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Amerikan sisällissota
K irj. K arl Marx

(T ä m ä K a rl M arx in k irjo tu s “A m e
rik a n sisä llisso ta'’ on p a rh a in h isto 
ria 11is-m a teriä lf st in en selo stu s A m e ri
k a n sisällisso d asta. T ä tä M arx in k ir 
jo tu s ta ei lien e m o n ik a a n su o m a la i
n en lu k ija , y k sin p ä a m e rik a la ise tk a a n
so sia listit e iv ä t ole siih en p ä ä sse e t p e
re h ty m ä ä n , V a ik k a k irjo tu s on la a 
d ittu jo v u o sik y m m en iä sitten , ei se
k u ite n k a a n ole m e n e ttä n y t h ito is ta 
k a a n h isto ria llista arv o a a n . N äin o l
len lienee tä m ä k irjo tu s “S äk en ie n ”
lu k io ille s u u re sta a rv o s ta j a ju lk a i
sem m e alk u o sa n tä ssä n u m ero ssa.
S e u ra a v a ssa lop pu osa.
I.
Kuukausimääriä ovat Lontoon
johtavat viikko- ja päivälehdet
kerranneet samaa juttua Amerikan
sisällissodasta.
Samalla kun ne
hyökkäävät vapaitten pohjoisvalti
oitten päälle, ne huolestuneena ko
ettavat puolustautua
sellaiselta
otaksumalta, että ne olisivat etelän
orjavaltioitten puolella. Itse asi
assa ne ovat jatkuvasti julaisseet
kaksi artikkelia, joista toisessa
hyökätään pohjoisvaltioiden pääl
le ja toisessa pyydetään anteeksi
näitä hyökkäyksiä. Qui s’excuse,
s’accuse.
Niiden selostukset
sisältävät
pääasiassa seuraavaa: Pohjois- ja
etelävaltioiden välinen taistelu on
tulli sotaa. Edelleen, sotaa ei käy
dä periaatteista, eikä se koske orjakysymystä, vaan todellisuudessa
se johtuu pohjoisvaltioiden halus
ta alistaa etelävaltiot yliherruuten
sa alaiseksi. Jos niinkin olisi, että
pohjoisvaltiot olisivat oikeassa,
niin eikö ole aivan turhaa koettaa
asevoimalla pakottaa alamaisuu
teen kahdeksaa miljoonaa anglo
saksilaista. Tulisiko pohjoisvalti
oiden erottaminen etelävaltioista
vapauttamaan sen kokonaan kai
kesta yhteydestä neekeriorjuuden

kanssa, sekä takaamaan sille 20
miljoonaan nousevine väestÖineen
ja suunnattomille alueineen korke
amman ja tähän asti tuskin uneksi
tun kehityksen? Tulisiko näinol
len pohjoisvaltioiden ilolla terveh
tiä liittohallituksesta luopumista,
sen sijaan että ne koettaisivat sitä
estää verisellä ja tuhoisalla sisällis
sodalla?
Ryhdymme tarkastamaan kohta
kohdalta näitä Englannin sanoma
lehdistön näkökantoja.
Pohjois- ja etelävaltioitten väli
nen taistelu, niin kuuluu ensimäinen selostus, on puhtaasti tullisotaa, sotaa suojelustullijärjeslelmän
ja vapaakaupan välillä ja Englanti
luonnollisestikin on vapaa-kaupan
kannalla.
Saako orjanomistaja
nauttia itse orjatyön täydet tulok
set, vai tulevatko pohjoisvaltioiden
suojelustullin puolustajat viemään
osan hänen tuloistaan? Tämä sa
notaan olevan kysymyksessä tässä
sodassa. Tämän loistavan keksin
nön on tehnyt Times-lehti. Toiset
sanomalehdet, kuten Economist,
Examiner ja Saturday Review ovat
kehittäneet tätä kysymystä. On
omituista, ettei tätä keksintöä teh
ty Cha rl eston issa, vaan Lontoossa.
Amerikassa luonnollisestikin jo
kainen on tietoinen siitä, että va
paata! li on ollut siellä voimassa
vuodesta 1846 vuoteen 1861, ja et
tä kongressini ies Morill ajoi suojelustulliii lävitse kongressissa vuon
na 1861, sen jälkeen, kun sisällisso
ta oli jo puhennut. Liitosta eroa
minen ei siis johtunut siitä, että
kongressi hyväksyi Morilliii tulli
lain. vaan M ori 11in lakiehdotus tu
li hyväksytyksi kongressissa etu
päässä sen vuoksi, kun liitosta ero-
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amitien oli jo tapahtunut. Kun
South Carolina vuonna 1831 ensi
kerran sairasti eroamiskuumetta,
tuotiin siihen tekosyyksi vuoden
1828 suojelustulli, mutta ainoas
taan tekosyyksi, kuten kenraali
Jackson sitä samaan aikaan selosti.
