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Italian sosialistinen liike
K ir j.

C. M . Pantizio.
I.

Italian valtiollinen yhtyminen tapah
tui v. 1S70. Pian sen jälkeen Massimo
d’ Azelio, tunnettu patriotti ja ajattelija
lausui: “ Nyt kun olemme luoneet itali
an, on meidän luotava italialaiset.” So
sialismi näyttää ensimäisenä vastanneen
tuohon kehotukseen ryhtymällä “ luo
maan italialaisia” vapauttamalla heidät
taloudellisesta orjuudesta.
Garibaldi, tuo kuuluisa "punapaitainen” sankari, jonka innostus ja sotilaal
linen uskallus niin suuresti vaikutti
vat Italian yhdistymiseen, näyttää ol
leen ensimäisiä sosialistisen näkemyk
sen henkilöitä Italiassa,
Itsenäisyyssotien aikana häntä innosti kansallis
henki; mutta v. 1370 jälkeen hän
“omistautui ylevälle ihmisyyden aat
teelle — hän, väsymätön oikeuden ja
vapauden puolesta taistelija, ennusti
kaikkien kansojen yhdistymistä.”
Vuosien 1870 ja 1875 välillä, hänen
hehkuvien sanojensa innostamina tu
hannet ihmiset omaksuivat itselleen
Kansainvälisen
periaatteet sellaisina
kuin niitä ymmärsivät ranskalaiset
kommunistit, joista muutamia oli men
nyt Italiaan Pariisin Kommunin kukis
tuttua v. 1871. Nämä uskoivat, että
vapaudella on arvoa ainoastaan sikäli
kuin sitä sovellutetaan elämän käytän
nöllisiin asioihin. Eräät italian kuului
simmista miehistä tulivat tämän teori
an seuraajiksi, heidän joukossaan ollen
Melto Covelli, taloustieteilijä; Carlo Cafiero, rikas neapelilainen, joka koko
ko rikkautensa käytti sosialististen aat
teiden levittämiseen; Enrico Malatesta,
korkeiden ihanteiden sammumaton lei
mu; Andrea Costa, huomatuimpia ai
kaisemmista johtajista, ja myöhemmin
Saverio Merlino ja Filippo Turati.
H ajalliset IcumouaDOuaut '70-luv-uiIa.

—

Ensimäinen vuosikymmen, v. 1870
1 SSO, oli pääasiallisesti hajallisten

vallankumouksellisten mieienosotusten
aikaa. V, 1873— 74 tapahtui nousuja
Romagnassa, Emiliassa ja Apuliassa,
jotka kaikki, ennenaikaista kun olivat,
nopeasti ja helposti kukistettiin virano
maisten toimesta. V, 1877— 7S Mala
testa ja Cafiero yritivät saattaa voi
maan Paul Brousse’ n "teon propagan
daa” Beneventon maakunnan talonpoi
kien keskuudessa, missä useita kyliä
ryöstettiin. Yritys raukesi tyhjään,
kuten jo ennakolta olisi voitu nähdä,
Sillävälin sosialismi sai mainetta, että
se merkitsee samaa kuin väkivalta ja
rikollisuus. Bakunin, joka persoonal
lisesti johti näitä liikkeitä, vihdoin huo
masi turhaksi yrittää — varsinkin niin
varhaisella asteella — yhteiskunnallis
ta vallankumousta.
Melkoinen jouk
ko italian sosialisteja hyväksyi Bakuni nin johtopäätökset, että hänen aikai
semmat menettelytapansa olisivat vain
turmioksi koko sosialistiselle liikkeelle
“ T e o n p ro p ag an d a .”

