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1. Johdanto 

 

 

1.1 Kysymyksenasettelu 

 

Brittiläinen imperiumi oli usein sodassa. Maailman suurimmalla valtakunnalla ja 1800-luvun          

johtavalla suurvallalla oli paljon rajoja turvattavana ja alamaisia suojeltavana sekä kunniaa,           

jonka ei sopinut tahriintua. Lisäksi brittiläinen itseymmärrys kohotti saarivaltion moraaliseksi          

edelläkävijäksi, jonka tehtävänä oli levittää arvojaan ja oikeutta kaikilla mantereilla.          

Imperiumin siirtomaa- ja ulkopolitiikkaa ohjasi usein pyrkimys suorittaa tätä tehtävää, ja           

keinot olivat monesti väkivaltaiset. Ajatus brittiläisestä imperiumista maailmanlaajuisena        1

oikeuden airuena sekä sotaisat menetelmät, joita tämän mielikuvan todeksi tekemisessä          

käytettiin, tulivat kuitenkin haastetuksi myös valtakunnan sisältä. Merkittävä kritiikin ääni oli           

Richard Cobdenin (1804–1865), englantilaisen liikemiehen ja poliitikon, luotsaama        

rauhanliike, joka pyrki vähentämään Britannian sotkeutumista muun maailman konflikteihin         

ja pysymään erossa sodista.  2

 

Taistelu rauhan puolesta 1800-luvun puolivälin Britanniassa oli vaikea ja viime kädessä           

tappiollinen. Väkivallattomuuden joukot olivat sotaintoilijoita harvalukuisemmat ja heidän        

yhteiskunnalliset asemansa heikommat, minkä lisäksi rauhanliikkeen rivit rakoilivat aatteensa         

erilaisten tulkintojen ristipaineessa; rauhan ehdottomuus oli jatkuvan neuvottelun kohteena.         

Mahdollisilla rauhan määritelmillä oli vain vähän liikkumavaraa laivasto- ja siirtomaamahdin          

käytännön politiikassa, tai ainakin näin rauhanliikkeen vastustajat sitä vastaan argumentoivat.          

Rauhanaate keräsi huomattavaa suosiota 1800-luvun Britanniassa, mutta sen kannattajat eivät          

saaneet mainittavaa sananvaltaa valtakunnan asioihin.  3

 

1 Goodlad 2012, 176; Hilton 2006, 244–245.  
2 Cortright 2008, 257–259. 
3 Ibid., 61–62. 
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"Pax Britannican" aikana Britannia oli jatkuvasti osapuolena pienemmissä konflikteissa,         4

mutta suursodat olivat harvassa. Yksi 1800-luvun brittiläisen imperiumin merkittävimmistä         

itsereflektoinnin paikoista oli vuosina 1853–1856 käyty Krimin sota, jonka monisyiset          

alkutekijät ja laajalle levinneet seuraukset haastoivat maailman mahtavimman imperiumin         

uudelleenmäärittelemään asemaansa maailmanlaajuisena suurvaltana. Vuosisadan     

harvinainen suursota herätti suurta intoa, mutta myös poikkeuksellista vastustusta.  5

 

Tutkin Cobdenin kirjoitusten ja puheenvuorojen avulla hänen ideologiaansa sekä kritiikkiään          

Krimin sotaa kohtaan. Cobdenin ajattelu oli aikalaisittain omaperäistä ja hän sai julkisella            

vaikuttamistyöllään sekä parlamentaarisella toiminnallaan ideologialleen yhteiskunnallista      

painoarvoa – hänen ideologiansa on siten sekä sisällöltään että kontekstiltaan aatteellisesti           

kiinnostava. Hänen ajattelunsa edustaa murrosta rauhan ideologiassa. Cobdenin rooli         

rauhanliikkeen johtohahmona – ja muun rauhanliikkeen hiljaisuus Krimin sodan alla ja aikana            

– lisäävät nimenomaan hänen mielekkyyttään tutkimuskohteena: hän sai asemansa puolesta          

levitettyä ideoitaan laajalle. Tutkimus hänestä ja hänen ajatuksistaan on siis samalla           

tutkimusta rauhanliikkeestä ja rauhan muuttuvasta ideologiasta 1800-luvun puolenvälin        

Britanniassa laajemminkin. Vastaavasti tutkimus Krimin sodasta kertoo myös itseään         

isommasta kontekstista: Britannian roolista globaalina vaikuttajana, voimatasapainon       

ylläpitäjänä ja siirtomaiden suojelijana. 

 

Tutkimuskysymykseni ovat: miten Richard Cobden liittolaisineen ajoi rauhan asiaa         

brittiläisessä yhteiskunnassa Krimin sodan alla ja sen aikana sekä miksi he päätyivät            

tekemiinsä ratkaisuihin? Mitkä olivat ne Cobdenin edustaman ideologian piirteet, jotka          

tekivät siitä rauhanaatteen kannalta murroksellisen? Miksi hänen tulkintansa rauhasta päätyi          

rauhanliikkeen keskiöön, mutta kuitenkin epäonnistui tavoitteessaan pitää Britannia erossa         

Krimin sodasta? Erityisen tärkeän pidän Cobdenin ideologian avaamista: se on konteksti           

kaikille kysymyksilleni ja avain koko 1800-luvun jälkipuoliskon brittiläisen rauhanliikkeen         

ymmärtämiseen. 

4 "Pax Britannica" on käsite, jolla viitataan suursodiltaan vähäiseen ajanjaksoon Napoleonin sotien ja 
ensimmäisen maailmansodan välillä (1815-1914); perustui brittiläisen imperiumin valta-asemaan ja on 
käsitteenä mukaelma antiikin "Pax Romanasta." 
5 Badsey, 2015(b). 

2 



 

1.2 Aineisto ja tutkimuskirjallisuus 

 

Varakas ja verkostoitunut Cobden oli aktiivinen vaikuttaja, joka propagoi asiaansa paitsi           

yksityiskirjeenvaihtonsa ja julkisten pamflettiensa avulla myös roolissaan Britannian        

suurimman rauhanjärjestön, London Peace Societyn (LPS), johtohahmona ja Britannian         

parlamentin alahuoneen jäsenenä. Käytän aineistonani hänen kirjeenvaihtoaan, poliittisia        

kirjoituksiaan sekä parlamentin alahuoneen istuntojen pöytäkirjoja. Ajallisesti pitäydyn        

pääasiassa Krimin sodan vuosissa, mutta käytän myös muutamia varhaisempia tekstejä, jotka           

avaavat erityisen hyvin Cobdenin ajatuksia sodasta, rauhasta ja Britannian         

suurvalta-asemasta. 

 

Cobdenin kirjeenvaihto, jonka olennaisimmat osat on julkaistu Anthony Howen toimittamissa          

teoksissa The Letters of Richard Cobden. Volumes I–IV (2007, 2010, 2012, 2015), oli             

merkittävä osa hänen rauhantyötään. Cobden käytti laajaa verkostoaan käännyttääkseen         

ihmisiä rauhanasiaan, erilaisten tapahtumien ja seminaarien järjestämiseen sekä muiden         

käytännön asioiden hoitamiseen. Suhteellisen suorapuheiset kirjeet kertovat siitä, mitä         

Cobden piti keskeisenä ja millaisin argumentein hän perusteli rauhaa ja vastusti sotaa. Osa             

kirjeistä on suoraa vaikuttamista, vetoomuksia ja perusteluja, ja osasta on luettavissa, mitä            

tapahtui rauhanliikkeen kulisseissa.  6

 

Pamfletit, joita Cobden kirjoitti ja julkaisi, ovat eksplisiittisiä kuvauksia hänen          

näkemyksistään ja ideologiastaan. Useimmat niistä on kirjoitettu jonkun tietyn aiheen tai           

ajankohtaisen tapahtuman ympärille ja niissä Cobden sekä kirjoitti teemaan liittyvistä          

ajatuksistaan että tarjosi konkreettisia ja poliittisia ratkaisumalleja havaitsemiinsa        

ongelmakohtiin. Monet niistä ovat Cobdenin rauhanideologian avaamisen kannalta        

kiinnostavia, ja erityisesti hänen jo vuonna 1836 julkaisemansa pamfletti Russia mahdollistaa           

moniulotteisen Cobdenin "itämaiseen kysymykseen" liittyvien näkemyksien tarkastelun ja        

liittyy siten olennaisesti Krimin sotaan.  7

 

6 Howe 2010, xxi–xxii. 
7 Cobden, 1836. 
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Kirjaukset Britannian parlamentin alahuoneen istuinnoista ovat myös erinomainen lähde         

Cobdenin vaikuttamiskeinojen, ajatusten ja ideologian tutkimiseen: hän piti aikanaan         

parlamentin alahuoneen jäsenenä lukuisia puheenvuoroja sekä sodasta että muista         

tutkimukseni kannalta kiinnostavista teemoista. Lisäksi alahuoneen istunnot kontekstoivat        

Cobdenia ja hänen ajatuksiaan – kiinnostavia eivät ole ainoastaan hänen itsensä           

puheenvuorot, vaan laajempi diskurssi: ketä vastaan Cobden argumentoi? Miten hänen          

väitteitään pyrittiin kumoamaan? Minkälaiset puheenvuorot upposivat parlamenttiin ja minkä         

asioiden suhteen hän ajautui harvalukuiseen oppositioon? Istunnot on kirjattu tarkasti ja           

kattavasti, joten ne mahdollistavat hyvinkin yksityiskohtaisen aineistoanalyysin. 

 

Cobdenista on tehty paljon tutkimusta ja vaikka suuri osa siitä keskittyykin hänen rooliinsa             

Britannian protektionististen viljalakien kumoamisessa ja vapaakaupan edistämisessä, myös        8

hänen rauhantyönsä on laajalti tutkittua. Tutkimuskysymyksieni kannalta erityisen        

kiinnostavaa tutkimusta on tehnyt Martin Ceadel: hänen tutkimuksensa keskittyy brittiläiseen          

rauhanliikkeeseen ja liittyy usein Cobdenin rooliin rauhanaatteen aatteellisessa kehityksessä         

ja yhteiskunnallisissa ilmenemismuodoissa. 

 

Anthony Howe ja Simon Morgan ovat tehneet merkittävää toimitustyötä Cobdenin teksteihin           

liittyen: he ovat toimittaneet sekä lähdeaineistonani käyttämäni ja aiemmin mainitsemani          

kokoelman Letters of Richard Cobden että artikkelikokoelman Rethinking        

Nineteenth-Century Liberalism: Richard Cobden Bicentenary Essays (2006).       

Artikkelikokoelma muodostaa tuoreen ja laajan katsauksen Cobdeniin ja hänen ideologiaansa          

ja on siten tutkimukseni kannalta merkittävä. Howe on kirjoittanut myös muita tekstejä            

vapaakaupan ja rauhan yhteyksistä 1800-luvun Britanniassa, joita käytän tutkimuksessani. 

 

Cobden on historiallisesti sangen laajalti tutkittu, mutta ne osat tutkimuksestani, jotka liittyvät            

muun rauhanliikkeen toimintaan Krimin sodan aikana, ovat paikoitellen ja olosuhteiden          

pakosta melko kapean tutkimuskirjallisuuden varassa. Esimerkiksi tietyistä kveekareiden        

rauhantoiminnan yksityiskohdista on kirjoitettu ainoastaan kveekareiden oman historiallisen        

seuran julkaisussa, jonka artikkelit eivät ole vertaisarvioituja. 

8 Englanniksi "the Corn Laws." 
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Vaikka Cobden on ollut ja on edelleen akateemisen mielenkiinnon kohteena, niin           

nykyaikaista, Cobdeniin kriittisen position omaksuvaa tutkimusta on tehty niukasti. Tämä on           

erityisen totta hänen rauhanasenteidensa suhteen. Oma tulkintani tämän syyksi on se, että            

Cobdenin ideologian yksityiskohtia tarkasteleva tutkimus keskittyy pääsääntöisesti hänen        

omaperäisempiin ja mielekkääksi koettuihin ajatuksiinsa, kun taas hänen ajatteluunsa         

kriittisesti suhtautuvat tutkijat antavat Cobdenin ajatuksien varaan rakentuvan rauhanliikkeen         

luhistumisen ja siten "historiallisen jälkiviisauden" puhua implisiittisesti puolestaan. Kanssani         

hieman samankaltaisia ajatuksia on esittänyt David Stack artikkelissaan Phrenological         

Friends: Cobden and his 'father confessor' George Combe (2006), jossa hän arvioi            

Cobden-tutkimuksen parissa vallitsevan eräänlaisen valikoivan sokeuden, joka on seurausta         

halusta vähätellä Cobdenin arveluttavampia ajatuksia, oman artikkelinsa kontekstissa        

erityisesti Cobdenin harrastaman frenologian  suhteen.  9 10

 

Näkökulmiltaan ja kriittisyydeltään usein yksipuoliseksi jäävä tutkimuskenttä jättää suuren         

joukon Cobdenin ajatuksia historiantutkimukselliselle katvealueelle: esimerkiksi Cobdenin       

vähemmän juhlistettavat ajatukset rodusta tai hänen paikoitellen ristiriitaiset tulkintansa oman          

aikansa maailmanpolitiikan tilasta sietävät nähdäkseni tulla eritellyiksi – niillä on kuitenkin           

merkityksiä myös Cobdenin paremmin aikaa kestäneille näkemyksille ja osa niistä saattaa           

olla leivottuna sisään niihinkin Cobdenin ajatuksiin, jotka yhä vaikuttavat omassa ajassamme.           

Oma tutkimuksenikaan ei ole varsinaisesti Cobdenin ideologian kritiikki, mutta käsittelen          

yksityiskohtaisesti myös sen – jo Krimin sodan aikaan esiin tulleita – ongelmakohtia. 

 

Cobdenin ajattelun polttopisteessä oli taustaoletuksia liberalismista, vapaakaupasta sekä        

ihmisluonnosta, jotka olivat voimakkaan tulkitsemis- ja määrittelypaineen alla 1800-luvun         

Britanniassa ja ovat sitä edelleen: nähdäkseni ei ole mitenkään yksiselitteisellä tavalla           

ilmiselvää, mikä on ihanteellinen yksilön ja valtion välinen suhde, millainen on ihmisen            

"perusluonne", tai millainen talousjärjestelmä on yhteiskunnalle parhaaksi. Väitänkin        

Cobden-tutkimuksen "aukkokohtien" olevan seurausta myös siitä, että moni Cobdenin         

9 Frenologia on näennäistieteeksi osoittautunut oppi, jonka mukaan ihmisten persoonallisuus on 
luettavissa pääkallon muodoista. 
10 Stack 2006, 24–26. 
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tulokulmista yhteiskuntaan on yhä tapetilla, eikä konsensusta niiden paikkaansapitävyydestä         

ole muodostunut, eikä ehkä koskaan muodostukaan. Tällainen yhteisten itsestäänselvyyksien         

puute tekee Cobdenin ajatusten arvioimisesta entistä haastavampaa ja ohjannee tutkijoiden          

aihe- ja näkökulmarajauksia. 

 

 

1.3 Käsitteet ja teoreettinen tausta 

 

Tutkin Richard Cobdenia ensisijaisesti aatteellisesta näkökulmasta: käsittelen siis hänen         

ajatuksiaan ja ideologiaansa. Cobdenin aatteellista viitekehystä – hänen ideologisia         

kumppaneitaan, innoittajiaan sekä aattellisia ja poliittisia vastustajiaan – esittelen ja erittelen           

sen verran kuin koen aiheen ymmärtämisen kannalta mielekkääksi. Olen kiinnostunut ennen           

kaikkea Cobdenin edustaman ja yhteiskunnallisesti merkittäväksi tekemän ajatusmaailman        

rakenteista, sisällöstä, taustasta ja ilmenemismuodoista, sekä siitä, mitä se kertoo omasta           

ajastaan. Tutkimukseni on siis lähtökohtaisesti aatehistoriallinen, minkä lisäksi tukeudun         

kulttuurihistoriallisiin näkökulmiin. En ole kirjoittamassa Cobdenin henkilöhistoriaa tai        

tekemässä tutkimusta hänen poliittisesta urastaan, vaikka sivuankin näitä aiheita kattavan          

kontekstoinnin nimissä. 

 

Lähestyn lähdeaineistoani konstruktivistisesti, enkä siis usko että tämän tekstin         

lopputulemana on yksi "tosiasiallinen" kuvaus Cobdenista, Krimin sodasta ja näiden välisestä           

suhteesta. Sen sijaan luen lähdeaineistoani kriittisesti ja teen siitä tulkintoja läpinäkyvästi           

tieteenalan hyvien käytäntöjen mukaan, tutkimuskirjallisuuteen tukeutuen. Tämän prosessin        

aikaansaannoksena olen tuottanut perustellun tulkinnan Cobdenin rauhantyöstä Krimin sodan         

alla ja aikana. 

 

Seuraavaksi avaan muutaman tutkimukseni kannalta olennaisen käsitteen. "Rauha" sekä sen          

englanninkielinen vastine "peace" ovat pelkästään yhteiskunnallisestikin ajateltuna       

monitulkintaisia termejä, joiden merkitys voi vaihdella sodan poissaolosta laajempaan         

yhteisölliseen hyvinvointiin ja tasapainoon. Kun lähdeaineistossani puhutaan rauhasta, se         

viittaa pääasiassa juuri sotien puutteeseen, ja 1800-luvun brittiläisten rauhanaktivistien paljon          
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käyttämä termi olikin väkivallattomuus. Käsitteen vivahteikkaammat merkitykset avautuvat        11

usein puhujan taustan myötä: kristillisen rauhanaatteen piirissä rauha oli vain yksi, joskin            

olennainen osa kristityn hyvää elämää, kun taas poliittisemman rauhanaatteen kannattajat          

keskittyivät yleensä lähinnä sotimisen kielteisiin käytännön seurauksiin. 

 

Erittäin merkittävä rauhaan liittyvä mahdollisen käsitteellisen sekaannuksen paikka liittyy         

kysymykseen rauhan ehdottomuudesta: onko rauhanaktivisti henkilö, joka pyrkii        

toiminnallaan vähentämään väkivaltaisten konfliktien määrää, vai henkilö, joka tuomitsee         

kaiken väkivallan? Itse kirjoitan "absoluuttisesta" tai "ei-absoluuttisesta" rauhantulkinnasta        

sen perusteella, kuinka ehdottomasti väkivalta tuomitaan. Asenteen ehdottomuus jätetään ja          

jätettiin useissa yhteyksissä arvailun varaan, mitä voidaan käyttää työkaluna monenlaisiin          

retorisiin temppuihin: Cobdenkin turhautui usein siihen, kuinka hänen edustamaansa         

suhteellista rauhanaatetta vastaan argumentoitiin kuin se olisi aatteensa ehdoton versio – ja            

vastaavalla tavalla Cobden kykeni puheenvuoroissaan liikkumaan käsitteiden välitilassa,        

jättäen oman asenteensa ehdottomuuden yleisön tulkittavaksi.  12

 

Pitäydyn kokonaan käyttämästä vasta 1800-luvun lopulla yleistyneitä käsitteitä "pasifisti" ja          

"pasifismi" välttääkseni anakronistisen kielenkäytön ja sen mukanaan tuomat ongelmat.         

Termit ovat kuitenkin tutkimuskentällä yleisiä ja niitä käytetään melko lailla synonyymisesti           

"rauhanaatteen kannattajan" ja "rauhanaatteen" kanssa. 

 

1800-luvun brittiläinen yhteiskunta aattellisine ulottuvuuksineen on erittäin tutkittu aihe,         

jonka käsittelemiseen käytetään omaa sanastoaan. Myös omassa tutkimuksessani toistuvat         

useat näistä olennaisista termeistä: "viktoriaanisilla" viittaan kuningatar Viktorian        

(1819–1901) valtakauden (1837–1901) britteihin yleisesti, kuten tutkimustraditioon kuuluu,        

ja vaikka Cobden aloittikin vaikuttamistyönsä jo ennen Viktorian valtaannousua, hänet          

luetaan yleensä varhaisten viktoriaanisten joukkoon. 

 

Brittiläisen yhteiskunnan luokkaulottuvuus on lähdeaineistossani jatkuvasti läsnä ja sen         

erittelyyn käyttämästäni terminologiasta erityisesti "keskiluokka", "porvaristo" ja       

11 Englanniksi "non-violence". 
12 Ceadel 2006, 191, 193, 198. 
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"aristokratia" ovat tutkimukseni kannalta olennaisia. Koen tärkeäksi alleviivata, että         

porvarilliseen keskiluokkaan ja aristokraattiseen yläluokkaan viitatessaan Cobden tarkoitti –         

ja minä tarkoitan hänen ajattelua eritellessäni – pitkälti niiden idealisoituja muotoja; ennen            

kaikkea keskiluokan omaksumaa ajatusta, jonka mukaan keskiluokka on työteliäs ja          

moraalinen tulevaisuuden voima, kun taas yläluokka on paheellinen ja edustaa niin sanottua            

"vanhaa korruptiota".  13

 

Tutkimani vuosisadan halki eskaloituvat imperialismi ja kolonialismi ovat oma         

moniulotteinen käsitteellinen kokonaisuutensa, mutta tässä tekstissä käytän niitä pääasiassa         

hyvin konkreettisen poliittisessa merkityksessä: kirjoittaessani kolonialismista viittaan       

brittiläisen imperiumin siirtomaajärjestelmään, ja imperialismista kirjoittaessani tarkoitan       

sotilaallisia ja poliittisia valloituksia seuranneita aluelaajennuksia. Nostan kuitenkin myös         

hattua jälkikolonialistiselle tutkimusperinteelle käsitellessäni Cobdenin ajatuksia siirtomaista       

ja rodusta, jolloin täsmennän käsitteistön moniulotteisuutta. 

 

Omasta puolestani kannatan rauhaan tähtäävää toimintaa ja pidän sotia lähtökohtaisesti          

ei-toivottavina. Tutkittuani rauhanaatetta kriittisestäkin näkökulmasta en kuitenkaan osaa        

nähdä itseäni varsinaisesti "pasifistina" missään yksioikoisessa mielessä, aiheen ja         

terminologian nykymerkitysten ja historiallisten merkitysten moniulotteisuuden huomioiden.       

Koen kuitenkin rehelliseksi mainita, että tällainen ideologisuus on vaikuttanut         

tutkimuskohteeni valintaan. 

 

Tutkimukseni täsmällinen kohde on muuttunut hermeneuttisten periaatteiden mukaisesti työn         

edetessä ja olen täsmentänyt tutkimustani rauhanliikkeestä yleisemmin kohti sen aatteellista          

moottoria, Cobdenia. Uskon tämän prosessin läpikäymisen puoltavan aiherajaustani:        

rauhanaatteen tutkiminen 1800-luvun puolessavälissä palautuu pitkälti Cobdeniin. Juuri        

hänen toimintansa rauhanliikkeessä edustaa kaikista kirkkaimmin sitä murrosta, joka rauhan          

ideologiassa tapahtui.  

