valitsivat kuvernöörin keskuudestaan. Alankomaalaisen 

Mauritiuksen virallinen kuvernööri valitti seuraavasti: "every man had as much to say 

as the captain, and each man carried his weapon in his blanket".96 Kapteeni Charles 

Johnson mainitsee teoksessaan, että Bartholomew Robertsin isä olisi osallistunut 

Monmouthin joukoissa kapinaan ja kärsinyt siitä paljon. Johnson kuvailee, kuinka 

Roberts osallistui muiden merirosvojen kanssa kapteenin valintatilaisuuteen, jossa hän 

puhui seuraavasti: "he [Roberts] did not care who they chose Captain, so it was not a 

Papist, for against them he had conceiv'd an irreconcileable Hatred"97 . Suhtaudun 

tähän tietoon varauksella, koska sitä ei pysty vahvistamaan muista lähteistä. Jos tämä 

tieto ei ole totta, se on ainakin esimerkki siitä, mitä sen ajan ihmiset olivat valmiita 

                                                 
91 The Four Years Voyages of Capt. George Roberts, 1726. s. 74. 
92  Kauppakomppania perusti saarelle puritaanien etuvartioaseman. Sen tarkoituksena oli käännyttää 

paikallisia intiaaneja, mutta Espanjan siirtomaiden ryöstely oli paljon tuottavampaa, kunnes Espanja 

lopulta valtasi saaren vuonna 1641. Hill 1996, s. 116. 
93 CSPCAW. Volume 5, 1661-1668. Item. 1023. 
94 Ibid. Volume 29, 1716-1717. item 240. 
95  Monmouthin kapina syttyi vuonna 1685, kun joukko restauraatioon tyytymättömiä ihmisiä halusi 

kaataa roomalaiskatolilaisen Jaakko II:n hallinnon. 
96 Hill 1996, s. 120. 
97 A General History of the Pyrates, 1972. s. 195. 
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uskomaan todeksi. Voi olla, että se on tarkoitettu muistuttamaan kapinasta, ja sitä kautta 

korostamaan kuinka merirosvoyhteisöt olivat lähtökohtaisesti yhteiskuntarauhaa 

vastaan. 

Vuoden 1660 restauraation jälkeen Karibian saarten siirtolaisia kohdeltiin 

suvaitsevammin kuin Englannissa. Se oli seurausta hallituksen tietoisesta politiikasta. 

Leeward saarien kuvernööriä erityisesti ohjeistettiin luopumaan uskonnollisuuden ja 

”Oath of Supremacy” eli yliherruuden valasta.98  Tämä on saattanut johtua tarpeesta 

houkutella lisää siirtolaisia, mutta päätökseen on myös mahdollisesti vaikuttanut 

saareen aiempien asukkaiden aatteet. Jamaikalle syntyi monimuotoinen 

siirtolaisyhteiskunta, kun Englanti valtasi sen. Varsinkin irlantilaisia saapui saarelle 

huomattavia määriä. Pieni osa heistä oli entisiä Cromwellin armeijassa palvelleita 

miehiä. 1680-luvulla saarille asettuneet siirtolaiset joutuivat yhä ahtaammalle, koska 

pienet plantaasit eivät pärjänneet suurille plantaaseille. Toimeentulon katoaminen ajoi 

ihmisiä hankkimaan elantonsa jollakin muilla tavoilla esim. merirosvouksella.99 Yksi 

näistä vanhoista Cromwellin armeijan sotilaista oli kuuluista bukanieeri Henry 

Morgan.100 Siirtokuntiin oli saapunut myös ranskalaisia maanviljelijöitä, jotka olivat 

kapinoineen 1630-luvulla. Nämä kuningasta vastaan kapinoineet maanviljelijät olivat 

järjestäytyneet itsenäisiksi yhteisöiksi, joissa valittiin edustajat ja säädettiin lakeja.101 

Heidän saapuminen Karibialle on saattanut myös vaikuttaa myöhemmin syntyneisiin 

bukanieeriyhteisöihin. 

2.3 Bukanieerien perintö 

 

Englanti ja Ranska olivat ottaneet palvelukseensa bukanieereja Espanjaa vastaan 

käydyissä sodissa 1600-luvulla. Valtakunnat tukivat näitä puolisotilaallisia joukkoja 

myöntäen heille kaapparikirjoja, koska ne pystyivät toimimaan itsenäisesti Karibian 

meren alueella. Bukanieerien toiminta sai jatkua sotatoimien päätyttyä, mutta vuonna 

1670 solmittu Madridin rauhansopimus kielsi yksityiskohtaisesti niiden käytön. 

Kiellosta huolimatta bukanieerit jatkoivat espanjalaisten laivojen ja kaupunkien 

ryöstämistä, joka oli käytännössä merirosvousta. Englannin kuningas Kaarle II väitti, 

                                                 
98 Englannin hallinnon- ja kirkon virkamiehien täytyi lausua kuuliaisuuden vala kuninkaalle. Hill 1986, s. 

168. 
99 Ibid. s. 172. 
100 Ibid. s. 173. 
101 Lisäveroja vastustaneet maanviljelijät organisoituivat, laativat yhteisiä sääntöjä ja äänestivät yhteisöjen 

edustajia. Bromley, J. S. Corsairs and navies, 1660-1760. London: Hambledon Press, 1987. s. 9. 
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että Jamaikasta oli tullut samankaltainen merirosvojen tukikohta kuin Algeriasta. 

Rauhan ylläpitämisestä ja valvonnasta vastasi entinen bukanieeri Jamaikan kuvernööri 

Henry Morgan. Entisille bukanieereille tarjottiin maata, jotta nämä lopettaisivat 

toimintansa. Kaikki eivät tarttuneet tarjoukseen, vaan jatkoivat merirosvousta Espanjaa 

vastaan Tortugan saarelta.102 

Bukanieereja keskuudessaan ilmeni paljon samankaltaisia ajatuksia ja käytäntöjä kuin 

merirosvoyhteisöissä vuosien 1667–1726 aikana. Merkittävä eroja oli kuitenkin esim. 

se, että bukanieerien toiminnalla oli pitkään valtakuntien tuki. Bukanieerien 

keskuudessa alkoi syntyä sosiaalisia sääntöjä ja tapoja, jotka yhdistivät heidät Brethren 

of the Coast- yhteisöksi. Näitä sääntöjä kutsuttiin nimellä: Jamaica Discipline, chasse-

partie tai kaappareiden103 lait. Viranomaiset ajattelivat näiden sääntöjen olleen antiteesi 

kurille ja laille, koska ne sisälsivät vihamielisiä ajatuksia kauppalaivojen kapteeneja, 

laivan omistajia ja kauppiaita kohtaan.104 

Bukanieerien mukaan vuonna 1666 listautunut Alexandre Exquemelin kuvaili heidän 

toimintaansa kattavasti. Hän kertoi, miten sopimuspalveluksesta vapautunut mies etsi 

itselleen kumppanin ja teki tämän kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa kumpikin lupaa 

toisen kuoltua eloon jäävälle kaiken omaisuuden, minkä he yhdessä olivat hankkineet. 

Toiset taas sopivat, että kuolleen osapuolen omaisuus lähetetiin sukulaisille.105 Rediker 

kommentoi tätä matelotage järjestelyä ja vihjaa, että kyseessä olisi myös seksuaalinen 

suhde näiden kahden osapuolen välillä. Redikerin johtopäätös on ymmärrettävissä, 

koska miehiä oli paljon enemmän kuin naisia Karibian saarilla. Exquemelin ei 

kuitenkaan mainitse mitään näiden kumppanien välisestä seksuaalisuudesta, joten se jää 

arvailujen varaan. Historiantutkija B. R. Burg menee niin pitkälle, että hän kuvailee 

merirosvojen muodostaneen sodomiittisia yhteisöjä, vaikka lähdeaineisto ei sitä 

tukisikaan. 106  En ole varta vasten etsinyt viitteitä merirosvojen seksuaalisesta 

käyttäytymisestä, mutta merirosvojen yhteisöjä tutkiessani en ole löytänyt yhtään 

todistetta, joka tukisi Redikerin tai B. R. Burgin väitteitä. 

                                                 
102 Hill 1986, s. 173; Dow 1996, s. 15. 
103  Kaapparit ja bukanieerit tarkoittivat usein samoja ihmisiä, jotka olivat siirtyneet laillisesta 

kaapparitoiminnasta laittomaan bukanieeritoimintaan. 
104 Rediker 2004, s. 62; Leeson 2009, s. 60. 
105  Exquemelin, Alexandre Olivier: Karibian Merirosvot; Suomentanut Jorma Tiainen. Jyväskylä, 

Gummerus 1970. s. 52. 
106 Rediker 2004, s. 74; Fox 2013, s. 229. 
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Bukanieeri-miehistöt äänestivät purjehduskohteestaan, kun laiva oli varustettu. 

Exquemelin ei kerro ketkä saivat äänestää, mutta äänestys on koskenut ainakin 

upseereja, ehkä jopa muitakin miehistön jäseniä. Samalla määriteltiin chasse-partie 

sopimus, missä määriteltiin kaikkien ryöstöretkille osallistuvien henkilöiden osuus 

ryöstösaaliista. Samalla sovittiin, kuinka paljon rahallista hyvitystä sai, jos haavoittui. 

Exquemelin kertoo näin:  

”they agree what rate each one ought to have that is either wounded or maimed in his body, 

suffering the loss of any limb; as, for the loss of a right arm, six hundred pieces of eight, or six 

slaves; for the left arm, five hundred pieces of eight, or five slaves; for a right leg, five hundred 

pieces' of eight, or five slaves; for the left leg, four hundred pieces of eight, or four slaves; for 

an eye, one hundred pieces of eight, or one slave; for a finger, the same as for an eye; all which 

sums are taken out of the common stock of what is gotten by their piracy – –”.107 

Exquemelin jatkaa kertomusta bukanieerien yhteisöistä, joista hän mainitsee, että 

miehistö sai päättää pitääkö kapteeni kaapatun purjelaivan vai ei. Valloitetussa laivassa 

ei saanut varastaa arvotavaroita, sillä kaikki rahat, jalokivet, jalometallit ja 

kauppatavarat jaettiin myöhemmin miehistön kesken tasan. Miehistön jäsenien tuli 

vannoa vala raamatun kanssa ennen saaliin jakoa, missä vakuutettiin, ettei kukaan 

ottanut itselleen sääntöjen vastaisesti ryöstösaalista. Valan vannominen oli myös 

yleinen käytäntö kaappari-, palkkasotilas- ja merirosvoyhteisöjen artikkelien 

allekirjoitus tilaisuuksien jälkeen, joita tuon esille kappaleessa kolme. 

Bukanieeriyhteisössä kapteeni ja miehistö ruokailivat samassa ruokapöydässä, mikä 

kertoo, että yhteisö ei ole erotellut sen jäseniä hierarkkisesti ruokailemaan eri tiloihin.108  

Bukanieerit jatkoivat myös kaapparilaivoilla syntynyttä traditiota kutsua koolle 

neuvostoja ja konsultoida laivojen kapteeneja, kun isompi yhteisö päätti seuraavasta 

hyökkäyskohteesta. 109  Miehistöt ovat olleet selkeästi vähemmän hierarkkisia kuin 

kauppa- ja sotalaivat. Miehistöä tarvittiin enemmän bukanieerilaivan organisaatiossa ja 

sitä vastaan he ovat saaneet etuja, kuten suuremman osuuden ryöstösaaliista ja 

mahdollisuuden osallistua neuvostoon. Bukanieerit eivät olleet niin kiinteästi sidottu 

valtioihin, joten laivan kapteenit ja komentajat joutuivat tekemään myönnytyksiä 

miehistölle, jotta yhteisö olisi tehokas. Se on myös tarkoittanut sitä, että miehistöllä on 

enemmän vastuuta ja suurempi motivaatio purjehduksen onnistumiseen. 

                                                 
107 Exquemelin, Alexandre Olivier. The Buccaneers of America. London: G. Routledge, 1924. s. 51–52. 
108 Exquemelin 1970, s. 74, 76. 
109 Baer 2007, Vol. 1. s. 128. 
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Bukanieerit erosivat myöhemmin syntyneistä merirosvoyhteisöistä oleellisesti sen 

perusteella, mistä he olivat saaneet laivansa ja kuka heitä suojeli. Esimerkiksi 

ranskalainen bukanieeri Francois Lolonois sai Tortugan kuvernööriltä laivan, koska oli 

osoittautunut niin rohkeaksi ryöstelijäksi. Tortugan kuvernöörin suojeluksen ansiosta 

Lolonoisilla oli aina tukikohta, mihin palata ryöstösaaliin kanssa ja korjauttaa 

laivansa.110 Myöhemmillä merirosvoilla ei aina ollut tiedossa varmaa tukikohtaa, jossa 

he olisivat turvassa. Sen takia heidän oli pakko muodostaa omia yhteisöjä saman 

mielisten ihmisten kesken. Kun Henry Morgan saapui Jamaikalle, hän oli Exquemelinin 

mukaan ns. sopimuspalvelija, jonka piti maksaa matkansa siirtomaahan työllä. 111 

Exquemelinin väitti, että hän ryhtyi sopimuksensa päättymisen jälkeen toimimaan 

merirosvona, minkä avulla hän keräsi pienoisen omaisuuden ja pystyi osallistumaan 

yhdessä muiden bukanieerien kanssa purjelaivan ostamiseen. Laivan hankkimisen 

jälkeen Morganin kanssa toiminut joukko "huudatti" hänet kapteeniksi. Exquemelin on 

hieman epäselvä tässä kohdassa, joten on vaikea päätellä miten Morgan pääsi 

kapteeniksi. Hän omisti kuitenkin osan tästä laivasta, jonka kapteeniksi hänet 

valittiin.112  

Bukanieerien toiminta jatkui, kunnes Englannin hallitus ryhtyi antamaan taloudellista ja 

sotilaallista tukea siirtomaan hallinnolle. Tämän jälkeen plantaasien omistajilla ei ollut 

syytä tukea bukanieerien toimintaa. Siirtomaiden kauppiaat olivat olleet vahvasti 

riippuvaisi heistä. Vuoden 1688 jälkeen heidän palveluksiaan ei tarvittu niin kuin ennen 

ja espanjalaisten laivojen kaappaaminen oli osoittautunut yhä hankalammaksi. Sen 

seurauksesta bukanieerit ja kaapparit siirtyivät Intian-valtamerelle. Itä-Intian 

kauppakomppania kärsi alueelle siirtyneistä merirosvoista ja valitti siitä viranomaisille. 

Osa heistä jatkoi kaapparitoimintaa Pohjois-Amerikan siirtokuntien kuvernöörien 

antamien kaapparikirjojen turvin.113  

Bukanieerien tavat ja kokemukset tulivat uudestaan käyttöön, kun Espanjan perimyssota 

alkoi vuonna 1701. Kaapparilaivat palkkasivat miehistöihin bukanieereja, koska sodan 

aikana osaavista merimiehistä oli suuri pula. Kaappari Woodes Rogersin 

maailmanympäripurjehduksella oli mukana entinen bukanieeri William Dampier, jolta 

                                                 
110 Exquemelin 1970, s. 95. 
111  Morgan haastoi Exquemelinin oikeuteen mm. sopimuspalvelija väitteestä ja voitti. Exquemelinin 

kertomusta muutettiin seuraavassa julkaisussa. Toisen näkemyksen mukaan Morgan olisi saapunut 

Karibialle kenraali Venablesin joukoissa vuonna 1654 osana Cromwellin armeijaa. 
112 Exquemelin 1970, s. 126. 
113 Hill 1986, s. 174; Piracy Destroy'd, 1701. s. 1–3. 
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Rogers kysyi neuvoa siitä, miten he olivat vallanneet espanjalasia kaupunkeja Henry 

Morganin joukoissa. 114  Utrechtin rauhan jälkeen vuonna 1713, osa näistä vanhoista 

bukanieereistä jatkoi merirosvousta. 115  Heidän tekonsa siirtyivät seuraaville 

sukupolville laulujen, tarinoiden, runojen ja kollektiivisen muistin muodossa.  

Myös bukanieerien kirjallisuutta alkoi ilmestyä ja sitä käännettiin monille kielille. 

Sellaisia teoksia oli mm. tässäkin tutkimuksessa käytetty Exquemelin Karibian 

merirosvot ja Pere Jean-Baptiste Labatin kertomukset bukanieereistä. 116  Merirosvo 

Walter Kennedyn, joka palveli laivastossa kuningatar Annen aikana 1702–1707, 

sanotaan kuulleen muilta merimiehiltä bukanieerien, kuten Henry Morganin teoista. 

Tämän jälkeen hän alkoi aktiivisesti hankkia lisätietoa heistä. Myös merirosvo Philip 

Roche oli saanut vaikutteita bukanieereilta, mikä vaikutti hänen päätökseensä ryhtyä 

merirosvoksi.117  

Entinen bukanieeri Adam Baldridge perusti vuonna 1690 Madagaskarin St. Maryn 

saarelle New Yorkin kauppiaiden avulla tukikohdan, jonka tarkoitus oli käydä kauppaa 

Intian-valtamerella toimineiden merirosvojen kanssa. Tukikohta toimi, kunnes 

paikalliset taudit ja alkuperäisväestö tappoivat sinne asettautuneet merirosvot. 118 

Tukikohta sijaitsi hyvällä paikalla, koska siitä oli suhteellisen lyhyt matka Punaiselle 

merelle, jossa muslimien pyhiinvaelluslaivat liikkuivat. Merirosvo kapteeni Condonin 

yhteisö päätti lopettaa merirosvouksen, koska he olivat saaneet tarpeeksi ryöstösaalista, 

minkä jälkeen he päättivät jäädä viettämään eläkepäiviään St. Maryn saarelle vuonna 

1721.119 On todennäköistä, että he elivät siellä merirosvolaivojen yhteisöiden sääntöjä 

noudattaen tavalla, jossa asioista päätettiin neuvostoin ja äänestyksellä. Eräs 

merirosvojen vangiksi joutunut merimies kertoi, että St. Maryn saarella asuneet 

merirosvot olivat menneet naimisiin paikallisten naisten kanssa, koska nämä halusivat 

”ingratiate themselves with the inhabitants”. Merirosvoilla ei ollut vaihtoehtoja naisten 

suhteen, joten integraatio oli välttämätöntä. Merirosvot osallistuivat myös 

paikallishallitsijoiden välisiin sotiin, mistä he saivat palkaksi orjia. 120  Thomsonin 

                                                 
114 Rogers, Woodes. Life Aboard a British Privateer in the Time of Queen Anne: Being the Journal of 

Captain Woodes Rogers. London: Chapman and Hall, 1889. 
115 Snelgrave 1734, s. 253. 
116 Rediker 2004, s. 64. 
117 Lives of the Most Remarkable Criminals, 1874. s. 39–40, 192–193. 
118 Fox 2014, s. 14, 178; Jameson 1923, s. 345. 
119 Fox 2014, s. 213. 
120 CSPCAW. Volume 16, 1697-1698. Item 224. 
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mukaan Madagaskarin merirosvoyhteiskunnat uhkasivat valtioita olemassaolollaan. 

Heistä oli muodostumassa tietynlainen ”esivaltio” tapoineen ja käytäntöineen.121  

Englannin Itä-Intian kauppakomppania valitti Englannin parlamentille monta kertaa, 

että merirosvot olivat perustaneet kyseiselle saarelle tukikohtia. He väittivät, että heistä 

neljäviidesosaa oli englantilaisia. Viranomaiset ovat jo aikanaan tiedostaneet 

maanmiestensä vahvan merkityksen kaupankäyntiä haittaavalle merirosvoukselle. 122 

Yhteisöt eivät kuitenkaan selviytyneet saarella niin kauan, että sinne olisi ehtinyt 

muodostua ”esivaltioa”. Merirosvot olivat hyvin riippuvaisia laivojen tuomista 

varusteista. Merirosvouksen vähennyttyä 1720-luvulla heidän luonaan ei enää käynyt 

merirosvolaivoja, joilta olisi voinut ostaa tarvikkeita. Myös malagassiheimojen väliset 

keskinäiset sodat 123  tekivät alueelle asettumisen hankalaksi, minkä seurauksesta 

merirosvot kuolivat  tai integroituivat paikallisiin heimoihin. 

2.4 Kaapparien vaikutukset merirosvoukseen 

 

Yksityinen kaapparitoiminta alkoi ennen 1300-lukua, kun yksityiset kauppiaat ottivat 

oikeuden omiin käsiinsä, kun he olivat menettäneet kauppalaivoja. Kuningas antoi 

kauppiaille mahdollisuuden hakea hyvitystä menetykselleen ja antoi luvan ryöstää 

takaisin menetettyä omaisuutta. Kaappareilla oli näin lupa kaapata itselleen heitä 

vastaan hyökänneen valtakunnan laivoja. Omaisuuden kaappaaminen oli ainoa keino 

saada hyvitystä, koska diplomatia ei ollut vielä kehittynyt, jotta yksityisien henkilöiden 

kansainvälisiä riitoja olisi pystytty selvittämään. Kaapparimiehistöt olivat käyttäneet 

sopimusartikkeleita, kun he olivat järjestäytyneet kaapparipurjehduksia varten ainakin 

kuningatar Elisabethin I aikakaudesta lähtien.124 

Kaapparilaivoja käytettiin usein sodan aikana oman laivaston korvikkeena, koska ison 

laivaston ylläpitäminen oli erittäin kallista ja vaati valtioilta tehokasta veronkantoa ja 

organisaatiokykyä, joka oli vasta kehittymässä 1600-luvulla. 125  Ranskan emämaan 

tukikohdista toimineet kaapparit olivat erilaisia verrattuna Englannin vastaaviin. 

Ranskalaiset kaapparit eivät saaneet hyökätä neutraalin valtion alaisuudessa 

                                                 
121 Thomson 2001, s. 48. 
122 Sherry, Frank. Raiders and Rebels: The Golden Age of Piracy. New York: Quill, 1986. s. 100. 
123 Kts. Drury, Robert, Alexis Marie Rochon, and Samuel Pasfield Oliver. Madagascar, or Robert Drury's 

Journal During Fifteen Years' Captivity on That Island. Pirates and Piracy. 1890. 
124 Fox 2013, s. 48. 
125 Leeson 2009, s. 7; Thomson 2001, s. 21–22. 
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purjehtineiden kauppalaivojen kimppuun. 126  Ranskan kaapparilaivojen ryöstösaaliin 

osuuksien jaosta päätti meriministeri, kun Englannin kaapparikirjan alaisuudessa 

laivanomistajat, kapteeni ja miehistö tekivät keskenään saaliinjaosta sopimuksen, joka 

oli hyvin samankaltainen, kuin merirosvojen Articles of Agreement. Ranskan 

komissiolla toimineet kaapparit olivat vastuussa viranomaisille toisin kuin Englannissa, 

missä kaapparit saivat enemmän toimintavapautta.127 Kontrolloidumpi kaapparitoiminta 

oli Ranskan laivaston edellytys, koska sillä oli suurempi merkitys osana maan omaa 

laivastoa. Englannissa taas kaapparit toimivat laivastoa tukevana osastona ikään kuin 

palkkasotilaina tarpeen vaatiessa. Kaappariartikkeleita ja niiden sisältöjä käydään läpi 

kappaleessa kolme.   

Kaapparitoiminnalla oli suora vaikutus organisoidun merirosvouksen syntyyn. Valtiot 

eivät pystyneet kontrolloimaan niitä, joille he olivat antaneet luvan käyttää laillista 

väkivaltaa.128 Tämä johtui siitä, että kaapparitoiminta oli erittäin suosittua ja tuottavaa 

suhteessa kaupankäyntiin. Tavallisella merimiehellä oli mahdollisuus saada merkittävä 

summa rahaa osuutena ryöstösaaliista, jos verrataan kauppalaivojen palveluksessa 

olleiden merimiesten palkkoihin. Englannin siirtomaaviranomainen William Bignall 

kirjoitti Karibian meren kaupankäynnin haasteista vuonna 1708 ja kuvaili kaappareista 

syntynyttä ongelmaa:  

“It is the opinion of every one this cursed trade(privateering) will breed so many pirates, that 

when peace comes we shall be in more danger from them than we are now from the enemy, their 

captains have no command, every man is allowed a vote, and so most votes carry the vessell 

where they please, if the captain was to have the sole command it would be much better for 

keeping the men in subjection.”129 

Aikalaiset tiedostivat rauhan ajan merkitsevän lisää merirosvoja, koska sodan aikana 

valtio tarvitsi kaappareita häiritsemään vastapuolen toimintaa. Rauhan aikana valtion 

tarve kaappareille oli vähäisempää ja solmitut rauhanehdot saattoivat kieltää vastaavan 

toiminnan. Merimiehillä ei ollut enää mahdollisuutta lailliseen kaapparin ammattiin, 

jossa he olivat olleet tehokkaita ja onnistuneita. Vaihtoehdoksi muodostui heidän 

ammattitaitonsa soveltaminen laittomin keinoin merirosvoukseen. Merirosvouksesta 

saadut suuret tuotot olivat vastustamattomia monille kaapparitoimintaan tottuneille 

                                                 
126 Thomson 2001, s. 24. 
127 Russell, Edward. The French Corsairs. London: Hale, 1970. s. 22, 95. 
128 Thomson 2001, s. 43. 
129 CSPCAW. Volume 24, 1708-1709. Item 445. i. 
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kauppiaille. Esimerkkinä siitä on kuvernööri Hamiltonin toiminta, joka esiteltiin 

aiemmin. Toista hänen varustamistaan sluupeista130 Bersheban, jotka lähtivät Espanjan 

laivojen haaksirikkopaikalle, komensi kapteeni Henry Jennings, joka ryhtyi tapauksen 

jälkeen lainsuojattomaksi merirosvoksi.131   

1650-luvulta lähtien Englannin valtio yritti lakien avulla hillitä ja kontrolloida 

kaappareita ja rangaista merirosvoja. Siirtomaiden kuvernöörejä kannustettiin 

nostamaan syytteitä niitä kaappareita vastaan, jotka pyrkivät saamaan vieraan vallan 

antamia kaapparikirjoja. 132  Valtion vaikutusvalta oli heikko, joten heidän 

mahdollisuutensa puuttua ongelmiin olivat vähäiset. Merirosvot yrittivät monesti saada 

laillisen hyväksynnän toiminnalleen ja vaikka he olivat syyllistyneet merirosvoukseen, 

se ei estänyt Intian valtamerellä 1690-luvulla purjehtineita englantilaista tavoittelemasta 

laillista kaapparikirjaa esimerkiksi Alankomaiden viranomaisilta. 133  Valtiot olivat 

valmiita häiritsemään toistensa kauppalaivoja myös tukemalla merirosvoja, jotka 

toimivat ilman kaapparikirjaa. Alankomaalaiset kauppalaivat antoivat englantilaisille 

merirosvoille tietoa Intian-valtamerellä liikkuvista muiden maiden laivoista. Merirosvot 

käyttivät myös tukikohtanaan alankomaalaisten hallinnassa ollutta Kochinin satamaa.134 

Valtioiden intresseissä oli häiritä kansainvälisen kaupankäynnin kilpakumppaneita. 

Kaapparikirjan hankkimiseksi, merirosvot olivat valmiita pyytämään sitä keneltä vaan, 

kuten Etelä-Amerikkalaisen Cuna alkuperäiskansan heimolta, jota johti ns. ”Darienin 

keisari”135.  

Jos valtiot tai hallitsijat eivät antaneet kaapparikirjoja, pyrkivät merirosvot 

väärentämään niitä, kuten merirosvo George Cusack Cewsicke, nm. Dixon, nm. Smith. 

Kolmannen Englannin–Alankomaiden välisen sodan päätyttyä vuonna 1674 Cusackin 

laillinen kaapparikirja loppui, mikä olisi pakottanut hänet lopettamaan toimintansa, 

mutta hän päätti väärentää ranskalaisen kaapparikirjan ja jatkaa aktiviteettejään. Cusack 

oli poikkeuksellinen, koska hän irlantilainen katolinen, joka toimi 

protestanttikaapparien kanssa. Cusack meni niinkin pitkälle, että hän yritti muuttaa 

laivansa ulkonäköä ja sen avulla myydä ryöstämäänsä tavaraa. Jäätyään kiinni hän 

                                                 
130 Yksimastoinen kahdella purjeella varustettu purjealus. 
131 CSPCAW. Volume 29, 1716-1717. Item 158. iv. 
132 Neill, Anna. 1999. "Buccaneer Ethnography: Nature, Culture, and Nation in the Journals of William 

Dampier". Eighteenth-Century Studies. 33, no. 2. s. 169. 
133 Fox 2014, s. 46, 51. 
134 Ibid. s. 283. 
135 Hän oli espanjalaisilta karannut orja nimeltä Don Andreas. Kts. Kemp, Peter. The Brethren of the 

Coast; The British and French Buccaneers in the South Seas. London: Heinemann, 1960. s. 37. 
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vetosi väärentämäänsä kaapparikirjaan, joka oli kuitenkin osoitettu toiselle henkilölle. 

