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F. ENGELSIN A L K U L A U S E
(Ensimäiseen saksankieliseen painokseen)

Tämä teoa on kirjoitettu talvella v. 1846-47, jolloin Marxille
pääpiirteissään jo oli täysin selvinnyt uudet historialliset ja talou
delliset katsomuksensa. * Proudlionin “ Système des contradic
tions économique, ou philosophie de la misère” (Taloudellisten
vastakohtaisuuksien järjestelmä, eli kurjuuden filosofia) ilmes
tyminen antoi aiheen näiden katsomusten kehittämiseen, aset
tamalla ne vastakohdaksi sen henkilön mielipiteille, joka tuli sit
temmin olemaan kaikkein huomattavimmalla paikalla aikakau
tensa ranskalaisten sosialistien keskuudessa. Siitä ajasta lähtien,
jolloin he Pariisissa viettivät yökausia keskustellessaan taloudel
lisista kysymyksistä, heidän tiensä erosivat yhä kauemmaksi ja
kauemmaksi toisistaan. Proudlionin uusi teos 1 todisti, että hänen
ja Marxin välille oli jo muodostunut ylipääsemätön juopa, jota
oli mahdoton kieltää ja Marx vastauksissaan toteaakin tämäu
lopullisen eron.
Marxin käsityksen Proudhonista lukija löytää edempänä ole
vasta artikkelista, joka on julkaistu Berlinin “ Sozialdemokratin”
P numeroissa : 16, 17 ja 18 vuonna l865. Tämä artikkeli olikin ai
noa, jonka Marx mainittua julkaisua varten kirjoitti; sen jälkeen
paljastunut von Schweitzerin 3 yritys saada lehdelle feodaalinen
ja hallituksen edustama suunta pakoitti meidät jo muutaman
viikon perästä julkisesti kieltäytymään lehden avustamisesta.
Saksassa tällä kirjalla on oma erikoismerkityksensä, jota itse
Marxkaan ei ole koskaan saattanut aavistaa. Miten saattoikaan
_ * "F iloso fiin i k u rju u d en " toisessa ranskankielisessä painoksessa (v . 1896) om
tässä kohdassa seuraava k irjoitta ja n tekem ä h u o m au tu s: "F ilo so fia n k u rju u s",
ranskaksi kirjoitettuna, ilm estyi v. 1847 P ariisissa (k u sta n ta ja A . Frank. 6 9 rue
llie h e lie u ) ja B ru sselissä (k u sta n ta ja C. V ogier, 2 petite rue de la M ad elein e).
Sen K a r l K au tsk y ja Bernstein käänsivät saksan kielelle ja v. 1865 se ilm estyi
Saksan sosialidem okraattisen puolueen ku stantam ana ja Engelsin kirjoittam alla
alkulauseella varustettuna. M arxin kappaleen k irjasta, yhdessä m uitten hiinen
k irjo je n sa kanssa, hänen tyttärensä L aura L afargu e ja E leonora E vei in » lah
jo u tiv a t Saksan sosialidem okraattiselle puolueelle, jo tta kirjat yhdessä Engelsin
k irjojen kanssa m uodostaisivat perustan puolueen k irja sto lle : M arx in kappa
Jeessa on m uu tam ia tek ijän om akätisiä k orjauk sia, jotk a on otettu (Xl. R jasa
uov in venäjäksi toim ittam an käännöksen m u k aa n ) tähän painokseen.
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hän arvata, että peitotessaan Proudhonia hän iskee aikansa kii
peilijöiden epäjumalaa Rodbertusta, jota hän silloin ei tuntenut
edes nimeltäkään.
Tässä ei ole paikka ruveta selvittelemään Marxin ja Rodbertuksen välejä; tästä varmaankin pian tarjoutunee tilaisuus pu
hua. Nyt huomautan vain, että kun Rodbertus syyttää Marxia
siitä, että tämä on häneltä “ varastanut” ja “ Kapitaalissaan” mai
niosti käyttänyt hyväkseen ilman lainausmerkintää hänen teos
taan “Zur Erkenntnis”, niin hairahtuu hän suoriin solvauksiin,
joita saattaa ymmärtää johtuvan vain tunnustamatta jääneen
neron ärtyneisyydestä ja hänen merkittävästä tietämättömyydes
tään kaikesta siitä, mitä on Preussin ulkopuolella ja varsinkin
muiden maiden sosialistisessa ja talous-tieteellisessä kirjallisuu
dessa. Eivät nämä valitukset enempää kuin mainittu kirjakaan
joutuneet Marxin tietoon; Rodbertuksen teoksiin hän tutustui
vasta hänen kolmen “ Sosiaalisten kirjeittensä” perästä ja sit
tenkään ei missään tapauksessa aikaisemmin kuin vv. 18o8-59.
Suuremmalla syyllä Rodbertus vakuuttaa mainituissa kirjeis
sään, että Proudhonin “konstituoitu” arvo on hänen esittämänsä
jo paljon ennen Proudhonia; mutta hän erehtyy väittäessään
itselleen kuuluvan kunnian sen ensimäisenu esittämisestä. Olipa
asia miten oli, Proudhoniin kohdistettu kritiikki siten vain kos
kee myöskin Rodbertusta, mikä pakoittaa minut jollakin sanalla
koskettelemaan hänen kirjaansa “Zur Kenntnis unserer statswirtschaftliehen Zustände” * vuodelta 1842, sikäli kuin tämä “pe
rustava” teos, paitsi siihen sisältyvää (taaskin siitä olematta itse
tietoinen) Weitlingin kommunismia ', ylistellen esittää eräitä
Proudhonin ajatuksia.
Sikäli kuin nykyiset sosialistiset teoriat juontuvat porvarilli
sesta poliittisesta taloustieteestä, niin ne melkein poikkeuksetta
kaikki, suunnista riippumatta, liittyvät Ricardonn arvoteoriaan.
Vuonna 1817 julkaisemansa kirjan “ Poliittisen taloustieteen pe
rusteet” ensimäisillä sivuilla Ricardo esittää seuraavat kaksi
määritelmää: 1) että kaiken tavaran arvon määrää yksinomaan
ja vain sen tuottamiseen tarvittavan välttämättömän työn määrä
ja 2) että yhteisen, yhteiskunnallisen työn tuote jakaantuu kolmen
luokan kesken: maanomistajain (maakorko), kapitalistien (liike
voitto) ja työläisten (työpalkka). Näistä kahdesta väittämästä teh
tiin Englannissa jo vuonna 1821 sosialistisia johtopäätöksiä, vie
läpä osittain sellaisella johdonmukaisuudella ja päättäväisyy
dellä, että sen ajan melkeinpä kokonaan unohdettu ja Marxin
uudelleen esiinvetämä sosialistinen kirjallisuus on ollut voitta
matonta aina “Kapitaalin” ilmestymiseen asti. Mutta tästä tois* “ M eidän valtiotalouden tilan tuntem iseen”
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sen. Kun siis Rodbertus vuorossaan ylläolevista laeista teki eräitä
sosialistisia johtopäätöksiä, niin merkitsi se saksalaiselle todella
huomattavaa edistysaskelta, mutta oli se keksintö vain Saksaa
varten. Miten vähän uutta oli Rieardon teorian sellaisessa sovit
tamisessa, sen osottaa Marx Proudhoniin nähden, joka poti sa
manlaisesta omahyväisyydestä.
“Ken vaikkapa jonkunkaan verran tuntee poliittisen talous
tieteen kehitystä Englannissa — sanoo Marx — ei voi olla tietä
mättä sitä tosiasiaa, että melkein kaikki tämän maan sosialistit
ovat eri aikoina tehneet egalitäärisia (s.o. sosialistisia) johto
päätöksiä Rieardon teoriasta. Me voisimme osottaa Proudhonille
Hopkins’i n 7 “ Political Economy’a” * vuodelta 1822; W illiam
Thom psonin8 kirjaan “An Inquiry into tbe Principles of the
Distributions of W ealth most conducive to Human Happiness” **
vuodelta 1827; T. R. Edmonds’i n 0 “The Practical Moral and
Political Economy” *** vuodelta 1828, jne, jne, jne, voisimme
vielä lisätä sivuja sieltä ja sieltä jne, jne. Esitämme kuitenkin
otteita vain erään englantilaisen kommunistin B ravn10 kiintoisesta kirjasta “Labour’s W rongs and Labour’s Remedy” *, Leeds,
1839. Yksin jo Marxin esittämät otteet Braylta riitävät huomatta
valta osaltaan kumoamaan Rodbertuksen vaatimukset ensimmyydestä.
Tähän aikaan ei Marx vielä ollut kertaakaan käynyt British
Museuinin lukusalissa. Ellemme ota lukuun Parisin ja Briisselin
kirjastoja, minun kirjojani ja tekemiäni muistiinpanoja, tunsi
Marx vain ne kirjat, joita hänen oli onnistunut saada Manchesterissä meidän kuusiviikkoisen Englannin matkamme aikana v.
1815. 40-luvulla, se kirjallisuus, josta on puhe, ei ollut niin vai
keasti saatavissa kuin nykyaikana. Jos se on siitä huolimatta
jäänyt Rodbertukselle tuntemattomaksi niin johtuu se yksin
omaan hänen preussilaisesta provinssilaisesta rajoittuneisuudes
taan. Hän on todella erikoisen preussilaisen sosialismin perustaja,
joten näin on hänelle tämäkin vihdoin tullut tunnustetuksi.
Sillä välin ei Rodbertus jäänyt rauhaan rakkaassa Preussissaankaan. V. 1859 ilmestyi Berliinissä Marxin kirja “Zur Kritik
der politisclien Oekonomie, erstcs Heift” . ** Siinä muiden talous
tieteilijöiden vastaväitteiden joukossa Ricardoa vastaan esitet
tiin seuraava, järjestyksessä toinen vastaväite (sivulla 4 0 ):