13 Hewitt 2004, 308–309. 
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2. Richard Cobdenin rauha 

 

 

2.1 Cobdenin henkilöhistoria 

 

Cobdenin ajatusten kontekstoimisen näkökulmasta pidän tärkeänä kertoa lyhyesti hänen         

elämästään. Hän syntyi 3.6.1804 Heyshottin pikkukylässä köyhtyneeseen       

talonpoikaisperheeseen. Cobdenin muodollinen koulutus jäi sangen vähäiseksi hänen jätettyä         

koulunsa kesken vuonna 1814, mutta vapaa-aikanaan hän luki intohimoisesti ja          

monipuolisesti. Uutta suuntaa Cobdenin elämänsä sai ensin Lontoosta, missä hän pääsi töihin            

setänsä tekstiililiikkeeseen, ja myöhemmin Manchesterista, jonka liike-elämään hän        

verkostoutui ja jonne hän muutti 1832. Vauhdilla kasvavaa teollisuuskaupunkia pidetäänkin          14

yleisesti Cobdenin henkisenä kotikaupunkina: siellä hän suoritti tärkeimmät liiketoimensa,         

ennen kaikkea tekstiiliteollisuuden parissa, ja siellä hän myös otti ensimmäiset askeleensa           

politiikkaan pamfletistina nimimerkin "A Manchester Manufacturer" takana.  15

 

Cobdenin ura ajattelijana ja vaikuttajana teki hänestä paikallisesti merkittävän hahmon:          

Cobdenia ja hänen poliittista liittolaistaan ja ystäväänsä kveekari John Brightia (1811–1889)           

pidetään "Manchesterin koulukuntana" tunnetun ideologisen kokonaisuuden alullepanijoina       16

ja johtajina. Koulukunta keskittyi liberalismin ja aivan erityisesti vapaakaupan edistämiseen.          17

Julkisuuteen Cobdenin nosti hänen työnsä protektionististen viljalakien vastustajana: niin         

kutsutut viljalait pitivät viljan tuontitullin korkealla, mikä nosti ruoan hintaa ja vaurastutti            

Britannian maanomistusolojen vuoksi lähinnä varakkaita maanomistajia. Cobden ja Bright         

perustivat vuonna 1838 viljalakeja vastustavan organisaation, Anti-Corn-Law-Leaguen       

(ACLL), josta tuli eräs Britannian 1800-luvun merkittävimmistä kansalaisjärjestöistä, ja jonka          

johdossa Cobdenista tuli tunnettu poliittinen vaikuttaja. Järjestö sai lopulta ajettua asiansa           18

läpi vuonna 1846. Tämän menestyksen syynä oli järjestön ja erityisesti johtajansa Cobdenin            19

14 Hinde 1987, 1–12. 
15 Ibid., 16–20. 
16 Englanniksi "Manchester School". 
17 Keil, 2015. 
18 Morgan 2006, 40–44. 
19 Hinde 1987, 57–66.  
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kyky tehdä viljalaeista kansan ja kuluttajien asia ja muotoilla taistelu viljalakeja vastaan            

muiden luokkien – erityisesti keskiluokan – taisteluksi aristokratiaa vastaan; taisteluksi          

parempien hintojen puolesta. ACLL:stä muodostui sikäli tehokas oman asiansa         20

edistämisessä, että Howe menee niinkin pitkälle, että argumentoi ACLL:n olleen aikanaan ja            

olevan edelleen Britannian historian tehokkain painostusryhmä. Joka tapauksessa vain harva          21

1800-luvun Britannian kansalaisjärjestöistä kykeni vastaavaan menestykseen. 

 

ACLL:lainen usko vapaakauppaan ja keskiluokkaan sekä aristokratianvastaiset asenteet olivat         

toistuvia teemoja halki Cobdenin koko uran. Vapaakauppa oli viktoriaanisen Britannian          

polttavimpia poliittisia aiheita, ja Howen mukaan peräti aikansa yksittäinen polarisoitunein          

poliittinen kysymys. Asian merkittävyyden taustalla olivat kaikki ne liittymäkohdat, joita          22

vapaakaupalla nähtiin ympäröivään yhteiskuntaan olevan: sen kannattajat argumentoivat        

vapaakaupan olevan tie paitsi suurempaan taloudelliseen hyvinvointiin, myös ihmisten         

työteliäisyyden ja suoranaisen moraalisuuden aktivointiin. Kyse ei siis ollut missään nimessä           

pelkästä taloudellis-teknisestä yksityiskohdasta, vaan vapaakauppa edusti monille ja        

erityisesti liberaaleille kokonaista ideologiaa ja elämäntapaa.  23

 

Vapaakaupan edistäminen oli Cobdenin poliittiselle toiminnalle niinkin keskeistä, että hänen          

varhaisimmat kohtaamisensa rauhanliikkeen kanssa liittyivät luultavasti enemmän Cobdenin        

pyrkimyksiin ajaa vapaakaupan asiaa rauhanliikkeen piirissä kuin rauhanliikkeeseen sen         

itsensä takia tutustumiseen, ja niin kauan kuin viljalait olivat vielä voimassa, oli rauhan             

edistäminen – samoin kuin muutkin poliittiset päämäärät – toisarvoista vapaakaupan          

edistämiselle. Tämä ei suinkaan tarkoita, etteikö Cobden olisi uskonut rauhanaatteeseen          24

uransa varhaisemmista vaiheista asti – itse asiassa hän oli todennäköisesti uransa           

alkuvaiheilla ehdottomampi rauhantulkinnoissaan kuin myöhemmin – mutta viljalakien        25

purkaminen oli hänelle joka tapauksessa keskeisempi päämäärä. Melko pian päädyttyään          

tekemisiin rauhanliikkeen kanssa Cobdenista tuli kuitenkin sen keskeisimpiä hahmoja ja          

20 Howe 2012, 110. 
21 Ibid., 109. 
22 Ibid., 108. 
23 Ibid., 111–112. 
24 Ceadel 2006, 192–193. 
25 Ibid., 190–191. 
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viimeistään 1850-luvulla sen de facto -johtaja. Hänen vaikutusvaltansa perustui paljolti          

tunnettuuteen ja varallisuuteen, mutta myös uudenlaisiin rauhantulkintoihin, joille oli         

enemmän yhteiskunnallista tilausta. Näihin erilaisiin rauhan ideologioihin palaan        26

tutkimukseni myöhemmissä luvuissa. Joka tapauksessa rauha ja vapaakauppa kulkivat         

Cobdenin ajattelussa käsi kädessä: 

 

Minä uskon, että vapaakaupan periaatteet leviävät ja käännyttävät ihmisiä         

rauhan keinoin. Me käännytämme ihmisiä joka päivä todistamalla vapaakaupan         

hyödyllisyyttä ja häkellyttäviä etuja. Älkää siksi puhuko sodasta keinona poistaa          

rajoitteita tai avata markkinoita.  27

 

Cobdenille vapaakauppa edisti rauhaa ja rauha vapaakauppaa. Ylläoleva lainaus Cobdenin          

puheenvuorosta edustaa hänen asennettaan rauhan ja vapaakaupan suhteesta; hän uskoi          

ideologiansa olevan nousussa ja että ihmiset tulisivat kääntymään hänen ajattelutapaansa          

oman järkensä myötä, vapaakaupan ja rauhan hyödyt ymmärrettyään. Sitä vastoin sota ei            

sopinut Cobdenille vapaakaupan ajamisen keinoksi: hän ei pitänyt sitä järkevänä eikä           

moraalisena. 

 

Keskeinen tekijä Cobdenin vaikutusvallan kasvussa rauhanliikkeen sisällä oli myös hänen          

roolinsa Britannian parlamentin alahuoneen jäsenenä. Ensimmäisen kerran hänet valittiin         28

parlamenttiin vuonna 1841, jossa hän istui ensin vuoteen 1857 saakka ja myöhemmin pienen             

tauon jälkeen jälleen vuodesta 1859 kuolemaansa saakka vuonna 1865. Cobden vaikutti           29

parlamentin radikaaleissa, ryhmittymässä, joka pyrki lisäämään sekä taloudellista että         

poliittista liberalismia. Radikaalit ajoivat monia suosittuja asioita, kuten äänestysoikeuden         30

laajentamista, mutta eivät nousseet parlamentaarisesti voimakkaaksi tekijäksi sisäisten        

26 Ibid., 200–201. 
27 I believe that free-trade principles will spread and make converts by means of peace. We are 
making converts every day by the proofs we are affording of the salutary and striking benefits of free 
trade. Therefore, do not talk of war as a means of removing restrictions, or of opening markets. HC 
Deb 16. elokuuta 1853, vol 129, c1801. 
28 Harris 2015, 147. 
29 Hinde 1987, 91–93. 
30 Royle, 2015. 
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näkemyserojen ja tästä seuraavan hajaannuksen takia. Vaikka radikaalien rivit rakoilivatkin,          31

Cobdenista tuli joka tapauksessa merkittävä poliittinen peluri. Tämä johtui pitkälti siitä, että            

hänen ykkösaiheensa vapaakauppa herätti niin paljon huomiota. 

 

Cobdenin ulkomaanmatkat olivat hänen ajattelunsa kannalta keskeisiä. Hän matkusteli         

Britteinsaarten lisäksi ympäri Eurooppaa ja teki vuonna 1835 häneen suuren vaikutukseen           

tehneen matkaan Yhdysvaltoihin, valtioon, jota hän suuresti ihannoi ja jota hän piti            

tulevaisuuden airuena. Tutkimukseni kannalta erityisen kiinnostava oli Cobdenin matka         32

itäiselle Välimerelle Osmanivaltakunnan alueille vuonna 1836, joka vaikutti hänen         

näkemyksiinsä kelvottomina pitämistään turkkilaisista ja Osmanivaltakunnan rappeutumisen       

tilasta.  33

 

Cobden oli vuodesta 1840 eteenpäin naimissa Catherine Anne Williamsin kanssa. Pari sai            

neljä tytärtä ja yhden pojan, joka kuitenkin kuoli vuonna 1856. Tämä henkilökohtainen            

murhenäytelmä vaikutti Cobdenin yhteiskunnalliseen toimintaan juuri Krimin sodan lopulla;         

pysäyttävä kokemus pysäytti myös hänen rauhantyönsä, joskin vain väliaikaisesti. Cobden          

itse menehtyi keuhkokuumeeseen keväällä 1865.  34

 

 

2.2 Cobden valloittaa rauhanliikkeen 

 

Pyrkimyksiä rauhaan on luonnollisesti ollut yhtä kauan kuin sotaakin, ja moni eettinen tai             

uskonnollinen suuntaus on tuominnut väkivallanteot moraalisista lähtökohdista. Varsinaiseksi        

organisaatioksi rauhanliike järjestäytyi kuitenkin vasta 1800-luvun alussa ja eniten tuulta          

siipiensä alle se sai angloamerikkalaisessa maailmassa. Yhtenä taustatekijänä tälle         

kehitykselle olivat Britannian ja Yhdysvaltojen poliittiset järjestelmät, jotka olivat ainakin          

jossain määrin alttiita kansalaisten järjestöjen vaikutukselle: vaaleilla valitut päättäjät ovat          

otollisempia kohteita äänestäjien keskuudessa suosiota nauttivien ideologioiden paineelle        

31 Hoppen 2000, 141. 
32 Hinde 1987, 20–21. 
33 Robbins 2006, 181–182. 
34 Hinde 1987, 326. 
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kuin ilman äänestäjien mandaattia toimivat vallanpitäjät. Britannia ja Yhdysvallat eivät          

tietenkään olleet aikansa ainoita demokratiaa hallintonsa osana käyttäviä valtioita, joten          

selittäviä tekijöitä on muitakin ja nähdäkseni merkittävämpiäkin. Rauhantutkija David         

Cortright jäljittää rauhanliikehdinnän ennen kaikkea angloamerikkalaisiin evankelisiin       

herätysliikkeisiin. Nämä uskonnolliset liikkeet tarjosivat erilaisia tulkintoja Raamatusta ja         35

osa tuomitsi väkivallan melko yksiselitteisesti. Itse argumentoin lisäksi, että kyseisten          

valtioiden geopoliittiset sijainnit, joissa ne olivat esimerkiksi Manner-Eurooppaa paremmassa         

turvassa muiden valtioiden asevoimilta, vaikuttivat tähän rauhanliikkeiden suosion        

kehitykseen: pelko voimakkaiden naapurivaltioiden hyökkäyksestä on ilmeisimpiä syitä pitää         

yllä suuria asevoimia, eikä Britannialla ja Yhdysvalloilla ollut erityisen pelottavia maarajoja. 

 

1800-luvun alkupuoliskon yhdysvaltalainen politiikka osui monilta osin yksiin rauhanliikkeen         

tavoitteiden kanssa: Yhdysvallat piti yllä verrattain pieniä asevoimia ja pyrki pääasiassa           

pysymään erossa sodista ja siirtomaavalloituksista. Yhdysvallat olikin monella tapaa         

Cobdenin ihannevaltio. Britanniassa rauhan puolestapuhujat saivat sitä vastoin huomata         36

olevansa oppositiossa, kun imperiumi turvautui sotavoimiinsa kerta toisensa jälkeen ja ympäri           

maailmaa. Vaikka 1800-luvun alkupuolella oli verrattain vähän suursotia, britit olivat          

jatkuvasti siirtomaaselkkauksissa jossain päin maailmaa. Brittiläinen rauhanaate kasvatti joka         

tapauksessa suosiotaan, vaikkei päässytkään tavoitteisiinsa.  37

 

Lopullisena pontimena brittiläisten rauhantavoittelijoiden organisoitumiselle olivat sodat       

vallankumouksellista ja Napoleonin johtamaa Ranskaa vastaan: pitkät, tuhoisat ja erittäin          

kalliit sodat herättivät vastustusta ja loivat tilausta rauhanaatteelle. Rauhanjärjestön         38

perustaminen näiden sotien aikana olisi näyttäytynyt epäisänmaallisena ja arveluttavana,         

mutta pian sodan päätyttyä, vuonna 1816, brittiläiset kveekarit perustivat rauhanjärjestön          

nimeltä British Society for the Promotion of Permanent and Universal Peace, joka tunnettiin             

myöhemmin parhaiten nimellä London Peace Society. Organisaatio otti jäsenikseen myös          

35 Cortright 2008, 43–44. 
36 Robbins 2006, 183. 
37 Ceadel 2006, 190. 
38 Cortright 2008, 44–45. 
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muita rauhan ystäviä kuin kveekareita ja siitä kasvoi pian Britannian ja koko Euroopan             

merkittävän rauhanjärjestö.  39

 

Innoittajana sotienvastaisen toiminnan organisoitumiselle toimi asiansa läpi ajanut        

abolitionismi. Orjuudenvastainen liike oli todistanut järjestöjen voimaa orastavassa        

kansalaisyhteiskunnassa, minkä lisäksi rauhan puolustaminen ja orjuuden lakkauttaminen        

perustuivat monelta osin samoihin – paljolti juuri herätysliikkeistä kumpuaviin – moraalisiin           

asenteisiin. Niitä jopa ajoivat monessa tapauksessa samat henkilöt. Rauhan puolesta          

tapahtuvalle liikehdinnälle oli siis olemassa paitsi esikuva, myös konkreettista kokemusta ja           

verkostoja. Cobdenillekin orjuus oli vastenmielinen ilmiö, ja vaikka hänen oma poliittinen           40

uransa ajoittui kotimaisen orjuuden kieltämisen jälkeiseen aikaan, hän vetosi ulkomailla yhä           

rehottavaan orjakauppaan argumentaationsa tueksi, esimerkiksi juuri Krimin sodan alla         

perustellessaan, miksi brittien ehdottomasti ei pitäisi puolustaa orjia yhä käyttävää          

Osmanivaltakuntaa.  41

 

Varhaisimpien rauhanjärjestöjen asia oli pitkälti uskonnollinen. Erityisesti kveekarit, mutta         

myös useat evankeliset liikkeet, lukivat Raamatun olevan puheenvuoro rauhan puolesta ja           

tuomitsevan sodan. Samat kristilliset suuntaukset olivat olleet myös orjuudenvastaisen         42

toiminnan keskeisimpiä tukipilareita, ja varhaiset rauhanliikkeet hyödynsivätkin paljon        

erityisesti kveekareiden verkostoja. Järjestöjen käytännöllisen toiminnan kannalta oli        

keskeistä, että muutamat erittäin varakkaat kveekarisuvut asettuivat tukemaan        

rauhanjärjestöjä ja niiden tuki kantoi LPS:n toimintaa seuraavalle vuosisadalle asti.          43

Uskonnollisilla yhteisöillä ja erityisesti kveekareilla olikin keskeinen rooli LPS:ssa – ei           

kuitenkaan niin keskeinen, että se olisi näyttäytynyt varsinaisesti kirkkokuntien omana          

organisaationa. Muutenkin LPS noudatti tarkasti sangen varovaista linjaa: organisaatio oli          44

korkeimmalta johdoltaan ja siten virallisilta linjauksiltaan nimenomaan moraalinen eikä         

suinkaan poliittinen järjestö. Se tuomitsi väkivallan absoluuttisesti, mutta ensimmäisinä         45

39 Cortright 2008, 45–46. 
40 Ceadel 2017. 
41 Esim. Cobden 1836, passim. 
42 Smith 2004, 341–342. 
43 Ceadel 2017. 
44 Ibid. 
45 Cortright 2008, 44. 
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vuosikymmeninään LPS ei puhunut niinkään valtioille kuin yksilöille, eikä siksi näyttäytynyt           

kumouksellisena vaan pikemminkin saarnaavana organisaationa. Samaan aikaan LPS        

kuitenkin salli jäsenikseen myös ei-absoluuttisia rauhanaktivisteja, joilla oli reformistisempi         

suhtautuminen rauhanasiaan. Tällaista johdoltaan absoluuttista, mutta jäsenistöltään myös        

ei-absoluuttista järjestelmää Ceadel pitää LPS:n kasvun mahdollistajana ja siten järjestön          

menestyksen avaimena. Ainakin se on rakenne, joka mahdollisti Cobdenin nousun          46

rauhanliikkeen keskeiseksi hahmoksi. 

 

Tutkimukseni kannalta on kiinnostavaa, että Cobden itse ei kuulunut evankelisiin liikkeisiin           

tai muihinkaan vähemmistökirkkoihin, vaan oli valtavirtaisen anglikaanisen kirkon jäsen.         

Uskonnolliseen enemmistöön kuuluminen erotti hänet muista 1800-luvun alkupuoliskon        

brittiläisistä rauhanaktiiveista. Hän kuului siis siihen joukkoon rauhanliikkeen toimijoita,         

jotka kykenivät verkostoitumaan ja levittämään reformististakin rauhantulkintaansa LPS:n        

sisällä, järjestön ei-reformistisen johdon "suojassa". Tämä asetelma kuitenkin muuttui         

myöhemmin, kun Cobdenista itsestään tuli LPS:n merkittävin hahmo ja reformistinen tulkinta           

rauhasta nousi pinnalle.  47

 

Omasta uskonnollisesta taustastaan huolimatta Cobdenilla oli kuitenkin hyvät välit erityisesti          

kveekarien suuntaan: Bright, joka oli Cobdenin tärkein poliittinen liittolainen, oli itse           

kveekari, ja Cobden oli erittäin aktiivisessä kirjeenvaihdossa Joseph Sturgen (1793–1859) –           

näkyvän kveekarin, orjuudenvastaisen kamppailun keskeisen hahmon ja vanhemman polven         

rauhanaktivistin – kanssa. Cobden toimi taidokkaasti rauhanliikkeen kristillisesti        48

moninaisessa kentässä. Hänen oma valtavirtainen anglikaanisen kirkon jäsenyytensä ilmentää         

kuitenkin kirkkaasti sitä, että hän todella edusti muutosta rauhanaatteen parissa: hän oli            

vähemmän kiinnostunut yksilöiden moraalista kuin taustaltaan ja tulkinnoiltaan ennen         

kaikkea kristilliset rauhanliikkeen jäsenet, joiden ajattelua ja toimintaa määrittivät heidän          

kirkkokuntiensa opit. Cobdenilla oli toisenlainen tulokulma. 

 

46 Ceadel 2017. 
47 Ceadel 2006, 190–191. 
48 Ibid., 190–191. 
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Saarnahenkinen, yksilön moraaliin vetoava rauhanaktivismi ei saanut pidettyä Britanniaa         

erossa sodista. Toisenlaiselle, käytännöllisemmälle rauhanaktivismillekin oli siis tilausta ja         

nähdäkseni juuri tämä oli olennainen tekijä Cobdenin nousussa niin merkittäväksi tekijäksi           

LPS:ssa ja siten rauhanliikkeessä yleisemminkin. Cobden näki rauhan eri tavalla: hänelle           

kyse ei ollut vain yksilön moraalisesta toiminnasta, vaan hyvistä käytänteistä ja rakenteista,            

joihin valtiot ja muut merkittävät toimijat tuli saada sitoutuneiksi. Tämä on nähdäkseni            49

kaikista tärkein yksittäinen muutos, jonka Cobden toi sotienvastaisen toiminnan piiriin: hän           

keskittyi rakenteisiin, ei yksilöihin. Erityisen olennaisessa roolissa Cobdenin ajattelussa oli          

valtion roolin vähentäminen: hän uskoi valtion olevan sodasta vaikutusvaltansa saavan          

aristokratian vaikutuskanava, jonka roolin minimoimalla rauhanomaisemmat tahot       

yhteiskunnassa, aivan erityisesti porvarillinen keskiluokka, saisivat enemmän vaikutusvaltaa        

ja siten maailmasta tulisi rauhanomaisempi ja vauraampi paikka. Ollessaan yhteydessä          50

liittolaisiinsa hän vetosi keskiluokkaisen kehitysoptimisminsa vääjäämättömyyteen: 

 

Jos me vetoamme [enemmistöön] ja teemme sen hyvän asian puolesta ja           

jatkamme sitä, lopulta he tulevat liittymään riveihimme .  51

 

Cobdenille keskiluokan enemmistön moraalisuus oli tosiasia, ja – ainakin pyrkiessään          

valamaan liittolaisiinsa toivoa – hänen ideologiansa oli rationaalisen tulevaisuuden         

vääjäämätön voittaja. 

 

Valtioiden roolin vähentämisen toinen puoli oli maailmanlaajuisen vapaakaupan        

korostaminen: tätäkin Cobden piti maailmaa paitsi vaurastuttavana, myös keskinäisten         

riippuvuussuhteiden myötä vähemmän sotaisaksi tekevänä voimana. Kun 1840-luvulta alkaen         

Cobdenista tuli LPS:n johtohahmo, vapaakaupasta tuli yksi rauhanaktivismin keskeisistä         

sisällöistä.  52

 

49 Harris 2015, 156. 
50 Hinde 1987, 69; esim. Cobden, kirje Joseph Sturgelle 7.2.1853, The Letters of Richard Cobden. 
Volume II ~ 1847– 1853, 481–282. 
51 If we appeal to them & have a good cause, & it be well sustained, they will in the end rally to our 
ranks. Cobden, kirje Joseph Sturgelle 12.9.1853 , The Letters of Richard Cobden. Volume II ~ 1847– 
1853, 528–529. 
52 Harris 2015, 147. 
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Evankelisten liikkeiden kristitty rauhanaate ja Cobdenin edustama, vapaakauppakeskeinen        

rauhanaate voidaan tulkita sekä toistensa kilpailijoiksi että saman kolikon kahdeksi eri           

puoleksi: näiden ideologioiden lähtökohdissa oli huomattavia eroja, mutta toisaalta         

herätysliikkeiden maailmankuva oli pääsääntöisesti hyvin talous- ja vaurastumismyönteinen        

ja useat niistä pitivät taloudellista menestystä hyvin eletyn elämän merkkinä.          

Herätysliikkeiden ja kveekarien hallitsema rauhanliike oli siis kelpo kasvualusta         

talousorientoituneelle rauhantulkinnalle. 1800-luvun ensimmäisen puoliskon lähestyessä      53

loppuaan rauhanaate tuli määritellyksi sekä uskonnollisesti että taloudellisesti, eikä tästä          

muodostunut merkittäviä ristiriitoja – nähdäkseni juuri herätysliikkeiden ja kveekarismin         

maallisen omaisuuteen suhteen suopeiden asenteiden vuoksi. Tämä aatteellinen ristipaine         

muodosti kuitenkin reunaehdot, joiden puitteissa Cobdenin oli luovittava. Pääsääntöisesti hän          

onnistui pysymään hyvissä väleissä sekä kristittyjen että talousorientoituneiden        

rauhanaktivistien kanssa. 