Nykyään ei kuitenkaan enää n ku
kaan tähän vanhaan tekosyyhyn
turvaudu. Motgomeryssä pidetys
sä eroamiskonventionissa koko tul
likysymys jätettiin huomioon otta
matta sen takia, koska sokeri vilje
lys Louisianassa, joka on eteläval
tioista vaikutusvaltaisin, on täy
dellisesti riippuvainen suojelustullista.
Mutta, selostavat edelleen Lon
toon sanomalehdet, Yhdysvaltain
sisällissodan tarkotukscna ci ole
mikään muu kuin liittohallituksen
säilyttäminen asevoimalla. Jänkit
eivät halua hävittää viittätoista
tähteä lipustaan. He tahtoivat val
mistaa suuremmoisen kuvan koko
maailman nähtäväksi. Tosin asi
anlaita olisi ollut toisellainen, jos
sota olisi alettu orjuuden poistami
seksi. Mutta orjuuskysyniyksellä,
kuten Satimlay Review toisten
mukana on julistanut, ei ole mi
tään tekemistä tämän sodan kans
sa.
Kaikkien ensiksi on muistettava,
että sotaa ei alotettu pohjoisvalti
oiden taholta, vaan etelän. Poh
joisvaltiot ovat puolustuskannalla.
Kuukausimääriä ovat pohjoisvalti
ot tyynesti katselleet kun hajotta
jat ovat ottaneet haltuunsa liitto
hallituksen linnotuksia, asevaras
toja, laivatelakoita, tullikamareita,
rahaa, laivoja, ovat häväisseet sen
lippua ja anastaneet sen sotajouk
koja. Hajottajat viimein päättivät
pövhkeillä sotatoimillaan pakottaa
hallituksen luopumaan passiivises
ta kannastaan ja juuri tämän takia
he alkoivat pommittaa Fort Sumteria Charlestonissa. Huhtikuun

n p. (v. 1861) heidän kenraalin
sa Beauregard, keskustelussa Fort
Sutnterin ylipäällikön majuri An
dersonin kanssa, oli saanut tietää,
että linnotuksessa oli muonavaro
ja ainoastaan kolmeksi vuorokau
deksi ja olisi se niin ollen ollut
pakotettu antautumaan kaikessa
rauhassa tämän ajan kuluttua.
Rauhallista antautumista aavista
en hajottajat alkoivat pommittaa
lumotusta
seur aavana
aamuna
(huhtik. 12 p.), joka päättyi sillä,
eitä linnotus antautui muutaman
tunnin kuluttua. Tuskin tästä oli
ennätetty lennättää tieto Motgomeryyn, jossa hajottajani kon
ventioni piti paraikaa istuntoaan,
kun jo sotaministeri Walter ju l
kisesti ilmotti uuden hallituksen
nimessä, että “ kukaan ei voi men
nä sanomaan mihin tänään alkanut
sota johtaa.” Samalla kertaa hän
ennusti, että etelävaltioiden muo
dostaman liiton lippu tulee ennen
Vappua liehumaan vanhan hallitustalon katolla Washingtonissa ja
ehkäpä ennen pitkää myöskin
Faneul Hailissa Bostonissa. Vasta
tämän jälkeen Lincoln kutsui asei
siin 75,000 miestä suojelemaan liit
tohallitusta. Fort Silinterin pom
mittaminen kumosi viimeisenkin
mahdollisen keinon ratkaista riita
perustuslaillisella tavalla,
nim.
kutsumalla koolle yleinen Ameri
kan kansan konventioni, kuten
Lieoin siinä tilaisuudessa pitämäs
sään puheessaan oli ehdottanut,
jolloin hänet vihittiin presidentik
si. Lincolnilla ei ollut eiiään muu
ta keinoa valittavana kuin joko
paeta Washingtonista, jättää Ma
ryland ja Delavvare sekä luopua
Kentuckystä, Missourista ja V ir
giniasta tai sitten tarttua aseisiin.
Amerikan sisällissodan periaa
tetta koskeva kysymys löytää vas
tauksensa siitä taisteluhuudosta,
jolla etelävaltiot rikkoivat rauhan.

