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Maa ja lapset
– Maa on kaikki kaikessa, paradokseilla leikittelevä tuttavani jatkoi. – Minulle on luontevaa, etten erottele maata ja lapsia. En
kylläkään rupea tätä ajatusta teille sen enempää kehittelemään,
käsitätte sen näinkin, jos vain hieman paneudutte. Nythän on
niin, että kaikki johtuu maata koskevasta erehdyksestä. Voi olla
jopa, että kaikki muukin, kaikki muutkin inhimilliset puutteet
ovat seurausta maata koskevasta virheestä. Miljoonilla köyhillä
ei ole maata, etenkään Ranskassa, missä maa on vähissä jo muutenkin – niinpä heillä ei ole paikkaa, missä synnyttää lapsia, ja
heidän on synnytettävä kellareissa, eikä näin synny lapsia, vaan
Gavrocheja236, joista puolet ei pysty nimeämään isäänsä, ja toinen puolikas ei ehkä äitiäänkään. Tämä on yksi äärilaita, mutta
myös toisella äärilaidalla, ylhäisöllä, on luullakseni maaongelma,
vaikkakin toisenlaatuinen, päinvastainen ja ehkä jo Gallian kukistajasta Klodvigista237 juontuva: heillä on kullakin liikaa maata henkeä kohden, maata on ahnehdittu liikaa, suhteettoman
paljon, ja sitä hallitaan liian lujalla kädellä myönnytyksiä tekemättä. Näin ollen tilanne on epänormaali molemmissa ääripäissä. Jotakin tässä on tapahduttava ja jonkin on muututtava, niin
että kaikilla on maata, ja lasten on synnyttävä omalle konnulle
eikä kadulle. Enpä tiedä, en tosiaankaan tiedä, miten tämä olisi
korjattava, mutta tiedän, että lapsilla ei vielä ole siellä paikkaa
missä syntyä. Työskennelkööt minun puolestani tehtaassa: tehdaskin on luvallinen, ja tehdas syntyy aina viljelykseen jo otetun
maan viereen – se on tehtaan laki. Mutta olkoon jokaisella tehdastyöläisellä tieto siitä, että hänellä on Puutarha jossain tuonnempana, kultaisen auringon ja viiniköynnösten alla, hänen
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oma tai paremminkin hänen yhteisönsä Puutarha, ja siinä Puutarhassa elelee hänen vaimonsa, erinomainen eukko, ei kadulta
poimittu vaan sellainen, joka odottaa häntä ja rakastaa, ja vaimon hoivissa ovat hänen lapsensa, jotka leikkivät keinuhevosella ja jokainen tuntee isänsä. Que diable 238, kaikki kunnolliset ja
terveet pikkupojat syntyvät keinuhevosen kanssa, se pitää jokaisen säällisen isän tietää, jos haluaa olla onnellinen. Sinne hän
kantaa myös ansaitsemansa rahat, eikä juo niitä kapakassa kadulta löytämänsä naikkosen kanssa. Vaikka Puutarha ei voisikaan elättää häntä ja perhettä, niin että he pärjäisivät ilman tehdastyötä (ei ainakaan esimerkiksi Ranskassa, missä maata on
niin vähän), tietäköön hän silti, että ainakin hänen lapsensa kasvavat siellä omalla maaperällä, puiden keskellä viiriäisiä pyydystellen. Lapset käyvät koulua peltojen keskellä, ja itsekin hän aikansa työtä tehtyään pääsee sinne kuitenkin lepäämään ja
myöhemmin myös kuolemaan. Loppujen lopuksi kuka tietää,
vaikka elantokin ihan järjestyisi, ja ehkei niitä tehtaitakaan tarvitse pelätä, ehkä se tehdaskin sopii rakentaa keskelle Puutarhaa.