 

Viime kädessä Cobdenin nousua rauhanliikkeen johtohahmoksi selittää hänen ajatustensa         

suosio. Hänen varallisuutensa ja aktiivinen työskentely rauhanasian eteen olivat toki          

merkittäviä selittäviä tekijöitä, mutta ennen kaikkea hän edusti sellaista rauhanaatetta, jonka           

taakse viktoriaaniset liberaalit olivat valmiit asettumaan. Vapaakauppamyönteisyys oli        

suosittu poliittinen positio ja vapauden retoriikka vetosi liberaaleihin. Lisäksi loitontuminen          54

saarnahenkisestä evankelisuudesta laajensi rauhanaatteen potentiaalista kannatuspohjaa myös       

uskonnollisesti eri tavalla ajattelevien pariin ja Cobdenin eksplisiittinen poliittisuus teki          

liikkeestä toiveikkaamman: hänen edustamansa rauhanliike todella pyrki vaikuttamaan        

Britannian politiikkaan ja ankkuroitumaan parlamentaariseen todellisuuteen.  55

 

 

2.3 Parlamentaarinen todellisuus 

 

Loikka politiikan maailman ei ollut yksiselitteisen hyvä asia rauhanliikkeelle: siinä missä           

kristillinen rauhanliike ei ollut ollut luonteeltaan provosoiva ja oli saanut propagoida           

53 Vernon 2017, 153–154. 
54 Hoppen 2000, 132–134. 
55 Ceadel 2017. 
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epäreformistista asiaansa melko rauhassa, astuminen politiikan näyttämölle toi        

rauhanaatteelle uusia vastustajia. Cobden kehysti rauhanaatteen uudenlaisella       

yhteiskunnallisella tavalla ja sitoi liikkeen aikansa politiikkaan. Tämä poliittinen areena oli           

Krimin sodan alla myllerryksen vallassa juuri Cobdenin omimman aiheen, vapaakaupan,          

tiimoilta. 

 

Vapaakauppa oli niinkin polttava poliittinen aihe esi- ja varhaisten viktoriaanisten          

maailmassa, että toinen Britannian parlamentin perinteisistä pelureista, suuri ja voimakas          

konservatiivipuolue, jakautui sen tiimoilta kahtia: puolueen vanhoja protektionistisia        

periaatteita vastustavaa uutta ryhmittymää kutsuttiin "peeliläisiksi" viljalait kumonneen        56

konservatiivipuolueen pääministeri Robert Peelin (1788–1850) mukaan. Purkaessaan viljalait        

liberaalien whigien ja parlamentin radikaalien tuella Peel vieraannutti enemmistön omasta          

puolueestaan ja aiheutti sen jakautumisen kahtia peeliläisiin ja protektionisteihin. Tämä          

heikensi konservatiivien poliittista asemaa huomattavasti ja Britannian hallitukset        

muodostettiin jonkinlaisella yhdistelmällä whigejä, peeliläisiä ja radikaaleja aina Krimin         

sodan päättymiseen asti, lyhytikäistä vuoden 1852 protektionistihallitusta lukuunottamatta.        

Krimin sotaan Britannian vei George Hamilton-Gordonin (1784–1860) eli lordi Aberdeenin          

johtama peeliläisistä, whigeistä ja yhdestä radikaalista koostuva ja vuonna 1852 aloittanut           

hallitus, joka menetti sodan myötä parlamentin enemmistön luottamuksen ja erosi vuonna           

1855. Loppuun Krimin sodan saattoi tätä seurannut whig-hallitus.  57

 

Konservatiivipuolue piti asianaan puolustaa brittiläistä maailmanjärjestystä ja suhtautui siksi         

epäillen ja lähtökohtaisen torjuvasti rauhanaatteeseen. Sen heikko asema liberaalivoittoisessa         

parlamentin alahuoneessa oli siis Cobdenille periaatteessa eduksi, mutta tällä poliittisella          

asetelmalla oli olennainen vaikutus siihen, keiden kanssa Cobden oli useimmiten          

törmäyskurssilla: hänen parlamentaarisia päävastustajiaan eivät olleet hänen kanssaan        

monesta asiasta eri mieltä olevat konservatiivit, vaan lähtökohtaisen samanmieliset liberaalit.          

Radikaali Cobden ja liberaalienemmistö löysivät yhteisen nuotin tai vähintäänkin tyydyttävän          

kompromissin useimmissa poliittisissa kysymyksissä – liberaalit uudistukset esimerkiksi        

56 Englanniksi "peelites". 
57 Claeys 2004, 193. 
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sanomalehdistön ja vapaakaupan suhteen etenivät jokseenkin Cobdenin toiveiden mukaisesti         

– mutta rauhan asioissa Cobden sai huomata olevansa oppositiossa.  58

 

Hallituksien ja parlamentin enemmistön omaksuma liberalismi kehittyi varhaisina        

viktoriaanisina vuosikymmeninä liberaalin interventionismin suuntaan: tämän ajattelutavan       

mukaan Britti-imperiumin ei ollut ainoastaan oikeutettua, vaan suorastaan velvoitettua jakaa          

oikeutta ja suojella yksilönvapauksia ympäri maailmaa. Tällainen nimenomaan liberaalista         59

näkökulmasta muodostettu, sotilaalliset väliintulot oikeuttava ideologia oli Cobdenille        

ongelmallinen, sillä se tarkoitti, että kamppaillakseen rauhanasian puolesta hänen oli          

käännyttävä liberaaleja kanssa-ajattelijoitaan vastaan. Liberaali interventionismi olikin se        

ajatusmalli, jota vastaan Cobden pääasiassa argumentoi edistäessään rauhanaatetta – ei siis           

konservatiiveja vastaan, joiden kanssa Cobdenilla oli huomattavasti enemmän ideologisia         

eroja. 

 

Liberaalin interventionismin voittokulun keskeisin hahmo oli Henry John Temple eli          

varakreivi Palmerston (1784–1865), brittiläisen politiikan voimahahmo ja Krimin sodan         

loppuvaiheiden Britannian pääministeri. Hän myötävaikutti poliittisella toiminnallaan ja        60

taitavalla retoriikallaan Britannian väliintuloalttiuteen ja varmisti, että saarivaltio oli         

kansakuntien eturivissä puolustamassa liberaaleja arvoja, tarvittaessa myös asein. Palmerston         

oli istunut monessa merkittävässä ja yleensä ulkopoliittisesti suuntautuneessa virassa         

Britannian hallituksissa, mutta Krimin sodan aikaan hän oli sisäministerinä. Cobden itse piti            

Palmerstonia olennaisimpana poliittisena kilpailijanaan ja vastavoimana ajamalleen       

ideologialle. Vastaavasti Palmerston argumentoi rauhanliikettä, tai ainakin sen poliittista         61

siipeä, vastaan parlamentissa:  62

 

58 Hinde 1987, 138. 
59 Ibid., 252. 
60 Davis 2004, 37–38. 
61 Ceadel 2006, 201. 
62 Brown 2006, 86, 91. 
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Minä pidän rauhanjärjestöä erittäin hyvää tarkoittavien fanaatikkojen järjestönä        

– aivan liian hyvinä, jotta heille voisi uskoa mitään poliittisia tehtäviä tässä            

pahassa ja syntisessä maailmassa.  63

 

Palmerstonin vähättelevä kuvaus rauhanliikkeestä edustaa sangen hyvin sitä argumentaatiota,         

jota rauhanliikettä vastaan käytettiin: rauhanaktivismi esitettiin fanaattisena ja naiivina – ei           

pahantahtoisena, mutta typeränä ja liian hyväuskoisena. 

 

Cobdenin taistelu liberaalia interventionismia vastaan ei ollut menestys: hän ei saanut           

vähennettyä Britannian innokkuutta sotkeutua muun maailman asioihin ja hävisi         

merkittävimmät väittelynsä aiheesta . Tämä on tutkimukseni kannalta huomionarvoista:        64

vaikka Cobdenin ajatukset herättivät laajaa kiinnostusta ja hänen aatteellisella perinnöllään          

oli ja on pitkäaikaisia vaikutuksia, oman aikansa poliittisella kentällä hänen          

rauhanhankkeensa epäonnistui ja liberaali interventionismi voitti. 

 

 

2.4 Rakenteellisen rauhan perusta 

 

Vaikka Cobden olikin omaperäinen ajattelija, hänenkään ideologiansa ei kummunnut tyhjästä,          

vaan hänellä oli omat aatteelliset innoittajansa ja esikuvansa. Kuten Stack kuitenkin esittää,            

Cobdenin ideologinen tausta on vaikeasti jäljitettävissä. Nähdäkseni ainakin osittainen syy          65

tälle on Cobdenin vähäinen muodollinen koulutus, ja siitä seuraava "virallisen" ideologisen           

viitekehyksen puute, mutta Stack esittelee tälle myös toisenlaisen selitysmallin: hänen          

mukaansa Cobdenia käsittelevä tutkimus ja kirjallisuus on enemmän tai vähemmän          

tiedostavasti jättänyt erittelemättä hänen ilmeisintä innottajaansa, George Combea        

(1788–1858). Tällaisessa valikoivassa aattellisten virtausten jäljittämisessä on Stackin        

mukaan taustalla Comben huono jälkimaine: Combe tunnetaan nykyään ja tunnettiin jo           

1800-luvulla parhaiten frenologisista ajatuksistaan, eikä kallonmittaukseen perustuva       

63 I look upon the Peace Society as a society of very well-intentioned fanatics–much too good to be 
entrusted with any political functions in this wicked and sinful world. HC Deb 21. helmikuuta 1853, 
vol 124, c362. 
64 Hoppen 2000, 202. 
65 Stack 2006, 28–29. 
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pseudotiede ole erityisen pätevänä tai ihailtavana pidetty harraste. Stack kuitenkin          

argumentoi, että Comben ajattelu ja erityisesti hänen kirjansa The Constitution of Man (1828)             

oli Cobdenin ajattelun olennainen tukijalka. The Constitution of Man on teos, joka käsittelee             

yhteiskuntaa rakenteellisena kokonaisuutena erityisesti frenologiaan perustuen. Cobden itse        

harrasti frenologiaa ja oli Manchesterin frenologisen seuran johtavia jäseniä. Cobden piti           

Combea suuressa arvossa ja puhui tästä oppi-isänään. Ei Cobden Comben ajatuksia kritiikittä            

omaksunut, vaan argumentoi itse asiassa usein niitä vastaan, mutta joka tapaksessa Cobden            

omaksui Comben tavan hahmottaa maailmaa rakenteellisena kokonaisuutena.  66

 

Oman tutkimukseni kannalta Comben roolin arvioiminen on erittäin kiinnostava näkökulma,          

koska vaikka Comben ajattelun sisältö ei olisi vaikuttanut määrättömän merkittävästi          

Cobdenin ideologiaan, sen rakenne selvästikin vaikutti. Yhteiskunnan hahmottaminen        

rakenteellisena kokonaisuutena on olennainen edellytys rakenteellisten ratkaisujen etsimiselle        

ja juuri rakenteellisuus oli Cobdenin kirkkain anti rauhanaatteelle. Rakenteellista tapaa          

hahmottaa yhteiskunta seurasivat rakenteisiin tähtäävät vaikuttamiskeinot. Korostan lisäksi        

Stackin hengessä, että Cobdenin frenologisen mielenkiinnon vähätteleminen ei ole suotavaa          

siinäkään suhteessa, että se on joka tapauksessa osa hänen ideologiaansa. Tämä on            

nähdäkseni syytä pitää mielessä esimerkiksi hänen rotuun liittyviä asenteita tarkastellessa,          

joihin palaan myöhemmin. 

 

Cobdenille rauha oli monitahoinen ilmiö, eikä ole lainkaan yksiselitteistä, missä suhteessa           

rauha oli hänelle henkilökohtaisesti nimenomaan kristillinen ja moraalinen kysymys, ja          

kuinka paljon hänen vaakakupissaan painoivat käytännölliset ja erityisesti taloudelliset seikat.         

Hän toimi useissa eri verkostoissa ja – jos nyt ei suoranaisesti muuttanut puheenvuorojensa              67

sisältöjä – niin ainakin hienosääti niiden painotuksia kulloisenkin yleisönsä perusteella.          68

Cobden ei kuulunut itse herätysliikkeisiin joiden jäsenistöstä kristillinen herätysliike sai          

enemmistön kannattajistaan, mutta korosti silti henkilökohtaisemmissa puheenvuoroissaan,       

kuten kirjeissään, juuri uskonnollista väkivallattomuutta. Julkisemmissa ulostuloissaan, kuten        

pamfleteissa ja parlamenttipuheissa, hän kuitenkin korosti rauhan rakenteellisempia ja         

66 Stack 2006, 28–29. 
67 Ceadel 2006, 190–191. 
68 Ibid., 191, 193, 198. 
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yhteiskunnallisempia ulottuvuuksia. Omasta puolestani en pyri henkilöhistorialliseen       

selontekoon siitä, millaisia Cobdenin henkilökohtaiset tai psykologiset vaikuttimet olivat,         

vaan tarkastelen sitä hänen ideologiaansa ja sitä rauhan mallia, jota hän ajoi yhteiskunnassa             

eteenpäin ja jonka hänen työnsä nosti yhteiskunnallisesti merkittäväksi. Pitäydyn siksi pitkälti           

hänen rauhantulkintansa käytännönläheisemmissä ja poliittisemmissa ilmentymissä. Koen       

kuitenkin merkitykselliseksi korostaa ja pitää mielessä, että uskonnolliset vaikuttimet olivat          

Cobdenin ajattelussa tärkeässä roolissa. Lisäksi se rauhanliike jonka osaksi hän tuli oli            

perustavanlaatuisella tavalla kristillinen. Tämä kuitenkin muuttui Cobdenin roolin kasvaessa:         

erittäin merkittävä – mahdollisesti jopa kaikista merkittävin – vaikutus, joka Cobdenilla           

rauhanliikkeeseen oli, oli sodanvastaisen taistelun siirtäminen myös vähemmän hartaille         

areenoille. Cobden ideologioineen muutti rauhan ja väkivallattomuuden merkityksiä;        

moraalisista käsitteistä tuli poliittisia positioita. 

 

Cobdenin mukaan sodat eivät siis vähentyneet yksilön moraalia parantamalla, vaan luomalla           

järjestelmiä, joissa valtaapitäville tahoille olisi ollut edullisempaa säilyttää rauha kuin mennä           

sotaan. Kuten aiemmin kirjoitinkin, Cobdenin mukaan nimenomaan vapaakaupalla oli tässä          

merkittävä rooli: hän uskoi valtioiden vallan vähentämisen sekä tullirajojen ja          

protektionistisen säätelyn purkamisen johtavan entistä kansainvälisesti riippuvaisempaan       

maailmaan, jossa sota muuttuisi niin epäkannattavaksi, että siihen ei ryhdyttäisi.  69

 

Juuri tämä vapaakaupan ja rauhan yhteys on Cobdenin ideologian se piirre, joka häneen             

yleisimmin liitetään ja johon moni häneen keskittyvä tutkimus pureutuu.         

Vapaakauppakeskeisyys onkin Cobdenin omaperäisimpiä näkökulmia rauhaan ja se yhdistyy         

luontevasti hänen muuhun yhteiskunnalliseen ajatteluunsa. Tässä suhteessa hän ei koskaan          

hylännyt taustaansa manchesterilaisena porvarina, vaan piti talousnäkökulmaa jatkuvasti        

tapetilla. Pidän kuitenkin tärkeänä tarkastella Cobdenin rauhanideologiaa kokonaisuutena,        

josta vapaakauppa-ajattelu muodostaa vain osan. Hänen kirjoituksissaan ja        

puheenvuoroissaan korostuivat jatkuvasti myös muut sekä brittiläistä yhteiskuntaa että         

laajempaa maailmaa koskevat seikat.  70

 

69 Harris 2015, 243–244. 
70 Quinault 2006, 59. 
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Cobden piti minimalistista valtiota silläkin tapaa ihanteellisena, että se jättäisi asevarusteluun           

vähemmän rahaa. Hänen ajattelussaan sotilasmenot itsessään lisäsivät valtioiden alttiutta         

lähteä sotaan: suuret sotavoimat saivat sodan näyttämään houkuttelevalta        

ongelmanratkaisukeinolta, eikä muita vaihtoehtoja täytynyt tällöin edes harkita. Lisäksi         

sotilasmenot olivat Cobdenin mukaan huonoa taloudenpitoa ja epätehokasta resurssien         

kohdentamista. Taloudellinen näkökulma oli keskeinen osa Cobdenin sota- ja         

interventiokritiikkiä, eikä hän tahtonut lisää veroihin johtavia kuluja jo valmiiksi          

velkaantuneelle kotimaalleen.  71

 

Cobdenin pyrkimys vähentää valtion roolia on nähdäkseni vaarallinen anakronististen         

narratiivien muodostamisen paikka. Vaikka hän pyrkikin pääsääntöisesti mataliin veroihin ja          

ajatteli hyvin talousorientoituneesti, hänen ajatuksensa valtion roolista eivät vastanneet         

kaikilta osin sellaista laissez-faire-taloutta, jota kohti viktoriaaninen Britannia liikkui         

1800-luvun aikana ja johon hänen poliittinen viitekehyksensä yhdistetään. Cobden         

esimerkiksi pyrki toiminnallaan lisäämään valtion rahankäyttöä koululaitokseen, eikä        

vastustanut kaikkia tulleja – ainoastaan niitä, joita hän piti protektionistisina. Cobdenin           72

ideologian vivahteiden ymmärtämisen näkökulmasta pidän tärkeänä alleviivata sitä, että         

hänen mielestään valtiovallalla oli kyllä tärkeitä tehtäviä, joita varten sen tuli kerätä tuloja,             

mutta suuret sotilasmenot eivät saaneet häneltä hyväksyntää: hän uskoi valtion suuren           

budjetin valuvan yleensä juuri sotalaitokselle.  73

 

Cobdenille rauha oli myös luokkakysymys: hänen mukaansa porvarillinen keskiluokka oli          

moraalinen ja järkevä kansanosa, jonka vaikutusvallan kasvu parantaisi yhteiskuntaa. Hänen          

ajattelussaan tämän yhteiskuntaluokan nousu ensin aristokraattisen yläluokan rinnalle ja sitten          

sen ohi olisi väylä rationaalisempaan, parempaan ja rauhanomaisempaan tulevaisuuteen.         74

Tämä oli seurausta siitä Cobdenin ajatuksesta, että sotiminen ei ollut taloudellisesti järkevää            

ja että porvarillinen keskiluokka teki päätöksensä taloudellisesti järkevällä tavalla – näin ollen            

keskiluokkainen yhteiskunta olisi myös rauhanomaisempi yhteiskunta. Tällainen       

71 Hinde 1987, 199–200. 
72 Hammarlund 2005, 85–87, 93–93. 
73 Ibid., 89–91. 
74 Hammarlund 2005 29–31; esim. Cobden 1836, passim; Cobden, kirje John Brightille 10.9.1853, The 
Letters of Richard Cobden. Volume II ~ 1847– 1853, 526. 
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kehitysoptimistinen usko talousrationaalisuuteen oli tyypillistä viktoriaanisen keskiluokan       

itseymmärrykselle.  75

 

Rauhanomaisuuden lisääntyminen porvarillisen keskiluokan vaikutusvallan kasvaessa      

aristokraattiseen yläluokkaan verrattuna ei johtunut Cobdenin ajatuksissa ainoastaan        

keskiluokan rationaalisuudesta, vaan tästä rationaalisuudesta yhdistettynä siihen, että        

porvarisluokalle sodasta oli suoranaista haittaa. Aristokraattisen yläluokan Cobden näki         

perustelevan vaikutusvaltansa sodalla ja sen uhalla, joten rationaalinen yläluokka ei riittänyt           

tekemään yhteiskunnasta väkivallatonta. Sen sijaan vallan kahvaan tarvittiin juuri         

rationaalinen keskiluokka, jonka elinehtoina olivat tuotanto ja kauppa, joilla meni sitä           

paremmin, mitä vakaammat yhteiskunnalliset olot vallitsivat. Käytännön tasolla tämä tarkoitti          

Cobdenin kannattavan äänestysrajan laskemista sellaiselle tasolle, että mahdollisimman moni         

keskiluokan edustaja saisi äänensä kuuluviin. Mainittakoon, että Cobden tiedosti kyllä, että           76

osa porvaristosta itse asiassa sai elantonsa sodasta, mikä välittyy esimerkiksi hänen           

seuraavasta parlamenttipuheenvuorostaan: 

 

Minä arvelen että jopa Birminghamissa, huolimatta siitä että siellä valmistetaan          

musketteja, jos sellainen tapaaminen järjestettäisiin kaupungintalolla, kansa       

kannattaisi arvostettua herraa mieluummin rauhanomaisessa ratkaisussa kuin       

suistaisi valtion sotaan saavuttaakseen saman päämäärän kuukautta tai kahta         

aiemmin.  77

 

Cobden otti siis huomioon, että osa keskiluokasta itse asiassa sai sodasta taloudellista hyötyä,             

Birminghamin tapauksessa aseteollisuuden avulla. Kokonaisuutena hän kuitenkin piti sotaa         

ehdottomasti taloudelle ja sitä kautta yhteiskunnalle haitallisena ilmiönä. 

 

75 Hewitt 2004, 308–309, 313. 
76 Cobden, kirje Joseph Sturgelle 7.2.1853, The Letters of Richard Cobden. Volume II ~ 1847– 1853, 
481; Cobden, kirje Joseph Sturgelle 7.2.1853, The Letters of Richard Cobden. Volume II ~ 1847– 
1853, 528–529. 
77 I think that even in Birmingham itself, notwithstanding muskets are manufactured there, the people, 
if there was a meeting held in the Town Hall, would rather support the noble Lord in a pacific policy, 
than precipitate the country into a war to obtain the same objects a month or two earlier. HC Deb 16. 
elokuuta 1853, vol 129, c1798. 
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Cobdenin usko keskiluokkaan, porvaristoon ja vapaakaupan autuaaksitekevään voimaan        

lienee ilmeisin paikka hänen ideologiansa kritisoimiselle. Marxilainen kapitalismin kritiikki         

on nykytutkijalle melko itsestään selvällä tavalla sovellettavissa ajatusketjuun, jonka mukaan          

kapitalismi vähentää sotia maailmasta, koska sotiminen ei ole taloudellisesti kannattavaa –           

koska on arvatenkin olemassa tilanteita, joissa tietyille tahoille sotiminen itse asiassa on            

taloudellisesti järkevä ratkaisu. Pidän kuitenkin vähemmän ilmeisellä tavalla kiinnostavana         

sitä, kuinka vähän aikalaiskritiikkiä Cobden kohtasi tämän epäkohdan tiimoilta:         

viktoriaaninen Britanniahan päätyi sotiin yksityisten taloudellisten intressien suojelemiseksi,        

kaikista alleviivaavimmalla tavalla oopiumsodissa.  78

 

Tätä markkinakeskeisen ajattelun ja sotaisuuden yhteyteen kohdistuvaa kritiikkiä Cobden ei          

kuitenkaan joutunut torjumaan. Pääasiallisena syynä tälle pidän sitä, että sekä sotaan että            

kapitalismiin kriittisesti suhtautuvilla tahoilla – joita työväenliikkeen nousun todistaneessa         

1800-luvun Britanniassa toki oli – ei ollut kanavia, joita pitkin esitettyyn kritiikkiin            

Cobdenilla liittolaisineen olisi ollut painetta vastata. Hänen parlamentaariset        

päävastustajansa, eli liberaalit interventionistit, olivat myös erittäin markkinamyönteisiä. K.         

Theodore Hoppen ja Boyd Hilton argumentoivat omissa tutkimuksissaan, että Cobden itse oli            

sokea tälle kapitalismin ja sotien yhteydelle, eikä lähdetyöskentelyni ole antanut ymmärtää,           79

etteikö näin olisi. Cobdenin ideologian mukaan rauhan täytyi olla taloudellisesti rationaalista,           

koska muussa tapauksessa taloudellisesti rationaalisen keskiluokan valtaannousu ja        

vapaakaupan asian edistäminen eivät olisi tehneet maailmasta rauhanomaisempaa paikkaa.         

Tämä on nähdäkseni olennaisimpia avaimia Cobdenin ideologiaan, sekä kenties sen          

merkittävin epävarmuustekijä: Cobdenin mukaan rauha oli porvaristolle ehdottomasti        

edullinen ilmiö, mutta hän ei perustellut erityisen täsmällisesti, miksi asia oli näin. Miksi             

rauhan täytyi olla taloudellisesti rationaalista? Cobdenin usko talousrationalismiin oli sangen          

vankkumaton, vaikka hänen suhtautumisensa keskiluokkaan muuttuikin huomattavasti       

kriittisemmäksi juuri Krimin sodan aikana. 