Häntä syytettiin englantilaisen kauppalaivan kaappaamisesta, johon hän puolustautui 

sen tapahtuneen alankomaalaisessa satamassa, johon hänen omien sanojensa mukaan 

amiraliteetin valta ei ylettynyt. Oikeus kuitenkin osoitti kaappauksen tapahtuneet 

avomerelle, minkä seurauksesta Lex Mercatoria määritteli sen merirosvoukseksi. 136 

Kaapparilaivan kapteeni oli vastuussa toimistaan laivan omistajille, mutta hänen piti 

myös pitää miehistönsä tyytyväisenä. Kaapparilaivan kapteenin Thomas Harrisonin ja 

miehistön välillä tuli erimielisyyksiä seuraavasta purjehduskohteesta, joten Harrison 

päätti jättää laivan. Miehistö valitsi uuden kapteenin, mutta he nousivat pian kapinaan ja 

tappoi tämän.137  

                                                 
136 News from sea or, the takeing of the cruel pirate, being a full and true relation how Captain Cewsicke, 

alias Dixon, alias Smith, an Irish-Pyrate took an English ship of 500. London: printed for R.W. 1674. s. 

2; The Grand Pyrate, or, The Life and Death of Capt. George Cusack. London. 1675. s. 9, 30–31. 
137 Full and True Discovery of All the Robberies, Pyracies, and Other Notorious Actions, of That Famous 

English Pyrate, Capt. James Kelly. s. 2; Fox 2014, s. 51. 
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3. Merirosvoartikkelit  

 

3.1 Artikkelien alkuperä ja kehitys 

 

Seuraavaksi luvussa esittelen tutkimani merirosvoyhteisöjen sopimuksien kehitystä ja 

sisältöä. Tuon esille miten yhteisöjen perustamissopimukset ovat osa vanhempaa 

palkkasotilassopimuksien traditiota, jossa yhteisöjen täytyi tehdä yhteistyötä 

päämääriensä saavuttamiseksi. Esitän myös, miten yhteisöjen sopimuksissa oli 

samankaltaisia piirteitä, minkä avulla voin esittää niiden syntyneen samojen 

olosuhteiden vaikutuksesta. Käsittelen luvussa miten artikkelien kehitys on esitetty 

aiemmassa tutkimuksessa puutteellisen tiedon takia väärin ja esittelen miten kaapparien 

ja bukanieerien artikkelit vaikuttivat myöhempien merirosvojen artikkelien syntyyn. 

Merirosvot eivät keksineet artikkelien laatimista, vaan kyseinen käytäntö juontaa 

juurensa laillisissa yhteiskunnissa vallinneeseen normaaliin sopimuskäytäntöön ja 

aiemmin merellä purjehtineiden yhteisöjen kuten bukanieerien, Intian valtameren 

merirosvojen ja kaappareiden käytäntöihin. Erikoista merirosvojen toimintatavoista teki 

heidän artikkeliensa sisältö, joka antoi miehistölle hyvin laajoja vapauksia, joita he eivät 

olleet ennen merirosvouksen aloittamista saaneet.  

On mahdollista, että merirosvojen laatimat artikkelit ovat osa kehitystä ja käytäntöä, 

mikä alkoi myöhäiskeskiaikana, kun Italian kaupunkivaltiot palkkasivat kondottieeri-

palkkasotureita palvelukseensa 1300-luvulla. Palkkasoturit toimivat itsenäisesti ja 

vapaasti, milloin kenenkin työnantajan kanssa tekemän sopimuksen perusteella. He 

eivät olleet kansallisuuden tai sukulaissuhteen vuoksi velvollisia sotimaan minkään 

tietyn ryhmittymän joukoissa, vaan pystyivät itse päättämään, kenen puolella taistelivat. 

Näiden vapaakomppanioiden ja toimeksiantajien välisiä sopimuksia ryhdyttiin 

kutsumaan nimellä condotta 138 , jossa sovittiin mm. joukkojen lukumäärästä, 

palveluajasta, palkanmaksusta ja ryöstösaaliin jaosta. Sopimukseen kuului myös kohtia, 

missä määriteltiin ylimääräisistä palkkioista ja vakuutuksista. Näitä palkkioita sai 

                                                 
138  Termi ei ollut pelkästään palkkasotilaiden palkkaamiseen liittyvä, vaan sillä voitiin tarkoittaa 

sopimusta kaivosoikeuksista ja veronkanto-oikeudesta. Condotta sopimus oli erittäin samankaltainen 

kuten englanninkielen indenture retinue ja ranskan lettre de retenue. Erona oli, että Englannissa ja 

Ranskassa sopimuksien toinen osa puoli oli kuningas, kun taas Italian niemimaalla toimeksiantaja oli 

huomattavasti pienempi kaupunkivaltio tai ruhtinas. Mallett, Michael E. Mercenaries and Their Masters: 

Warfare in Renaissance Italy. Barnsley: Pen & Sword Military, 2009. s. 79–80; Trease, Geoffrey. The 

Condottieri Soldiers of Fortune. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1971. s. 17. 
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vaarallisten tehtävien suorittamisesta, kuten ensimmäisten joukossa muurin yli 

hyökkäyksestä, vammautumisesta tai hevosen menettämisestä. Condotta nimitystä 

sopimuksesta käytettiin myös, kun kaupunkivaltiot palkkasivat merikapteeneja ja 

sotalaivoja palvelukseensa. Aluksi sopimukset olivat hyvin yksityiskohtaisia kuvaten 

esim. sitä, miten joukot tuli varustaa, mutta ajan kuluessa sopimuksista tuli 

virallisempia ja lyhyempiä.139  

Sopimukset olivat yleisiä läpi Euroopan ja ne sisälsivät samoja standardisoituneita 

yhtäläisyyksiä.140  Monikansallisten palkkasotilaiden, jotka palvelivat eri valtakuntien 

armeijoissa, on täytynyt tavalla tai toisella tuntea kyseinen sopimuksen tekemisen 

traditio, koska se on oleellinen osa palkkasotilasjärjestelmää. Ilman palkkaa tai 

ryöstösaaliin jaosta koskevaa sopimusta sotiminen rahaa vastaa olisi ollut mahdotonta. 

1500-luvun palkkasotilaita käytettiin yleisesti Euroopan sisäisissä sodissa. 141 

Varhaismodernina aikana oli hyvin tyypillistä, että armeijoiden ja laivastojen 

muodostaminen tapahtui sopimalla valtion ulkopuolisen tahon kanssa tarvittavan 

yksikön varustelusta ja kokoamisesta. Näiden sotilaiden ja merimiesten palkkaamista ei 

tehty suoraan valtion hallinnon alaisuudessa. Vastuu hajautettiin hallitsijan tai hänen 

agenttinsa toimesta yksittäiselle komentajalle, joka oli vastuussa joukkojen 

muodostamisesta. Vastaavasti laivanrakennuksesta ja varustamisesta, tai kauppalaivan 

muuttamisesta sotalaivaksi, sovittiin sopimukseen perusteella. Kaikista näistä 

hallitsijoiden joukoissa taistelleista sopimussotilaista ei välttämättä käytetty nimitystä 

palkkasotilas.142 

Palkkasoturien sopimuskäytännöissä on hyvin paljon samankaltaisuuksia 

merirosvoyhteisöjen kanssa. Molemmat yhteisöt vetivät puoleensa yhteiskunnan 

marginaalijäseniä. Palkkasotilaaksi liittyminen oli keino parantaa omaa asemaansa ja 

päästä eroon maaseudun työttömyydestä tai kaupunkien sosiaalisesta repressiosta. 

Rannikon merenkäyntiyhteisöissä oli mahdollista vastaavanlainen taloudellisen aseman 

edistäminen.143 Condotta sopimuksen solmiminen oli osa formaalia seremoniaa, jossa 

                                                 
139 Mallet 2009, s. 79–81, 86; Parrott 2014, s. 43; Brauer, Jurgen, and Hubert P. Van Tuyll. Castles, 

Battles, & Bombs: How Economics Explains Military History. Chicago: University of Chicago Press, 

2008. s. 89–90, 98–99. 
140 Brauer 2008, s. 100; Parrott 2014, s. 46. 
141Pyhä saksalais-roomalaisen keisarikunnan ja Ranskan välisissä sodissa, palkkasotilaita käytettiin niin 

paljon, että Englannin kuningas Henri VIII, ei pystynyt palkkamaan itselleen laadukkaita palkkasotilaita. 

Kts. Parrott 2014, s. 59. 
142 Ibid s. 31.  
143 Brauer 2008, s. 88. 
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sotilaat antoivat vakuutuksen käsi raamatulla, mikä toistuu myös 

merirosvoartikkeleissa. 144  Saksalaisilla Landsknechte ja sveitsiläisillä Reisläufer 

palkkasotilailla oli myös tasa-arvoisia piirteitä organisaatioissaan. Jokaisessa 

komppaniassa oli yhteisellä äänestyksellä valittu upseeri, jonka tehtävä oli edustaa 

valitsijoidensa etuja. Nämä komppanioiden upseerit hallinnoivat yhdessä sotilaittensa 

tarpeita, majoitusta ja velvollisuuksia. He myös edustivat sotilaita kapteenin kanssa 

käydyissä kuri- ja oikeusasioissa. Koko komppania kerääntyi yhteen äänestämään ja 

voittaja valittiin yksinkertaisella enemmistöllä. Yhteisön kollektiivisia päätöksiä käytiin 

läpi samalla tavalla kokoontumalla ympyrään. Yhteisön oikeusjärjestelmä korosti 

kollektiivista vastuuta tapausten kuulemisista, päätöksistä ja rangaistuksista.145 

Merirosvoyhteisöjen pursimiehellä oli vastaava rooli heidän organisaatiossaan. Kyseiset 

tavat olivat mahdollisia, koska nämä ryhmittymät toimivat laillisten yhteiskuntien 

vaikutusvallan ulkopuolella. Yhteisöt olivat pitkälti itse vastuussa luomastaan 

hierarkiasta, joka palkkasotilaiden ja merirosvojen tapauksessa on auttanut heidän 

ryhmänsä toimintaa, kun kollektiivinen vastuu on laajennettu koskemaan 

mahdollisimman monia yhteisön jäseniä. Palkkasotilaita käytettiin yleisesti 30-

vuotisessa sodassa ja jonkin verran vielä 1700-luvun aikana.  Saksalaisten, sveitsiläisten 

ja skotlantilaisten palkkasotilaiden organisaatio ja kulttuuri säilyivät heitä palkanneiden 

päälliköiden toimesta, kun ammattiryhmä säilytti aiempien sukupolvien tiedot ja taidot. 

Näin heidän luomansa tavat, traditio ja kulttuuri säilyivät muutoksista huolimatta.146  

Ensimmäinen varsinaisen säilyneen merirosvoartikkelin kirjoittaja irlantilainen George 

Cusack, oli ollut palkkasotilaana 1650-luvulla Flanderissa147. Hänen on täytynyt olla 

tietoinen palkkasotilainen tekemistä sopimuksista ja niiden sisältämistä palkanmaksu- 

tavoista ja käyttäytymissäännöistä. Koska hänen merirosvoartikkelinsa sisältö oli 

samankaltainen kuin aiemmissa yhteisöissä, on syytä olettaa, että siihen on vaikuttanut 

hänen palkkasotilaana ja kaapparina oppimansa sopimustraditio ja tavat. 148  Henry 

Averyn merirosvoyhteisö koki harjoittavansa samankaltaista toimintaa kuin 

palkkasotilaat, kun he lähettivät Bahaman saarten kuvernöörille Nicholas Trottille 

                                                 
144 Caferro, William. John Hawkwood: An English Mercenary in Fourteenth-Century Italy. Baltimore: 

Johns Hopkins University Press, 2006. s. 72; Mallet 2009, s. 86. 
145 Parrott 2014, s. 62, 64. 
146  Palkkasotilaat joutuivat luopumaan värikkäistä ja monimuotoisista vaatetuksistaan, kun varustusta 

haluttiin yhdenmukaistaa. 
147  Lähde nimeää hänen palveluspaikaksi Flanderin, mikä mahdollisesti tarkoittaa, että hän taisteli 

Espanjan Flanderin armeijassa, jonka palveluksessa oli tiettävästi paljon katolilaisia irlantilaisia. 
148 The Grand Pyrate, 1675. s. 4. 
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kirjeen, jonka avulla oli tarkoitus saada lupa myydä ryöstösaalista ja ankkuroitua hänen 

hallitsemalleen saarelle. Kirjeessä merirosvot painottivat, että olivat ”Soldiers of 

Fortune” eli eräänlaisia palkkasotureita.149 Merirosvoyhteisöissä on lähteiden mukaan 

ollut kolme henkilöä Cusackin lisäksi, jotka olivat palvelleet sotilaana armeijassa tai 

laivastossa. On syytä olettaa, että muitakin armeijataustaisia merirosvoja on ollut 

paljon.150  

Palkkasotilaiden vapaakomppaniat olivat yksityisyrittäjiä samassa mielessä, kun 

kaapparit. Nämä kaksi eri ammattiryhmää toimivat hyvin samankaltaisilla periaatteilla, 

kun he sopivat yhteisön säännöistä ja ryöstösaaliin jaosta. Molemmat yhteisöt toimivat 

valtion väkivallan monopolin ulkopuolella, missä näiden vaikutusvalta yhteisöihin oli 

heikko. Kummankin ryhmittymän motiivit olivat hyvin kapitalistisia, jossa heidän 

tarkoituksensa oli ansaita tuloja toimintansa ansiosta. Kaappareiden ja merirosvojen 

yhteys toisiinsa on kiistaton, joten on todennäköistä, että merirosvoartikkelit ovat 

syntyneet kaappareiden artikkelien vaikutuksesta.151  

Kaapparien artikkelit olivat hyvin samankaltaisia myöhempien merirosvoartikkelien 

kanssa mm. kapina, tappeluita ja saaliinjakoa koskevien kohtien osalta. Esimerkki tästä 

on Sir William Monsonin 152  kaappariartikkelit 1600-luvun alusta, mitkä ovat 

tutkimuksen lopussa liitteessä 11. Hän toimi kaapparilaivoilla ja myöhemmin 

laivastossa, mutta artikkelit olivat käytössä vain kaapparipurjehduksien aikana. Ne 

kopioitiin muistiin kaapparipurjehduksen aikana muiden tärkeiden käskyjen kanssa. 

Kaapparien sopimukset säätelivät myös käytöstä, palkkaa, purjehduskohdetta, 

satamakäyntejä ja matkan kestoa. 153  Artikkelit edeltävät merirosvoartikkeleita, joten 

voidaan olettaa niiden vaikuttaneen jälkimmäiseen.  

Monsonin artikkelin määrittelemän kolmas kohta on määrää: ”Item, whosoever do 

swear or blaspheme the name of God at cards, dice, or at his meat, shall pay a penny 

for every oath to the poor man's box.” 154  Viittaaminen “köyhän miehen 

                                                 
149 Kirjeessä he vakuuttivat, että he eivät olleet hyökänneet kristittyjä tai kuninkaan alamaisia vastaan. 

Lahjuksena he lähettivät kuvernöörille 500 puntaa ja lupasivat kaapatun suurmogulien laivan hänelle 

huolehdittavaksi. Kts.  Fox 2014, s. 29. 
150 Fox 2014, s. 33, 113; Lives of the Most Remarkable Criminals, 1874. s .39–40, 184. 
151 Thomson 2001, s. 22. 
152  William Monson (1559–1643) oli Englannin laivaston upseeri ja parlamentin jäsen. Hänen 

aikakaudella kaapparit toimivat käytännössä osana Englannin laivastona ja kehitys pysyviin laivaston 

upseerin virkoihin alkoi juuri Monsonin aikakaudella. 
153 Fox 2013, s. 48–49. 
154 Liite 11. 
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kirstu/lippaaseen” on tarkoittanut yhteisön yhteistä rahastoa, johon oli laitettu rahaa, 

kun sääntöjä oli rikottu. Kohdasta ei selviä mihin tarkoitukseen kyseistä lipasta on 

käytetty, mutta on mahdollista, että kyseessä on vakuutusrahasto, josta yhteisön jäsenet 

voivat saada rahaa, kun he loukkaantuivat purjehduksen aikana. Englannin laivasto otti 

käyttöön loukkaantuneiden merimiesten eläkerahaston Chatham Chestin vuonna 1588, 

joten on mahdollista, että kyseisen artikkelin mukainen vakuutuslipas on perustunut 

laivaston eläkerahastoon. Toisaalta näiden vakuutuksien välistä suhdetta on vaikea 

arvioida, koska kaapparit ja laivasto oli tuolloin melkein yksi ja sama asia, vaikka niistä 

käytetään eri nimitystä. 155 Vastaavia kohtia vakuutuksista on palkkasoturien 

sopimuksissa, bukanieereilla, kaappareilla ja ainakin neljällä merirosvoyhteisöllä. 

Kaikille näille yhteisöille oli ominaista, että ne toimivat itsenäisesti ja niillä oli tarve 

huolehtia miehistöjen jäsenistä haavoittumisen ja kuoleman seurauksesta, koska he eivät 

kuuluneet laillisten instituutioiden piiriin, joista olisi voinut saada taloudellista tukea. 

Kaapparien tavoin merirosvoyhteisöillä on ollut viitteitä säännöistä ennen merirosvo 

George Cusackin vuonna 1667 laatimia artikkeleita. Uuden-Englannin kuvernööri John 

Winthrop kirjoitti päiväkirjaansa vuonna 1632 heidän rannikolla toimineista 

merirosvoista, jotka laativat yhteisölle lain, joka kielsi liiallisen alkoholin juomisen. 

Taustalla voi olla hyvin pragmaattinen tarve hallita yhteisön operointikykyä, joka 

vaikeutuisi liiallisesta alkoholin käytöstä yhteisössä, mistä on paljon esimerkkejä 

myöhempien merirosvojen keskuudessa. Kieltoon on voinut vaikuttaa myös 

siirtokunnissa 1600-luvun alussa vaikuttanut uskonnollinen puritanismin suuntaus, joka 

suhtautui kielteisesti humalassa olemiseen. Tämä alle 20 miestä käsittänyt 

merirosvoyhteisö myös kerääntyi laivan kannelle laulamaan ja lausumaan Winthropin 

mukaan ”senssless sentences, etc” eli järjettömiä lauseita kokoontumisien aikana. 

Näiden järjettömien lauseiden tietäminen antaisi paremman kuvan yhteisön sosiaalisesta 

toiminnasta, mutta voimme vain arvailla mitä se on sisältänyt. He kirjoittivat kirjeen, 

joka oli osoitettu alueen kuvernööreille, etteivät he aio aiheuttaa enää harmia heidän 

maanmiehilleen, vaan aikoivat purjehtia kohti etelää.156 

                                                 
155 Monson, William, and Michael Oppenheim. The Naval Tracts of Sir William Monson. Vol. 4. London. 

Navy Records Society, 1902. s. 200–201. 
156  Winthrop, John. Winthrop's Journal 'History of New England', 1630-1649. Vol.1. New York: 

Scribner's Sons, 1908. s. 96; Kirje oli allekirjoitettu sanoin ”Fortuna le garde”, jonka voi karkeasti 

kääntää tarkoittamaan ”onnetar varjelee häntä/heitä”. 
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Eurooppalaisilla merimiehillä oli ongelma auktoriteetin ylläpitämisessä merillä, koska 

nämä olivat valtion käskyvallan ulottumattomissa 1600-luvulla. Edellä mainittua 

ongelmaan yritettiin ratkaista kahdella eri tapaa. Ensimmäiseksi pyrittiin pitäytymään 

traditionaalisessa auktoriteettijärjestelmässä. Toinen tapa oli korvata 

auktoriteettijärjestelmä yhteisellä sopimuksella. 1650-luvulle tultaessa nämä kaksi eri 

tapaa olivat eriytyneet toisistaan. Traditionaalinen auktoriteetti säilyi laivastossa, kun 

taas yhteinen sopiminen oli käytössä kaapparien ja merirosvojen keskuudessa.157 

Auktoriteettiongelma tuli konkreettisesti vastaan kaapparikapteeni William Kiddille 

vuonna 1696. Hän oli sopinut kaappariartikkelit yhdessä laivan omistajien ja 

rahoittajien kanssa, jotka hänen miehistönsä oli tavanmukaisesti allekirjoittaneet, kun 

heidät oli koottu laivalle. Kiddille oltiin annettu vain 70 miestä Adventure Galleyn 

laivaa varten, koska merimiehiä oli pakkovärvätty vuonna 1688 alkaneeseen 

Yhdeksänvuotiseen sotaan Ranskaa vastaan. Laivan tykistön operoimiseen tehokkaasti 

tarvittiin 100 miestä ja tämän lisäksi purjeiden säätäminen vaati työvoimaa. New 

Yorkissa Kidd palkkasi lisää miehiä täydentämään miehistön vajaustaan. Palkatut 

miehet olivat entisiä bukanieereja, kaappareita ja merirosvoja. Neljä päivää New 

Yorkista lähdettyä syyskuun 10. päivä miehistö ja Kidd allekirjoittivat uudet artikkelit. 

Lähteiden perusteella on kaksi eri vaihtoehtoa sille mikä motivoi laatimaan uudet 

artikkelit. Oikeudenkäynnin pöytäkirjan mukaan Kidd laittoi artikkelit esille, kun hän 

yritti saada merimiehiä liittymään hänen vajaaseen miehistöönsä. Uudet artikkelit 

tarjosivat suuremman osuuden miehistölle, kuin edellisten omistajien kanssa sovittu 

sopimus. Kiddin omien sanojen mukaan hänen miehistönsä pakotti hänet sopimaan 

uudet artikkelit. Kapteeni yritti välttyä kuolemantuomiolta, edellä mainitulla väitteellä, 

mutta siinä voi olla jotain perää, koska hänen palkkaamansa miehet olivat tunnetusti 

entisiä bukanieereja ja merirosvoja.158  

Artikkelit säätelivät kaappariyhteisön toimintaa enemmän kuin merirosvojen, koska 

kyseessä oli valtion takaama laillinen lupa. Ryöstösaaliiseen ei saanut kajota ennen kuin 

viranomainen oli hyväksynyt sen lailliseksi kiinniotoksi artikkelien määräämässä 

kohteessa. Pitkillä purjehduksilla saaliiden laillisuudesta päätti määrätty upseeri. 159 

Kiinniotettuja henkilöitä ei saanut vahingoittaa tai kiduttaa yleisen sotakäytännön 

                                                 
157 Hayes 2008, s. 463. 
158 Richie 1986, s. 58, 62–63, 67–68; Jameson 1923, s. 190, 207–208; England and the Other Under the 

Great Seal of the Court of Admiralty. London: Printed for J. Nutt, 1701. s. 18. 
159 Kts. Liite 13; Jameson 1923, s. 349, 385. 
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vastaisesti. Kaapparisluuppi Revengen kapteenin pursimies 160  Peter Vezian kertoo 

vuonna 1741, että kun hankalat merimiehet oltiin jätetty maihin, jäljelle jääneille 

merimiehille hän luki artikkelit, jonka jälkeen nämä allekirjoittivat ne, jotta yhteisö 

pystyisi hänen mukaan: ”- - So hope we shall Lead a peaceable Life”.161 Artikkelit 

olivat hyvä keino rauhoittaa kaappariyhteisössä kytenyttä kapinamieltä, jos 

purjehduksesta oli muodostumassa pitkä. Pitkillä purjehduksilla saaliin hankkiminen 

saattoivat olla vaikeaa ja vastaavat epäonnistumiset vaikuttivat miehistön mielialaan.  

Kaapparikapteeni Woodes Rogers tiedosti artikkelien merkityksen ja loi omien 

sanojensa mukaan poikkeavat artikkelit juuri pitkän kaapparipurjehduksen takia vuonna 

1708, jotta kuri säilyisi paremmin. Rogersin yhteisössä oli kaksinkertainen määrä 

upseereita ja  muita ylimääräisiä miehistön jäseniä. Se helpotti laivan miehistön 

hallintaa pitkän purjehduksen aikana. Hyvin konkreettinen yhteys Rogersin tekemän 

maailmanympäripurjehduksen ja merirosvojen välillä löytyi, kun arkeologit nostivat 

vedestä Edward Teachin tahallaan upottamasta laivasta Queen Anne's Revengestä tykin, 

jonka sisältä löytyi fragmentti kirjasta A Voyage to the South Sea162. Rogers muodosti 

upseereistaan neuvoston, joka toimi eräänlaisena parlamenttina matkan aikana. 

Kapteenit Rogers ja Courteney antoivat suurimman osan saaliistaan miehistön 

jaettavaksi ja ottivat itse noin 5 prosenttia osuuden, mikä oli poikkeuksellisen vähän, 

koska William Kiddin osuus ryöstösaaliista oli 25 prosenttia. 163  

Liitteessä 1 on esitetty merirosvo George Cusackin yhteisön artikkelit, joissa he itse 

nimittävät sitä kirjalliseksi lupaukseksi, joka tehtiin ”Lawes of Pleron” mukaisesti. 

Artikkeli viittaa vanhaan merilakiin ”Rolls of Oléron" tai ”Laws of Oleron”164, joka 

julistettiin 1160-luvulla. Laki oli yleisessä käytössä vielä 1700- ja 1800-luvuilla. Sitä 

täydennettiin Lex mercatorialla, 165  joka lainasi paljon kohtia siitä. Oleronin laki 

määritteli kapteenin, merimiesten ja omistajien vastuita erinäisissä tilanteissa, joita 

merellä saattoi kohdata, kuten haaksirikon seurauksesta. Cusack on mahdollisesti 

                                                 
160 Kaapparilaivoissa oli käytäntönä, että kapteeni valitsee yhden pursimiehen ja miehistö äänestää toisen 

edustamaan itseään. 
161 Jameson 1923, s. 349, 385. 
162 Fragments of Pirate Paper Discovered and Conserved from Queen Anne’s Revenge. Luettu osoitteesta:  

https://www.ncdcr.gov/news/press-releases/2018/01/04%20/fragments-pirate-paper-discovered-and-

conserved-queen-anne%E2%80%99s-0. [8.10.2018].  
163 Rogers 1889, s. 9, 16, 32; Kts. Liite 3. 
164  Aliénor Akvitanialaisen laatima merilakikokoelma, joka oli saanut vaikutteita vanhemmasta 

Rhodoksen merilaista. Oleronin merilaissa on 47 eri kohtaa, jotka käsittelevät kaupankäynti ja 

merimiesten oikeuksia. 
165 Englantilainen kaupankäyntiä säätelevä lakikokoelma.  
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kuullut Oleronin lakia käytettävän kaupankäynnin yhteydessä. Hän ei ainakaan itse 

noudattanut sen sisältöä, koska lain 47. artikkeli mainitsee, että merirosvoja tai katolisen 

kirkon vihollisia voidaan saalistaa ja ryöstää ilman pelkoa rangaistuksesta. 166 

Viittaaminen Oleronin lakiin on saattanut antaa asiasta tietämättömille merirosvoilla 

virheellisen käsityksen heidän toimiensa laillisuudesta. Lakikokoelma ei ole sisällön 

puolesta vaikuttanut Cusackin merirosvoartikkeleihin, koska Oleronin laissa ei ole 

mitään määritelmään saaliin käsittelystä tai osuuksien jaosta, 167 mutta ajatus yhteisön 

sopimuksen perustamisesta lailliseen kokonaisuuteen voi olla suurempi merkitys. 

Asioista sopiminen ei ollut mitenkään erikoista merimiesten keskuudessa. Kauppalaivan 

kapteeni teki heidän kanssaan usein suullisen työsopimuksen todistajien läsnä ollessa. 

Laivan omistajat suostuivat harvoin neuvottelemaan sopimuksia uudelleen, mutta he 

yrittivät houkutella merimiehiä jäämään laivalle lupaamalla lisäetuuksia, kuten 

palkanmaksua ennakkoon. Englannissa ei ollut käytössä 1700-luvun alussa yleistä 

merilakia, vaan siellä käytettiin mannermaisia käytäntöjä ja Custom of the Sea168 tapoja 

ja perinteitä. Vasta vuoden 1729 jälkeen, laivoilla piti olla lain mukaan kirjoitetut 

dokumentit työsopimuksista, artikkeleista ja palkoista. Niissä määriteltiin tarkkaan mitä 

tehtävää kukin merimies palkattiin suorittamaan. Jos purjehduksen kohteesta poikettiin, 

merimiehillä oli oikeus purkaa aiempi sopimus ja neuvotella se uudelleen.169  

Liikkuvan elämäntavan ansiosta merimiehillä oli mahdollisuus levittää informaatiota 

uuden ja vanhan maailman tapahtumista. Laivasta muodostui traditioiden ja ideoiden 

kohtauspaikka, jossa palveli miehiä eri kansallisuuksista, vaikkakin Englannissa 

yritettiin säätää lakeja, jotka säätelivät ulkomaalaisten merimiesten käyttöä Englannin 

lipun alla purjehtivissa laivoissa. Monikulttuurinen miehistö loi yhteisen kielen, jotta 

paljon organisoitumista vaatinutta purjelaivaa pystyttiin hallitsemaan. Yhteinen kieli oli 

sekoitus sosiaalisesti merkittäviä kaupankäynnin kieliä ja sitä kutsuttiin pidginiksi.170 

On hyvinkin todennäköistä, että kokemukset ja tavat siirtyivät myöhempien 

merirosvojen ryhmien välillä. Artikkelien samankaltaisuus ja niiden olemassaolo 

samaan aikaan viittaa siihen, että heidän artikkeleita yhdistää aiemmin vaikuttaneet 

yhteisöt kuten kaapparit ja bukanieerit. Fox olettaa, että Henry Morganin artikkelit ovat 

                                                 
166 Lex Mercatoria, 1729. s. 383. 
167 The Grand Pyrate, 1675. s. 7; Oleronin laki kts. Lex Mercatoria, 1729. s. 361–383. 
168 Kirjoittamattomat traditioiden ja tapakulttuurin mukaiset käytännöt merellä. 
169 Earle, Peter. Sailors: English Merchant Seamen, 1650-1775. London: Methuen, 1998. s. 30. 
170 Linebaugh 2000, s. 24, 151, 154. 
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ensimmäiset säilyneet bukanieerien laatimat säännöt ja hän päättelee sen perusteella, 

että Cusackin artikkelit eivät ole syntyneet bukanieerien vaikutuksesta, koska nämä 

laadittiin pari vuotta Morganin artikkeleita aikaisemmin.171 On kuitenkin mahdollista, 

että bukanieerien artikkelit ovat vaikuttaneen merirosvoartikkeleihin, koska 

ensimmäiset kirjatut bukanieeriartikkelit ovat kapteeni William Jamesin ja hänen 

yhteisönsä laatimat vuodelta 1658. 172  Myös vuodelta 1667 on säilynyt toisen 

bukanieeriryhmän laatima lyhyt artikkelisopimus, joka on tehty saman vuonna, kun 

Cusackin artikkelit 173 . Täten bukanieeriartikkelit ovat edeltäneet kirjoitettuja 

merirosvoartikkeleita ja ovat voineet vaikuttaa jälkimmäisen muodostumiseen yhdessä 

kaapparien vastaavien kanssa. 