Sanalla sanoen en tiedä, miten tässä käy, mutta kyllä se toteutuu,
Puutarha saadaan. Palauttakaa mieleenne nämä minun sanani
vaikka sadan vuoden kuluttua, muistakaa, mitä selostin teille
Emsissä, keinotekoisessa puutarhassa ja keinotekoisten ihmisten
keskellä. Ihmiskunta uudistuu Puutarhassa, ja Puutarha eheyttää ihmiskunnan – kaava on sellainen. Nähkääs, ensin oli linnoja ja niiden vierellä maataloja, linnoissa asuivat paronit ja maataloissa vasallit. Sitten alkoi pieniin muurin ympäröimiin
kaupunkeihin ilmaantua porvaristo, hitaasti ja pienen pienenä.
Ajan myötä linnat hävisivät ja syntyi kuninkaallisia pääkaupunkeja, suuria kaupunkeja, joissa oli kuninkaan hovi ja hovin
asuinrakennukset, ja niitä on ollut aina meidän vuosisadallemme asti. Meidän vuosisadallamme tapahtui kauhistuttava vallankumous, ja porvaristo otti vallan. Sen myötä ilmaantui hirvittäviä kaupunkeja, sellaisista ei kukaan olisi osannut
uneksiakaan. Koskaan aikaisemmin ihmiskunta ei ollut nähnyt
sellaisia kaupunkeja kuin 1800-luvulla ilmaantui. Kaupungeissa oli kristallipalatsit ja maailmannäyttelyt239 kansainvälisine
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hotelleineen, pankkeineen, budjetteineen, saastuneine jokineen, lastaussiltoineen, kaikenlaisine yhtymineen, ja kaikkia
niitä ympäröivät tehtaat ja teollisuuslaitokset. Nyt odotetaan
kolmatta vaihetta: porvaristo katoaa ja suuri ihmiskunnan uudistuminen alkaa. Silloin maa jaetaan yhteisöille ja puutarhaelämä alkaa. ”Ihmiskunta uudistuu puutarhassa, ja puutarha
eheyttää ihmiskunnan.” No niin, on siis linnat, kaupungit ja
puutarha. Jos haluatte kuulla aatokseni, niin minun mielestäni
lasten, oikeiden, toisin sanoen ihmisen lasten on synnyttävä
multaiselle maalle, ei katukivelle. Myöhemmin voi elää kivetyllä kadulla, mutta kansakunnan erittäin suuren enemmistön on
synnyttävä ja vartuttava multamaalla, sillä maaperällä, josta leipävilja ja puut kasvavat. Silti eurooppalaiset proletaarit ovat täysin kadulta syntyisin. Puutarhassa lapset pulpahtavat suoraan
maasta, kuten Aatami, eivätkä he astu tehtaisiin yhdeksän iässä,
kun leikit vielä ovat mielessä, heidän selkärankansa ei köyristy
työkoneen ylle eikä mielensä tylsisty konekurimuksessa, jota
porvaristo palvoo ja joka turruttaa mielikuvituksen lukemattomilla höyryävillä putkirivistöillään ja tuhoaa moraalin tehtaan
turmeluksella, jollaista edes Sodoma ei tuntenut. Eivätkä pojat
ja tytöt ole kymmentä vuotta vanhempia, hyvä jos niin olisikin
vain täällä, mutta että vielä meillä Venäjälläkin, missä maata on
niin paljon ja tehtaatkin ovat pelkkä vitsi ja sinne missä on kolme kirjuria syntyy kaupunkipahanen. Siitä huolimatta, jos näen
missään tulevaisuuden siementä tai ideaa, niin meillä Venäjällä.