Koska Cobdenin mukaan sota oli niin paha asia, että sen pitäminen hyvänä ei ollut              

ei-aristokraattiselle kansanosalle itse asiassa ikinä tietämistä, vaan aina luulemista,         

78 Badsey 2015(a). 
79 Hilton 2006, 245–246; Hoppen 2000, 158–159.  
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rauhanomaista yhteiskuntaa olisi edesauttanut parhaiten tämän tilanteensa ymmärtävä kansa.         

Cobden tiedosti, että toimiakseen hänen mallinsa hyvästä yhteiskunnasta vaati valistuneita ja           

vastuullisia kansalaisia. Väylänä tällaiseen kasvuun hän piti koululaitosta ja vapaata          

sanomalehdistöä. Hänen poliittisen uransa kannalta nämä olivatkin merkittäviä teemoja:         80

Cobden kamppaili koululaitoksen parantamiseksi sekä "tietoverojen" poistamiseksi.       81 82

"Tietoverot" viittasivat lakiin, joka velvoitti brittiläiset lehdet maksamaan leimaveroa, joka          

rajoitti merkittävissä määrin sanomalehtien painamista ja sitä kautta nosti sitä hintaa, joka            

täytyi maksaa tullakseen kuulluksi yhteiskunnassa. Tämä samainen vero liittyi Cobdenin          

rauhantulkintaan siitäkin näkökulmasta, että se mahdollisti aristokratian kontrollin        

lehdistöstä. Cobden ei ollut lainkaan tyytyväinen oman aikansa lehdistön tilanteeseen vaan           83

uskoi valtavirtaisen ja aivan erityisesti lontoolaisen lehdistön olevan aristokratian ja muiden           

sodanlietsojien hallussa ja toimivan siksi rauhan asiaa vastaan. Hän kritisoi erityisesti The            84

Times iä, mutta myös muuta valtavirtaista lehdistöä siitä, että aristokratia oli valjastanut ne            

työkaluikseen.  85

Puhuessaan parlamentissa sanomalehdistön leimaveroa vastaan Cobden perusteli helposti        

saatavilla olevien sanomalehtien hyötyjä monipuolisesti: hän kuvaili esimerkiksi kuinka halpa          

lehdistö oli lisännyt New Yorkin kadunmiesten älyllisyyttä ja kuinka sanomalehdistön          

vapauttaminen nyt, kun kansa oli tyytyväistä, olisi turvallisempaa kuin odottaa katkeraa           

painetta, joka purkaantuisi vallankumouksellisuutena. Tämän tutkimuksen osalta erityisen        86

kiinnostavaa on, kuinka hän puhui sanomalehdistön mahdollistaman yhteiskunnallisen        

keskustelun suhteesta rauhanideologiaan: 

Niissä halvoissa sanomalehdissä saattaisi nähdä asioita, joista on eri mieltä, ja           

kenties minä saattaisin nähdä, kuinka jotain tiukkaa poliittista näkemystäni ei          

hyväksytä; saattaisin kenties nähdä, kuinka taistelutahtoiset maanmieheni       

80 Hoppen 2000, 93; Howe 2006, 7. 
81 Englanniksi "taxes on knowledge". 
82 Hinde 1987, 43–45, 55, 215. 
83 Jones 2004, 370; esim. HC Deb 14. maaliskuuta 1853, vol 125, c162; HC Deb 14. huhtikuuta 1853, 
vol 125, c1179. 
84 Brown 2006, 84–85; Cobden, kirje Joseph Sturgelle 12.9.1853, The Letters of Richard Cobden. 
Volume II ~ 1847–1853, 528–529. 
85 Jones 2004, 372. 
86 HC Deb 14. huhtikuuta 1853, vol 125, c1183. 
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käsittelevät näkemystäni rauhan kysymyksestä erittäin kovasti; mutta minulla ei         

olisi mitään vastalausetta sen keskustelun jatkumiselle; ja jos minä huomaisin,          

että periaatteeni eivät kestä keskustelua, minä hylkäisin ne.   87

Lainaus toimii hyvänä esimerkkinä Cobdenin uskosta järkeen. Hänen mukaansa hyvin          

argumentoitu ja hyvin perusteltu argumentaatio sanomalehdistössä voisi toimia ideoiden         

mittana. Hyvistä ideoista tulisi suosittuja, kun huonot vaihtoehdot eivät kestäisi          

argumentaatiota. Samalla tavallinen kansa pääsisi mukaan tähän keskusteluun. Lainauksesta         

välittyy myös Cobdenin tiedostava, kenties jopa hieman ironinen asenne oman rauhanasiansa           

nauttiman vähäisen suosion suhteen: hän käytti rauhanaatetta esimerkkinä ideologiasta josta          

luopuisi jos vain kohtaisi rationaalisia vasta-argumentteja. Joka tapauksessa hänen         

argumentaationsa ytimessä oli ajatus siitä, että yhteiskunnallisessa keskustelussa        

rationaalisuus jyräisi epärationaalisuuden; ainakin, jos lehdissä julkaiseminen ei olisi         

keinotekoisen leimaveron myötä kallista. 

Kamppailu lehdistön leimaveroa vastaan oli taistelu, jonka Cobdenin ja muiden liberaalien           

tapa ajatella voitti. Ajatus oli suosittu parlamentin liberaalien runsaslukuisissa piireissä.          

Viimeisetkin ”tietoverot" lakkautettiin 1855 ja Cobden alkoi toimia oman, sodanvastaisen          

lehtensä perustamiseksi. Tämä hanke kuitenkin kuihtui melko pian: Krimin sota päättyi, eikä            

Cobden kokenut lehdelle enää yhtä akuuttia tarvetta, minkä lisäksi Cobdenin pojan kuolema            

hillitsi hänen yhteiskunnallista aktiivisuuttaan lehden kannalta kriittisenä aikana.  88

Vaikka Cobden syyttikin yhteiskunnallisesta sodanlietsonnasta ennen kaikkea aristokratiaa,        

hän ei päästänyt massoja tai liberaalejakaan helpolla. Hän kritisoi kovasanaisesti helposti           

harhaanjohdettavissa olevia väkijoukkoja, jotka kerta toisensa jälkeen huijattiin luulemaan,         

että sota on tarpeen. Cobdenilla oli kovat odotukset keskiluokan suhteen eikä hän säästellyt             89

87You would perhaps see things in those cheap papers with which many of you would 
disagree, and perhaps he (Mr. Cobden) might see some of his strict political notions 
disapproved; he might perhaps see his notions on the peace question dealt very hardly with 
by the combativeness of his countrymen; but he would have no objection to allow that 
discussion; and, if he found that his principles would not bear discussion, he would abandon 
them. HC Deb 14. huhtikuuta 1853, vol 125, c1183. 
88 Hinde 1987, 258–259. 
89 Cobden, kirje Collet Dobson Colletille 11.2.1853, The Letters of Richard Cobden. Volume II ~ 
1847–1853, 584. 
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sanojaan, kun hänelle mieleisin yhteiskuntaluokka ei ylittänytkään hänen asettamaansa rimaa.          

Omasta näkökulmastaan rationaalisiin aateveljiinsäkin Cobden viittasi "narreina": 

Mutta määrätietoisella ja ketterällä lehdistön käsittelyllään lordi P. on         

harhaanjohtanut liberaalipuolueen ja jopa rauhanjärjestön pitämään itseään       

uskollisena ystävänään, ja minä suoraan sanottuna uskon, että hän nauraa näille           

narreilleen.  90

Huomionarvoista on myös se, että lainauksessa viitattu "lordi P. " on lordi Palmerston, jota              

Cobden todellakin piti pääasiallisena poliittisena vastustajanaan. Cobdenin ajatusmaailmassa        

varsinaisia antagonisteja olivat siis aristokraatit, joita Palmerston edusti. Aristokraattien         

harhaanjohtamat liberaalit eivät olleet samalla tavalla ongelmien ydin, mutta olivat silti           

turhauttavalla tavalla typeriä; keskiluokan olisi kuulunut ymmärtää, mutta se ei ymmärtänyt.           

Cobdenin ajattelu vaati taustalleen optimistisen ihmiskuvan, jossa porvarillinen keskiluokka         

tekisi rationaalisia päätöksiä, mutta Cobden koki, että häntä ympäröivässä yhteiskunnassa          

tällainen malli ei toteutunut. Tämä on toki selitettävissä ristiriidattomasti sen kautta, että            

aristokratia onnistui harhauttamaan muita luokkia luulemaan sodista olevan heille hyötyä,          

mutta silti tämä ristiriita teorian ja todellisuuden välillä turhautti Cobdenia. Tutkimukseni           91

kannalta tämä kiinnostavaa senkin takia, että tietynlainen kyynistyminen ja keskiluokan          

kyseenalaistaminen tapahtui Cobdenille juuri Krimin sodan aikana. 

 

Cobdenin keskeisellä viitekehyksellä, viktoriaanisilla liberaaliradikaaleilla, oli oman aikansa        

keskiluokan edustajiksi poikkeuksellisen kielteinen suhtautuminen nationalismiin.      92

Britanniassa nationalismin virtaukset keskittyivät manner-eurooppalaisiin verrokkeihinsa      

verratuna poikkeukselliseen suuntaan: keskiluokkainen britti-identiteetti rakentui      

yhteiskunnallisten instituutioiden ja transnationaalisenakin pidettävän imperiumi-ideologian      

ihannoinnin ympärille – ei siis etnisyyden, veren ja perinteiden varaan. Aihetta käsittelevässä            

kirjallisuudessa kirjoitetaan "yhteiskunnallisesta" nationalismista brittien     93

90 But by dint of dexterous handling of the Press, Lord P. has contrived to pass himseld off upon the 
liberal party, & even the Peacy Party, as their devoted friend, & I honestly believe he laughs at his 
dupes. Cobden, kirje Henry Richardille 19.9.1851, The Letters of Richard Cobden. Volume II ~ 
1847–1853, 568. 
91 Hammarlund 2005, 32. 
92 Mandler 2000, 224. 
93 Englanniksi "civic". 
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kansallisuusaatteeseen viitatessa ja "etnisestä" nationalismista sen manner-eurooppalaisesta       

versiosta puhuttaessa. Peter Mandler argumentoi tämän eron olevan siitä olennainen, että           

"yhteiskunnallinen" nationalismi ei herättänyt samalla lailla tunneperäistä intoa ja oli siksi           

vaikutukseltaan vähäisempi, mistä johtui mainittu viktoriaanisen keskiluokan       

antinationalismi. Tutkimukseni kannalta tämä on tärkeää, koska kuten Julia Stapleton          94

esittää , myös Cobden oli antinationalisti ja tämä piirre hänen ajattelussaan väritti myös hänen             

rauhanideologiaansa. Nähdäkseni tämänkaltainen asenne kansallisvaltioihin, joka ei aseta        95

niitä korkeimmalle mahdolliselle jalustalle, vaikutti erityisesti Cobdenin näkemyksiin        

kansainvälisistä suhteista.   96

 

 

2.5 Kansainvälisistä suhteista 

 

Cobdenin rauhantyö muistetaan yleensä ennen kaikkea hänen pyrkimyksistään pienentää         

valtion roolia ja lisätä kansakuntien keskinäistä riippuvuutta toisistaan vapaakauppaa         

edistämällä. Muut hänen tunnetuimmista ratkaisumalleistaan, kuten keskiluokan       

vaikutusvallan lisääminen ja sanomalehdistön vapauttaminen, ovat ennen kaikkea        

sisäpoliittisia projekteja. Cobdenilla oli kuitenkin myös kansainväliseen diplomatiaan liittyviä         

näkemyksiä rauhasta. Ulkopolitiikan näkökulmasta Cobden piti ensiarvoisen tärkeänä        

kansainvälisiin sovittelusopimuksiin sitoutumista. Tällaiselle kansainvälistä oikeutta      

varovaisesti tunnustelevalle ajatukselle oli jo pitkä perinne rauhanliikkeessä: eräs         

rauhanaatteen keskeisimmistä teoksista, Immanuel Kantin Ikuiseen rauhaan (1795) keskittyi         

ennen kaikkea juuri tähän ajatukseen, että valtioiden ei tulisi toimia täysin suvereenisti, vaan             

alistua ulkopuolisen sovittelujärjestelmän, kenties jopa kansainvälisen oikeuden,       

reunaehtoihin. Yhtään reformistisemmat rauhanajattelijat, kuten siis myös Cobden, olivat         97

omaksuneet tämän ajatuksen omiin rauhanprojekteihinsa. Ajatus haastoi nationalistisen        

mallin, jonka mukaan kansallisvaltiot olivat omista asioistaan itsenäisinä päättäviä toimijoita.          

Sitä vastoin tällainen kansainvälinen malli oli – nähdäkseni sangen johdonmukaisesti –           

94 Mandler 2000, 224. 
95 Stapleton 2000, 247. 
96 Kumar 2012, 161–166; Mandler 2000, 226. 
97 Cortright 2008, 44–45. 
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verrattavissa yhteiskunnan sisäiseen toimintaan: valtioissa on lakeja, jotka kontrolloivat         

yksilöiden välisiä suhteita ja sitouttavat yksilöt toimimaan sovitulla tavalla, joten miksei voisi            

olla myös kansainvälistä lakia, joka sitoisi valtiot vastaavalla tavalla yhteisiin pelisääntöihin?          

 98

 

Cobden ei kuitenkaan ajanut varsinaista kansainvälistä lakia ja yhtä yleistä valtiot ylittävää            

elintä vaan katsoi, että paras keino edetä tällaisen sovittelujärjestelmän suhteen olisi aloittaa            

"helpoista" kahdenvälisistä suhteista: erityisesti Britannia ja Yhdysvallat olivat hänen         

mukaansa poliittiselta kulttuuriltaan niin lähellä toisiaan, että tällainen sopimus olisi ollut           

mahdollista solmia. Sitten tätä sopimusverkostoa olisi tullut laajentaa siten, että          

kansainväliseen sovitteluun suostumisesta oltaisiin tehty edullista kaikille siihen suostuville         

osapuolille. Suurena esteenä tällaiselle menettelylle Cobden piti paljon kritisoimaansa         

sotimiseen keskittyvää kansallisen ylpeyttä, joka esti valtionpäämiehiä tekemästä järkeviä         

ratkaisuja.  99

 

Yksi oman aikansa keskeinen poliittinen käsite, jota Cobden piti esteenä rauhanomaiselle           

ulkopolitiikalle, oli voimatasapaino. Hänen mukaansa voimatasapainon ylläpitäminen oli        

epärehellinen ja epäselvä tekosyy, jolla perusteltiin turhaa puuttumista muiden maiden          

asioihin. Cobdenin mukaan voimatasapaino oli merkityksetön sana jolla ei ollut riittävän           

tarkkaa määritelmää, jotta siitä olisi ollut älyllistä hyötyä. Se oli sen sijaan poliittinen             100

koristesana, jota brittijohtajat viljelivät puheissaan, koska se sai Britannian vaikuttamaan          

tärkeältä ja ylpeältä; eräänlaiselta oikeuden tuojalta. Cobden kritisoi voimatasapainon         

käsitettä myös järjettömästä rajauksesta: hänen mukaansa oli mieletöntä puhua suurvaltojen          

tasapainosta, mutta sivuuttaa koko Amerikan kaksoismanner tästä järjestelmästä Cobdenin         101

kehitysoptimistisessa ajatusmaailmassa mikään tasapainotila ei ollut tavoittelemisen arvoinen,        

vaan toimivat järjestelmät voittivat ja toimimattomat hävisivät. Näin ollen tasapainotilan          

98 Hammarlund 2005, 117. 
99 Harris 2015, 158.  
100 Hinde 1987, 17. 
101 Cobden 1836, 31. 
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"pakottaminen" oli vain vääjäämättömän hidastamista ja ihmiskunnan kehityskulun sotaisaa         

sabotoimista.  102

 

Aiommeko me olla Euroopan Don Quijoteja ja mennä taistelemaan jokaisen          

pienen asian puolesta, jossa koemme jonkun tulleen väärin kohdelluksi? Yleisesti          

ottaen useimmissa riidoissa molemmat osapuolet ovat hieman väärässä, ja, jos          

päätämme aina puuttua kun jotakuta on kaltoin kohdeltu, en keksi, miten           

voisimme aina valita puolten väliltä.  103

 

Yllä olevasta lainauksesta välittyy hyvin Cobdenin asenne interventioihin: rinnastamalla         

sotilaallisia väliintuloja tekevän Britannian Don Quijoteen hän teki kotimaastaan ivaa –           

taistelu jokaisessa selkkauksessa olisi yhtä turhaa kuin taistelu tuulimyllyjä vastaan. Samalla           

hän korosti valtioiden väliseen toimintaan liittyvää moraalista harmautta: koska asiat ovat           

monimutkaisia, eikä oikeamielistä ja väärämielistä ole helppoa erottaa toisistaan, tulee          

Britannia väistämättä tekemään virheitä harjoittaessaan jatkuvasti interventionistista       

politiikkaa. 

 

Cobdenin ajattelua eritellessä on tärkeää erottaa toisistaan sovittelu ja valtatasapainon          

ylläpitäminen. Sovittelussa on kyse eturistiriitojen rauhanomaisesta ratkaisusta: tärkeää on         

purkaa tilanne diplomatian keinoin ilman sotaa. Valtatasapainon ylläpitäminen ei ollut –           

ainakaan Cobdenille – niinkään keinoihin, vaan pikemminkin päämäärään puuttumista:         

tasapainotilan tavoittelu lähestyi konfliktitilanteita päämääränään estää asioita muuttumasta,        

ei varmistaa, että ne ratkottiin rationaalisella ja rauhanomaisella tavalla. Nähdäkseni          104

Cobden piti tasapainotilan ylläpitämistä lähinnä vallalla olevien tahojen omien intressien          

suojeluna, joka esti kansakuntien kehittymisen ansioidensa mukaisesti. Cobdenin mukaan         

102 Hinde 1987, 17; Cobden, kirje Frederick Cobdenille 31.5.1853, The Letters of Richard Cobden. 
Volume II ~ 1847–1853, 504; Cobden, kirje Joseph Sturgelle 19.7.1853, The Letters of Richard 
Cobden. Volume II ~ 1847– 1853, 530–531; Cobden, kirje Thomas Beggsille 2.1.1854, The Letters of 
Richard Cobden. Volume III ~ 1854–1859, 3. 
103 Are we to be the Don Quixottes of Europe, to go about fighting for every cause where we find that 
some one has been wronged? In most quarrels there is generally a little wrong on both sides, and, if 
we make up our minds always to interfere when any one is being wronged, I do not see always how we 
are to choose between the two sides. HC Deb 22. joulukuuta 1854, vol 136, c807.  
104 Hammarlund 2005, 58–60. 
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tästä kehityksestä seuraavat konfliktit tuli ratkaista rauhanomaisesti – ei teeskennellä, että           

konflikteja ei olisi olemassakaan ja lähestyä eturistiriitatilanteita tietäen jo ennakkoon,          

kumman osapuolen on oltava voimatasapainosyistä oikeassa. Pidän erittäin kiinnostavana,         

että Cobdenin suhtautuminen voimatasapainoon oli niin äärimmäisen kielteinen, koska         

voimatasapainoa perusteltiin usein juuri suursotien estämisellä. Kaikesta päätellen Cobden ei          

kuitenkaan uskonut tähän argumentaatioon vaan ajatteli sen olevan huonossa hengessä          

esitetty tekosyy. Tällaisesta ajattelusta on muodostettavissa paralleeli hänen sisäpoliittisiin         

ajatuksiinsa; kuinka yläluokka yrittikään perustella omaa valtaansa ja muiden         

yhteiskuntaluokkien polkemista muka yhteisellä edulla. 

 

Eurooppalaisiin sotiin sotkeutumisen lisäksi Cobden ulotti väliintulovastaiset ajatuksensa        

myös siirtomaapolitiikkaan. Hänen mielestään – samoin kuin liberaaliradikaalien mielestä         105

yleisemminkin – brittiläisen imperiumin siirtomaavalloitukset olivat epämoraalisia,       

epäkäytännöllisiä ja epätaloudellisia. Hänen mukaansa ne sitoivat brittiläisiä resursseja aivan          

turhaan ympäri maailmaa, eivätkä maksaneet itseään takaisin. Hän ei siis uskonut niiden            

olevan taloudellisesti rationaalisia ja oli sitä mieltä, että ne sotkivat britti-imperiumin mukaan            

turhiin konflikteihin. Cobden piti brittien tapaa käyttää valtaansa siirtomaissa myös          106

kohtuuttomana ja moraalittomana, kuten seuraavasta siirtomaaselkkausta käsittelevästä       

kirjelainauksesta käy hyvin ilmi: 

 

Se on tosiaankin, hyvä ystäväni, mitä alhaisin, likaisin ja häijyin tapaus! Timur            

Lenk ei koskaan sivuuttanut oikeutta, järkeä ja armoa enempää toimiessaan          

hindujen kanssa kuin englantilaiset kristityt (niin kutsutut) toimissaan        

burmalaisten kanssa.  107

 

Esittäessään mielipiteensä, että jopa Timur Lenk oli brittejä parempi ulkoinen valloittaja           108

Intian alueella Cobden haastoi brittiläisen näkemyksen Britanniasta "hyvänä" valloittajana ja          

105 HC Deb 11. maaliskuuta 1853, vol 125, c62; HC Deb 27. kesäkuuta 1853, vol 128, c814. 
106 Hinde 1987, 207–211. 
107 It is indeed my dear Sir a most vile, dirty & wicked business! Timoor th Tartar never set justice 
reason & mercy more aside, in dealing with the Hindoo powers, than did the English Christians (so 
called) in theri transactions with the Burmese. Cobden, kirje John Robertonille 15.8.1853, The Letters 
of Richard Cobden. Volume II ~ 1847 –1853, 515–516. 
108 Timur Lenk (1336–1405) oli keski-aasialainen hallitsija, joka valloitti suuren osan Intiaa. 
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edistyksen ja oikeuden tuojana ja työnsi brittiläisen imperiumin samaan väkivallan ja riiston            

historiaan muiden "barbaaristen" valloittajien kanssa. Cobdenin ei siis ajatellut ainoastaan,          

että siirtomaaimperiumi oli huono briteille, vaan myös siirtomaiden asukkaille.  109

 

Kenties selväsanaisin esimerkki Cobdenin näkemyksistä siirtomaajärjestelmän      

hyödyttömyydestä ja moraalittomuudesta on hänen vuonna 1853 julkaistu pamflettinsa How          

Wars are Got Up in India: the Origins of the Burmese War . Se on hänen kuvauksensa toisen                 

anglo-burmalaisen sodan (1852–1853) syistä ja etenemisestä sekä ennen kaikkea niistä          

järjestelmistä, joiden seurauksena Britannia päätyi valloittamaan itsenäisen valtion 990         

punnan maksamattoman korvauksen takia. Pamfletti päättyy suoraan ja        110

siirtomaavalloitukset äärimmäisellä tavalla tuomitsevaan virkkeeseen: 

 

Toivokaamme että kansallinen omatunto, joka on aiemmin vältellyt Englantia,         

voitaisiin herättää horroksestaan täälläkin hyvin ajoitetulla katumuksella ja        

korvauksilla, rangaistuksella imperialistisista rikoksista, ja pistää loppu       

väkivallan ja epäoikeudenmukaisuuden teoille, jotka ovat leimanneet jokaista        

edistyksen askeltamme Intiassa.  111

 

Cobden kirjoitti aluelaajennuksista Intiassa suoraan "imperialistisina rikoksina" ja kehotti         

välittömään toimintaan järjestelmän muuttamiseksi. Hänelle brittiläinen imperiumi ei        

todellakaan ollut suuruuden merkki tai sankaruuden aikaansaannos; se oli moraalinen häpeä. 