♦Poliittinen taloustietie. — Suoni.
** Katsaus varallisuuden jakam isen periaatteisiin, jotka paraiten joh ta i
sivat inhimilliseen onneen. —• >Suom.
*«* Käytännöllinen moraali ja poliittinen taloustiede. — Suoni.
* Työn vääryydet ja työn keinot niitä vastaan. — Suotu.
♦* ‘'Poliittisen Taloustieteen Kritiikkiin. Bnsimäinen vihkov. — Suom.
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“Jos tuotteen vaihtoarvo on yhtä suuri kuin siihen sisältyvä
työaika, niin työpäivän vaihtoarvo on yhtä suuri kuin sen tuote.
Tai sanoaksemme toisin, työpalkan tulee olla yhtä suuri kuin
työntuote, mutta se on vastoin todellisuutta.” Marx tekee tähän
seuraavan huomautuksen: “Tämän taloustieteilijöiden tekemän
huomautuksen Ricardoa vastaan nostivat sittemmin sosialistit.
Tunnustaen väitteen todenperäisyyden huomauttivat he, että
käytäntö puhuu teoriaa vastaan ja kehoittivat porvarillista yh
teiskuntaa ryhtymään niihin käytännöllisiin toimenpiteisiin, jot
ka johdonmukaisesti scuraavat sen teoreettisista periaatteista.
Siten ainakin englantilaiset sosialistit ovat suunnanneet Ricardon
lauseen vaihtoarvosta poliittista taloustiedettä vastaan” . Samassa
huomautuksessaan Marx viittaa “Kurjuuden filosofiaan”, joka
vielä siihen aikaan oli kaikkialla myytävänä.
Siten Rodbertuksella oli täysi mahdollisuus päästä selville
olivatko hänen v. 1842 tekemänsä löydöt todella uusia.
Tästä huolimatta hän alituisesti jatkaa niihin vetoamista ja
pitää niitä niin ainutlaatuisina, että hänen päähänsäkään ei päl
kähdä sellainen mahdollisuus, että Marx olisi voinut tehdä Ricar
don teoriasta samoja itsenäisiä johtopäätöksiä kun Rodbertus
itse. Vielä mitä! Marx “oli varastanut" häneltä — häneltä, jolle
sama Marx tarjosi kaikki mukavuudet sen tosiasian tarkistami
seksi, että nämä johtopäätökset ainakin siinä viimeistelemättömässä muodossaan, jossa ne esiintyvät Rodbertuksella olivat lau
sutut jo kauan ennen heitä kumpaakin Englannissa!
Ricardon teorian kaikkein yksinkertaisinta sosialistista sovit
tamista on juuri ylläesitetty muoto. Monet ovat johtuneet paljon
kauemmaksi Ricardoa lisäarvon alkuperän ja luonteen oikeam
massa ymmärtämisessä: ja näiden joukkoon muiden muassa on
laskettava Rodbertuskin. Puhumattakaan siitä, että kaikki Rodbertuksen saavutukset tällä alalla oli vähintäin yhtähyvin ilmais
tu ennen häntä, on huomattava lisäksi, että hän edeltäjiensä ta
voin ei tutki sisältöä taloudellisissa kategooreissa: työ, kapitaali,
arvo jne, vaan ilman minkäänlaisia järkeilyjä omaksuu ne siinä
muokkaamattomassa, ulkonaiseen rajottuvassa muodossaan, jossa
hän on ne saanut taloustieteilijöiltä. Tällä tavoin hän paitsi sitä,
että sulkee itseltään kaiken mahdollisuuden vastaiseen kehityk
seen, — päinvastoin kuin Marx, joka ensimäisenä jotain sai ai
kaan laeista, joita on jo vatkutettu 64 vuotta, — vielä uurtaa
itselleen, kuten alempana näemme suoran tien utopiaan.
Se johtopäätös Ricardon teorioista että työläisille, ainoina
tuottajina, kuuluu koko yhteiskunnallinen tuotanto, heidän työn
sä tuote, johtaa suoraan kommunismiin. Mutta kuten huomaut
taa Marxkin yllä esitetyillä riveillä, taloudellisesti katsoen tämä
johtopäätös on muodollisesti väärin sentähden, että se on m oraa-
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Iin yksinkertaista sovittamista poliittiseen taloustieteeseen. Por
varillisen taloustieteen lakien mukaan suurin osa tuotteista ei
kuulu työläisille, jotka ne ovat tuottaneet. Kun sanomme: tämä
ei ole oikeuden mukaista, näin ei tule olla, niin sellaisella ei ole
mitään tekemistä taloustieteen kanssa. Me siten vain tuomme
julki sen, että meidän siveellinen tunteemme on ristiriidassa ky
seessä olevan taloudellisen tosiasian kanssa. Sentähden Marx
kommunistisille vaatimuksilleen ei milloinkaan ottanut lähtö
kohdakseen mitään tämän tapaista, vaan nojautui kiertämättö
mään, päivä päivältä silmin nähtemme yhä selvemmäksi käy
vään, kapitalistisen tuotantotavan häviöön; sanoessaan, että lisä
arvo muodostuu maksamattomasta työstä, hän yksinkertaisesti
toteaa tosiasian. Mutta taloudellisella alalla muodollisesti väärä
voi sittemmin osottautua oikeaksi maailman historian kannalta
katsoen. Joukkojen siveellinen tietoisuus joka julistaa tämän
tai tuon taloudellisen tosiasian epäoikeutetuksi, kuten aikanaan
oli laita orja- ja maaorjatyön, todistaa, että kyseessä oleva tosi
asia on aikansa elänyt, että on esiintynyt uusia taloudellisia tosi
asioita, joiden vaikutuksesta se on tullut sietämättömäksi joten
sen on kukistuttava. Taloudellisesti virheellisen muodon takana
voikin siis kätkeytyä aivan oikea taloudellinen sisältö. Ei kuiten
kaan olisi paikallaan tässä yhteydessä puuttua yksityiskohtai
semmin lisäarvoteorian historiaan.
Ricardon arvoteoriasta voitiin tehdä ja todella tehtiin mui
takin johtopäätöksiä. Tavaroiden arvon määrää niiden tuot
tamiseen käytetty työ. Kuitenkin meidän turmeltuneessa maa
ilmassamme tavaroita myydään milloin niiden arvoa kalliim
malla, milloin halvemmalla hinnalla ja syynä tähän ilmiöön
ei suinkaan ole yksin kilpailun horjuvaisuus. Liikevoitolla
on sama voimakas pyrkimys saavuttaa sama taso kaikkiin
kapitalisteihin nähden, kuin 011 tavaroiden hinnoillakin ky
synnän ja tarjonnan vaikutuksesta lähentyä työnarvoa. Mutta
liikevoitto
lasketaan
tuotannolliseen liikkeeseen sijoitettuun
koko pääomaan nähden. Mutta kun tuotannon kahdella eri
alalla, jotka vaativat yhtä suuren työn määrän ja siis myös
kin yhtäsuuria arvoja, joten työpalkan ollessa yhtä korke
an, kiinnitetty pääoma saattaa olla ja usein onkin jollakin
alalla 2 tai 3 kertaa suurempi kun toisella, josta seuraa jo
itse Ricardon havaitsema ristiriita hänen arvoa koskevan la
jiinsa ja tulojen yhdensuuruisuutta koskevan lain välillä. Jos
kummankin
tuotantoalan
tuotteet myydään niiden arvosta,
niin tulojen taso on erilainen; jos taas tulot ovat samat niin
näiden tuotantoalojen tuotteita ei aina voida myydä niiden
arvosta. Meillä on täten siis kahden taloudellisen lain ris
tiriitaisuus, joka käytännössä, Ricardon mielipiteen mukaan
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(luku 1 osat 4 ja 5) tavallisesti ratkeaa liikevoiton eduksi
ja arvon tappioksi.
Mutta huolimatta pahoista puolistaan on Ricardon arvo
teorialla eräs puoli, joka vetää puoleensa jokaisen kunnon
porvarin sydämen. Se vastustamattomalla voimalla vetoaa oi
keudenmukaisuuden tunteeseen. Oikeudenmukaisuus ja oikeuk
sien tasa-arvoisuus. kas siinä ne päätukipylväät, joille kah
deksannentoista ja yhdeksännentoista vuosisadan porvaristo
haluaisi rakentaa yhteiskunnallisen rakennuksensa feodaalis
ten epäoikeudenmukaisuuksien,
eriarvoisuuden ja etuoikeuk
sien raunioille. Tavaran arvon määritteleminen työn kautta
ja tämän arvoinhan perusteella tapahtuva työn tuotteiden va
paa vaihto samoilla oikeuksilla varustettujen tavaran omis
tajien kesken, — tämä Marxin huomautuksen mukaan, on
se realinen perusta, jolla lepää nykyaikaisen porvariston po
liittisen, juriidisen ja
filosoofisen ideoloogian kokonaisuus.
Sen paraimpia tunteita täytyy syvästi loukata sellaisen m aa
ilman turmeltuneisuus, joka sanoissa tunnustaa työn tavaroi
den arvon mitaksi, kun taas käytännössä tämä oikeudenmukai
suuden peruslaki nykyään joka hetki tulee loukatuksi mitä
kursailemattomimmalla tavalla. Ja juuri pikkuporvariston, joka
näkee miten suurtuotannon ja se koneiden avulla käymä kil
pailu päivä päivältä yhä enemmän ja enemmän riistää hänen
rehellisen työnsä hinnat (työn, jonka suorittaa muuten oppi
laat ja sällit), juuri tämän pientuottajan täytyykin mitä voi
makkaimmin kaivata sellaista yhteiskuntaa, jossa tuotteet vaih
dettaisiin, vihdoinkin, täydelleen ja ilman mitään poikkeuksia
niiden työnarvon mukaan. Toisin sanoin hänen täytyy kaivata
sellaista yhteiskuntaa, jossa olisi voimassa yksinomaan ja rajottamatta vain yksi tavaratuotannon laki, mutta olisivat syr
jäytettyinä ne ehdot joiden vallitessa se vain voi olla voimassa,
nimittäin kaikki muut tavara-, ja sen mukana kapitalistisenkin
tuotannon lait.
Miten syvälle tämä utopia on tunkeutunut
todelliseen tai
maailman katsomukselliseen - pikkuporvaristoon, sitä todistaa
se seikka että jo v. 1831 sitä systemaattisesti kehitti John Gray1
Englannissa, ja kolmenkymmenen luvulla sitä koeteltiin siellä
käytännössä ja levitettiin teoriana; sitä julisti v. 1842 aivan
uutena totuutena Rodbertus Saksassa, v. 1846 Proudhon Rans
kassa; jonka jälkeen v. 1871 Rodbertus vielä kerran julkaisi
sen yhteiskunnallisten kysymysten ratkaisuna ja samalla ikään
kuin yhteiskunnallisena testamenttinaan, ja nykyään v. 1884
sama utopia saa itselleen kannattajia sen ihmisryhmän kes
kuudessa joka koettaa kehittää Preussin valtiososialismia kät
keytymällä Rodbertuksen nimen taakse.
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Marxin kritiikki tästä utopiasta siksi tyhjentävästi käsit
telee kaikki niin Proudlionia kuin Graytakin (katso Aiite II)
vastaan tehtävät vastaväitteet, jotta minä voin tässä rajottua vain muutamiin huomautuksiin erikoisesti Rodhertuksen pe
rustelujen ja esityksen muotoon nähden.
Kuten sanottu ottaa Rodbertus yleisiä taloudellisten käsit
teiden määritelmiä juuri siinä muodossa, jossa hän on ne saa
nut talousoppineilta, hän ei tee pienintäkään yritystä tutkia
näitä käsitteitä. Arvo on hänelle “se merkitys joka kyseessä
olevalla esineellä on toisiin esineihin nähden siinä tapauksessa
kun katselemme tätä suhdetta määrällisessä mielessä ja itse
esineen merkityksen pidämme mittana”. Tämä lievästi sanoen,
mitä suuremmassa määrin sisällyksetön määritelmä voi paraimmassa tapauksessa antaa meille jonkinlaisen käsityksen
arvon ulkonaisesta puolesta, mutta asian ytimestä se ei sano
sanaakaan ja kun tähän rajottuu kaikki mitä Rodbertus saat
toi sanoa meille arvosta, niin on hyvin ymmärrettävää hänen
haeskelunsa arvon mittaan nähden sen itsensä ulkopuolella.
Kolmisenkymmentä sivua käytettyään sillä ajattelun abstrahoimisvoimalla joka herättää niin loputtoman ihmetyksen herra
Adolphe Wagnerissa, Rodbertus mitä sekasotkuisimmalla tavalla
sekoittaa käyttöarvon vaihtoarvoon, ja tulokseksi tästä tutki
muksesta osottautuu, että todellista arvon mittaa ei ole ja mei
dän on tyydyttävä sen surrogaattiin. Sellaisena surrogaattimittana voisi olla työ, mutta vain siinä tapauksessa, että saman
työmäärän tuotteet aina vaihdettaisiin yhtä suuren työmäärän
tuotteisiin, riippumatta kysymyksestä “ onko sellainen ehto jo ole
massa oleva tosiasia vai voidaanko se saavuttaa vain määrät
tyjen toimenpiteiden kautta” . Arvo ja työ jäävät siten ilman
minkäänlaista oleellista yhteyttä toisiinsa, vaikka koko ensimäiuen luku olikin omistettu selityksille ja todistuksille siitä, että
tavarat “maksavat työn” ja vain työn.
Käsite työstä taas ilman pitempiä pohtimisia otetaan samassa
muodossa jossa sen esittävät talousoppineet. Eikä sillä hyvä.
Vaikka Rodbertus parilla sanalla osottaakin työtehon erilaisuu
teen, niin siitä huolimatta työ hänelle sanan yleisessä mielessä
esiintyy “maksavana” ja siis arvon mittana, riippumatta siitä
suoritetaanko
sitä keskinkertaisissa normaalisissa yhteiskun
nallisissa olosuhteissa vai ei, käyttävätkö tuottajat 10 vai vain
yhden työpäivän tuotteen valmistamiseen, joka voidaan val
mistaa yhdessä päivässä, työskentelevätkö he mitä paraimmilla
tai aivan huonoilla työvälineillä, käyttävätkö he työaikansa yh
teiskunnalle välttämättömien tai kaikille tarpeettomien esinei
den tuottamiseen, valmistavatko he vihdoin hyödyllisiä esi
neitä yhteiskunnan tarpeita vastaavassa määrässä — kaikesta
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tästä ei ole puhettakaan. Työ on työ ja yhtäsuurien työmää
rien tuotteet on vaihdettava toisiinsa. Rodbertus on tavalli
sesti aina sopivaan ja sopimattomaan aikaan valmis asettu
maan kansalliselle näkökannalle ja sen korkeudesta katsele
maan yksityisten tuottajien keskinäisiä suhteita; mutta tällä
kertaa hän mitä huolellisimmin karttaa yhteiskunnallista nä
kökantaa ja karttaa hän sitä nimenomaan juuri siksi, että
kirjansa ensimäisiltä riveiltä alkaen hän suoraa tähtää utopiaan
erikoisista työläisten rahoista, kun taas jokainen työnominaisuuksia koskeva tutkiminen arvon luojana nostaisi hänen tiel
leen läpipääsemättömiä esteitä. Vaisto osottautuu tällä kertaa.
huomattavasti voimakkaammaksi Rodbertuksen
abstraktista
ajattelua, jonka löytämiseksi Rodbertukselta ohimennen sa
noen — tarvitaan mitä konkreettisinta ajatuksettomuutta.
Utopiaan siirtyminen tapahtuu sitten yhdessä käden kään
teessä. “Toimenpiteet” , jotka takaavat tuotteiden oikean ja jat
kuvan vaihdon niiden työarvoon eivät kohtaa minkäänlaisia
vaikeuksia. Muut saman suunnan utopistit Graysta Proudhoniin
▼aivasivat päätään keksiäkseen yhteiskunnallisia laitoksia, jotka
johtaisivat tähän päämäärään. He ainakin yrittivät ratkaista
taloudellisia kysymyksiä taloudellisella pohjalla itse vaihtoa
suorittavien tavaranomistajien toiminnan kautta. Rodbertuksella
ratkeaa asia yksinkertaisemmin. Hyvänä preussilaisena hän ve
toaa valtioon, ja reformin määrää dekreetillä hallitus.
Sillä tavalla onnellisesti “konstituoidaan” arvo mutta ei mis
sään tapauksessa Rodbertuksella ole oikeutta katsoa itseään
tämän konstituoinnin ensimäiseksi keksijäksi. Päinvastoin niin
Gray kuin Braykin ja monet muut tulivat samoihin ajatuksiin
samoihin hurskaihin toivomuksiin samanlaisiin toimenpiteisiin
nähden, että tuotteet vaihdettaisiin kaikissa olosuhteissa alitui
sesti ja muuttumattomasti niiden työarvosta, j a jo kauan en
nen Rodbertusta ovat he jo tästä puhuneet liiankin perinpoh
jaisesti.
,
,
Konstituoituaan
(Rodbertus on vaatimaton) ainakin tuot
teiden erään osan arvon, valtio laskee liikkeelle paperirahoja
työläisiä varten ja luovuttaa niitä etuantina teollisuuskapitalisteille, jotka maksavat niillä palkan työläisille, jotka vuorostaan
saaduilla papereilla ostavat tuotteita, siten palauttaen paperira
hat lähtöpaikkaansa. Miten loistavasti tämä kaikki tapahtuu, se
on meidän saatava tietää itseltään Rodbertukselta.
“Mitä tulee toiseen ehtoon, niin rahoihin merkittyjen arvo
jen olemassaolo kierrossa saavutetaan siten, että vain ne hen
kilöt, jotka todellisuudessa ovat tuotteita valmistaneet, saavat
maksumääräyksen tarkkoine merkintöineen työnmäärästä, joka
on käytetty tuotteiden valmistukseen. Se, joka on tuottanut
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kähisen päivän työn, hän saa paperin, johon on merkitty:
2 päivää. Kun tarkkaan valvotaan tätä sääntöä todisteita annet
taessa, tulee samalla täytettyä mainittu toinen ehto. Koska tuottel4 e“ ..aryo
käsityksemme mukaan aina vastaa tvönmäärää, joka on käytetty sen valmistukseen ja tämä määrä
taas mitataan tavallisin aikajako-mitoin, niin jokaisella joka
on valmistanut 2 päivän työn tuotteen ja saanut siitä kuitin
2 päiväsiä, on todistus eli maksumääräys, ei suurempaa eikä
pienempää arvoa varten, kuin hän 011 esittänyt. Ja koska edel
leen sellaisen todistuksen saa vain se, joka todella on anta
nut käyttöön tuotteensa niin epäilemättä myöskin on, että kui
tissa merkitty arvo on yhteiskunnan käytettävissä. Miten laajan
Pyrin käsittäneellään työnjako, niin joka tapauksessa kun tätä
sääntöä ankarasti valvotaan, tulee käsillä olevien arvojen olla
täsmälleen yhtä suuria kuin kuiteissa osotetlu summa. Ja
koska todistettujen arvojen summa 011 samalla yhtäsuuri kuin
annettujen maksumääräysten, 011 sen välttämättömästi vastat
tava käsillä olevien arvojen määrää, joten kaikki vaatimukset
tulevat tyydytettyä ja niiden täyttäminen täytyy tapahtua oi
kein". (siv. 166 — 167).
'
Jos Rodbertus on ainaisesti myöhästynyt keksinnöissään niin
tällä kertaa ei voi häneltä kieltää eräänlaista originaalisuutta.
Ei yksikään hänen kilpailijoistaan ole rohjennut tuoda julki täl
laisessa lapsellis-naivissa, ilmeisessä, voipa sanoa tosi-pommerilaisessa muodossa koko mieletöntä utopiaa rahoista työläisiä
varten. Koska jokaisella kuitilla saadaan — huomaatteko— arvol
taan vastaava esine ja koska yhtäkään esinettä ei anneta ku
luttajalle hänen esittämättä vastaavaa kuittia, niin kuittien
summan täytyy alituisesti vastata tuotteiden summaa; tulok
sena on, että ei jää pienintäkään jäännöstä, lasku on oikea
viimeistä työsekunttia myöten, eikä yksikään hallituksen pääkasööreistä ja koron kalkkuloimis-virkailijoista, jotka istuvat
numeroiden ääressä, löydä siinä minkäänlaista virhettä. Mitäpä
te muuta vielä haluaisitte?
Nykyisessä kapitalistisessa yhteiskunnassa jokainen teollisuuskapitalisti oman harkintansa mukaan tuottaa niinkuin,
mitä ja kuinka paljon haluaa. Mutta yhteiskunnalliset tarpeet
jäävät hänelle tuntemattomaksi suureeksi, niin vaadittujen esi
neiden laadun ja lajin suhteen kuin myöskin määrän suhteen.
Siten mitä tänään ei ennätetä tarpeeksi valmistaa; saattaa huo
menna ilmestyä siinä määrin, että se suuresti ylittää kysyn
nän. Siitä huolimatta tavalla tai toisella hyvästi tai huonosti
tarve loppujen lopuksi tulee tyydytettyä ja tuotanto suuntau
tuu yleisesti puhuen vaadittuihin esineihin. Miten ratkaistaan
tämä ristiriita? Kilpailun kautta. Mutta miten kilpailu voi saada
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aikaan tämän ratkaisun? Se yksinkertaisesti pakoittaa myymään
alle työn arvon kaikki ne tavarat jotka laadultaan tai määräl
tään eivät vastaa yhteiskunnan sen hetken tarpeita; tällä sär
mikkäällä tiellä se antaa tuottajien tuntea, että heidän tuot
teensa ovat joko aivan tarpeettomia tai on niitä tuotettu tar
peettoman suuressa määrässä. Tästä seuraa kaksi johtopää
töstä:
Ensinnäkin alituiset tavarain liintain poikkeamat niiden ar
vosta muodostavat sen välttämättömän ehdon, jonka vallitessa
ja jonka avulla vain voi ilmetä itse arvo, vain kilpailun ja
samalla tavarain hintojen alituisen horjunnan kautta tulee
määriteltyä tavaran tuotannolle ominainen arvonlaki ja muut
tuu todellisuudeksi sen määritteleminen sen yhteiskunnallisesti
välttämättömän työajan avulla ja vaikka hinta, tämä arvon il
menemisen muoto, tavallisesti jossain määrin eroaa itse arvosta,
niin viimemainittu tässä tapauksessa vain joutuu saman koh
talon alaiseksi kuin suurin osa yhteiskunnallisista suhteista.
Kuningaskin näyttää toiselta kuin se monarkia jota hän edus
taa. Halu määrätä määrättyjä arvoja työajan kautta, tuotteita
vaihtavien tavaratuottajien yhteiskunnassa ja kuvittelu, että tä
hän päämäärään voidaan päästä, kieltämällä kilpailun, saavut
taa arvon määrittely painostamalla hintoja, se on — syrjäyt
tämällä sen ainoan tien jonka kautta tämä voidaan saavuttaa
merkitsee vain sen todistamista, että te olette omaksuneet
ainakin tällä alalla utopistien yliolkaisuuden taloudellisiin la
keihin nähden.
Toiseksi tuotteita vaihtavien tavaratuottajien yhteiskunnassa
kilpailu __ saattamalla voimaan tavaran tuotannolle ominaisen
arvonlain, samalla saattaa yhteiskunnalliseen tuotantoon aino
an niissä olosuhteissa mahdollisen organisation ja järjestyksen.
Vain tuotteiden hintojen mitättömiin alentumisesta tai suu
resta kohoamisesta yksityiset tuottajat saavat tietää kuinka
paljon ja mitä yhteiskunta tarvitsee. Kuitenkin tämän ainoan
säännöstelijän hävittämiseen pyrkii se utopismi jonka viitenä
puolustajana esiintyy Rodhertus, ja me kysymme nyt, miten taa
taan valmisteiden tuottaminen asianmukaisessa, eikä suurem
massa tai pienemmässä määrässä kuin on tarpeellista? Kuka
takaa, että meiltä ei tule puuttumaan leipää ja lihaa silloin
kuin me olemme hukkumassa juurikas-sokeriin ja perunaviinaan; kuka pelastaa meidät housujen puutteesta voidaksemme
peittää alastomuutemme samalla kun meillä on yllinkyllin
nappeja näitä olemattomia housuja varten? — Niin, vastauk
seksi näihin kysymyksiin — Rodhertus juhlallisesti osottaa
meille mainiota
laskelmaansa, josta näkyy, että jokaisesta
liiasta naulasta sokeria, jokaisesta myymättömästä viinatynny-
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ristä, jokaisesta napista olemattomiin housuihimme, on annettu
oikea kuitti ja sen takia “kaikki vaatimukset tulevat tyydyte
tyiksi ja likvidoiminen suoritetuksi oikein” . Kuka tätä ei usko,
kääntyköön hallituksen kassanhoitaja-, korko- ja laskuttajaviranomaisen herra X puoleen Pömmerissa. Hän on tarkastanut
laskut ja havainnut niiden olevan kunnossa ja henkilönä, jota
ei vielä kertaakaan ole tavattu kassan vajauksesta on hän
täyden luottamuksen arvoinen.
Ottakaa nyt huomioon se nai visuus jolla Rodbertus aikoo
utopiansa avulla poistaa kauppa- ja teollisuuskriisit. Kun ta
varatuotanto saa maailman markkinoiden laajuuden niin ta
sapainotila
yksityisten,
omia,
henkilökohtaisia laskelmiaan
noudattavien tuottajain ja markkinain välillä, jotka ovat enem
män tai vähemmän tuntemattomia heille niin tarpeittensa laa
dun kuin määränkin puolesta, saadaan aikaan maailmaa kä
sittävän kauppakriisin hyökyaallon kautta*) Jos taas estetään
kilpailua osottamasta hintojen nousulla ja laskulla maailman
markkinoiden tilaa, merkitsee se yksityisen tuottajan silmien
täydelleen
sitomista. Tavaratuotannon
muuttaminen siihen
suuntaan, että tuottaja ei tietäisi yhtään mitään niiden mark
kinoiden tilasta, joita varten hän tuottaa, merkitsee niin teräväjärkisen
keinon löytämistä yhteiskunnan lääkitsemiseksi
kriiseistä, että siitä voisi Rodbertusta kadehtia itse tohtori Ei
senbart.**)
Nyt on ymmärrettävää miksi Rodbertus määrittelee tavaranarvon työllä ottaen vasta sittemmin huomioon työtehon
eriasteet. Jos hän olisi tutkinut kuinka ja miksi työ luo, ja
juuri sen kautta määrittelee ja mittaa arvon, olisi hän joh
tunut yhteiskunnallisesti välttämättömään työhön, — välttä
mättömään, yksityiseen tuotteeseen nähden, niin suhteessa toi
siin samanlaatuisiin tuotteisiin kuin suhteessa yhteiskunnalli
sen kysynnän kokonaisuuteenkin nähden. Tämä olisi johtanut
hänet kysymykseen siitä, miten yksityisen tuottajan tuotanto
sopeutuu yhteiskunnallisen kysynnän kokonaisuuteen, ja siten
olisi tullut koko hänen utopiansa mahdottomaksi. Hän todel
lakin piti parempana tällä kertaa yleistää asia, abstrahoida
ja “ abstrahoi” siten itsensä irti koko asian ytimestä.
* Näin on ollut asianlaita ainakin näihin aikoihin asti.
Siitä lähtien1
knn Englannin m onopoolia maailman markkinoilla yhä enemmän ja enem
män horjuttaa Ranskan, Saksan ja pääasiassa Amerikan ilmestyminen niille,
vakiintuu nähtävästi uusi tasapainoon palauttamisen muoto.
K riisiä edel
tävä yleinen kukoistuskausi antaa yhä kauemmin odotuttaa itseään. Ja jo s
«itä ensinkään e i tule, niin kroonillinen pysähdyskausl pienine heilahteluineen, muuttuu nykyisen teollisuuden normaalitilaksi.
**) Meluavasti itseään reklamoinut, kiertelevä,
saksalainen lääkäri, jok a
esiintyi eräänlaisena ihmeparantajana — Suom.
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Nyt siirrymme vihdoinkin kohtaan, jossa Rodbertus ehdot
taa meille jotakin todella aivan uutta, joka eroaa kaikkien
hänen monilukuisten samoin ajattelevien mielipiteistä kysy
myksessä vaihtotaloudesta erikoisine rahoineen työläisiä varten.
Kaikki he vaativat tätä vaihtojärjestelmää - - hävittääkseen ka
pitaalin riiston palkkatyöhön nähden. Kaikki he Graysta Proudhoniin asti yhtyvät siihen, että jokaisen tuottajan on saatava
kokonaisuudessaan tuotteensa koko tvöarvon. Ei suinkaan —
väittää tätä vastaan Rodbertus — palkkatyö ja sen riisto edel
leenkin jatkuu.
Ensinnäkin 011 mahdoton ajatella sellaista yhteiskunnallista
tilaa, jossa työläinen saisi omaan kulutukseensa koko tuot
teensa arvon; tuotantofondista tulee aina vähentää kokonainen
joukko taloudellisesti tuotannottomien, mutta kuitenkin välttä
mättömien toimenpiteiden kustannukset ja samalla näitä toi
menpiteitä suorittavien henkilöiden ylläpito. Tämä on aivan
oikein — mikäli on puhe nykyisestä työnjaosta. Mutta sel
laisessa — epäilemättä myöskin täysin “ ajateltavassa” — yh
teiskunnassa, jossa on olemassa pakollinen tuotannollinen työ
kaikille, kaikki nämä kustannukset katoavat itsestään. Kuiten
kin silloinkin jää jälelle välttämättömyys yhteiskunnalliseen
Varastoimiseen
ja
akkumalatio varastoon; sentähden, vaikka
työläiset, s.o. kaikki yhdessä omistavat ja käyttävät tuotteittensa kokonaismäärää niin ei yksikään heistä erikseen käytä
“kaikkea tuottamaansa” . Taloudellisesti tuotannottoman työn
ylläpitoa työn tuloksista ovat edellyttäneet myöskin muut työläisraha
utopistit. Mutta he
demokraattisen tavan mukaan
ovat jättäneet työläisille itselleen verotettavaksi itseään tätä tarkotusta varten. Kun taas Rodbertus, joka laati v. 1842 yhteis
kunnallisen reforminsa Preussin valtakunnan silloisen mallin
mukaan, jättää koko asian virkamiesbyrokratian hoidettavaksi,
joka määrittelee ja armollisesti luovuttaa työläisille osan hei
dän omista tuotteistaan.
Toiseksi maakoron ja liikevoiton tulee myöskin jäädä kos
kematta. Ja tämä siksi, että tilanherrat sekä teollisuuskapilalistit myöskin suorittavat vissejä yhteiskuntahyödyllisiä jopa
välttämättömiäkin, vaikkakin
taloudellisesti
tuotannottomia
toimintoja ja saavat niistä erikoisluontoisen maksun maakoron
ja liikevoiton muodossa — on käsitys joka kuten tunnettua
ei suinkaan ole uusi 1842 vuonna. Oikeastaan saavat he ny
kyään aivan liian paljon siitä vähäisestä palveluksesta jonka
he tekevät ja jonka he kaiken lisäksi vielä suorittavat ver
rattain huonosti; mutta Rodbertukselle on tarpeen etuoikeutettu
luokka ainakin lähimmäksi 500:si vuodeksi ja sentähden (oi
keammin sanoen) lisäarvon nykyinen taso on jätettävä enti
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selleen vaikkakaan sen ei tule kasvaa. Tämän nykyisen lisä
arvon tason Rodbertus edellyttää 200 % ; s.o. työläiset 12-tuntisesta työpäivästään saavat kuitin — ei 12 tunnin — vaan
4 tunnin työpäivästä; lopun 8 tunnin aikana tuotettu arvo
on jaettava kapitalistin ja maanomistajan kesken. Rodbertuksen työläisten kulttikirjat siis yksinkertaisesti valehtelevat.
Mutta tulee olla nimenomaan pommerilainen aatelistilanomistaja kuvitellakseen, että minkäänlainen työväenluokka muka
suostuisi tekemään työtä 12 tuntia vuorokaudessa saadakseen
sitten kuitin 4:jästä
tunnista. Kapitalistinen tuotanto tulee
mahdottomaksi, sen silmänkääntötemput kun noin yksinkertai
selle kielelle käännettynä paljastuvat peittelemättömäksi var
kaudeksi. Jokainen työläisille annettu kuitti olisi suora kehoitus kapinaan, ja tuomittaisiin Saksan Valtakunnan Rikos
lain 110 :n pyk. mukaan. Uskaltaakseen esiintyä työläisten
edessä tuontapaisella häpeämättömällä ehdotuksella täytyy kä
sityksen proletaareista rajottua niihin vielä nytkin tavattaviin,
puolittain maaorjuuden tilassa oleviin päivätyöläisiin Pommerin
aatelistiloilla joissa vielä kukoistavat raipparangaistus ja ruoska
ja kaikki maaseudun kauniit naiset kuuluvat herran haaremin
omaisuuteen. Mutta onkin tunnustettava että kaikkein äärimäisinä vallankumouksellisina meillä ovat juuri vanhoilliset.
Mutta jos työläisemme osottautuisivat riittävän yksinkertai
siksi uskottaakseen itselleen, että he 12 tunnin ankarana työ
aikana todellisuudessa ovat vain tehneet 4 tuntia työtä, niin
palkaksi tästä taataan heille ikuisiksi ajoiksi, että heidän osansa
heidän omista tuotteistaan ei enää vähene. Se on itseasiassa
tulevaisuuden musiikkia lasten soittopillillä eikä maksa sanoja
siihen tuhlata. Siis se uusi jota Rodbertus utopiassaan vaih
dosta tjmläisrahojen avulla esittää, on pelkkää lapsellisuutta
ja
asettaa hänet
uudenesittäjänä huomattavasti alemmalle
kanssatovereitaan, jotka ovat kirjoittaneet niin ennen kuin
jälkeenkin häntä.
Rodbertuksen kirjalla — “Zur Erkenntnis jne.” — aikanaan
on epäilemättä ollut merkityksensä. Käsittelemällä Ricardon
arvoteoriaa se teki lupaavan alotteen erääseen suuntaan. Jos
se olisi ollut uutuus hänelle ja Saksalle niin se yleensä olisi
yhdellä tasolla Englantilaisten edeltäjiensä "parhaimpien tuot
teiden kanssa. Mutta se oli vain alote, josta teoria olisi voinut
saada todellista hyötyä vain jatkuvan, perusteellisen ja anka
ran kriitillisen työn kautta. Tämän eteenpäin vievän tien kat
kaisi hän itseltään rupeamalla saman aikaisesti kehittämään
Ricardon teoriaa toiseen suuntaan-utopiaan.
Tämän ohella häneltä puuttui kaiken kritiikin perusehtoa —
ennakkoluulottomuutta. Hän kulki edeltäpäin määrättyyn pää-
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määrään, hänestä tuli tendensionistinen talousoppinut. Kun
hän kerran oli sotkeutunut utopiaansa, hän itse salpasi itsel
tään kaiken mahdollisuuden tieteelliseen kehitykseen. Vuodesta
1842, aina kuolemaansa asti Rodbertus kiertää samaa ympy
rää, alituisesti toistaa yksiä ja samoja ajatuksia, jotka oli jo
lausuttu tai merkitty jo hänen ensimäisessä teoksessaan, hän
katsoo, ettei ole saanut tunnustusta osakseen, katsoo että hä
neltä on varastettu siinä, missä ei ole ollut mitään varasta
mista ja loppuun saakka aikomattakaan tunnustaa, että hän
oli keksinyt asioita, jotka oleellisilta osiltaan olivat jo kauan
olleet keksittyinä.
Muutamissa
saksalaisen
käännöksen
kohdissa
on eroa
ranskalaiseen painokseen nähden. Korjaukset 011 tehty Marxin
itsensä käsikirjoitukseen tekemien oikaisujen muka an. Ne tule
vat sovitetuksi valmistettavaan ranskalaiseen painokseen. On
tuskin tarpeen kiinnittää lukijain huomiota siihen seikkaan,
että tässä kirjassa käytetyt termit eivät ole täysin yhdenmukai
sia “Kapitaalin” sanaston kanssa. Niinpä tässä teoksessa pu
hutaan työstä tavarana, työn ostamisesta ja myymisestä
työ
voiman asemasta.
Lisäyksenä tähän painokseen on liitetty: 1 ote Marxin teok
sesta “ Poliittisen taloustieteen kritiikkiin” , Berliini 1859, kos
keva ensimäistä vaihdonutopiaa työläisrahojen avulla, jonka
esitti J. Gray, ja 2) käännös Marxin puheesta kaupan vapau
desta, jonka hän piti Brusselissä 1847, jotka kuuluvat Marxin
samaan kehityskauteen kuin “ Filosofian kurjuuskin*)” .
Fr. Engels.
Lontoo 2 3 /X 1864.

TOISEEN SA K SA LA ISE E N PAINOKSEEN
Toisen painoksen johdosta on minulla huomautettava vain,,
että toisen ranskalaisen painoksen tekstissä Hopkinsin nimi**
on vaihdettu oikeaan Hodskinsin14 nimeen ja samoin on kor
jattu W ilja m Thomsonin kirjan painatusvuosi (1824). Toi
vomme siten että professori Anton MengerinlJ kirjallisuusar
vostelijan omatunto tulee rauhotetuksi.
Fr. Engels.
Lontoo, 29/111 1892
* Luetellut täydennykset, jotk a Fr. Engels liittää .saksalaiseen painok
seen "F ilosofian kurjuutta” , on jätetty pois tästä painoksesta, jok a sen sijaan
sisältää lisäyksinä M arxin kirjeen Proudhonista ja M arxin kirjeen Annenkoville.
** M arx “ Filosofian kurjuudessa” mainitsee Hopkinsin k irjan “ Poliitti
nen taloustiede” (1822),
Anton Menger kirjassaan “ Das Reeht auf den
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MARXIN KIRJE PAVEL VA S . ANNENKOVILLE
Brussel, 28 joulukuuta 1846 — Rue d’ Orleans, 42 Namure.
Kallis Herra Annenkov!
Ie olisitte jo aikoja sitten saanut vastaukseni kirjeeseenne
. . . , marraskuuta, ellei minun kirjakauppiaani olisi viime
viikkoon as h viivytellyt lierra Proudhonin kirjan “ Kurjuuden
Filosofian lähettämistä. Minä sen silmäilin kahdessa päivässä
saadakseni mahdollisuuden Teille heti tiedoittaa mielipiteeni
mm kirjan mitä kiireellisimmin en voi mennä yk
sityiskohtiin ja voin puhua vain yleisistä vaikutelmistani, jöita
se minuun teki. Mutta jos Te sitä haluatte, voisin toisessa kir
jeessä puuttua yksityiskohtiin.
Tunnustan Teille suoraan, että kirja on minusta huono ja
oikeinkin huono, l e itsekin laskette leikkiä kirjeessänne “ saksa/ a‘ se. " fl|osofian nurkan" johdosta, jonka herra Proudhon on
näytteille asettanut tässä muodottomassa ja tendensionistisessa
teoksessaan,
le otaksutte kuitenkin, että taloudelliset tutki
mukset sima eivät ole filosofisen myrkytyksen saastuttamat.
Minäkin puolestani olen kaukana siitä, että sysäisin syvt ta
loudellisten tutkimusten virheistä herra Proudhonin filosofialle.
,
,.r.()l.u„ on ei s,ksi väärin arvostele poliittista taloustie•Aa, u? han
naure«avan filosoofisen suunnan ajaja, vaan
osittaa han meille naurettavaa filosofiaa siksi, että hän ei ole
ymmärtänyt nykyaikaista yhteiskuntajärjestelmää ja sen yhdis
telmiä (engrenement), käyttääkseni sanaa, jonka Proudhon on
takin11

urnenlta,1T kuten

on ottanut häneltä

paljon

muu.