Merirosvolaivat olivat usein täyteen ahdettuja, jotta ne olisivat mahdollisimman 

tehokkaita kauppalaivoja vastaan. Uusia miehistön jäseniä liittyi merirosvolaivoihin 

jatkuvasti, jolloin heidän täytyi allekirjoittaa artikkelit, jotta he saivat osuuksia saaliista. 

Uusilla jäsenillä ei ollut sanavaltaa artikkelien sisältöön, vaan he joutuivat hyväksymään 

yhteisön olemassa olevat artikkelit. Merimies Philip Ashtonia yritettiin ensin pakottaa 

kirjottamaan Edward Lown yhteisön artikkelit174, mutta kun merirosvot huomasivat, että 

se ei toimi, nämä vaihtoivat taktiikkaa ja yrittivät houkutella häntä lupauksilla 

rikkauksista, hyvästä kohtelusta ja alkoholijuomista. Ashton pelkäsi jatkuvasti, että 

merirosvot tappavat hänet, koska hänen ei annettu tietää artikkelien sisällöstä, joiden 

seitsemäs kohta lupasi ”Good Quarters to be given when Craved” eli antautuneita 

merimiehiä ei saanut kohdella kaltoin. 175  Tietyissä tapauksissa merirosvot käskivät 

pakotettuja miehiä hyökkäämään taistelutilanteissa, vaikka heitä kohdeltiin toisissa 

yhteisöissä sääntöjen mukaan paremmin. Merirosvot olivat valmiita soveltamaan omia 

käytäntöjä tarpeen vaatiessa. Joissakin merirosvoryhmissä vapaaehtoisesti yhteisöön 

liittyneiden uusien miesten ei tarvinnut osallistua hyökkäyksiin.176 

Kaikkien vapaaehtoisten merirosvojen ja joissakin tapauksissa pakotettujen merimiesten 

tuli allekirjoittaa artikkelit. Merirosvot pitivät artikkelien allekirjoittamista erittäin 

tärkeänä ja sitovana, koska he yrittivät jatkuvasti saada pakotettuja miehiä 

                                                 
171 Fox 2013, s. 47–48. 
172 Kts. Liite 12. 
173 Abstracts of Wills on File in the Surrogate's Office, City of New York. Vol. 1. 1665-1707. New York: 

New York Historical Society, 1893. s. 82. 
174 Kts. Liite 8. 
175 Ashton's Memorial: Or, an Authentick Account of the Strange Adventures and Signal Deliverances of 

Mr. Philip Ashton. London. 1725. s. 4, 7. 
176 Baer 2007, Vol. 3. s. 89, 128. 



43 

 

allekirjoittamaan ne. On mahdollista, että pakotettujen miesten nimi artikkeleissa ja 

silminnäkijöiden todistus teki heistä käytännössä yhteisön jäseniä ja syyllisiä 

mahdollisessa oikeudenkäynnissä. Merimies Brindstock Weaver todisti oikeudessa 

vuonna 1718, kuinka hänet oltiin pakotettu kirjoittamaan yhteisön artikkelit. Merirosvo 

kapteeni Roberts oli käskenyt hänet hyttiin, jossa seisoi kaksi mustaa afrikkalaista 

miestä pistoolit ladattuina, minkä jälkeen Weaver suostui allekirjoittamaan artikkelit. 

Hän pelkäsi, että hänet oltaisiin tapettu, jos olisi kieltäytynyt allekirjoittamasta niitä.177  

Ahtaat tilat toivat esille ihmisten huonot puolet, joten merirosvojen piti asettaa 

yhteisölle käyttäytymissääntöjä. Kun artikkelit allekirjoitettiin ja vakuutettiin 

merirosvoyhteisöissä, kyseessä oli symbolinen tilaisuus, jossa käytettiin raamattua tai 

kirvestä ikään kuin vakuutena valan vilpittömyydestä. Se ei tarkoittanut, että merirosvot 

olisivat olleet uskonnollisia, vaan kysymys oli ehkä enemmänkin heidän kulttuurisesta 

taustastaan.178 Merirosvoartikkelit laadittiin muutamissa tapauksissa silloin kun yhteisö 

oli ongelmissa, esim. hajoamassa. Artikkelit saatettiin myös hylätä, kun liityttiin toiseen 

yhteisöön. Artikkelit kokivat muutoksia, jos kokemukset olivat osoittaneet tarvetta 

poistaa tai lisätä sääntöjä. Robertsin merirosvoyhteisö teki sääntöihinsä yhden lisäyksen 

sen jälkeen, kun irlantilainen Walter Kennedy oli varastanut osan yhteisestä 

ryöstösaaliista ja purjehtinut pois oman miehistönsä kanssa. Sen jälkeen Robertsin 

yhteisö kielsi irlantilaisten merirosvojen liittymisen heidän ryhmäänsä.179 Robertsin ja 

yhteisön henkilökohtainen viha Kennedyä kohtaan on ollut vahvempaa kuin 

käytännöllisyys. Koska yhteisöissä oli jatkuva pula osaavista merimiehistä, niin yhden 

kansallisuuden pois rajaaminen saattoi hankaloittaa uusien merirosvojen rekrytointia. 

Vastaavia esimerkkejä on tilanteista, joissa ahtaasti elävät henkilöt muodostavat 

yhteisön koheesion ylläpitämiseksi sääntöjä ja asetuksia. Yhdysvaltojen vapaussodan 

aikana 1776–1783 kolmentoista siirtokunnan sotilaat organisoituivat englantilaisten 

ylläpitämillä vankilaivoilla käytöstä sääntelevien artikkelien mukaisesti. Vangit loivat 

sisäisen auktoriteetin ja sääntöjä omalle yhteisölleen. Säännöissä kiinnitettiin huomiota 

ruuan ja vaatteiden jakamiseen. Yhteisö kokoontui yhteen päättämään sääntöjä 

rikkoneiden vankien rangaistuksista. Ulostaminen laivan sisällä oli säädelty ja vain 

pakon edestä se oli sallittua. Vankilaivan sisäiset hygieniaolot ja vatsatauti pakotti 

                                                 
177 The Tryals of Major Stede Bonnet, 1719. s. 31; Kidd 1701, s. 324; Baer 2007, Vol. 3. s. 89; Fox 2014, 

s. 158.  
178 Leeson 2009, s. 55; A General History of the Pyrates, 1972. s. 307–308; Fox 2013, s. 54–55. 
179 Fox 2013, s. 54; Baer 2007, Vol. 3. s. 115, 116. 
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yhteisöä sallimaan sääntöjen tulkitsemisen tapauskohtaisesti. 180  Merirosvoartikkelit 

suojelivat sisäiseltä itsevaltiudelta ja mahdollistavat yhteisön sisäisen auktoriteetin 

muodostumisen. Tämä oli tarpeellista, koska ulkoista auktoriteettia ei ollut, jos 

purjehdittiin kaukana valtioiden ulottumattomissa.181 

Vaikka merirosvous väheni merkittävästi 1720-luvun jälkeen, artikkelien kirjoittaminen 

jatkui yleisenä kaapparilaivoilla. 1750-luvulta on säilynyt kahden kaapparilaivan 

Defiancen ja Marsin artikkelit, jotka solmittiin laivan omistajien ja kaapparien välillä. 

Artikkeleissa on paljon samankaltaisuuksia merirosvoyhteisöjen artikkelien kanssa. 

Sopimukset palkitsivat laivan tähystämisestä ja niissä ohjeistettiin myös, ettei naisia 

kohtaan saanut käyttäytyä sopimattomasti tai menetti osuutensa. On mahdollista, että 

merirosvoartikkelit ovat vaikuttaneet myöhempiin kaappareiden sopimuksiin, koska 

niiden sisällöt olivat hyvin merimiesten tiedossa tiedon kulun ja aikalaisjulkaisujen 

ansiosta.182  

3.2 Säilyneet merirosvoartikkelit 

 

Cusackin jälkeen seuraavat säilyneet merirosvoartikkelit on merirosvokapteeni Nicholas 

Cloughin yhteisön artikkelit vuodelta 1683. Merirosvoja toimi kuitenkin paljon Intian 

valtamerelle 1680-1690-lukujen aikana, mutta näiden yhteisöjen artikkeleista ei ole 

jäänyt viitteitä.  Suurin osa säilyneistä merirosvoartikkeleista ovat vuosien 1720–1725 

väliltä. Oletan, että lähes kaikki merirosvoyhteisöt vuosien 1660–1730 välisenä aikana 

ovat tavalla tai toisella sopineet ryöstösaaliin jaosta. Kukaan merimies ei olisi liittynyt 

heidän yhteisöönsä vapaaehtoisesti ilman kirjallista tai suullista sopimusta saaliin jaosta. 

Yhteisö ei olisi toiminut, jos suurin osa sen jäsenistä olisi ollut pakotettuja miehiä ja 

orjia. Kapinan uhka olisi ollut tällöin liian suuri ja mitätöinyt merirosvouksen 

taloudelliset tavoitteet.  

Viittauksia ja tiettyjä artikkelikohtia muista miehistöistä on säilynyt lähteissä, joten 

ilmiön on ollut laaja ja merkittävä. Viitteitä merirosvokapteeni Howell Davisin yhteisön 

artikkeleista on säilynyt William Snelgraven julkaisussa. Davis teki yhteistyötä 

muutamien muiden kuuluisien merirosvoja kanssa vuosina 1718–1719 ja hänen 

                                                 
180 Linebaugh 2000, s. 233. 
181 Thomson 2008, s. 477. 
182 The Newport Historical Magazine. Vol. 2. Newport. 1882. s. 199, 201, 202; Jameson 1923, s. 581–

585. 
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komentoonsa kuului monia henkilöitä, joista tuli omien miehistöjensä kapteeneja kuten 

John Taylor, Bartholomew Roberts ja Thomas Anstis. Näistä jokaisen miehistön 

artikkelit ovat säilyneet ja näin voidaan olettaa, että Davisin alkuperäiset artikkelit ovat 

vaikuttaneet niiden sisältöön. Davisin omien artikkelien sisällöstä on säilynyt muutamia 

kohtia, kuten kielto antautuneiden merimiesten pahoinpitelystä.183 

Eri ryhmät laativat omat artikkelit, jos siihen oli tarvetta. Artikkelien samankaltaisuudet 

selittyvät yhteisöjen välillä säilyneellä jatkuvuudella, kun merirosvoyhteisöt 

jakaantuivat kahdeksi tai useammaksi eri ryhmäksi. Merirosvoartikkeleita on säilynyt 

yhteensä 10 kappaletta, mutta muutamat niistä on muokattuja versioita aiemman 

yhteisön artikkeleista. Merimiehillä oli aiemminkin ollut oikeuksia, joita oli kirjattu ylös 

kuten merimatkan tarkoitus, määräsatamat ja palkka. Merirosvojen artikkelit ovat 

mielenkiintoisia siinä suhteessa, miten ne eroavat aiemmista säännöistä. Bartholomew 

Robertsin yhteisön artikkelit takasivat jokaiselle miehelle "a Vote in Affairs of Moment" 

eli äänestysoikeuden, ja lisäksi tuoretta ruokaa ja alkoholijuomia, mikä oli hyvin 

poikkeuksellista, jopa muihin merirosvoartikkeleihin nähden.184   

Kaikkien merirosvojen oikeus äänestää oli harvinaisuus, eikä yleinen käytäntö. 

Äänestysoikeus merirosvolaivalla oli usein jaettu kykyjen ja aseman mukaan. Foxin 

mielestä Robertsin artikkelit ovat usein otettu merirosvoja koskevassa historian 

tutkimuksessa esille tyypillisenä merirosvoartikkelina, mikä on antanut harhakuvan, että 

kyseinen tapa laajentaa äänestämisoikeutta kaikille olisi ollut jotenkin yleinen käytäntö. 

Sen seurauksesta aiemmassa tutkimuksessa on ylikorostettu yhteisöjä demokraattisina ja 

tasa-arvoisina. Esimerkiksi Fox esittää, että Thomas Anstisin artikkeleissa ei ollut 

vastaavaa kohtaa, vaikka Anstisin miehistö oli eronnut Robertsin yhteisöstä. Anstis oli 

mahdollisesti kokenut äänestysvallan antamisen kaikille ongelmalliseksi yhteisön 

toimivuuden kannalta.185 Anstisen yhteisössä kaikki saivat äänestää siinä vaiheessa, kun 

yhteisön sääntöjä rikkoneita rangaistiin tai joku halusi erota yhteisöstä. Tällöin 

äänestysoikeuden antaminen koko yhteisölle palveli kaikkien etua.186  

Erikoisen näistä artikkeleista teki sen, että se sisälsivät jotain, mikä helposti mielletään 

hyvin nykyaikaiseksi eli sosiaalisen turvaverkon tapaturmien ja haavoittumisen varalta. 

Vaikka se oli yleinen käytäntö muissakin yhteisöissä. Lex Mercatorian mukaan 

                                                 
183 Snelgrave 1734, s. 219, 226, 256–257. 
184 Kts. Liite 5. 
185 Fox 2013, s. 83–85. 
186 Kts. Liite 6. 
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kauppalaivojen omistajat olivat velvollisia hyvittämään haavoittuneille tai kuolleiden 

merimiesten perillisille korkeitaan 2 prosenttia lastin arvosta, jos nämä olivat 

puolustaneet laivaa voitokkaasti merirosvoja vastaan. Sille on selvät syynsä, miksi 

merirosvoja kuvataan populaarissa kulttuurissa omaavan puujakoja ja silmälappuja. 

Merimiehen ja vielä enemmän merirosvon ammatit olivat erittäin vaarallisia. Merirosvot 

jakoivat artikkelien määräämät osuuden haavoittuneille miehille, ennen kuin he jakoivat 

ryöstösaaliin muille. 187 

Artikkelit eivät olleet standardisoituja ja niiden välillä oli eroavaisuuksia. Foxin 

mielestä merirosvojen kollektiivinen kokemus englantilaisista yhteiskunnista ympäri 

maailmaa vaikutti siihen, että he jäljittelevät niiden oikeuskäytäntöjä, hierarkiaa ja 

auktoriteettia, sosiaalista kontrollia, oikeuden ja rangaistusten antoa. 188  Foxin 

mainitsemilla tekijöillä on varmasti ollut merkityksensä yhteisöjen kehitykselle, mutta 

siihen on mielestäni vaikuttanut myös aiemmat monikansalliset yhteisöt, jotka ovat 

toimineet valtiovallan vaikutuksen ulottumattomissa. Redikerin laskelmien mukaan 

1700-luvun taitteen merirosvoista noin 7 prosenttia olivat jonkin toisen maan kielisiä, 

kuin englannin. Hän kuitenkin toteaa tämän luvun käsittelevän vain englanninkielisten 

oikeudenkirjureiden ja viranomaisten lähteistä löytyviä tietoja. Rediker ehdottaa muiden 

lähteiden tarkastelua, jotta tarkempi lukumäärä muiden maiden merirosvoista olisi 

mahdollista päätellä.189  

Osa kaapparilaivoista säilytti kaappariartikkelit myös sen jälkeen kuin miehistö ryhtyi 

merirosvoiksi, kuten William Kiddin tapauksessa. He muuttivat merimiehille annettujen 

osuuksien määriä palvelemaan heidän tarpeitaan paremmin. Myös Thomas Tew’n 

kaappariartikkelit 1690-luvulta saattoivat olla voimassa vielä sen jälkeen, kun yhteisö 

aloitti merirosvouksen. Tästä ei kuitenkaan ole varmaa tietoa. Robertsin, Lowtherin ja 

Philipsin artikkeleita on käytetty eniten niiden helpon saatavuuden takia, koska ne 

julkaistiin A General History of the Pyrates teoksen yhteydessä. Monet artikkelit ovat 

jääneet historiantutkijoilta vähemmälle huomiolle, kuten Cusackin, Cloughin, Taylorin, 

Anstisen ja Gow’n, kunnes Fox sisällytti ne väitöskirjaansa. Fox ei kuitenkaan 

huomioinut bukanieerien aiempia bukanieeriartikkeleita, eikä Uuden-Englannin 

kuvernööri John Winthropin vuonna 1632 mainitsemia merirosvoja, joilla oli selvästi 
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käytössä ainakin suullisia käyttäytymissääntöjä, jotka ovat täysin samoja kuin 

myöhemmillä 1700-luvun yhteisöillä.190 

George Lowther oli entinen Royal Africa Companyn upseeri, mikä on saattanut 

vaikuttaa hänen artikkeleihinsa. Hänen yhteisönsä nimitti hänen laivaansa 

”Privateer”191 nimellä, mikä viittaa kaappareihin, vaikka he ryhtyivätkin merirosvoiksi. 

He palvelivat ennen merirosvoksi ryhtymistä Royal Africa Companyn tukikohdassa 

Afrikan rannikolla, kunnes tukikohdassa vallinneet olosuhteet kävivät sietämättömiksi 

vuonna 1720. He päättivät lähteä pois tukikohdasta purjelaivalla ja ottivat kurssin kohti 

Englantia, mikä teki heistä karkureita. Pian lähdön jälkeen sotilaat ja merimiehet sopivat 

keskenään ryhtyvänsä merirosvoiksi. He vannoivat uskollisuutta, laativat yhteisön 

artikkelit ja valmistivat mustan lipun, minkä jälkeen he eivät voineet esittää olevansa 

kaappareita. Lipulla osoitettiin muille laivoille heidän tarkoituksensa.192  

Fox vertaa Lowtherin ja John Philipsin artikkeleita keskenään ja päättelee, että niiden 

väliset erot johtuvat kapteenien taustoista. Philips oli ammatiltaan puuseppä, mikä on 

vaikuttanut yhteisöjen laatimiin artikkeleihin193 mm. vankien kohtelusta ja sääntöjen 

tottelemattomuudesta. 194  Lowtherin miehistö sisälsi hänen alaisuudessaan olleita 

sotilaita, joten merirosvoukseen ryhtymisen jälkeen hänen alaisensa ovat saattaneet 

pitää häntä luonnollisena johtajana ja pyrkineet säilyttämään aiemman sotilaallisen 

hierarkiaa. Philipsillä on ollut vaikeampi nojata aiempaan hierarkiaan tai syntyperäiseen 

johtajuuteen hänen alhaisen ammattiasemansa perusteella, jolla olisi ollut suuri merkitys 

tuon ajan sääty-yhteiskunnassa. Philipsin asema kapteenina on tarvinnut yhteisön tuen, 

joka on saavutettu tekemällä ryöstösaaliin jaosta tasa-arvoisempaa. Kapteenilla oli 

oikeus artikkelien mukaan puoleentoista osuuteen, kun Lowtherin yhteisössä kapteeni 

sai kaksi osuutta.195 Philipsin artikkelien ensimmäinen kohta määritteli, miten yhteisön 

tuli noudattaa sen järjestämää hierarkiarakennetta. Se oli muotoiltu sanoin: ”Every man 

shall obey civil Command”.196 Tulkitsen, että sanoilla ”civil Command”, tarkoitetaan 

vastakohtaa ulkopuolelta tuodulle hierarkialle kuten laivastossa. Yhteisö viittaa 

artikkelissa hierarkian muodostuneet heidän itsensä keskuudesta. 

                                                 
190 Ibid. s. 59. 
191 Kts. Liite 7. 
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Artikkelilähteiden niukkuudesta johtuen niiden jatkuvuutta on vaikea tutkia, mutta on 

mahdollista, että uusia artikkeleita ei tarvinnut laatia kapteenin vaihtuessa, jos yhteisö 

koki artikkelit toimiviksi. Artikkelien muuttaminen ilman yhteisön tahtoa, jonkun 

vahvan autoritäärisen henkilön toimesta olisi aiheuttanut mahdollisen ristiriidan 

yhteisön sisällä. Yhteisölle haitallinen konfliktitilanne pystyttiin välttämään, kun 

artikkelit jatkuivat muuttamattomana. Merirosvokapteeneilla Low’lla ja Lowtherilla oli 

hyvät välit, koska heidän yhteisönsä pystyivät eroamaan omille teilleen ilman 

suurempaa konfliktia.197  

Artikkelit osoittavat selvästi, kuinka yhteisö piti huolta sen jäsenistä. Merirosvokapteeni 

Edward Teach nm. Mustaparta piiritti Charlestonin satamaa Carolinassa vuonna 1718, 

koska merirosvot tarvitsivat lääkkeitä yhteisön sairaille jäsenille. Ei tiedetä mikä oli 

kapteenin merkitys kyseisessä päätöksessä piirittää kaupunki, koska tiedämme vain, että 

kyseessä oli Teachin yhteisö.198  Hän kuitenkin koki sen verran yhtenäisyyttä muita 

merirosvoja kohtaan, että oli valmis kostamaan heidän puolestaan. Hän oli kuullut, että 

Sam Bellamyn miehistön kahdeksan jäsentä oli hirtetty Bostonissa, minkä seurauksena 

hän poltti laivan, jonka kotisatamaksi oli merkitty Bostonin kaupunki. Vastaavasti hän 

suuttui toiselle merirosvokapteenille, koska tämä ei ollut suostunut polttamaan kyseisen 

kaupungin laivaa.199 

Artikkelit pysyivät hyvin samankaltaisina miehistöjen eron jälkeen. Yhteisöt 

jakaantuivat usein myös konfliktien seurauksena. Yhteisöt eivät olleet niin tasa-arvoisia 

tai demokraattisia, kuin usein tuodaan esille, koska rikollisyhteisöjen jäsenet ryöstivät 

muutamissa tapauksissa yhteisen saaliin ja lähtivät omille teilleen. Kapteenina toiminut 

Edward Teach huijasi yhteisöään ja varasti heidän rahansa, minkä jälkeen hän purjehti 

pois muutaman luottamansa merirosvon kanssa. Vastaavalla tavalla toimi aiemmin 

esitelty Kennedy. Teach ei selvästikään tuntenut suurta yhteenkuuluvuuden tunnetta 

yhteisöänsä kohtaan, vaan toimi hyvin opportunistisesti. Yhteisöt olivat jatkuvasti 

epävakaita, mutta tarjosivat kuitenkin tiettyä jatkuvuutta, koska tieto ja tavat säilyivät 

yhteisöltä yhteisölle, kun ne jakaantuivat. Miehistöt olivat lyhytaikaisesti yhden 
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kapteenin alaisuudessa ja vain harvat pysyivät koossa pitempiä aikoja.200 Rediker on 

havainnoinut tätä jatkuvuutta ja yhteisöjen suhteita toisiinsa (kuva 1). 

 

 

Kuva 1. Merirosvoyhteisöjen väliset suhteet ja yhteisöjen jatkuvuus. Rediker, Marcus: 

"Under the Banner of King Death": The Social World of Anglo-American Pirates, 1716 

to 1726", The William and Mary Quarterly, vol. 38, nr. 2. 1981. s. 213. 

Yhteisön toimivuuden kannalta merkittävistä teoista maksettiin kannustepalkkioita. 

Esimerkiksi, ensimmäisenä sopivan kauppalaivan tähystäneet saivat 100 Espanjan 

hopeadollaria Kiddin yhteisössä. 201  Woodes Rogersin artikkeleissa kauppalaivan 

tähystänyt henkilö sai pienemmän palkinnon vain 20 Espanjan hopeadollaria, ja 

                                                 
200 Rediker 2004, s. 79, 81. 
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tähystetyn laivan vetoisuus piti olla vähintään 50 tonnia202. Rogersin kaapparimiehistö 

toimi valtion toimeksiannosta, joten heidän sääntönsä ovat olleet tarkemmin 

määriteltyjä ja edellyttäneet tarpeeksi suuren kaappauksen. Rogers oli velvollinen 

rahoittajilleen, kun Kiddin miehistöstä oli muodostunut yksityinen yritys. Merirosvot 

eivät voineet asettaa rajoituksia laivoille, koska heidän olemassaolonsa riippui kaikkien 

mahdollisten laivojen ja veneiden kaappaamisesta. Artikkelit eivät voineet tällöin luvata 

suuria rahapalkkioita laivojen tähystämisestä, mutta todennäköistä oli, että kaapatuista 

laivoista löytyi aseita, minkä seurauksesta Lowtherin ja Lown yhteisöissä purjeen 

tähystämisestä palkittiin parhaalla pistoolilla tai aseella, jonka saisi kaapatusta 

laivasta203. 

Edward Lown artikkeleissa säilyi täysin sama kohta purjeiden tähystämisestä, kun hän 

erosi Lowtherista. Low oli ollut puunhakkaajana Meksikonlahdella, kun hän yhdessä 

muutamien miesten kanssa oli varastanut pienen veneen ja he olivat ryhtyneet 

merirosvoiksi. Low oli tavannut Lowtherin purjehduksensa aikana ja liittynyt 

jälkimmäisen miehistöön ja hoiti luutnantin tehtäviä. Kun Low oli eronnut yhteisöstä, 

hän julkaisi artikkelit, jotka olivat saaneet paljon vaikutteita Lowtherilta.204 Snelgrave 

kertoi, että pursimiehen tehtäviin kuului ensimmäisenä nousta ryösteltäviin aluksiin. 

Tehtävä ei ollut niin vaarallinen kuin miltä se kuulostaa, koska alukset olivat 

antautuneet ennen kuin pursimies astui niiden kannelle.205  Laivoille nouseminen oli 

myös määrätty Anstisen artikkeleissa, koska sillä valvottiin, ettei kukaan avannut 

arkkuja, varastanut tai piilottanut ryöstösaalista. 206  Robertsin artikkelien mukaan, 

heidän yhteisössään oli vuorolista, jonka perusteelle miehet saivat nousta kaapattujen 

laivojen kyytiin. Merirosvolaivoja purjehdittiin samalla tavalla kuin sota- ja 

kauppalaivoilla vuorolistojen mukaan, koska purjehtiminen avomerellä vaatii 

ympärivuorokautisen miehistön huolehtimaan takilan säädöistä. Kiddin artikkelit 

allekirjoitettiin tyyrpuuri ja paapuuri vuorolistojen mukaan. Vartio- ja 

hyökkäysvuorolistoja ylläpitämiseen on vaadittu luku- ja kirjoitustaitoa. 207  

                                                 
202 Kts. Liite 14. 
203 Kts. Liite 7, 8. 
204 Dow 1996, s. 143–144. 
205 Muutoin pursimiehen tehtävä olisi ollut erittäin vaarallinen, jos hänen olisi täytynyt aina hyökkätä 

ensimmäisenä laivalle ikään kuin muurin yli, piiritystilanteissä. 
206 Snelgrave 1734, s. 200; Kts. Liite 6. 
207 Fox 2014, s. 87, 95; CSPCAW. Volume 18. Item. 354. xvii; Kts. Liite 5. 
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Artikkelit oikeuttivat laivaan nousseita miehiä ottamaan uusia vaatteita. Vaatteet olivat 

erittäin arvokasta käyttötavaraa 1700-luvulla. Pukeutumisella oli myös käytännöllinen 

syy, koska se loi pelotevaikutusta hyökkäyksen aikana. 208  Sen seurauksesta 

kauppalaivat saattoivat antautua helpommin. Ilman ulkoisia hierarkian merkkejä 

vaatteet saattoivat olla ainoa keino, miten erotti laivastossa upseerin merimiehestä. 

Aikalaisten oli vaikea ymmärtää merirosvoyhteisöä, joka vaikutti epäjärjestäytyneeltä, 

näiden visuaalisten merkkien puuttuessa. 209 Vaatteet olivat osa laivoilta ryöstettyjä 

tavaroita, jotka jaettiin merirosvolaivan miehistön kesken. Suuremman kolmen laivan 

yhteisön kapteenit syyllistyi vakavaan rikkeeseen, kun he ottivat ilman pursimiehen 

lupaa hienoja vaatteita laivan yhteisestä arkusta, ennen kuin miehistöllä oli ollut 

mahdollisuus jakaa ne. Kapteenit pukeutuivat hienosti, koska halusivat tehdä 

vaikutuksen naisiin afrikkalaisessa satamassa. He jäivät kiinni palattuaan takaisin 

laivalle, jolloin heidän tuli luovuttaa vaatteet takaisin.210 Varastaminen on ollut suuri 

ongelma yhteisöissä, koska siihen on ollut tarve puuttua. Laivat olivat hyvin sokkeloisia 

paikkoja ja täynnä pimeitä kulmia, joten saaliin piilottaminen on ollut helppoa. 