V. 1880— 81 vallitsi kiivas taistelu
“teon propagandan” ja “ asteettaisten”
ja rauhallisten” uudistusten puoitajain
välillä. Kysymys oli: onko Italian so
sialistisen liikkeen hyväksyttävä anar
kismin ja syndikalismin vai parlamenttariset menettelytavat? Ensimainitun,
pienemmän ryhmän johtajana oli Ma
latesta. He omaksuivat Bakuninin puh
taasti kielteisen hävittävän filosofian ja
ihannoivat puhtaasti aateperäistä va
paus teoriaa.
Viimemainittu ryhmä,
jonka johtajana toimi väsymätön And
rea Costa, piti parlamentarismia aino
ana käytännöllisenä keinona sosialisti
sen päämäärän saavuttamiseksi. Costa
voitti, ja hänet valittiin eduskuntaan
imolasta v. IS 8 1 , ollen ensimäinen so
sialistinen edustaja ja huomatuin noi
den aikojen parlamentaarikko.
Hän
seuraajineen ryhtyi heti käytännöin
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sesti Järjestämään työläisjoukkoja tais
telemaan taloudellisten ja yhteiskun
nallisten uudistusten puolesta ammatil
lisilla järjestöillä ja lainlaadinnallisella
toiminnalla.
Ensimäiset parikymmentä vuotta Ita
lian sosialistinen liike kävi elämän ja
kuoleman kamppailua viranomaisten
vainoamisen vuoksi.
Costa, tuo terävä-älyinen ja kyvykäs Romagnan
poika, joutui usein syytteeseen ja van
kilaan poliittisista “ rikoksista” ja sai
maistaa maanpakolaisenkin elämää val
tiollisten ihanteittensa takia. Eräässä
näistä oikeudenkäynneistä Costa hä
nelle ominaisella lennokkuudella ylpe
ästi lausui oikeuden puheenjohtajalle,
sanoen: “Minä en millään vaihtaisi tä
tä syytettyjen penkkiä teidän kullat
tuun tuoliinne. Te vainoatte meitä,
te vangitsette meitä, te tuomitsette
meitä, mutta me muutamme teidän tuo
mioistuimenne kansan puhumoiksi,
joilta julistamme aatteitamme”
(Undervvood, United Italy, siv. 146).
SotU lU tipu olueen järjättäm inen.

Historiansa kolmannen vuosikymme
nen alussa italian sosialismi muuttui
järjestetyksi liikkeeksi. V. 1891 pi
dettiin ensi mainen sosialistikongressi
ja järjestettiin Italian Sosialistipuolue.
Samana vuonna Filippo Turati pe
rusti Milanoon ensimäisen sosialistilehden, niemltä “ L a C r i t i c o S o c i al e " (Yhteiskunnallinen Arvostelija).
Nuoreen puolueeseen kuului eräitä Ita
lian huomatuimpia miehiä, m. m. kuu
luisa rikosoikeuden tutkija Lombrose
ja hänen altis seuraajansa Ferri. Vii
memainitusta tuli yksi voimakkaimpia
johtajia ja myöhemmin “ A v a n t i n ”
perustaja ja toimittaja — lehden, joka
on vieläkin puolueen virallinen äänen
kannattaja. Ferri oli mitä voimakkaim
man ja terävimmän puhetaidon mesta
ri, etevä kirjottaja ja omasi suuren
määrän kansanjoukkojen olosuhteita
koskevia tieteellisiä tietoja — joita
kaikkia hän käytti säästämättä sosialis
min asian edistämiseksi. Sosialistipuoiueen ensi vuosikymmenenä oli hän
puolueen huomatuin henkilö.

H allitidcten

h a rja tta mu

vain o.

Heti kun sosialistinen liike sai järjes
tetyn muodon joutui se, ja sen ohella
kaikki maan edistysmieliset ajattelijat,
kokemaan mitä kylmäverisintä vainoa.
Ensimäisen armottoman hyökkäyksen
teki Crispi, joka v. 1894— 95 aikoina
perinpohjin hävittää nuoren puolueen.
Sitten seurasi .Marcus di Rudinin harjottama kuritus. Tämä ylimysmielinen
punnitseva, epäilevä sisilialainen koetti
rautaisella nyrkillään murskata sosialis
min kasvavan lapsukaisen tämän olles
sa vielä kehdossaan.
Sillävälin Italia eli vaikeita aikoja.
Eteläisen Italian ja varsinkin Sisilian
väestö, vääryyksien ja pitkäaikaisen ta
loudellisen kurjuuden puristamana ja
saamatta huojennusta uudelta hallituk
selta, järjestyi maatyöläisten yhdistyk
siin ( f a s c i d e i i a v o r a t o r i )
ja nousi kapinaan. V. 1893— 94 ta
pahtui sangen vakavalaatuisia vallanku
mouksellisia levottomuuksia. Espanjalais-amerikalaisen sodan puhjettua v.
1898 pantiin voimaan korkea suojelustulii, joka huomattavasti kärjisti kan
san keskuudessa vallitsevaa kurjuutta.
Kansa taas kapinoi; rakennuksia ros
vottiin; jokaisessa tienristeyksessä tö
köttäviä tullivirkailija! n pieniä puuhyttejä sytytettiin tuleen; väkijoukkoja
harhaili siellä täällä tarkotuksettomasti.
Hallitsijain ja korkeiden valtiovirkalli- *
jäin viettäessä perustuslain antamisen
juhlaa Turmissa mitä uhkaavimpia mieIenosotuksia tapahtui Lombardian, Emi
lian ja Romagnan tärkeimmissä kaupun
geissa. Sotilaat ja talonpojat kahakoivat.
Aa ia in tila