Miksi Proudhon puhuu jumalasta, kaikkiallisesta järjestä
koskaan erehtymättömästä, persoonattomasta järjestä, joka aina
on itseensä verrattava ja josta on vain omattava oikea käsi
tys, voidakseen osoittautua totuuden vallitsijaksi? Miksi hän
turvautuu heikosti omaksumaansa hegeliläisyyteen voidakseen
esiintyä syvänä ajattelijana?
vollen arbeitsertng" f 2 painos 1891, siv. {52, esittää" arvelun, että M arx e r e h «lykaeHsä o „ esittänyt Hopkiu.sin kirjana rouva M a reet in kirjan nim eHä.
John H opkin s, notions on political Econom y” (1933), E n g e l s arveli että Marx
on
virheellisesti kirjoittanut Ilopklnsin nimen Hodslnin
usemasta ja teki
r * 8? ? * va° „ _ - ° rJ aaksL? “ filo s o fia n kurjuuden” saksalaiseen painokseen.
Itse
asiassa M arx kuitenkin on tarkoittanut ju u ri Hopkinsin teosta eikii Ilodskinia
'a ä l ä a r ^
Lisäarvon

teorioissa ,

f*!“ Thoma9 Hopkinsin
toisessa «isä ssä , nimellä

<Lontoot 18^U,WS Whkh reK,,Ut<‘ rent> p roflf’
Filosofian kurjuus — 2

kirjaa
(jota hän siteeraa
"E conom ical inquiries rela«ud ib«“

value o f m on ey"
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Itse hän antaa meille avaimen tähän arvoitukseen. Proud
hon näkee historiassa erään sarjan kehittyviä yhteiskunnalli
sia suhteita; hän edellyttää, että historiassa tapahtuu kehitystä,
hän vihdoin katsoo, että ihmiset yksilöinä katsoen toimivat tie
dottomasti, että eivät ymmärrä omaa kehitystään, s.o. että
heidän yhteiskunnallinen kehityksensä ensi katseella esiintyy
aivan erillisenä, erikoisena heidän yksilöllisestä kehityksestään
riippumattomana. Hän ei pysty näitä tosiasioita selittämään ja
löytää ulospääsyn hypoteesissa historiassa ilmestyvästä kaikkiallisesta järjestä. Ei mikään ole helpompaa kuin keksiä mys
tillisiä syitä, s.o. fraaseja, joissa ei ole minkäänlaista tervettä
ajatusta.
.
....
Mutta eiköhän Proudhon, tunnustaessaan että lian ei mitään
ymmärrä ihmiskunnan historiallisesta kehityksestä, —— ja hän
tunnustaa sen ryhtyessään
käyttämään kajahtelevia sanoja
“ kaikkiallisesta järjestä” “ jumalasta” jne — , eiköhän hän ju a ri
täten tunnusta sitä, että hän ei pysty ymmärtämään myöskään
taloudellista kehitystä.
Mikä sitten on yhteiskunta, olkoonpa sen muoto mikä Hy
vänsä? Ihmisten keskinäisen vuorovaikutuksen tuote. Ovatko
ihmiset sitten vapaita valitsemaan tämän tai tuon yhteiskunta
muodon? Ei vähimmässäkään määrässä. Edellyttäkäämme, että
ihmisten tuotantokyvyn (facultes) taso on määrätty, niin silloin on
myös määrätty vaihdon
(commerce)
ja kulutuksen muoto.
Edellyttäkää määrätty tuotannon vaihdon ja kulutuksen kehi
tystaso, niin saatte määrätyn muotoisen yhteiskunnallisen jär
jestelmän, määrätyn perhejärjestyksen, säädyt, luokat, sanalla
sanoen määrätyn muotoisen kansalaisyhteiskunnan. Edellyttä
kää määrättyä kansalaisyhteiskuntaa, niin saatte määrätyn po
liittisen järjestelmän, joka on vain kansalaisyhteiskunnan vi
rallinen ilmaisu. Kas tätä ei Proudhon koskaan käsitä, silla
hän on vakuutettu, että hän täyttää suuren tehtävän, vedotessaan valtiosta kansalaisyhteiskuntaan, s.o. yhteiskunnan viral
lisesta ilmaisusta itseensä viralliseen yhteiskuntaan.
Ei ole tarpeen lisätä, että ihmiset eivät voi mielivaltaisesti
määrätä omia tuotannollisia voimiaan — jotka ovat koko hei
dän historiansa perusta, sillä jokainen tuotannollinen voima 011
jo kehitetty voima, d i edellisen toiminnan tulos. Tuotannolli
set voimat siten ovat tuloksena ihmisten toimivasta energiasta,
mutta itse tämä energia 011 niiden ehtojen rajoittama, joissa
ihmiset ja vallitsevien' tuotantovoimien rajoittamina elävät, sen
yhteiskuntamuodon rajoittamina, joka 011 ollut ennen heitä,
jota he eivät ole luoneet, vaan joka 011 ollut edellisen polven
tuotetta. Siitä yksinkertaisesta tosiasiasta, että kukin nouseva
polvi saa käytettäväkseen tuotannolliset voimat, jotka ovat edel-
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sisen polven kehittämät, ja jotka ovat ikäänkuin raaka-aineena
uudelle tuotannolle, — muodostuu siteet ihmisten historiassa,
syntyy ihmiskunnan historia, joka on sitä enemmän ihmiskun
nan historiaa, mitä enemmän kehittyvät ja kasvavat ihmisten
tuotannolliset voimat ja samalla siis heidän yhteiskunnalliset
suhteensa. Tästä seuraa kiertämätön johtopäätös: Ihmisten
jditeiskunnallinen historia on aina vain heidän yksilöllisen ke
hityksensä historiaa, jolloin on yhdentekevää tunnustavatko he
tämän vai eivätkö. Heidän materiaaliset suhteensa muodosta
vat heidän kaikkien
suhteittensa
pohjan. Nämä aineelliset
suhteet ovat vain välttämättömiä muotoja, joissa toteutuu hei
dän aineellinen, yksilöllinen toimintansa.
Herra Proudhon sekottaa aatteet ja esineet.. Ihmiset eivät
koskaan kieltäydy siitä mitä ovat saavuttaneet, mutta se ei
vielä merkitse, etteivät he kieltäydy siitä yhteiskunnallisesta
muodosta, jonka vallitessa he ovat saavuttaneet määrätyn tuo
tannollisten voimien tason. Aivan päinvastoin. Jotta eivät me
nettäisi jo saamiaan tuloksia, etteivät kadottaisi valistuksen
hedelmiä, ovat ihmiset pakoitettuja muuttamaan kaikki to
tunnaiset yhteiskunnalliset muodot, heti kuin yhteiskuntasuh
teiden mukaiset menetelmät (commerce) lakkaavat vastaamasta
jo olevia tuotannollisia voimia. — Minä käytän tässä sanaa
“ commerce” sanan mitä laajimmassa mielessä, samassa kuin
me käytämme saksalaista sanaa “ Verkehr” — Esim. etuoikeu
det, ammattikunnat ja korporatiot, keskiaikainen säädös (reglamentoimis)-hallinta olivat yhteiskunnallisia suhteita, jotka
vain vastasivatkin silloin vallitsevia tuotannollisia voimia ja
edeltänyttä yhteiskunnallista järjestelmää, josta nämä laitokset
syntyivät. Korporatio ja (reglamentoimis) säädösjärjestelmän
suojissa kasvoi kapitaaali, kehittyi merikauppa, perustettiin siir
tomaat, — ja ihmiset olisivat kadottaneet koko kehityksen he
delmät, jos olisivat pyrkineet säilyttämään muodot, joiden suo
jissa kypsyivät hedelmät. Niinpä tapahtuikin kaksi ukkoseniskua: v. 1640 vallankumous ja v. 1688 vallankumous. Kaikki
entiset taloudelliset muodot ja niitä vastaavat yhteiskunnalliset
suhteet, poliittinen järjestys, joka oli vanhan kansalaisyhteis
kunnan virallinen ilmaisu murtuivat siksi Englannissa. Siten ta
loudelliset muodot, joiden puitteissa ihmiset tuottavat, vaihtavat
tuotteita, ovat ohimeneviä ja historiallisia muotoja. Hankkimiensa uusien tuotannollisten kykyjensä (facultés) mukana ihmiset
muuttavat tuotantotapojaan ja tuotantotapojensa mukana he
muuttavat kaikki taloudelliset suhteensa, jotka ovat välttämättö
miä suhteita vain kyseessäolevaa määrättyä tuotantotapaa var
ten.
Kaikkea tätä ei ymmärtänyt, ja vielä vähemmän tietysti pyrkii
2*

20

KARL

m arx:

f il o s o f ia n

k u rju u s

todistamaan, herra Proudhon. Kykenemättömänä seuraamaan
historian todellista kulkua, herra Proudhon rupeaa sepittelemään meille juttuja, joista vaatii tunnustettavaksi, että ne sisäl
tävät dialektiikkaa. Hän ei tunne tarvetta puhua XVII, XVIII tai
XIX vuosisadasta, siksi että hänen historiansa tapahtuu mieli
kuvituksen sumuisella alueella, se punoutuu ajan ja paikan ulko
puolella. Sanalla sanoen s.o. hegeliläistä kiikutusta eikä mitään
historiaa, se ei ole maallista historiaa — ihmisten historiaa —
se on pyhimyshistoriaa, aatteiden historiaa. Hänen mielestään
ihmiset ovat välikappaleita, joita käyttää hyödykseen, kehittyäk
seen aate eli ikuinen järki. Kehitys josta puhuu Proudhon esi
tetään kehityksenä, joka tapahtuu absoluuttisen aatteen mystil
lisessä sumukossa. Koettakaa repiä rikki tämän mystillisen kie
len väliverho niin osoittautuu, että herra Proudhon antaa teille
vain järjestyksen, jossa taloudelliset kategooriat hänen päässään
ovat. Minulta ei vaadi suurtakaan työtä osoittaakseni teille, että
tämä on hvvin sekapäisen pään järjestystä.
Herra Proudhon alkaa kirjeensä esityksellä arvosta, se on
hänen keppihevosensa (son dada). Tällä kertaa minä en lähde
tarkastelemaan tätä väitössarjaa.
. . .
. . . .
Sarja ikuisen järjen taloudellista kehitystä alkaa työnjaosta.
Herra Proudhonillc työnjako on hyvin yksinkertainen asia. Mul
ta eiköhän kastiyhteFskunta edustanut vissiä työnjakoa? Ja eikö
hän ammattikuntalaitos ollut työnjakoa toisessa^ muodossa. Entä
työnjako manufaktuurikaudella, joka alkoi Englannissa XVII
vuosisadan keskivaiheilla ja loppui siellä XVIII vuosisadan vii
meisellä puoliskolla, — eiköhän se tuntuvasti eronnut siitä työn
jaosta jonka toi mukanaan suurteollisuus, uusiaikainen teolli
suus.
i •
Herra Proudhon on niin kaukana totuudesta, että lian laimin
lyö tekemästä sitäkin mitä tekevät kaikkein vähimmänkin asias
ta perillä olevat talousoppineet. Puhuessaan työnjaosta ei hän
tunne tarpeelliseksi puhua teille mitään maailman markkinoista,
mutta eiköhän työnjaon XIV ja X V vuosisadalla, jolloin ei vielä
ollut siirtomaita, jolloin Amerikka ei vielä ollut Europalle ole
massa, jolloin itä-Aasia oli sille olemassa vain Konstantinopolin
välityksellä, eiköhän työnjaon täytynyt silloin kokonaan ja täy
dellisesti eroittautua työnjaosta XVII vuosisadalla jolloin jo oli
olemassa laajat siirtomaat.
_ _
Eikä tässä vielä ole kaikki. Eiköhän kansojen koko sisäinen
järjestyneisyys, eiköhän kansainväliset suhteet ilmaise jotain
aivap muuta kuin tavallista työnjakoa ja eiköhän niiden täydy
muuttua yhdessä työnjaon muuttumisen kanssa?
Herra Proudhon on niin vähän ymmärtänyt työnjakoa koske
vasta kysymyksestä, että hän ei puhu meille edes kaupungin
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erottautumisesta maaseudusta, joka Saksassa esim. tapahtui IX
ja XII vuosisadan välillä. Ja kun herra Proudhon ei tiedä sen
alkua eikä kehitystä täytyykin sen olla hänelle jotain ikuisesti
olevaa. Ja kautta koko kirjansa, hän puhuu teille ikäänkuin tä
män määrätyn tuotantotavan luomat laitokset tulisivat kestämään
ikuiset ajat. Kaikki mitä herra Proudhon kertoo teille työn jaos
ta on vain yhteenvedon luonteista ja sekin hyvin pintapuolista
hyvin epätäydellistä yhteenvetoa siitä, mitä ennen häntä on sa
mmut Adam Smith ja tuhannen muuta.
Toinen kehitysaste seuraa koneiden käytäntöön ottoa. Työn
jaon ja koneiden kehityksen sisäinen yhteys 011 Proudhonille
aivan mystillinen. Kullakin työnjaon muodolla 011 ollut omat luon
teenomaiset tuotantovälineensä. Esimerkiksi XVII vuosisadan
puolivälistä XVIII vuosisadan puoliväliin eivät ihmiset suinkaan
tehneet kaikkea paljain käsin. Heillä oli työvälineitä ja muiden
muassa hyvin monimutkaisiakin työvälineitä, kuten esim. työpenkkejä ja purjelaivoja, vipuja jne, jne.
Siten ei ole mitään naurettavampaa kuin yleensä selittää ko
neiden alkuperän olevan työnjaon vaikutusta.
Merkitsen vielä ohimennen, että kun herra Proudhon, joka
näin vähän ymmärsi koneiden historiallisesta alkuperästä, ym
märsi vielä vähemmän niiden kehityksestä. Voipa sanoa että
ennen v. 1825:tä — ennen ensimäisiä kriisin vuosia
kulutusesineiden tarve yleensä kasvoi nopeammin kuin tuotanto ja että
koneiden kehitykseen valtavasti vaikutti markkinoiden tarve. V :n
1825 jälkeen keksinnöt ja koneiden käyttö ovat seurauksena yksintaistelusta isäntien ja työläisten välillä. Tämä muuten
pitää paikkansa vain Englantiin nähden. Mitä tulee muihin Eu
ropan kansoihin, niin niitä pakoitti käyttämään koneita Englan
nin kilpailu niin niiden omilla kuin maailman markkinoijiakin.
Lopuksi mitä tulee Pohjois-Amerikkaan niin siellä koneiden
käytäntöönoton aiheutti kilpailu toisten kansojen kanssa ja työ
läisten Puute s.o. se seikka, että oli epäsuhde Pohjois-Amerikan
väestömäärän ja teollisuustavarain tarpeiden välillä. Näistä tosi
asioista voitte tehdä johtopäätöksen siitä minkälaista asioihia
perehtymistä osoittaa herra Proudhon julistaessaan kilpailun
kolmanneksi kehitysvaiheeksi, koneiden antiteesinä
(vasta
kohtana).
Niin ja yleensäkin onhan pelkkää mielettömyyttä, että ko
neista tehdään taloudellinen kategoria — työnjaon, kilpailun,
luoton ym. rinnalla. Kone ei ole ekonoominen kategoria enem
pää kuin härkä joka vetää auraa. Meidän aikakautemme ko
neiden käyttö on yksi aikamme taloudellisen järjestelmän suh
teita, mutta koneiden käyttömenetelmä on jotain aivan toista
kuin koneet. Ruuti jää aina samaksi käytettäköön sitä aikaan-
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Saamaan ihmiselle haavan tai hänen haavansa parantamiseen.
Mutta herra Proudhon ottaa aivan ylivoimaisen urakan, kun
hän päästään antaa puskea esiin esityksensä — kilpailun, mono
polin, verojen tai yhteiskunnallisen järjestyksen (pohcy) kauppahalanssin. luoton, omaisuuden yliarvioidusta merkityksesta
tarkalleen minun siteeraamassani järjestyksessä. Melkein kaikki
luottolaitokset kehittyivät Englannissa X ^ III vuosisadan alussa,
siis ennen koneiden keksintöä. Valtion luotto oh vain uusi keino
verojen lisäämiseksi niiden uusien tarpeiden tyydyttämiseksi
jotka johtuivat porvariston valtaan pääsystä.
Omaisuus vihdoin muodostaa viimeisen kategorian herra
Proudhonin svsteemissä. Reaalisessa maailmassa päinvastoin
työnjako ja kaikki muutkin Proudhonin kategoriat ovat yhteis
kunnallisia suhteita, joiden kokonaisuus juuri muodostaa sen jota
nykyaikana sanotaan omaisuudeksi: näiden suhteiden ulkopuo
lella porvarillinen omaisuus on vain metafyysillinen tai juridinen
illusio. Omaisuus jonakin muuna kautena, esim. feodaalisena,
kehittyy aivan erilaisten yhteiskunnallisten suhteiden yhteydessä.
Määritellessään yksityisomaisuuden itsenäiseksi suhteeksi herra
Proudhon tekee enemmän kuin pelkän metodoloogisen virheen:
hän selvästi todistaa, että ei ole älynnyt yhdyssidettä, joka Int
tää yhteen porvarillisen tuotannon kaikki muodot, että lian ei
ole ymmärtänyt määrätyn aikakauden tuotantomuotojen ohi
menevää ia historiallista luonnetta. Kun herra Proudhon ei näe
Yhteiskunnallisissa laitoksissamme historiallisia tuotteita, kun
hän ei ymmärrä niiden alkuperää ja kehitysprosessia niin hän
luonnollisestikin voi niitä arvostella vain dogmaattisesti knti
koiden.
.
•, 1
Siksi herra Proudhon onkin pakoitettu fiktioihin, kuvitel
miin, selittääkseen niiden kehityksen. Hän kuvittelee, että työn
jako, luotto, koneet jne, kaikki se on keksitty palvelemaan hä
nen idee fixejään *, hänen tasa-arvoisuuden aatettaan. Hänen
selityksensä ovat äärimmäisyyteen, asti naivit. Kaikki nämä asiat
ovat keksityt tasa-arvoisuutta varten, mutta kaikki ne valitetta
vasti ovat kääntyneet tasa-arvoisuutta vastaan. Koko hänen aja
tuksenjuoksunsa johtaakin tähän. Hän toisin sanoin tekee m il
lään perustelemattoman otaksuman, ja, kun todellinen kehity.s
ja hänen fiktionsa joka askeleella puhuvat toisiaan vastaan, niin
hän tästä tekeekin johtopäätöksen, että tässä on olemassa risti
riita. Hän vain tämän ohessa salaa, että ristiriita on hänen liittämiensä aatteiden ja todellisen liikunnan välillä.
Siten ei herra Proudhon, pääasiallisesti riittämättömien his