 

Tutkimukseni kannalta tämä on kiinnostavaa, koska Britannian tulokulma Krimin sotaan oli           

olennaisilta osin juuri Intian siirtomaan suojeleminen. Mekanismit, jotka Cobdenin mukaan          112

laajensivat ja ylläpitivät brittiläistä siirtomaaimperiumia, edustivat hänelle juuri niitä oman          

yhteiskuntansa epämoraalisia ja epäjärkeviä piirteitä, jotka ruokkivat valtioiden välisiä         

jännitteitä, sodanlietsontaa ja itse sotia. Tässä suhteessa arvioinkin Cobdenin olleen erityisen           

109 Hinde 1987, 207–211. 
110 HC Deb 20. toukokuuta 1853, vol 127, c431; HC Deb 17. kesäkuuta 1853, vol 128, c377; 
111 Let us hope that the national conscience, which has before averted from England, by timely 
atonement and reparation, the punishment due for imperial crimes, will be roused ere it be too late 
from its lethargy, and put an end to the deeds of violence and injustice which have marked every step 
of our progress in India. Cobden 1853, 59. 
112 Goodlad 2012, 179. 
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tarkkanäköinen: siirtomaajärjestelmä todella lisäsi eurooppalaisten valtioiden välisiä       

jännitteitä ja todella ajoi Britannian aikakautensa suurimpaan eurooppalaiseen sotaan. 

 

Siirtomaaimperiumi oli siis Cobdenin vähiten mieluisia piirteitä oman aikansa Britanniassa,          

eivätkä hänen syynsä tälle liittyneet yksinomaan talouteen tai väkivallattomuuteen.         

Siirtomaiden asukkaiden itsemääräämisoikeuden ja hyvinvoinnin lisäksi hän oli huolissaan         

myös heidän kyvyttömyydestään: Cobdenilla oli sangen kielteinen kuva ulkoeurooppalaisista         

ihmisistä. Hän ei uskonut sivistystehtävään ja piti lähetystyötäkin jossain määrin          

vaivaannuttavana ja suhteellisen turhana yrityksenä. Tämä on nähdäkseni kiinnostava, lähes          113

ristiriitainen tulokulma Cobdenin ajatteluun: muilta osin hän asetti yksilön korkealle          

jalustalle, mutta ulkoeurooppalaisista puhuessaan hän arvotti heitä joukkoina rodun ja          

uskonnon kautta. Tällainen valistuksen individualistisen perinteen ja kristillisen, sielun         

olemassaoloon nojaavan universalismin törmääminen rotuajatteluun on sangen kuvaava        

esimerkki brittiläisestä aatteiden kehityksestä 1800-luvun aikana: yksilöuskosta ryhmien        

luokitteluun. Myöhäisemmän viktoriaanisen ajan perustavanlaatuisesti läpitunkeva      114

rotuajattelu vaikutti jo ennen "korkean imperialismin" aikaa, eikä Cobden ollut tässä           

suhteessa poikkeus. Hänen ajatuksensa ulkoeurooppalaisista ihmisistä olivat,       115

jälkikolonialistisen tutkimusperinteen sanastoa käyttääkseni, erittäin toiseuttavia ja       

rodullistettuja. 

 

Cobdenilainen yhdistelmä siirtomaajärjestelmän kritiikkiä, yksinlönvapauden julistamista ja       

kehitysoptimismia, mutta myös muiden rotujen ja kulttuurien huonouden korostamista, on          

kontekstissaan mielenkiintoinen ajatuskokonaisuus. Hänen moraalisten tuntojensa kristillinen       

tausta ja muukin aatteellinen viitekehys viitoittaisi universalismin suuntaan, mutta hänen          

puheenvuoronsa ulkoeurooppalaisista kansoista antaisi ymmärtää suuren kehityskertomuksen       

koskevan vain länsimaiden asukkaita. Viktoriaanisena aikana yleinen brittiläinen        

itseymmärrys briteistä maailman kansojen kaitsijoina ja globaaleina isähahmoina olisi ajalle          

tyypillinen tapa liittää muu maailma länsieurooppalaiseen kehityskertomukseen, mutta        

Cobden ei allekirjoittanut ajatusta brittien sivistystehtävästä. Hänen tapansa yhdistää         116

113 Esim. Cobden 1836. 
114 Mandler 2000, 224. 
115 Brantlinger 2012,  128–130, 134; Goodlad 2012, 179–180. 
116 Cobden 1836, passim. 
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ulkoeurooppalainen maailma kehityskertomukseen vaikuttaisi perustuvan     

kylmäkiskoisempaan ajatteluun: päätään nostava evolutiivinen ajatus kulttuurien välisestä        

selviytymiskamppailusta, johon Cobden toisinaan viittasi ja jota hän siten implisiittisesti          

ilmaisi kannattavansa, perustui ajatusmalliin, jossa heikommat rodut, kansat ja kulttuurit          

tulisivat korvautumaan paremmilla. Cobdenin ajatusten kokonaisuus vaikuttaisi siis        117

jättävän länsimaiden ulkopuolisille kansoille melko yksipuolisen ja ankean roolin: hiipua pois           

historian hämärään, ei väkivalloin eikä siirtomaiksi alistettuina, vaan oman kyvyttömyytensä          

ja tehottomuutensa seurauksena. Yksiselitteisen ehdottomana tätä ajatusta ei voi pitää, vaan           118

toisinaan Cobden kirjoitti myös tiettyjen ulkoeurooppalaisten ihmisten kyvyistä ja         

potentiaalista. Pääsääntöisesti Cobdenin tulevaisuus näytti kuitenkin erittäin länsimaalaiselta. 

 

Koen lisäksi merkittäväksi korostaa, että kun Cobden vastusti kolonialismia ja imperialismia,           

hän vastusti nimenomaan niiden poliittisia ulottuvuuksia: virallisia, sotilaallista suojelua         

vaativia aluelaajennuksia. Jälkikolonialistisesti ajateltuna ilmiö on kuitenkin huomattavasti        

laajempi ja monitahoisempi: Cobden ei vastustanut globaalin ja eurooppalaisomisteisen         

kapitalismin levittämistä ympäri maailmaa vaan piti kaupallista laajentumista itse asiassa          

suotavana.   119

117 Claeys 2004, 198; Hoppen 2000, 159. 
118 Cobden 1836, passim. 
119 Goodlad 2012, 180–181. 
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3. Krimin sota ja rauha 

 

3.1 "Itämaisen kysymyksen" sotaisa vastaus 

 

1800-luvun alkupuolella brittiläiseen julkiseen keskusteluun ilmestyi uusi uhkakuva        

perinteisen Ranskan rinnalle: Venäjän keisarikunta näyttäytyi enenevissä määrin pelottavana         

ja Britanniaa uhkaavana tekijänä. Pääasialliset syyt tälle olivat Venäjän laajeneminen          

Keski-Aasiassa ja sen pyrkimykset lisätä laivastomahtiaan. Venäjän etelää kohti hiipivä          

Keski-Aasian raja uhkasi erityisesti brittiläisen imperiumin keskeisintä siirtomaata, Intiaa, ja          

venäläisen laivastomahdin kasvu Mustallamerellä nähtiin Välimeren kannalta vaarallisena,        

mikä sekin pelotti brittiläisen Intian näkökulmasta: turvallinen Välimeri oli olennainen osa           

lyhyintä reittiä Brittein saarilta Intiaan. Mustanmeren ja Välimeren yhdistävä Bosporinsalmi          

oli kuitenkin Osmanien valtakunnan hallussa ja salmi oli rauhanaikaan suljettu ulkopuolisilta           

sotalaivoilta, mikä turvasi tämän Britti-imperiumille tärkeän merireitin. Krimin sotaa edeltävä          

tilanne oli siis Britannian kannalta edullinen; saarivaltion ulkopoliittisena linjana oli pitää           

Osmanivaltakuntaa Bosporinsalmen valtiaana, eräänlaisena puskurivyöhykkeenä.  120

 

Britannian näkökulmasta asiat eivät kuitenkaan olleet edenneet suotuisalla tavalla:         

Osmanivaltakunta oli heikkenemään päin, ja Venäjällä 1800-luvun alkupuoli oli ollut          

voimistumisen ja kasvun aikaa. Britanniassa tämä voimatasapainon muuttuminen tunnettiin         

nimellä "itämainen kysymys". Cobdenin näkemykset näiden valtioiden suuruuden ja         121

heikkouden syistä ovat tutkimukseni kannalta olennaisia, joten palaan tähän aiheeseen          

myöhemmin yksityiskohtaisemmin. Itäisen Euroopan ja Välimeren tilannetta sekoitti        

entisestään Ranskan keisariksi ryhtyneen presidentin, Napoleon III:n, halu parantaa         

uskottavuuttaan katolisen kirkon silmissä ottamalla Pyhän maan kristittyjen suojeleminen         

omaksi asiakseen. Kyseinen kunnia oli aikaisemmin kuulunut muodollisesti Venäjän tsaari          

Nikolai I:lle, joka ei suhtautunut mahdolliseen arvovaltatappioon suopeasti. Ranska lähetti          

sotalaivoja Mustallemerelle vaatimustensa painostamiseksi ja alueen valtatasapainosta       

120 Hoppen 2000, 167–173. 
121 Chamberlain 2015. 
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huolissaan olevien Itävallan ja Britannian hallitukset yrittivät sovitella tilannetta. Se, että           122

Britannia ylipäätään puuttui asiaan, toimii erinomaisena esimerkkinä Cobdenin paljon         

kritisoimasta valtatasapainon pakottamisesta. Hänen mukaansahan Manner-Euroopan      

konflikteihin puuttuminen ei kuulunut briteille ensinkään: 

 

Viimeisen vuosisatamme historiaa voisi kutsua "brittiläisten Euroopan       

politiikkaan kohdistuvien interventioiden" tragediaksi, jossa ruhtinaat,      

diplomaatit, päärit ja kenraalit ovat olleet käsikirjoittajia ja näyttelijöitä – ja           

kansa uhri; ja opetus ilmenee jälkipolville 800 miljoonan velkana.  123

 

Lainaus on katkelma katkelma Cobdenin Russia -pamfletin osuudesta, jossa hän perusteli          

epäinterventionistista näkökulmaansa erityisesti "itämaisen kysymyksen" suhteen. Hänen       

mukaansa erilaiset brittiläiset merkkimiehet olivat tehneet viimeisen vuosisadan aikana         

enemmän kuin tarpeeksi typeriä ja äärimmäisen kalliita väliintuloja tavallisen kansan          

kustannuksella. Hän ei tahtonut saman toistuvan Venäjän ja Osmanivaltakunnan välisten          

jännitteiden vuoksi. 

 

Jännittynyt tilanne kuitenkin eskaloitui sodaksi, kun venäläiset joukot marssivat         

Osmanivaltakunnan balkanilaisille alueille ja Osmanivaltakunta julisti Venäjälle sodan        

kesällä 1853. Bosporinsalmen joutumista Venäjän käsiin pelkäävät Ranska ja Britannia          

liittyivät sotaan Osmanivaltakunnan rinnalle seuraavana vuonna. Suurvaltasota levisi        124

kattamaan myös muita rintamia, kuten brittiläis-ranskalaisen laivaston sotaretken Itämerellä         

sekä taisteluita Kaukasuksella. Aikalaisittain konfliktia kutsuttiin nimellä "itämainen sota",         125

mutta myöhemmin sen nimeksi on vakiintunut "Krimin sota". Käytän itse tässä tutkimuksessa            

näistä käsitteistä jälkimmäistä sen vakiintuneen aseman takia. 

 

122 Hoppen 2000, 167–168. 
123 Our history during the last century may be called the tragedy of "British intervention 
in the politics of Europe ;" in which princes, diplomatists, peers, and generals, have 
been the authors and actors–the people the victims ; and the moral will be exhibited to 
the latest posterity in 800 millions of debt. Cobden 1836. 
124 Hoppen 2000, 168–171. 
125 Badsey, 2015(b). 
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Krimin sodan alla Britannian parlamentti ja poliittinen elämä laajemminkin oli vasta           

tasaantumassa 1840-luvun poliittisesta myllerryksestä, jonka viljalakien purkamisesta käytävä        

kamppailu oli aiheuttanut. Peeliläisten ja whigien vuonna 1852 muodostama hallitus nautti           

kyllä parlamentin enemmistön luottamusta, mutta oli sisäisesti hajaantunut: hallitusta johtava          

lordi Aberdeen itse oli sotaan lähtöä vastaan, mutta britit kuitenkin liittyivät sotaan – pitkälti              

sisäministerin asemassa toimivan varakreivi Palmerstonin painostuksesta. Palmerston       

muodosti itse seuraavan hallituksen Aberdeenin hallituksen kaaduttua syytöksiin huonosta         

johdosta Krimin sodassa.  126

 

Krimin sota sai Britannian sisäpolitiikassa monia tutkimukseni kannalta olennaisia         

merkityksiä: Britannian liittyminen osaksi konfliktia ja nimenomaan Venäjää vastaan oli          

sodan alla ja melko pitkään sodan aikanakin erittäin suosittu ratkaisu. Vaikka tutkimastani            

ajasta ei ole saatavilla suoranaisia tilastotietoja, yhteiskunnallisesta keskustelusta ilmenevä         

kanta on, että sota nautti suurta suosiota kansan keskuudessa, ja että tilaisuus todistaa             

brittiläistä mahtia herätti laajaa innostusta – kyseessä oli siis eräänlainen nationalismin           

riemuvoitto. Sota kuitenkin pitkittyi ja kehittyvän viestintäteknologian, erityisesti        

lennättimien, johdosta suurvaltasodan kurjat ja väkivaltaiset realiteetit tulivat lähemmäs         

kotisaarta kuin aiemmin; Krimin sota päätyi toimimaan esimerkkinä sodan kauhuista ja           

Britannian kehnosta varautumisesta muuttuvaan sodankäyntiin. Nämä yhteiskunnalliset       127

ulottuvuudet ovat tutkimukseni kannalta oikeastaan tärkeämpiä kuin se, mitä Krimillä tai           

muilla sodan näyttämöillä tapahtui, joten pitäydyn kuvailemasta sodan etenemistä tarkemmin          

kuin on tarpeen ja keskityn ennen kaikkea aatteellisiin ja poliittisiin reaktioihin, joita sota             

brittien kotisaarilla aiheutti. 

 

Rauhanliikkeen reaktiot Krimin sotaan vaihtelivat, mutta rauhanasiasta oltiin pääasiassa         

hiljaa. Paikoitellen tämä meni niinkin pitkälle, että voidaan puhua jopa aatteen hylkäämisestä:            

esimerkiksi niistä parlamentin jäsenistä, jotka kannattivat LPS:a, ainoastaan yksi vastusti          

Krimin sodan julistamista. Rauhanliikkeen keskeisistä ryhmistä vain kveekarit jatkoivat         

sodanvastaista kampanjointiaan koko konfliktin ajan. Kveekarien teoista näkyvympiä olivat         

sodanvastaisen delegaation lähettäminen Venäjälle vetoamaan tsaarin kristillisiin arvoihin ja         

126 Smith 2015. 
127 Badsey, 2015(b). 
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kohtuullisesti huomiota saaneen, sodan epäkristillisyyttä käsittelevän pamfletin A Christian         

Appeal from the Society of Friends to Their Fellow-Countrymen on the Present War julkaisu              

vuonna 1835.  128

 

3.2 Cobden ja Krimin sodan kronologia 

Cobden oli tarjonnut vastausehdotuksensa "itämaiseen kysymykseen" jo vuosia ennen Krimin          

sodan syttymistä: hän julkaisi vuonna 1836 ytimekkäästi nimetyn pamfletin "Russia" . Siinä           

hän eritteli Britannian, Venäjän ja Osmanivaltakunnan suhdetta toisiinsa ja keskittyi paljon           

juuri niihin ongelmakohtiin jotka lopulta johtivat Krimin sotaan. Cobden kirjoitti pamfletin           

tarkoituksenaan suitsia hänen mielestään Britanniassa rehottavaa venäläisvastaisuutta ja siitä         

seuraavaa sodanlietsontaa. Pamfletin ytimessä oli ajatus siitä, että Osmanivaltakunnan         

heikkeneminen ja Venäjän voimistuminen sen kustannuksella ei olisi Britannian asemaa          

uhkaava kehitys, kuten Cobden väitti aikalaisten usein argumentoivan, vaan itse asiassa hyvä            

asia – sekä briteille että ihmiskunnan yleiselle kehitykselle. Russia ssa Cobden argumentoi siis            

paitsi sotia vastaan yleisesti, myös nimenomaan sellaista sotaa vastaan, jossa Britannia           

puolustaisi Osmanivaltakuntaa Venäjää vastaan.  129

Cobdenin ajatukset eivät muuttuneet merkittävästi pamfletin julkaisuvuodesta sodan        

syttymiseen: sotatoimien jo alettua Venäjän ja Osmanivaltakunnan välillä Cobden piti          

parlamentin alahuoneessa puheenvuoron 16.8.1853 Britannian konfliktiin liittymistä vastaan        

ja viittasi siinä yhteydessä vanhaan pamflettiinsa. Omien sanojensa mukaan hän ei ollut            

muuttanut mielipidettään sotaan lähdön huonouden suhteen – päinvastoin hän kuvaili          

parlamentissa, kuinka hänen matkansa sekä Osmanivaltakuntaan että Venäjälle olivat         

vahvistaneet hänen varmuuttaan vanhojen ajatustensa paikkansapitävyydestä; että Venäjä ei         

ollut orientin roisto, eikä ainakaan uhka Britannialle. 

Kirjoitin tuosta kysymyksestä kahdeksantoista vuotta sitten aikana, jolloin ihmiset         

olivat paljon hullumpia tuon kysymyksen suhteen kuin he ovat nyt – kun            

kunnioitetun Birminghamin edustajan edeltäjä huusi ilta illan perään        

128 Ceadel 2006, 205–207. 
129 Cobden 1836, passim. 
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Venäjän-vastaisen sodan puolesta. Minä olen matkannut tuossa maassa, ja         

ilmaissut mielipiteeni – mielipiteen, jonka kaikki viimeaikaiset tapahtumat ovat         

ainoastaan vahvistaneet – että oli absurdia puhua siitä, että Venäjä valloittaisi           

Englannin.  130

Loppuvuoden 1853 ja suurimman osan vuodesta 1854 Cobden keskittyi ajamaan          

parlamentissa muita asioita, erityisesti lehdistön leimaveron poistamista. Hänen        131

hiljaisuutensa kuitenkin päättyi vuoden 1854 lopussa, kun hän piti 22.12. parlamentin           

alahuoneessa puheen Krimin sotaa vastaan ja rauhanneuvottelujen puolesta. Tämä         

puheenvuoro oli Cobdenin painokkain yritys asettua sotaa vastaan sen sytyttyä. Cobden pyrki            

etäännyttämään puheenvuoronsa aiemmista ulostuloistaan korostamalla, ettei tahtonut       

käsitellä sotaan johtaneita tapahtumia, vaan että hän keskittyi käsillä olevaan tilanteeseen           

niistä lähtökohdista, joissa tuolloin oltiin. Hän tahtoi siis korostaa, ettei ollut           

jälkiviisastelemassa, vaan antamassa käytännön ratkaisuehdotuksia. Cobdenin mukaan sotaa        

käytiin hänen puheensa aikana epäselvistä syistä, joita edes "hyvin kunnioitettavat ja hyvin            

koulutetut miehet" eivät ymmärtäneet.  132

Cobden kuvaili, kuinka sodan syistä oli liikenteessä monenlaisia vääriä näkemyksiä: sotaa ei            

käyty Mustanmeren tai Tonavan avaamiseksi kaupalle – ne olivat jo auki – eikä mikään              

olemassa oleva sopimus velvoittanut Britanniaa puolustamaan Osmanivaltakuntaa. Sotaa ei         

käyty myöskään Venäjän keisarikunnan vähemmistöjen vapauttamiseksi. Cobdenin       

näkemyksen mukaan kyse oli röyhkeästä valtapelistä, nykytermein ilmaistuna        

reaalipolitiikasta – Venäjän vaikutusvallan kasvun patoamisesta – vaikka konfliktia miten          

koristaisikin. Osoitettuaan omasta mielestään sodan todellisen päämäärän Cobden siirtyi         

puhumaan siitä, kuinka tämä tavoite oltiin itse asiassa jo saavutettu: jos rauha oltaisiin             

tuolloin sovittu niillä ehdoin mitä venäläiset ehdottivat, tsaarin alueelliset valloitukset todella           

oltaisiin pysäytetty. Erityisesti Cobden kummeksui sitä, kuinka nimenomaan britit olivat ne,           

130 I wrote upon that question eighteen years ago at a time when people were much madder upon the 
question than they are now–when the predecessor of the hon. Member for Birmingham was crying out 
night after night for a war with Russia. I had travelled in that country, and I expressed my opinion–an 
opinion which all the recent events have only tended to confirm–that it was absurd to talk of Russia 
invading England. HC Deb 16. elokuuta 1853, vol 129, c1803. 
131 Ceadel 2006, 204–205. 
132 Englanniksi "very respectable and well educated men". HC Deb 22. joulukuuta 1854, vol 136, 
c802. 
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jotka kieltäytyivät rauhasta: Saksan ja Itävallan hallitukset, joille Cobden katsoi Venäjän           

laajenemisen olevan paljon polttavampi kysymys, olivat ilmoittaneet Venäjän tarjoamat         

rauhanehdot sopiviksi. Puhe perustui siis monipuolisiin argumentteihin, mutta ei saanut          133

liberaalien interventionistien hallitsemassa parlamentin alahuoneessa vastakaikua, ja       

Britannia jatkoi sotaa. 

 

Joulukuun 1854 puheensa jälkeen Cobden lopetti parlamentaarisen taistelunsa Krimin sotaa          

vastaan. Hän ei saanut ajatuksilleen tukea ja pettyi keskiluokkaan, joka ei toiminut tavalla,             

jota hänen ideologinen mallinsa olisi edellyttänyt. Tammikuussa 1855 Cobden vielä yritti           134

palata poliittisen aallon harjalle ja järjesti julkisen debatin rauhan puolesta, mutta hävisi itse             

järjestämänsä väittelytilaisuuden liberaalien interventionistien argumenteille. Ceadel      135

esittää, että viimeistään tuolloin Cobden olisi tullut johtopäätökseen, että sotaan yllyttävä           

lehdistö oli yksinkertaisesti liian voimakas vastustaja kumottavaksi rauhanliikkeen hallussa         

olevin keinoin.  136

Pitkittyvä Krimin sota muuttui lopulta epäsuosituksi, mutta Cobdenin näkökulmasta se          

tapahtui liian myöhään. Hän ehti menettää paikkansa parlamentissa pitkälti juuri siksi, että oli             

asettunut suosittua sotaa vastaan, eikä hän ollut keräämässä uutta tuulta poliittisiin           

purjeisiinsa lopulta yleisestikin epäonnistuneena pidetyn sotajohdon kritiikin siivittämänä.        

Tähän vaikutti merkittävällä tavalla Cobdenin pojan kuolema. Vaikka tämänkaltainen         

selitysmalli tuokin tutkimustani lähemmäs aatehistorian ja henkilöhistorian ongelmallista        

risteyskohtaa, en voi sivuuttaa Cobdenin henkilökohtaista murhenäytelmää hänen        

rauhantyöhönsä vaikuttavana tekijänä. Cobden ei ollut poikansa kuoleman aikoihin         

poliittisesti tai ideologisesti aktiivinen.   137

133 HC Deb 22. joulukuuta 1854, vol 136, c805. 
134 Ceadel 2017; Goodlad 2012, 179–180. 
135 Ceadel 2006, 203–204. 
136 Ibid., 2004. 
137 Ibid., 204–205. 
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3.3 Näkökulmia konfliktiin 

 

Cobdenille Krimin sota edusti monia niistä piirteistä, joita hän ei kotimaassaan arvostanut.            

Seuraavaksi käsittelen eri näkökulmia, joista käsin Cobden lähestyi Krimin sotaa. 