Minkä vuoksi? Sen vuoksi, että meillä kansalla on yksi näihin
päiviin asti eheänä säilynyt periaate: maa on kansalle kaikki kaikessa, ja kansalle kaikki on maasta peräisin ja maan antamaa, ja
näin tuntee jopa kansan suuri enemmistö. Tärkeintä tässä kuitenkin on se, että tämä on normaali ihmisyyden laki. Maassa ja
maaperässä on jotakin pyhää. Jos haluatte, että ihmiskunta syntyy uudelleen paremmaksi, melkein kuin villieläimistä olisi tehtävä ihmisiä, jakakaa silloin heille maata – ja saavutatte päämäärän. Ainakin meillä maa ja talonpoikaisyhteisö ovat aivan
kauhistuttavassa jamassa, myönnän sen, mutta onhan se valtaisa
siemen tulevaisuuden idealle, ihan kaikkialla, koko ihmis
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kunnalle, se on koko jutun ydin. Minusta järjestys on maassa ja
tulee maasta, tämä pätee kaikkialla ja koko ihmiskunnassa.
Jok’ikisessä maassa kaikki järjestys – poliittinen, valtiollinen tai
mikä tahansa – on aina sidoksissa kunkin maan maaperään ja
maanomistusoloihin. Minkä muodon on saanut maanomistus,
sen muodon on saanut kaikki muukin. Jos meillä Venäjällä jossain vallitsee epäjärjestys, niin juuri maanomistuksessa, maanomistajien suhteissa työläisiin ja toinen toisiinsa, itse maanmuokkauksen luonteessa. Ja niin kauan kuin tätä kaikkea ei
saada järjestykseen, ei kannata odottaa lujaa järjestystä missään
muussakaan. Enhän toki syytä ketään enkä mitään: tämä on
maailmanhistoriaa – sen me ymmärrämme. Mielestäni lunastimme itsemme irti maaorjuudesta vielä niin halvallakin, maasäädöksen ansiosta. Tämän säädöksen varaan lasken kaikessa
muussakin. Se on jälleen yksi kansan alkuperistä, yksi niistä periaatteista, joiden olemassaolon kaiken maailman Potuginit240
yhä edelleen kieltävät. No, entä sitten nämä kaikki meidän rautatiemme, kaikki meidän uudet pankkimme, yhtymämme ja
luottomme – ne ovat mielestäni toistaiseksi aivan roskaa, rautateistämme tunnustan vain strategiset. Nämä kaikki olisi pitänyt
aloittaa maajärjestelyjen jälkeen, silloin se olisi tapahtunut luonnollisesti, mutta nyt kaikki on pelkkää pörssipeliä, jutkujen pörhistelyä. Teitä naurattaa, olette eri mieltä, kaikin mokomin. Minäpä juuri luin erään venäläisen maanomistajan muistelmat,
jotka on kirjoitettu vuosisadan puolivälissä. Hän tahtoi jo
1820-luvulla vapauttaa musikkansa. Siihen aikaan se oli harvinainen uutinen. Saavuttuaan kyläänsä hän muun muassa perusti
sinne koulun ja alkoi opettaa maaorjien lapsille laulua kirkkokuorossa. Toinen maanomistaja, naapuri, tuli hänen luokseen ja
kuultuaan kuoroa hän sanoi: ”Kylläpä hyvin keksitte; näin kun
opetatte heitä löydätte varmasti ostajan koko kuorolle. Siitä pidetään ja teille maksetaan hyvät rahat kuorosta.” Siis silloin kun
voitiin vielä myydä pikkulasten kuoroja ”pois vietäviksi” isiltä ja
äideiltä, ja maaorjien vapauttaminen oli vielä outoa ja ihmeellistä venäläisellä maaperällä. Hän alkoi puhua musikoille tästä ihmeestä, ja he kuuntelivat, pähkäilivät, säikähtivät ja sanailivat
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pitkään keskenään, kunnes palasivat hänen puheilleen: ”No, mitenkäs maa?” – ”Maa on minun, teidän ovat tuvat ja maatalot,
mutta maasta korjaamastanne sadosta tulee vuosittain puolet minulle.” He raapivat päätään: ”Ei, ei, johan on paree pysyä entisessä: me olemme teidän, ja maa on meidän.” Tämä hämmästytti