* Idee fix e , vaik easti korjau tu va, m ielivaltainen päähänpisto.
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toriallisten tietojensa takia, ei ole nähnyt, että ihmiset kehittäes
sään tuotannollisia kykyjään (facultés), s.o. elämän prosessissa,
kehittävät määrättyjä keskinäisiä suhteita ja että näiden suh
teiden muodot kiertämättömästi muuttuvat yhdessä näiden tuo
tannollisten voimien muuttumisen ja kasvun kanssa. Hän ei näe,
että taloudelliset kategoriat edustavat vain näiden todellisten
suhteiden abstraktioita, ja että ne ovat totuuksia vain sikäli kuin
todella ovat olemassa nämä suhteet. Siksi joutuukin hän teke
mään saman virheen kuin porvarilliset talousoppineet, he kun
näkevät näissä kategorioissa ikuiset eikä historiallisia lakeja,
jotka ovat lakeja vain määrätyssä historiallisessa kehitysvai
heessa, tuotannollisten voimien määrätylle kehitysasteelle. Ai
van samoin herra Proudhon sen sijaan, että pitäisi poliittis-ekonoomisia kategorioita, todellisten ohimenevien historiallisten yh
teiskunnallisten suhteitten abstraktioina, hän kääntäen mystilli
sessä mielikuvitelmassaan koko rakennelman aivan päinvastai
seksi, näkee reaalisissa suhteissa, vain näiden abstraktioiden to
teutuman.
Ja itse nämä abstraktiot taas ovat uinuneet horrostilassa isäjumalan helmassa maailman alusta asti.
Mutta tässä meidän rakas herra Proudhonimme joutuu valta
viin älyllisiin kouristuksiin. Jos nämä taloudelliset kategoriat
ovat jumalan sydämen emanatioita (kaasu-erittymää. — Suom.),
jos ne edustavat ihmisten peitettyä, ikuista elämää, niin mistä
johtuu ensinnäkin, että kehitys sittenkin on olemassa ja toiseksi
että herra Proudhon ei ole vanhoillinen? Hän selvittää nämä
ilmeiset ristiriidat kokonaisella antagonismijärjestelmällä.
Selittääksemme tätä antagonismi-järjestelmää otamme esi
merkin.
Monopooli — on hyvä asia, sillä se on ekonominen kategoria
ja siis jumalan emanatiota. Kilpailu on niinikään hyvä asia sillä
sekin on ekonoominen kategoria. Mutta mikä ei ole hyvä — se
on monopooli todellisuutena, kilpailu todellisuutena. Mutta vielä
pahempi on se, että monopooli ja kilpailu toisiaan molemminpuolin voimistuttavat. Mitähän on tässä tapauksessa tehtävä?
/Koska nämä kaksi jumalan ikuista ajatusta ovat ristiriidassa
keskenään, niin herra Proudhonista näyttää ilmeiseltä, että ju
malan helmassa on näiden kahden aatteen synteesikin, ja tässä
synteesissä monopoolissa oleva paha tasottuu kilpailun kanssa
ja vice versa (päin vastoin) näiden kahden aatteen taistelu joh
taa siihen, että lopuksi jää vain hyvä puoli asiasta. Sen tähden
on saatava irti reväistyksi tämä salattu ajatus ja sovittaa se
käytäntöön niin kaikki järjestyy mitä paraimmin; on keksittävä
synteettisyyden kaava joka on kätkeytynyt inhimillisyyden per
soonattoman järjen yöhön. Herra Proudhon ei minuuttiakaan
horju ruvetessaan tämän keksinnän kuuluttajaksi.
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Mutta heittäkäämme katseemme hetkeksi todelliseen elä
mään. Nykyaikaisessa taloudellisessa elämässä te kohtaatte,
paitsi kilpailun ja monopoolin myöskin niiden synteesin, joka
tosin ei ole kaava vaan liike. Monopooli synnyttää kilpailua ja
kilpailu synnyttää monopoolia. Yksinkertainen on tämä yhtälö,
joka suinkaan ei syrjäytä nykyajan tilanteen vaikeuksia kuten
kuvittelevat porvarilliset talousoppineet, vaan luo lopputulok
sena vielä paljon vaikeamman ja paljon sekaisemman tilanteen.
Siten muuttamalla pohjan, jolla lepää nykyiset taloudelliset suh
teet, hävittäessänne nykyaikaisen tuotantotavan, te hävitätte ei
vain kilpailua, monopoolia ja niiden antagonismia vaan myöskin
niiden synteesin, liikkeen joka edustaa kilpailun ja monopoolin
todellista tasapainoa.
Mutta nyt esitän teille esimerkkejä Proudhonin dialektii
kasta.
Vapaus ja orjuus muodostavat antagonismin. Minun ei ole
tarpeen puhua vapauden hyvistä eikä huonoista puolista. Mitä
tulee orjuuteen, niin mitäpä puhua sen huonoista puolista!
Ainoa mitä tulee selvitellä on orjuuden eräs hyvä puoli. Ei ole
kysymys epäsuorasta orjuudesta, proletariaatin orjuudesta; ky
symys on suoranaisesta orjuudesta, mustien orjuudesta Surinaamissa, Brasiliassa, Pohjois-Amerikan eteläosassa.
Välitön orjuus on kierreakselina nykyaikaiselle industrialis
millemme samaten kuin koneet, luotto jne. Ilman orjuutta ei
meillä olisi puuvillaa ja ilman puuvillaa meillä ei olisi teolli
suutta. Orjuus antoi arvon siirtomaille, siirtomaat loivat maail
man kaupan, maailman kauppa on välttämätön ehto koneelli
selle suurteollisuudelle. Siten ennen neekerikauppaa siirtomaat
antoivat vanhalle maailmalle vain hyvin vähän tuotteita eivätkä
havaittavassa määrässä muuttaneet maailman ulkomuotoa. Näin
orjuus esiintyy erittäin tärkeänä ekonoomisena kategoriana.
Ilman orjuutta Pohjois-Ameriikka — aikanamme mitä edistyk
sellisin kansa — olisi muuttunut patriarkaaliseksi maaksi. Pyylikikääpä vain Pohjois-Ameriikka kansojen kartalta pois, niin syn
tyy kaupan anarkia ja nykyisen sivistyksen täydellinen lamaan
tuminen. Mutta orjuuden hävittäminen merkitsi juuri Amerikan
pyyhkimistä pois kansojen kaidalta. Siksi orjuus, juuri siksi,
että se on taloudellinen kategoria löytyykin maailman alusta asti
kaikilla kansoilla. Nykyaikaiset kansat ovat osanneet vain sen
naamioida omissa maissaan ja siirtää sen avoimesti Uuteen Maa
ilmaan. Miten tähän suhtautuu meidän parahin herra Prouhonimme tällaisten ajatusten jälkeen orjuudesta? Hän alkaa etsiä
synteesiä orjuuden ja vapauden välillä, oikeata keskikohtaa juuri
puolivälillä, sanalla sanoen orjuuden ja vapauden tasapainotilaa.
Herra Proudhon on mainiosti ymmärtänyt, että ihmiset tuot
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tavat verkaa, sarkaa ja silkkikankaita. Ajatellapa miten suuri
ansio 011 ymmärtää tuollainen pikku seikka. Mutta mitä herra
Proudhon ei ole ymmärtänyt se 011 se, että näitten kykyjensä
mukana ihmiset tuottavat m yös yhteiskunnalliset suhteet, joiden
vallitessa he tuottavat verkaa ja sarkaa. Vielä vähemmän herra
Proudhon on ymmärtänyt, että ihmiset, jotka aineellisen tuotan
tonsa mukaisesti muodostavat yhteiskunnalliset suhteensa, tuot
tavat myöskin aatteita, kategooreja, s.o. juuri näiden yhteiskun
nallisten suhteiden abstraktisia ja aatteellisia ilmaisuja. Siten
ovat kategoriat yhtä vähän ikuisia kuin suhteet joita ne ilmaise
vat. Ne ovat ohimeneviä historiallisia tuotteita. Herra Proudhonille päinvastoin, ensisyynä ovat abstraktiot, kategoriat. Hänen
mielestään ne tekevät historiaa eivätkä ihmiset. Abstraktio, ka
tegoria sellaisenaan otettuna, s.o. erillisenä ihmisistä ja niiden
materialisesta toiminnasta, luonnollisesti, on hänestä kuolema
ton ja muuttumaton, mistään riippumaton, se on hänelle vaia
puhtaan järjen olemista, mikä yksinkertaisesti merkitsee vain
sitä, että abstraktinen, sellaisenaan otettuna on abstraktinen,
mainiota tautologiaa.
Siten ekonomistiset suhteet, joita katsotaan kategorioiksi,
ovat herra Proudhonille ikuisia kaavoja, joilla ei ole alkua eikä
kehitystä.
*
Sanokaamme toisin: herra Proudhon ei suoraan väitä, että
porvarillinen elämä on hänelle ikuinen totuus, mutta hän sea
sanoo epäsuorasti, — juinalallistuttaraalla kategoriat, jotka il
maisevat porvarillisia suhteita aatteen muodossa. Hän ottaa por
varillisen yhteiskunnan tuotteet spontanisina olioina, jotka
ovat oman elämänsä aihe ja ikuisia silloin kuin ne esiintyvät
hänen edessään kategoorian, aatteen muodossa. Siten hän ei
jaksa kohota porvarillisen näköpiirin yläpuolelle. Hän operoi
porvarillisilla ajatuksilla edellyttäen ne ikuisiksi totuuksiksi ja
etsii niiden synteesiä, niiden tasapainoa, huomaamatta, että ny
kyinen niiden tasapainon muoto onkin ainoa mahdollinen.
Itse asiassa hän tekee kaikkea sitä mitä tekevät kaikki kun
non porvarit. Kaikki he sanovat teille, että kilpailu, monopooli,
jne, periaatteessa, se on abstraktisena aatteena otettuina, ovat
elämän ainuita perusteita, mutta että käytännössä on niiden
suhteen paljon toivomista. Kaikki he haluavat kilpailua ilman
kilpailuun liittyviä tuhoisia seurauksia. Kaikki he haluavat mah
dotonta, se 011 porvarillisen elämän ehtoja ilman näihin ehtoihin
liittyviä välttämättömiä seurauksia. Kukaan heistä ei ymmärrä,
että porvarillinen tuotantomuoto on historiallinen ja ohitsemenevä muoto aivan samaten kuin sellainen oli feodaalinenkin
muoto. Tämä virhe johtuu siitä, että heille porvarillinen ihmi
nen näyttää ainoalta mahdolliselta, kaikkien yhteiskuntien pe
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rusteelta, siitä että he eivät voi kuvitella sellaista yhteiskunnan
tilaa, jossa ihminen lakkaisi olemasta porvari.
Proudhonin siten oli pakko osoittautua doktrineeriksi. Histo
riallinen liike, joka järkyttää nykyaikaista maailmaa, hänen
mielestään oli ratkaistavissa löytämällä kahden porvarillisen
ajattelun todellinen synteesi, tasapaino. Siten hienojen ja taita
vien hiuksen halkomisien kautta pikkuviekas löytää jumalan
salatun ajatuksen, kahden eristetyn aatteen yhtenäisyyden, jotka
juuri sitä varten ovatkin eristettyinä että Proudhon ne isoloi,
erottamalla ne käytännöllisestä elämästä, nykyaikaisesta tuotan
nosta, joka edustaa niiden ilmaisemien todellisuuksien kokonai
suutta. Suurten historiallisten liikkeiden tilalle jotka syntyvät
jo saavutettujen ihmisten tuotannollisten voimien ja heidän yh
teiskunnallisten suhteittensa välillä, jotka eivät enää vastaa näitä
tuotannollisia voimia, hirveiden sotien asemesta, joita valmis
tellaan saman kansan eri luokkien keskuudessa ja eri kansojen
välillä; joukkojen käytännöllisen ja väkivaltaisen toiminnan
asemesta, joka vain voi ratkaista nämä yhteentörmäykset; tämän
laajan jatkuvan ja monimutkaisen liikkeen tilalle herra Proud
hon asettaa päänsä lapselliset (caucadauphin) liikkeet.
Siten
osottautuu, että historiaa tekevät oppineet, ihmiset jotka pystyvät
repäisemään jumalalta hänen sisimmän ajatuksensa. Ja pienem
mille ihmisille jää tehtäväksi vain panna täytäntöön heidän kek
sintönsä.
Te ymmärrätte nyt minkä tähden herra Proudhon on niin
vannoutunut vihollinen kaikille poliittisille liikkeille. Nykyajan
probleemien ratkaisu ei hänen mielestään ole löydettävissä yh
teiskunnallisesta toiminnasta, vaan hänen oman päänsä dialek
tisistä kiertoliikkeistä. Koska hänestä liikkeelle panevana voi
mana ovat kategoriat, niin ei tarvita muuttaa käytännöllistä elä
mää muuttaakseen kategoreja. Aivan päinvastoin. Tarvitsee
muuttaa kategoreja ja realisen yhteiskunnan muutokset tapah
tuvat itsestään, tämän seurauksena.
Pyrkiessään sovittamaan vastakohtia herra Proudhon ei edes
aseta itselleen kysymystä siitä eikö ole tarpeen hävittää näiden
ristiriitojen perustetta. Hän kaikessa muistuttaa poliittista kaa
van noudattajaa doktrinääriä, joka tahtoo niin kuningasta, kuin
kansanedustajien kamaria ja päärien kamaria yhteiskunnallisen
elämän integraalisina osina, ikuisina kategoreina. Hän etsii
vain uuden tasapainokaavan, näiden hallituselinten välille, (sil
loin kuin tasapaino niiden välillä onkin juuri nykyisessä liik
keessä; kukin näistä elimistä kun milloin on toisen voittaja,
milloin muuttuu sorretuksi). Aivan samaten XVIII vuosisadalla
välittäjien joukko vaivasi päätään löytääkseen todellisen menettelytapakaavan yhteiskunnallisten säätyjen, aateliston, kunin
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kaan, parlamentin jne. tasapainoon saattamiseksi, kunnes seuraavana päivänä ei ollut kuningasta, ei parlamenttia eikä aate
listoa. Todellisena tasapainona kaikkien näiden ristiriitojen kes
kellä oli kaikkien niiden yhteiskunnallisten suhteitten murtami
nen, jotka olivat pohjana näille feodaalisille laitoksille ja anta
gonismille niiden välillä.
Kun herra Proudhon toiselta puolen tunnustaa ikuiset aatteet
puhtaan järjen kategorit ja toiselta puolen ihmiset ja heidän
käytännöllinen elämänsä, joka hänen mielestään on vain näiden
kategorien soveltamista, niin huomaatte, että hänellä on alun
pitäen dualismia, elämän ja aatteen, hengen ja ruumiin dualis
mia joka toistuu useammassa muodossa. Te huomaatte nyt, että
tämä antagonismi edustaa vain Proudhonin pystymättömyyttä
käsittämään hänen jumaloimiensa kategorien ei-pyhää alku
perää ja ei-pyhää historiaa.
Kirjeeni on venynyt liian pitkäksi voidakseni vielä puhua
naurettavista hyökkäyksistä, joita herra Proudhon tekee kommu
nismia vastaan. Olette kanssani samaa mieltä, että henkilö, joka
ei ymmärrä yhteiskunnan nykyistä tilaa, vielä vähemmän pystyy
ymmärtämään niin liikettä, joka pyrkii tätä järjestelmää hä
vittämään kuin tämän vallankumouksellisen liikkeen kirjallisia
ilmaisujakin.
Ainoa kohta jossa minä olen kokonaan yhtä mieltä herra
Proudhonin kanssa se on hänen vastenmielisyytensä sosialistista
sentimenttaalisuutta kohtaan. Jo ennen häntä olen saanut paljon
vihamielisyyttä osakseni saattamalla naurunalaiseksi lammas
maisen, sentimenttaalisen, utopistisen sosialismin. Mutta eikö
herra Proudhon joudu merkilliseen harhakuvan valtaan, kun hän
asettamalla oman pikkuporvarillisen sentimentaalisuutensa —
minä tarkoitan hänen julistuksiaan perheestä, puolison rakkau
desta ja muuta senpäiväistä jaaritusta — sosialistista sentimen
taalisuutta vastaan, joka esim. Fourierilla esiintyy paljon sy
vempänä kuin meidän ystävämme herra Proudhonin tavottelema
taso. Itse hän niin hyvin tuntee johtopäätöstensä mitättömyyden,
täydellisen kykenemättömyytensä puhumaan näistä asioista, että
joutuu hullaannuksen valtaan, singauttelee huudahduksia, kyl
vää — irae hominis probi (kummallisen ihmisen suuttumusta),
kiehuu, torailee ja vannoo, tuo julki, kohottaa huudon häpeästä
ja rutosta ja lyö rintaansa ja suurentelee itseään ihmisten ja ju
malan edessä, että hän on vapaa kaikesta sosialistisesta saas
tasta! hän ei arvostelijan tavoin tarkkaavasti seuraten sosialis
tien sentimentaalisuutta tai sitä mitä hän pitää sentimentaali
suutena. E i! Hän papin tavoin, paavina kirkon puolesta, ripittää syntisparkoja ja kohottaa ylistyslaulun pikkuporvaristolle,
sen viheliäisille, rakkaille patriarkaalisille harhakuville kotoi
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sesta liedestä. Eikä tässäkään ole mitään sattumaa. Herra
Proudhon on päästä kiireeseen asti pikkuporvariston filosoofi
ja talousoppinut.
Pikkuporvari kehittyneessä yhteiskunnassa, ja asemansa kiertämättömyyden vuoksi toisaalta tulee sosialistiksi ja toisaalta
talousoppineeksi, toisin sanoen, häntä sokaisee suurporvariston
mahtavuus ja hän tuntee myötätuntoa kansan kärsimyksille.
Hän edustaa samanaikaisesti sekä porvaristoa että kansaa.
Omantuntonsa tuomioistuimen edessä hän ylpeilee siitä, että hän
on puolueeton, että hän 011 löytänyt todellisen tasapainon joka
vaati sitä että hän ei muistuta justc-millieula (tarkkaa keski
kohtaa). Tällainen pikkuporvari jumaloittaa ristiriidan sentäh<len. että ristiriita on hänen olemuksensa perusta. Hän kokonai
suudessaan on vain yhteiskunnallinen ristiriita, joka 011 ruumiil
listunut käytännössä. Hänen on teoriallansa todistettava oikeak
si se ininä hän esiintyy praktiikassa ja herra Proudhonin ansio
on siinä että hän 011 esiintynyt Hanskan pikkuporvariston tie
teellisenä tulkkina. Tämä on todellinen ansio sentähden että
pikkuporvaristo 011 elimellisenä osana kaikissa valmisteltavissa
yhteiskunnallisissa vallankumouksissa.
To1vojsin. että minulla olisi mahdollisuus lähettää yhdessä
tämän kirjeen kanssa kirjani poliittisesta taloustieteestä, mutta
minun ei ole onnistunut tähän mennessä painattaa tätä teostani
ja kriitillisiä artikkeleja saksalaisista filosoofeista ja sosialisteista,
josta puhuin teille Briisselissä. Te ette voi mitenkään uskoa min
kälaisia vaikeuksia tällainen julkaiseminen kohtaa Saksassa niin
poliisin kuin kustantajien puolelta, jotka itse ovat kaikkien nii
den suuntien intresoituneita edustajia, joiden suuntien kimppuun
hyökkään. Mitä tulee meidän omaan puolueeseemme, niin se ei
vain ole köyhä, mutta sen lisäksi huomattava fraktio Saksan
kommunistisessa puolueessa kantaa kaunaa minulle siitä, että
olen sen utopian ja sen deklamoinnin vastustaja.
K ok on aan teidän,
Karl Marx.
P. S. i e kysytte minulta m iksikä k irjoitan teille h u on olla
ranskankielellä sen asemesta, että kirjoittaisin hyvällä saksan
k ielellä ? Se on siksi että olen tekemisissä ranskalaisen k irja ilija n
kanssa.
'
Olen teille kiitollinen, ellette jätä vastaustanne k o v in pitkäksi
ajaksi, jotta saisin tietää oletteko y m m ärtänyt m in ua tässä barbarisessa ranskankielen asussa.
~
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KARL M A R X P RO U D H O N 1STA
("Sosialidem okraatista'’ v. 1865 X :o X :o 16, 17, IS, K irje toim itukselle.>

Lontoo, 24 p. tammikuuta 186ö
Kunnioitettava herra!
Minä sain eilen kirjeen jossa te vaaditte minulta perusteellis
ta lausuntoa Proudhonista. Vapaan ajan puute estää minun täyt
tämästä pyyntöänne. Sen lisäksi minulla ei ole käsillä yhtään ai
noaa Proudhonin teosta. Kuitenkin todistaakseni teille hyvää
tahtoani minä laadin tämän lyhyen lausunnon. Te voitte tehdä
siihen lisäyksiä, täydennyksiä ja poistoja, — sanalla sanoen
mitä vain haluatte. (“ Me katsoimme paraimmaksi” — huomaut
taa toimitus — “ painattaa artikkelin ilman muutoksia” .)
Minä en muista Proudhonin ensimäisiä kirjallisia yrityksiä.
Hänen oppilasnäytteensä “ Yleismaailmallisesta kielestä” , osottaa
minkälaisella kursailemattomuudella hän tarttui sellaisiin tehtä
viin, joiden ratkaisuun ei hänellä ollut alkeellisimpiakaan tie
toja.
Hänen ensimäinen teoksensa “ Qu' est ce que la Propriété?” *
jää ehdottomasti kaikkein parainunaksi hänen kirjoittamakseen
tuotteeksi. Se on aikakautenaan merkittävä ellei sisällyksensä uu
tuuden niin joka tapauksessa sen rohkeutensa uutuuden takia, jol
la Proudhon puhuu suunsa puhtaaksi ilman kiertelyjä. Hänelle
tuttujen ranskalaisten sosialistien ja kommunistien teoksissa
kirjaa: “la Propriété” ta (omaisuutta) paitsi, että sitä monella
tavoin arvosteltiin, myös utopistisesti “ poistettiin päiväjärjestyk
sestä” . Proudhonin suhde kirjassaan Saint Simoniin 10 ja Fourier iin 17 on melkein sama kuin Feuerbachin lK suhde Hegeliin '9
Hegeliin verraten on Feuerbach kauttaaltaan köyhä. Siitä huoli
matta hän esiintyessään Hegelin jälkeen, sai aikaan käänteen
korostamalla muutamia kristillisille tunteille epämieluisia mutta
kritiikin edistymisen kannalta tärkeitä kohtia, jotka Hegel oli
jättänyt hämäriksi ja mystilliseen valoon.
Jos niin saisin sanoa on tässä kirjoituksessa vielä Proudhonin
tyylin voimakas jäntereisyvs. Ja minä pidän juuri sen tyyliä sen
pääansiona. Vieläpä sielläkin, missä Proudhon esittää vanhaa
kin, tuntuu aivan kuin hän olisi tullut siihen omintakeisesti, että
kaikki mitä hän sanoo on hänelle uutta ja on sillä hänelle uuden
...........
merkitys.
Ärsyttävä häikäilemättömyys, jolla hän hyökkää poliittisen
taloustieteen “ pyhistä pyhimmän” kimppuun, terävä-älyiset pa
*

M itä on om aisu us? —

Suom.
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radoksit joilla hän saattaa naurunalaisiksi totunnaisen porva
rillisen älyn juoksun, katkera ironia ja repivä arvostelu, josta
silloin tällöin riistäytyy syvä ja vilpitön katkeruus vallitsevan
järjestelmän kataluuksia vastaan, vallankumouksellinen vilpit
tömyys — kaikki tämä ikäänkuin sähköisti kirjan “ Qu’est ce que
la Propriété?” lukijan, ja kirjan ensin ilmestyessä antoi se voi
makkaan sysäyksen yhteiskunnalle. Poliittisen taloustieteen an
karasti tieteellisessä historiassa tätä teosta tuskin kannattaa mai-,
nita. Mutta tuontapaiset sensatioteokset suorittavat tehtävänsä
tieteessä niin kuin kaunokirjallisuudessakin. Riittää kun mai
nitsemme Malthuksen 20 kirjan “ Väestölisäyksestä” . Ensimäisenä
painoksena oli se vain “ sensatiokirjanen” ja sen lisäksi plagiaat
tia alusta loppuun asti. Ja kuitenkin miten suurena sysäyksenä
•olikaan tämä paskvilli (satiiri) ihmiskunnalle.
Jos minulla olisi käsillä Proudhonin teoksia, niin olisi helppo
osottaa muutamilla esimerkeillä hänen tapansa kirjoittaa. Pykä
lissä, joita hän itse pitää tärkeimpinä, jäljittelee hän K antin21
esitystä antinomioista — Kant näet oli ainoa saksalainen filosoofi, jonka hän käännöksistä tunsi — jonka ohessa erikoisen
kiintoiseksi jää, että hänelle kuten Kantillekin antinoomien rat
kaiseminen merkitsi jotain, joka on ihmisen ymmärryksen tuon
puoleista, se on sitä, jota hänen oma järkensä ei pystynyt sel
vittämään.
Mutta huolimatta kaikesta kirjan: “ Qu’ est ce que la Prop
riété?” näennäisestä vallankumouksellisuudesta, me jo siinäkin
löydämme ristiriitaisuuden, johon Proudhon joutui toisaalta
katsellessaan yhteiskuntaa ranskalaisen pientalonpojan silmillä
(myöhemmin pikkuporvariston näkökannalta), ja tämän viime
mainitun kannalta sitä arvostellessaan ja toisaalta sovittaessaan
samaan yhteiskuntaan sosialisteilta omaksumaansa mittakaavaa.
Tämän teoksen puutteet voidaan huomata jo itse nimilehdestä. Kysymys on asetettu niin väärin, että todellista vastausta
siihen ei voinut olla. Antiikkiset omaisuussuhteet ovat hävinneet
luovuttaen paikkansa feodaalisille, jotka vuorostaan muuttuivat
“ porvarillisiksi” 22. Itse historia on siten antanut kritiikkinsä hä
vinneille omistussuhteille. Proudhonilla kysymys oleellisesti kä
sittää vain olemassa olevaa porvarillista omistusta. Kysymyk
seen siitä: mitä se on, vastaus voidaan löytää vain “poliittisen
taloustieteen, omistuksellisten suhteitten kokonaisuutta käsittä
vällä, kriitillisellä analyysillä ei niiden juriidisessa ilmaisumuo
dossaan eikä ihmisten yhteistahdon ilmaisuna, vaan niiden realisessa muodossa, se on tuotantosuhteina. Proudhon typisti
näiden taloudellisten suhteiden kokonaisuuden tavalliseen juri
diseen käsitykseen omaisuudesta, “ propriété”, sentähden hän ei
kyennyt menemään vastauksessaan pitemmälle kuin minkä Bris-
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s o t 23 samanlaisessa teoksessaan samoin sanoin antoi jo ennen
vuotta 1789: “ La Propriété c’est le vol” . *
Paraimmassa tapauksessa tällä vastauksella on se ajatus, että
porvarillinen juriidinen käsitys “ varkaudesta” sopii myöskin
porvariston “ kunniallisiin” tuloihin. Mutta kun “ varkaus", se on
omistusoikeuden väkivaltainen loukkaaminen, edellyttää omai
suuden olemassaoloa, niin Proudhon sotkeutuu kaikkiin mah
dollisiin, hänelle itselleen epäselviin hiuksenhalkomisiin porva
rien todellisesta omaisuudesta. Oleskellessani Pariisissa v. 1844
tutustuin henkilökohtaisesti Proudlioniin. Muistutan tästä tässä
yhteydessä siksi, että minunkin kontollani vississä määrin on syy
hänen sofistimaisuudestaan — “ Sophistication”ista — kuten eng
lantilaiset nimittävät valmisteiden väärentämistä kaupassa. Pit
kien usein kokonaisia öitä kestävien väittelyjen aikana, minä
suureksi vahingoksi Proudhonille tartutin häneen hegeliläisyyttä, jonka perin pohjainen tunteminen, saksankielen taitamatto
muuden takia ei ollut hänelle mahdollista. Kun minut oli karkoitettu Pariisista jatkoi sitä mitä ininä olin alkanut herra Karl
Grün2*. Saksalaisen filosofian opettajana hänellä oli minuun
nähden se etu, että hän ei itse ymmärtänyt siitä yhtään mitään.
Vähää ennen Proudhonin toisen merkittävän teoksen: “Kur
juuden filosofian” , “ Philosophie de la Misère etc", hän itse il
moitti minulle siitä yksityiskohtaisessa kirjeessään, jossa muiden
muassa oli seuraava lause: “J’attends votre férule critique” **.
Ja todellakin minun kritiikkiäni ei tarvinnut kauan odottaa
“Misère de la Philosophie etc” *** Pariisissa v. 1847, joka lopulli
sesti teki lopun meidän ystävyydestämme.
Tässä sanotusta te jo huomaatte, että kysymykseen: “Mitä
on omistusoikeus?” Proudhon cnsiinäiseksi vastasi, itse asiassa,
kirjassaan “Kurjuuden filosofia eli taloudellisten vastakohtien
järjestelmä” . Tosiasia kuitenkin on, että hän alkoi opiskella ta
loustiedettä vasta ensimäisen kirjansa ilmestymisen jälkeen ja
vasta silloin huomasi, että hänen esittämäänsä kysymykseen
tulee vastata nykyaikaisen “Poliittisen taloustieteen” analyysillä
eikä syytöksillä. Hän koetti sitä paitsi dialektisesti esittää ta
loudellisten kategorien systeemiä. Ratkaisemattomien kantilais
ten “ antinoornien” tilalle oli sijoitettava hegeliläiset ‘‘ristiriidat’
keinona tähän liittyvien käsitteiden kehittämiseksi2'.
Arvostellakseni hänen paksua kaksiosaista teostaan, on minun
viitattava vastaukseeni siihen. Tässä vastauksessani minä osoi
tin muiden muassa kuinka vähän Proudhon on tunkeutunut tie
* Omaisuus on varkautta. — Suoni.
** Odotan teidän ankaraa arvosteluanne. — .Suoni.
*** Filosofian kurjuus.
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teellisen dialektiikan salaisuuksiin: Missä määrin hän toisaalta
on omaksunut saivartelevien filosofien harhakuvitelmia puhues
saan taloudellisista kategorioista, ennen kaikkea todellisuutta
olemassa olleina, ikuisina aatteina, sen sijaan että hän olisi tar
kastellut näitä kategorioita niiden historiallisien tuotantosuhtei
den teoreettisina ilmaisuna, jotka historialliset suhteet itse vas
taavat tämän aineellisen tuotannon määrättyä astetta; siinä sa
moin osotin miten tämä kiertotie johtaa Proudhonin uudestaan
porvarillisen taloustieteen kannalle. *
Sitä paitsi minä osoitin vielä kuinka riittämättömät ja osaksi
koulu poika maiset ovat hänen todistuksensa “Poliittisessa talous
tieteessä’’, jonka arvosteluun hän 011 ryhtynyt ja kuinka hän yh
dessä toisten utopistien kanssa pyrkii perustamaan tiedettä, jon
ka avulla aprioorisin järkeilyin on saatava aikaan kaava ‘‘sosiaa
listen kysymysten ratkaisemiseksi” — sen sijaan että hän am
mentaisi tietonsa historiallisen liikkeen kriitillisestä tutkimisesta,
liikkeen, joka itse tuottaa yhteiskunnallisen vapautumisensa ai
neelliset ehdot. Mutta varsinkin osotan siinä, että Proudhonin kä
sitys vaihtoarvosta, tästä koko opin perusteesta 011 epäselvä, väärä
ja puolinainen, sekä että hän uuden tieteen perusteiksi esittää vain
Ricardon arvoteorian utopistisen tulkinnan. Käsitykseni Proud
honin näkökannasta minä puin seuraavaan muotoon;
Jokaisella taloudellisella suhteella 011 hyvät ja huonot puo
lensa, — se 011 ainoa kohta, jossa Proudhon ei itse itseänsä mitä
• Mitii ovat tuotantosuhteet? Selvittäkääm m e se M arxin om illa sa n o illa :
M onet e rilaiset suhteet, joihin ihmiset jou tu vat valm isteiden tuotannossa
e n a t rajoitu heidän suhteessaan luontoon. T u otanto 011 m ahdollista vain tuot
tajien m äärätynlaisen, keskinäisen yhteistyöskentelyn p oh jalla.
T uottaakseen
ihm iset ru peavat m äärättyih in keskinäisiin yhteyksiin ja suhteisiin, j a vain
naiden yhteiskunnallisten siteiden ja suhteiden sisä llä ja välityk sellä syntyvät
ne ihm isen, vaikutuskeinot luontoon nähden, jotk a ov at välttäm ättöm iä tuotan
toa varten.
Tu otantovälineiden luonteesta riippuen m u u ttuvat tuottajien yhteiskunnalli
set suhteet toisiinsa, m uuttuvat niiden yhteistyöskentelyn ehdot ja osanotto koko
tuotannon kulkuun. Uuden sota-aseen, am pum a-aseen, keksinnön kautta välttiiluättöm ästi m uuttui arm eijan koko jä r je s ty s sam aten kuin ne keskinäiset suh
teet. Joissa ovat arm eijaan k u ulu vat henkilöt ja joitten tuloksena ne edu stav at
järje stö llistä k ok on a isu u tta; vihdoin ovat m uuttuneet m yöskin kokonaisten a r 
meijoiden keskinäiset suhteet.
T u ottajien yhteiskunnalliset suhteet, tuotannon yhteiskunnalliset ehdot m uut
tuvat. siis aineellisten tuotantovälineiden, se 011 tuotantovoim ien m uutoksen ja
kehityksen luukaan. Tiiotanloehdot kokonaisuutena m uodostavat sen, m itä sa■otaan yhteiskunnallisiksi suhteiksi, yhteiskunnaksi, ja lisäksi yhteiskunnaksi
jo k a on m ä ärä ty llä historiallisella keliitysasteella, — yhteiskunnaksi m äärättyine
erlkolsine luonteineen.
.Sellaisia om alaatu isia tuotannollisten suhteitten kokonaif^iutta edu stavat antiikkinen, van h anajan yhteiskunta, feodaalinen k eskiajan
yhteiskunta, porvarillinen yhteiskunta ja kaikki näm ä yhteiskunnallisten jä r 
jestelm ien ■eri muodot va sta ava t vuorostaan ihm iskunnan historian m äärättyä
k eh ity sa ste tta ". (K a ts o P alk katyö ja p ä ä o m a ).
G. Plehanovin huomautus.
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julmimmalla tavalla lyö. Hyvän puolen hänen mielestään esittä
vät talousoppineet; huonoa puolta arvostelevat sosialistit. Eko
nomisteilta hän omaksuu käsityksen ikuisten taloudellisten suh
teiden välttämättömyydestä; sosialisteilta sen harhakuvan jonka
takia he näkevät kurjuudessa vain kurjuuden, sen sijaan että
hän kääntäisi huomionsa sen vallankumouksellistuttavaan, mur
tavaan vaikutukseen, joka syöksee kumoon vanhan yhteiskun
nan. Hän yhtyy niin toisiin kuin toisiinkin ja samalla hän yrit
tää nojautua tieteen auktoriteettiin. Tiede taas hänen mielestään
johtaa ahtaaseen tieteelliseen kaavaan; hän nimenomaan on
juuri henkilö, joka metsästää kaavoja. Tämän mukaisesti Proud
hon imartelee itseään sillä vakaumuksella, että hän on pystynyt
kritikoimaan niin poliittista taloustiedettä kuin kommunismia
kin; —- itse asiassa hän on kumpaakin niitä alempana. Talous
oppineita alempana — sentähden että hän filosofina, jolla on
käytettävänään taikavoimainen kaava, katsoo itselleen tarpeet
tomaksi syventyä taloustieteellisiin yksityiskohtiin; hän on alem
pana sosialisteja — sentähden, että hänellä ei ole miehekkyyttä
eikä terävyyttä voidakseen kohottautua porvarillisen näköpiirin
yläpuolelle vaikkapa vain ajattelun alalla . . . Hän tahtoo tie
teen miehenä liidellä porvariston ja proletariaatin yläpuolella,
— samalla kuin hän on vain pikkuporvari jota olosuhteet alitui
sesti heittelevät puolelta toiselle, työn ja kapitaalin poliittisen
taloustieteen ja kommunismin välillä. *
Miten kovalta kuuluneekin edellä oleva tuomio täytyy minun
siitä vieläkin allekirjoittaa joka sana. Tämän lisäksi on minun
huomautettava, että siihen aikaan, jolloin minä Proudhonin kir
jan selvitin pikkuporvariston sosialismin käsikirjaksi ja väitteeni
teoreettisesti todistin — niin taloustieteilijät kuin sosialistitkin
julistivat Proudhonin kerettiläiseksi pitäen häntä yltiöpäisenä
päävallankumouksellisena. Siksi en minä jälkeenkään päin ole
yhdistänyt ääntäni huutoon hänen petturuudestaan vallanku
mouksen asialle. Hän ei ole syypää siihen, että alkuaan ei häntä
ymmärtäneet muut enempää kuin hän itsekään, eikä hän siis
myöskään täyttänyt häneen epäoikeudettomasti kiinnitettyjä toi
veita.
Kurjuuden filosofiassa pistää silmään kaikki proudhonilaisen
esitystavan puutteet mitä epämieluisimmalla tavalla, ollen siten
vastakohtana kirjalle “ Qu* est ce que la Propriété?” Kirja on kir
joitettu tyylillä sota ranskalaiset kutsuvat ampoulé (röyhisteleväksi). Tehdyn juhlallinen spekulatiivinen hölyn pöly jonka on
määrä olla saksalaista filosofiaa astuu alituisesti näyttämölle
»T ä s s ä teoksessa sivu na 116 ja ranskalaisessa teoksessa sivnula 119— 129.
—