SÄ KENIA
Etelävaltioiden liiton varapresi
dentti Stephens lausui konventionissa, jossa etelävaltioiden eroami
nen oli käsiteltävänä, että oleelli
nen eroavaisuus Montgomeryssä
laaditun uuden perustuslain seka
Washingtonin ja Je f f er sotiin pe
rustuslain välillä oli se, että nyt
ensikerran orjuus tunnustettiin pe
riaatteellisesti oikeaksi ja koko
valtiorakenteen perustaksi, jotava stoin ka hdeksannentoista-vuosi
sadan ennakkoluuloilla täytetyt vai
lankuniouksen isät olivat pitäneet
orjuutta Englannista tuotuna pa
heena, joka ajan ollen tullaan hä
vittämään. Eräs toinen etelän joh
toni iehistä, nimeltä Sprat, oli huu
dahtanut:
“ Meillä on kysymyk
sessä suuren osatasavallan perus
taminen.” Näin ollen, vaikkakin
pohjoisvaltiot tarttuivat aseisiin ai
noastaan liittohallituksen puolus
tamiseksi, niin olivathan eteläval
tiot jo julistaneet, että orjuuden
jatkuminen ei enään mitenkään
soveltunut yhteen liittohallituksen
säilyttämisen kanssa.
Samalla kun Fort Sumterin pom
mittaminen merkitsi sodan alka
mista, niin republikaanipuolueen
voitto pohjoisvaltioissa ja Lincol
nin valitseminen presidentiksi oli
merkkikolitana
etelävaltioiden
eroamiselle. Lincoln valittiin pre
sidentiksi marraskuun 6 p. vuon
na 1860. Kahta päivää myöhem
min sähkötettiin Etelä Carolinas
ta: “ Liitosta eroamista pidetään
täällä valmiina asiana.”
Marras
kuun 10 p. oli eroamiskysymys kä
siteltävänä Georgian lainlaatijakunnassa ja marraskuun 13 p. kut
suttiin Mississippin lainlaatijakunta koolle pohtimaan samaa kysy
mystä. Mutta itse Lincolnin va
linta oli vain seuraus demokraatien keskuudessa
tapahtuneesta
hajaannuksesta.
Vaalitaistelussa
pohjoisvaltioiden demokraattipuo-
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lue ryhtyi kannattamaan Dougla
sia, jota vastoin etelävaltioiden de
mokraatit kannattivat Breckinridgeä. Republikaanipuolueen voitto
johtui juuri tästä demokraatien ha
jaannuksesta. Mistä sitten johtui
republikaanipuolueen
menestys
pohjoisvaltioissa, ja mikä toiselta
puolen oli syynä demokraati puo
lueen hajaannukseen, puolueen,
jonka kannattajat niin pohjoiskuin etelävaltioissakin olivat toi
mineet käsikädessä enemmän kuin
puoli vuosisataa?
Se ylivalta, minkä etelävaltioi
den demokraatit pohjoisvaltioi
den demokraatisten liittolaistensa
kautta olivat vähitellen liittohalli
tuksessa vallanneet, saavutti huip
pukohtansa presidentti Buchanati
aikana. Vuonna 1787 pidetyssä
viimeisessä mannermaan kongres
sissa ja ensimäisessä perustuslakikonventioni s sa vv. 1789—90 lak
kautettiin laillisesti orjuus kaikis
sa Ohiosta luoteeseen päin sijait
sevissa tasavallan territorioissa.
Niin kutsuttu Missourin sopimus
(1820), jonka kautta Missouri liit
tyi liittovaltioihin osavaltiona,
poisti orjuuden kaikista territori
oista, jotka sijaitsivat pohjoispuo
lella 30—30 leveysastetta sekä län
sipuolella Missouria. Tämän sopi
muksen kautta orja-alue laajeni
joitain pituusasteita, mutta toisel
ta puolen se asetti määrätyt maan
tieteelliset rajat sen edelleen laa
jentamiselle. Nämä rajat tulivat
kuitenkin poistetuksi n. k. KansasNebraska lailla, jonka ehdottaja
oli Stephen A. Douglas, silloinen
pohjoisvaltioiden
demokraatien
johtaja. Tämä laki kumosi Mis
sourin sopimuksen, asetti vapaan
työvoiman ja orjatyön samanar
voiseksi, määräsi hallituksen koh
telemaan orjia ja vapaita tasa-arvoisesti ja jätti kansan, se on, vä
estön enemmistön ratkaistavaksi
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otetaanko tai ei orjuus territoriassa käytäntöön. Näin ensikerran
Yhdysvaltain historiassa tulivat
kaikki maantieteelliset ja lailliset
rajotukset, jotka olivat olleet es
teenä
orjuuden laajentamiselle,
poistetuiksi. Tämän uuden lain
alaisena entinen Uuden Meksikon
vapaa territori, joka oli viisi ker
taa suurempi kuin New Yorkin
valtio, muuttui orjaterritoriksi ja
orja-aluetta laajennettiin Meksikon
tasavallan rajasta 38:saan pohjoi
seen
leveysasteeseen
saakka.