Cobden ei korostanut rauhan kristillistä puolta kamppailussaan pitää Britannia erossa Krimin           

sodasta. Syvän uskonnolliset piirit olivat rauhanliikkeen merkittävimpiä tukijalkoja, mutta         

Cobden ei nojannut niihin, nähdäkseni kahdesta syystä: ensinnäkään hän ei pitänyt           

uskonnollisiin asenteisiin vetoamista tehokkaana vaikuttamisen keinona parlamentissa, joka        

oli hänen pääasiallinen areenansa Krimin sodan vastaiselle kamppailulle. Tämän lisäksi hän           

pyrki välttämään fanaattisen tai utopistisen kuvan antamista itsestään.  138

Cobdenin varovaisuus herätysliikkeiden tuen suhteen välittyi myös siitä, että hän käytti           

vaikutusvaltaansa rauhanliikkeen sisällä ohjatakseen erityisesti sen kristillisiä elementtejä        

viettämään hiljaiseloa. Tällä strategialla Cobden pyrki minimoimaan rauhanliikkeen        

maineeseen kohdistuvan vahingon: Krimin sota oli etenkin alkuaikoinaan erittäin suosittu, ja           

Cobden laskelmoi, että on rauhanliikkeen pitkän aikavälin menestyksen kannalta parhaaksi          

minimoida se mainehaitta, jonka rauhanliike olisi saanut sodan vastustamisesta eli kansan           

tahtoa vasten asettumisesta.  139

 

Tämä jakoi rauhanliikkeen käytännössä kolmeen: ensinnäkin oli Cobden itse, joka jatkoi           

Krimin sodan kritiikkiään parlamentissa, sekä Bright, joka jatkoi tiivistä yhteistyötä Cobdenin           

kanssa. Toisekseen oli se suuri enemmistö rauhanliikkeestä, joka joko omasta aloitteestaan tai            

Cobdenin pyynnöstä vietti hiljaiseloa ja pyrki olemaan provosoimatta sotainnon pauloissa          

olevaa kansaa. Viimeisenä olivat kveekarit, jotka jatkoivat rauhantyötään melko lailla          140

tavallisella innokkuudellaan, koska heidän oma verkostonsa oli kyllin elinvoimainen ilman          

Cobdenin johtoakin. Nämä erot alleviivaavat sitä, mikä erotti Cobdenin edustaman          141

rauhanaktivismin sen kristillisestä veljestään: Cobden toimi strategisten imperatiivien varassa.         

Hän puhui rauhan puolesta, kun koki sen poliittisesti tehokkaaksi, mutta vaikeni, kun koki             

138 Ibid., 203. 
139 Ibid., 203–204. 
140 Ibid., 194, 198, 203 
141 Frick 1970, 205–206. 
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ulostulojen haittaavan asiaansa. Kveekareiden edustama uskonnollinen rauhanaktivismi sitä        

vastoin toimi melko ehdottomien periaatteiden mukaan: koska sota on väärin, sitä tulee            

vastustaa. Cobden oli siis rauhantoiminnassaan muuta rauhanliikettä käytännöllisempi.  142

 

Cobdenin malli oli osoittautunut sotaa edeltävinä vuosina tehokkaaksi. Se sai kristillistä           

vastinettaan laajempaa kannatusta ja sen ääni kuului voimakkaampana poliittisilla areenoilla.          

Krimin sodan aikana rauhanliikkeen kannattajat saivat kuitenkin huomata, että moralisoivaan          

kristillisyyteen nojaaminen saattoi olla paitsi hidaste rauhanliikkeen kasvulle, myös sen paras           

turva – uudenlainen, reformistinen ja poliittinen rauhanliike oli nimittäin altis myös           

uudenlaisille siihen kohdistuville iskuille. Reformit ja poliittiset linjanvedot oli mahdollista          

torjua selväsanaisemmin kuin jaettuun arvopohjaan vetoavat uskonnolliset hyveet, ja         

virallisemmat vallankäytön asemat saattoi menettää kouriintuntuvammin kuin roolin        

moraalisena auktoriteettina. Konkreettiset toimet saattoivat epäonnistua konkreettisesti, toisin        

kuin saarnasävytteinen toiminta. 

 

Krimin sota ei edennyt Cobdenin ideologisen mallin mukaisesti; keskiluokka ei kääntynyt           

sodan alkuvuosina konfliktia vastaan, vaan sota pysyi erittäin suosittuna. Sotainnostus kantoi           

niinkin pitkälle, että Cobden ja Bright menettivät sen seurauksena paikkansa parlamentissa;           

Ceadel ja Hoppen ovat tahoillaan jopa argumentoineet, että suositun Krimin sodan           

vastustaminen tuhosi Cobdenin uran. Kristillisen rauhanaatteen suosioon sota ei vaikuttanut          143

samalla tavalla. Käytännöllisempi ja poliittisempi rauhantulkinta vaikuttaisi siis brittiläisen         

1800-luvun puolenvälin perusteella omaavan suuremman potentiaalin yhteiskunnalliseen       

vaikuttavuuteen, mutta olevan myös elinvoimaltaan sidotumpi vallitseviin olosuhteisiin ja         

edustajiensa toimintaan – hyvässä, mutta myös pahassa. Cobdenin rauhan malli oli tiukemmin            

kytköksissä aikansa politiikkaan: Cobdenilla oli lukuisia alustoja ajatustensa julkituomiseksi,         

mutta saman kolikon kääntöpuolena oli niiden suurempi alttius kritiikille. Kristillinen          

rauhanaate nojasi yksilöiden moraaliin, eikä pyrkinyt muuttamaan poliittisia rakenteita, mutta          

sen juuret olivat syvällä. 

 

142 Hinde 1987, 189. 
143 Ceadel 2006, 189; Hoppen 2000, 159. 
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Sotilaallisten väliintulojen vastustaminen oli Cobdenin johdonmukainen linja, eikä Krimin         

sota ollut tässä suhteessa mikään poikkeus. Hän piti interventioita sekä moraalittomina että            

tehottomina, eikä siksi uskonut niiden mahdollisuuksiin tuoda rauhaa ja vakautta – sitä            

vastoin hän uskoi, että brittiläisten sotalaivojen vieminen turvaamaan Mustanmeren aluetta          

ainoastaan rohkaisisi Osmanivaltakuntaa marssimaan sotaan, johon se ei muuten ryhtyisi,          

kuten Cobdenin kirjeestä käy ilmi: 

On melko varmaa, etteivät Profeetan seuraajat olisi ylittäneet Tonavaa, jos he           

eivät olisi laskelmoineet meidän laivojemme estävän vihamieliset merioperaatiot        

Sevastopolista. – Mutta tämä ei riitä ajamaan venäläisiä ruhtinaskunnista, tai          

laittamaan sodalle loppua. – Minusta näyttää siltä, että ”interventiomme” toimii          

tyypilliseen tapaansa – kärjistää sodan pahuuksia, eikä hoida alkuperäistä         

tehtäväänsä.  144

Cobden ei siis uskonut, että Britannian sotilaallinen läsnäolo olisi rauhoittanut tilannetta, vaan            

että osmanit, eli "Profeetan seuraajat", käyttäisivät tilannetta edukseen ja hyökkäisivät          

brittilaivaston turvaamina pohjoiseen, eli ylittäisivät Tonavan – niin kuin toki kävikin. Ei ole             

mitenkään yksiselitteistä, missä määrin brittiläis-ranskalaisen laivaston todellisena       

tarkoituksena oli rauhoittaa tilanne ja kuinka paljon Britanniassa laskettiin juuri sen varaan,            

että laivaston lähettäminen paikalle rohkaisisi Osmaneja hyökkäämään ja tarjoaisi siten          

briteille mahdollisuuden heikentää Venäjää. Cobden itse syytti maanmiehiään juuri tällaisesta          

politikoinnista.  145

Cobden kritisoi sodan väärien taustasyiden lisäksi myös sitä, kuinka sotaa käytännössä           

käytiin: hänen mukaansa se, kuinka britit olivat ottaneet Osmanivaltakunnalta johtavan          

aseman osoitti, kuinka sodassa ei ollut kyse Osmanivaltakunnan tukemisesta – päinvastoin           

brittijoukot nöyryyttivät osmaneja, mikä ainoastaan heikensi heidän asemaansa. Myös         146

144 It is pretty certain that the followers of the Prophet would not have crossed the Danube if they had 
not calculated on our ships preventing hostile operations by sea from Sebastopol.–But this is not 
enough to to drive the Russians out of the Principalities, or put an end to the war.–It seems to me that 
”intervention” is working out its usual lessons–aggravating the evils of war, & not tending to insure 
the object aimed at.”. Cobden, kirje George Moffatille 12.10.1853, The Letters of Richard Cobden. 
Volume II ~ 1847–1853, 547–549. 
145 Esim. Cobden 1853, passim. 
146 HC Deb 22. joulukuuta 1854, vol 136, c811. 
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sotilassairaanhoito, jonka huonon tilan aiheuttama aikalaispolemiikki lienee se seikka, josta          

Krimin sota nykyisin parhaiten tunnetaan, sai Cobdenilta osakseen kritiikkiä.  147

Cobdenin mukaan Krimin sota oli viime kädessä turha paitsi huonojen tavoitteidensa vuoksi,            

myös siksi, että näihin samoihin tavoitteisiin oltaisiin päästy myös väkivallattomasti. Hän           

avasi tätä ajatteluaan hyvin selväsanaisesti puhuessaan parlamentissa:  

 
Minun mielestäni me olimme oikeastaan liian hätäisiä muuttaessamme        

mielipiteemme toiminnaksi, että me ryntäsimme aseisiin liian äkillisesti, ja että          

jos olisimme pidättäytyneet sodasta ja jatkaneet yhteisen kannan pitämistä         

Itävallan ja Preussin kanssa, lopputulos olisi ollut, että Venäjä olisi lähtenyt           

ruhtinaskunnista ja ylittänyt Prutin, ja että ilman ainoankaan laukauksen         

ampumista olisitte saavuttaneet päämäärän, jonka takia olette menneet sotaan.   148

 

Hänen mukaansa diplomatia olisi ollut siis ollut paitsi moraalisempi myös vähintään riittävän            

tehokas keino "itämaiseen kysymykseen" vastaamiseksi. Cobdenin ei siis väittänyt         

ainoastaan, että sota oli moraalisesti huono toimintamalli, vaan että se ei myöskään ollut             

ylivertaisesti diplomatiaa tehokkaampi toiminnan muoto. 

 

Cobden kyseenalaisti sodan järkevyyden myös siitä näkökulmasta, ettei hän uskonut          

liittouman kykyyn pakottaa Venäjää rauhaan. Hänen mukaansa kohti parempia         

neuvotteluasemia sotiminen oli turhaa, koska Venäjän historia osoitti ettei sitä saanut           

pakotettua aseellisesti tahtoonsa; että Venäjä valtiona oli äärimmäisen vastustuskykyinen         

ulkoisia hyökkäyksiä vastaan. Cobdenia vastaan argumentoitiin esittämällä tämä hänen         149

ajatuksensa ristiriitaisena: Cobdenin keskeisimpiä syitä sotaan liittymistä vastaanhan oli se,          

että Venäjä ei Cobdenin mukaan ollut erityisen voimakas tai uhkaava. Miksei siis olisi niin,              

että Britannia voisi pakottaa tämän "ei-voimakkaan" Venäjän tahtoonsa? Palmerston kritisoi          

kovasanaisesti Cobdenin näkemystä Krimin sodasta parlamentin alahuoneessa: 

147 HC Deb 22. joulukuuta 1854, vol 136, c812. 
148 I think we were rather too precipitate in transferring our opinion into acts, that we rushed to arms 
with too much rapidity, and that, if we had abstained from war, continuing to occupy the same ground 
as Austria and Prussia, the result would have been that Russia would have left the Principalities and 
have crossed time Pruth, and that, without a single shot being fired, you would have accomplished the 
object for which you have gone to war. HC Deb 22. joulukuuta 1854, vol 136, c806. 
149 HC Deb 22. joulukuuta 1854, vol 136, c808. 
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Tunnustan, herra, etten ole koskaan eläessäni kuullut puhetta, joka olisi noin           

täynnä ristiriitaisuuksia. Yhtenä hetkenä hän kertoo meille että Venäjä – toisin           

kuin aiemmin – voitaisiin rytistää kuin pala ruskeaa paperia – hän kertoo meille             

että Venäjä on niin heikko, että se on täydellisen kykenemätön puolustamaan           

vakavia pyrkimyksiä, jotka saattaisimme tehdä omasta puolestamme sitä vastaan;         

mutta toisena hetkenä hän julistaa, että sota Venäjän kanssa tuhoaisi Englannin.           

Miten hän voi sovittaa yhteen nämä kaksi väittämää? Yhtäältä Venäjä on           

barbaarinen valta, jolla on hajanaiset alueet ja joka on sisäisesti heikko; ja sitten             

hän puhkeaa ylistämään Pietarin kauneutta, ja koska se kaupunki on          

Konstantinopolia kauniimpi, hän ajattelee, että Venäjän tulisi hallita niitä         

molempia.  150

 

Itse en pidä tätä varsinaisesti ristiriitana, sillä Cobden kuvaili Venäjän olemaan nimenomaan            

sinnikäs miehitystä vastaan – tämähän ei välttämättä tarkoita, että sen sotavoimat olisivat            

varsinaisesti vahvoja tai hyökkäyksellisesti uhkaavia. Toisaalta Cobden puhui myös siitä, että           

Venäjä tarvitsi ulkomaista rahaa puolustuksensa järjestämiseksi, minkä huomioiden on         

vaikeaa olla yhtymättä Palmerstonin kritiikkiin tai vähintäänkin se tekee ymmärrettäväksi,          

kuinka Palmerston kykeni saattamaan Cobdenin huonoon valoon. Joka tapauksessa Cobden          

oli argumentteineen kapeassa tilassa: hänen ei ollut edullista pitää Venäjää vaarallisena, mutta            

ei myöskään sellaisella tavalla heikkona, että se olisi ollut helppoa pakottaa rauhaan. 

 

Britannian johto piti Sevastopolin linnakkeen tuhoamista keskeisenä sotatavoitteenaan.        

Tämän päätöksen kritisoinnille Cobden omisti myös aikaa: hänen mukaansa linnakkeen          

tuhoaminen ei olisi palauttanut Mustallemerelle voimatasapainoa heikentämällä Venäjän        

150 I confess, Sir, I never heard a speech in my life so full of contradictions. At one moment he tells us 
that Russia–not as formerly–could be crumpled up like a sheet of brown paper–but he tells us that 
Russia is so weak that she is perfectly incapable of resisting any serious efforts that might be made 
against her on the part of this country; at another moment, he declares that war with Russia would be 
ruin to England. How can he reconcile the two statements? 1807At one time, Russia is a barbarous 
Power, with scattered territories, weak in the interior; and then he launches out into praises of the 
beauty of St. Petersburg, a and, because that city is more beautiful than Constantinople, he thinks that 
Russia n ought to be possessed of both. HC Deb 16. elokuuta 1853, vol 129, c1806. 
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sotilaallista läsnäoloa, koska Sevastopol ei ollut venäläisen voiman lähde, vaan sen           

ilmentymä: 

 

Mutta minä totaalisesti kiistän, että Sevastopol olisi venäläisen voiman linnoitus.          

Se on yksinkertaisesti ulkoinen ja näkyvä merkki Venäjän voimasta; mutta          

tuhoamalla Sevastopolin ei tule missään nimessä tuhonneeksi tätä voimaa.         

Venäjän voimaa ei tuhoa tai siihen ei koske, ellei sitten pysyvästi miehitä jotain             

osuutta sen maasta, haittaa sen teollisuutta tai häiritse sen hallitusta. Jos voi            

iskeä sen pääkaupunkiin, jos voi riistää siltä osan sen valtavista hedelmällisistä           

tasangoista tai ottaa haltuunsa sen valtavat joet jotka laskevat Mustaanmereen,          

sitten tosiaankin voi iskeä venäläiseen voimaan; mutta oletetaan, että         

valloitamme Sevastopolin ja teemme huomenna rauhan, silloin kymmenen vuoden         

kuluttua, minä kerron, Venäjän hallitus tulee Lontooseen ottamaan lainaa         

rakentaakseen sen jälleen, voimakkaammaksi kuin aiemmin.  151

 

Cobden siis esitti, että Venäjän voima ei tullut mistään yksittäisestä linnoituksesta, vaan sen             

tasangoista ja joista. Hän tarkasteli tilannetta hyvin laajassa mittakaavassa: hän arvioi koko            

valtion toimintaa ja sen teollisuutta. Tämänkaltainen tarkastelu on yhteiskunnan rakenteisiin          

keskittyvälle Cobdenille tyypillistä: hän ei tarkastellut sotajoukkojen sijainteja tai         

linnakkeiden mahtavuutta, vaan kokonaisten valtioiden tuotannontekijöitä. Tällainen       

argumentaatio osuu saumattomasti yksiin Cobdenin muun ideologian kanssa: talous ratkaisee          

järjestelminä hahmotettavien yhteyskuntien törmäyksen. Cobdenin argumentaatio oli       

kuitenkin melko kaukana sodan kulloisistakin realiteeteista ja näyttäytyi aikalaisilleen liian          

suurella pensselillä maalaamisena. 

 

151 But I utterly deny that Sebastopol is the stronghold of Russian power. It is simply an outward and 
visible sign of the power in Russia; but by destroying Sebastopol you do not by any means destroy that 
power. You do not destroy or touch Russian power unless you can permanently occupy some portion 
of its territory, disorder its industry, or disturb its Government. If you can strike at its capital, if you 
can deprive it of some of its immense fertile plains, or take possession of those vast rivers which empty 
themselves into the Black Sea, then, indeed, you strike at Russian power; but, suppose you take 
Sebastopol, and make peace to-morrow, in ten years, I tell you, the Russian Government will come to 
London for a loan to build it up again stronger than before. HC Deb 22. joulukuuta 1854, vol 136, 
c808. 
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Vastaavaan tapaan Cobden oli sitä mieltä, ettei Osmanivaltakunta ollut heikko Sevastopolin           

vuoksi, vaan aivan muista syistä: hänen mukaansa Osmanivaltakunta oli sisäisessä          

rappeutumisen tilassa ja sotiminen itse asiassa heikensi valtiota entisestään. Tällä hän pyrki            

kumoamaan sen narratiivin sodasta, jonka mukaan britit olivat Mustallamerellä pelastamassa          

Osmanivaltakuntaa. 

 

Cobden ei siis antanut Sevastopolille juurikaan arvoa, vaikka kyseessä oli ja on            

laivastosodankäynnin näkökulmasta ja geopoliittisesti tarkasteltuna äärimmäisen olennainen       

kohde. Cobden ei kuitenkaan pitänyt järkevänä jatkaa sotatoimia sillä oletuksella, että siten            152

päästäisiin parempiin rauhanehtoihin. Hän argumentoi, että vuoden 1812 sodassa         

Yhdysvaltoja vastaan kestävä rauha oltiin luotu tarkastelemalla maiden välisiä suhteita ja           

oloja vallitsevaa sotatilaa suuremmassa mittakaavassa. Tällaisen ajatteluketjun mukaan sillä,         

miten sodassa parhaillaan tapahtui – kuka piti hallussaan mitäkin linnoitusta ja kaupunkia, ja             

millaiset edellytykset sotaakäyvillä valtioilla oli jatkaa konfliktia – ei ollut mainittavasti väliä            

rauhanneuvotteluiden näkökulmasta. Nähdäkseni tällainen ajattelu on kuitenkin – kenties         153

Cobdenille ominaisesti – hieman naivistista: tuskin tarvitsee olla erityisen paatunut          

reaalipolitiikan kannattaja myöntääkseen, että sodan hyvin tai huonosti menemisellä on väliä           

sen sopimuksen kannalta, johon rauhanneuvotteluissa päädytään. Cobdenin ideologian        

ytimessä oli kuitenkin usko järkeen: sopimalla voitaisiin päästä rationaalisempaan         

lopputulemaan kuin pakottamalla. 

 

Naiiviudesta aikalaisetkin Cobdenia syyttivät. Vastauksena Cobdenin joulukuiseen puheeseen        

liberaali parlamentin alahuoneen jäsen sir Erskine Perry (1806–1882) kritisoi Cobdenin          

maailmankuvaa. Perry kertoi hyväksyvänsä Cobdenin epäinterventionismin periaatteen       

varaan rakentuvan doktriinin – että periaatteessa valtioiden pitäisi sopia kitkakohdat          

neuvottelupöydissä eikä puuttua aseellisesti toistensa asioihin – mutta ilmaisi, että hänen           

mukaansa useamman suurvallan täytyisi hyväksyä se samanaikaisesti, eikä se ollut realistista: 

 

Kuten kveekarin rauhanomaisen toiminan, sen voisi hyväksyä ainoastaan        

moraalinen joukko miehiä, jotka ovat kanssaihmisiään parempia; mutta jos yksi          

152 Badsey, 2015(b). 
153 HC Deb 22. joulukuuta 1854, vol 136, c814. 
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valtio toimisi tämän periaatteen mukaan samalla kun muut nauraisivat sille,          

pahuudella täyttyneet jännitteet nousisivat Euroopassa, kuten ne ovat nousseet         

aiemminkin. Kunnioitettu herrasmies kysyi miksi Englannin tulisi suhtautua        

vakavammin tähän häiriöön Turkissa kuin Itävallan tai Preussin, jotka ovat niin           

paljon läheisemmät kohteen kanssa ja joiden intressit liittyvät syvemmin siihen?          

No, saattaisi olla että Englanti, joka kokee olonsa turvatuksi perustuslaillisen          

hallituksensa kanssa ja joka nojaa vapaiden ihmisten viisauteen ja tukeen, ei           

pelkää astua urheasti esiin sellaisen asian puolesta, joka rohkaisisi vapaiden          

kansakuntien kasvua jokaisessa mantereen kolkassa ja samaan aikaan tämä         

saattaisi olla tismalleen sama syy sille, miksi Preussi ja Itävalta eivät olisi niin             

innokkaita aiheen tiimoilta kuin järkevän linjanvedon ajattelisi määräävän.  154

 

Perryn kritiikki kohdistui Cobdenin ajatteluun kahdesta tulokulmasta. Ensin hän ivasi          

Cobdenin uskoa järkeen: hänen mukaansa Cobdenin malli kansainvälisestä politiikasta, jossa          

valtiot eivät ajaisi etujaan asein, olisi toiminut ainoastaan, jos kaikki valtiot olisivat            

sitoutuneet sellaiseen, ja että Britannian ei kannattaisi olla se omaa etuaan ymmärtämätön            

valtio joka yksipuolisesti sellaiseen ryhtyy. Vertaamalla tätä järjestelmää kveekarismiin Perry          

veti mattoa rauhanliikkeen ideologisten jalkojen alta laajemminkin; rauhanliikkeen        

keskeisimmän tukiverkoston ideologia ei ollut Perryn mukaan sovellettavissa laajempiin         

kansanjoukkoihin, koska se olisi vaatinut epäuskottavan rationaalisia toimijoita. Cobdenin         

maailmankuvassa ihmiset kuitenkin kykenivät olemaan rationaalisia toimijoita, mikä        

nähdäkseni selittää valtiomiesten ja heidän ideologioidensa keskeisen eron. 