S uohl
Filosofian kurjuus — 3
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silloin milloin hänet pettää gallialainen terävä-älyisyytensä. Me
luava, kerskaileva ja väsyttävä tyyli kirjassaan leikkaa korvia
varsinkin eräänlaisella väsyttävällä, valheellisella, tieteen nimessä
harjoitetulla ennustelun varjolla. Vilpittömän lämmön asemesta,
jota sisältää hänen ensimäinen kirjansa, tässä useissa kohden ta
paa keinotekoisesti puhallettua deklamointia. Tähän yhtyy tympäsevä itse oppineen valeoppineisuus, joka on kadottanut itse
näiseen ajatteluun perustuvan luonnollisen ylpeyden tunteen ja
korkealle hvpänneenä tieteessä yrittää näyttää siltä, jota hän ei
ole, ja ylpeillä siitä mitä hänellä ei ole. Pikkuporvarillisessa mie
lialassaan hän säädyttömyyteen asti karkeasti (ja samalla
kaikkea muuta kuin terävästi ja syvästi tai edes oikeuden mu
kaisesti) hyökkää sellaisen mielien kuin Cabetin28 kimppuun
joka ansaitsee kunnioituksen käytännöllisestä suhteesta Rans
kan proletariaattiin ja päin vastoin hän hyvin kohteliaasti käsit
telee esim. erästä Dunoyeria27 (joka tosin on valtioneuvos)
vaikka viime mainitun kaikki ansiot rajoittuvat siihen koomilli
seen arvokkuuteen, jolla hän on kirjottanut kolme paksua kir
jaa tavattoman pitkäveteistä rigorismia jota jo Hclvetius luon
nehtii seuraavasti “ On veut que les malheureux soient parfaits” .
(Onnettomilta vaaditaan että he olisivat täydellisiä).
Helmikuun vallankumous sattui Proudhonille itse asiassa var
sin sopimattomaan aikaan, sillä hän vasta muutamia viikkoja
aikaisemmin kumoamattomasti todisti, että vallankumouksien
aikajakso on palaamattomasti ohitse. Hänen käytöksensä kan
salliskokouksessa niin vähän olemassa olevien olosuhteiden kä
sittämistä kuin se todistaakin, ansaitsee kaikkea kiitosta. Ke
säkuun päivien jälkeen se vaati suurta miehuutta. Sillä oli sitä
paitsi sekin edullinen seuraus, että herra Thicrs29 vastauspuheessaan Proudhonin ehdotuksiin, jotka silloin julkaistiin erikoi
sena painotuotteena, todisti koko Europalle, minkälaisella koulukatkismus-jalustalla Ranskan porvariston henkinen pilari sei
soi. Thiersiin nähden näytti Proudhon ennen vedenpaisumusta
eläneeltä jättiläiseltä.
Proudhonin keksintö “ Credit gratuit” ista (vapaasta luotosta)
ja sille perustuvasta kansan pankista (hanque du peuple) olivat
hänen viimeisiä “ tekojaan” taloudellisella alalla. Kirjassani “ Zur
Kritik der Politischen Oekonomie. 1 vihko. Berlin 18.>9
(si
vuilla 59— 64) lukija löytää todistuksia siitä, että hänen näiden
katsomuksiensa teoreettisena pohjana yksinkertaisesti on hänen
tietämättömyytensä porvarillisen “ Poliittisen taloustieteen ’ en Si
iriäisistä aakkosista, nim. tavaran suhteesta rahaan; käytännölli
nen suunnittelu taas oli pelkkää ennentehtyjen, paremmin huoli
teltujen suunnitelmien uudistamista. Että määrätyissä taloudel
lisissa ja poliittisissa olosuhteissa luotto voi nopeistuttaa työvä
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enluokan vapauttamista, samaan tapaan kuin XVIII vuosisadan
ja XIX vuosisadan alussa Englannissa auttoi omaisuuden siir
tymistä luokan käsistä toisen luokan käsiin, — sitä ei tarvitse
ensinkään epäillä se on itsestään selvää. Mutta pitää pääoman
pääasiallisempana muotona korkoa kasvavaa pääomaa, yhteis
kunnan uudelleen rakentamisen perusteeksi esittää luoton sovelluttamisen erikoistapoja, koron näennäistä lakkauttamista — se
on fantasiaa, jolle voi arvon antaa ainoastaan pikkuporvari.
Siksipä tämän laatuinen mielikuvitus saikin sydämellisen vas
taanoton Englannin pikkuporvariston taloudellisten pyrkimysten
julkituojien taholta jo XV II vuosisadalla.
Proudhonin väittely Bastiatin30 kanssa v. 1850 korkoa kasva
vasta pääomasta on vielä “Kurjuuden filosofiaakin” alempana.
Hän tekeytyy joutuneensa Bastiatin hyökkäyksen alaiseksi ja
nostaa naurettavan melun milloin Bastiatin vastustaja antaa
tälle iskun.
Muutama vuosi sitten Proudhon kirjoittaa kilpailuteoksen
“ Veroista” ellen erehdy Lausannen hallituksen ehdotuksesta.
Tässä sammuu viimeinenkin nerokkuuden jälki. Hän ei esiinny
minään muuna kuin “petit bourgeois tout pur” puhdasverisenä
pikkuporvarina.
Mitä tulee Proudhonin poliittiseen ja filosofiseen teoksiin
niin niissä esiintyy sama täydellinen ristiriitaisuus, kaksinainen
luonne, kuin hänen talousopillisissakin töissään. Sitä paitsi niillä
on puhtaasti paikallinen ranskalainen merkitys. Hänerf' hyökkäyksillänsä uskontoa, kirkkoa jne. vastaan oli kuitenkin suuri
paikallinen merkitys aikana, jolloin ranskalaiset sosialistit piti
vät sopivana uskonnollisuudessaan nähdä ylemmyytensä X V II1
vuosisadan porvarillisen voltairilaisuuden ja XIX vuosisadan
saksalaisen jumalattomuuden suhteen. Jos Pietari suuri31 barbaarimaisuudella löi venäläisen barbaarisuuden niin teki Proud
hon paraansa lyödäkseen alas ranskalaisen sanan helinän sanan
helinällä.
Ei vain huonona teoksena vaan vieläpä matalana, kuitenkin
täysin vastaten pikkuporvarillista matalaa katsantokantaa on
merkittävä hänen kirjoitelmansa “ Coup d’état” *) jossa hän ko
keteeraa Louis Bonaparten32 kanssa, nähtävästi koettaen puo
lustaa häntä Ranskan työläisten silmissä, ja loppujen lopuksi
hänen teoksensa Puolaa vastaan jossa tsaarin kunniaksi hän
esiintyy kretiinin** kyynillisyydellä.
Proudhonia on usein verrattu Jean Jacques Rousseau’hun33.
Mikään ei voi olla virheellisempää kuin tämä. Hän muistuttaa
* Vaiti »kaappaus — Suom.
••Henkisesti vajaa — Suom.
3*
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pikemminkin Nicolas Linguet’iäsi, jonka kirja “Theorie des Lois
Civiles” *** muuten on varsin nerokas teos.
Proudhonilla oli luonnostaan taipumus dialektiikkaan. Mutta
kun hän ei koskaan ymmärtänyt todellista dialektiikkaa, niin
ei hän koskaan päässyt sofistiikkaa pitemmälle. Todellisuu
dessa tämä on yhteydessä hänen pikkuporvarillisen katsanto
kannan kanssa. Historioitsija Raumerin36 tavoin, pikkuporva
risto ottaa asian “ toiselta puolen” ja “ toiselta puolen” . Sel
lainen on pikkuporvari taloudellisissa intresseissään ja sen
tähden on hän sellainen politiikassaankin, uskonnollisissa, tie
teellisissä ja taiteellisissa katsomuksissaan. Sellainen moraalis
saan, sellainen kaikessa (in everything). Hän on elävä risti
riita jos hän sen lisäksi kuten Proudhon on terävä-älvinen
henkilö, niin hän pian oppii pelaamaan vastakohtaisuuksillaan
ja niistä muokkaamaan tilanteen mukaan odottamattomia kova
äänisiä joskus skandaalimaisia, joskus loistavia paradokseja.
Tieteellinen suunsoitto ja poliittisen sovittelun henki ovat erot
tamattomasti sitoutuneet sellaiseen katsantokantaan.
Edes
sämme on vain yksi johtava motiivi-yksilöllinen turhamaisuus
ja koko kysymys rajottuu hänelle kuten kaikille turhamaisille
ihmisille, vain kysymykseen hetken menestyksestä, tämän päivän
kunniasta. Siten henkilö kiertämättömästi kadottaa alkeellisimmankin siveellisen tahdikkuuden jonka esim. Rousseau aina säi
lytti kaikessa jopa kompromississaankin vallitsevan vallan
kanssa.
Jälkimaailma ehkä tuleekin karakterisoimaan nykyistä
Ranskaa osottamalla siihen seikkaan että Louis Bonaparte oli
sen Napoleon36 ja Proudhon sen Rousseau — Voltaire37.
Teidän on kannettava vastuu siitä, että näin pian henkilön
kuoleman jälkeen on minulle asetettu velvollisuus olla hänen
tuomarinsa.
.
Teidän
Karl Marx.

*** Siviililakien teoria. — Suom.
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ALKULAUSE
Herra Proudhonin onnettomuudeksi häntä aivan merkillisesti
ei

ymmärretä

Euroopassa.

Ranskassa

tunnustetaan

hänelle

oikeus olla huono talousoppinut sen tähden että siellä pidetään
häntä hyvänä

saksalaisena filosofina.

Saksassa

vastoin tunnustetaan oikeus olla huono

filosofi,

hänelle

päin

sen tähden,

että häntä pidetään yhtenä voimakkaimmista ranskalaisista ta
loustieteilijöistä.

Me saksalaisena ja taloustieteilijänä aijomme

protesteerata tätä kaksinkertaista virhettä vastaan.
Lukija

tulee

näkemään,

että

me

tässä

kiittämättömässä

työssämme usein olemme pakoitettu kieltäytymään Proudhonin
arvostelusta, ryhtyöksemme Saksan filosofian arvosteluun ja sa
man aikaisesti tehdäksemme kriitillisiä huomautuksia poliittisen
taloustieteen alalla.
Brusselissä 15 p. kesäk. 1847.
Karl Marx.

Herra Proudhonin teos ei ole mikään yksinkertainen poliit
tisen taloustieteen tutkielma eikä mikään tavallinen kirja, vaan
raamattu; siinä on “mysteerioita”, “salaisuuksia jotka on tem
paistu jumalan povesta” . “ Ilmestyksiäkään” siitä ei puutu.
Mutta kun meidän päivinämme profeetoita arvostellaan an
karammin kuin jokapäiväisiä kirjan kirjoittajia niin katsomme
tarpeelliseksi ehdottaa lukijallemme lähtemään yhdessä kans
samme Mooseksen I kirjan (Genesis) kuivan ja hämärän op
pineisuuden alalle noustaksemme yhdessä herra Proudhonin
kanssa yli-sosialismin eetterisiin ja hedelmällisiin maihin (katso
Philosophie de la misère, Prologi sivulla 3 rivi 20).
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tuotantoon. Mutta jos te myönnätte, että tuotantoon osallistuu
useampi kuin yksi henkilö, niin te jo kokonaisuudessaan myön
nätte tuotannon, joka perustuu työnjakoon. Siten herra Proudhonin edellyttämä tarve edellyttää jo työnjakoa kokonaisuudes
saan. Edellyttämällä työnjakoa te joudutte jo vaihdon alalle
ja siis vaihtopiirin vaikutusalueelle. Yhtä suurella oikeudella
olisi voinut olettaa aivan alusta vaihtoarvon olemassaoloa.
Mutta herra Proudhon jostakin syystä on katsonut parem
maksi kulkea kiertotietä. Seuratkaamme häntä hänen kiertomat
koillaan, jotka alituisesti johtavat meidät jälleen lähtökohtaan.
Päästäkseni siitä asiantilasta, jossa jokainen tuottaa yksilöl
lisesti ja päästäkseni vaihtoon “minä käännyn — sanoo herra
Proudhon — eri aloilla työskentelevien kanssa-työskentelijöitteni puoleen” . Siten on minulla jo kanssani työskenteleviä, jotka
kaikki työskentelevät erilaisilla työaloilla, enkä minä, eikä ku
kaan muukaan lähde liikkeelle herra Proudhonin otaksuman
mukaan Robinsonien yksinäisestä ja eristetystä asemasta. Kans
sani työskentelevät ja eri työalat ne yksinkertaisesti laskeutu
vat taivaasta.
Tehkäämme yhteenveto: minulla on tarpeita, jotka perustu
vat työnjakoon. Edellyttäen näitä tarpeita, herra Proudhon si
ten edellyttää jo vaihdon ja vaihtoarvon olemassaolon, jonka
syntyä hän nimenomaan tahtoi “määritellä suuremmalla huo
lella kuin muut talousoppineet”.
Herra Proudhon voisi yhtä suurella oikeudella kääntää asiain
järjestyksen ollenkaan väärentämättä johtopäätöksiensä oikeu
tusta. Vaihtoarvon selvittämiseksi täytyy olla vaihtoa. Vaihdon
selvittämiseksi täytyy olla työnjako; jotta voitaisiin selvittää
työnjako täytyy olla olemassa tarpeet, jotka aiheuttavat työn
jaon välttämättömyyden. Voidakseen selvittää tarpeet, täytyy
yksinkertaisesti “ edellyttää” ne, mikä ei missään tapauksessa
merkitse niiden kieltämistä vastoin ensimäistä axiomia herra
Proudhonin proloogissa: “Jumalan edellyttäminen merkitsee sen
kieltämistä” . (Proloogi siv. I.)
Nyt herää kysymys, miten herra Proudhon ottaen työnjaon
tunnettuna, sen avulla selvittää vaihtoarvon, joka yhä edel
leenkin hänelle jää tuntemattomaksi.
“Henkilö” päättää “ ehdottaa toisille kanssaan eri aloilla työs
kenteleville ihmisille “vaihdon järjestämistä ja eroituksen voi
maan saattamista käyttöarvon ja vaihtoarvon välillä. Suostut
tuaan ehdotukseen tämän eroavaisuuden tunnustamisesta, kanssatyöntekijät jättävät herra Proudhonille vain yhden huolena
pidettävän seikan: konstatioida tapahtuneen tosiasian ja merkitä
“ arvoaatteen syntymisen” teokseensa poliittisesta taloustieteestä.
Mutta meillehän kuitenkin tulee selvittää tämän ehdotuksen

I.