Vuonna 1859 astui Uudessa Meksi
kossa voimaan orjalaki, joka raakamaisuudessaan kilpaili Texasin
ja Alabama n lakien kanssa. Uu
dessa Meksikossa ei kuitenkaan,
vaikka sen asukasluku nousi noin
100,000, ollut näihin aikoihin väit
täkään-kymmentä orjaa,
kuten
vuoden 1860 tilastot osottavat. Tä
mä luku oli saavutettu siten, että
rajan yli oli lähetetty muutamia
seikkailijoita orjia mukanaan ja
sitten Washingtonissa sijaitsevan
keskushallituksen
ja
Uudessa
Meksikossa olevien hallitusvirano.
maisten ja agenttien avulla rum
mutettiin kokoon näennäinen kan
sallinen lainlaatijakunta, joka sit
ten pani orjuuden voimaaan territorissa ja sen mukana orjavoutien
ylivallan.
Tämä helppo menettelytapa ei
kuitenkaan vedcllyt toisissa terri
torioissa. Tämän johdosta etelä
valtiot menivät askelta pitemmäl
le ja vetosivat asian kongressista
Yhdysvaltain Ylioikeuteen. Tämä
tuomioistuin, jonka muodostaa yh
deksän tuomaria, joista viisi oli
tällöin etelästä, oli jo kauan aikaa
osottautunut olevan mitä taipuvai
sin ase orjavoutien käsissä. Vuon
na 1857 se antoi päätöksen kuului
sassa Dred-Scott-jutussa, että jo
kaisella Amerikan kansalaisella on
oikeus kulettaa mitä hyvänsä pe
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rustuslain tunnustamaa omaisuut
ta territorioihin. Perustuslaki tun
nustaa orjat omaisuudeksi ja velvottaa liittohallituksen
suojele
maan tätä omaisuutta. Perustus
lain mukaan siis orjan omistaja
voi kulettaa orjiaan työhön terri
torioihin ja näin yksityisille orjan
omistajille tuli tilaisuus vakiinnut
taa orjuus vapaisiin territorioihin
vastoin väestön enemmistön tah
toa. Territorien lainlaatijakunnilta kiellettiin oikeus orjuuden pois
tamiseen ja kongressin ja liittohal
lituksen velvollisuudeksi tuli nyt
suojella näitä osajärjestelmän tien
raivaajia.
Samalla kun vuonna 1820 tehty
Missourin kompromissi oli laajen
tanut orjuuden maantieteellisiä ra
joja territorioissa ja samalla kun
Kansas-Nebraska laki (v. 1854)
oli kumonnut kaikki maantieteelli
set raj otukset ja asettanut niiden
tilalle poliittisen esteen, uutisasukkaitten enemmistön tahdon, niin
Yhdysvaltain Ylioikeus vuonna
1857 antamallaan päätöksellä ku
mosi tämän poliittisenkin esteen ja
muutti kaikki tasavallan nykyiset
ja tulevat territorit vapaiden val
tioiden siirtokunnista orjasiirtoloiksi.
Samoihin aikoihin pantiin laki,
joka määrää karanneet orjat pa
lautettavaksi kotivaltioihinsa ja
jota v. 1850 oli entisestään tiuken
nettu, säälimättä pohjoisvaltioissa
käytäntöön
presidentti
Buchanan aikana. Pohjoisvaltioiden pe
rustuslaillisena tehtävänä näytti
olevan orjain pyydystäminen etelä
valtioiden orjavoudeille. Kun orjapttolucen tarkotuksena toiselta
puolen oli mikäli mahdollista eh
käistä vapaitten siirtokuntain pe
rustamista territorioihin, se toisel
ta puolen vastusti kaikkia n. k. va
paa-maa säädöksiä, se tahtoo sa
noa, asetuksia, joiden nojalla uu-

510

S Ä KEN IÄ

tisasukkaille annettiin maksu-va
paasti määrätty ala viljelemätöntä
hallituksen maata.
Samoin kuin Yhdysvaltain sisäi
sessä politiikassa, niin myöskin ulkomaapolitiikassa
orjaisäntäin
edut olivat määräävänä tekijänä.