Artikkelit säätelivät merirosvojen taistelutilanteita sitä varalta, että joku yhteisön 

jäsenistä ei tottelisi annettuja käskyjä tai paljastuisi pelkuriksi. Kiddin artikkeleissa 

pelkuriksi osoittautunut menetti oman osuutensa. Pelkuruudesta rangaistuksen sai myös 

Lowtherin ja Lown artikkeleissa.211 Myös jos miehistön jäsen oli humalassa ennen kuin 

vangit oli varmistettu, hän menetti osuutensa. Merirosvoilla on ollut tapana juhlia 

onnistunutta kaappausta, mihin on oleellisena osana kuulunut alkoholin kulutus. 

Liiallinen juhliminen olisi aiheuttanut vaaratilanteen, kun vielä vapaana olevat vangit 

olisivat saattaneet nousta kapinaan. 212  Pelkkä selän kääntäminen taistelussa oli 

rangaistava teko Anstisen miehistössä ja siitä joutui yksin autiolle saarelle.213 Aseiden ja 

miekkoja piti olla puhtaana ja taistelukunnossa, tai siitä rangaistiin mm. menettämällä 

osuutensa. 214  Artikkelien avulla ylläpidettiin miehistön toimintavalmiuksia, mikä on 

ollut hyvin samankaltaista kuin armeijassa. Tylsät miekat tai likaiset aseet olisivat olleet 

turvallisuusriski taistelutilanteissa. 

                                                 
208 Kts. Liite 5. 
209 Fox 2013, s. 116. 
210 Snelgrave 1734, s.257. 
211 Kts. Liitteet 7, 8. 
212 Kts. Liite 3. 
213 Kts. Liite 6. 
214 Kts. Liitteet 5, 6, 9. 
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Merirosvolaivan tilojen ahtauden lisäksi, olosuhteet olivat hyvin tulipaloherkät. 

Laivojen rakenteet ja suurin osa sen sisätiloista, oli tehty puusta ja muista palavista 

materiaaleista. Tämän lisäksi laivoilla oli ruutitynnyreitä ja ruutia käsiteltiin paljon, 

minkä seurauksesta sitä on ollut kaikkialla, jopa pölynä ilmassa. Kaikki kannen 

alapuolinen valaistus hoidettiin kynttilöillä ja lampuilla. Tänäkin päivänä tulipalo 

laivalla on pelätyin mahdollinen onnettomuus. Tässä suhteessa muutamat 

merirosvoyhteisöt pyrkivät olemaan erittäin huolellisia, koska humalaiset merimiehet, 

jotka kaatuilivat liikkuvassa laivassa, olivat turvallisuusriski. Anstisen ja Lown 

artikkelit kielsivät aseiden lukkojen laukaisun ja niiden puhdistamisen ruumassa 40 

raipaniskun uhalla. Philipsin yhteisö kielsi sen lisäksi tupakanpolttamisen ilman 

piipunkantta ruumassa ja ilman lyhtyä sytytetyn kynttilän käyttämistä.215 Yksi karannut 

kipinä olisi riittänyt räjäyttämään koko laivan, kuten kävi Henry Morganin 

bukanieereille vuonna 1668.216 

Alkoholin käytöllä oli oma merkityksensä miehistön keskuudessa. Selvänä oleminen 

aiheutti välillä epäillyksi tulemista miehistön keskuudessa, kun nämä luulivat selvän 

miehen suunnittelevan juonia yhteisön kustannuksella. Yhtä merimiestä kutsuttiin 

haukkumanimellä presbyteeri, koska hän kieltäytyi juomasta.217 Alkoholin juominen oli 

hyvin yleistä yhteisöissä, minkä seurauksesta Kiddin ja Lown artikkelit kielsivät 

jäseniään olemasta humalassa taistelun aikana. Alkoholin vaikutuksen alaisena 

merimiehet olivat uhka yhteisön toiminnalla, mutta juominen oli yleisesti hyväksyttyä, 

koska varsinkin Karibianmerellä, alkoholia oli helposti saatavilla sokeriruokotuotannon 

takia ja sen käyttö kuului merimieskulttuuriin. Yksi kuuluisimmista merirosvolaivoista 

Sam Bellamyn Whydah haaksirikkoutui, koska sen miehistö oli humalassa, jolloin 

pakotetut miehet nousivat kapinaan ja ajoivat laivan karille. Bellamyn yhteisössä 

pakotettuja miehiä oli paljon ja he joutuivat osallistumaan laivan vahtivuoroihin, mikä 

on helpottanut kapinan järjestämistä. Merirosvot yrittivät oikeudessa usein väittää, että 

he olivat humalassa, kun he liittyivät merirosvoyhteisöihin, jotta heidän tuomiotaan 

lievennettäisiin.218 

                                                 
215 Kts. Liitteet 6, 8, 9. 
216 Morganin bukanieerit neuvottelivat uudet ryöstöretken suunnittelusta ja juhlivat tilaisuutta nauttimalla 

alkoholia ja ampumalla pistooleita ilmaan. Jostain syystä laivan ruutivarasto räjähti ja 350 merimiestä 

menehtyi välittömästi. Kts. Exquemelin 1924, s. 109. 
217 Rediker 2004, s. 71. 
218 Kts. Liitteet 3, 8; Mather, Cotton. Instructions to the Living, from the Condition of the Dead. Boston. 

1717. s. 6; The Trials of Eight, 1718. s. 24, 50; Snelgrave 1734, s. 235. 
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Kapteeni Francis Spriggsin yhteisössä alkoholilla oli erityinen asema. Miehistön jäsenet 

tiedustelivat aamulle, ketkä heistä olivat olleet humalassa illalla ja valitsivat syylliset 

äänestyksellä. Vaikka suurin osa merimiehistä oli osallistunut päivän ja illan kuluessa 

juominkeihin, he valitsivat usein samat henkilöt, joiden rangaistus oli neljä tuntia 

märssykorissa tai kymmenen raipaniskua. Suurin osa syyllisistä valitsi märssykorin. 

Rangaistusta kärsiville miehille hinattiin usein kuumaa punssia, jotta rangaistus sujuisi 

mukavammin.219 On mahdollista, että kyseiset henkilöt olivat poikkeuksellisia, koska 

joutuivat muiden äänestämiksi. Rangaistusta lievennettiin, kun henkilön katsottiin 

kärsineen sitä tarpeeksi, joten kyseessä on ollut yleinen tapa, eikä rikkeiden 

vähentämiseksi tehty rangaistus. 

Suurin osa säilyneistä artikkeleista kielsi uhkapelin. Uhkapelin on täytynyt olla suuri 

ongelma laivalla, kun se on haluttu kieltää. Sen seurauksesta merirosvot ovat 

menettäneet vähäiset osuutensa ja muutamat harvat ovat keränneet suuret voitot. Tämä 

on aiheuttanut kateutta ja riitoja yhteisön sisällä. Uhkapelissä on myös ongelmana 

erinäiset huijaukset, joita pystyi tekemään korteilla ja nopilla. 220  Pienistä summista 

saattoi olla mahdollista harrastaa uhkapelejä yhteisöissä, kuten Anstisen ryhmässä, joka 

salli alle yhden espanjalaisen hopeadollarin arvoiset uhkapelit. Pelaaminen ilman 

panosta on ollut tärkeä ajanviete laivan monotonisessa arjessa, missä päivät ja yöt ovat 

toistaneet itseään, kun merimiehet ovat pitäneet vahtivuoroja. Merirosvokapteeni Taylor 

oli erittäin pidetty miehistön keskuudessa, koska hän vietti heidän kanssaan aikaa 

alakannella. Miehistön yhteisiä ajanvietteitä olivat juominen, ruokailu, keskustelut ja 

pelaaminen ilman rahaa.221 Laivojen kaappaaminen ja muut toimintaa vaativat tehtävät 

ovat olleet vähäisiä, kun yhteisö on jatkuvasti ollut merellä. Laivojen tähystämisestä on 

täytynyt palkita, koska se on lisännyt halua keskittyä siihen päivästä toiseen. 

John Gown artikkelit rajoittivat uhkapelaamista ja alkoholin juontia kello kahdeksan 

jälkeen, jolloin vahtilistojen mukainen yövuoro alkoi.222 Muita riitaa aiheuttavia asioita 

haluttiin myös kieltää kuten uskonnosta puhuminen, haukkuminen ja toisen lyöminen. 

Kaapparilaivoilla tähän samaan ongelmaan jouduttiin myös puuttumaan, kieltämällä 

uhkapeli, koska merimiehet ja muutamat upseerit olivat tuhlanneet osuutensa 

ryöstösaaliista. Rogersin yhteisön upseerit ja miehistön jäsenet allekirjoittivat yhteisen 

                                                 
219 Fox 2014, s. 301; Baer 2007, Vol. 1. s. 314. 
220 Kts. Liitteet 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
221 Fox 2014, 290; The Tryal and Condemnation of Ten Persons, 1718. s. 78; Jameson 1923, s. 341. 
222 Kts. Liite 10. 
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sopimuksen, jossa he mitätöivät miehistön keskinäiset velat. 223  Robertsin artikkelit 

määräsivät musiikin soittajille lepopäivän sapattina, mutta muina päivinä heidän piti 

suorittaa tehtävänsä ilman erikoiskohtelua. Lepopäivän pitäminen sapattina eli 

sunnuntaina oli enemmänkin perua siitä kulttuurista, mistä merirosvot olivat tulleet kuin 

uskonnollisuudesta. Soittajat olivat arvostettu ammattiryhmä yhteisön sisällä, koska he 

lisäsivät viihtyvyyttä. John Fletcher oli nuori poika, kun John Gown miehistö otti hänet 

väkisin merirosvolaivaan, koska tämä osasi soittaa viulua.224 Osa artikkeleista määritteli 

myös hiljaisuuden kannen alle klo 20:00 jälkeen. Samalla piti sammuttaa kynttilät ja 

muuta valot. Se rauhoitti sisätilat ja antoi niille mahdollisuuden, jotka halusivat levätä. 

Niiden jotka halusivat jatkaa juomista oli siirryttävä kannelle. Ahtaassa ja pimeässä 

tilassa juominen olisi saattanut altistaa yhteisön erinäisille vaaroille.225 

Artikkelit kielsivät usein myös lapset ja naiset laivalla. Hyttipoikien ei katsottu olleen 

enää lapsia ja heitä käytettiin palvelijoina yleisesti. Sääntöjen mukaan kaapattujen 

laivojen naisia ei saanut raiskata. Tietyissä artikkeleissa mainittiin, että korkean aseman 

naisia ei saanut vahingoittaa tai häiritä.226 Joissakin yhteisöissä naisia ei saanut tuoda 

edes laivoille, vaikka nämä olivat satamanlaiturissa. Snelgrave kommentoi edellä 

mainittua sääntöä seuraavasti: ”This being a good politacal Rule to prevent 

disturbances amongst them, it is strictly observerd”.227 Naisten suojelu oli järkevää 

käytännöin syistä, koska kaikille ei olisi riittänyt seuralaista, jolloin tämä olisivat 

aiheuttaneet häiriöitä ja riitoja. Naisia ei voinut samalla tavalla jakaa kun osuuksia 

miehistön kesken, joten käytännöllisempää oli, ettei kukaan voi hyötyä heidän 

läsnäolostaan. 

Kaikki merirosvoyhteisöt eivät sopineet naisten suojelemista koskevista säännöistä. 

John Gown miehistö purjehti Orkneyn saarelle vuonna 1725 puhdistamaan laivan 

pohjaa. Miehistö alkoi kuitenkin juomaan reippaasti ja toivat maista kolme naista 

laivaan ja raiskasivat näitä kaksi päivää. Kun naiset viimein pääsivät vapaaksi, he 

ilmoittivat merirosvoista viranomaisille. 228  Gown artikkeleissa ei ole mainintaa 

                                                 
223 Rogers 1889, s. 99–100. 
224 Tryals of Thirty-Six Persons for Piracy. Boston. 1723. s. 12. 
225 Kts. Liite 5. 
226 Kts. Liitteet 4, 5, 6, 9. 
227 Snelgrave 1734, s. 256–257. 
228 A True and Genuine Account of the Last Confession and Dying Words of John Gow, Alias Smith 

Captain of the Pirates. London. 1725. s. 22.  
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käyttäytymissäännöistä naisia kohtaan.229 Osa Thomas Anstisen miehistöstä jäi kiinni 

Antiguan saaren viranomaisille, jolloin paikalliset saaren asukkaat saivat tietää 

artikkelien sisällöstä, koska ne löytyivät merirosvoja kiinniotettaessa. Saaren 

asukkaiden keskuudessa artikkelien yhdeksäs kohta teki heistä suosittuja, varsinkin 

naisten keskuudessa.”9th: If any - - shall - - meet with any Gentlewoman or Lady of 

Honour and should force them against their will to lie with them shall suffer death.”230   

John Taylorin merirosvoyhteisön vankina ollut Richard Lazenby kertoi, kuinka 

merirosvot raiskasivat paikallisia naisia Malediivien saarella. Taylorin yhteisö oli 

kuitenkin määritellyt seuraavasti: ”Women taken in a prize are to be put ashore or given 

up to the hazards of the sea. No violence is to be offered to female prisoners on pain of 

severe punishment”231. Artikkelista huomaan, että yhteisö oli valmis jättämään kaapatun 

laivan naiset merten armoille tarpeen vaatiessa. Jos taas nainen oli vankina, häntä 

kohdeltiin selvästi paremmin. 232  Taustalla voi olla ajatus, että sääty-yhteiskunnassa 

korkea-arvoisempia naisia pidettäisi panttivankina rahaa tai muuta etua vastaan. 

Yhteisöt eivät arvostaneet ei-valkoisia naisia samalla tavalla, joten he olivat valmiita 

käyttämään heitä, niin kuin parhaaksi näkivät. Monet yhteisöt olivat valmiita 

tulkitsemaan artikkeleita tapauskohtaisesti. Lähteissä ei ole yhtään kohtaa, missä 

merirosvoa oli rangaistu, koska tämä käyttäytyi väkivaltaisesti naista kohtaan maissa tai 

kaapatuissa laivoissa. Henry Averyn yhteisön artikkeleista ei ole jäänyt viitteitä, mutta 

heidän tapansa kohdella kaappaamansa suurmogulin laivan intialaisia naisia antaa 

viitteitä siihen, ettei heillä ollut käyttäytymissääntöjä koskien ei-valkoisten naisten 

kohtelua. Itä-Intian Kauppakomppanian virkamies kirjoitti, että Averyn miehet 

raiskasivat naisia suurmogulin laivalla parin päivän ajan, minkä jälkeen nämä tappoivat 

itsensä häpeän takia.233  

Edward Lown yhteisöllä oli myös artikkelien ulkopuolisia sääntöjä, kuten että 

naimisissa olevia miehiä ei pidä pakottaa vangeiksi. Heidän vangikseen jäänyt George 

Roberts sanoi, että merirosvot eivät näyttäneet artikkeleja, ennen kuin yhteisöön liittyvä 

merimies suostui allekirjoittamaan ne. Merirosvot yrittivät pakottaa George Robertsia 

luotsiksi Brasilian rannikolle, koska yhteisön etu vaati sitä, vaikka heidän yhteisössä oli 

                                                 
229 Kts. Liite 10. 
230 Kts. Liite 6; Fox 2013, s. 68. 
231 Kts. Liite 4. 
232 Fox 2014, s. 280. 
233 Jameson 1923, s. 159. 
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kirjoittamaton sääntö, joka kielsi naimisissa olevien miesten pakottamisen. Kapteeni 

Low oli säännön kunnioittamisen kannalla, koska muussa tapauksessa hänen omien 

sanojensa mukaan ”That it would be an ill Presedent, and of bad Consequence”. 

Yhteisön kirjoittamattomissa säännöissä pitäytyminen palveli yhteisön etua pidemmällä 

aikavälillä ja jos niitä ei olisi seurattu, se olisi saattanut olla eräänlainen ennakkopäätös 

ja kyseenalaistanut kaikkien keskinäisten sopimusten merkityksen. Lown tarkoista 

sanoista ei voida olla varmoja, koska niistä kertova lähde on mahdollisesti Daniel 

Defoen kirjoittama, mutta tämän yhteisön kyseinen kirjoittamaton sääntö löytyy myös 

toisesta lähteestä.234  

Philip Ashtonin muistelmat vahvisti tämän käytännön olla pakottamatta naimisissa 

olevia miehiä laivalle ja tarjosi sille selitykseksi, että Lown vaimo oli kuollut, ja tämä 

suri häntä humalassa. Naimisissa olleilla miehillä oli suurempi motivaatio karata 

yhteisöstä, joten heidän ekskluusio oli myös käytännöllinen tapa suojella yhteisöä.235 

Jacod du Bucquoy väitti, että merirosvot noudattivat sääntöjään paremmin kuin 

merimiehet Itä-Intian kauppakomppanian laivoilla. 236  Tietyissä tilanteissa sääntöjen 

noudattaminen on palvellut hyvin yhteisöä ja heidän tarkoitustaan. Merirosvot olivat 

kuitenkin tarpeen vaatiessa valmiita joustamaan tai soveltamaan sääntöjään. Ei voi 

esittää yleistystä, että he olisivat aina noudattaneet sääntöjä tai vaihtoehtoisesti usein 

jättäneet käyttämättä niitä. 

George Robertsin mukaan Lown yhteisössä oli toinenkin kirjoittamaton sääntö, joka 

määritteli, ettei yhteisössä saanut puhua, neuvoa tai suunnitella sen hajottamista, 

lopettamista tai siitä karkaamista. 237  Yhteisöjen tehokkaan toiminnan ja säilymisen 

kannalta heidän piti säädellä tiukasti yhteisöstä eroamista. Anstisen artikkelit antoivat 

luvan erota yhteisöstä, jos Iso-Britannian kuningas tarjosi merirosvoille armahdusta, 

jolloin he olivat vapaita lähtemään. Hänen yhteisönsä ei artikkelien mukaan tarjonnut 

muuta vaihtoehtoa eroamiselle. Kapteeni Anstis tiedusteli kerran, kuka heidän yhteisön 

jäsenistä haluaisi palata Englantiin? George Blackater, ilmoitti olevansa halukas, minkä 

seurauksesta yksi merirosvo uhkasi työntää aseen latauspuikon hänen silmäänsä, koska 

Blackater oli liittynyt miehistöön vapaaehtoisesti.238 Bartholomew Robertsin yhteisöstä 

                                                 
234 The Four Years Voyages, 1726, s. 53–54. 
235 Ashton's Memorial, 1725. s. 3. 
236 Fox 2014, s. 289. 
237 The Four Years Voyages, 1726. s. 62. 
238 Kts. Liite 6; Fox 2014, s. 202. 
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pystyi eroamaan, sillä ehdolla, että he olivat keränneet niin paljon ryöstösaalista, että 

yhden osuuden arvoksi oli tullut 1 000 puntaa. 239  Summa oli niin suuri, että sen 

kerääminen oli erittäin hankalaa.  

Yhteisöt halusivat varmistaa, ettei siitä pystynyt eroamaan helposti, vaan vasta sitten 

kun he olivat rikkaita. Muutamissa tapauksissa eroaminen oli mahdollista, jos yhteisön 

selvä enemmistö hyväksyi sen. Yhteisöt kunnioittivat muitakin kirjoittamattomia 

sääntöjä, mitä ei löydy säilyneistä artikkeleista. Tämä voi johtua siitä, että yhteisöt 

olivat haluttomia puhumaan sen ulkopuolisille henkilöille yksityisasioistaan. Gown 

yhteisössä ei saanut jakaa tietoa ulkopuolisille siitä, että he olivat merirosvoja eikä 

myöskään heidän suunnitelmistaan. Rangaistuksena oli ”Death upon the spot” eli 

välitön kuolema. 240  Kaikkia mitä he sanoivat, voitiin käyttää myöhemmissä 

oikeudenkäynneissä heitä vastaan. Vaikuttaa siltä, että yhteisöjen säännöt oli tehty 

pysyviksi tai ainakin sen olemassaolon ajaksi. Lähteissä ei ole viitteitä, että säännöt 

olisivat päättyneet tietyn ajan kuluessa esim. purjehduskauden päätyttyä.  

                                                 
239 Kts. Liite 5; Mikä vastaa nykypäivän rahassa noin 240 000€. 
240 Kts. Liite 10. 
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4. Tasa-arvoinen vallanjako?  

 

4.1 Yhteisön hierarkia 

 

Neljännessä luvussa tutkin lähteiden perusteella merirosvoyhteisöjen hierarkiaa ja 

esitän, miten vastaavia vallanjakomuotoja on esiintynyt muissa paikallisissa 

rikollisyhteisöissä. Merirosvoyhteisöt ottivat mallia kauppalaivojen organisaatioista, 

joissa miehistöt joutuivat ottamaan jäseniensä mielipiteen huomioon päätöksenteossa. 

Yhteisön hierarkia oli sidoksissa sen jäsenten aiempiin kokemuksiin ja yhteisön 

suhteeseen heidän käyttämäänsä laivaan. Yhteisöt yrittivät valita kapteeneja, jotka 

parhaiten toteuttivat heidän tarkoituksensa. Tarkastelen esimerkkien kautta 

merirosvoyhteisöjen kapteenin ja pursimiehen tehtäviä hoitaneiden henkilöiden 

vaikutusta siihen, millainen organisaatio yhteisöstä muodostui. Tuon esille vastaavia 

esimerkkejä yhteisöistä, jotka äänestivät samalla tavalla kuin merirosvot sekä 

äänestyskulttuurista, joka vallitsi muissa merenkäyntiyhteisöissä. 

Merenkäyntiyhteisöt ovat vaikuttaneet voimakkaasti merirosvoyhteisöjen 

muodostumiseen, sosiaalisiin suhteisiin ja hierarkiaan. Ymmärtääkseen merirosvojen 

kaltaisia paikallisia rikollisyhteisöjä on syytä tarkastella, onko sisämaan 

rikollisyhteisöissä esiintynyt samankaltaista vallanjakoa, eli kirjallista tai suullista 

sopimusta käyttäytymissäännöistä. 1720-luvulla Iso-Britanniassa syntyi kaksi erillistä 

rikollisyhteisöä, jotka ryhtyivät salametsästämään yksityisissä metsissä talouslaman 

seurauksena. 241  Näistä ryhmistä käytettiin yhteistä nimitystä Waltham Blacks. 

Rikollisyhteisön nimitys tulee heidän tavastaan mustata naamansa ryöstöretkiä varten. 

Rikollisjoukkiot antoivat toisillensa vakuutuksen, jossa lupasivat tukea yhteisön jäseniä 

loppuun asti. Vastaavanlainen vakuutus annettiin myös Cusackin yhteisössä ”expressing 

the Resolutions of the Subscribers upon their Oaths to live and die with them in this 

their present design”242. Vakuutuksen avulla ryhmät ovat yrittäneet lisätä koheesiota ja 

vastuuta ja sen kautta parantaa ryhmän toimivuutta.243  

                                                 
241 Lama oli aiheutunut Etelänmeren komppanian osakkeilla käydystä spekulaatiosta. 
242 Kts. Liite 1. 
243  The History of the Blacks of Waltham in Hampshire: And Those Under Like Denomination in 

Berkshire. London. 1723. s. 2–4.  
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Rikollisyhteisöstä kirjoittanut henkilö on suhtautunut heihin hyvin tuomitsevasti, kun he 

olivat vastustaneet aikalaista yhteiskuntajärjestystä pilkkaamalla monarkiaa ja 

valitsemalla itselleen yhteisön joukosta kuninkaan. Hän kuvaa Waltham Blacksien tapaa 

antaa toisilleen vakuutukset anarkistisiksi, sillä niiden taustalla vaikuttivat hänen 

mukaan sekavat periaatteet. Laillisten yhteiskuntien jäsenet ovat suhtautuneet 

rikollisyhteisöihin isällisen tuomitsevasti ja esittävät ne ikään kuin moraalisena 

opetuksena lukijoilleen. Vastaavanlaista retoriikkaa sisälsi aiemmin esitelty John 

Winthropin kertomus 1600-luvun alun merirosvoryhmästä. Heillä on ollut tapana 

tarkastella yhteisön hierarkiaa omien kokemustensa perusteella ja viitata vallitsevaan 

monarkistiseen yhteiskuntajärjestelmään. Blacksit onnistuivat luomaan yhteisönsä 

jäsenien kesken tiukat siteet ja yhteenkuuluvuuden tunteen, sillä nämä eivät 

ilmiantaneet kiinni jäädessään muita yhteisön jäseniä viranomaisille.244 

Waltham Blacksien valittu johtaja kuvasi heidän yhteisöään monarkiaksi, jota johti 

”musta prinssi”. Ryhmän johtajalla oli täysi käskyvalta ryöstöretkillä, mutta sen 

ulkopuolella tai ruokapöydässä hierarkia ei ollut käytössä. Yhteisön arvojärjestys oli 

samankaltainen kuin merirosvoilla, joilla kapteenilla oli täysi auktoriteetti hyökkäys- ja 

pakotilanteissa. Salametsästäjät ottivat uusia jäseniä yhteisöönsä vasta, kun tämä oli 

kaksi kertaa juonut heidän kanssaan. Uusille jäsenille annettiin uusi nimi ja se kirjattiin 

ylös nimiluetteloon.245 Yhteisön jonkun jäsenen on ollut kyettävä kirjoittamaan, jotta 

nimiluettelon käytössä oli mitään järkeä.246 Kyseisillä salametsästäjillä ja merirosvoilla 

on tuskin mitään suoraan linkkiä toisiinsa, vaikka ne ovat toimineet samoihin aikoihin 

1720-luvulla. Yhteistä näille ryhmille on kuitenkin ne olosuhteet, jossa ne ovat 

toimineet. Kummassakin yhteisössä on ollut tarvetta luoda sisäinen hierarkia, jotta 

ryhmä pystyisi toimimaan. Antamalla johtajalle paljon oikeuksia kriittisissä 

hyökkäystilanteissa toiminnan sujuvuuden takia oli järkevä tapa luoda selvä 

komentoketju, jotta voitiin toimia tehokkaasti vaativissa tehtävissä. Ryöstöretkien tai 

taisteluiden jälkeen yhteisö on voinut arvioida oman johtajan suoritusta rauhassa ja 

päättää mahdollisista muutoksista.  

Merirosvojen luomat yhteisöt ovat saaneet eniten vaikutteita kauppalaivojen 

hierarkiasta, koska suurimmalla osalla merirosvoista oli kokemuksia kauppalaivoilta ja 

miehistön tavoista, traditioista ja kokemuksista. Kauppalaivojen kapteenilla oli 

                                                 
244 Ibid.  
245 Baer 2007, Vol. 1. s. 313; Lives of the Most Remarkable Criminals, 1874. s. 251, 263. 
246 Pelkkiä puumerkkejä sisältänyt lista olisi ollut tarpeeton. 
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autoritaarisempi asema suhteessa miehistöönsä kuin merirosvoilla. Yhteisön hierarkia 

oli luotu laivan ulkopuolelta sen omistajien toimesta ja kapteeni oli tilivelvollinen heille 

purjehduksen aikana. Autoritaarinen asema saattoi johtaa väärinkäytöksiin, kovaan 

kuriin ja rangaistuksiin, joita merimiehet kokivat laivoilla. Kauppalaivojen palkat olivat 

rauhanaikana alhaisia ja työ oli vaarallista. Merimiesten varallisuus oli noin 0–10 

puntaa, mikä vastasi usein heidän kauppalaivoilta saamaansa palkkaa. 247  Laivojen 

varustajat yrittivät laskea tuotantokustannuksia mahdollisimman alas, mikä vaikutti 

siihen, että merimiehiä oli usein liian vähän ja heidän palkkojensa maksussa esiintyi 

jatkuvasti epäselvyyksiä. Merirosvolaivat tarjosivat vapauksia, mitä ei ollut tarjolla 

kauppalaivoilla, jotka olivat tulosvastuullisia omistajilleen. Kauppalaivan kapteenit 

saivat usein osuuden laivan tuotoista, joten heillä oli intressi varmistaa purjehduksen 

onnistuminen. Kapteenit saattoivat olla monesti omistajien sukulaisia tai tuttuja. 