LUKU

ER Ä S TIETEELLINEN KEKSINTÖ
1. Käyttöarvon ja vaihtoarvon vastakohtaisuus

“Kaikkien tuotteiden ominaisuutta, olkoonpa ne teollisuustai luonnontuotteita, palvella ihmisen olemassaoloa, nimitetään
käyttöarvoksi. Niiden ominaisuutta taas — tulla vaihdetuksi
toinen toisiinsa sanotaan vaihtoarvoksi.. . Miten käyttöarvosta
tulee vaihtoarvo? Talousoppineet eivät ole riittävällä perinpoh
jaisuudella selvittäneet (vaihto-) arvon idean alkuperää, siksi
on meidän välttämätöntä pysähtyä tähän kohtaan. Koska m o
nia, minulle hyödyllisiä esineitä luonnossa on rajoitetussa mää
rässä, tai niitä yleensä ehkä ei ole ollenkaan, niin olen pakoitettu edistämään sen tuottamista, jota minulta puuttuu;
mutta koska en voi henkilökohtaisesti ryhtyä tuottamaan kaik
kia minulle tarpeellisia esineitä, niin minä ehdotan toisille eri
aloilla minun kanssani työskenteleville, että he luovuttaisivat
minulle osan valmistamistaan tuotteista vaihtaen sen minun
valmistamaani tuotteeseen” . (Proudhon voi. 1 luku II).
Herra Proudhon asettaa päämääräkseen ennen kaikkea sel
vittää meille arvon kaksinaisen luonteen 38 erotuksen arvossa
itsessään, prosessin, joka tekee käyttöarvosta vaihtoarvon.
Meidän täytyy yhdessä herra Proudhonin kanssa viivähtää tässä
transubstanssiprosessissa, muuttumisprosessissa. Katsokaamme
miten tämä tapahtuu kirjoittajamme mielestä.
Huomattavan suuria määriä tuotteista emme tapaa luonnosta,
vaan valmistaa ne teollisuus. Kun tarpeet ylittävät tuotteiden
määrän, joita tarjoo itse luonto, osoittautuu ihminen olevansa
pakoitettu turvautumaan niiden tuottamiseen teollisuudessa.
Mitä sitten on tämä teollisuus herra Proudhonin mielestä?
Mistä se on alkuperäisin? Yksityinen henkilö, joka tarvitsee
hyvin suuren määrän esineitä “ ei yksinään voi tuottaa sel
laista määrää erilaisia esineitä” . Tyydytystä vaativien tarpeiden
moninaisuus edellyttää tuotettavien esineiden moninaisuutta. Il
man tuotantoa ei ole tuotteita, ja tuotettavien-esineiden moni
naisuus edellyttää useamman kuin yhden henkilön osallistumista
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“ syntyminen” , — hänen on loppujen lopuksi sanottava miten
tämän yksityisen tämän Robinsonin päähän pisti määrätynlai
sen ehdotuksen tekeminen ja miksikä nämä kanssatyöntekijät
hyväksyivät tämän ehdotuksen ilman minkäänlaisia protesteja.
Herra Proudhon ei puutu näihin genealoogisiin (alkuperäopillisiin) yksityiskohtiin. Hän yksinkertaisesti ottaa vaihdon to
siasian ja niin sanoaksemme allekirjoituksella todistaa sen lyö
mällä siihen historian leimamerkin ja esittäen sen ehdotuksen
muodossa jonka on tehnyt kolmas henkilö, joka on pyrkinyt
aikaansaamaan vaihtoa.
Tässä mi meillä näyte herra Proudhonin “historiallisesta
metodista”, hänen, joka on julkituonut mitä suurimman halveksumisensa kaikenlaisten Adam Smithien39 ja Ricardojen
“ historiallisesta ja kuvaavasta metoodista”.
Vaihdolla on oma historiansa, se on käynyt läpi erilaisia
kehitysvaiheita.
On ollut aikoja, kuten esimerkiksi keskiaika, jolloin vaih
dettiin vain liika, tuotannon ylijäämä kulutuksesta.
Onpa ollut toinenkin aika, jolloin paitsi liikaa — kaikki
tuotteet kokonaisuudessaan, kaikki teollisuuden valmisteet jou
tuivat kaupattaviksi, jolloin teollisuus joutui täydelliseen riippu
vaisuuteen vaihdosta. Miten on selvitettävissä tämä vaihdon toi
nen vaihe, — vaihtoarvon toiseen potenssiin korottaminen?
Herra Proudhonilla on tietysti vastaus valmiina: Otaksu
kaamme, että määrätty henkilö “ on toisille ihmisille, eri tuo
tannonaloilla kanssaan työskenteleville ehdottanut” vaihtoarvon
koroitettavaksi toiseen potenssiin.
Vihdoin tuli aika, jolloin kaikki se, mitä ihmiset ovat tot
tuneet pitämään mahdottomana luovuttaa myytäväksi, muuttuu
vaihdon ja kaupan esineeksi ja siten muuttuu kaupattavaksi.
Tänä aikana myöskin sellaiset esineet, joita siihen aikaan
asti voitiin toisille luovuttaa, mutta ei saattaa vaihdon alaiseksi,
joita voitiin lahjoittaa, mutta ei myydä, voitiin hankkia vaan
ei ostaa, — hyväntekeväisyys,- rakkaus,- vakaumus,- tieto,- oma
tunto,- kaikki tämä muuttui vihdoin myytäväksi. Tämä aika
on yleisen turmeluksen aikaa, yleisen ostettavuuden aikaa, tahi
ilmaistaksemme ajatuksen poliittisen taloustieteen kielellä —
aika, jolloin kaikki esineet, niin fyysilliset kuin moraalisetkin,
tultuaan myyntiarvoon, kuljetetaan markkinoille, saadakseen
siellä hinnoittelunsa, joka vastaa sen todellista arvoa.
Miten on selvitettävä tämä vaihdon uusi ja viimeinen kausi
— vaihtoarvon korottaminen kolmanteen potenssiin?
Herra Proudhonilla on tähänkin valmis 'vastaus: otaksukaapa, että henkilö “ ehdotti toisille tuotannon eri aloilla kans
saan työskenteleville henkilöille” , että hyväntekeväisyydestä,
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rakkaudesta ym. tehtäisiin myyntiarvo — korotettaisiin vaih
toarvo sen kolmanteen ja viimeiseen potenssiin.
Kuten huomaatte herra Proudhonin historiallinen ja ku
vaava metoodi kelpaa kaikkeen, vastaa kaikkeen ja selittää
kaikki; niinpä esim. olkoonpa kysymys siitä, että selitettäi
siin historiallisesti “ taloustieteellisen aatteen synty”, niin herra
Proudhon vain edellyttää henkilöä, joka ehdoittaa toisille hen
kilöille, kanssaan työskenteleville eri teollisuuden aloilla suo
sitettavaksi tämän järjestelytoimenpiteen ja kysymys jää pois
päiväj ärj estyksestä lopullisesti.
Tästä lähtien me otamme vaihtoarvon “ syntymisen” tapah
tuneena tosiasiana; nyt meille jää vain selvitettäväksi vaihto
arvon suhde käyttöarvoon. Kuulkaamme herra Proudhonia.
“ Talousoppineet
ovat
hyvin
selvästi paljastaneet arvon
kaksinaisen luonteen; mutta he eivät samanlaisella selvyy
dellä ole selvittäneet sen vastakohtaista luonnetta-, tästä al
kaakin meidän kritiikkimme. On riittämätöntä osoittaa tätä
vaihtoarvon ja käyttöarvon välistä yllättävää vastakohtaa, jota
talousoppineet ovat tottuneet katsomaan aivan yksinkertaisena
asiana: on sen lisäksi osoitettava, että tämä näennäinen yk
sinkertaisuus
kätkee
itseensä
syvän
salaisuuden,
jonka
olemme
velvolliset
paljastam aan... Ilmaisten ajatuksemme
teknillisellä kielellä, me voimme sanoa, että vaihtoarvo ja
käyttöarvo ovat toisiinsa nähden vastakkaisessa suhteessa”.
Jos me oikein olemme käsittäneet herra Proudhonin aja
tuksen, niin hän haluaa meille terottaa seuraavat neljä kohtaa:
1) Käyttöarvo ja vaihtoarvo muodostavat “ yllättävän vas
takohdan, ovat vastakohtia toinen toisilleen.
2) Käyttöarvo ja vaihtoarvo ovat käännetyssä suhteessa
toisiinsa, ovat ristiriidassa keskenään.
3) Talousoppineet eivät ole nähneet eivätkä ymmärtäneet
enemmän niiden vastakohtaisuutta kun niiden ristiriitaisuutta
kaan.
4.) Herra Proudhonin kritiikki alkaa lopusta.
Mekin alamme lopusta ja vapauttakaamme talousoppineet
syytöksistä, joita heitä vastaan on esittänyt herra Proudhon,
m e annamme puheenvuoron omassa asiassaan kahdelle verrat
tain huomattavalle talousoppineelle:
Sismondi-S0 “kauppa on kaikki saattanut käyttöarvon ja
"vaihtoarvon väliseen vastakohtaisuuteen” (Ktudes II osa, siv.
162. Brusseliläistä painosta).
Lauderdale: 41 “ Kansallinen rikkaus (käyttöarvo) yleensä pu
huen vähenee sikäli kuin — vaihtoarvon kasvaessa — kasva
j a t yksityisrikkaudet” (Recherches sur la nature et 1’original
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de la richesse publique; Traduilt par Largentie de Lavaisse
Pariisi 1907) 1).
Käyttöarvon
ja
vaihtoarvon
väliseen vastakohtaisuuteen
Sismondi perusti pääoppinsa jonka mukaan tulot vähenevät
suhteellisesti tuotannon kasvuun.
Lauderdale perusti systeeminsä kahden arvon päinvastaisuusperiaatteelle ja hänen teoriansa olivat niin tunnettuja
Ricardon aikana, että viimemainittu saattoi puhua niistä kai
kille tunnettuina tosiasioina. “Ainoastaan arvon ja rikkauden
(käyttöarvon) ja hyvinvoinnin käsitteiden sekottamisesta seu
raa, että voidaan väittää, että rikkautta voidaan lisätä tava
rain määrää vähentämällä. Se on välttämättömyys-, muka
vuus- ja tyydyke-esineitä vähentämällä” . (Ricardo, Prisciples
d’economie politique, tradault par Constancio, annotés par
J. B. Say Pariisi 1835, II osa luku: Rikkaus ja arvo).2).
Me näemme että talousoppineet jo ennen herra Proudhonia
ovat “ osoittaneet vastakohtaisuuden ja ristiriitaisuuden mystee
rion olemassaolon. Katsokaamme nyt kuinka herra Proudhon
vuorostaan mysteerion selittää näiden talousoppineiden jälkeen.
Jos kysyntä jää muuttumattomaksi niin tuotteen vaihto
arvo laskee sikäli kuin tarjonta suurenee, toisin sanoen: mitä
runsaammin on tuotteita kysyntään nähden, sitä alhaisempi
on sen vaihtoarvo eli hinta, ja päinvastoin mitä heikompi on
tarjonta kysyntään nähden sitä korkeammaksi tulee vaihtoar
vo eli tarjotun tuotteen hinta; toisin sanoen mitä harvinaisem
pia ovat tarjotut tuotteet kysyntään nähden sitä enemmän kas
vaa niiden hinta. Tuotteen vaihtoarvo riippuu sen runsau
desta tai harvinaisuudesta, mutta aina suhteessa kysyntään.
Otaksukaapa esinettä, joka on hyvin harvinainen, ehkäpä ai
nut laatuaan, niin tämä esine käy enemmän kuin runsaaksi,
se tulee liialliseksi, jos sillä ei ole kysyntää. Päinvastoin edel
lyttäen, että tuotteen määrä lisääntyisi miljoonakertaa, — niin
se siitä huolimatta jää harvinaiseksi, ellei se tyydytä kysyn
tää, toisin sanoen kun sillä on liian suuri kysyntä.
Nämä totuudet ovat melkein aivan jokapäiväisiä, mutta
meidän on täytynyt toistaa ne voidaksemme ymmärtää herra
Proudhonin salaisuudet.
r) “ Tutkimuksia yhteiskunnallisen rikkauden luonteesta ja alkuperästä"
Largetie de Lavaiseen käännös, alkuperäisessä on nimi Largentil de k ä 
väise.
Se on ilm eisesti painovirhe.
Saksalaisessa painoksessa on
K autsky
erheellisesti osottanut painosvuodeksi 1807, mahdollisesti
Querard la Franse
littärairen IV osan 1830 siv. 611 mukaan.
2) R icardo rolilttisen taloustieteen perusteet Constancion käännös ja
J. B. Sayn huomautuksien kanssa. Ote R jasanovin käännöksessä (venäjäksi)
v :lt a 1929, slv. 200.
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“ Siten seuraten periaatetta sen äärimmäisiin johtopäätök
siin, tulemme seuraavaan maailman loogillisimpaan johtopää
tökseen: ne esineet joiden käyttö on välttämätön ja joiden
määrä on rajoittamaton eivät maksa mitään; ne esineet taas
joiden
hyödyllisyys
on
nollan arvoinen mutta jotka ovat
äärimmäisen harvinaisia niiden esineiden täytyy maksaa lop
pumattoman suuria summia. Meidän vaikeutemme kasvavat
vielä siitä, että käytännössä näitä äärimäisyyksiä ei ole: toi
saalta ei yksikään ihmisen tuottama esine voi kasvaa lop
pumattomaan määrään; toisaalta kaikkein harvinaisimmatkin
esineet ovat vississä määrin hyödylliset, jota ilman niillä ei
voisi olla minkäänlaista arvoa. Käyttöarvo ja vaihtoarvo jää
vät siten kiertämättömästi toisiinsa sidotuksi, vaikka luonteel
taan ne alituisesti pyrkivät sulkemaan pois toisensa” (I osa,
siv. 39).
Mikä sitten itse asiassa käy herra Proudhonille voittamat
toman vaikeaksi? Yksinkertaisesti se, että hän on unohtanut
kysynnän ja sen että kaikki esineet voivat olla harvinaisia tai
aivan yleisiä aina sikäli kuin niistä on kysyntä. Jättäessään
kysynnän syrjään hän samaistuttaa vaihtoarvon ja harvinaisuu
den sekä käyttöarvon ja runsauden. Itseasiassa sanoessaan, että
esineillä joiden hyödyllisyys on nollan arvoinen, mutta jotka
ovat äärimmäisen harvinaisia, on rajattoman suuri hinta, hän
yksinkertaisesti ilmaisee sen ajatuksen, että vaihtoarvo on vain
harvinaisuutta. “ Äärimäinen harvinaisuus ja nollan arvoinen
hyödyllisyys” — se ei ole muuta kuin harvinaisuutta kaikkein
puhtaimmassa muodossaan. “ Rajattoman korkea hinta” se on
vaihtoarvon maximi, se on vaihtoarvo kaikkein puhtaimmassa
muodossaan. Näiden kahden termin välille hän asettaa yhtä
läisyysmerkin. Vaihtoarvo ja harvinaisuus ovat samaamerkitseviä käsitteitä. Samalla kun hän on tullut näihin “ äärimäisiin
johtopäätöksiin” herra Proudhon todellisuudessa on johtanut
äärimäisyyteen ei asioita vaan termit, jotka niitä ilmaisevat ja
siten osoittaa paljon suurempaa taipumusta retorikkaan, pu
hetaitoon kuin logiikkaan. Hän vain uudelleen löytää alkupe
räiset hypoteesinsä kaikessa alastomuudessaan juuri silloin kuin
hän luulee tehneensä uusia johtopäätöksiä niistä. Samalla ta
valla hänen onnistuu samaistuttaa käyttöarvo ja runsaus sen
puhtaimmassa muodossaan.
Asetettuaan yhtäläisyysmerkin vaihtoarvon ja harvinaisuuden
välillä käyttöarvon ja paljouden välillä herra Proudhon kovasti
hämmentyy kun hän ei löydä enempää käyttöarvoa harvinai
suudessa kuin vaihtoarvossakaan, kuin vaihtoarvoakaan paljou
dessa tai käyttöarvossa; ja kun hän sitten näkee, että käytäntö
c i näitä äärimäisyyksiä salli, niin hänelle jää vain mysteerioon
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uskominen. Hänelle on olemassa rajattoman suuri hinta vain
f ak1a että hänellä ei ole olemassa ostajia, ja hän ei koskaan
näitä ostajia löydäkään, ellei hän lakkaa irrottautumasta ky
synnästä.
Toiselta puolelta herra Proudhonin runsaus edustaa, kuten
näkyy, jotain itsestään syntyvää. Hän kokonaan unohtaa, että
löytyy ihmisiä, jotka ovat tämän runsauden luoneet ja joiden
etujen mukaista on olla koskaan kadottamatta näköpiiristään
kysyntää. Vai mitenkä voisi herra Proudhon päinvastaisessa
tapauksessa sanoa, että erittäin hyödyllisillä esineillä täytyy
olla hyvin alhainen hinta, tahi, jopa ne eivät maksa mitään?
Hänen olisi pitänyt päinvastoin tulla johtopäätökseen, että on
välttämätöntä vähentää määrää, supistaa sellaisten esineiden
tuotantoa, jotka ovat erittäin hyödyllisiä jos haluttaisiin korot
taa niiden hintaa, niiden vaihtoarvoa.
Entiset viinin kasvattaja-isännät Ranskassa, jotka vaativat
lain julkaisemista, joka kieltäisi uusien viinitarhojen perusta
misen, aivan samoin kuin hollantilaisetkin, jotka polttivat mausteviljelyksiä Aasiassa ja hävittivät neilikkapuita Molukkicn saa
ristossa42 — pyrkivät yksinkertaisesti vähentämään määrää, si
ten kohottaakseen vaihtoarvoa. Keskiajan ihmiset kokonaisuu
dessaan toimivat tämän saman periaatteen mukaan, laeilla ra
joittaen mestarien oikeutta palkata kisällejä, ja työvälineiden
lukumäärää, joita hän sai käyttää43 (katso Andersonin Kaupan
historiaa).
Samaistettuaan runsauden käyttöarvon kanssa ja harvinai
suuden vaihtoarvon kanssa, ei mikään ole helpompaa kuin osoit
taa, että runsaus ja harvinaisuus ovat vastakkaisia toisilleen, —herra Proudhon sen jälkeen samaistuttaa käyttöarvon tarjonnan
kanssa ja vaihtoarvon ky synnein kanssa. Tehdäkseen antiteesin
vieläkin räikeämmäksi hän vaihtaa terminologiaa, kutsuen vaih
toarvoa arvoksi, jonka määrää mielipide. Täten taistelu siirtyy
uudelle pohjalle ja meillä on toisaalta hyödyllisyys, (käyttöarvo,
tarjonta) toisaalta mielipide (vaihtoarvo, kysyntä).
Miten sovittaa nämä kaksi vastakkaista tekijää? Miten saada
ne sopeutumaan? Voisiko löytää vaikkapa vain yhden kohdan,
joka olisi niillä yhteinen (vertauskohtana).
“ Tietysti — huudahtaa herra Proudhon — sellainen kohta on
olemassa; se on vapaa tahto. Hinta joka on kysynnän ja tar
jonnan — , mielipiteen ja hyödyllisyyden välisen taistelun tulos,
ei voi olla ikuisen oikeudenmukaisuuden ilmaisu.”
Herra Proudhon jatkaa antiteesihän edelleen:
“ Vapaana ostajana olen minä tarpeitteni tuomari, esineen
tarkoituksen mukaisuuden tuomari, tuomari hinnalle jonka minä
tahdon maksaa siitä. Toisaalta vapaana tuottajana, .— tuotanto-
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on Ricardon arvoteorian utopistista tulkintaa. Ricardo toteaa
kaavansa totuuden mukaisuuden, johtamalla sen kaikista talou
dellisista suhteista ja selittämällä sen avulla kaikki ilmiöt vie
läpä nekin, jotka ensi katseella näyttävät olevan ristiriidassa
sen kanssa, kuten esim. korko, pääomien kasaantuminen ja työ
palkan suhtautuminen liikevoittoon; juuri tämä tekee hänen
teoriansa tieteelliseksi järjestelmäksi. Herra Proudhon uudel
leen — ja lisäksi vielä aivan mielivaltaisten hypoteesien avulla
— johdettuaan tämän Ricardon kaavan, on sen jälkeen pakoitettu etsiskelemään yksityisiä taloudellisia tosiasioita, joita hän
väärentää ja selittää väärin, tarkoituksella käyttää niitä asiassa
esimerkkeinä, jo olemassa olevina sovellutuksina, hänen uudel
leen muodostamisaatteidensa toteuttamisen alkuna. (Katso mei
dän 3 pyk. “ Konstituoidun arvon sovelluttaminen” .)
Siirtykäämme sitten johtopäätöksiin joita herra Proudlion
tekee konstituoidusta (tvöajalla määrätystä) arvosta.
Työmäärä on saman arvoinen kuin tuote, joka on työ
määrällä saatu.
Jokainen työpäivä maksaa toisen työpäivän, so. yhtäsuu
ri yhden työläisen työmäärä maksaa yhtä paljon kuin toisenkin
työläisen: niiden välillä ei ole laadullista eroa. Työmäärän ol
lessa yhtä suuren toisen tuote vaihdetaan toisen tuotteeseen.
Kaikki ihmiset ovat palkkatyöntekijöitä ja lisäksi työntekijöitä
jotka saavat yhläsuuren maksun yhtäsuuresta työajasta. Vaihto
suoritetaan täyden tasa-arvoisuuden pohjalla.
_ Edustavatko nämä päätelmät luonnollisia, kiinteitä seurauk
sia “ konstituoidusta” eli työajan määräämästä arvosta?
Jos tavaran suhteellisen arvon määrää työmäärä, joka vaa
ditaan tavaran tuottamiseen, niin tästä itsestään seuraa, että
työn suhteellisen arvon, eli työpalkan aivan samoin määrää työ
palkan tuottamiseen tarvittava välttämätön työ. Työpalkan, so.
suhteellisen arvon eli työnhinnan määrää siis se työmäärä, joka
tarvitaan kaiken sen tuottamiseen, jota vaaditaan* työläisen elä
män ylläpitämiseen. "Jos vähennätte hattujen tuotantokustan
nuksia, niin niiden hinta loppujen lopuksi laskee niiden uusien
luonnollisten hintojen tasalle, vaikka niiden kvsvntä kaksinker
taistuisi, kolminkertaistuisi tai nelinkertaistuisikin. Vähentäkää
ihmisten elantokustannuksia pienentämällä työtätekeville vält
tämättömän ruoka- ja vaatetustarpeiden luonnollista hintaa, niin
työpalkka loppujen lopuksi laskee katsomatta siihen, että työläiskysyntä saattaa hyvin voimakkaasti lisääntyä”. (II osa, siv
253; venäl. käännös siv. 290).
Ricardon kieli tietystikin on äärimäisen kyvnillinen. Hattu
jen tuotantokustannuksien asettaminen samalle tasolle ihmisen
elantokustannuksen kanssa — se merkitsee ihmisen käsittele-
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inistä hattuna. Mutta emme pidä suurta nielua kvynillisyydestä.
Kyynillisyys 011 asioissa, mutta ei sanoissa, jotka näitä asioita
ilmaisevat. Muutamat ranskalaiset kynäilijät, kuten muiden
muassa D ro z 47, Blanqui *®, Rossi 49 ja muut, varaavat itselleen
viattoman huvin näyttää ylevämmyyttään englantilaisiin talous
oppineisiin nähden noudattaessaan kielen humaanisuutta ja sää
dyllisyyttä; mutta jos he moittivat Ricardoa ja hänen kouluaan
kielenkäytön kvynillisyydestä niin tekevät he sen ainoastaan
siksi, että heille on epämieluista nähdä miten nykyaikaiset ta
loudelliset suhteet kuvataan kaikessa karkeassa alastomuudes
saan ja siten paljastetaan porvariston salaisuudet.
Tehkäämme yhteenveto: työ, joka itse 011 tavaraa, mitataan
sellaisena, sillä työmäärällä joka 011 välttämätön työ-tavaran
tuottamiseen. Mitä sitten tarvitaan työ-tavaran tuottamiseen?
Sitä varten tarvitaan se työaika joka käytetään niiden esineiden
tuottamiseen, jotka ovat välttämättömiä työn keskeytymättömään
ylläpitoon, se 0 11 , varatakseen työntekijälle mahdollisuus elää ja
jatkaa sukuaan. Työn luonnollinen hinta ei ole mitään muuta
kuin työpalkan minimi *. Jos työpalkan markkinahinta nousee
korkeammalle sen luonnollista hintaa niin tapahtuu se nimen
omaan siksi, että arvonlaki jonka prinsiipin Proudhon 011 omak
sunut, löytää vastapainonsa kysynnän ja tarjonnan horjahteluis
sa. Mutta työpalkan minimi jää siitä huolimatta keskiöksi, johon
painautuvat työpalkan markkinahinnat.
Siten työalalla mitattu, suhteellinen arvo k oh talok k aalla ta
valla osottautuu työntekijän nykyaikaisen o r ju u d e n tunnuslau
seeksi sen sijaan, että se olisi kuten herra P r o u d h o n toiv oo p r o 
letariaatin vapautuksen vallan k um ou k sellisen a teoriana.
Tark astak aam m e nyt m on e ssak o tapauksessa työajan käyttä
m in en arvon mittana osottautuu soveltum attom aksi olem assa
o le v a lle luokk ien antagonismille ja työn tuotteiden epätasaiselle
* Laki jonka unikaan "luonnollinen
se on normaalinen
työvoiman hinta
sattuu yhteen työpalkan minimin kanssa, s.o. elintarpeiden arvon ekvivalentin
kanssa, jolka ovat välttämättömiä työläisen elämiin ylläpitämiseksi ja hänern
sukunsa jatkamiseksi, —• tämän lain ensikerran osoitin kirjassa •‘TJmrixse zu
einer Krir.ik der Nationalökonomie" ( “ Deutsch-Frauzösiscln, Jahrhticher, P a
riisi v. 1S44) ja "La.se der arbeitenden Klnsse in England'’. Kuten yllä olevasta
näkyy M arx silloin hyväksyi tämän lain.
Meiltä kummaltakin omaksuu sen
L assalle'Jtl. Mutta vaikka työpalkalla todellisuudessa onkin alituisesti pyrkim ys
lähetä minimi ään niin ei mainittu laki sittenkään ole oikea. Ke tosiasia, että
työvoim a maksetaan tavallisesti halvemmalla kuin on sen arvo, niin ei se
voi muuttaa sen arvon. “ K apitaalissa" M arx korjasi yllä esitetyn väitteem
(esityksessä “työvoim an osto ja m yynti")
ja samalla selvitti ne olosuhteet
( X X I I I lu ku: "kapitalistisen kasaantumisen yleinen laki” ), jotka kapitalisti
sen tuolanuon aikana johtavat työvoiman hinnan laskemiseen yhä eneni mä »
j a enemmän alle sen arvon, — F, Engels.
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jaolle — työn välittömän tuottajan (työmiehen) ja sen haltijan
(kapitalistin) kesken.
Qfttakaamme joku tuote, esim. liinakangas. Tämä tuote sel
laisenaan sisältää itseensä määrätyn työmäärän. Tämä työ
määrä jää muuttumatta, aivan kyin ei olisi muuttunut tuotteen
tuotantoon osaaottaneiden henkilöiden keskinäinen asema.
Otamme toisen tuotteen: veran ja otaksukaamme, että sen
tuotanto vaatii saman työmäärän kuin liinakankaankin.
Kun vaihdetaan näitä tuotteita toisiinsa vaihdetaan yhtä
suuria työmääriä. Kun vaihdamme yhtä suuria työmääriä m e
emme vielä muuta tuottajien keskinäistä asemaa, aivan samaten
kun emme muuta työntekijöiden ja telitailijoitten keskinäistä
asemaa. Väittäminen, että tuotteiden vaihto joiden arvo mita
taan työajalla, johtaa kaikkien tuottajien yhtäsuureen palkitse
miseen, merkitsee edellyttämistä, että ennen vaihdon tapahtu
mista jo oli olemassa yhtäläinen osanotto tuotteeseen. Kun ve
ran vaihtaminen liinaan tapahtuu niin verantuottajat saavat sen
osan liinaa, joka vastaa heidän entistä osuuttaan verassa.
Herra Proudhonin ajatuksen juoksu johtaa siihen, että hän
käsittää seuraukseksi sen, mikä paraiuimassa tapauksessa ei ole
muuta kuin todistamaton otaksuma.
Menkäämme edelleen.
Kun otamme työajan arvon mitaksi, niin edellytämmekö me
kuitenkin että työpäivät ovat ekuivalenttisia ja että toisen ihmi
sen päivä vastaa toisen ihmisen päivää. Ei.
Otaksukaamme hetkeksi, että kultasepän työpäivä vastaa hin
naltaan kolmea kutojan päivää. Tässä tapauksessa jalokivien
arvon jokainen muutos suhteessa kutomatuotteisiin,
kun jä
tämme syrjään ne hetkelliset muutokset, jotka aiheutuvat kysyn
nän ja tarjonnan horjunnasta.'-^ saattaa johtua vain työajan
käytön vähenemisestä tai lisääntymisestä puolella tai toisella
tuotantoa. Jos eri työntekijöiden kolme päivää suhtautuvat kes
kenään kuin luvut 1:2:3, niin jokainen muutos heidän tuotteil
lensa suhteellisessa arvossa on suhteellinen lukuihin 1 :2 :3 , Silli»
lailla voidaan mitata arvoa työajalla; mutta jotta voitaisiin
sovittaa tällaista mittaa, täytyy' olla taulukko, jossa on vertailtu
erilaisien työpäivien arvoa; tämä vertaileva taulukko muodostuu
kilpailun kautta.
Vastaako teidän työtuntinne minun työtuntiani? Sen kysy
myksen ratkaisee kilpailu.
Kilpailu erään amerikalaisen talousoppineen mielipiteen mu
kaan, ratkaisee, montako yksinkertaista (ammattitaidotonta)
työpäivää sisältyy ammattitaitoisen työpäivään. Eikö tämä am
mattitaitoisen työpäivän mittaaminen ammattitaidottoman työ
päivissä edellytä, että arvon mitaksi otetaan juuri yksinkertai
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nen työ? Se seikka, että arvon mittana on yksinomaan työnmäärä, ilman minkäänlaista laadun huomioon ottamista, edel
lyttää vuorostaan, että yksinkertainen työ muuttuu teollisuuden
perusteeksi. Se merkitsee, että erilaiset työt tasoittuvat kun ih
minen alistetaan koneen alaiseksi ja äärimäisen työnjaon avulla,
että työ karkoittaa ihmisen henkilöllisyyden taka-alallc, että
kellon heilurista tulee kahden työntekijän toiminnan tarkka
mittari, aivan samoin kuin se on kahden lokomotiivin nopeuden
mitta. Siksipä ei tulekaan sanoa, että tunti yhden henkilön työtä
vastaa loisen henkilön tunnin työtä, mutta oikeammin 011 sanoa,
että ihminen tunnin kuluessa 011 samanarvoinen kuin toinenkin
ihminen tunnin kuluessa. Aika 011 — kaikki kaikessa, ihminen
— ei mitään: hän 011 korkeintaan ajan ruumiillistuma. Nyt ei
enää ole kysymys laadusta. Määrä ratkaisee kaikki: tunti tun
nista, päivä päivästä; multa sellainen työn samanarvoistuttaminen ei suinkaan ole tulos herra Proudhonin ikuisesta, oikeuden
mukaisuudesta, vaan yksinkertaisesti nykyaikaisesta teollisuu
desta.
Tehtaassa, jossa työskennellään koneiden avulla, t y ö lä is e n
työ ei juuri ensinkään eroa toisen työstä. Työläiset voivat erota
toisistaan vain käyttämäänsä työaikaan nähden. Siitä huolimat
ta tämä määrällinen eroavaisuus muuttuu vississä mielessä laa
dulliseksi, sikäli kuin aika joka käytetään työhön, riippuu osaksi
puhtaasti aineellisista syistä, jonkalaisia ovat esim. fyysillinen
rakenne, ikä, sukupuoli; osaltaan esiintyy moraalisia, puhtaasti
kielteisiä ehtoja, jonkalaisia ovat kärsivällisyys, kiihkottomuus.
ahkeruus. Vihdoin jos tavataankin laadullista eroa eri työläisten
työssä, niin tämä laatu on huonoinlaatuista, joka ei läheskään
edusta varsinaista erikoisominaisuutta. Sellainen on loppukä
dessä asj,ain lila nykyisessä teollisuudessa. Siksipä jo toteutetun
koneellisen työn samanarvoisuuden herra Proudhon pitää mitta
puuna tasoittamisen toteuttamisessa jonka hän toivoo täyttyvän
kaikkialla “ tulevaisuudessa” .
Kaikki tasotlavat seuraukset, jo ta herra P r o u d h o n joh ta a
R ic a r d o n opista perustuvat syvään erheeseen. Kysym ys on siitä,
että hän sekottaa tavaroiden arvon, jo ta mitataan niihin sisäl
tyvän työn m äärällä tavaroiden arvolla jo ta mitataan “ työn ar
volla” . Jos nämä kaksi tavaroiden mittaustapaa yhdistettäisiin
y h dek si niin voisi yhtä suurella oikeudella sanoa: jo n k u n tava
ran suhteellinen arvo mitataan siihen sisältyvän työn m äärällä;
tah i: se mitataan sillä työn m äärällä jo k a sillä voidaan ostaa;
tai vielä toisin se mitataan sillä työm äärällä josta se void aan
ostaa. Mutta asia ei tapahdu ollenk aan niin. T y ö n a r v o on ylitäväh än arv ojen m iltä kuin jok a isen m u un k in tavaran arvo. Muu
tam a esim erkki riittää p are m m in selventäm ään ylläsanottua.
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Jos mitallinen leipää maksaa nykyään kahden päivän työn
.sen sijaan kun se ennen maksoi yhden, niin sen arvo on kas
tanut kaksinkertaiseksi alkuperäiseen suuruuteen nähden; mut
ta tämä mitta leipää ei saa liikkeelle kahta kertaa suurempaa
työmäärää, sen tähden että se jatkuvasti sisältää saman määrän
ravintoaineita kuin ennenkin. Siten leivän arvo mitattuna sen
tuotantoon käytetvn työn määrällä kasvaa kaksinkertaiseksi,
mutta jos mitattaisiin leivän arvo työn määrällä, joka voidaan
sillä ostaa, tai työn määrällä jolla se voidaan ostaa, niin olisi
«e vielä varsin kaukana kaksinkertaistumisesta. Toisaalta jos sa
m a työ alkaisi tuottaa kaksi kertaa enemmän pukuja kuin aikaiscminin. niin vaatteiden suhteellinen arvo vähenisi puolella,
mutta siitä huolimatta kaksinkertaisen vaatemäärän ostokyky
työhön nähden ei tulisi kahta kertaa pienemmäksi eli toisin sa
noin samalla työn määrällä ei voitaisi ostaa kahta kertaa suu
rempaa vaatteiden määrää; ja tämä sentähden, että puolet val
mistetuista vaatteista tulee aina tekemään saman palveluksen
-työläiselle kuin aikaisemminkin.
Siten tuotteiden suhteellisen hinnan määritteleminen työn ar
volla merkitsee asettua ristiriitaan taloustieteellisten tosiasioiden
kanssa. Se merkitsee suhteellisen arvon määrittelemistä toisen
suhteellisen arvon kautta, joka itse vaatii määrittelyä; se mer
kitsee tyhjän takaa ajamista. Ei ole epäilyäkään siitä että herra
Proudhon sekoittaa kahta mittaustapaa — mittaamista jonkun
tavaran tuottamiseen tarvittavan välttämättömän työajan avulla
ja mittaamista työn arvon avulla. "Jokaisen ihmisen työ
, sa”
noo hän — voi ostaa arvon, jonka se itseensä sisältää . Siten
hänen mielestään määrätty työmäärä, joka sisältyy tuotteeseen,
on yhtä suuri kuin työläisen palkkio, so. yhtä suuri kuin työn
arVo. ___ Samalla perusteella hän sekottaa tuotantokustannukset
tvöpalkan kanssa.
.
* "Mitä on työpalkka? Se on viljan tuotantokustannukset jne.,
se on kunkin tavaran täysi hinta” . Vähän kauempana hän sanoo^
•"Työpalkka on rikkautta luovien elementtien suhteellisuus.”
Mitä on työpalkka? Se on työn arvo.
Adam Smith joskus ottaa mitaksi tavaran tuottamiseen tar
vittavan välttämättömän työajan arvon, joskus itse työnarvon.
Ricardo osoitti tämän virheen selvästi osottamalla eron molem
pien mittaustapojen välillä. Herra Proudhon vielä suurentaa
Adam Smithin virhettä samaistuttamalla kaksi käsitettä, jotka
edellinen asetti vain rinnakkain.
'
Herra Proudhon etsii tavaroiden suhteellisen arvon niittää
löytääkseen siten oikean suhteen jossa työläisten on osallistut
tava tuotteeseen eli toisin sanoen määrätäkseen työn suhteellisen
arvon. Tavaroiden suhteellisen arvon mitan määrittelemiseksi
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hän ei löytänyt mitään parempaa tietä kuin esittää määrätyn
työn työmäärän ekvivalentiksi sen tuotteiden summan, joka sillä
on tuotettu, mikä merkitsee samaa kuin edellyttää, että kokoyhteiskunta muka muodostuu yksinomaan työläisistä, jotka saa
vat oman tuotteensa työpalkan muodossa. Sitä paitsi hän käsit
tää vallitsevaksi tosiasiaksi eri työn tekijöiden työpäivän yhdenhintaisuuden. Sanalla sanoen: hän etsii tavaroiden suhteellisen
arvon mittaa, voidakseen löytää yhtä suuren palkkion työtä
tekeville ja pitää olemassaolevana tosiasiana työpalkkojen yhdensuuruisuuden, voidakseen tästä yhdensuuruisuudesta lähtien
löytää tavaroiden suhteellisen arvon mitan. Mikä ihmeellinen
dialektiikka!
“ Say ja häntä seuraavat talousoppineen huomasivat, että
ottamalla työn arvon periaatteeksi ja todelliseksi syyksi, m e
joudumme kulkemaan ympyrää, koska työ itse täytyy määritellä
ja on se samanlainen tavara kuin kaikki muutkin. Talousoppi
neiden suostumuksella huomautan että puhuessaan sillä tavalla.
he osuttavat hämmästyttävää tarkkaamattomuutta.
työlle ei
myönnetä arvoa (valoir) siksi, että se on itse tavara, vaan siksi
että sen edellytetään potensiaalisesti (mahdollisuutena) sisältä
vän arvon. Työnarvo on numerollinen ilmaisu syyn esiintymis
tä seurauksien piirissä. Se on samanlainen fiktio kuin kapitaalut
tuottavaisuus. Kapitaali maksaa (vaut), työ tuottaa. Likimää
räisiä termejä käyttäen puhutaan työnarvosta . . . ly ö on kuten
vapauskin . . . luonteeltaan jotain epäselvää ja epämääräistä»
joka laadullisesti tulee määritellyksi vain objektissaan; toisin
sanoin se tulee todellisuudeksi tuotteensa kautta.
“ Mutta m iksik ä ahdistella? Kun taloustieteilijä (lue herra
P r o u d h o n ) muuttaa esineiden nim iä v era r eru m vocabu la , hän,
itse (im plicite) epäsuorasti tunnustaa v oim attom uu ten sa ja las
ke e aseensa” . ( P r o u d h o n I osa, siv. 188).
Kuten jo olemme nähneet Proudhon muuttaa tvönarvon tuot
teiden arvon “ todelliseksi syyksi”, niin että työpalkka
“ työnarvon virallinen nimitys” — muodostaa hänen mielestään jokai
sen esineen täyden hinnan. Siksi häntä hämmentääkin Sayn
vastaväitteet: Työ-tavarassa, tässä kauheassa todellisuudessa,
hän näkee vain kieliopillisen lyhennyksen. Se merkitsee, että
nykyaikainen yhteiskunta, joka perustuu työ-tavaralle, nojautuu
nykyään runolliseen vapauteen, kuvalliseen ilmaisuun. Ja jos
yhteiskuntaa haluttaa poistaa “ kaikki nuo epämukavuudet” ,
joista se kärsii, niin sen tulee vain muuttaa vastenmieliseltä ka
jahtavat ilmaisumuodot, muuttaa kieltä; ja tätä varten sen tulee
kääntyä akademian puoleen ja pyytää siltä sanakirjansa uutta
painosta. Kaiken sen jälkeen, mitä olemme kuulleet, ei ole vai
kea ymmärtää, miksi teoksissa jotka ovat omistettu poliittiselle
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taloustieteelle herra Proudhon katsoo tarpeelliseksi ryhtyä pit
kiin pohtimisiin etymoloogiasta ja muista kieliopin osista. Siten
hän esimerkiksi antautuu oppineeseen tutkisteluun sanan “ ser
vus” vanhentuneeseen johtamiseen sanasta “ servare” . Näillä filoloogisilla pohtimisilla on syvä esoteerinen, kätketty tarkoitus,
ne muodostavat herra Proudhonin perusteluissa merkittävän
osan.
Sikäli kuin työtä myydään ja ostetaan, se on samanlainen
tavara kuin kaikki muutkin ja on sillä siis vaihtoarvonsa. Mutta
tvönarvo, eli työ tavaran muodossa tuottaa aivan yhtä vähän
kuin viljan arvokin — eli vilja tavarana ollessaan — on ravintoa.
Työ ‘'maksaa” enemmän tai vähemmän katsoen ruokatarpei
den suurempaan tai pienempään kalleuteen, työkäsien kysynnän
aa tarjonnan siihen tai tähän suuruuteen jne, jne.
Työ yleensä ei ole “jotakin epämääräistä” . Työtä yleensä ei
ostela eikä myydä, vaan täysin määrättyä työtä ja samalla kun
sen laadullisesti määrää objekti, niin objektinkin vuorostaan
määrää työn erikoislaatu.
Sikäli kuin työtä * ostetaan ja myydään on se itse tavara.
Miksi sitä ostetaan? “ Siksi että se potenssiaalisena sisältää ar
von". Mutta kun sanotaan, että se ja se esine on tavara, niin
puhe ei enää ole tarkoituksesta, jossa se ostetaan, s.o. ei hyö
dystä, jota siitä halutaan saada, ei käytöstä johon sitä halutaan
sovittaa, vaan se on tavara kaupan esineenä. Kaikki herra
Proudhonin harkitsemiset johtavat seuraavaan: työtä ei osteta
välitöntä tarvetta varten. Tietysti, ei, — sitä ostetaan tuotanto
välineenä, kuten ostetaan sanokaamme — kone. Sikäli kuin työ
011 tavara, sillä on arvo, mutta se ei tuota. Herra Proudhon voisi
sanoa samalla oikeudella, että tavaraa ei yleensäkään ole, koska
kaikki tavarat ostetaan vain tuon tai tämän hyödyllisyytensä ta
kia, eikä koskaan tavarana sellaisenaan.
Mitatessaan tavaroiden arvoa työllä, herra Proudhon itse se
kavasti käsittää, että työtä ei voida mitata tällä yleisellä mitalla,
sikäli kuin työllä on arvo, kuin se on tavara. Hänellä on tunne
siitäkin, että tämä merkitsee työpalkan minimin tunnustamista
välittömän työn luonnolliseksi ja normaaliseksi hinnaksi, ja si
ten
mukautumista
nykyaikaiseen
yhteiskuntajärjestelmään.
Välttääkseen tätä kohtalokasta johtopäätöstä hän tekee äkki
käännöksen ja vakuuttaa, että työ ei ole tavara, eikä sillä voi
olla arvoa. Hän tällöin unohtaa, että itsehän hän otti työn mi
taksi, unohtaa että koko hänen systeeminsä perustuu työ-tavaral