 

154 The doctrine of the hon. Member was founded upon the principle of non-intervention, and he 
agreed with that principle entirely when it was fully carried out, but it could not be introduced and 
adopted by one Power alone. Like the pacific conduct of a Quaker, it could only be adopted by a 
moral body of men who were better than their fellows; but if one State acted upon this principle while 
others laughed at it, consequences fraught with evil to Europe would arise, as they had arisen before. 
The hon. Gentleman asked why was England to be more earnest in this interference with Turkey than 
either Austria or Prussia, who were so much more connected with the subject, and whose interests 
were so much more deeply concerned in it? Well, it might be that England, feeling secure in her own 
constitutional Government, and relying upon the wisdom and support of a free people, was not afraid 
to stand up boldly for a cause which should give encouragement to the growth of free nations in every 
part of the Continent, while that might be precisely the reason why Prussia and Austria should not be 
so enthusiastic in the matter as sound policy would seem to dictate. HC Deb 22. joulukuuta 1854, vol 
136, c832. 
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Toinen kritiikin kohde, johon Perry tähtäsi, oli Cobdenin liian vähäinen into liberaalin            

ideologian suhteen. Lainauksessa Perry esitti, että Krimin sodan jatkaminen kiinnosti          

Britanniaa, eikä Itävaltaa ja Preussia, koska Britannia oli keskieurooppalaisia valtioita          

aidommin kiinnostunut liberaalin ideologian edistämisestä. Tämä on mainio esimerkki Perryn          

edustaman liberaalin interventionismin ja Cobdenin väliintulovastaisuuden eroista:       

interventionistien mielestä on Britannian moraalinen velvollisuus taistella globaalin        

liberalismin puolesta; vaihtoehtona on vain pelkuruus tai epärehellisyys. Cobdenin poliittiset          

vastustajat erityisesti liberaalipuolueen sisällä kritisoivatkin häntä liiallisesta       

tappiomielialasta; Cobdenin vakaumus olla levittämättä liberalismia – tai mitään muutakaan          

ideologiaa – aseellisin keinoin puettiin heikoksi tai epärehelliseksi liberalismiksi: jos Cobden           

ei ollut valmis puolustamaan liberalismia, oliko hän todella aatteen miehiä? Tappiomielialan           

kritiikkiin vastatakseen Cobden korosti, ettei pitänyt Krimin sotaa mitenkään toivottomana –           

päinvastoin hän argumentoi, että sodan keskeisin tavoite oltiin itse asiassa jo saavutettu.            

Hänen mukaansa Osmanivaltakunta ja siten Bosporinsalmi oltiin hänen joulukuisen puheensa          

aikaan jo turvattu. Brittien kansallinen kunnia ei siis tahriintuisi rauhan tekemisestä: 

 

Nyt, minä sanon, te voitte perääntyä Sevastopolista asettamatta kunniaanne         

lainkaan kyseenalaiseksi. Muuten, en ymmärrä mitä tarkoitatte kun sanotte että          

kunnianne on vaakalaudalla minkään tämänkaltaisen hankkeen onnistumisen       

suhteen. Teidän kunnianne saattaa olla osallisena Turkin pelastamisessa Venäjän         

agressiolta; mutta jos te olette saavuttaneet tämän tehtävän, te voitte vetää           

joukkonne pois Sevastopolista ilman että altistatte itsenne kritiikille kansallisen         

kunnianne uhraamisesta.  155

 

Argumentoidessaan konfliktin lopettamisen puolesta sen takia, että sodan keskeisin tavoite          

oltiin jo saavutettu, Cobden teki eräänlaisen myönnytyksen poliittisille vastustajilleen: hänen          

alkuperäinen kantansahan oli, että sodassa ei ollut järkevää tavoitetta, vaan että           

155 Now, I say you may withdraw from Sebastopol without at all compromising your honour. By the 
bye, I do not understand what is meant when you say that your honour is staked on your success in 
any enterprise of this kind. Your honour may be involved in your successfully rescuing Turkey from 
Russian aggression; but, if you have accomplished that task, you may withdraw your forces from 
before Sebastopol without being liable to reproach for the sacrifice of your national honour. HC Deb 
22. joulukuuta 1854, vol 136, c815.  
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Osmanivaltakunnan suurvalta-aseman keinotekoinen pönkittäminen olisi ihmiskunnan      

kehitystä ja Britannian hyvinvointia haittaava tekijä. Tämä alleviivaa Cobdenin roolia          

parlamentissa: vaikka hänen liberaalit aateveljensä olivatkin valta-asemassa,       

rauhanasenteidensa suhteen hän oli yksinäinen. Cobdenin kannalta oli strategisesti järkevää          

vedota niihin seikkoihin, jotka häntä muihin liberaaleihin yhdistivät – Krimin sodan           

tapauksessa kritiikkiin Venäjän autoritaarisuutta vastaan – mutta olla keskittymättä niihin          

ideologiansa painotuksiin, jotka eivät saaneet vastakaikua, olennaisimpana hänen kielteiseen         

suhtautumiseensa internventionismista. Pyrkimys vedota parlamentin liberaalien arvopohjaan       

välittyy esimerkiksi seuraavasta puheenvuorosta: 

 

Minä uskon että Venäjän keisari on oppinut joukkojemme osoittamasta         

urheudesta ja itsevarmasta voimasta, että valistunut, vapaa ja itse itseään          

hallinnoiva kansa on huomattavasti pelottavampi vastus kuin mitä hän oli          

arvioinut, ja että hän ei niin itsevarmasti laita puolibarbaarisia laumojaan          

etenemään pärjätäkseen läntisen sivilisaation edustajien aktiiviselle energialle ja        

loppumattomille resursseille.  156

 

Suorastaan paatoksellisen liberaali lainaus on osa Cobdenin pyrkimystä vedota häntä          

todennäköisimmin kuunteleviin parlamentin jäseniin, eli muihin liberaaleihin. Hänen        

mukaansa brittien liberaalit hyveet itsessään, heidän valistuneisuutensa ja vapautensa, tekee          

heistä voimakkaita ja niin ratkaisevalla tavalla "puolibabraarisia" venäläisiä tehokkaampia,         

ettei keisarin Venäjä ole briteille todellinen uhka. 

 

Puhuessaan liberalismista Krimin sodan kritiikkinsä yhteydessä Cobdenin täytyi kuitenkin         

kommentoida suhdettaan myös liberaaliin interventionismiin, jolle 1800-luvun puoliväli oli         

määrittelevää aikaa.  157

 

156 I believe that the Emperor of Russia has learnt from the courage and self-relying force displayed by                  
our troops that an enightened, free, and self-governed people is a far more formidable antagonist than                
he had reckoned upon, and that he will not so confidently advance his semi-barbarous hordes to cope                 
with the active energy and inexhaustible resources of the representatives of Western civilisation. HC              
Deb 22. joulukuuta 1854, vol 136, c815. 
157 Goodlad 2012, 176. 
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Selittääkseni itseni arvostetuille herrasmiehille jotka kertovat arvostavansa       

suuresti vapautta kaikkialla, minä pyydän saada huomauttaa etten häviä         

kenellekään siinä sympatiassa, jota koen niitä kohtaan, jotka kamppailevat         

vapautensa puolesta missä tahansa maailman kolkassa; mutta minä en koskaan          

oikeuta puuttumista, joka menee pystyttämään yhden tai toisen kansalaisuuden         

aseiden voimalla, koska se puuttuu periaatteeseen, jota toivon voivani noudattaa          

toisaalla – kaiken ulkomaisen puuttumisen estämiseen, joka tähtää        

kansallisuuksien alaslaittamiseen. Vaikka kunnioitankin näiden herrasmiesten      

tarkoitusperiä, en voi toimia niiden mukaisesti. Teen kylläkin vapaasti sellaisen          

poikkeuksen, että jos olisi todennäköistä että se edistää vapauden,         

perustuslaillisen vapauden ja kansallisen itsenäisyyden asiaa, se olisi suuri         

kannustin minulle myöntyä siihen sotaan, tai, kaikissa tapauksissa, näkisin sen          

jonkinlaisena kompensaationa niille moninkertaisille pahuuksille jotka sotatilasta       

seuraavat.  158

 

Cobden siis argumentoi, että vapaus ei viime kädessä ollut sodan arvoista ja että             

parhaimmillaankin sodan hyvät, liberaalit lopputulokset olisivat vain "jonkinlainen        

kompensaatio" itse sodan moraaliselle huonoudelle. Tämänkaltainen kalkyyli, laskelma        

väkivallan ja vapauden hyvistä ja huonoista puolista, sai parlamentissa osakseen kovaa           

kritiikkiä – ja Cobdenin vastustajien näkökulmasta vaikutti todistavan sen, ettei hän ollut            

"todellinen" liberaali, vaan oli valmis uhraamaan vapauden pelkurimaisesti muiden arvojen          

alttarille. Cobdenin utilitaristista tapaa tehdä päätöksiä eri arvojen ristipaineessa kritisoitiin          

siitä, ettei hän todellisuudessa voinut laskea sitä mitä väitti laskevansa. Parlamentin jäsen sir             

Robert Phillimore (1810–1885) esitti Cobdenin yksinkertaistavan asioita epärehellisellä        

tavalla: 

158 To set myself right with those hon. Gentlemen who profess to have great regard for liberty 
everywhere, I beg to state that I yield to no one in sympathy for those who are struggling for freedom 
in any part of the world; but I will never sanction an interference which shall go to establish this or 
that nationality by force of arms, because that invades a principle which I wish to carry out in the 
other direction–the prevention of all foreign interference with nationalities for the sake of putting 
them down. Therefore, while I respect the motives of those Gentlemen, I cannot act with them. This 
admission, however, I freely make, that were it likely to advance the cause of liberty, of constitutional 
freedom, and national independence, it would be a great inducement to me to acquiesce in the war, or, 
at all events, I should see in it something like a compensation for the multiplied evils which attend a 
state of war. HC Deb 22. joulukuuta 1854, vol 136, c803. 
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Kunnioitettu herrasmies (Cobden) puhui, kuin kaikki olisi vain numeroita ja          

laskelmia; mutta hän (Phillimore) uskoi että kansoissa, kuten yksilöissäkin, oli          

paljon, mitä ei voitu mitata säännöllä tai laskea sormilla, ja jotka olivat            

arvokkaita kansakuntien hyvinvoinnille, samoin kuin yksilöidenkin hyvinvoinnille.      

 159

 

Lainauksessa Cobdenia syytetään siis siitä, että hän väittää voivansa laskea jotain, mikä ei ole              

laskettavissa. Tämä onkin vain lopputulemaa katsovan eettisen ajattelutavan ilmeinen         

ongelmakohta, eikä Cobden koskaan tähän ongelmakohtaan varsinaisesti vastannutkaan.        

Utilitaristinen malli, joka väittää kykenevänsä laskemaan "hyvää" ja "pahaa" ei mennyt           

kritiikittä läpi varhaisessa viktoriaanisessa parlamentissa. 

 

Cobdenia kritisoitiin myös siitä, ettei hän yksinkertaisesti tuntenut Krimin sodan taustoja           

riittävän hyvin, jotta hänen kantansa olisi ollut perusteltu. Whigeihin kuuluva parlamentin           

alahuoneen jäsen Vincent Scully (1810–1871) hyökkäsi puheenvuorossaan Cobdenia vastaan         

vedoten tämän puutteellisiin tietoihin: 

 

Kukaan ei epäillyt, etteikö [Cobden], vaikkakin harhaan osunut, olisi ollut          

täydellisen vilpitön näkemyksissään, jotka [hän] esitti tämänhetkisen sodan        

aloittamista ja jatkamista vastaan; mutta hänen huomionsa oli ainoastaan         

nykyaikaisessa aineistossa. Jos [hän] olisi tutkinut Venäjän historiaa viimeisen         

kahdensadan vuoden ajalta, hän ei olisi voinut olla huomaamatta rehellisessä ja           

älykkäässä mielessään, että koko venäläinen järjestelmä on tarkoitettu ja         

laskelmoitu maailmanvalloitusta varten. On vain yksi katastrofi joka voi         

kansakuntaa koskettaa, joka on pahempi kuin sota, ja se on alistuminen vieraalle            

vallalle. Omasta puolestani tahtoisin mieluummin että lapseni ovat kuolleena         

haudoissaan, kuin että että he altistuisivat kurjuuksille, joiden täytyisi         

159 But the hon. Gentleman (Mr. Cobden) spoke as if everything was a mere matter of figures and 
calculations; but he (Mr. Phillimore) believed that, with nations, as with individuals, there was much 
that could not be measured by rule, or counted on the fingers, and which was as valuable to the 
well-being of nations, as to the well-being of individuals. HC Deb 22. joulukuuta 1854, vol 136, c822. 
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vääjäämättä seurata, jos Venäjä saisi pysyvän jalansijan näissä        

kuningaskunnissa.  160

 

Scully siis esitti, että Cobdenin tietämys ei riittänyt tilanteen ymmärtämiseksi. Scullyn           

argumentaation mukaan Venäjän historia osoitti, että se on yksiselitteisen sotilaallinen valtio,           

joka pyrki jatkuvaan sotilaalliseen laajentumiseen. Scully puhui myös valloitetuksi         

tulemisesta sata kertaa sotaa pahempana – utilitarismia sekin, mutta erilaisilla laskennallisilla           

painoarvoilla. 

 

 

3.4 Cobden vastaan itämaiden barbaarit 

 

Krimin sota asetti polttopisteeseen myös Cobdenin näkemykset ulkoeurooppalaisista        

kansoista. Hänen pelkonsa suursodasta eivät liittyneet ainoastaan suursodan huonouteen sen          

takia, että suuri konflikti on itsessään pientä konfliktia pahempi, vaan myös hänen            

näkemykseensä siitä, että sota "sivistymättömien" kansojen keskuudessa on vähemmän paha          

asia kuin sota "sivistyneiden" kansojen välillä. Kirjeessään kriittiseltä ajanjaksolta Krimin          

sodan sytyttyä – mutta ennen Britannian liittymistä konfliktiin – Cobden kirjoitti, että sota             

joka rajoittuu orienttiin olisi hyväksyttävämpää kuin suursodaksi leviävä konflikti: 

Yksi suurvaltojen välillä ammuttu laukaus ja puolet Euroopasta räjähtää. –          

Niin kauan kuin riita rajoittuu Venäjään ja Turkkiin, en näe mitä pysyvää            

haittaa voisi tapahtua ihmiskunnan ja sivilisaation pysyville intresseille.  161

160 No person doubted that his hon. Friend who sat next him, the Member for the West Riding (Mr. 
Cobden), however mistaken, was perfectly sincere in the views he had expressed against the origin 
and continuance of the present war; but he believed his attention had been confined to modern 
documents. Had that hon. Member studied the history of Russia during the last 200 years, he could 
not have failed to satisfy his honest and intelligent mind that the whole Russian system was intended 
and calculated for universal conquest. He believed there was but one calamity greater to a nation 
than war, and that was its subjugation to a foreign Power, which involved evils one hundred-fold 
heavier than those of the most disastrous war. For his own part he would prefer that all his children 
were dead in their graves, than that they should become exposed to the miseries which must of 
necessity ensue should the Russian secure a permanent footing in these kingdoms. HC Deb 22. 
joulukuuta 1854, vol 136, c854. 
161 One shot fired between two of the great powers & half Europe will explode.–So long as the quarrel 
is confined between Russia & Turkey, no harm that I can see be done to the permanent interests of 
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Lainauksesta välittyy hyvin Cobdenin ajatus siitä, että rauha yhtäällä – käytännössä           

katsoen läntisessä Euroopassa ja Yhdysvalloissa – oli arvokkaampaa kuin rauha          

toisaalla. Hänelle Venäjän ja Osmanivaltakunnan välinen sota oli vähemmän         

merkityksellinen kuin sota joka kattaisi myös läntisen Euroopan maita. Tämä on           

nähdäkseni valaiseva esimerkki sen suhteen, millainen paikka ulko-eurooppalaisella        

maailmalla oli Cobdenin ideologiassa: vaikka hän kannattikin siirtomaajärjestelmän        

purkamista ja kansojen itsemääräämisoikeuden lisäämistä, Cobdenin "sivilisaatio"       

kattoi oikeastaan vain länsimaat. Sota ”barbaarien” välillä ei olisi niin paha kuin sota             

”sivistyneiden kansojen” välillä. Hänen mainintansa siitä, että ainoastaan Venäjän ja          

Osmanivaltakunnan välillä käytävä sota ei aiheuttaisi tuhoa ihmiskunnan        

kokonaiskehitykselle alleviivaa Cobdenin melko ankaraa, joskin aikalaisittain tyypillistä        

arviota länsimaiden ulkopuolelle jäävästä maailmasta.  162

 

Tällainen kehityskertomus, jossa muilla ”roduilla” ei joko ole väliä ja/tai ne tulevat            

kuolemaan sukupuuttoon oli viktoriaanisessa Isossa-Britanniassa suhteellisen yleinen.       163

Tämä on nähdäkseni mielenkiintoisessa suhteessa siihen, että Cobden kuitenkin kunnioitti          

myös ”alempien” kansojen ja rotujen itsemääräämisoikeutta. Hänen "barbaarikriittisen"        

asenteensa, sekä kenties myös frenologisen harrastuneisuutensa huomioiden, en pidä         

perusteltuna olettaa, että hänen imperialisminvastaiset ajatuksensa olisivat johtuneet niinkään         

uskosta Afrikan ja Aasian kansojen kykyyn kehittää itseään, vaan pikemminkin hänen           

ajatuksestaan, että kehityskertomusta vastaan ei kannattanut taistella: olisi järkevämpää antaa          

kehityksen tapahtua luonnostaan kuin puuttua siihen globaalilla sotilaallis-poliittisella        

läsnäololla. Tämä kertoo Cobdenin maailmankuvasta paljon siinäkin mielessä, että siinä          

missä taloudellinen ja tekninen kehitys esiintyivät hänen puheenvuoroissaan luonnollisena         

kehityksenä, sotilaalliset toimet olivat tämän kehityksen häiritsemistä. Yhteiskuntien        

muodostama maailmanlaajuinen rakenne toimi Cobdenin maailmankuvassa niin, että        

tehokkaat ja työteliäät kansat kukoistivat ja taantumukselliset kansat näivettyivät. Hävitys- tai           

valloitussotaa ei tarvittaisi, vaan erot tehokkuudessa määräisivät menestyksen. 

humanity and civilization”. Cobden, kirje Joseph Sturgelle 3.6.1853, The Letters of Richard Cobden. 
Volume II ~ 1847–1853, 505. 
162 Mandler 2000, 224. 
163 Brantlinger 2012, 134. 
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Itämaisen kysymyksen kontekstissa Cobden oli valmis siunaamaan Venäjän eteläistä         

kilpailijaansa tehokkaammaksi valtakunnaksi. Aikalaisittain poikkeuksellisesti Cobden puhui       

melko myönteisesti Venäjästä ja venäläisistä. Viktoriaaninen Britannia oli russofobinen         

yhteiskunta, jossa Venäjän keisarikunta nähtiin taantumuksellisena ja moraalisesti epäkelpona         

suurvaltana, mutta Cobden piti tällaista asennetta huonona ja harhaisena. Yleisemmän          164

Venäjään ja venäläisiin liittyvän asenteellisuuden lisäksi Cobden oli oppositiossa myös          

Britannian ja Venäjän valtiollisten suhteiden näkökulmasta. Näkemys Venäjästä määritteli         

suurimman eron Cobdenin toiveiden ja Britannian toteutuneen politiikan välillä: brittiläisen          

hallinnon kiinnostus itämaisesta kysymyksestä perustui nimenomaan Britti-imperiumin       

siirtomaiden suojeluun, joiden suhteen Venäjän kasvavaa vaikutusvaltaa voitiin pitää         

perustellusti uhkana. Cobden kuitenkin hylkäsi ajatuksen siirtomaaimperiumin       

ylläpitämisestä, joten Cobden pystyi argumentoimaan parlamentissa kuin Venäjä olisi         

Britannian näkökulmasta etäinen eikä siksi uhkaava.  

Venäläisvastaisuuden hillitseminen oli yksi Cobdenin keskeisimmistä tulokulmista Krimin        

sotaan ja koko sitä ympäröivään keskusteluun. Hän piti sen brittiläistä ilmenemismuotoa           

turhana pelotteluna koska ei pitänyt Venäjää uhkana: toisin kuin pelonlietsojat tahtoivat           

ymmärtää, valtion todellinen suuruus ei tullut maantieteellisestä suuruudesta vaan         

taloudellisesta tehokkuudesta ja siitä kumpuavasta varallisuudesta. Koska Venäjä oli         165

Britanniaa merkittävän paljon jäljessä tuotannossa ja kaupassa se ei muodostanut todellista           

uhkaa. Cobden toisti tätä ajatusta paljon sekä pamfletissaan "Russia" että kirjeenvaihdossaan,           

mutta kaikista eksplisiittisimmin hän kuvaili näkemystään Britannian ja Venäjän         

tuotannollisissa eroissa – ja siten sotilaallisissa eroissa – puheenvuorossaan parlamentissa: 

Uskon, että Englanti olisi valmis vastustamaan hyökkäystä, tuli se mistä          

suunnasta tahansa, ja että se olisi kymmenen kertaa voimakkaampi vastustamaan          

kuin Venäjä olisi hyökkäämään. Kaikki resurssit, joita meillä on laajoissa          

tehtaissamme – kaikki välineet, joita on mahtavissa höyryaluksissamme, ja         

taitomme mekaniikassa, muutettaisiin kuudessa kuukaudessa – ei, kuudessa        

164 Bartlett 2015. 
165 Cobden 1836, 9. Cobden, kirje Edward Alexanderille 29.10.1853, The Letters of Richard Cobden. 
Volume II ~ 1847–1853, 537–538. 
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päivässä – tuhon moottoreiden koneiksi, jotka tekisivät meistä voimakkaamman         

kuin mikään muu kansa maan päällä. Kaikki nämä puuttuvat Venäjältä; he           

tulevat tänne höyrylaivojaan varten, tai niitä tekeviä käsityöläisiä varten, eikä ole           

mitään mahdollisuutta, että ne vahingoittaisivat meitä.  166

Cobden tahtoi siis hillitä pelosta juontuvaa venäläisvastaisuutta kuvailemalla brittiläistä         

ylivoimaa suhteessa Venäjään. Lisäksi Cobden oli sitä mieltä, että Venäjän keisarikunta oli            

liian epäkeskitetysti johdettu ja pirstaleinen lisätäkseen tehokkuuttaan. Venäjän        167

laajeneminen Keski-Aasiassa ja tsaarin laivastomahdin kasvu olivat sitä paitsi uhka vain sille            

Britannialle, jota Cobden ei pitänyt suojelemisen arvoisena, eli globaalille         

siirtomaavaltakunnalle – pidettiinhän Venäjän vaikutusvallan kasvua uhkana lähinnä        

Britannian siirtomaille, ei saarivaltiolle itselleen. Ja Cobdenin mukaanhan hänen kotimaansa          

mertentakaiset omistukset olivat vain turha ja epämoraalinen taloudellinen rasite.  168

Cobdenin ajaman keskiluokkaisen ja taloudellisesti ylivoimaisen Britannian kannalta        

”itämainen kysymys” ei siis ollut oikeastaan edes uhka, vaan mahdollisuus: Venäjä,           

saadessaan Konstantinopolin ja Mustanmeren rannat haltuunsa, olisi tuonut alueelle kehitystä          

ja vaurastumista. Tätä Cobden vertasi Pietarin perustamiseen: jos Venäjä sai luotua           169

mahtavan ja vauraan kaupungin tyhjästä suosta, miksi se ei nostaisi Konstantinopolia           

loistoon? Tämä olisi puolestaan tarjonnut Britannialle kaupantekomahdollisuuksia, ei        170

sotilaallista uhkaa.  171

Cobden argumentoi hänen mielestään parlamentissa vaikuttavaa kansainvaellusretoriikkaa       

vastaan; idästä ei tosiaan ollut tulossa mikään villi itäisten heimojen lauma – ja jos olisikin,               

saksalaiset kyllä pysäyttäisivät sen. On nähdäkseni hieman kyseenalaista, kuinka rehellistä          

166 I believe that England would be ready to resist an attack from whatever quarter it might come, and 
that she would be ten times more powerful to resist than Russia to attack. All the resources that we 
have in our vast manufactures–all the appliances that we possess in our prodigious steam vessels, and 
in our mechanical skill, would be turned in six months–ay, in six days–to the contrivance of engines of 
destruction which would render us more powerful than any other nation on the face of the earth. All 
these are wanting in Russia; they must come here for their steam boats, or for the artisans to make 
them, and there is not a chance of their injuring us. HC Deb 16. elokuuta 1853, vol 129, c1804. 
167 Cobden 1836, 4–6. 
168 Ibid, 10. 
169 Ibid, 14–15. 
170 Ibid, 6–7. 
171 Ibid, 7. 
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jatkoa Cobdenin russofobian vastaiselle retoriikalle oli vedota siihen, että germaanit kyllä           

pysäyttäisivät slaavit, mutta hänen pyrkimyksenään oli joka tapauksessa vähentää sitä, kuinka           

pelottavana Venäjä näyttäytyi. Cobden piti myös Venäjän imperialististen valloitusten, joita          

käytettiin russofobisina argumentteina, kritisoimista tekopyhänä: 

Jos englantilainen kirjoittaja suuntaa moraalisen närkästäyksensä Ukrainan,       

Suomen ja Krimin valloittajiin, eivätkö venäläiset historioitsijat voi tuoda mieleen          

yhtä kivuliaita muistikuvia Gibraltarista, Hyväntoivonniemestä tai Intiasta?  172

Hän rinnasti Venäjän valloittamat alueet Britannian valloituksiin ja pyrki siten häivyttämään           

mielikuvia poikkeuksellisen vihamielisestä Venäjästä. Jos briteillä oli oma        

siirtomaaimperiuminsa, mikseivät muutkin valtiot toimisi samalla tavoin? 