Ongelmia esiintyi, jos kapteeni käytti asemaansa väärin tai merimiehet rikkoivat 

sovittuja sääntöjä. Kapteeneilla oli siis etua pitää kulut alhaalla ja maksimoida laivan 

voitot. Se tarkoitti sitä, että tavalliselta merimieheltä vaadittiin enemmän.248  

Kauppalaivat kärsivät välillä Leesonin mukaan James Madisonin esittämästä vallan 

paradoksista, jossa kauppalaivojen kapteeneilla ei ollut laivoilla valtaa rajoittavia 

tekijöitä. Tämä saattoi taas johtaa valta-aseman väärinkäytöksiin, kuten korruptioon, 

joita pyrittiin kontrolloimaan juuri Lex Mercatorian avulla. Kauppalaivan kapteenilla 

oli ylin auktoriteetti merelle, mutta kun laiva saapui satamaan, oli hän vastuussa omasta 

käytöksestään valtakuntien oikeuslaitoksille. 249  Leeson ei kuitenkaan huomioi 

avomerellä vallitsevia realiteetteja. Merimiehillä oli vahva oikeudentaju siitä, mikä oli 

oikein ja mikä väärin. He eivät katsoneet toimettomana, jos joku heidän yhteisönsä 

jäsenistä joutui kokemaan liiallisen ruumiillisen rangaistuksen. Siitä olisi seurannut 

kapinoita, mellakoita ja karkaamisia. Monet merirosvoyhteisöt saivat alkunsa kapinan 

kautta, kun miehistö reagoi huonoihin olosuhteisiin.250  

Lex Mercatorian mukaan laivan kapteenilla oli ylin käskyvalta laivalla. Hänellä oli 

oikeus jättää merimies maihin matkan aikana, jos tämä syyllistyi rikkeeseen kolme 

kertaa ja eikä alistunut komentajan käskyvaltaan. Kapteenilla oli oikeus antaa 

                                                 
247 Peter Earle on päätynyt kyseiseen summaan oikeudenkäyntien ansiosta, jossa merimiehet todistivat 

varallisuuksistansa. Kts. Earle 1998, s. 55. 
248 Leeson 2009, s. 14–15, 39; Rediker 1987, s. 258; Linebaugh 2000, s. 150. 
249 Ibid. s. 38, 41. 
250 Fox 2014, s. 113; Lives of the Most Remarkable Criminals, 1874. s. 192–193; Arraignment, Tryal, and 

Condemnation of Capt. John Quelch. London. 1705. s. 20. 
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merimiehille kohtuullisia ojennuksia. Merimies saattoi menettää palkkansa, jos karkasi 

laivalta ennen kuin matka oli päättynyt. Merimiehillä oli mahdollisuus vaihtaa 

työnantajiaan kesken purjehduksen, mikä oli kannattavaa, koska siirtomaakauppiaiden 

kauppalaivoilla maksettiin parempaa palkkaa. Merimiehet menettivät myös henkensä ja 

palkkansa, jos laiva katosi, kaapattiin tai syttyi tuleen. Lain seurauksesta merimiehillä 

oli myös enemmän vastuuta kauppalaivan purjehdustarkoituksen onnistumisesta.251 

Kauppalaivojen miehistöillä oli valtaa tietyissä tilanteissa, kuten silloin kun mies oli yli 

laidan. Miehistö pystyi vaikuttamaan, milloin merihädässä olleen miehen etsinnöistä 

luovuttaisiin. Yhteisö päätti kollektiivisesti myös tilanteista, jossa heidän täytyi ryhtyä 

säännöstelemään ruokaa. Merimiehet tekivät virallisen valituksen laivojen huonoista 

oloista vuonna 1654 nimeltä ”Humble Petition of the Seamen, belonging to the Ships of 

the Commonwealth of England”. He valittivat mm. pakkovärväyksistä, 

maksamattomista palkoista, huonosta ruuasta, taudeista ja tavasta siirtää heidät toisille 

aluksille ennen kuin heidän palkkansa oli maksettu. Aiemmin mainittu Levellerien 

julkaisema pamfletti The Agreement of the People halusi kieltää myös pakkovärväykset, 

joista merimiehet olivat kärsineet. Merimiesten virallisen valituksen epäkohtia ei 

korjattu välittömästi, koska muutamat merirosvot nimesivät juuri sen mainitsemat 

kohdat syyksi, miksi he ryhtyivät merirosvoiksi. Merirosvoja tutkinut Rediker pitää 

juuri edellä mainittuja seikkoja merkittävinä motiiveina merirosvoksi ryhtymiselle.252 

Yhtenä tekijänä merimiesten liittymisessä merirosvoihin lienee ollut heidän kohtelunsa 

aikaisemmissa yhteisöissä. Mielestäni Rediker yksinkertaistaa liikaa, eikä tuo esille niitä 

muita tekijöitä, jotka saattoivat olla liittymisen taustalla. Tässä tutkimuksessa olen 

esittänyt aiemmin, kuinka taloudellisilla motiiveilla oli tärkeä merkitys merirosvouksen 

taustalla. 

Kauppalaivojen upseerit olivat usein läheisessä kanssakäymisessä muun miehistön 

kanssa. Tilat olivat usein ahtaita, kun omia hyttejä ei ollut. Upseereilla oli korkeintaan 

omat sängyt ja merimiesarkut. He söivät samaa ruokaa muun miehistön kanssa ja 

viettivät vapaa-aikaa samoissa tiloissa. Miehistön eri jäsenet olivat jatkuvassa 

kanssakäymisessä keskenään, joten hierarkian ylemmät tahot ovat joutuneet 

huomioimaan tavalliset merimiehet päätöksenteossa ja käyttäytymissäännöissä. 

Kauppalaivoilla oli mahdollisuus sosiaaliseen nousuun, mutta alhaisesta alkuperästä 

                                                 
251 Lex Mercatoria, 1729. s. 61–62. 
252 Earle 1998, s. 161. 
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peräisin olleet merimiehet eivät koskaan saaneet herramiesten kunnioitusta. 

Kauppalaivojen upseereilla ei ollut niin suurta taloudellista ja sosiaalista syytä liittyä 

merirosvoihin, kuin alempiluokkaisilla miehistön jäsenillä.253 

Sääty-yhteiskunnan vaikutus ylettyi merirosvoyhteisöjen hierarkiaan. Jos 

merirosvokapteeni oli ylemmästä yhteiskuntaluokasta, kuten William Kidd tai Stede 

Bonnet, he säilyttivät asemansa tavalla tai toisella ryhdyttyään merirosvoiksi. Kidd oli 

tunnettu maalaisaatelin jäsen, jota kutsuttiin herrasmiehen arvonimellä. Hän säilytti 

hierarkkisen asemansa merirosvoksi ryhtymisen jälkeen, osin sen takia, että hän oli 

ammattitaitoinen merimies ja aatelinen. Hänellä oli myös hallussaan virallinen 

kaapparikirja, jossa hänen asemansa kapteenina oli nimetty ja jonka turvin yhteisö 

pystyi esittämään toimivansa laillisesti. Majuri Stede Bonnet oli varakas plantaasin 

omistaja Barbadosin saarella ja koulutettu herrasmies. Hän varusti oman aluksen varta 

vasten merirosvousta varten. Bonnet säilyi laivan ylimpänä auktoriteettina, koska omisti 

kyseisen laivan ja palkkasi miehistön. Yhteisö ei luonut omaa sisäistä auktoriteetti- 

järjestelmää, koska se tuli laivan omistajan taholta. Bonnetin yhteisöstä ei ole säilynyt 

artikkeleita tai tietoa käyttäytymissäännöistä, mutta todennäköistä on, että se vastasi 

kaapparilaivan hierarkiaa ja ryöstösaaliinjakoa. Edward Teachin merirosvoyhteisö 

tapasi Bonnetin ja tämän miehet merellä, jolloin Teach otti Bonnetin yhteisön 

komentoonsa. Ilmeisesti sen takia, että Bonnet ei ollut kokenut merimies. Lähteistä ei 

selviä vastusteliko Bonnet tätä, mutta on mahdollista, että hänen oli järkevää luovuttaa 

komento kokeneemmalle merimiehelle, joka oli osoittanut olevansa harjaantunut 

merirosvokapteeni.254  

Bonnet säilytti asemansa yhteisöjen yhdistymisen jälkeen, kun hänen ei tarvinnut tehdä 

ruumiillista työtä, vaan hänen kerrotaan kävelleen laivan kannella aamutakissaan, lukien 

kirjoja, joita hän oli ottanut paljon mukaan laivalle. Tässäkin tapauksessa miehistö 

kunnioitti korkeamman sosiaalisen statuksen omaavaa Bonnettia, vaikka kapteenina 

toimi alhaisempaa syntyperää oleva, mutta kokeneempi Mustaparta. Vastaavasti Paul 

Williams sai nopeasti korkean aseman merirosvojen keskuudessa, mahdollisesti sen 

takia, että hän oli kuuluisan Rhode Islandin yleisen syyttäjän ja kauppiaan poika. 

Williamsilla ei ollut kokemusta purjehduksesta, merirosvouksesta, eikä armeijasta, 

vaikka hänestä tehtiin pursimies Sam Bellamyn yhteisössä. Foxin mukaan kokemuksen 

                                                 
253 Fox 2013, s. 144–145. 
254 A General History of the Pyrates, 1972. s. 94-96; Fox 2014, s. 94. 
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puutteesta meidän täytyy olettaa, että hänelle annettiin nämä tehtävät hänen sosiaalisen 

statuksensa takia.255  

Foxin mielestä sosiaalisen hierarkian puuttuminen on illuusio, joka johtuu suurelta osin 

merirosvojen alaluokkaisesta taustasta. Kun herrasmies liittyi heidän seuraansa, häntä 

kutsuttiin tittelinsä mukaisesti ja hän sai arvonsa mukaista kohtelua. 256  Muutamat 

esimerkit tukevat Foxin teoriaa, mutta löytyy myös esimerkkejä, jossa merirosvot ovat 

halunneet kostaa kauppalaivojen komentajille kokemiaan vääryyksiä.257 Silloin he eivät 

ole kohdelleet herrasmiehiä luokkayhteiskunnan mukaisen arvonsa perusteella. 

Kapteenin sosiaalinen asema vaihteli laivoilla paljon, sen perusteella pystyikö hän 

majoittumaan omaan hyttiin, jolloin laivalla säilyivät jäykät sosiaaliset erot ja tavat. 

Fox argumentoi, että merirosvolaivoille muodostui samankaltainen hierarkia, kun 

Englannissa vuoden 1688 Mainion vallankumouksen jälkeen. Vallankumouksen jälkeen 

lainsäädännön tehtävä oli suojella pikemminkin yläluokan omistusoikeutta, kuin 

tavallisten ihmisten vapautta. Foxin mukaan vastaavanlainen yläluokka muodostui 

kapteenien, upseerien ja muiden ammattitaitoisten merirosvojen keskuudessa.258  Osa 

yhteisöistä toimi hyvinkin hierarkkisesti, mutta mielestäni lähteet eivät tue sitä 

olettamusta, että Foxin näkemyksen mukainen hierarkia olisi ollut yleinen 

merirosvoyhteisöissä. Ryöstösaalisosuuksien tasapuolinen jako osoittaa, että yhteisöissä 

ei esiintynyt vahvaa eliittiä. 

Vuosien 1716–1726 aikana toimineilla merirosvoilla oli erilainen suhde laivaan, kuin 

aiemmilla bukanieereilla. He hankkivat laivansa, joko kaappaamalla tai kapinan kautta. 

Näin he omistivat laivan yhdessä kollektiivisesti. Se oli eräänlainen osakeyhtiö. 259 

Yhteisön suhde käyttämäänsä laivaan vaikutti ryhmän sisäiseen hierarkiaan. Ryhmä 

upseereita ryhtyi kapinaan laivalla Blessed William, minkä jälkeen he valitsivat 

upseerien keskuudesta William Masonin laivan komentajaksi. Päätökseen on saattanut 

vaikuttaa, että Mason omisti osan kyseisestä laivasta samankaltaisesti kuten Bonnet 

omastaan. Merimiehet olivat tyytymättömiä entiseen kapteeniinsa ja jättivät hänet hänen 

ollessa maissa, minkä jälkeen Mason hankki New Yorkin kuvernööriltä kaapparikirjan 

ranskalaisia vastaan. Yksi hänen kaappaamistaan laivoista osoittautui paremmaksi 
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257 Snelgrave 1734, s. 225. 
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259 Leeson 2009, s. 41. 
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purjehduslaivaksi, joten Mason päätti vaihtaa alus. Tämän jälkeen koko miehistö äänesti 

seuraavasta kurssista. Enemmistö halusi, että he purjehtisivat länteen, mutta upseerit 

olivat eri mieltä ja kieltäytyivät purjehtimasta. Upseerit ryhtyivät ikään kuin lakkoon, 

jotta saisivat tahtonsa läpi. Ilman upseereita laivaa oli mahdoton purjehtia, joten 

yhteisön oli pakko ottaa heidän tahtonsa huomioon.260 Yhteisön organisaatio on säilynyt 

kapinan jälkeen hyvin samankaltaisena kuin ennen sitä, koska osa upseereista on 

säilyttänyt korkean asemansa yhteisön sisällä. Vaikka päätöksentekoon osallistui koko 

miehistö, upseerit pystyivät ammattitaidon perusteella kiristämään koko muun yhteisön 

tahtoonsa. Suurin osa tavallisista merimiehistä ei ole ollut kovinkaan kokeneita tai 

kykeneviä ohjaamaan laivaa ilman upseereita. Laivan ylin hierarkia on ollut 

yksimielinen vastustaessaan miehistöä.  

Tämä laivan muuttunut omistussuhde antoi merirosvoille mahdollisuuden luoda itse 

yhteisölle organisaation, jossa kapteenit joutuivat vastuuseen teoistaan ja päätösvalta oli 

hajautettu pursimiehen ja lopun miehistön kesken. Auktoriteetti oli näin kollektiivisesti 

miehistön käsissä, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.261 Tästä kaikesta muodostui 

tasapainoinen järjestelmä, jolla toki oli omat ongelmansa. Leesonin mielestä merirosvot 

toimivat yhteistyössä taloudellisten kannustimien ansiosta. Yhteisö toimi sitä paremmin 

mitä vakaampi se oli. 262  Merirosvolaivan kapteenilta vaadittiin johtamistaitoja ja 

erinomaista kykyä navigoida vaarallisilla vesillä. Kapteenin navigointikyky oli erittäin 

oleellinen ja sen ansiosta John Gow’sta tehtiin yhteisön kapteeni, koska kukaan muu ei 

osannut navigoida. Navigointi oli erityisen tärkeää, kun merirosvot pakenivat heitä 

jahtaavia laivoja. Navigointiin ja vuorolistojen tekemiseen tarvittiin luku- ja 

kirjoitustaitoisia ihmisiä, joten on syytä odottaa, että jokaisessa yhteisössä oli 

mahdollisesti edes yksi, joka osasi kirjoittaa. Gow myös laati yhteisön artikkelit, jotka 

muut hänen liittyneet merimiehet allekirjoittivat. Tämä tehtiin hänen sanojensa mukaan 

sen takia, että se vähensi verenvuodatusta yhteisön sisällä 263  

Merirosvoilla oli tapana muokata heidän käyttämiään laivoja ottamalla yläkansi pois. 

Monet tutkijat kuten Joel Baer argumentoi, että muokkaustoimenpiteet vähensivät 

hierarkiaa upseerien ja miehistön välillä. Tämä toimenpide nähtiin olevan osa tasa-

arvon ilmentymää merirosvoyhteisöissä, koska se muistuttaa hyvin paljon Leveller-

                                                 
260 Fox 2014, s. 18. 
261 Leeson 2009, s. 20. 
262 Leeson 2009, s. 46. 
263 Fox 2014, s. 95, 125, 162; A True and Genuine Account, 1725. s. 13.  
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liikkeen tapaa kaataa aidattuja peltoalueita tasa-arvon nimissä.264 Todellisuudessa laivan 

yläkansi poistettiin, jotta laivalla pystyttäisiin purjehtimaan nopeammin, kun se keveni. 

Merirosvo Robert Sparkes ehdotti yhdelle merimiehelle, että jos kauppalaivasta otetaan 

yläkansi pois niin siitä tulisi paljon jäykempi, paremmin purjehdittava ja sopivampi 

merirosvolaivaksi. 265  Hän ei tehnyt ehdotusta sen takia, että halusi lisää tasa-arvoa 

yhteisöön vaan siksi, että se palvelisi käytännöllisemmin yhteisön tarpeita tärkeissä 

taistelutilanteissa ja osoitti heidän päämääriensä olleen taloudelliset. Käytännöllisyyden 

takia miehistö ja kapteeni nukkuivat kannella. 266  Tarvittaessa he pystyivät nopeasti 

muuttamaan kurssiaan, jos sopiva kauppalaiva ilmaantui horisonttiin tai laivasto uhkasi 

heitä. 

4.2 Kapteenin ja pursimiehen roolit 

 

Kapteenin täytyi saada purjelaiva liikkumaan parhainta mahdollista vauhtia kaikissa eri 

olosuhteissa. Tuulten vaikutusten lisäksi, nopeuteen vaikutti takilan eli purjeiden säädöt, 

purjelaivan painopisteen siirtäminen ideaaliksi ja laivan pohjan puhtaus. Pohjan 

puhdistamien oli vaativat operaatio, joka täytyi tehdä, jotta levä ja merirokko eivät 

kasvaisi liian suureksi. Tällöin ne haittasivat pohjan virtausdynamiikkaa hidastamalla 

laivan vauhtia. Puhdistamisen ajaksi laiva piti purjehtia matalaan veteen, jossa 

vuoroveden ansiosta laivan vesirajan alapuolinen pohja paljastuisi, jolloin sitä voitiin 

korjata ja huoltaa. Operaatio on vaatinut selvää tehtävien jakoa ja organisaatiokykyä, 

mihin merirosvoyhteisöt pystyivät. 267  Merirosvot vaihtoivat heti laivaa, jos heidän 

kaappaamansa laivat osoittautuvat paremmin purjehtiviksi. Merirosvokapteeni Thomas 

Cocklyn mm. tiedusteli Snelgravelta hänen komentamansa laivan 

purjehdusominaisuuksista, jotta tämä pystyisi päättämään vaihtaisiko hän yhteisön 

laivaa.268 

Hyvänä esimerkkinä purjehdustaitojen tärkeydestä oli Bartholomew Robertsin Royal 

Fortunen 269  ja HMS Swallowin 270  taistelu Länsi-Afrikan rannikolla vuonna 1722. 

                                                 
264 Fox 2013, s. 33. 
265 Yläkannen poistaminen kevensi laivaa ja vähensi pohjan märkäpinta-alaa. En tiedä millä perusteella 

Sparks on ajatellut rakenteiden poiston lisäävän laivan jäykkyyttä, mutta se on saattanut tehdä laivasta 

kapeamman, jolloin se on leikannut paremmin aaltoihin. 
266 The Tryals of Captain John Rackam, and Other Pirates. Jamaica. 1721. s. 28; Snelgrave 1734, s. 217. 
267 Fox 2014, s. 26; A True and Genuine, 1725. s. 22.  
268 Snelgrave 1734, s. 213. 
269 Royal Fortunen 40 tykin fregatti, jonka Roberts oli onnistunut kaappaamaan. 
270 Linjalaiva luokitusjärjestelmän HMS Swallow oli neljännen luokan linjalaiva. 
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Robertsin miehistö sai ennen kohtaamista selville, että heitä lähestyvä linjalaiva oli 50 

tykillä varustettu Swallow. He suunnittelivat purjehtivansa täysin purjein saapuvan 

laivan ohi, jolloin he altistuisivat linjalaivan tykkien täysilaidalliselle, ennen kuin 

purjehtisivat karkuun. Kaikki meni aluksi suunnitelmien mukaan ja laivat kohtasivat 

toisiaan ampuen. Royal Fortunen olisi kuulunut suunnitelman mukaan lähteä karkuun, 

mutta ruorimies ei onnistunut pitämään oikeaa kurssia, jolloin heidän laiva ei päässyt 

täyteen vauhtiin, vaan Swallow pystyi ampumaan sitä uudestaan. 271  Ennen 

merirosvouksen aloittamista Roberts oli ollut kauppalaivan perämies, kun Howell 

Davisin yhteisö kaappasi tämän laivan. Roberts oli ollut ammattitaitoinen merimies, 

joka toimi merirosvolaivalla aktiivisesti, minkä seurauksesta hän yleni nopeasti yhteisön 

kapteeniksi.272 

Kapteenin virkaan pyrkivän piti toimia poliitikon tavoin. Kapteenia äänestäessä 

merirosvot pystyivät pitämään puheita ja yksi näistä löytyy General History of the Most 

Notorious Pyrates kirjasta. Se on erittäin mielenkiintoinen, mutta se on todennäköisesti 

fiktiivinen, koska kapteeni Johnsonin teoksen tiedetään sisältävän kirjallisia 

vapauksia.273 Myös kapteeni Howel Davis piti puheen kapteeniksi valitsemisen jälkeen, 

mutta koska se löytyy myös Johnsonin teoksesta, sen todenperäisyydestä ei voida olla 

varmoja.274 Jos kapteeni ei toiminut enemmistön toiveiden mukaisesti, hänet pystyttiin 

äänestämään ulos virastaan. Näin tapahtui merirosvokapteeni Charles Vanelle, kun hän 

kieltäytyi hyökkäämästä ranskalaisen fregatin kimppuun. Hän päätti paeta sitä, koska se 

oli sotalaivana paremmin varusteltu taisteluja varten. Tämä päätös ei miellyttänyt 

enemmistöä yhteisöstä. Pursimies John Rackham nm. Calico Jack olisi halunnut 

hyökätä laivan kimppuun, mutta kapteenilla oli käskyvalta, joten he päättivät paeta 

alusta. Kun merirosvot olivat päässeet karkuun ranskalaista laivaa, loppui kapteenin 

päätösvalta. Tämän jälkeen pursimies Rackham kutsui miehistön neuvoston koolle 

päättämään kapteenin kohtalosta. Enemmistö äänesti Rackhamin kapteeniksi ja Vane 
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joutui jättämään kapteenin viran. 275  Merirosvot pyrkivät välttämään taisteluita 

linjalaivoja vastaan, koska olivat lähtökohteisesti alakynnessä. Harvinaisia poikkeuksia 

kuitenkin esiintyi, kuten Robertsin Royal Fortune. 

Samankaltaisen kohtalon koki kapteeni Benjamin Hornigold, kun hän kieltäytyi vuonna 

1717 ryöstämästä englantilaista alusta. Miehistö halusi äänestää uuden kapteenin hänen 

tilalleen ja äänestyksen voitti Sam Bellamy. Hornigold ei halunnut jäädä samalle 

laivalle kapteeni Bellamyn kanssa, vaan erosi ja lähti omille teilleen 26 miehen kanssa. 

Tietyissä merirosvoyhteisöissä oli mahdollista lähteä pois, lopettaa ryöstely tai erota 

omaksi ryhmäksi. 276  Merirosvoyhteisöistä eroaminen oli mahdollista ulkoisten 

tekijöiden ansiosta. Yhteisöt, jotka purjehtivat kaukana muista merirosvolaivoista ja 

tukikohdista, eivät voineet erota kuten haluisivat, vaan yhteisön toimivuuden kannalta 

he joutuivat tekemään yhteistyötä ja eroaminen oli runsaasti säädelty. Hornigold taas oli 

kunnioitettu kapteeni, koska sai miehiä liittymään hänen omaan ryhmäänsä. He myös 

toimivat Karibian merellä, jossa merirosvoilla oli lähellä tukikohtia ja paljon halukkaita 

merimiehiä, jotka pystyivät liittymään jakaantuneisiin yhteisöihin. New Providencen 

saari oli tunnettu siitä, että moni merirosvokapteeni käytti sitä tukikohtanaan.277 

Merirosvoyhteisöjen jakautuminen ja merimiesten siirtyminen uusiin yhteisöihin selittää 

sen, miten merirosvojen tavat ja säännöt olivat niin yhtenäiset eri yhteisöjen välillä. 

Yhteisöt olivat vuorovaikutuksessa keskenään, kun ne purjehtivat välillä yhdessä 

yhdistäen voimansa saman päämäärän eteen, koska se hyödytti kaikkia osapuolisia. 

Heille oli myös yhteistä se, että mikään valtio tai instituutio, kuten uskonto, ei 

puolustanut heitä, joten heidän etujensa mukaista oli toimia yhdessä.278 Henry Avery ja 

muut merirosvot järjestäytyivät harvinaisen suureksi viiden laivan laivueeksi vuonna 

1695, tarkoituksena ryöstää laivoja, jotka olivat palaamassa Mekan 

pyhiinvaellukselta. 279  Merirosvojen kansallisuudet ja uskonnot eivät olleet este 

yhteistyölle, kun kapteeni Howel Davis ja ranskalainen kapteeni Olivier Levasseur nm. 

La Bouche tai La Buse yhdistivät voimansa. Miehistöt päättivät itsenäisesti mikä oli 

heidän suhtautumisensa eri kansallisuuksiin ja uskontoihin. Kapteeni John Quelchin 
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miehistö aikoi ottaa hollantilaisen merimiehen heidän yhteisöönsä merirosvoksi, mutta 

äänestyksessä päätettiin, että hänelle annetaan vain puolet ryöstösaaliin osuudesta. 

Tämän jälkeen hollantilainen uhkasi miehistöä suutuspäissään. Uhkaus käänsi 

neuvoston hollantilaista vastaan ja he äänestivät uudelleen, jossa päätettiin jättää 

kyseinen henkilö maihin. 280  On mahdollista, että puolikkaan osuuden tarjoaminen, 

johtui merimiehen kansallisuudesta tai hänen kokemattomuudestaan.  

Yhteisöjen hierarkia vaihteli riippuen laivanomistajuussuhteista ja kapteenin asemasta. 

Merirosvokapteeni John Philipsistä oli tullut vihattu tiettyjen miehistönsä jäsenien 

keskuudessa, koska hänestä oli tullut erittäin mielivaltainen. Miehistö ei uskaltanut 

kyseenalaistaa Philipsin käskyjä, koska he pelkäsivät henkensä puolesta. Philips oli 

saanut paljon valtaa yhteisön sisällä, mutta hänellä on täytynyt olla myös tukijoitaan, 

jotta pystyi käyttäytymään mielivaltaisesti. Samalla tavalla kuin kauppalaivoilla, 

merirosvoyhteisöt olivat tietyissä tapauksissa kapteenin päätösvallan armoilla, jos tämä 

pystyi ylläpitämään autoritaarista organisaatiota. Ryhmä merirosvoja päätti irtautua 

Philipsin yhteisöstä vuonna 1723 omaksi ryhmäkseen tyrannian takia. Miehet lähtivät 

karkuun toisella laivalla, mutta Philips jahtasi näitä kolme päivää, kunnes sai heidät 

kiinni. Karkuun lähteneet merirosvot suostuivat palaamaan yhteisöön, pitkän taistelun 

jälkeen, jos Philips armahtaisi heitä. Philips suostui heidän ehtoihinsa, mutta tappoi 

välittömästi kapinan pääsuunnittelijan, kun tämä oli palannut laivalle. Philipsin tyrannia 

kääntyi kuitenkin häntä itseään vastaan, kun yhteisöön pakotetut miehet nousivat 

kapinaan. Kapinoijat kävivät Philipsin ja pursimiehen kimppuun kirvein ja vasaroin, 

kunnes molemmat olivat kuolleet. Pakotetut miehet saivat aluksen hallintaansa ja 

purjehtivat Bostonin kaupunkiin, jossa loput merirosvoista joutuivat oikeuteen.281  

Osalla merirosvokapteeneista oli omat hytit, jolloin hytin käyttö muistutti erittäin paljon 

laivaston ja kauppalaivojen hierarkiamallia. Kapteeni Taylorilla oli myös oma hytti, 

jossa hän kestitsi upseereja ja korkea-arvoisia vankeja. Edward Low’lla oli vastaavasti 

oma hytti, jonka yhteyteen kuului hyvin formaalin tapakulttuurin käyttäminen, joka oli 

matkittu laillisista yhteisöistä. Kaapatut merimiehet otettiin ensin vastaan laivan 

tykistönjohtajan toimesta, joka saattoi nämä osoittamaan kunniaa laivan kapteenille. 

Esiteltyään itsensä Low’lle tykistönjohtaja vetäytyi hytistä laittaen samalla oven kiinni. 

Keskustelun aikana Low soitti hyttikelloa, jolloin palvelija ilmestyi paikalla, milloin 
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Quelch, 1705. s. 10; Mather 1717, s. 32; Baer 2007, Vol. 2. s. 274. 
281 Fox 2014, s. 227–233. 



69 

 

tämä ohjeisti palvelijaa valmistamaan kulhollisen punssia hänelle ja vieraille. Kapteeni 

Robertsilla oli myös oma hyttinsä, mutta yhteisön muut jäsenet liikkuivat siellä miten 

tahtoivat. Kapteenin hytit olivat varusteltu paremmilla käyttötavaroilla kuin muu laiva 

ja se tarjosi harvinaista yksityisyyttä.282 

Merirosvojen hallintotavasta löytyy myös viitteitä laivan ulkopuolelta. Kauppalaivan 

kapteeni Mathew Musson kertoi vuonna 1717, kuinka Bahamalla Harbour Islandin 

saaressa asui 30 perhettä, joista useat miehet olivat merirosvoja. Monet saaren 

aiemmista asukkaista olivat jättäneet kyseisen paikan ja siirtyneet toisille saarille, koska 

merirosvot olivat jatkuvasti ryöstäneet heitä. Merirosvot olivat tottuneet hankkimaan 

elantonsa väkisin merellä, joten ei ole ihmeellistä, että he jatkoivat kyseistä käytäntöä, 

kun olivat asettuneet maalle asumaan. On todennäköistä, että merirosvot eivät luoneet 

tukikohdissaan, kuten St. Maryn saarella utopiaa, vaan jatkoivat totuttujen kaltaisia 

vaurauden hankintakeinoja maissa varsinkin, jos siellä asui muita henkilöitä, kuten 

maanviljelijöitä tai alkuasukkaita. Merirosvot ovat mahdollisesti kunnioittaneet saman 

ammattiryhmän jäseniä, koska heidän tapansa ja traditionsa olivat yhtäläisiä, eivätkä 

ryövänneet heitä. Kun Woodes Rogers oli ottanut New Providencen saaren takaisin 

valtion hallintaan, saaren asukkaan olivat hänen mukaansa iloisia, koska merirosvojen 

hallinto ei ollut niin suosittua. Vaikka kyseinen viesti oli peräisin 

siirtomaaviranomaisten keskinäisestä kommunikaatiosta, on täysin mahdollista, että 

merirosvojen tukikohdat eivät olleet niin demokraattisia, kuin aiempi 

tutkimuskirjallisuus on esittänyt.283 

Kapteenin intressi oli käyttäytyä miesten toiveiden mukaan etenkin silloin, jos 

miehistöllä oli paljon valtaa suhteessa kapteeniin. Monet kapteenit saivat kuitenkin 

paljon valtaa suhteessa miehistöihinsä olemalla tehokkaita, tuottavia ja pelättyjä. 