* Toimessa ranskankielisessä
kirjoit f-tru: •'työvoima” .
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le, kaupan työ-esineelle, jota myydään, ostetaan, vaihdetaan tuot
teisiin jne, ja loppujen lopuksi työhön, joka muodostaa työläisen
tulojen välittömän lähteen. Hän unohtaa kaikki.
Pelastaakseen systeeminsä päättää hän uhrata sen perusteet.
“ Et propter vitam vivendi perdere causas!”
Me olemme tulleet uuteen “konstituoidun arvon” määritel
mään.
“ Arvo on rikkautta luovien tuotteiden proportionaalisuuden
nuhde."
Huomaamme ensiksikin, että pelkässä sanonnassa “suhteel
linen eli vaihtoarvo” sisältää jo käsitteen yhdestä tai toisesta
suhteesta jossa tuotteet vaihdetaan toisiinsa. Kun te tämän
suhteen nimitätte “proportionalisuuden suhteeksi” niin ette te
muuta yhtään mitään suhteellisesta arvosta paitsi sanonnan.
Tuotteen arvon kohoaminen tai laskeminen ei ensinkään hä
vitä sen ominaisuuksia vaan on tässä tai tuossa “proportio
nalisuuden suhteessa” toisiin tuotteisiin, jotka luovat rikkautta.
Miksikä siis tämä uusi termi joka ei tuonut mitään uutta
käsitettä ?
Proportionalisuuden suhde johtaa ajatuksen moniin mui
hin taloudellisiin suhteisiin: esim. tuotannon proportionalisuuteen, oikeaan proportioon kysynnän ja tarjonnan välillä jne.;
sillä kaikkea tätä ajatteli herra Proudhon pukiessaan sana
muotoon didaktisen pykälänsä vaihtoarvosta.
Ennen kaikkea koska tuotteiden suhteellisen arvon määrää
työn vertailtava määrä, joka on käytetty kunkin niiden tuot
tamiseen, niin
tässä tapauksessa proportionalisuuden suhde
merkitsee erilaisten tuotteiden suhteellista määrää, jotka voi
daan tuottaa tänä ajankohtana ja siis vaihtaa toisiinsa.
Tarkastelkaammepa, mitä Herra Proudhon, johtelee tästä
proportionalisuuden suhteesta.
Jokaiselle on tunnettua, että niissä tapauksissa, jolloin ky
syntä ja tarjonta ovat keskinäisessä tasapainossa, niin jokai
sen tuotteen suhteellisen hinnan tarkalleen määrää niihin si
sällytetty työ, s.o. tämä suhteellinen arvo ilmaisee proportio
nalisuuden suhdetta juuri siinä mielessä, kuin me sen vasta
selostimme.
Herra Proudhon kääntää päälaelleen asiain todellisen jär
jestyksen. Alkakaapa tuotteiden suhteellisen arvon mittauk
sesta niihin sisällytetyllä työllä — sanoo hän — niin silloin
kysyntä ja tarjonta epäilemättä joutuvat tasapainoon. Tuo
tanto vastaa silloin kulutusta, tuotteet joutuvat vaihdetuksi
esteettömästi, niiden markkinahinnat tarkalleen ilmaisevat nii
den todellista arvoa. Sen sijaan, että sanoisi, kuten ihmiset
yleensä, että kauniilla ilmalla käy paljon ihmisiä kävelyllä,
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herra
Proudhon
lähettää
ihmisiä
kävelemään, taatakseen
heille hyvän ilman.
Sen mitä herra Proudhon esittää seurauksena, joka johtuu
vaihtoarvon apriorisesta työajalla määrittelemisestä, saattaisi to
teutua vain likipitäen seuraavasisältöisen lain mukaisesti: vas
taisuudessa on tuotteet vaihdettava tarkassa suhteessa niihin
käytettyyn työaikaan nähden. Olkoonpa kysynnän ja tarjonnan
suhde mikä hyvänsä, -tavaroiden vaihdon on aina tapahduttava
niin kuin tuotettu tavaramäärä täysin vastaisi kysyntää. Koet
takoonpa herra Proudhon laatia tuollaisen lakiluonnoksen ja
ajaa sen läpi: siinä tapauksessa me emme vaadi häneltä to
disteluja. Mutta jos hän päinvastoin haluaa puolustaa teoriaansa
talousoppineena eikä lainlaatijana, niin on hänen todistettava,
että tavaran tuottamiseen käytetty välttämätön aika tarkalleen
vastaa hyödyn suuruutta ja ilmaisee tavaran proportionalista suh
detta kysyntään ja siis yhteiskunnallisen rikkauden summaan.
Sellaisessa tapauksessa, jos tuotteet myydään, tuotantokustannuksiensa suuruisilla hinnoilla, tarjonta ja kysyntä tulevat aina
olemaan tasapainossa, koska edellytetään, että tuotantokustan
nukset ilmaisevat tarjonnan ja kysynnän todellista suhdetta.
Herra
Proudhon
todella koettaa todistella, että tuotteen
tuottamiseen tarvittava välttämätön työaika, ilmaisee todellista
suhdetta sen tarpeeseen, siten että esineet, joiden tuottamiseen
arvitaan vähimmin aikaa, ovat välittömästi hyödyllisimmät
jne asteettain. Ylellisyysesineiden tuottaminen jo todistaa, tä
män teorian mukaan, että yhteiskunnalla on liikaa aikaa, joka
tekee mahdolliseksi tyydyttää eräitä ylcellisyystarpeita.
Mitä tulee tämän väitteen todistamiseen, niin herra Proudhon
näkee sen siinä havaitsemassaan tosiasiassa, että hyödyllisim
mät esineet vaativat vähimmin aikaa tullakseen tuotetuksi ja
että yhteiskunta aina alkaa teollisuuden helpoimmista aloista,
vähitellen sitten “ siirtyen tuottamaan esineitä, jotka maksavat
paljon suuremman työajan, ja vastaavat korkeampia tarpeita .
Herra Proudhon ottaa Dunoyeriltä esimerkin extraktivisesta,
hankkivasta teollisuudesta, — hedelmien kokoaminen, paimentolaisuus, metsästys, kalastus jue, — jotka ovat yksinkertai
sinta, vähimmin kustannuksia vaativia, jonka vuoksi ihminen
aloittikin
niistä
“ toisen
luomisensa ensimäisenä päivänä .
Hänen ensimäisen luomisensa ensimäinen päivä on kuvattu
Mooseksen I kirjassa, jossa jumala on ensimäinen teollisuuden
harjoittaja.
Todellisuudessa asiat kulkevat aivan toisin, kuin ajattelee
herra Proudhon. Aivan sivistyksen alkuaikoina tuotannon pe
rustana on ammattien, säätyjen, luokkien antagonismi ja vih
doin kasaantuneen työn ja elävän työn antagonismi. Ilman an
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tagonismia ei ole edistystä: se on laki, johon sivistyksen on
täytynyt mukautua tähän päivään asti. Nykyaikaan asti ovat
tuotantovoimat
kehittyneet
luokkaristiriitojen vaikutuksesta.
Kun sanotaan, että ihmiset ovat voineet siirtyä tuottamaan
edistyneemmän tason tuotteita, ja monimutkaisempiin tuotan
nonaloihin siksi, että kaikkien työntekijöiden kaikki tarpeet oli
sivat olleet tyydytetyt, niin merkitsee se kieltää luokkaristi
riidat ja vääristää koko historian kulun. Yhtä suurella oikeu
della olisi voinut sanoa, että Rooman keisarikautena elätet
tiin ankeriaita (mureeneja) keinotekoisissa järvissä siksi, että
koko Rooman kansalla oli ylellisesti ravintoa, kun päinvastoin
tiedämme, että samaan aikaan kuin Rooman kansalta puuttui
välttämättömiä varoja ravinnon ostamiseen, niin aristokraa
teilta ei puuttunut orjia, joita he saattoivat syöttää ankeriail
leen.
Elintarpeiden hinnat ovat miltei alituisesti kohonneet, sa
malla kuin teollisuustuotteiden ja yleellisyystarpeiden hinnat
miltei jatkuvasti ovat laskeneet51. Ottakaamme esim. vaikka
maatalouden: kaikkein välttämättömimmät tuotteet — vilja,
liha jne — kallistuvat, kun taas puuvillan, sokerin, kahvin
jne hinta alituisesti, hämmästyttävässä määrässä laskee. Vie
läpä ruokatarpeidenkin joukossa olevat ylellisyysesineet, kuten
artisokka ja parsa ovat nykyään suhteellisesti halvemmat kuin
kaikkein larpcellisimmat elintarpeet. Meidän aikanamme tuo
tetaan yleellistä helpommin kuin välttämätöntä. Vihdoin eri
historialliset kaudet ovat suhtautuneet hinnoitteluun paitsi eri
tavoin, vielä vastakkaisestikin. Koko keskiajan olivat maanviljelystuotteet suhteellisesti halvemmat kuin teollisuuden tuot
teet; uusimpana aikana niiden välillä on päinvastainen suhde.
Seuraako tästä, että maanviljelystuotteiden hyödyllisyys on vä
hentynyt sitten keskiajan?
Tuotteiden käytön määräävät yhteiskunnalliset suhteet, joissa
ovat kuluttajat, kun taas itse nämä ehdot perustuvat luokka
ristiriitoihin.
Puuvilla, peruna ja viina ovat kaikkein yleisimmät kulutusesineet. Peruna on synnyttänyt risataudin; pumpuli on
useimmissa tapauksissa syrjäyttänyt liina- ja villakankaan,
vaikka viimemainitut monessa suhteessa — esim. puhtaastiterveydellisessä
mielessä — ovat pumpulia paljon hyödyllisemmät: lopuksi viina on voittanut oluen ja viinin, vaikka
viina yleisen arvostelun mukaisesti tunnustetaan käyttötavarana myrkyksi. Kokonaisen vuosisadan ajan ovat hallitukset
taistelleet tämän europalaisen opiumin kanssa. Talous on voit
tanut; se on sanellut lakinsa kulutukselle.
Miksikä puuvilla, peruna ja viina ovat tulleet porvarillisen
Filosofian k u r j u u s — 5
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yhteiskunnan kulmakiviksi ? Siksi, että niiden tuotanto vaatii
vähän työtä ja siksi niillä on huokein hinta. Mutta miksi hal
vin hinta edellyttää suurinta kulutusta? Seurauksenako hal
pojen tuotteiden ehdottomasta hyödyllisyydestä, niiden ominai
suudesta paraimmalla tavalla tyydyttää työläisen tarpeet ih
misenä, eikä ihmisen tarpeita työläisenä? — Ei, se on siksi,
että kurjuudelle perustuvassa yhteiskunnassa, kaikkein kur~
jimmilla tuotteilla on kohtalokas etu tyydyttää laajojen kan
sanjoukkojen tarpeet.
Kun sanotaan, että halvimmilla tuotteilla on laajin kuluttajapiiri siksi että ne tästä päättäen ovat hyödyllisimmät mer
kitsee sen väittämistä, että viinan suunnaton leviäminen tuotantokustannuksiensa halpuuden
takia on mitä vakuuttavin
todistus sen hyödyllisyydestä; se merkitsee, että proletariaatille
sanotaan perunan olevan sille hyödyllisempää kuin liha; se
merkitsee nykyisen asiain tilan tunnustamista; se merkitsee
vihdoin esiintymistä yhdessä herra Proudhonin kanssa sellai
sen yhteiskunnan puolustajana jota et käsitä.
Tulevaisuuden yhteiskunnassa jossa luokkavastakohdat ka
toavat, jossa ei ole luokkia, ei kulutusta määrää minimiaika
joka on välttämätön tuotantoon, vaan päin vastoin, tämän tai
tuon esineen tuottamiseen käytettävän ajan suuruuden määrää
esineen hyödyllisyys.*
Palaamme kuitenkin takaisin herra Proudhonin teeseihin.
Niin pian kuin tuotteen valmistukseen tarvittava välttämätön
työaika ei puhu sen hyödyllisyydestä, niin tämän esineen
vaihtoarvokaan, jonka ennakolta määrää siihen kulutettu työ
aika, missään tapauksessa ei voi säännöstellä tarjonnan ja
kysynnän oikeaa suhdetta, se on proportionalisuuden suhdetta
siinä mielessä, jonka sille toistaiseksi edellyttää herra Proud
hon.
Proportionalisuuden suhde tarjonnan ja kysynnän välillä,
se on kyseessä olevan tuotteen proportionaalinen suhde tuo
tannon koko kokonaisuuteen, ei tule määrätyksi tämän tuot
teen myymisellä sellaiseen hintaan joka on tuotantokustannuksiensa suuruinen. Vain kysynnän ja tarjonnan horjunta osottavat tuottajille sen määrän, jossa kyseessä olevaa tavaraa tulee
tuottaa, saadakseen sen vaihtamisesta ainakin tuotantokus
tannukset. Ja koska nämä horjunnat ovat keskeytymättömiä
niin keskeytymätön on myöskin kapitaalin edestakainen vir
taaminen eri tuotanto aloilla.
* Saksalaisessa
ja 2 ranskalaisessa
painoksessa lauseen loppu
k u u lu u :
“ erilaisten tuotteiden tuottamiseen (käytetyn ajan — Suom.) tulee määrää
mään niiden yhteiskunnallisen hyödyllisyyden aste” . Tämä korjaus on tehty
M arxin j a 1Engelsin osoituksesta.
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“ Vain
tällaisten muutosten kautta erottautuu juuri niin
paljon pääomaa kuin on tarvis eikä enempää eri kysynnän alais
ten tavaroiden tuotantoon. Hintojen kohoamisen tai alenemi
sen kautta liikevoitto kohoaa suuremmaksi tai laskee pienem
mäksi yleistä normia ja pääoma virtaa sellaiselle teollisuus
alalle tai sieltä pois, missä muutos on tapahtunut. Kun me
katsomme
suuren
kaupungin markkinoita ja kiinnitämme
huomiota
siihen,
kuinka
säännöllisesti ne ovat varustettu
paikallisilla ja tukolaisilla tavaroilla vaaditussa määrässä
ja
kaikenlaisissa
olosuhteissa, katsomatta
kysynnän muu
toksiin
mielitekojen
tai
väestömäärän vaihteluista
riip
puen, miten harvoin sattuu liikatäyttymistä liian runsaasta
tarjonnasta, tai syntyy tavaton liintain kalleus kysynnän ja
tarjonnan suhteettomuudesta, — niin on meidän tunnustettava,
että periaate, joka tarpeellisessa määrässä tarkalleen jakaa
kapitaalin tuotannon kaikille aloille, osottautuu vaikutuksel
taan paljon voimakkaammaksi kuin tavallisesti edellytetään” .
(Ricardo I osa siv. 105 ja 108; ven. kään. siv. 50) .
Jos herra Proudhon tunnustaa tuotteiden arvon määräämi
sen työajalla, niin täytyy hänen tunnustaa myöskin tämä horjumisliike, joka yksin tekeekin työajasta arvonmitan.* “ Proportionalisuuden konstituoitua suhdetta” ei yleensä ole ole
massa. On olemassa vain konstituoiva liike.
Me juuri olemme nähneet missä mielessä on oikein puhua
proportionalisuudesta
seurauksena
arvon
määrittelemisestä
työajalla. Nyt me näemme kuinka tämä arvon mittaaminen
ajalla, jota Proudhon sanoo proportionalisuuden laiksi, muut
tuukin proportionalisuudettomuuden laiksi.
Jokainen uusi keksintö, joka tekee mahdolliseksi tuottaa
tunnissa sen mitä ennen on tuotettu kahdessa tunnissa tun
tuvasti alentaa hinnat kaikilta sen alan tuotteilta markkinoilla.
Kilpailu pakoittaa tuottajan myymään kahden tunnin tuotteet
yhtä halvalla kuin yhdenkin tunnin tuotteet.
Se toteuttaa
lakia, jonka mukaan tuotteen suhteellisen arvon määrää sen
tuottamiseen tarvittava välttämätön työaika. Se tosi asia, että
työaika on vaihtoarvon mitta muuttuu siten vakituiseksi työn
hinnan polkijaksi. Vielä enempi, hinnan aleneminen ei ulotu
ainoastaan niihin tavaroihin, jotka on viety markkinoille, vaan
tuotantovälineihinkin, koko tuotantolaitokseen. Tämän tosi
asian osottaa jo Ricardokin sanoessaan: “jatkuvasti lisäämällä
* Kuten näkyy
Engelsin käsikirjoitetuista
huomautuksista joiden
valokuvauskopioita säilytetään M arxin ja Engelsin instituutissa, Engels ja M arx
ovat aikoneet tähän kohtaan lisätä sa n a t: “ yhteiskunnissa jotka perustuvat
yksilölliseen vaihtoon” .
5*
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tuotannon helppoutta, me samanaikaisesti vähennämme eräi
den aikaisemmin tuotettujen tavaroiden arvoa” . (II osa siv. 59*).
Sismondi menee vielä pitemmälle hän näkee tässä työajan
“ konstituoimassa arvossa” nykyaikaisen teollisuuden ja kaupan
kaikkien ristiriitojen lähteen. “Vaihtoarvon — sanoo hän —
loppukädessä aina määrää kyseessä olevan esineen tuottami
seen tarvittavan välttämätön työn määrä; ei sen työn joka
todella on tähän käytetty, vaan sen työn jonka se tulee mak
samaan mahdollisesti täydellisentyneempien tuotantovälineiden
aikana. Tämän työmäärän, vaikka sitä ei ole helppo määrätä
tarkalleen, aina oikeen määrittelee k ilp a ilu ... Tämä on pe
rusteena kauppiaan laskelmille tämän määrätessä hintoja sa
moin kuin ostajalle tarjotessaan hintoja. Edellinen mahdolli
sesti vakuuttaa, että esine hänelle on maksanut 10 työpäivää,
mutta jos toinen tietää että tästä lähtien se voidaan tuottaa
8 päivässä ja jos kilpailu tarjoaa todistuskappaleita, joka kum
mallekin riittää vakuuttamaan jälkimäisen todistukset, niin
hinta vahvistetaan kahdeksaksi päiväksi ja kauppa tehdään
tällä hinnalla. Niin myyjä kuin ostajakin tietävät, että esine
on hyödyllinen, että se on haluttu, että ilman esineen tarvetta
ei sitä voitaisi myydä, mutta esineen hinnan määrittely ei ota
huomioon esineen hyödyllisyyttä. (Etudes etc II osa, siv. 267,
édition Bruxelles.)
On tärkeää olla unohtamatta sitä seikkaa, että esineen ar
voa ei määrää se aika, jonka kuluessa sè on tuotettu vaan se
minimiaika jossa se voidaan tuottaa ja tämän minimin mää
rää kilpailu. Olettakaamme hetkeksi, että kilpailua ei ole, eikä
ole siis mahdollisuutta konstateerata kyseessäolevan tuotteen
valmistamiseen tarvittavan välttämättömän työajan minimiä.
Mitä silloin tapahtuu? Herra Proudhonin teorian mukaan riit
tää se, että tuotteen valmistamiseen on käyttänyt kuusi tuntia,
perusteeksi oikeudelle vaatia kuusi kertaa enempi hintaa kuin
se joka on käyttänyt vain yhden tunnin samanlaisen esineen
valmistamiseen.
“ Proportionalisuuden suhteen” asemasta meillä on proportionalisuudettomuuden suhde, jos me vain jotain suhteita, hyviä
tai pahoja, säilytämme.
Työn jatkuva hintojen polkeminen on vain yksi seuraus ta
varoiden hintojen arvioinnista työajalla. Tämä arviotapa sel
vittää myöskin hintojen tavattoman nousun, liikatuotannon ja
monta muuta teollisuus anarkian ilmiötä.