Itse asiassa Buchanan oli saavut
tanut presidentin arvon julistamal
la n. k. Ostendin manifestin, jossa
julistettiin Cuban valtaaminen jo 
ko ryöstön tai suoran asevoiman
kautta kansallispolitiikan korkeim
maksi päämääräksi. Hänen halli
tuksensa aikana jo jaettiin Pohjois-Meksiko amerikalaisten maakeinottclijain kesken, Jo tk a nyt le
vottomina odottivat merkkiä saa
dakseen hyökätä Chihuahuan, Coahullan ja Sonoran kimppuun.
Keski-Amerikan valtioihin tehtiin
lakkaamatta ryöstöretkiä,
joita
johdettiin Valkeasta talosta Washingtonissa. Mitä läheisemmässä
yhteydessä tämän ulkomaapolitiikan kanssa — manifestin tarkotuksena kun oli vallata uusia ter
ritorioita orjuuden ja orjavoutien
vallan laajentamiseksi — oli myös
kin orjakaupan uudelleen avaami
nen, jota suunnitelmaaa liittohal
litus salaisesti kannatti.
Stenhen
A. Douglas itse elok. 20 p. vuonna
1859 lausui Yhdysvaltain senaatis
sa, että “ viime vuotena on Afriikasta tuotu enemmän neekereitä
kuin mitä edellisenä vuotena, lukuunotettuna myöskin se aika, jol
loin orjakauppa oli laissa tunnus
tettu.
"Viim e vuonna maahan
tuotujen orjain luku nousi viiteen
toista tuhanteen.”
Kansallispolitiikan
päämäärän
tunnustettiin tarkottavan orjuu
den vakiinnuttamista vaikka ase
voimalla. Itse asiassa liittohalli
tuksesta oli tullut niiden 300,000
orjaisännän orja, jotka pitivät
isännyttää etelässä. Tähän tilan
teeseen oli jouduttu niiden eri

kompromissien kautta, joihin ete
län liittoutuminen pohjoisvaltioi
den deniokraatien katissa perustui.
Kaikki vuoden 18 17 jälkeen aikaajottain uudistetut hyökkäykset
orjaisäntien
alati
lisääntyvien
anastuksien ehkäisemiseksi, olivat
rauenneet tyhjiin hyökätessään tä
tä liittoa vastaan. Lopulta kui
tenkin tuli ratkaiseva hetki.
Melkein heti sen jälkeen kun
Kansas-Nebraska laki tuli hyväk
sytyksi, joka poisti kaikki maan
tieteelliset rajotukset orjuudelta
ja asetti orjuuden käytäntöönottamisen uusissa territorioissa uutisasukkaitten enemmistön päätökses
tä riippuvaiseksi, hyökkäsi joukko
orjavoutien asestettuja lähettejä
ja Missourin ja Kansasin rajoilta
koottuja roistoja revolveri toises
sa ja väkipnukko toisessa kädes
sä Kansasiin, yrittäen mitä jul
mimmilla keinoilla ajaa uutisasukkaat pois territorista. Nämä hyök
käykset antoivat rohkeutta kes
kushallitukselle
Washingtonissa.
Seurauksena oli hirveä taantumus.
Kautta koko pohjoisvaltioiden,
varsinkin maan koillisosassa, ryh
dyttiin perustamaan järjestöä, jon
ka tehtävänä oli hankkia Kansa
siin miehiä, aseita ja rahaa. Tästä
avustusjärjestöstä muodostui sit
ten republikaanipuolue, joka näin
ollen saa kiittää syntymisestään
Kansasin taistelua. Kun yritykset
muuttaa Kansas asevoimalla orjaterritoriksi, epäonnistuivat, ryhtyi
vät etelävaltiot toteuttamaan sitä
poliittisten
vehkeilyjen
kautta.
Varsi ukin presidentti Buchanan
hallitus koetti kaikiii voiminsa pa
kottaa Kansas, sille laaditluine or
juutta puolustaville perustuslakei
lleen, Yhdysvaltain osavaltioiden
joukkoon. Tästä syntyi uusi tais
telu, jota niihin aikoihin käytiin
pääasiassa kongressissa. Itse poh
joisvaltioiden demokraatien johta-
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ja Stephen A. Douglas ryhtyi nyt
1857— 58 vastustamaan hallitusta
ja liittolaisiaan etelässä sillä pe
rusteella,
että orjaperustuslain
käytäntöön ottaminen territorissa
toukkasi vuoden 1854 Kansas-Nebraska laissa lausuttua periaatetta
“ uu ti sasuka sten
yliherruudesta.1'
Douglas, joka oli valittu senaatto
riksi Illinoissista, olisi luonnolli
sestikin menettänyt kaiken vaiku
tusvaltansa, jos hän olisi mennyt
sanomaan, että etelävaltiot ovat
oikeutetut anastamaan joko ase
voimalla tai kongressin asetusten
kautta pohjoisvaltioiden asuttamat
territorit. Näin Kansasin valtaa
misesta käyty taistelu, jossa republikaanipuolue sai alkunsa, sa
maan aikaan aiheutti repeämän demokraatipuolueen keskuudessa.