Kapteeniksi pääseminen ei aina tapahtunut merirosvojen äänestyksen kautta, vaan usein 

kapinan päälliköstä tuli merirosvojen kapteeni. Laivan kapinat eivät aina syttyneet 

miehistön huonosta kohtelusta tai muonien puutteesta. Häikäilemättömät rikolliset 

käyttivät hyväksi kauppalaivojen eristyneisyyttä muusta yhteiskunnasta ja ryhtyivät 

kapinaan, kun havaitsivat tilaisuutensa tulleen. Kapinan toteuttaminen vaati 

suunnitelman, merimiesten kapina mielialan ruokkimista ja konkreettista 

väkivallankäyttöä. Usein kapinoiden jälkeen sen johtaja ilmoitti muille, että hän oli nyt 
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muodostuneen merirosvoyhteisön kapteeni. Tämä viittaa siihen, että jotkut kapinat 

olivat ennalta suunniteltuja ja niiden päämääränä oli merirosvouksen aloittaminen.284  

Jos yhteisöllä oli paljon valtaa ja sen jäsenet pystyivät äänestämään kapteenista, he 

saattoivat taktikoida valinnassaan ja äänestää henkilöä, jonka he tiesivät toimivan 

äänestäjien tahdon mukaisesti. Snelgrave väitti, että miehistö valitsi Thomas Cocklynin 

kapteeniksi, koska tämä oli brutaali ja tietämätön. Kapteeni saattoi olla manipuloitavissa 

tai toimi muuten yhteisön tahdon mukaisesti. Yhteisön aiempi kapteeni oli ollut William 

Moody, mutta hänet äänestettiin pois kapteenin paikalta, koska hän oli liian 

”Gentleman-like Commander”. 285  On mahdollista, että brutaalin ja tietämättömän 

kapteenin valitseminen antoi yhteisölle paremmat mahdollisuudet saavuttaa tavoitteet 

eli koota ryöstösaalista, kun tämä oli käytöstavoiltaan tomera. James Kelly oli ehdolla 

kapteeniksi, mutta koska hän ei suostunut tappamaan kaapatun laivan kapteenia, yhteisö 

ei äänestänyt häntä. On mahdollista, että väkivaltaiseksi tunnetut kapteenit levittivät 

pelkoa kauppalaivojen miehistöjen keskuudessa, mikä sai heidät antautumaan 

helpommin ja tunnustamaan arvotavaroiden piilopaikat laivalla nopeammin.286 

Kun miehistö toimi poliittisesti taktikoiden, käyttivät myös kapteenit valtaansa 

strategisesti. Kapteeni Taylor oli erittäin pidetty yhteisönsä keskuudessa, koska hän oli 

rohkea ja pystyi pitämään hermonsa vaarallisissa tilanteissa. Hänen käytöksensä 

vaikuttaa hyvin tasa-arvoiselta, mutta Taylorin motiivit olivat käytännöllisemmät. Ajan 

viettäminen miehistön kanssa antoi Taylorille tärkeää tietoa heidän mielialastaan ja 

ryhmän dynamiikasta. Taylor jakoi miehensä seitsemän henkilön ryhmiin, joihin hän 

sijoitti eri kansallisuuksia keskenään. Näin jokaisessa ryhmässä oli vähintään neljä 

englantilaista. Tämän avulla Taylor pystyi luottamaan maanmiehiensä tukeen, jos 

kapinamielialaa esiintyi laivalla ulkomaalaisten keskuudessa. Ryhmien jakaminen oli 

nerokas tapa, mutta ei epätavallinen ratkaisu kontrolloida miehistöä. Vastaavaa hajota ja 

hallitse metodia on aiemmin käytetty erilaisten ryhmien hallinnassa.287  

Rediker on tutkinut merirosvokulttuurin jatkuvuutta ja toteaa, että sen mahdollisti 

heidän onnistunut tapa houkutella uusia miehistön jäseniä kaapatuista laivoista. He 

myös kohtasivat merellä ammattikuntansa entisiä jäseniä, jotka olivat ottaneet 
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kuninkaan armahduksen. 288  Leeson menee niin pitkälle ja väittää, että yhteisöt 

kilpailivat keskenään ammattitaitoisista merimiehistä. 289  Lähteistä selviää monia 

kertoja, jolloin merirosvot ottivat väkisin mm. puuseppiä ja välskäreitä laivoillensa, 

koska näiden ammattitaito oli elintärkeää merirosvoyhteisölle. Merimies John Fillmore 

pakotettiin liittymään merirosvoihin, koska hänet tuntema henkilö oli tunnistanut 

Fillmoren kaapatussa laivassa ja ehdottanut tämän ottamista yhteisöön, koska hän oli 

puuseppä.290 Mutta en menisi Leesonin tavoin niin pitkälle ja väittäisi, että miehistöt 

kilpailivat keskenään työvoimasta tämän nykyaikaisessa merkityksessä. Kilpailua ei 

toteudu siinä mielessä, että osa merirosvoyhteisöistä ei pakottanut naimisissa olevia 

miehiä ja jotkut yhteisöt eivät väkisin pakottaneet ketään.291  

Estääkseen kapteenin vallan väärinkäytön, yhteisöt valitsivat pursimiehen vastapainoksi 

kapteenille.292 Snelgrave selitti pursimiehen tehtäviin kuuluvan tarkastaa kaikki yleiset 

asiat ja hän kontrolloi kapteenin käskyjä. Hän oli myös ensimmäinen mies, joka nousi 

antautuneisiin aluksiin, koska hänen tehtävänsä oli huolehtia, että arvotavaroita ei 

piilotettaisi tai varastettaisi. Merirosvot olivat järjestäneet laivan komentoketjun hyvin 

samankaltaisesti kuin laivastossa ja kauppalaivoilla. Se mahdollisti tehokkaan 

organisaation ja oli käytännöllinen tapa, koska suurin osa heistä oli palvellut kyseisillä 

laivoilla.293 Ylipursimiehellä oli ylin käskynvalta kauppalaivoilla, mutta hänkin joutui 

noudattamaan tiettyjä rajoja rangaistessaan merimiehiä. Suurissa miehistöissä kuten 

Rogersin kaapparilaivalla, pursimiehiä oli kaksi, toinen toimi kapteenin apulaisena, kun 

taas toinen oli miehistön valitsema ja toimi heidän edustajanaan.294 

Merirosvo Ignatius Pell todisti Bonnetin oikeudenkäynnissä, että pursimiehellä oli jopa 

enemmän valtaa kuin kapteeni Bonnetilla. Bonnet mm. konsultoi pursimiestä ja muuta 

miehistöä, tulisiko heidän jahdata tiettyä laivaa. Tämä johtui siitä, että Bonnet oli 

kokematon merimies. Hierarkkiseen yhteiskuntaan, auktoriteettien ja statuksen 

mukaiseen johtamiskulttuuriin tottuneilla tuomarilla ja syyttäjällä oli vaikea hahmotella 

tätä vallanjakoa, ja he kysyivät pariin otteeseen tarkentavia kysymyksiä. 295 He eivät 

näyttäneet olleen tietoisia tämänkaltaisesta vallanjaosta laivoilla, missä kapteenina 
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toiminut herrasmies olisi ollut hierarkian huipulla, mutta ei vastannut aina 

päätöksenteosta. 

Pursimies ylläpiti merirosvojen traditiota, koska hänellä oli päätösvalta epäselvissä 

tilanteissa. Hänen tuli nojata merirosvojen tapakulttuuriin, kun päätettiin esim. 

kurinpidollisista asioista. Pursimiestä tarvittiin välien selvittäjänä, kun kapteeni 

Bartholomew Robertsin ja yhden miehistön jäsenen välille syntyi eripuraa. Robertsin 

miehistön jäsen oli loukannut hänen kunniaa, joten Roberts tappoi hänet. Surmatun 

miehen ystävä Jones halusi kostaa Robertsille ja hyökkäsi tämän kimppuun. Osapuolet 

tappelivat aikansa, ennen kuin heidät pystyttiin erottamaan. Pursimiehen johdolla 

miehistö alkoi selvitellä tätä konfliktia. Enemmistö päätti, että kapteenin asema oli sen 

verran arvokas, ettei sitä saanut loukata. Rangaistukseksi merirosvo Jones tuomittiin 

saamaan kaksi raipaniskua jokaiselta miehistön jäseneltä. Rangaistus oli erittäin suuri, 

jos ajatellaan, että kaikki vapaaehtoisesti merirosvoyhteisöön liittyneet saivat lyödä 

raipalla kahdesti. Artikkelien olisi kuulunut suojata merimiestä, jonka Roberts tappoi, 

mutta yhteisö päätti suojella ennemminkin kapteenin asemaa. 296  Kun Robertsin 

merirosvot antautuivat kapteeni Oglelle, heitä oli noin 272.297 Kaikki eivät kuitenkaan 

olleet vapaaehtoisesti liittyneet yhteisöön, mutta siitä huolimatta raipaniskujen määrä on 

ollut hyvin suuri. Raipparangaistusta saatettiin liioitella tai niiden lyönnit eivät olleet 

niin ankaria, koska yksikin päähän kohdistunut isku saattoi osoittautua kuolettavaksi. 

Pursimiehellä oli myös oikeus hakata vankeja, jos katsoi heidän toimineen käskyjen 

vastaisesti. 298  Pursimiehen tehtäviin kuului myös huolehtia jokapäiväisistä asioista, 

kuten ruuan tasapuolisesta jakamisesta, mikä suoritettiin vahtimalla kokkeja. 299 

Pursimies oli yleensä näiden yhteisöjen luotettavin mies, koska hänellä oli suuri vastuu 

ryöstösaaliin valvonnassa. Hän vastasi ryöstösaaliin kuljetuksesta, säilytyksestä ja 

tasapuolisesta jaosta tai myymisestä. 300  Ryöstösaalista säilytettiin arkussa, johon oli 

kerätty kaikki arvokkaat tavarat. Myös kapteenin tuli totella pursimiestä ryöstösaaliin 

säilytyksessä. Pursimies oli miehistön puhemies kapteenin kanssa neuvoteltaessa. 

Hänen vastuullaan oli myös kutsua neuvosto koolle. Aiemmin mainittu tapaus, jossa 
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kolme merirosvokapteenia otti yhteisön yhteisestä arkusta vaatteita ilman lupaa, on 

hyvä esimerkki tilanteesta, jossa kapteenien valta-asema ei ole ollut niin autoritaarinen 

suhteessa miehistöön. Sisäinen vallanjako vaihteli yhteisöjen välillä.301  Foxin mielestä 

aiemmat tulkinnat pursimiehen valta-asemasta yhteisöissä nojaavat General history of 

the most notorious pyrates teokseen, koska se eivät ota huomioon merirosvolaivoilla 

valittuja muita upseereita, jotka auttoivat kapteenia ja pursimiestä heidän 

tehtävissään.302 

Laivaan nouseminen kaappaustilanteissa oli aina riskialtista puuhaa, erityisesti jos laiva 

ei ollut antautunut, joten merirosvot antoivat näille miehille etuoikeuksia esim. 

parhaimpiin pistooleihin tai hienoihin vaatteisiin. Laivaan ensimmäisten joukossa 

nouseminen oli niin haluttua, että pursimiehen piti ylläpitää vuorolistaa, jotta kaikilla 

olisi tasapuolinen mahdollisuus tehtävään. Yhden lähteen mukaan halukkaita oli joskus 

niin paljon, että soutuvene upposi heidän painostaan, kun he lähestyivät antautunutta 

laivaa.303 Kaapatussa laivassa pursimies otti komennon sen antauduttua. Hän kokosi 

kaapatun laivan miehistön yhteen ja alkoi selvittää, kuinka hyvin kapteeni oli kohdellut 

näitä ja olisivatko he olleet halukkaita liittymään merirosvoihin. Jos kauppalaivalla oli 

ollut rankka kuri tai palkanmaksussa epäselvyyksiä, merirosvot saattoivat saada 

vapaaehtoisia. Pursimies kävi tarkkaan läpi kaapatun laivan inventaariota ja pyrki 

selvittämään rahtitavaran hyötyä merirosvoille.304 

Kapteeni Snelgraven laivan miehistö pelasti hänet varmalta kuolemalta, kun 

merirosvolaivan puosu 305  oli humalassa hakannut häntä. Antautunut miehistö aneli 

kapteeninsa hengen puolesta sanomalla: "For god's sake don't kill our Captain, for we 

never were with a better Man". Pursimies päätti säästää kapteenin hengen kuultuaan 

tämän. Yhteisön muut jäsenet halusivat rangaista puosua heidän sääntöjensä 

rikkomisesta, mutta Snelgrave puolusti puosua ja tämän rangaistuksesta luovuttiin.306 

Snelgraven motiivina on ollut luoda mahdollisimman hyvät välit merirosvolaivan 

miehistön kanssa, jolloin hänen kohtelunsa laivalla olisi parempaa. 

                                                 
301 Fox 2014, s. 287. 
302 Fox 2013, s. 112. 
303 Rediker 2004, s. 67; The Trials of Eight, 1718. s. 24. 
304 The tryals of Joseph Dawson, 1696. s. 16; Snelgrave 1734, s. 200. 
305 Kannella miehistön vanhempi jäsen, joka vastasin laivan rungon osista. 
306 Snelgrave 1734, s. 207, 218–219. 
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Kaikki kauppalaivojen kapteenit eivät olleet näin onnekkaita, vaan heidät tapettiin usein 

heti ensimmäisenä, kun kapina syttyi tai kun merirosvot nousivat laivalle. 307 

Pursimiehistä tuli usein myös kapteeneja, kun he olivat saaneet miehistön luottamuksen 

ja tarpeeksi ääniä. Jotkut pakotetuista miehistä joutuivat hoitamaan upseerin tehtäviä, 

koska osaavista purjehtijoista oli pulaa. Pakotetusta merimiehestä Henry Glasbystä 

tehtiin merirosvolaiva Royal Fortunen pursimies, vaikka hän ei liittynyt yhteisöön 

vapaaehtoisesti. Hän trimmasi laivan purjeita taistelun aikana kapteeni Robertsin 

ohjeiden mukaisesti. 308  Pakotetuilla upseereilla oli taitoa ja osaamista, jota yhteisö 

tarvitsi.  

4.3 Neuvostot ja äänestäminen  

 

Päätöksentekoon osallistunut neuvosto koostui yhteisön vapaaehtoisista jäsenistä. 

Kapteeni Sam Bellamyn yhteisössä neuvoston äänioikeus oli jokaisella vapaalla 

miehellä, kun taas pakotetuilla miehillä ei ollut äänioikeutta. Tämä tarkoitti, että hänen 

yhteisössä noin 80 miehellä 210:stä oli äänioikeus, eli 38 prosentilla merirosvoista 

päätti yhteisön asioista.309 Vapaaehtoisten miesten määrä äänioikeutetuista oli erittäin 

alhainen, mikä on varmasti vaikuttanut siihen, että laivalla syttyi kapina niin kuin 

alaluvussa 3.2 tuotiin esille. Miehille, joilla ei ollut motivaatiota ylläpitää yhteisön 

toimintaa, ei luonnollisesti annettu mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon. 

Yhteisöllä oli monesti ristiriitaisia äänestyksiä, jotka eivät miellyttäneet kaikkia. 

Pakotettujen miesten äänestäminen neuvostoissa olisi lamaannuttanut ryhmän 

tehokkuuden. Pakotettujen miesten lisäksi merirosvoyhteisöissä olleet palvelijat ja 

laivapojat eivät saaneet äänestää yhteisössä.310 Neuvoston päätöksillä oli suuri vaikutus 

laivan hyvinvointiin. Redikerin mukaan neuvoston kokoontuminen oli osa vanhaa 

merenkäyntitapaa kauppalaivoilla, joissa kauppalaivan kapteeni konsultoi koko 

miehistöä tärkeistä päätöksistä. Bukanieerit olivat käyttäneet samaa tapaa kutsua 

sotaneuvoston kokous suunnitellessaan ryöstöretkiään.311 

Neuvostojen, raatien ja valamiehistön käyttö oli yleinen tapa Englannissa estää vallan 

väärinkäyttöä. Monet englantilaiset kyläyhteisöt äänestivät pormestarin ja muiden 

                                                 
307 Leeson 2009, s. 32. 
308 Baer 2007, Vol. 3. s. 99–100. 
309The Trials of Eight, 1718. s. 24. 
310 Baer 2007, Vol. 2. s. 281. 
311 Exquemelin 1970, s. 75; Rediker 2004, s. 68. 
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raatimiehien viroista ja osasta parlamentin paikoista, joten käytäntö ei ollut 

poikkeuksellinen englantilaisessa kulttuurissa. Foxin mukaan äänioikeutetut vaihtelivat 

maanomistajista aina koko kaupunkikuntaan. Äänestäminen oli näin tuttu englantilaisen 

kulttuurin piiristä tulleille merirosvoille. Neuvostot ja äänestäminen olivat myös 

vapaiden miesten etuoikeus Englannin siirtokunnissa kuten Bostonissa ja Rhode 

Islandissa, joissa paikallishallinto piti itseään tasa-arvoisena. Samassa kulttuurissa on 

vaikuttanut vallankumoukselliset radikaalit ajatukset tasavallasta ja poliittisesta 

päätöksenteosta. Varsinkin luku- ja kirjoitustaitoiset englantilaiset merirosvot ovat 

olleet vähintäänkin tietoisia aiemmin vaikuttaneista aatteista, koska heillä on ollut 

mahdollisuus omaksua tietoa kirjoitetuista lähteistä, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet 

heidän maailmankuvaansa.312 

Kaappari Woodes Rogersin neuvosto oli rajattu käsittämään vain purjehdukselle 

lähteneiden kahden laivan upseerit, jotka toimivat yhteisön eräänlaisena parlamenttina 

pitkän purjehduksen aikana vuosien 1708–1711 välillä. Neuvosto päätti yhteisön 

kurinpitomenettelystä ja rangaistuksista. Neuvostossa oleminen ei taannut pysyvää 

oikeutta osallistua päätöksentekoon, näin ollen Rogers erotti yhden neuvoston jäsenistä, 

koska tämä ei tullut toimeen muiden neuvoston jäsenten kanssa. Ryhmän koheesio 

pitkällä maailmanympäripurjehduksella oli elintärkeää sen menestykselle. Yhteisön 

toimintaa rajoittavat tekijät oli rajattava päätöksenteon ulkopuolelle. Rogersin 

kaapparipurjehdukset olivat erittäin tuottoisia. Muut yrittivät matkia hänen 

saavutuksiaan ja lukivat innokkaasti niistä kirjoitettua kirjaa. Merirosvoilla oli myös 

mahdollisuus lukea Rogersin purjehduksista kuten aiemmin esitin. Yhtenä syynä 

purjehduksen menestykseen pidettiin Rogersin tapaa kutsua neuvosto koolle 

tärkeimmistä asioista päätettäessä ja niitä muistiin kirjoitettaessa.313  Samalla tavalla 

ranskalaiset kaapparit pitivät laivojen kapteenien kesken sotaneuvoston kokouksen, kun 

he päättivät vihollisen kimppuun hyökkäämisestä.314 

Merirosvojen neuvoston päätehtävä oli valita miehet laivan tärkeimpiin tehtäviin, eli 

valita kapteeni ja pursimies, mutta myös täyttää muitakin virkoja, kuten puosun, 

välskärin tai puusepän tehtävät. Joidenkin laivojen neuvostot menivät niinkin pitkälle, 

                                                 
312 Fox 2013, s. 122–125. 
313 Rogers 1889, s. 16, 24, 70; A Voyage to the South Sea, and Round the World, Perform'd in the Years 

1708, 1709, 1710, and 1711: By the Ships Duke and Dutchess of Bristol. London. 1712. s. 8–10; Kemp 
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314 Duguay-Trouin, René, and George Shelvocke. Memoirs of the life of M. du Gue-Trouin, Chief of a 

squadron in the royal navy of France. London. 1743. s. 168. 
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että valitsivat puosulle apulaisen. Samalla tavalla kuin kapteenin virkaan vaadittiin 

siihen soveltuva henkilö, pursimiehen täytyi myös olla sopiva. Merirosvot pitivät yhtä 

pursimiestä sopimattomana kuvaillen häntä seuraavasti: ”too honest for the Bussiness”, 

joten he valitsivat tehtävään kunnioitetun ja pelätyn miehen.315 Merirosvojen neuvosto 

päätti purjehdussuunnasta ja selvitti mahdolliset konfliktit laivalla. Edward Englandin 

miehistön neuvosto äänesti siitä, lähtisivätkö he ryöstelemään Intian valtamerelle vai 

Karibian merelle. Enemmistö äänesti Intian valtameren puolesta, joten kurssi otettiin 

sinne.316  Myös Henry Averyn miehistö konsultoi keskenään tulisiko heidän jahdata 

Suurmogulin laivastoa Intian valtamerellä. Miehistö puolsi päätöstä ja he lähtivät 

odottamaan Mekasta palaavia pyhiinvaeltajien laivuetta. 317  

Neuvoston päätökset olivat pysyviä ja monet upseerit aina kapteenista pursimieheen 

saivat kokea miehistön päätöksenteon. Tämä tapahtui mm. Charles Vanelle, kun hän ei 

hyökännyt ranskalaisen aluksen kimppuun. Laivan hajautettu komentovalta antoi ennen 

näkemättömän määrän päätösvaltaa tavallisille merimiehille, jotka olivat tulleet erittäin 

hierarkkisilta kauppalaivoilta. Rediker on kuvannut kauppalaivojen työilmapiiriä jopa 

totalitääriseksi. Merirosvolaivoilla neuvosto saatettiin kutsua koolle mitä 

pienimmissäkin asioissa. Iso-Britannian laivaston kapteeni Humprey Orme kuvaili 

kaikkia kiinniotettuja merirosvoja kapteeneiksi ja johtajiksi.318 Neuvostojen päätökset 

aiheuttivat joskus ristiriitaisia tilanteita päätöksissä, mitä merirosvot myöhemmin 

saattoivat katua. Kapteenien Moodyn ja Cocklynin merirosvot yhdistyivät suuremmaksi 

yhteisöksi, jonka yhteistyö ei toiminut. Neuvoston kokouksen jälkeen Cocklyn ja osa 

hänen miehistään jätettiin soutuveneeseen ilman tarvikkeita. Nämä kuitenkin pystyivät 

soutamaan itsensä Sierra Leonen joelle, missä he kaappasivat sluupin itselleen. Moodyn 

yhteisö alkoi nopeasti katumaan päätöstä jättää Cocklyn ja hänen miehet heitteille. 

Täten he päättivät äänestää uuden kapteenin yhteisölle. Äänestyksen seurauksena 

yhteisö päätti jättää Moodyn ja tusinan hänen miehiään vastaavasti soutuveneeseen 

ilman tarvikkeita keskelle avomerta, mikä koitui heidän kohtalokseen. Cocklyn ja 

yhteisön uusi kapteeni Olivier Levasseur tekivät yhteistyötä, kun he myöhemmin 

kohtasivat toisensa uudelleen. 319  Francis Spriggsin merirosvoyhteisö oli antanut 

kapteenille kaksi ääntä neuvostossa käytyjä äänestystilaisuuksia varten, joten hänellä oli 

                                                 
315 Baer 2007, Vol. 3. s. 114, 121, 124. 
316 A General History of the Pyrates, 1972. s. 117. 
317 The tryals of Joseph Dawson, 1696. s. 20. 
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319 Snelgrave 1734, s. 197–198. 
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enemmän valtaa kuin yksittäisellä äänestäjällä, mutta hän ei voinut toteuttaa omaa 

tahtoaan ja vastustaa selvän enemmistön päätöksiä. Yhteisö säänteli näin hierarkian 

ylempiä jäseniä, mutta antoi kapteenille muodollisen etuoikeuden.320 

Käytännöt, jotka säätelivät yhteisön toimintaa silloin kun ylempien upseerien koettiin 

rikkoneen purjehduksen tarkoitusta, kuten Vanen tapauksessa, kuvaavat hyvin 

artikkelien käyttöä yhteisön eräänlaisena perustussopimuksena. Kapteenin ja 

pursimiehen päätösvalta joutui koetukselle myös vuonna 1744 kaapparilaiva Hawkissa, 

kun miehistö olisi halunnut jahdata kauppalaivaa. Kapteeni ja pursimies kieltäytyivät 

aluksi, mutta miehistön paineen takia he ryhtyivät takaa-ajoon. Pitkään kestäneen 

neuvottelun takia kauppalaiva pääsi heitä karkuun sumussa. Miehistö protestoi 

kapteenille, että tämä rikkoi purjehduksen tarkoitusta ja allekirjoitettuja artikkeleita, 

koska hän ei hyväksynyt enemmistön äänestystä. On ilmeistä, että tiettyjen 

kaapparilaivojen miehillä oli paljon valtaa heidän yhteisöissään. Ehkä aiempien 

merirosvolaivojen kokemukset ja tavat olivat näiden tiedossa, mikä on vaikuttanut 

kaappareiden artikkelien sisältöön. 321 Yhteisön neuvottelut ja kokoukset pitkittivät 

oleellisesti kriittisten taistelutilanteiden alkua siinä mielessä, että liiallinen neuvottelu 

oli yhteisön tarkoituksen kannalta haitallista. Merirosvolaiva Mochan miehistö mietti 

liian kauan tulisiko heidän hyökätä kauppalaiva Dorrillin kimppuun. Kauppalaivan 

miehistön tunnisti Mochan epäilyttävän käytöksen takia merirosvoiksi, joten miehistö 

nosti ruumasta neljä tykkiä lisää taistelua varten. Merirosvot eivät päässet yllättämään 

kauppalaivaa, mikä koitui heidän tappiokseen, vaikka heidän laivansa oli parempi 

purjehtimaan.322  

Myös neuvostolla oli pursimiehen ohella vaikutusvaltaa päättää mitä kenellekin tapahtui 

tulkinnanvaraisissa tilanteissa. Silloin se kutsuttiin koolle miettimään sopivaa 

artikkelien tulkintaa ja mahdollista rangaistusta. Tästä on esimerkkinä aiemmin mainittu 

tapaus, jossa kapteeni Roberts tappoi häntä loukanneen merimiehen. Neuvoston 

kokoukset päättivät myös, mitä tehdä kaapattujen laivojen kapteeneille kuten 

Snelgraven tapauksessa. Neuvosto äänesti, että yhteisö antaisi Snelgravelle kaapatun 

laivan ja tarvikkeita, joita tämä voisi sitten myydä rahaa vastaan Afrikan rannikolla. 

Snelgrave kuitenkin kieltäytyi tästä, koska hän olisi menettänyt maineensa, jos hän olisi 

myynyt varastettuja tavaroita. Miehistö koki kieltäytymisen loukkauksena heitä kohtaa, 
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sillä he eivät ilmeisesti tajunneet kapteenin tilannetta. Merirosvokapteeni Davis joutui 

rauhoittelemaan miehistöään ja perusteli heille Snelgraven päätöstä. Yhteisö päätti näin 

kollektiivisesti mitä tehdä kaapatulle laivalle. Yhdessä tapauksessa he päättivät polttaa 

sen, jotta kiinnijäämisen riski vähenisi.323  

Monet merirosvolaivojen kapteenit olivat entisiä kaapparilaivojen kapteeneja, joten 

hierarkian alemman tehtävän hoitamien tuskin olisi ollut heille mieleistä. Kun laivalla 

tapahtui kapina, sitä johtaneesta upseerista tehtiin usein kapteeni, kuten Lowtherin 

tapauksessa. Entisillä yhteisön kapteeneilla oli myös valtaa heidän aiemman 

kokemuksensa ansiosta, kun yhteisö jakaantui. Yleisin äänestys pidettiin laivan 

kurssista, minkä seurauksesta merirosvolaivat purjehtivat välillä edes takaisin, kun 

yhteisön mielipide muuttui. Myös alueella partioivien sotalaivojen väistäminen teki 

kurssista äänestämisen tärkeäksi.324  

Merirosvokapteeni Anstis sanoi, että ei pakota ketään miestä jäämään merirosvolaivalle 

ja ne, jotka päättävät lähteä voivat tehdä sen rauhassa. Merimies Benjamin Sapes 

ilmoitti halunsa lähteä pois yhteisöstä, minkä jälkeen merirosvot pitivät äänestyksen 

asiasta. Kaikki yhteisön jäsenet, paitsi yksi, olivat sitä mieltä, että Sapes voisi lähteä 

pois. Kielteisesti äänestäneellä merirosvolla oli korkea asema yhteisössä, koska hänen 

kielteinen äänensä ratkaisi sen, että Sapes ei saanut lupaa lähteä pois. On mahdollista, 

että äänestys olisi vaatinut yksimielisyyden. Anstisen artikkelin 12. kohta antoi luvan 

erota yhteisöstä vain, jos valtio tarjosi armahdusta.325 Merirosvoyhteisöjen äänioikeuden 

rajoittamien oli ajalle hyvin tyypillistä ja äänioikeuden antaminen kaikille oli poikkeus.   
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5. Artikkelien soveltaminen käytännössä 

 

5.1 Ryöstösaaliin jako 

 

Viimeisessä luvussa selvitän, miten merirosvoyhteisöt sovelsivat sopimuksiaan 

käytännössä. Analysoin myös, miten osuuksien jako suoritettiin artikkelien mukaisesti 

tasa-arvoisemmin kuin aiemmissa kaappariyhteisöissä. Sopimukset sisälsivät myös 

paljon käyttäytymissääntöjä, jotka vaikuttivat yhteisöjen antamiin rangaistuksiin ja 

väkivallankäyttöön. Esitän että  artikkeleista huolimatta yhteisön käyttämä väkivalta ja 

rangaistukset vaihtelivat paljon yhteisön tarpeiden mukaan. 