tietenkin maanomistajaa: kyllä ovat metsäläisiä, eivät edes vapautta halua moraalisessa alhossaan, vapautta, sitä ihmisten korkeinta hyvää ja niin edelleen. Myöhemmin sanonta tai oikeammin kaava ”me olemme teidän, ja maa on meidän” tuli kaikkien
tietoon, eikä ketään enää hämmästyttänyt. Kaikkein tärkeintä
on kuitenkin se, mistä kummasta saattoi ilmaantua tällainen
”luonnoton ja kaikesta poikkeava” käsitys maailmanhistoriasta,
jos nyt vain verrataan Eurooppaan? Huomatkaa vielä, että juuri
siihen aikaan meillä tietoviisaitten kesken riehui kiihkeimmillään sota siitä, ”onko meillä itse asiassa vai eikö meillä ole jonkinlaisia kansan alkuperiä, periaatteita, jotka ansaitsisivat koulutetun väen huomion?” Ei mutta älkäähän nyt, siis eihän
venäläinen alun alkaen eikä milloinkaan ole voinut kuvitella itseään ilman maata. Hämmästyttävintä tässä on silti se, että
myös maaorjuuden jälkeisenä aikana kansa pitäytyi olennaisilta
osin tässä samassa kaavassa, eikä kansan valtaenemmistö edelleenkään voi kuvitella itseään ilman maata. Jo silloin, kun se ei
halunnut vapautta ilman maata, oli maa sille etusijalla, kaiken
perusta, maa on aivan kaikki, ja maastahan tulee kaikki muu,
siis vapaus, elämä, kunnia, perhe, pienokaiset, järjestys ja kirkko
– sanalla sanoen kaikki mikä on kallisarvoista. Tämän kaavanpa
takia se piti sellaisenkin asian kuin kyläkunta. Mutta mikä on
kyläkunta? Toisinaan vielä maaorjuuttakin raskaampi! Kaikki
puhuvat kyläkunnan maanomistuksesta, kaikki tietävät kuinka
paljon se jarruttaa vaikkapa vain taloudellista kehitystä, mutta
ei, kuitenkin siinä samalla piilee siemen jostakin uudesta, paremmasta, tulevasta ja ihanteellisesta, joka kaikille on luvassa,
josta ei tiedetä, miten se tapahtuu, mutta joka yksin meillä on
alullaan ja joka yksin meillä voi toteutua, sillä se ei ilmaannu
sotimalla ja kapinoimalla, vaan sittenkin suuren ja kaikkinaisen
yksimielisyyden tuloksena, ja yksimielisyys on saavutettu jo nyt
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sen puolesta tehdyillä suurilla uhrauksilla. Näin huomisen lapset syntyvät Puutarhassa ja kasvavat oikein, eivätkä kymmenkesäiset tyttöset silloin enää juo raakaa vodkaa työläisten kanssa
kapakoissa. Hyvä herra, lasten on niin vaikea kasvaa meidän aikanamme! Lapsistahan minä vain halusin puhua, sen vuoksi
teitä vaivasin. Lapsethan ovat tulevaisuus, ja vain tulevaisuuttahan me rakastamme, kun taas nykyhetki ei ketään huoleta. Ei
ainakaan minua, eikä varmaan teitäkään. Siksipä juuri rakastamme kaikkein eniten lapsia.

Suomentajan huomautukset
236. Gavroche on henkilöhahmo Victor Hugon Kurjissa. Hän on katupoika, jonka kerrotaan itse valinneen tämän nimen itselleen eikä hänen
oikeaa nimeään kerrota. Gavroche (ransk.) – ”katupoika”.
237. Klodvig I (465–511) oli frankkien kuningas.
238. Viite alkutekstissä: Que diable (ransk.) – ”piru vieköön”.
239. Vuosina 1851 ja 1862 Lontoon maailmannäyttelyissä nähtiin lasista
ja teräksestä valmistettu valtaisa paviljonki.
240. Potugin on läntistä sivistystä kannattava henkilö Ivan Turgenevin romaanissa Dym (1867). Savua. Suom. Matti Lehmonen. Tammi, Helsinki 1981.
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