p a h e n tu i;

tu li y h ä le v iti.

Eräänä päivänä, poliisin ja kansan
otellessa Paviassa, Muzio Mussi, Mila
non pormestarin poika, menetti hen
kensä. Kuultuaan uutisen muuttui Mi
lano kiehuvaksi kattilaksi. Puolueryhmitykset unohtaen, tasavaltalaiset ja
sosialistit,
radikaalit ja klerikaalit
ikäänkuin yhtenä miehenä mitä rajuim
min liikahtivat kautta maan. Se oli
vakavinta levottomuuden aikaa Italialla
Sitte kansallisen itsenäistymisensä päi-
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vien. Yksistään Milanossa satoja haavottui, 82 menetti henkensä; tuhansia
vangittiin ja vedettiin sotaoikeuksien
eteen kautta Italian ja eräät etelä-ita
lian alueet olivat pitkin ajan piiritystllassa.
Kuningas Umberto valitsi pääminlsterikseen kenraali Pellon n; hänen tuli
tarmokkaasti käsitellä tilannetta. Pel
lo u oli usein pitänyt liberaalien ja jos
kus radikaalienkin puolta, mutta nyt
hänestä tuli vihattu sortaja. Sensijaan
että hän olisi antanut huomiota kau
an kaivatuille yhteiskunnallisille ja ta
loudellisille uudistuksille ja puhdista
nut hallituksessa olevaa mätää, hän
järjesti poliisin ristiretken radikaaleja
vastaan, jollaista Italia ei ollut nähnyt
pitkän aikaa. Vaino meni vielä pitem
mälle. Turmiollisten puolueiden kukis
tamisen varjolla viranomaiset pystytti
vät rajotusmuurin kaikkien kansalais
ten ympärille. Se esti kokouksien pi
tämistä, häiritsi ammattiunioiden toi
mintaa, paino- ja puhevapautta ja kalk
kia edistyksellisiä harrastuksia.
Koskaan ei ole pieni joukko osottanut suurempaa urhoollisuutta kuin
osottivat Italian sosialistit tänä murrosaikana. He tiesivät viranomaisten toi
mivan vastoin perustuslain periaatteita
ja lujasti kiinnipitivät oikeuksistaan.
He yksinkertaisesti vaativat puolipassiivisesti ja väsymättömällä kärsivällisyy
dellä perustuslaissa säädettyjä oikeuk
sia. Siten he voittivat! Ja nämä vai
not, sensijaan että olisivat kukistaneet
sosialistisen liikkeen, edistivät sitä vielä
tehokkaammin kuin sen oma propagan
da.
M uita v a ik e u k sia .