Merirosvojen tärkein tavoite oli ryöstösaaliin hankkiminen. Heti yhteisön 

muodostumisen jälkeen heidän täytyi sopia, miten ryöstösaaliit jaettiin miehistön 

kesken, koska muuta tulonlähdettä ei ollut. Muutamilla yhteisöillä oli hyvin tasa-

arvoiset osuudet, koska päätöksenteko oli jaettu laajasti näiden miehistöjen kesken. 

Silloin kaikki vapaaehtoiset saivat yhtä suuren osuuden, mutta sellaiset järjestelyt olivat 

vähemmistössä säilyneistä artikkeleista. Osuudet jaettiin usein kykyjen mukaan ja 

jakotavat vaihtelivat artikkelien välillä. Vuosien 1683–1724 säilyneiden 

merirosvoartikkelien perusteella kapteeni sai enemmän osuuksia kuin muut miehistön 

jäsenet, yleensä noin 2,5–1,25 osuutta. 326  Thomas Anstisin artikkelit ovat hyvin 

harvinaislaatuiset, sillä ne ovat ainoat, jossa kapteenin ja pursimiehen osuudet ovat 

samat kuin tavallisella merimiehellä eli yksi osuus. Ainoastaan Robertsin ja Taylorin 

artikkelit mainitsevat pursimiehen osuudesta, joka oli 2–1 osuutta. 327 Pursimiehen rooli 

oli enemmänkin henkilöstön luottamusmies kuin erikoisammattitaitoa vaativa, mikä 

selittää mahdollisesti pienemmän osuuden. 

Myös välskäri ja muita tärkeitä virkoja hoitaneet henkilöt saivat suurempia osuuksia, jos 

he olivat vapaaehtoisesti liittyneet yhteisöön. On mahdollista, että suurempien 

osuuksien antaminen on lisännyt yhteisön sisällä eriarvoisuutta, mutta näitä tehtäviä 

hoitaneet henkilöt olivat tärkeitä koko yhteisön hyvinvoinnille. Laivapojille maksettiin 

korkeintaan puolikkaita osuuksia, ja usein he eivät osallistuneet kaappauksiin. 328 

Laivapojat eivät myöskään saaneet äänestää. Laivapojat toimivat apureina tai 
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henkilökohtaisina palvelijoina. Pakotetut miehet ja vangit eivät saaneet mitään osuutta 

ryöstösaaliista. 329  Suuret merirosvolaivastot jakoivat saalisrahat samalla tavalla kuin 

yksittäinen laiva. Henry Averyn taistelu Suurmogulin laivaa vastaan oli erittäin tuottoisa 

vuonna 1695, kun yhden osuuden arvo oli 700 puntaa. Saalis jaettiin 160 osaan, jolloin 

koko saaliin arvo oli noin 19 miljoonaan euroa nykypäivän rahassa. Osat jaettiin 

aktiivisuuden mukaan ja yksi laiva jäi ilman osuuttaan, koska se myöhästyi taistelusta. 

Toisen laivan miehistö yritti huijata muiden yhteisöjen jäseniä leikkaamalla kultaa 

kolikon reunoilta, joten heidän osuutensa takavarikoitiin.330  

William Kiddin miehistön vuonna 1696 allekirjoittamat merirosvoartikkelit antoivat 

vain puolikkaan osuuden landmen eli henkilöille, jotka eivät olleet merimiehiä, ja 

palvelijoille. Kiddin aiempi kaapparikirja ei olisi antanut lupaa jakaa ryöstösaalista 

miehistölle. Kidd oli ammattimerimies ja kokenut kaappari, joten uudet artikkelit 

antoivat hänelle erittäin suuren määrän saaliista, 40 osuutta. Merirosvokapteenien suuria 

osuuksia ilmeni 1600-luvun lopulla. Merirosvoyhteisöt muuttuivat oleellisesti 1700-

luvun alkuun tultaessa, kun kapteeneilla ei ollut enää riittävästi vaikutusvaltaa 

suurempien osuuksien saamiseen. Aiemmat yhteisöt ovat olleet todennäköisesti 

hierarkkisempia ja kapteenin virasta ei ole käyty samankaltaisia äänestyksiä kuin 

myöhemmin. Vakiintunut valta-asema ja jyrkempi hierarkia yhteisössä mahdollisti 

suuremmat osuudet.331 Yhteisöjen varallisuuden jakaminen oli yleistä osuuksien lisäksi, 

kun huomioidaan aiemmin mainitut vakuutuskäytännöt ja kannustinpalkat. 

Peter Leesonin mielestä ryöstösaaliin jako-osuudet olivat puhtaasti taloudellisten syiden 

perusteella laadittuja, eivätkä olleet erityisen tasa-arvoiset. Leeson ei ota huomioon 

yhteisöjen sisäistä hierarkiaa ja sosiaalisia suhteita, mitkä vaikuttivat ryöstösaaliin 

jakoon mielestäni enemmän. Ennen kuin merirosvot jakoivat ryöstösaaliin, he antoivat 

artikkelien määräämät osuuden haavoittuneille miehille. Sen jälkeen ryöstösaalis jaettiin 

artikkelien mukaan tasaisesti tai huutokaupattiin miehistön kesken, yleensä laivan 

maston juurella pursimiehen toimesta, jotta vältyttiin riidoilta, jotka olisivat 

vaarantaneet ryöstösaaliin hankkimisen. Samalla järjestelmä esti yksityisten henkilöiden 

suosimisen ja vähensi epätasa-arvoisuutta. Foxin mukaan merirosvoilla oli paljon 

kokemuksia kaappari-, sota- ja kauppalaivojen osuuksien jaosta, mikä on saattanut 
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vaikuttaa siihen, että he jakoivat saaliin edellä mainittuja ryhmien tavoin. Tämä on 

johtunut hänen mukaan siitä, että monet merirosvot olivat tottuneet alhaisempaan 

osuuteen kauppa- ja kalastusaluksilla, koska suurin osa heistä oli tavallisia 

merimiehiä.332 Olen itse kuitenkin sitä mieltä, että osuuksien tasa-arvoiset jakosuhteet 

johtuivat enemmän tavallisten merimiesten asemasta laivalla. Heillä oli enemmän valtaa 

ja mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon. Jotta Foxin väite pitäisi paikkaansa, 

lähteistä pitäisi löytyä esimerkkejä, joissa kapteenin ja muun miehistön välisissä 

osuuksien jaoissa olisi ollut suurempia eroja kuin tämän luvun ensimmäisessä 

kappaleessa esitetyt.333 

Orjat olivat helppo saalis hyödyntää, koska heitä pystyttiin käyttämään ruumiilliseen 

työhön, kuten veden pumppaamiseen laivalla tai myymään eteenpäin. Bukanieeri 

William Jamesin artikkelit vuodelta 1658  määräsivät haavoittuneelle 500 espanjalaista 

hopeadollari tai 3 mustaa orjaa. 334 Mustat afrikkalaiset eivät automaattisesti olleet orjia 

laivalla, vaan osa oli yhteisön jäseniä ammattitaitonsa perusteella, ja heille jaettiin 

osuudet saaliista. Stede Bonnetin yhteisö taas teki kaikista afrikkalaisista orjia. 335  

Bonnet oli itse plantaasin omistaja ja, käytti orjatyövoimaa hyväksi, sen takia vapauden 

antaminen tai miehistön jäseneksi ottaminen olisi ollut erittäin poikkeuksellista. Orjien 

vapauttaminen, myyminen tai käyttö riippuivat täysin yhteisön tarpeista. Jos yhteisöt 

olisivat olleet tasa-arvoisia tai todellisia vallankumouksellisia, ne olisivat aina 

vapauttaneet orjat. Orjien ja pakotettujen miehien liiallinen määrä laivalla lisäsi kapinan 

mahdollisuutta. 

Ryöstelyä jatkettiin niin kauan, että yhteisö oli kerännyt riittävän suuren saaliin. Sen 

jälkeen yhteisöt hajosivat yhteisellä päätöksellä, koska he olivat saavuttaneet 

tavoitteensa eli rikastumisen. Olisi ollut vaikeaa olla merirosvoyhteisön jäsen ja samalla 

omistaa paljon rikkauksia, joita säilytettiin yhteisessä laivassa. Merirosvot olivat 

opportunistisia ihmisiä, jotka käyttivät tilannetta välittömästi hyväksi, jos kokivat sen 

parantavan omaa taloudellista asemaa. Kun viranomaiset miettivät keinoja 

merirosvouksen hillitsemiseksi, yksi ehdotus oli antaa kaapparilaivojen miehistöille 

isompia osuuksia kaapatuista laivoista.336 Vain harva yhteisö saavutti korkealle asetetut 

                                                 
332 Fox 2013, s. 185. 
333 Leeson 2009, s. 56, 68–69; Snelgrave 1734, s. 211; The Trials of Eight, 1718. s. 25.  
334 Kts. Liite 12. Fox 2013, s. 160; Leeson 2009, s. 169. 
335 Leeson 2009, s. 164; The Tryals of Major Stede Bonnet, 1719. s. 31. 
336 Baer 2007, Vol. 3. s. 407 
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tavoitteet ryöstösaaliista. Henry Averyn yhteisö oli yksi niistä harvoista, joiden 

ryöstösaalis oli erittäin mittava, minkä jälkeen Avery lopetti merirosvouksen ja katosi.  

5.2 Rangaistukset ja väkivalta yhteisössä 

 

Artikkelit ylläpitivät kuria ja takasivat merirosvoyhteisön toimivuuden vaativissa 

tilanteissa. Jos artikkelit eivät määritelleet jotain esiin tuotua asiaa, edellä mainitut 

neuvostot ja kokoukset ratkaisivat rangaistukset ja tarvittavat toimenpiteet. Artikkelit oli 

kirjoitettu ympäripyöreästi, joten niiden soveltaminen jätti paljon liikkumavaraa 

tulkitsijoille. On selviä esimerkkejä siitä, milloin rangaistavasta teosta selvisi jonkin 

tekoa alentavan seikan takia tai sillä perusteella, että syytetty oli yhteisön toimivuudelle 

merkittävä jäsen, kuten kapteeni Robertsin tapauksessa. Merirosvot ottivat mallia 

laillisten yhteiskuntien oikeuskäytännöistä, kun he ylläpitivät järjestystä. Jotta voimme 

hahmottaa heidän oikeuskäytäntöjänsä, pitää tuoda esille se konteksti, mikä vaikutti 

merirosvojen tapoihin.   

Kuri laillisten yhteisöjen purjelaivoilla oli jatkuvasti muuttuva käsite, johon vaikuttivat 

kapteenin, miehistön ja tuomareiden omat tulkinnat yleisen merilain puuttuessa. 

Rangaistukset ja kurinpito noudattivat aiemmin mainittuja mannermaisia käytäntöjä ja 

”Custom of the sea” traditiota. Merimiehillä oli vahva oikeuden taju ja he tekivät 

helposti valituksia, jos heitä oltiin kuritettu liikaa, kohtuuttomalla aseella tai esineellä, 

kuten kuivatulla elefantin peniksellä.337 Peter Earle kritisoi Marcus Redikeriä siitä, että 

tämä on käyttänyt esimerkkinä merimiesten kurittamisesta äärimmäisiä tapauksia ja sen 

avulla luonut mielikuvan, että kauppalaivoilla vallitsi kapitalistien määräämä 

teollisuuslaitoksien tapainen kuri. Kurinpitotapauksista on jäänyt viitteitä, koska ne 

olivat harvinaisia ja rikkoivat aikalaisten tapoja ja lakeja. Kuri ja rangaistukset 

kovenivat Englannin laivastossa ajan myötä 1700-luvun aikana. Vielä 1600-luvulla 

rangaistuksia kuvattiin tomeran isällisiksi Peter Earlen mukaan.338 Kauppalaivoilla oli 

kaksinainen rooli kurin ja järjestyksen lähteenä merellä. Ne olivat omia kokonaisuuksia 

tapoineen ja oikeuskäytäntöineen, mutta toisaalta ne edustivat myös valtion lakeja 

merellä. Kaappareilla oli käytössääntöjä, jotka olivat tiukempia kuin merirosvoilla. 

Heidän yhteisössään ei esimerkiksi saanut kiroilla.339 

                                                 
337 Earle 1998, s. 146. 
338 Ibid. s. 146–147, 153. 
339 Benton 2005, s. 704; A Voyage to the South Sea, 1712. s. 123, 170. 
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Fox on tutkinut laivaston kuria 1700-luvulla ja toteaa sen olleen hillitympää kuin usein 

luullaan. Rangaistukseksi annettiin mieluummin raipaniskuja, kuin että asia olisi viety 

sotaoikeudessa käsiteltäväksi, mikä oli aikaa vievää ja monimutkainen prosessi. Lievistä 

rangaistuksista Fox esittelee kaksi tapausta, josta toisessa kaksi laivaston merimiestä jäi 

kiinni lihan varastamisesta, minkä jälkeen heidän sidottiin kahdeksi tunniksi mastoon ja 

heidän korvistaan laitettiin roikkumaan lihanpalat, joita miehistön muut jäsenet 

hieroivat vuorotellen heidän naamaan. Toisessa tapauksessa merimies oli vieraillut 

maissa ilman lupaa, minkä jälkeen hänet tuomittiin tiputettavaksi puomin raa’annokasta 

mereen. Upseerit kuitenkin vetosivat kapteenille onnistuneesti hänen puolestaan 

tuomion lieventämiseksi, koska merimies oli tunnettu aisankannattaja eli hänellä oli 

uskoton vaimo kotona, minkä kaikki tiesivät. He ovat mahdollisesti ajatelleet, että 

merimiehellä oli perusteltu syy käydä maissa, mitä ilmeisemmin prostituoidun luona. 

Kuolemanrangaistuksista täytäntöönpantiin noin puolet maallisissa oikeusasteissa, kun 

merellä tuomituille annettiin yleisesti armoa. 340  Rediker on tutkinut kuoleman 

rangaistuksen käyttöönottoa laivastossa ja hänen mukaan se oli peräisin uudenlaisen 

sotilaskurin vaatimuksista, mikä juonsi juurensa hollantilaisen Morits Oranialaisen 

1590-luvulla tekemiin armeijan uudistuksiin. Kuolemanrangaistukset olivat hänen 

mielestään jäljitettävissä suoraan Hollannin armeijan palvelukirjaan.341 

Merirosvoyhteisöissä yleinen tapa päästä eroon ei toivotuista merimiehistä tai sääntöjen 

rikkojista, oli jättää heidät autiolle saarelle. He saivat ottaa saarelle mukaan vain vähän 

ruokaa, juomaan, pistoolin ja muutaman kuulan. Tämän kaltaiseksi saaren 

kuvernööriksi342 pääsi, kun piilotti ryöstösaalista muilta, karkuruudesta, varkaudesta tai 

salaisuuksien pitämisestä. Leeson mukaan yksilön käyttäytymisen huonot puolet tulivat 

esille ahtaissa olosuhteissa, josta olen samaa mieltä. Olosuhteista on välttämättömästi 

seurannut tarve laatia käyttäytymissäännöt samalla tavalla, kuten kolmentoista 

siirtokunnan sotilaat englantilaisella vankilaivalla. Yhteisön tuottamattomat jäsenet 

poistettiin sen piiristä itse säädeltyjen sääntöjen avulla. Peter Hayes menee niinkin 

pitkälle, että kuvaa merirosvoyhteisöä valtioksi, jossa autiolle saarelle jättäminen toimi 

ikään kuin ihmisen siirtäminen luonnontilaan, joka sijaitsi purjelaivan ulkopuolella.343 

Kyseinen rangaistus on määritelty neljässä käsittelemästäni artikkelista. Autiolle 

                                                 
340 Fox 2013, s. 239–240, 248. 
341 Linebaugh 2000, s. 32–33. 
342 Rediker 2004, s. 75. 
343 Leeson 2009, s. 55–56; Hayes 2008, s. 464. 
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saarelle jättäminen oli yleinen tapa myös kaapparilaivoilla. John Taylorin ja Robertsin 

yhteisöissä autiolle saarelle joutui naama silvottuna, josta Taylorin yhteisö määräsi 

tuomitun kärsimään rangaistuksensa silpomisen lisäksi vielä alasti.344  

Kaikista vakavimmista rikoksista teloitettiin. Henry Glasby yritti paeta kahden muun 

merimiehen kanssa vuonna 1720. Hän jäi kuitenkin kiinni ja siitä seurasi 

oikeudenkäynti, jossa jaettiin yhteisön kesken paljon punssia ja tupakkaa. Tilaisuus oli 

juhlallinen ja siihen osallistuivat kaikki yhteisön jäsenet. Karkureille luettiin syytteet 

sovittujen artikkeleiden mukaisesti. Yksi syyttäjistä piti Glasbya kuitenkin rehellisenä 

miehenä ja hänet vapautettiin syytteistä. Kaksi muuta hänen kanssaan karannutta 

merimiestä eivät olleet niin onnekkaita. Neuvosto tuomitsi heidät kuolemaan, sitoivat 

heidät mastoon ja teloittivat ampumalla. Glasby oli yrittänyt karata myös kerran 

aiemmin, mistä häntä oltiin rangaistu pahoinpitelyllä.345 Glasby oli selvästi rikkonut 

yhteisön artikkeleita, mutta hänen teloittamisensa olisi ollut yhteisön etujen vastaista, 

koska hän osasi säätää laivan purjeita, joten hänet säästettiin. 

Kuolemanrangaistus oli yleinen rangaistusmuoto ja se esiintyi viidessä artikkelissa. 

Thomas Anstisen ja John Philipsin yhteisöt olivat valmiita antamaan 

kuolemanrangaistuksen, jos yhteisön jäsenet olivat syyllistyneet raiskaukseen. 346 

Kuolemanrangaistuksen pelko teki merirosvoista kyvyttömiä ilmaisemaan 

mielipiteitään, jos he halusivat erota yhteisöstä. Snelgraven tuntemat miehet olivat 

liittyneet vapaaehtoisesti merirosvoihin ja allekirjoittaneet artikkelit, mutta he katuivat 

myöhemmin päätöstään. He eivät pystyneet ilmaisemaan asiaa pursimiehelle, koska se 

olisi rikkonut heidän allekirjoittamiaan artikkeleita.347 

Tappelut laivalla oli kielletty ja ryhmän jäsenten väliset riidat selvitettiin rannalla 

kaksintaistelun avulla. Kaksintaistelusta oli säädetty oma kohta Robertsin artikkeleissa, 

jonka mukaan siihen varustauduttiin pistooleilla ja miekoilla. Jos kummatkin ampuivat 

ohi, siirryttiin miekkoihin ja se kenestä vuosi ensimmäiseksi verta hävisi 

kaksintaistelun. John Taylorin yhteisössä kaksintaisteluista ei oltu määritelty 

artikkeleissa, mutta se on ollut tapa selvittää miehistön välisiä erimielisyyksiä. 

Kaksintaistelut järjestivät kapteeni ja pursimies. Taylorin yhteisön kaksintaistelut 

päättyivät vasta toisen osapuolen kuoltua, joten siihen turvautuminen on merkinnyt 

                                                 
344 Kts. Liitteet 4, 5, 6, 9. 
345 Baer 2007, Vol. 3. s.100; A General History of the Pyrates, 1972. s. 222–223. 
346 Kts. Liitteet 4, 5, 6, 9, 10. 
347 Snelgrave 1734, s. 220–221. 
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vakavampaa seuraamusta. On mahdollista, että Robertsin yhteisö halusi säästää yhteisön 

jäseniä, koska kaksintaistelu päättyi ensimmäiseen vertavuotavaan haavaan, jonka 

katsottiin ratkaisseen osapuolien väliset erimielisyydet riittävällä tavalla.348 

Vaikka monet artikkelit kuten Lown ja Lowtherin suojelivat antautuneita merimiehiä, 

joutuivat he silti kokemaan paljon väkivaltaa merirosvojen käsissä. Suurin syy sille oli 

puhtaasti taloudellinen. Merirosvot yrittivät mahdollisimman tehokkaasti ryöstää kaikki 

arvotavarat kauppalaivoilta ja kuulustelivat merimiehiä siitä, mihin he olivat piilottaneet 

ryöstösaalista. Kauppalaivojen merimiehet eivät olleet halukkaita välittömästi 

kertomaan esim. laivan rahojen sijaintia, joten merirosvot ryhtyivät kiduttamaan ja 

pahoinpitelemään heitä. Erästä kauppalaivan kapteenia merirosvot kiduttivat saadakseen 

tietää käteisvarantojen piilopaikan ja pitivät vuorotellen tämän raajoja ruuvipenkissä.349 

Väkivallankäyttö ja uhrien kohtelu vaihteli yhteisöjen. Vaikka merirosvokapteeni 

Taylor oli pidetty yhteisön keskuudessa, hän joutui muiden nuhtelemaksi, koska oli 

hakannut liian kovaa vankina ollutta Richard Lazenbyä. Yhteisön jäsenet alkoivat sääliä 

vankia ja olisivat halunneet päästää hänet vapaaksi, mutta kapteeni ei suostunut siihen, 

vaikka asiasta neuvoteltiin. Hänellä oli selvästi paljon valtaa yhteisön sisällä.350  

Kidutettavaksi saattoi joutua myös sen takia, että ei suostunut liittymään merirosvoihin 

allekirjoittamalla heidän artikkeleitaan. Merimies Nicholas Simmonsia pakotettiin 

syömään ensin kaksi kynttilää, ja kun tämä ei tuottanut haluttua tulosta, merirosvot 

uhkasivat häntä ”sweating” kidutuksella eli juoksuttamalla tätä maston ympäri musiikin 

tahtiin, samalla kun merirosvot tökkivät miekoilla takapuoleen. Simmons tiedusteli 

muilta merirosvoilta mitä kyseinen sweating tarkoitti, minkä jälkeen hän päätti 

pelastautua hyppäämällä laidan yli mereen. Merirosvot lähtivät pelastamaan laidan yli 

mennyttä merimiestä, koska eivät tienneet kuka hän oli. He eivät olleet nähneet kuka oli 

joutunut laidan yli ja olettivat sen olleen vahinko.351   

Edward Low oli valmis käyttämään äärimmäistä väkivaltaa kaapattujen aluksien miehiä 

vastaan. Portugalilaisen laivan perämies oli heittänyt laidan yli 11000 portugalilaista 

moidorea eli kultarahaa Lown laivan lähestyessä heitä, joten Low päätti kostaa 

leikkaamalla perämiehen huulet ja keittämällä nämä hänen edessään. Eräässä 

tapauksessa Lown yhteisön jäsen tapettiin kylmäverisesti, minkä jälkeen silloinen 

                                                 
348 Kts. Liite 5; A General History of the Pyrates, 1972. s. 212; Fox 2014, s. 288. 
349 The whole tryal, examination & condemnation of all the pyrates, that was try'd. Edinburgh, 1725. s. 1. 
350 Fox 2014, s. 270, 281. 
351 Fox 2014, s. 237–238, 296. 
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pursimies Francis Spriggs vaati, että murhaaja hirtettäisiin, koska rikos oli artikkelien 

vastainen.352 Jostain syystä Low kieltäytyi tästä, jonka seurauksesta pursimies Spriggs 

erosi yhteisöstä 18 muun miehen kanssa. Miehet äänestivät Spriggsistä yhteisön 

kapteenin. Miehet pystyivät eroamaan yhteisöstä, koska heillä oli ryhmänä paljon 

valtaan. Low’n miehistöstä yksittäisen merimiehen eroaminen ei ollut niin helppoa. 

Yksi pakotettu merimies, joka oli allekirjoittanut artikkelit, pyysi eroa yhteisöstä. 

Hänelle sanottiin, että jos hän suostuu ruoskittavaksi jokaisen yhteisön jäsenen toimesta 

10 kertaa manaatinnahasta tehdyllä raipalla, yhteisö suostuisi miehen pyyntöön. 

Raipaniskujen jälkeen miestä ei päästetty vapaaksi. Yhteisö halusi antaa vahvan 

esimerkin muille jäsenille, jotka suunnittelivat rikkovansa allekirjoittamiaan 

artikkeleita. Spriggs kohteli taktisesti pakotettuja miehiä erittäin huonosti ja 

vapaaehtoisesti yhteisöön liittyneitä hyvin, jotta useammalla olisi suurempi motivaatio 

liittyä heidän yhteisöönsä.353  

Merirosvo- ja kaappariyhteisöillä oli tietoa heitä vastaan käydyistä aiemmista 

oikeudenkäynneistä, varsinkin William Kiddin tapauksesta. Lauren Benton väittää, että 

varsinkin kaapparit harjoittelivat laivoilla mahdollisten oikeudenkäyntien varalta heidän 

omaa puolustustaan, jos heitä syytettiin kotisatamassa merirosvouksesta. Nämä tiedot 

oikeudenkäynneistä ja niiden puolustuksesta olivat levinneet eri yhteisöjen välillä, 

varsinkin, jos otetaan huomioon monen merirosvoyhteisöjen yhteys kaapparilaivoille.354 

Oikeudenkäynneillä merirosvot matkivat laillisten instituutioiden tapoja ja hyödynsivät 

kokemuksiaan. Taylorin yhteisössä oikeudenkäynnin syyttäjänä toimi pursimies, joka 

valitsi kuusi valamiestä oikeudenkäyntiä varten. Itse syytetty sai valita loput kuusi 

valamiestä ilmeisesti sen takia, että oikeudenkäynti yritettiin pitää mahdollisimman 

neutraalina. 355 

Robertsin yhteisö käytti myös 12 jäsenin valamiehistöä oikeudenkäynnissä Glasbyä 

vastaan. Valamiehistö saattoi myös tuomita karkurit ruoskittavaksi, mikä oli lievempi 

rangaistus kuolemantuomioon nähden. Lievempää rangaistusta sovellettiin, jos karkuun 

yrittäneiden henkilöiden osaamista tarvittiin laivalla. Joskus pursimies jakoi 

pikaoikeutta, kun ei ollut mahdollista järjestää aikaa vievää oikeudenkäyntiä. 356 

                                                 
352 Kts. Liite 8. 
353 CSPCAW. Volume 34, 1724–1725. Item. 102; Fox 2014 s. 299–300. 
354 Benton 2005, s. 707. 
355 Fox 2014, s. 287. 
356 Ibid. s. 216: Baer 2007, Vol. 3. s. 133. 
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Syyttäjän tehtävää suorittanut pursimies on mahdollisesti yrittänyt toimia reilusti ja 

puolueettomasti, mutta käytännössä se ei ollut mahdollista, koska hän toimi loppujen 

lopuksi vain yhteisön edun mukaisesti ja sen ylläpitäminen vaati erittäin ankaria toimia. 

Jos syytetyn miehen vapauttaminen uhkaisi yhteisön toimivuutta, oikeudenkäynnin 

tulos oli ennalta määrätty suosimaan yhteisön tahtoa. Vaihtoehtoisesti, jos syytetyn rike 

oli vähäinen, oli mahdollista, että hän sai tasapuolisemman oikeudenkäynnin. 

Syytetyillä ei ollut mahdollisuutta valittaa tuomiosta tai pyytää armoa, koska rikokset 

oltiin tehty yhteisöä vastaan, joka puolestaan toimi oikeudenkäynnin syyttäjänä ja 

tuomarina. Yhteisöllä ei ollut mitään intressiä antaa armoa syytetylle. Nämä ankarat ja 

pelotevaikutusta luomaan pyrkineet käytännöt sekä niiden osittainen mielivaltaisuus 

ovat kaukana siitä tasavaltalaisuuden ideaalista, jota Hill on väittänyt merirosvojen 

tavoitelleen ja jopa edustaneen.  
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6. Johtopäätökset 

 

Leesonin ja Foxin mielestä merirosvoyhteisöt eivät syntyneet romanttisten tasa-arvon ja 

hyväntahdon eleistä miehistöä kohtaan. Sen sijaan he argumentoivat, että ne syntyivät 

taloudellisen tuoton hankkimisen seurauksesta eli ns. näkymätön koukku johdatteli 

merirosvoja tai he yksinkertaisesti toimivat vain laillisten instituutioiden ja yhteisöjen 

piiristä oppimien kokemustensa ja tapojen kautta357 Hill ja Rediker taas painottavat, 

miten Euroopan ja varsinkin Englannin vallankumoukset ja radikaalit siirtyivät 

siirtomaihin ja merimiesten kokemat kuri ja järjestys sai heidät luomaan tasa-arvoisia 

yhteisöjä, joilla oli demokraattisia piirteitä. Kumpaakaan mainittua näkökulmaa ei voida 

unohtaa, kun ajatellaan sitä kontekstia, missä merirosvoyhteisöt syntyivät.  

Bukanieerien ja kaapparien tavat, kokemukset ja perintö ovat selvästi välittyneet 

myöhemmille merirosvoille. Bukanieerien artikkelit ovat edeltäneet kirjoitettuja 

merirosvoartikkeleita ja sitä kautta ne ovat voineet vaikuttaa jälkimmäisen 

muodostumiseen. Näiden yhteisöjen tavoista ja kulttuurista kirjoitettiin paljon jo 

aikanaan ja monilla merirosvoyhteisöillä oli suoria linkkejä kyseisiin yhteisöihin. 

Bukanieerit ja seuraavan sukupolven merirosvot ovat todennäköisesti kohdanneet 

toisiaan Espanjan perimyssodan aikana. Osa vanhoista bukanieereistä jatkoi 

merirosvousta sodan päätyttyä. On hyvin todennäköistä, että myöhempi 

merirosvosukupolvi järjesti yhteisönsä bukanieerien ja kaapparilaivojen mallin 

mukaisesti, jotta se pystyi toimimaan tehokkaasti. Bukanieerit ja kaapparit erosivat 

myöhemmistä merirosvoista oleellisesti siinä, miten nämä hankkivat purjelaivan.  