Republiknanipuoluc laati ensimäisen ohjelmansa vuoden 1856
presidentin vaaleja varten. V aik
kakaan sen ehdokas John Fremont ei tullutkaan valituksi, to
disti kuitenkin joka tapauksessa
hänelle annettu suunnaton ääni
määrä puolueen nopeaa vaurastu
mista,
varsinkin
luoteisosassa
maata. Toisessa puoluekon ventionissa, joka pidettiin toukokuun 17
p. vuonna 1860 seuraa van presi
dentin vaalitaistelun järjestämisek
si, republikaanit hyväksyivät vuo
den 1856 ohjelman muutamilla pie
nillä lisäyksillä. Tämä ohjelma si
sälsi pääasiassa seuraavaa: että
orjuutta ei saa enään laajentaa ter
ritorioissa yhtä ainoata jalkaa.
Rosvomaisesta ulkomaapolitiikasta on tehtävä loppu. Orjakaupan
uudelleen avaamista on pidettävä
häpeällisenä. Ja lopuksi tässä oh
jelmassa vaadittiin laadittavaksi
lakeja vapaiden maiden jakamisek
si tarkotuksella edistää vapaiden
siirtokuntain perustamista.
Ratkaisevasti tärkeä kohta tässä
ohjelmassa oli se, että siinä koko
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naan kiellettiin orjuuden laajenta
minen uusiin territorioihin ja mää
rättiin se rajotettavaksi ikiajoiksi
niihin valtioihin, joissa se jo oli
laillisesti tunnustettu. Orjuus tah
dottiin näin ollen muodollisesti ai
data ; mutta territorioiden alituinen
lisääminen ja orjuuden yhtämittai
nen laajentaminen uusille alueille
jäi osavaltioille sangen tärkeäksi
kysymykseksi.
Etelävaltioista
ulosvietävien
tuotteiden kuten pumpulin, tupa
kan, sokerin jne. tuottaminen on
voittoatuottavaa ainoastaan niin
kauan, kun se suoritetaan suurien
orjajoukkojen avulla,
suuressa
mittakaavassa ja laajoilla, hedel
mällisillä maa-alueilla, joka vaatii
ainoastaan yksinkertaista työtä.
Voiniaperäisempi maanviljelys, jo 
ka ei riipu niinkään paljon -maa
perän
hedelmällisyydestä
kuin
pääomasta ja taitavasta työvoi
masta, ei sovi yhteen osajärjestel
män kanssa. Niinpä tapahtuikin,
että sellaisissa valtioissa kuin esim.
Marylandissa ja Virginiassa, jois
sa ennen harjotettiin orjien avulla
tuotantoa ulosvientiä varten, ru
vettiin ennen pitkää kasvattamaan
orjia, joita sitten myyskenneltiin
etelävalt, etäisimpiin kolkkiin. Vie
läpä S. Sarolinassakin, jossa orjat
muodostivat neljä-seitsemättä osaa
koko valtion asukasluvusta, pum
pulin viljeleminen on jo vuosikau
sia ollut lamaannuksissa, johtuen
laihtuneesta maaperästä. Itse asi
assa South Carolinan on jo jossain
määrin olosuhteiden pakosta täy
tynyt ruveta kasvattamaan orjia,
sillä sieltä myydään vuosittain
neljän miljoonan dollarin arvosta
orjia äärimmäisiin etelä- ja lounaisvaltioihin. Niin pian kuin täl
laiseen tilanteeseen joudutaan, käy
uusien
territorien hankkiminen
välttämättömäksi, sillä orjaisännät
orjalaumoineen tarvitsevat uusia
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hedelmällisiä maa-alueita ja orjain
kasvattajat markkinapaikkoja or
jien myymistä varten. Näin ollen
ei ole epäilemistäkään, että jollei
Louisianaa. Missouria ja Arkansasta olisi liitetty Yhdysvaltoihin,
niin olisi orjuus jo aikoja sitten hä
vinnyt Virginiasta ja Marylandis
ta.
Montgomeryssä
pidetyssä
konventionissa eräs etelävaltioiden
johtomiehistä, senaattori Toombs,
kuvaili hyvin ymmärrettävällä ta
valla sitä taloudellista lakia, joka
tekee orja-alueiden yhtämittaisen
laajentamisen
välttämättömäksi.