Mutta italian sosialistisella liikkeel
lä oli voitettavana vielä vaikeampia, uhkaavampia vastuksia kuin poliittisten
puolueiden vaino. Näiden juuret ovat
Italian kansan luonnossa ja luontees
sa. Italialaisen idealismin korkealentoi
suuden takia on sosialistisen liikkeen
ollut sangen vaikeata saada kansa an
tamaan huomiota taloudellisten ja yh
teiskunnallisen edistyksen enemmän
tai vähemmän materialistisille eli käy
tännöllisille kysymyksille. Italialainen
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yksilöllisyys, vihaten yhteistoimintaa,
on suuresti hidastuttanut järjestämistyötä. Sitäpaitsi lisäksi italialaiset ovat
olleet niin kiintyneet kansallisen yhte
näisyyden harrastuksiin ja Italian va
pauttamiseen Itävallan ikeestä, että
muut vetoomukset ovat usein kaiku
neet kuuroille korville. Senlisäksi so
sialistisen liikkeen oli alettava työväes
tössä, josta yhdeksän kymmenesosaa
oli lukutaidottomia talonpoikia.
Italian sosialismin ainoat liittolaiset
— jos sillä on koskaan niitä ollut —
ovat olleet kansan ääretön kurjuus,
raskaat verot, fefodalismin jätteet ja
toisten puolueiden ryhmäkiistat. Puo
lueen edistystä osottavat sen saamat
äänimäärät ja se, että puolue on joka
vaaleissa valinnut eduskuntaan entistä
enemmän edustajia. Mainittakoon täs
sä seuraavat tulokset puolueen olemas
saolon kahdelta ensi vuosikymmeneltä:
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Tärkeämpiä kuitenkin kuin sosialistiliikkeen luvallinen edistyminen ovat
olleet sen aikaansaamat uudistukset.
Eri historioitsijat yksimielisesti myön
tävät, että uuden ajan Italian tärkeim
mät uudistukset ovat Sosialistipuolueen
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ansiota. “ Ei voida kieltää, että sosialis
ti: ovat väsymättömästi ponnistelleet
pn'no-, puhe- ja kokoontumisvapauk
sien puolesta”
(Zimmer Ja Agrestl,
N e w 11 a 1 y , siv. 30). Richard Bagot, terävä Italian elämän tutkija, sa
noo teoksessaan I t a l i a n a o f T o 
d a y (siv. 224): “ Italian sosialistinen
liike, joka on paremmin rakentavaa
kirn hävittävää, on ollut suurena :ekijinä muodostamassa pohjaa sille Itali
an yleise'(e mielipiteelle, joka on äs
kettäin niin loistavasti ja vastustamat
tomalla voimalla tunkeutunut esille jul
kisessa elämässä,” Sosialismille myös
kuuluu kiitos virallisen tunnustuksen
hankkimisesta ammattijärjestöille, osuustoiminnallisen liikkeen harvinaises
ta edistyksestä ja äänioikeuden laajen
tamisesta niin että se nykyään on mel
kein j ilnen.
Soslalistipuoiueen kuuluisassa ime
tän kongressissa v. 1902 tuli uudelleen
kysymys vallankumouksellisista menet
telytavoista, Ferri puolusti niitä, jotavastoin Turati oli enemmän parlamenttarismin kannalla. Äänestyksessä
Ferrin suunta sai 275 ja Turatin 417
ääntä.
S o ta T rip o lis ta .

V. 1912 tapahtui toinen käänteente
kevä tapaus. Italia soti Turkkia vas

taan Tripolissa ja nousi kysymys, mil
le kannalle on sosialistien asetuttava
hallituksen sotatarkotuksiin nähden.
Bissolati, yksi taitavimpia ja vaikutta
vimpia sosialisteja, ajoi hallituksen so
tatoimien kannattamista. Hänet ja
Joukko seuraajiaan erotettiin puoluees
ta. He muodostivat Refformistisen sosialistipuolueen. Sillä kertaa näytti
hajaannus melkein tuhoisalta Italian
Sosialistipuolueelle, sillä sen 3 S edusta
jasta parlementissa ei vähempää kuin
16 yhtyi uuteen Reformistiseen sosialist. puolueeseen.
Mutta Virallinen Sosialistipuolne,
jolla nimellä Italian Sosialistipuolue on
tunnettu v:sta 1912, kesti tämän myrs
kyn ihmeellisen hyvin ja oli maailman
sodan syttyessä voimakkampi kuin
koskaan ennen — voimakkaampi jä
senmäärältään ja periaatteiltaan; voi
makkaampi osaksi niiden myrskyjen
takia, jotka se oli läpikäynyt. Se oli
sivuuttanut väkivaltaisen vallankumo
uksen ajajat; kunnialla kestänyt Itali
an hallituksen ankarat vainot; se oli
kulkenut selvän, käytönnöllisen edis
tyksen tietä hyväksymättä “ teon pro
pagandaa.” Mitä tapahtui maailmanso
dan sytyttyä; minkä kannan puolue ot
ti sotaan nähden; mikä johti sosialistien
ennenkuulumattomaan voittoon v. 1919 — näistä s en rasvassa kirjot uksessa.
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