Bukanieereilla ja kaappareilla on ollut rahoittajia ja laivanvarustajia, joille nämä ovat 

olleet vastuussa ja joilta he ovat saaneet toimeksiantonsa. Samasta syystä näiden 

yhteisöjen toiminta on ollut jossakin mielessä laillista, jolloin heillä on ollut 

mahdollisuuksia huoltaa laivaa ja myydä ryöstösaalista tukikohdissa. Myöhemmillä 

merirosvoryhmillä ei ollut minkään tahon tukea, jolloin heidän toimintansa oli täysin 

laitonta. Yhteisöt saattoivat aluksi olla hyvin tasa-arvoisesti järjestettyjä, kun ne 

perustettiin, mutta ajan kuluessa yhteisön hierarkia on saattanut muuttua, koska vahvoja 

ja kyvykkäitä henkilöitä on noussut yhteisön sisältä johtavaan asemaan. Yhteisöt eivät 

kuitenkaan säilyneet staattisina, vaan vaihtuvuutta miehistöjen välillä oli paljon, kun ne 
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ovat eronneet, yhdistyneet tai ottaneet kuninkaan armahduksen. Kapteeneista ja 

pursimiehistä äänestäminen oli osa pitkään jatkunutta ilmiötä 

merenkäyntiyhteiskunnissa. Yhteisöt joutuivat tekemään keskenään yhteistyötä 

tavoitteittensa saavuttamiseksi, minkä ansiosta yhteisön jäsenet otettiin mukaan 

päätöksentekoon. 

Kaikki merirosvoyhteisöt eivät olleet niin hierarkkisia, kuin Fox on väittänyt. Vaikka 

muutamissa tapauksissa yhteisöt olivat autoritaaristen kapteenien hallinnassa, lähteet 

eivät tue sitä, että ilmiö olisi ollut yleinen. Rikkailla ja sääty-yhteiskunnan ylemmillä 

jäsenillä ei ollut samaa motivaatiota liittyä merirosvoyhteisöihin, kuin vähävaraisilla.  

Yhteisöissä, jotka olivat sääty-yhteiskunnan ylemmän jäsenen kuten Stede Bonnetin tai 

kaapparin William Kiddin muodostamia, oli selkeästi erilainen hierarkia. Kapteenin 

arvovalta oli sidoksissa heidän aiempaan asemaansa yhteiskunnassa ja osuuteen 

laivanomistamisessa. Kidd oli kokenut merimies ja kapteeni, ja täten luonnollinen 

kapteeni, kun miehistö ryhtyi merirosvoukseen. Bonnet taas omisti varustamansa 

merirosvolaivan ja sen seurauksesta oli komennossa, vaikka hänellä ei ollut kokemusta 

laivan käsittelystä. 

Osuuksien tasapuolinen jako osoittaa myös, että yhteisöissä ei esiintynyt niin vahvaa 

eliittiä kuin Fox väittää. Koska merirosvomiehistöjen omistussuhde purjelaivaan oli 

erilainen, oli mahdollista muodostaa yhteisö, jossa oli tasa-arvoisia piirteitä. Taustalla 

vaikuttivat siirtolaisten ideat ja aiempien merirosvousta suorittaneiden yhteisöjen tavat, 

joita esiintyi siirtomaissa. Merirosvojen motiivit olivat myös hyvin käytännöllisiä ja 

heidän päätarkoituksensa oli hankkia taloudellista hyötyä ja parantaa omaa asemaansa. 

Joissakin tapauksissa myös laivastojen ja kauppalaivojen kurilla on ollut osuutta asiaan, 

mutta ei siinä mielessä kuin Rediker on esittänyt. Yhteisöjen oli pakko pragmaattisista 

syitä antaa sen jäsenille päätösvaltaa, jotta ne pystyivät toimimaan ulkoisen hierarkian 

puutteessa. Luomalla artikkelit yhteisö takasi sen jäsenille palkkion osallistumisesta sen 

toimintaan. Yhteisön vapaaehtoiset jäsenet eivät olisi toimineet ilman ryöstösaaliin 

jakoa. Kun yhteisössä oli riittävästi jäseniä, pystyivät he pakottamaan merimiehiä 

osallistumaan laivan organisaatioon ja erilaisiin ammattitaitoa vaativiin tehtäviin.  

Merirosvojen käyttämä väkivalta on yksi selvimmistä esimerkeistä siitä, että he eivät 

olleet niin demokraattisia kuin aiempi tutkimus on osoittanut. Joissakin yhteisöissä 

antautuneiden merimiesten koskemattomuus oli turvattu artikkeleilla, joissakin ei. Ei 
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ollut mitään tiettyä ja yhteistä tapaa miten eri merirosvoryhmät operoivat, vaan ne olivat 

sekoitus tiettyjen lainalaisuuksia, tapoja ja käytäntöjä. Käyttäytymissääntöjen käyttö ja 

soveltaminen oli sidottu yhteisön tarpeeseen ja ryhmän dynamiikkaan, mitkä vaihtelivat 

yhteisöjen välillä. Merirosvoyhteisöjen poikkeuksellisuus on ollut mahdollista, koska ne 

toimivat laillisten yhteiskuntia vaikutusvallan ulkopuolella. Merirosvoyhteisöt olivat 

pitkälti itse vastuussa luomastaan hierarkiasta. He jakoivat samoja piirteitä muiden 

vastaavissa olosuhteissa toimineiden yhteisöjen kanssa, kuten esimerkiksi 

palkkasoturikomppanioiden. Kummatkin toimivat riippumattomina tekijöinä ja heidän 

toimintansa oli hyvin materialistista. Väkivallankäyttö rahasta on ilmiönä hyvin yleinen 

ja esiintyy hyvin monessa yhteiskunnassa. Valtion kehityksen ja hallinnon 

keskittymisen johdosta 1700-luvulla valtio pyrki hillitsemään ei-valtiollisia väkivallan 

käyttäjiä, joita merirosvot, kaapparit ja palkkasotilaat olivat. Tämän seurauksena edellä 

mainittujen yhteisöjen käyttö vähentyi merkittävästi.  

Merirosvojen mahdollisuudet toimia vähentyivät myös kun valtio ulotti toimivaltaa 

laivastojen kautta valtamerille. Kansainvälisestä kaupankäynnistä tuli merkittävä osa 

valtakuntien taloutta, joten merirosvoukseen oli pakko puuttua. Vasta 1900-luvun 

lopussa valtiot alkoivat taas käyttämään ei-kansallisia palkka-armeijoita omiin 

tarkoituksiinsa ja viime aikoina siitä on ollut paljon esimerkkejä Lähi-Idän sodissa, 

missä väkivallankäyttö on sopimuksen kautta annettu ei-valtiollisille toimijoille. 

Vastaavasti merirosvous on viime aikoina ollut mahdollista Afrikan sarven ja 

Malakansalmen alueella. Molemmissa tapauksissa merirosvousta on syntynyt alueella, 

jolla hallituksen valta on vähäistä, jolloin valtatyhjiön täyttää paikalliset sotaherrat, 

jotka rahoittavat toimintaansa merirosvouksella. 

Mahdollinen jatkotutkimus tästä aiheesta on laajentaa teeman tarkastelua muiden 

valtakuntien tuottamista lähteistä, kuten Ranskan, Espanjan ja Alankomaan. Sen avulla 

pystyisi selvittämään kuinka laaja ilmiö tutkimani merirosvoyhteisöjen artikkelit ovat 

olleet ja onko niiden sisältö mahdollisesti erilainen vastaavissa yhteisöissä. 

Kiinnostavaa olisi myös tietää, ovatko anglo-amerikkalaisten merirosvojen yhteisöt 

poikkeuksellisia johtuen siitä kulttuurista, minkä piiristä he tulevat, vai onko 

samankaltaiset olosuhteet tuottaneet samanlaisen yhteisön muun kielisten merirosvojen 

keskuudessa? Toinen jatkotutkimuksen aihe olisi tarkastella merirosvoartikkelien 

tematiikkaa yhteiskuntateoreettisesta näkökulmasta. Artikkeleilta voisi tarkastella 

pactum societatis eli vapaiden yksilöiden keskinäisenä sopimuksena.  
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Liitteet 

1. George Cusackin artikkelit, 1667. 

 

Merirosvo George Cusackin lupaus osuuksista ja lastien jakamisesta on ensimmäinen 

viittaus merirosvoyhteisön artikkeleihin. 

“declaring their resolution of running away with the Ships and Cargo, and of taking or 

sinking all Ships or Vessels they should meet with belonging to any Nation, English only 

excepted: promising to all persons aboard that joyned with them, their proportion and 

shares of the Ship and Cargo; together with all other Ships they should afterwards take 

or surprize, according to the Lawes of Pleron: to which end he ordered to be drawn up 

in Writing an Obligation to himself as Captain, and the said Parslow as Lieutenant, 

expressing the Resolutions of the Subscribers upon their Oaths to live and die with them 

in this their present design”358 

  

  

                                                 
358 The Grand Pyrate, 1675. s. 6–7. 
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2. Nicholas Clough artikkelit, 1683.  

 

June the 30th day, 1683. Articles of Agreement between us abord of the Camillion, 

Nich. Clough Comander, that wee are to dispose of all the goods thatt are abord 

amongst us, every man are to have his full due and right share only the Commander is 

to have two shares and a half a share for the Ship and home the Captain please to take 

for the Master under him is to have a share and a half. Now Gentlemen these are to 

satisfy you, as for the Doctor a Share and half, and these are our Articles that wee do all 

stand to as well as on and all. 

These are to satisfy you thatt our intent is to trade with the Spaniards, medling nor make 

no resistances with no nation that wee do fall with all upon the Sea. Now Gentlemen 

these are to give you notice that if any one do make any Resistances against us one any 

factery hereafter shall bee severely punish according to the fact that hee hath comitted 

and as you are all here at present you have taken your corporall oath upon the holy 

Evangelists to stand one by the other as long as life shall last.359 

  

                                                 
359 Jameson, John Franklin. Privateering and Piracy in the Colonial Period. New York: Macmillan, 1923. 

s. 141–142. 
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3. William Kiddin artikkelit, 1696.  

 

Copy of articles of agreement between Capt. William Kidd, Commander of the good 

ship Adventure, and John Walker, Quartermaster. Sept. 10, 1696.  

(i) The Captain shall receive for the ship, the finding her in wear and tear, 35 shares, and 

five full shares for himself and his commission of such treasure etc. as shall be taken by 

sea or land.  

(ii) The Master shall receive two shares and the Captain shall allow all the other officers 

a gratification above their own shares as he shall deem reasonable. Other arrangements 

for rewards, fines and compensations, e.g.:  

(6) 100 pieces of eight for the loss of a finger or toe;  

(8) 100 pieces of eight for the man who shall first see a sail, if she prove to be a prize;  

(10) that man that shall prove a coward, or  

(11) that shall be drunk in time of engagement before the prisoners then taken be 

secured, shall lose his share. Signed, William Kidd. Subscribed and agreed to by the 

ship's company360 

  

                                                 
360 Calendar of State Papers Colonial, America and West Indies. Volume 18, 1700. Item 354. xvii. 
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4. John Taylorin artikkelit, 1720. 

 

The first article of their code declares as enemies all those who are not part of their 

association, permits the use of force or guile to take their goods, commands each man to 

give no consideration or mercy to anyone and to put to death any who resist or defend 

themselves, even his own father. 

The second article obliges all to remain loyal and assist their brethren in danger, on pain 

of death. 

All plunder taken from a prize must be handed over to the quartermaster, on pain of a 

flogging and forfeiture of all possessions to the good of the company. 

Women taken in a prize are to be put ashore or given up to the hazards of the sea. No 

violence is to be offered to female prisoners on pain of severe punishment. 

Deserters are condemned to their ears and noses slit and be marooned naked on a 

deserted island. 

No victim who surrenders is to be harmed, on pain of death. 

No man to be forced against his will 

Arguments, insults, gambling, and discussion of religion are prohibited  

Captain, boatswain, master-gunner, and pilot to have one share and a quarter. The rest 

of the crew to have one share, except for those held of no account, who are to have a 

half share, and boys to have a quarter share. The quartermaster is to receive one share, 

to which each man adds something for his pains.361 

  

                                                 
361 Fox, E. T. Pirates in Their Own Words: Eye-Witness Accounts of the 'Golden Age' of Piracy,1690-

1728. 2014. s. 288–289; Fox, Edward Theophilus. 'Piratical Schemes and Contracts': Pirate Articles and 

Their Society 1660-1730. Thesis (Ph.D.) University of Exeter, 2013. s. 315–316.  
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5. Bartholomew Robertsin artikkelit, 1722. 

 

I. Every man has a vote in affairs of moment; has equal title to the fresh provisions, or 

strong liquors, at any time seized, and may use them at pleasure, unless a scarcity (not 

an uncommon thing among them) makes it necessary, for the good of all, to vote a 

retrenchment. 

II. Every man to be called fairly in turn, by list, on board of prizes because, (over and 

above their proper share) they were on these occasions allowed a shift of clothes: but if 

they defrauded the company to the value of a dollar in plate, jewels, or money, 

marooning was their punishment. If the robbery was only betwixt one another, they 

contented themselves with slitting the ears and nose of him that was guilty, and set him 

on shore, not in an uninhabited place, but somewhere, where he was sure to encounter 

hardships. 

III. No person to game at cards or dice for money. 

IV. The lights and candles to be put out at eight o'clock at night: if any of the crew, after 

that hour still remained inclined for drinking, they were to do it on the open deck. 

V. To keep their piece, pistols, and cutlass clean and fit for service. 

VI. No boy or woman to be allowed amongst them. If any man were to be found 

seducing any of the latter sex, and carried her to sea, disguised, he was to suffer death, 

VII. To desert the ship or their quarters in battle, was punished with death or 

marooning. 

VIII. No striking one another on board, but every man's quarrels to be ended on shore, 

at sword and pistol.  

IX. No man to talk of breaking up their way of living, till each had shared one thousand 

pounds. If in order to this, any man should lose a limb, or become a cripple in their 

service, he was to have eight hundred dollars, out of the public stock, and for lesser 

hurts, proportionately. 

X. The Captain and Quartermaster to receive two shares of a prize: the master, 

boatswain, and gunner, one share and a half, and other officers one and quarter. 

XI. The musicians to have rest on the Sabbath Day, but the other six days and nights, 

none without special favour.362 

  

                                                 
362 Defoe, Daniel, and Manuel Schonhorn. A General History of the Pyrates. [New ed.]. London: Dent, 

1972. s. 211–212. 
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6. Thomas Anstisen artikkelit, 1723. 

 

1st: That the Capt. shall have one share as the rest of the Company. The Master, 

Gunner, Carpenter, and Boatswain the same. 

2d: If any man should Disobey any Lawful Command of the Commanding Officers 

shall suffer punishment the Company and Capt. shall think fit. 

3d: If any p[er]son or p[er]sons should go on board of any Prize and should break open 

any Chest without the knowledge of the Quarter Master shall suffer what punishment 

the Company and Capt. shall think fit. 

4th: If any p[er]son or p[er]sons shall be found guilty of thiefery from one another to the 

value of one piece of Eight shall be marooned on an Island with one Bottle of Powder, 

one Bottle of water and shot equivalent. 

5th: If any p[er]son or p[er]sons should be found guilty of neglecting in keeping their 

Arms clean unfitting for an Engagement shall lose his share or shares. 

6th: If any p[er]son or p[er]sons should be found to snap their arms or cleaning in the 

hold shall suffer Moses’ Law, that is forty lacking one. 

7th: If any p[er]son or p[er]sons shall be found backwards in the time of an engagement 

shall be marooned. 

8th: If any p[er]son or p[er]sons shall be found to game on board the privateer of the 

value of one Real plate shall suffer Moses’ Law 

9th: If any p[er]son or p[er]sons shall go on board of a Prize and meet with any 

Gentlewoman or Lady of Honour and should force them against their will to lie with 

them shall suffer death. 

10th: If any p[er]son or p[er]sons should lose a leg or a limb or a joint shall for a limb 

have Eight hundred pieces of Eight, and for one joint 200. 

11th: If any time we shall come in Company with any other Marooner and they shall 

offer to sign their articles without the consent of the Company shall be Marooned, or 

run away shall receive the same. 

12th: But if any time we shall hear from England an Account of an act of Grace they 

that are amind to receive it shall go with their money and goods, and the rest have the 

Privateer.363 

  

                                                 
363 Fox, Edward Theophilus. 'Piratical Schemes and Contracts': Pirate Articles and Their Society 1660-

1730. Thesis (Ph.D.) University of Exeter, 2013. s. 319–320.  
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7. George Lowtherin artikkelit, 1723. 

 

1. The Captain is to have two full Shares; the Master is to have one Share and a Half; 

The Doctor, Mate, Gunner and Boatswain, one Share and a Quarter. 

2. He that shall be found guilty of taking up any unlawful Weapon on board the 

Privateer, or any prize, by us taken, so as to strike or abuse one another, in any regard, 

shall suffer what Punishment the Captain and the Majority of the Company shall see fit. 

3. He that shall be found Guilty of Cowardice in the Time of Engagement, shall suffer 

what Punishment the Captain and the Majority of the Company shall think fit. 

4. If any Gold, Jewels, Silver, &c. be found on Board of any Prize or Prizes, to the 

Value of a Piece of Eight, and the Finder do not deliver it to the Quarter-Master in the 

space of 24 hours shall suffer what Punishment the Captain and the Majority of the 

Company shall think fit. 

5. He that is found Guilty of Gaming, or Defrauding another to the Value of a Shilling, 

shall suffer what Punishment the Captain and the Majority of the Company shall think 

fit. 

6. He that shall have the Misfortune to lose a Limb in Time of Engagement, shall have 

the Sum of one hundred and fifty Pounds Sterling, and remain with the Company as 

long as he shall think fit. 

7. Good Quarters to be given when call’d for. 

8. He that sees a Sail first, shall have the best Pistol, or Small Arm, on board her.364 

  

                                                 
364 Defoe, Daniel, and Manuel Schonhorn. A General History of the Pyrates. [New ed.]. London: Dent, 

1972. s. 307–308. 
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8. Edward Lown artikkelit, 1724.  

 

I. The Captain is to have two full Shares; the [Quarter] Master is to have one Share and 

one Half; The Doctor, Mate, Gunner and Boatswain, one Share and one Quarter. 

II. He that shall be found guilty of taking up any Unlawfull Weapon on Board the 

Privateer or any other prize by us taken, so as to Strike or Abuse one another in any 

regard, shall suffer what Punishment the Captain and the Majority of the Company shall 

see fit. 

III. He that shall be found Guilty of Cowardice in the time of Ingagements, shall  suffer 

what Punishment the Captain and the Majority of the Company shall think fit. 

IV. If any Gold, Jewels, Silver, &c. be found on Board of any Prize or Prizes to the 

value of a Piece of Eight, & the finder do not deliver it to the Quarter Master in the 

space of 24 hours he shall suffer what Punishment the Captain and the Majority of the 

Company shall think fit. 

V. He that is found Guilty of Gaming, or Defrauding one another to the value of a Royal 

of Plate, shall suffer what Punishment the Captain and the Majority of the Company 

shall think fit. 

VI. He that shall have the Misfortune to loose a Limb in time of Engagement, shall have 

the Sum of Six hundred pieces of Eight, and remain aboard as long as he shall think fit. 

VII. Good Quarters to be given when Craved. 

VIII. He that sees a Sail first, shall have the best Pistol or Small Arm aboard of her. 

IX. He that shall be guilty of Drunkenness in time of Engagement shall suffer what 

Punishment the Captain and Majority of the Company shall think fit. 

X. No Snaping of Guns in the Hould.365 

  

                                                 
365 Tryals of Thirty-Six, 1723. s. 13–14. 
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9. John Philipsin artikkelit, 1724. 

 

1. Every man shall obey civil Command; the Captain shall have one full share and a half 

in all Prizes; the Master, Carpenter, Boatswain and Gunner shall have one Share and 

quarter.  

2. If any man shall offer to run away, or keep any Secret from the Company, he shall be 

marroon'd with one Bottle of Powder, one Bottle of Water, one small Arm and shot.  

3. If any Many shall steal any Thing in the Company, or game, to the Value of a Piece 

of Eight, he shall be marroon'd or shot.  

4. If at any Time we should meet another Marrooner that Man that shall sign his 

Articles without the Consent of our Company, shall suffer such Punishment as the 

Captain and Company shall think fit.  

5. That Man that shall strike another whilst these Articles are in force, shall receive 

Moses’ Law (that is 40 stripes lacking one) on the bare Back.  

6. That Man that shall snap his Arms, or smoak Tobacco in the Hold, without a cap to 

his Pipe, or carry a Candle lighted without a Lanthorn, shall suffer the same Punishment 

as in the former Article.  

7. That Man that shall not keep his Arms clean, fit for an Engagement, or neglect his 

Business, shall be cut off from his Share, and suffer such other Punishment as the 

Captain and the Company shall think fit.  

8. If any Man shall lose a Joint in time of an Engagement he shall have 400 pieces of 

Eight; if a limb 800.  

9. If at any time you meet with a prudent Woman, that Man that offers to meddle with 

her, without her Consent, shall suffer present Death.366 

  

                                                 
366 Defoe, Daniel, and Manuel Schonhorn. A General History of the Pyrates. [New ed.]. London: Dent, 

1972. s. s. 341–343. 



104 

 

10. John Gown artikkelit, 1725. 

 

I. That every Man shall obey his Commander in all Respects, as if the Ship was his 

own, and we under Monthly Pay  

II. That no Man shall give or dispose of the Ships Provisions, whereby may be given 

Reason of Suspicion that every one hath not an equal share  

III. That no Man shall open or declare to any Person or Persons what we are, or with 

what Design we are upon; the Offender shall be punished with Death upon the spot.  

IV. That no Man shall go on Shore till the Ship is off the Ground, and in readiness to 

put to Sea.  

V. That every Man shall keep his Watch Night and Day, and precisely at the Hour of 

Eight leave off Gaming and Drinking, every one repair to their respective Stations.  

VI. Whoever Offends shall be punish’d with Death, or otherwise, as we shall find 

proper for our Interest.367 

  

                                                 
367 Defoe, Daniel. An Account of the Conduct and Proceedings of the Late John Gow, Alias Smith. First 

ed. Vol. 1. London: John Applebee, 1725. s. 52–53. 
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11. Sir William Monsonin artikkelit, 1600-luvun alku. 

 

Imprimis, whosoever do sleep at the time of God's service, being sufficiently called, he 

shall have a cobkin of all the officers in the ship.  

Item, whosoever do talk any beastly or filthy talk at his meat, he shall have a cobkin of 

his mess.  

Item, whosoever do swear or blaspheme the name of God at cards, dice, or at his meat, 

shall pay a penny for every oath to the poor man's box.  

Item, whosoever do make a mutiny for his victuals, being proved he to have sufficient, 

shall stand bound to the main mast.  

Item, whosoever do sleep his watch, being sufficient called, the first fault committed he 

shall have a cobkin of all the officers in the ship and the second fault he to have three 

buckets of water poured on him.  

Item, whosoever is found to draw any weapon in the ship upon his fellow, he to be 

ducked three times at the yard arm.368  

Item, whosoever do give a blow in the ship or be found to be a mutinous fellow, he shall 

stand bound at the main mast to the discretion of the captain and master.  

Item, what pillage soever is found aboard any ship, that shall be brought to the main 

mast and there the officers appointed shall share it among the whole company, every 

man to his deserts.  

Item, whosoever is found to keep any treasure or any other thing whatsoever above the 

value of forty shillings, he to lose his shares for the whole voyage.  

Item, whosoever is found to steal from his fellows, he to stand bound to the main mast 

to the discretion of the captain and master.  

Item, what ship soever is taken, every officer is to have his right that is due unto him, 

and not one to take any of his fellow's upon pain of losing of his shares if the man be 

sufficiently found in his offence.369 

  

                                                 
368 Merimiestä tiputettiin kolmekertaa puomin raa’annokasta mereen.  
369 Monson 1902, s. 200-201. 
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12. Bukanieerikapteeni William Jamesin artikkelit 1658. 

 

Articles made between Captain James and his Company APP. V. 28th May, 1658, at 

Jamaica: — '' 

Imp' That the Commissions parte be taken out of all merchants goodes whatsoeuer 

(2) That all chists and hampers vnder locke and key vpon deckes or vnder deckes be 

free plunder whether there bo gold Bilner or whatelse soener in them. And likewise all 

gold and siluer found in what place soener. 

(3) That all which is fetcht by canoa or Boat from the shoare or out of any vessell or 

shipp wch the man of warr cannot come to comand be free plunder, or wher the man of 

warr cannot or does not come 

(4) That all marchants goodes be devided into 4 fower equall parts, one to be for the 

ship, one for the shares and two for plunder 

(5) That he which sees a saile that makes a voyage shall have double shares and double 

pillage. And likewise of any other saile whether it makes a voyage or not 

(6) That if any man be shott and therewith maymed he shall have five hundred pieces of 

eight, or 3 negros as soone as may be conveniently done of the whole 

(7) That if any ship or vessell that makes not a voyage be taken and hath in her anything 

vseful for the man of warre, the same to be taken for the vse of the man of warre. And 

the Capt. to havo any such vessells to dispose of them to any good ffrends when he sees 

tyme 

(8) That the Capt have the seaventh of all pillage or plunder 

(Signed) William James.370  

                                                 
370 Lefroy, J. H. Memorials of the Discovery and Early Settlement of the Bermudas or Somers Islands, 

1515-1683. Vol. 1. London. 1877. s. 719. 
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13. Bukanieeri Henry Morganin artikkelit 1669-1674. 

 

In this council, likewise, they agree upon certain articles, which are put in writing, by 

way of bond or obligation, which every one is bound to observe, and all of them, or the 

chiefest, do set their hands unto – – In the first place, therefore, they mention how much 

the Captain ought to have for his ship. Next the salary of the carpenter, or shipwright, 

who careened, mended, and rigged the vessel – – Also a competent salary for the 

surgeon and his chest of medicaments – – Lastly, they stipulate in writing what 

recompense or reward each one ought to have that is either wounded or maimed in his 

body – – very exact and equal dividend is made of the remainder among them all. Yet 

herein they have also regard unto qualities and places. Thus the Captain, or chief 

Commander, is allotted five or six portions to what the ordinary seamen have ; the 

Master's Mate only two ; and other Officers proportionable to their employment. After 

whom they draw equal parts from the highest even to the lowest mariner, the boys not 

being omitted – – They observe among themselves very good orders. For in the prizes 

they take, it is severely prohibited unto every one to usurp anything in particular unto 

themselves. Hence all they take is equally divided, according to what has been said 

before. Yea, they make a solemn oath to each other not to abscond, or conceal the least 

thing they find amongst the prey. If afterwards any one is found unfaithful, and has 

contravened the said oath, immediately he is separated and turned out of the society.371 

  

                                                 
371 Exquemelin, Alexandre Olivier. The Buccaneers of America. London: G. Routledge, 1924. s. 59–61. 
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14. Kaappari Woodes Rogersin artikkelit, 1708. 

 

Impr. That all Plunder on board each Prize take by either ship, shall be equally divided 

between the Company of both ships, according to each Man’s respective whole Share, 

as ship’d by the Owners or their Orders.  

2. That what is Plunder shall be adjudg’d by the superior Officers and Agents in each 

Ship.  

3. That if any Person on board either ship do conceal any Plunder exceeding one Piece 

of Eight in value, 24 hours after the Capture of any prize, he shall be severely punish’d, 

and lose his Shares of the Plunder. The same Penalty to be inflicted for being drunk in 

time of Action, or disobeying his superior Officer’s Comands, or concealing himself, or 

deserting his Post in Sea or Land Service.; except when any Prize is taken by Storm in 

Boarding, then whatsoever is taken shall be his own, as followeth: A Sailor or Landman 

10 l. Any Officer below the Carpenter 20 l. A Mate, Gunner, Boatswain, and Carpenter 

40 l. A Lieutenant or Master 80 l. And the Captains 100 l. over and above the Gratuity 

promis’d by the Owners to such as shall signalise themselves.  

4.That publick Books of Plunder are to be kept in each Ship attested by the Officers, 

and the Plunder to be apprais’d by Officers chosen, and divided as soon as possible after 

the Capture. Also every Person to be sworn and search’d so soon as they shall come 

aboard, by such Persons as shall be appointed for that purpose: The Person or Persons 

refusing, shall forfeit their shares of the Plunder as above.  

5. In consideration that Capt. Rogers and Capt. Courtney, to make both Ships 

Companies easy, have given the whole Cabin-Plunder (which in all probability is the 

major part) to be divided as aforesaid; we do voluntarily agree, that they shall have 5 

per Cent. each of ‘em, over and above their respective Shares, as a Consideration for 

what is their Due of the Plunder aforesaid.  

6. That a Reward of twenty Pieces of Eight shall be given to him that first sees a Prize 

of good Value, or exceeding 50 Tons in Burden.  

7. That such of us who have not sign’d already to the Articles of Agreement indented 

with the Owners, do hereby oblige our selves to the same Terms and conditions as the 

rest of the Ships company have done; half Shares and half Wages, &c.372 

 

                                                 
372 Rogers, Woodes. A Cruising Voyage Round the World. London: Printed Bernard Lintot, and Edward 

Symon, 1726. s. 30–31. 