Hän sanoi: “ Ellei orja-alueita voi
da laajentaa suuremmassa määräs
sä, niin viidentoista vuoden kulut
tua meidän on annettava orjain
karata valkoisilta tai sitten val
koisten on karattava orjilta.’’
Kuten tiedämme, yksityiset val
tiot ovat edustettuina kongressissa
suhteellisesti asukaslukunsa mu
kaan. Koska vapaitten valtioiden
väkiluku lisääntyy
nopeammin
kuin orjavaltioiden, niin on poh
joisvaltioiden edusmiesluku edus
tajahuoneessa
päässyt nopeasti
edelle etelävaltioista. Tämän joh
dosta on etelävaltioiden poliittisen
voiman todellinen painopiste siir
tynyt yhä enemmän ja enemmän
Yhdysvaltain senaattiin, jossa jo
kainen valtio, olkoon sen asukas
luku sitten suurempi tai pienempi,
on edustettuna kahdella senaatto
rilla. Säilyttääkseen vaikutusval
tansa senaatissa ja sen kautta
määräämisvaltansa Yhdysvaltain
hallituksessa, etelävaltiot vaativat,
että uusia orja valtioita on muo
dostettava lakkaamatta. Mutta tä
mä on mahdollista ainoastaan ul
komaiden valtaamisella, kuten ta
pahtui Texasin suhteen, tai sitten
muuttamalla Yhdysvalloille kuulu
vat territorit ensin orjaterritorioiksi ja sitten osavaltioiksi, kuten
kävi Missourin, Arkansasin jne.

kanssa. John Calhoun, jota orjaisännät ovat pitäneet kyvykkäänä
valtiomiehenään, jo niin aikasin
kuin helmik. 19 p. vuonna 1847
lausui, että senaatti ainoastaan k y
keni pitämään etelävaltioiden voi
man tasapuolisena ja että orja-alu
eiden laajentaminen oli välttämä
töntä etelän ja pohjoisvaltioiden
voimasuhteiden tasapuolisina pitä
miseksi senaatissa, ja tämän vuok
si etelävaltioiden yrityksiä perus
taa uusia orjavaltioita väkivallalla
pidettiin oikeutettuna.
Lopulta niistä 300,000 orjanomistajasta on muodostunut vank
ka oligarkia, jota vastassa on mo
nia miljoonia “ valkosia köyhiä” ,
joiden lukumäärä lakkamatta li
sääntyy maanomistuksen keskitty
misen kautta ja joiden asemaa voi
daan verrata Rooman pleiheijien
asemaan Rooman äärimmäisimmän
rappeutumistilan aikana. Ainoas
taan valtaamalla uusia territorioi
ta, tai niiden valtaamisen toivos
sa, samoin kuin ryöstöretkien toi
meenpanemisella kävi mahdolli
seksi koettaa saattaa naiden “ val
koisten köyhien” edut sopusoin
tuun orjaisäntäin etujen kanssa,
kuin myöskin kääntää heidän in
nokkaan toimeliaisuutensa vaarat
tomille aloille, sekä saada heidät
uskomaan, että he vielä jonain päi
vänä itse pääsevät orj ai sannaksi.
Näin ollen orjuuden rajottami
nen entisiin alueisiin olisi taloudel
lisen lain mukaan johtanut sen as
teetta iseen häviämiseen, samalla
kun se myöskin hävittäisi orjaval
tioiden valtiollisen yliherruuden
senaatissa ja lopulta asettaisi orjaisäntien oligarkian “ köyhien val
koisten” taholta uhkaavan vaaran
alaiseksi. Näin ollen se republi
kaanien periaate, että orja-alueiden
laajentaminen on kokonaan lain
kautta kiellettävä, satutti orjaisän
täin yliherruutta keskelle otsaa.

SÄ KEN IA
Johdonmukaisena seurauksena oli,
että republikaanien
saavuttama
vaalivoitto aiheutti repeämän ete
län ja pohjoisvaltioiden välillä.
Tämä vaalivoitto kuitenkin johtui,
kuten sanottu, demokraatien leiris
sä tapahtuneesta hajaannuksesta.
Orjapuolueeu ja seri liittolaisten,
pohjoisvaltioiden
demokraatien
välillä oli tapahtunut hajaannusta
jo Kansasin taistelun johdosta. Sa
ma riita puhkesi uudelleen esille
ja vielä suuremmassa mittakaavas
sa vuoden 1860 pesidentin vaaleis
sa. Pohjoisvaltioiden demokraa
tit, joiden ehdokkaana oli Doug
las, olivat tehneet orjuuden käytäntöönottamisen
territorioissa
riippuvaiseksi väestön enemmis
tön
tahdosta.