Cobdenin mukaan Venäjän aluelaajennukset eivät uhanneet Isoa-Britanniaa, koska pelkkä         

alueellinen laajentuminen ei tehnyt valtiosta vahvaa, ja vaikka olisikin tehnyt, sekään ei olisi             

ollut briteille uhka: sitä vastoin vaurastuva Venäjä olisi ennen kaikkea hyvä kauppakumppani.            

Cobdenin mukaan se, että Venäjä olisi valloittanut Konstantinopolin ja muita          

Osmanivaltakunnan ydinalueita, ei olisi ollut "eurooppalaista voimien tasapainoa" uhkaava         

geopoliittinen mullistus, vaan täysin luontevaa rappeutuvan turkkilaisen valtakunnan        

pienenemistä, joka olisi sitä paitsi johtanut Mustanmeren alueen taloudelliseen         

vaurastumiseen. Tämänkin hän näki Britannian etuna: yhden alueen vaurastuminen ei ollut           

hänen maailmankuvassaan muilta alueita pois, vaan vapaakaupan periaatteiden mukaisesti         

lisäisi  maiden välistä erikoistumista ja ja ihmiskunnan vaurastumista yleisemmin.  173

 

Cobden ei vastustanut ainoastaan sotaan lähtemistä Venäjän puolesta, vaan myös          

nimenomaan sotaan lähtemistä Osmanivaltakunnan suojelemiseksi. Hän suhtautui       

Osmanivaltakuntaan ja turkkilaisiin hyvin kriittisesti ja piti moraalisesti kestämättömänä, että          

Britannia ottaisi asiakseen hänen näkemyksensä mukaan rappiollisen ja tuomitun valtakunnan          

pystyssä pitämisen. Mitkään geopoliittiset tai valtatasapainolliset perusteet eivät Cobdenin         

mukaan oikeuttaneet interventiota turkkilaisten puolesta venäläisiä vastaan. Vaikka Cobden         

172 If the English writer calls down indignation upon the conquerors of the Ukraine, Finland, and the 
Crimea, may not Russian historians conjure up equally painful reminiscences upon the subjects of 
Gibraltar, the Cape, and Hindostan? Ibid,12. 
173 Ibid., passim. 
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ajalleen tyypillisesti toisinaan kritisoikin kovin sanankääntein keisarillisen Venäjän hallintoa         

ja politiikkaa, hän piti Osmanivaltakuntaa monin verroin pahempana. Hänen mukaansa kaikki           

yksinvaltaisuus ja väkivallan pelkoon perustuva vallankäyttö, mistä Venäjää voitiin syyttää,          

oli vielä enemmän totta Osmanivaltakunnassa. Cobden piti Osmanivaltakuntaa huonona myös          

sen talousvihamielisyyden vuoksi. Hänen mukaansa turkkilaiset olivat huonoja vallanpitäjiä,         

jotka näivettivät kauppaa ja tuotantoa ja siten lisäsivät kurjuutta.  174

 

Vaikka Cobden kritisoi myös Venäjän autoritääristä hallinnon tapaa, hän piti tsaaria silti            

paljon sulttaania parempana vaihtoehtona Konstantinopolin hallitsijaksi. Hän syytti sulttaanin         

hallintoa despotismista, tehottomuudesta sekä väkivallalla ja pelolla hallitsemisesta.        175

Cobden piti Osmanivaltakuntaa rappeutuvana ja sen vallassa pysymisen tukemista         

mahdottomana ja moraalittomana kohtaloa vastaan kamppailuna : 176

 

Kaikki vähänkään viisaat jakavat saman näkemyksen turkkilaisten kohtalosta. –         

Heidän tulevaisuudennäkymänsä ovat yhtä toivottomat kuin Englannin       

protektionistipuolueella.   177

 

Cobden ilmaisi monessa tekstissään voimakasta halveksuntaa islamia kohtaan. Suurin osa          

tästä kritiikistä oli hyvin yleisellä tasolla ja/tai implisiittistä, mutta hän pureutui myös            

yksittäisiin ongelmakohtiin. Hänen näkemyksensä mukaan islamin opinkohdat olivat        

sellaisia, ettei niiden varaan voinut rakentaa järkiperäistä ja kansainväliseen yhteistyöhön          

perustuvaa maailmaa: hän tulkitsi, että islam kieltää yhteistyön ei-muslimien kanssa ja           

rohkaisee järkeä vastaan asettuvaan fanaattisuuteen. Vihamielisen kriittinen asenne islamia         178

kohtaan oli viktoriaaniselle Britannialle tyypillistä. Raja nimenomaan islamin suhteen         

kielteisen asenteen ja laajemman sivistyksen ja barbarian välistä kamppailua koskevan          

174 Ibid, passim. 
175 Ibid, 2–4. 
176 Cobden, kirje John Brightille 20.8.1853, The Letters of Richard Cobden. Volume II ~ 1847–1853, 
518–519.  
177 Every body of the least sagacity holds the same language about the fate of the Turks. – They are as 
hopeless in their prospects as the Protectionist party in England.  Cobden, kirje Henry Richardille 
1.7.1853, The Letters of Richard Cobden. Volume II ~ 1847–1853, 523–524. 
178 Cobden 1836, 2–3. 
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diskurssin välillä oli usein häilyvä. Pitäisin kiinnostavana, että Cobden oli kuitenkin sitä            179

mieltä, että myös islamilainen valtakunta voi olla sivistynyt ja järkevä. Hän vertasi            

turkkilaisten harjoittamaa "takapajuista" islamia "liberaalien" persialaisten tuomiin       

edistyksiin tieteessä. Nähdäkseni tämä tarkoittaisi, että Cobdenin kritiikki islamia kohtaan          180

oli osittain kritiikkiä nimenomaisesti Osmanivaltakunnan politiikkaa kohtaan. Toisaalta        

Cobden samaisti useaan otteeseen Osmanivaltakunnan ja muslimit. Erityistä kritiikkiä häneltä          

sai osakseen se tapa, jolla Osmanivaltakunnassa uskonnollinen ja maallinen valta olivat           

liittyneet toisiinsa – ilmiö, jota Cobden kritisoi eurooppalaisessakin kontekstissa.  181

 

Rakenteellisten ja yhteiskunnallisten ilmiöiden rinnalla Cobden kritisoi suoraan turkkilaista         

rotua ja ilmaisi suoraan, ettei uskonut sen mahdollisuuksiin. Tämä on jokseenkin poikkeus            182

hänen tavastaan tulkita yhteiskuntia rakenteellisina kokonaisuuksina, joita voi parantaa         

järjestelmiä parantamalla. Siinä suhteessa hän ei siis ollut universalisti, vaan hänen ajattelunsa            

ennakoi myöhäisemmän viktoriaanisen "korkean imperialismin" ajan rotuajattelua. Mikään        

kehitysoptimistinen järjestelmä ei parantaisi Osmanivaltakunnan niitä ongelmia, joiden        

Cobden arvioi johtuvan sen lähtökohtaisesti huonompirotuisista ihmisistä. Kirjoittaessaan        

turkkilaisen rodun ominaisuuksista, hän kuvaili heitä suoraan vähemmän älykkäiksi: 

 

– – apatia, jolla turkkilainen näkee jokaisen tuotantolaitostemme tuotteen         

saapuvan satamiinsa ilman, että hän stimuloituu tutkimaan kehruukoneen        

kangaspuiden rakennetta, on vain yksi hänen alemman älykkyysrakenteensa        

manifestaatio .  183

 

Tämänkaltainen argumentaatio rajasi turkkilaiset kansat kehityksen ulkopuolelle:       

järjestelmien parantaminen ei auttaisi, jos vika oli ihmisten rodussa, eli biologisissa           

179 Khattak 2008, 22–23. 
180 Cobden 1836, 3. 
181 Ibid, 2–3. 
182 Ibid, 8. 
183 – – the apathy with which the Turk sees every article of our manufactures enter his ports, without 
being stimulated to study the construction of a loom of spinning frame, is but another manifestation of 
his inferior structure of intellect.  Ibid, 8. 
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ominaisuuksissa. Samassa yhteydessä hän kuvailikin turkkilaista rotua suoraan        

"muuttumattomaksi ja paikallaanpysyväksi."  184

 

Erityisen paljon Cobden vastusti Osmanivaltakunnan tukemista, koska se käytti orjia ja           

harjoitti orjakauppaa. Tämä oli ovela strategia Cobdenilta, koska ne verkostot, joissa hän            

vaikutti, olivat sangen kristillisiä ja erittäin orjuudenvastaisia – rauhanaktivisteissahan oli          

paljon päällekkäisyyttä abolitionistien kanssa. Cobden vetosikin kirjeissään       

abolitionismitaustaisille henkilöille johdonmukaisuuteen: orjavaltion tueksi     

asettautuminenhan olisi moraalitonta ja tekopyhää, kuten Cobden vakuutti kirjeessään Joseph          

Sturgen veli Charlesille: 

 

Mitä sinun veljesi Joseph sanoo siitä, että Konstantinopoli on suuri          

kauppapaikka, joka toimittaa valkoisia orjia Egyptiin, Tunisiaan, Tripoliin ja         

Vähä-Aasiaan, ja toimittaa satoja, ei, kenties tuhansia silvottuja afrikkalaisia         

eunukeiksi turkkilaisiin haaremeihin? Taistelisiko hän pitääkseen nuo ihmiset        

Euroopassa?  185

 

Cobdenin ideologisessa maailmankuvassa Krimin sota oli siis turha ja epämoraalinen:          

sotiessaan Osmanivaltakunnan rinnalla Venäjää vastaan britit asettuivat historian väärälle         

puolelle, pahemman tyrannin ja alkukantaisemman barbaarin leiriin. Cobdenin suhtautuminen         

Venäjään oli moniulotteinen, paikoitellen jopa ristiriitainen, mutta Osmanivaltakuntaan,        

islamiin ja turkkilaisiin Cobden suhtautui yksipuolisen kielteisesti. Cobden vastusti Krimin          

sotaa sekä sotana yleisesti että sen yksityiskohtien takia.  

184 Englanniksi "unchanging and stationary". Ibid, 8. 
185 What says your brother Joseph to the fact that Constantinople is the great market for supplying 
white slaves to Egypt, Tunis, Tripoli & Asia Minor, & for supplying hundreds nay perhaps thousands 
of mutilated Africans as Eunuchs for the Turkish harems? – Would he fight to keep those people in 
Europe? Cobden, kirje Charles Sturgelle 16.8.1853, The Letters of Richard Cobden. Volume II ~ 
1847–1853, 516–517. 
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4. Uuden rauhan kynnyksellä 

 

Rauha on kulttuurisidonnainen ilmiö; väkivallattomuuden merkitys määräytyy kontekstinsa        

perusteella. Richard Cobdenin toiminta muutti tätä viitekehystä 1800-luvun Britanniassa ja          

teki käsitteistä aikalaisilleen uudet: hän latasi niihin kokonaan uusia merkityksiä ja muokkasi            

olemassa olevia. Tämä käänne oli ja on yhtä lailla pysyvä – paluuta vanhaan ei ole – kuin                 

jatkuvassa muutoksessakin – jokainen aika määrittelee Cobdenin uudelleen. Cobdenin uusi          

rauhantulkinta oli hauras projekti, mutta sen epäonnistumisen ilmeisyys johtuu ennen kaikkea           

sen konkreettisten tavoitteiden mahdollistamasta onnistumisen arvioinnista. Se oli kuitenkin         

myös kestävä: uudenlainen rakenteellinen tapa hahmottaa rauhaa jätti pitkän perinnön.          

Cobden itse koki kuitenkin epäonnistuneensa. 

 

Laajempi brittiläinen rauhanliike – poislukien kveekarit – piti itsestään vain vähän ääntä            

Krimin sodan alla ja aikana. Osittaisena syynä tälle oli Cobdenin itsensä toiminta: hän arvioi,              

että rauhanliikkeen pitkän aikavälin tavoitteiden kannalta olisi parhaaksi olla asettumatta          

Krimin sodalle myönteistä julkista mielipidettä vastaan ja suojella siten rauhanliikkeen          

mainetta. Mutta vaikka hän käytti vaikutusvaltaansa rauhanliikkeen sisällä hillitäkseen sen          

julkisia ulostuloja, hän itse omaksui roolin rauhan esitaistelijana parlamentin alahuoneessa.          

Cobden piti sodan eri vaiheissa, mutta erityisesti sen alussa, lukuisia sodanvastaisia puheita ja             

oli ruotinut Krimin sotaan johtaneita yhteiskunnallisia ongelmakohtia kirjoituksissaan jo         

usean vuosikymmenen ajan. 

 

Krimin sota oli brittiläiselle rauhanliikkeelle melko kohtalokas hetki: Cobden ja Bright           

menettivät parlamenttipaikkansa, ja muut aktiivit joko hylkäsivät toiminnan tai leimaantuivat          

fanaattisiksi, eikä edes loppusodan kurjuus ja hiipuva suosio suonut rauhanliikkelle          

jälkiviisasta voittoa. Tämä osoitti Cobdenin rakenteellisen rauhantulkinnan       

haavoittuvaisuuden: Cobden oli tuonut rauhanliikkeen poliittiselle areenalle ja asetti sen siten           

poliittisen kritiikin kohteeksi. Vähemmän yhteiskunnalliseksi profiloitunut uskonnollinen       

rauhantyö oli ollut paremmin suojattu poliittisilta vastahyökkäyksiltä, ja sen edustajat          

saattoivat turvautua ainoastaan yksilöille saarnaavan asenteensa suojiin. Cobden jäi         

kamppailemaan lähes yksin poliittisen, ei-absoluuttisen rauhanideologian puolesta. 
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Britannian liittyminen Krimin sotaan tapahtui pitkälti juuri niiden yhteiskunnallisten         

piirteiden takia, joita vastaan Cobden pyrki kamppailemaan: koko "Itämainen kysymys"          

kiinnosti Britanniassa ennen kaikkea eurooppalaisen valtatasapainon – jota Cobden ei pitänyt           

tavoittelemisen arvoisena – sekä siirtomaavaltakunnan – josta Cobden tahtoi päästä eroon –            

suojelemisen takia. Konfliktia pitkitti sotaa käyvien maiden kansallinen ylpeys; ilmiö, jota           

Cobden piti lähinnä rationaalista toimintaa haittaavana tunteiluna. Krimin sota oli monella           

tapaa antiteesi Cobdenin koko uralle. Hänen ideologiana kannalta kurjin tosiasia oli kuitenkin            

Krimin sodan suosio: Britannian julkinen mielipide oli konfliktin alla ja pitkään sen            

alettuakin ehdottomasti sodan puolella. Tämä asetti Cobdenin ideologioineen huonoon         

valoon: jos oletettu valistunut keskiluokkakin oli sotilaallisten väliintulojen puolella,         

tarkoittiko se sotimisen olevan sittenkin järkevä ja hyvä asia, vai keskiluokan olevan sittenkin             

väärässä? Cobden itse kallistui näistä vaihtoehdoista jälkimmäisen puoleen; että keskiluokkaa          

johdettiin harhaan; että sodasta hyötyvä aristokratia onnistui sanomalehdistön avulla         

lietsomaan muut, sodasta hyötymättömät yhteiskuntaluokat sotainnostukseen. 

 

Toinen vaihtoehto olisi ollut, että sota itse asiassa oli rationaalinen, ja että Krimin sodan              

brittiläiset tavoitteet olivat järkeviä. Cobdenille asia ei kuitenkaan ollut näin, koska hänen            

mukaansa siirtomaaimperiumi, jonka suojelemiseksi britit Krimillä taistelivat, ei ollut järkevä          

projekti. Jos kuitenkin pitää brittiläistä siirtomaaimperiumia taloudellisesti järkevänä, mutta         

siirtomaavalloituksia moraalisesti huonoina, tulee Cobdenin ideologian elinehto –        

talousrationaalisen ja moraalisesti hyvän suhde – katkaistuksi. 

 

Krimin sota valaisee kiinnostavalla tavalla myös Cobdenin ajatusten haastavaa suhdetta          

universalismiin: hänen nähdäkseen rappeutuvan Osmanivaltakunnan itse asiassa sietikin        

tuhoutua, mikä on mielenkiintoista huomioiden hänen kehitysoptimistinen maailmankuvansa,        

jossa vapaat yksilöt rakentaisivat paremman huomisen. Cobdenin mukaan        

Osmanivaltakunnan vika ei ollut yksinomaan yhteiskunnallisissa rakenteissa, vaan myös         

Osmanivaltakunnan ihmisissä. Joko hänen ideologiassaan oli siis ristiriita, tai sitten hän –            

aikalaisittain tyypillisesti – kirjoitti ja puhui oikeastaan vain länsimaiden "sivistyneistä"          

ihmisistä kuvaillessaan näkemyksiään maailman rakenteista. Tämä ristiriita on selätettävissä         

hylkäämällä viktoriaaniset taustaoletukset rodusta ja uskonnollisista eroista:       
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nykynäkökulmasta tarkasteltuna Osmanivaltakunnan ongelmien alkutekijät eivät olleet       

huonompi rotu tai huonompi usko, eivätkä sen asukkaat olleet lähtökohtaisesti huonompia           

ihmisiä, kuten viktoriaanisilla oli tapana ajatella. On johdonmukaisempaa ja moraalisempaa          

tarkastella Osmanivaltakuntaa ja sen heikkouden syitä rakenteellisesti; lähentyä sitä osaa          

Cobdenin ajattelusta, jossa hän arvioi Osmanivaltakunnan hallinnollisia käytänteitä ja         

talouden rakenteita, ja loitontua hänen frenologiastaan ja rotuajattelustan. Cobden itse ei           

kuitenkaan ollut niin valistunut universalisti kuin hänestä usein ajatellaan – tai halutaan            

ajatella – vaan 1800-luvun Britanniassa voimistunut ihmisten ja ihmisryhmien luokittelu ja           

arvottaminen ulottuivat hänen ajatuksiinsa. Viktoriaaninen rotuajattelu tai tulkinnat        

uskonnoista eivät kuitenkaan olleet perustavanlaatuisia pilareita, joiden varaan Cobdenin         

yhteiskunnalliset näkemykset rakentuivat, vaan pikemminkin poikkeus hänen ideologiansa        

yleisistä säännöistä. 

 

Riippuvuuttaan kehitysoptimismista Cobdenin ideologia ei kuitenkaan voi karistaa. Ihmisten         

on oltava rationaalisia, ja rationaalisten päätösten on oltava moraalisesti hyviä – muussa            

tapauksessa vapaakauppa ei tuo rauhaa, ja aatteen näin perustavanlaatuisen kulmakiven          

mureneminen söisi koko cobdenilaiselta rauhantulkinnalta pohjan. Omasta puolestani jätän         

tämän tutkimuksen osalta ottamatta kantaa siihen, ovatko ihmiset rationaalisia, ja missä           

määrin rationaalisuudesta seuraa moraalisesti hyviä lopputuloksia. Koen kuitenkin        

osoittaneeni, että toimiakseen Cobdenin ideologia edellyttää, että näiden ilmiöiden on          

seurattava toisiaan; että ihmiset ovat rationaalisia, ja että rationaalisten ihmisten teoilla on            

moraalisesti hyvät seuraukset. 

 

Cobdenin ideologia oli uudenlainen yhdistelmä herätysliikkeiden moraalista tulokulmaa        

rauhaan ja Combelta opittua rakenteellista tapaa hahmottaa yhteiskunta. Omana aikanaan          

tämän sekoituksen kannatus ei yltänyt valtapositioon Brittein saarilla: konservatiivit tahtoivat          

turvata vallitsevan maailmanjärjestyksen, ja liberaalit omaksuivat interventionistisen       

tulkinnan ideologiastaan, eli ottivat asiakseen ajaa aatettaan asein. En pidä mitenkään           

yksiselitteisenä, missä määrin liberalismin voittaja- ja häviäjäpainotukset määräytyivät        

aatteellisten ansioidensa perusteella, ja kuinka paljon vaakakupissa painoivat kunkin         

suuntauksen esitaistelijoiden taito ja strategia. Palmerston voitti ja Cobden hävisi.          

Viktoriaanisen Britannian valtapositiosta käsin väliintuloja pidettiin oikeutettuina, mutta        
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ajallisesti pidemmin ja maantieteellisesti laajemmin tarkasteltuna liberalismi jäi        

ristipaineeseen interventionismin ja rauhanomaisuuden välille, eikä tämä jännite ole         

varsinaisesti hävinnyt omassakaan ajassamme. 

 

Joka tapauksessa Cobden muutti rauhan merkitystä. Se lakkasi olemasta yksilön moraaliin           

sidottu eettinen käsite ja siitä tuli poliittinen positio. Rauhaa kohti voitiinkin pyrkiä hyvillä             

yhteiskunnallisilla käytänteillä ja rakenteilla – ei ainoastaan vetoamalla valtaapitävien         

ihmisten hyvään moraaliin. Tässä suhteessa Cobdenin ajattelu on ollut erittäin          

merkityksellistä, sillä vaikka hän epäonnistuikin tekemään oman aikansa maailmasta         

vähemmän sotaisan paikan ja pitämään oman valtionsa erossa Krimin sodasta, hänen           

ajattelunsa perintö on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen kansainvälisessä politiikassa.         

Cobdenin ajatukset, aivan erityisesti yhteiskuntien tekemiseksi taloudellisesti riippuvaisiksi        

toisistaan ja vaikutusvallan siirtämisestä pois sotilaseliiteiltä niille, jotka mahdollisesta         

sodasta kärsisivät, ovat eläneet internationalismin ja transnationalismin aattellisessa        

perinteessä ja niitä on hyödynnetty kansainvälisissä hankkeissa Kansainliittoa ja Yhdistyneitä          

kansakuntia myöten. 

 

Erityisen kiinnostavaa jatkotutkimusta aiheeni parista saisi perehtymällä laajemmin myös         

muun rauhanliikkeen toimintaan Krimin sodan kynnyksellä ja aikana. Vaikka muut rauhan           

puolestapuhujat tekivät vain vähän ulostuloja Krimin sodan suhteen, kulisseissa varmasti          

tapahtui. Tämä kuitenkin vaatisi lähdetyöskentelyä monien digitoimattomien       

arkistoaineistojen äärellä, joihin käsiksi pääsy on kotimaisesti ajatellen haastavaa. Joka          

tapauksessa uskon, että muun rauhanliikkeen toiminta ja sen vertailu Cobdeniin          

mahdollistaisi mielekkäitä tulkintoja sekä rauhanaatteen kristillisestä että reformistisesta        

puolesta. Lisäksi Cobdenin ideologian ja sen vivahteiden kartoittamista voi jatkaa: erityisen           

kiinnostavana pitäisin tällaista tutkimusta, joka nojautuisi vahvasti kulttuurihistorian        

käsitteistöön ja metodologiaan. Myös jälkikolonialistinen tutkimusperinne olisi luullakseni        

hedelmällinen tarkastelukulma Cobdenin ideologiaan, johon voisi tukeutua laajemminkin        

hänen siirtomaitaan ja ei-länsimaisia ihmisiä koskevan ajattelunsa avaamisessa. 
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