Orjanomistajain
puolue,
jonka ehdokkaana oli
Breckinridge, väittivät, että Y h 
dysvaltain perustuslaki tunnusti
orjuuden lailliseksi, kuten myös
kin Ylioikeus oli selittänyt ja että
orjuus itse asiassa oli jo laillistet
tu kaikissa territorioissa, eikä sii
hen tarvittu en ään mitään erikois
oikeuksia. Näin ollen samalla kun
republikaanit tahtoivat luoda es
teen orjuuden laajentamista vas
taan, orjaisäntäin puolue väitti
kaikkien tasavallan territorien ole
van laillisia orja-alueita. Sen mitä
he olivat yrittäneet tehdä Kansa
sin suhteen, nimittäin panna väkipakolla orjuus territorioissa käy
täntöön keskushallituksen avus
tuksella ja vastoin väestön enem
mistön tahtoa, tämän he nyt tah
toivat asettaa yleiseksi laiksi kai
kissa liittohallituksen territoriois
sa. Tämän myöntämiseen ei de
mokraatien johtomiehillä kuiten
kaan ollut valtaa ja sitä paitsi siitä
olisi ollut seurauksena se, että hei
dän armeijansa olisi karannut re
publikaanien leiriin. Toiselta puo
len Douglasin “ uutisasukkaiden
yliherruus” ei voinut tyydyttää or
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jaisäntäin puoluetta. Se mitä vii
meksi mainittu ajoi takaa, oli to
teutettava seuraavan neljän vuo
den kuluessa uuden presidentin ai
kana ja voitiin se toteuttaa aino
astaan keskushallituksen avulla,
eikä sietänyt pitempiä viivyttele
misiä. Orjavoudit eivät olleet jät
täneet huomioonottamatta erästä
uutta voimaa, maan luoteisosassa,
jonka asukasluku oli lisääntynyt
lähes puolella vuosien 1850 ja 1860
välillä, ja oli nyt lähes yhtä suuri
osavaltioiden valkoisen asukaslu
vun kanssa — voimaa, joka tapojensa, luonteenlaatunsa ja elinsuhteidensa puolesta ei osottanut tai
pumusta antaa vetää itseänsä
kompromissista
kompromissiin,
kuten koillisvaltioiden kanssa oli
menetelty. Liittohallituksella oli
nyt arvoa etelävaltioiden silmissä
ainoastaan sikäli, mikäli se käytti
valtaansa orjapolitiikan toteutta
miseksi Ellei se siihen suuntaan
toiminut, niin oli parempi ottaa sii
tä eronsa heti, kuin jäädä edel
leen neljäksi vuodeksi katselemaan
republikaanipa olueen kehitystä ja
luoteisen maanosan vaurastumista,
ja sitten ryhtyä taisteluun vielä
kin epäsuotuisemmissa oloissa. Ja
orjaisäntäin puolue ryhtyi taiste
luun. Kun pohjoisvaltioiden de
mokraatit pitemmältä kieltäytyivät
pelaamasta etelän “ köyhien val
koisten ’ osaa, niin hajaantuivat
etelävaltioiden äänet ja Lincoln
voitti. Tätä voittoa sitten etelä
valtiot käyttivät tekosyynä aseisiin
tarttumiseksi.
Kuten näemme, koko tämän liik
keen perustana oli orjakysymys.
Kysym ys ei ollut kuitenkaan siitä,
oliko orjuus vallitsevista orjavaltioista hävitettävä, tai ei, vaan sii
tä, täytyikö pohjoisvaltioiden 2 0
miljoonaisen vapaan väestön alis
tua orjaisäntäin oligarkian alaisek
si sekä myöskin siitä, tehdäänkö
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tasavallan suunnattomista territo
rioista vapaiden valtioiden vaiko
orjaisäntäin alusmaita, seka lo
puksi siitä, hyväksytäänkö liitto
hallituksen kansallispolitiikan tais
teluhuudoksi orjuuden levittämi
nen väkivallalla kautta koko Mek
sikon, Keski- ja Etelä-Amerikan.

Seuraavassa artikkelissa tulem
me tarkastamaan sitä Lontoon sa
nomalehtien tekemää väitöstä, että
pohjoisvaltioiden olisi ilolla, ter
vehdittävä Unionin hajaannusta
muka sopivana ja ainoana mahdol
lisena keinona riidan ratkaisemi
seksi.
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