* Käsikirjoituksessa on erheellisesti osoitettu ranskalaisen
Venäl. käännöksessä vastaava kohta on sivulla 201 v 1929 p.

kään.
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Mutta synnyttääkö arvonmitaksi otettu työaika edes tuot
teiden suhteellisen erilaatuisuuden, joka niin viehättää herra
Proudhonia?
Aivan päinvastoin, se saattaa tuotteiden piiriin monopoolin
herruuden kaikkine ykstoikkoisuuksineen, — monopoolin joka
kuten kaikille tunnettua ja kaikkein nähtävissä jo on vallannut
tuotantovälineiden piirin. Nopeasti edistyä voivat enää vain
muutamat teollisuuden alat, kuten esim. puuvillateollisuus. Täl
laisen kehityskulun luonnollisena seurauksena on hintojen no
pea aleneminen sanokaamme esim. puuvillateollisuuden alalla,
mutta sikäli kuin puuvilla halpenee laskee myöskin liinakangas suhteellisesti. Mikä tästä on seurauksena? Liinakangas vaih
tuu puuvillakankaaseen. Siten on liinakangas karkoittunut mel
kein koko Pohjois-Amerikasta ja proportipnaalisen monilajisuuden asemasta on siellä pumpulin valtius.
Mitä jää silloin tästä “ proportionaalisuuden suhteesta” ? Ei
mitään paitsi hyväntahtoisen ihmisen toivomukset, joka haluaisi
että tavaroita tuotettaisiin proportioissa, mikä tekisi mahdolli
seksi myydä niitä kohtuuhintoihin. Kaikkina aikoina kunnon por
varit ja filantropiset talousoppineet ovat olleet innostuneita
tällaisten viattomien toivomusten lausumiseen.
Annamme puheenvuoron ukko Bois-Guillebertille :53
“Tavaroiden hinnan — sanoo h ä n —- tulee aina olla pro
portionalinen koska vain sellainen niiden sovittaminen tekee
mahdolliseksi tavaroiden yhdenaikaisen olemassaolon ja tekee
ne mahdollisiksi millä hetkellä hyvänsä (tässä meillä on Proudhonin alituinen kykeneväisyys vaihtoon)
vahvistamaan toi
s ia a n ... Rikkaus ei ole mitään muuta, kuin tätä jatkuvaa
vaihtoa ihmisten kesken, jotka työskentelevät jne., sen tähden
olisi kauhistuttavaa sokeutta etsiä köyhyyden syytä tällaisten
suhteiden pysähtymisen ulkopuolelta, — pysähtymisten, jotka
aiheutuvat
hintojen
proportionalisuuden
rikkoutumisesta.
(Dissertation sur nature des richesses, ed. Daire.)
Kuunnelkaamme myöskin nykyaikaista talousoppinutta:
Suuri laki, jonka pitää tulla sovitetuksi tuotantoon, on
proportionalisuuden laki (the law of proportion) vain se yksin
voi säilyttää arvon jatkuvaisuuden.. . / Ekvivalentti on taat
tava . . . Kaikki kansat ovat eri aikoina erilaisten säännöstely
jen ja rajoitusten avulla koettaneet toteuttaa edes jossain mää
rin tätä proportionalisuuden lakia; mutta ihmisen luonnossa
oleva egoismi saattaa ihmiset kumoamaan koko tämän säännöstelyjärjestelmän. Tuotanto joka on asetettu asianomaisiin
suhteisiin “ proportionate production’’ on todellisen sosiaalitaloustieteen täyttä toteuttamista” (W . Atkinson, Principles of
political economy, Lontoo 1840 siv. 170 ja 195).
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. T rojd* Tämä todellinen suhde tarjonnan ja kysyn
nän välillä joka jälleen alkaa olla tällaisten lämpifhien toivo
musten esineenä, on kauan lakannut olemasta. Se on siirty
nyt entisyyksien joukkoon. Se oli mahdollista vain silloin kun
tuotantovoimat oli rajoitetut eikä vaihto mennyt aivan ah
taampien rajojen ulkopuolelle. Suurteollisuuden ilmestyttyä täy
tyi oikean proportionaalisuuden hävitä ja tuotannon oli kohta
lokkaalla tavalla
käytävä lävitse keskeytymättömien,
toinen
toistaan seuraavien tuotantotilojen kautta: kukoistus-, kiristy
vän (depressioni)
kauden, pula-, lama- ja uuden kukoistus
kauden jne. kautta.
Sismondin tapaiset henkilöt, jotka haluavat palata tuotan
non säännölliseen proportionalisuuteen, kuitenkin säilyttämällä
nykyisen yhteiskunnan perusteet, ovat taantumuksellisia, koska
johdonmukaisesti
heidän täytyy toivoa menneiden aikojen
teollisuuden kaikkien muidenkin ehtojen palautumista.
Mikä on pidättänyt tuotantoa, enemmän tai vähemmän
säännöllisissä proportioissa? Kysyntä, joka hallitsee tarjontaa
ja on olemassa sitä ennen. Tuotanto on seurannut kulutusta
askel askeleelta. Suurteollisuus, jota sen omat tuotantoväli
neet pakottavat tuottamaan yhä suuremmissa ja suuremmissa
määrin, ei voi odottaa kysyntää. Tuotanto käy edellä kulutusta,
tarjonta herättää kysynnttn.
Nykyaikaisessa yhteiskunnassa, yksityiseen vaihtoon perustu
vassa teollisuudessa, tuotannon anarkia on samanaikaisesti m o
nien onnettomuuksien mutta samalla kaiken kehityksen lähde.
Niinpä siis toinen kahdesta:
Te joko toivotte menneiden aikojen säännöllistä proportionaalisuutta yhdessä nykyaikaisten tuotantovälineiden kanssa, ja
olette silloin samanaikaisesti
sekä
taantumuksellinen, että
utopisti.
Tahi te toivotte edistystä ilman anarkiaa; jolloin säilyttääksenne tuotantovoimat te kieltäydytte yksilöllisestä vaihdosta.
Yksilöllinen vaihto sopeutuu vain joko menneiden vuo
sisatojen pientuotantoon ja
sille ominaiseen “ säännölliseen
proportionalisuuteen”
tahi
suurteollisuuteen
seuralaisinaan
kurjuus ia anarkia.
Kaikesta mitä olemme sanoneet käy silminnähtäväksi, että
arvon määrääminen työajan avulla, se on kaava, jonka Proud
hon esittää meille tulevaisuuden jälleen rakentajana, ei ole
mitään muuta kuin nykyaikaisen yhteiskunnan taloudellisten
suhteiden tieteellinen ilmaus, jonka kauan ennen herra Proudhonia on täsmällisesti ja selvästi osottanut Ricardo.
* K aikki on

menetetty — Suom.
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Mutta kuuluuko Proudhonille tämän kaavan egalitäärinen
(sosialistinen — Suom.) sovittaminen? Hänkö ensimäiseksi esitti
ajatuksen yhteiskunnan uudelleen muodostamisesta muuttamalla
kaikki ihmiset välittömiksi työntekijöiksi, jotka vaihtavat kes
kenään yhtä suuria työmääriä? Onko hänellä oikeus moittia
kommunisteja — noita ihmisiä joilta puuttuu kaikki käsitys
taloustieteestä, noita “itsepäisen tyhmiä ihmisiä”, “ paratiisin
haaveilijoita” -— moittia heitä siitä, että he eivät ennen häntä
ole löytäneet “ proletariaattia koskevan kysymyksen ratkaisua” ?
Joka vähänkin
tuntee
poliittisen taloustieteen kehitystä
Englannissa, hän ei voi olla tietämättä, että tämän maan
melkein kaikki sosialistit ovat tehneet egalitäärisiä (sosialisti
sia) johtopäätöksiä Ricardon teorioista. Me voisimme osoittaa
herra Proudhonille v. 1822 ilmestyneen Hopkinsin* “ Poliittisen
taloustieteen” ; W illiam Thomsonin teokseen: An inquiry into
the principles of the distribution of wealth, most conducive to
human happiness (vuodelta 1824); T. R. Edmondsin kirjaan:
Practical, moral and political economy (vuodelta 1828**),
jne jne. ja sitten vielä neljä sivua sieltä ja sieltä. Esitämme
kuitenkin vain erään Englantilaisen kommunistin Rrayn sanat.
Me esitämme otteita hänen mainiosta kirjastaan “Labour’s
wrongs and Labour’s remedy” , Leedsissä v. 1839; ja pysäh
dymme verrattain kauan häneen, ensiksikin koska Bray on
vain vähän tunnettu Ranskassa ja toiseksi jo siksikin, että
tämän kirjailijan tuotteissa, kuten meistä näyttää, olemme
löytäneet avaimen Proudhonin kaikkiin tähänastisiin, nykyisiin
ja vastaisiin teoksiin.
“ Johtavien periaatteiden selvittäminen on ainoa keino to
tuuden saavuttamiseksi. Nouskaamme heti niille lähteille jotka
ovat hallitusten alkuperänä. Kun tutkimme tämän ilmiön
syytä, havaitsemme, että jokainen hallitusmuoto jokainen so
siaalinen ja poliittinen epäoikeudenmukaisuus johtuu olemassa
olevasta, vallitsevasta sosiaalisesta järjestelmästä, — omistus
olojen vallitsevista muodoista (the institution of property as it
at present exists). Sen tähden jotta ainaiseksi voitaisiin lo
pettaa vallitsevat vääryydet ja kurjuuden, on välttämätöntä hä
vittää nykyinen yhteiskunta perusteitaan m yö ten . . . Kun mer
hyökkäämme taloustieteilijöiden kimppuun heidän omilla aseil
laan ja alueellaan, me riistämme aiheen suunsoitolta jaosta
ja doktriineilta, suunsoitolta, johon he aina ovat valmiit tart
*) Todennäköisesti M arx puhuu Thomas Hopkinsin kirjasta “ Econom ical
inquiries relative to the lawte, which regulate rent, profit, wages and the valu e
o f money” (L on too v. 1822),
**) Alkuperäisessä on julkaisuvuosi erheellisesti osotettu 1827.
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tumaan. Elleivät taloustieteilijät
peräänny niistä yhteiskun
nallisista totuuksista ja periaatteista joihin he itse omat väit
teensä perustavat, niin eivät he voi kumota niitä johtopäätök
siä, joihin tulemme tätä metoodia seuraten” . (Bray siv. 17 ja 41).
“ Vain työ luo arvoa” (it is labour alone which bestows va
lue) . . . Jokaisella henkilöllä on kieltämätön oikeus kaikkeen,
mitä hänelle voi tuottaa hänen oma työnsä. Kun henkilö
ottaa itselleen työnsä tulokset niin ei hän tee vääryyttä toisia
henkilöitä kohtaan, koska hän ei vähääkään lonkkaa toisten
ihmisten oikeuksia menetellä samalla ta v a lla ...
Kaikki käsi
tykset ylhäisemmistä ja alhaisemmista, herroista ja palveli
joista ovat syntyneet siitä, että on loukattu alkeellisimpiakin
periaatteita ja tästä on jouduttu omaisuuden eriarvoisuuteen
(and to the consequent rise of inequality of possessions). Niin
kauan kun säilyy tämä eriarvoisuus ei ole mahdollisuutta
sellaisten aatteiden pois juurrittamiseen, eikä hävittää niihin
perustuvia laitoksia. Näihin asti on monella ollut turha toivo
parantaa nykyään vallitsevaa luonnonvastaista asioiden järjes
tystä hävittämällä vallitsevan eriarvoisuuden, koskematta täl
löin kuitenkaan syihin ;mutta me kohta osoitamme, että hal
litus ei ole syy vaan seuraus, että se ei luo, vaan on itse
luotu, sanalla sanoen että se itse on omistuksen eriarvoisuuden
tulos (the offspring of inequality of possessions) ja että omis
tuksen eriarvoisuus on eroittamattomasti sidottu olemassaole
vaan yhteiskunnalliseen järjestelmään” (Bray, sivut 33, 36, 37).
Samanarvoisuusjärjestelmällä
on,
paitsi
mitä suurimpia
etuja myöskin mitä korkein oikeudenmukaisuus... Jokainen
ihminen on välttämätön rengas siinä toimintojen ketjussa, joka
alkaa aatteesta ja päättyy mahdollisesti verkakappaleen tuo
tantoon. Siksipä taipumusten erilaisuudesta tähän tai tuohon
ammattiin nähden ei saakaan tehdä johtopäätöstä että toisen
työstä on maksettava paremmin kuin toisen. Keksijä ansait
semansa rahallisen palkkion lisäksi saa osakseen ihmettelyä
jota meissä herättää vain nerous”.
Työn ja vaihdon luonteen itsensä mukaisesti ankara oikeu
denmukaisuus vaatii, että vaihtavien edut ovat, paitsi keski
näisiä myöskin samanlaisia (all exchangers should be not only
mutually, but they should likewise be equally benefitted). On
olemassa vain kaksi esinettä joita ihmiset voivat keskenään
vaihtaa, nimittäin: työ ja työntuotteet. Oikeudenmukaisessa
vaihtojärjestelmässä kaikkien tuotteiden arvon määräisi nii
den tuotantokustannusten kokonaissumma ja yhtäsuuret arvot
vaihdettaisiin aina yhläsuuriin arvoihin (if a just system of
exchanges were acted upon, the value of all articles would be
determined by the entire cost of production, and equal values

ERÄS TIETEELLINEN KEKSINTÖ

73

should always exchange for equal values). Esimerkiksi jos
hatuntekijä, joka hattujen tuottamiseen käyttää yhden päivän
ja jalkinetyöntekijä, joka samaan aikaan valmistaa parin ken
kiä (edellyttäen että kumpikin käyttää ylidenarvoista raa
ka-ainetta) vaihtavat nämä tuotteensa niin heidän näin saa
mansa etu on molemminpuolinen ja samalla yhtä suuri. Tässä
tapauksessa toisen hyöty ei voi olla toiselle vahingoksi, koska
kumpikin hankkivat yhtäsuuren työmäärän ja käyttivät yhdenarvoista raaka-ainetta. Mutta jos samoissa yllä mainituissa olo
suhteissa hatuntekijä olisi saanut kaksi paria kenkiä yhdestä
hatusta niin vaihto ilmeisesti olisi epäoikeudenmukainen. Ha
tuntekijä aiheuttaisi jalkinetyöntekijälle yhden päivän työn me
netyksen ja menettämällä siten kaikissa vaihdossaan hatun
tekijä puolen vuoden työstään ansaitsisi toisen henkilön koko
vuoden työn tulokset. Koko ajan olemme tarkkaileet tätä mitä
suurimmassa määrässä epäoikeudenmukaista vaihtojärjestel
m ää: työläiset ovat jatkuvasti luovuttaneet kapitalistille koko
vuoden työn saaden takaisin puolen vuoden arvosta (The
workmen have given the capitalist the labour of a whole
year, in exchange for the value of only half a year). Juuri
tästä, eikä suinkaan edellytetystä yksilöiden fyysillisestä ja
älyllisestä erilaisuudesta, on johtunut vallan ja rikkauden epä
tasaisuus. Eriarvoisuus vaihdossa, hinnan erilaisuus ostetta
essa ja myytäessä, voi säilyä vain sillä ehdolla, että kapitalis
tit aina tulevat olemaan kapitalisteja ja työläiset työläisiä: toi
set jäävät tyrannien luokaksi, toiset taas orjien lu o k a k si...
Tämä välisopimus (kapitalistien ja työläisten välillä) selvästi
osottaa, että työläisen viikon työstä kapitalistit ja yksityis
omistajat antavat vain osan rikkauksista, joita ovat häneltä
saaneet kuluneen viikon aikana, he siis pidettävät työläiseltä
jotakin antamatta hänelle tästä mitään (nothing for something)...
Välisopimus työläisen ja kapitalistin kesken osottautuu pel
käksi komediaksi; itse asiassa se osottautuu vain julkeaksi,
vaikkakin
laillistetuksi
varkaudeksi (the whole transaction
between the producer and the capitalist is a mere farse: it
is in fact in thousands of instances no other than a bare-faced,
though legal robbery).
“Liikkeenharjoittajain tulot aina ovat tappiota työläisille,
niin kauan kuin vaihto näiden välillä on eriarvoista; vaihto
taas ei voi tulla yhdenarvoiseksi niin kauan kuin yhteiskunta
jakaantuu kapitalisteihin ja tuottajiin, toisten eläessä omalla
työllään, ja toisten rasvottuessa vieraasta tvöstä saamistaan
tuloista” .
“ On selvää — jatkaa herra Bray — että perustettakoonpa
minkälainen hallintojärjestelmä ta h a n sa ... puhuttakoonpa vei-
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jellisestä rakkaudesta ja moralista kuinka paljon h y v ä n sä ...
keskinäisyys on yhteensopeutumaton vaihdon eriarvoisuuden
kanssa. Vaihdon eriarvoisuus on omistuksen eriarvoisuuden
lähde, 011 salainen vihollinen joka meitä jäytää. (No recip
rocity can exist, where there are inqual ex h an ges... Inequality
of exchanges, as being the cause of inequality of possesions,
is the secret enemy that devours us.) (Bray siv. 51— 52).
Tutkiessani yhteiskunnan päämäärää ja tehtäviä minä olen
tullut lopputulokseen, että paitsi sitä, että kaikkien ihmisten on
työskenneltävä saadakseen mahdollisuuden tuotteiden keskinäi
seen vaihtoon, niin myöskin on yhtäsuuria arvoja vaihdettava
yhtäsuuriin arvoihin. Ja edelleen jotta toisen tulot eivät saat
taisi tulla toiselle tappioksi, tulee tuotantokustannusten olla
arvon määrääjänä. Me olemme kuitenkin nähneet, että vallitse
van yhteiskuntajärjestelmän aikana kapitalistien ja rikkaiden
tulot aina merkitsevät tappiota työläisille, me olemme nähneet
myöskin, että tämä tulos on kiertämätön ja että kaikessa hallin
tomuodossa köyhä joutuu rikkaan mielivallan alaiseksi niin
kauan, kuin vaihdon eriarvoisuus säilyy. Vaihdon samanarvoi
suus taas voidaan turvata vain sellaisessa yhteiskunnassa, jossa
työvelvollisuus tunnustetaan yleiseksi . . . Vaihdon samanarvoi
suus saisi aikaan rikkauksien asteettaisen siirtymisen nykyisten
kapitalistien käsistä työväenluokan käsiin” (Bray, siv. 54-55).
Niin kauan kuin on voimassa vaihdon eriarvoisuusjärjestelmä, tulevat tuottajat aina olemaan yhtä köyhiä, valistumatto
mia ja työn liiaksi rasittamia kuin nykyaikanakin, vaikkapa
kaikki hallitukselle menevät suoritukset ja verot lakkautettaisiin.
. . . Vain järjestelmän täydellinen muuttaminen, vain työn ja
vaihdon yhdenarvoisuuden voimaan saattaminen, saattaa paran
taa järjestyksen ja taata ihmisille oikeuksien todellisen yhden
arvoisuuden . . . Tuottajille on riittävä yksi pyrkimys, — ja
juuri heidän itsensä on ponnistettava omaksi pelastuksekseen, —
ja heidän kahleensa tulevat ainaiseksi murskatuksi . . . Poliit
tinen tasa-arvoisuus päämääränä on virhe, se osottautuu vir
heeksi myöskin välikappaleena (As an end, the political equality
is there a failure, as a means, also, it is there a failure).
“ Vaihdon ollessa tasa-arvoisuuden pohjalla ei toisen saama
tulo voi olla tappiota toiselle, sen tähden, että jokainen vaihto
tällöin on yksinkertaista työn ja rikkauden vaihtumista, joka ei
vaadi minkäänlaisia uhrauksia. Siten vaihdon tasa-arvoisuuteen
perustuvassa yhteiskuntajärjestelmässä, tuottaja saattaa rikastua
säästöjen kautta, mutta hänen rikkautensa on hänen oman työn
sä tuloksien kasaantumista. Hän voi joko vaihtaa rikkautensa
taikka lahjoittaa sen toisille, mutta lakattuaan tekemästä työtä,
ei hänelle ole mahdollista pysyä kovinkaan kauan rikkaana.
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Kun vaihdon yhdenarvoisuus on saatettu voimaan, niin rikkaus
kadottaa sille nykyään kuuluvan ominaisuutensa uusiintua ja
tulla tuotetuksi uudestaan niin sanoaksemme omavoimaisesti;
sillä ei enää tule olemaan mahdollisuutta täydentää niitä mene
tyksiä joita se kärsii kulutuksesta, koska kulutettu rikkaus on
ainaiseksi hävinnyt ja voidaan se uusintaa vain uudella työllä.
Vaihdon ollessa yhdenarvoista ei enää voi olla olemassa' sitä,
mitä me nykyään sanomme liiketuloksi ja koroksi. Niin tuotta
jat kuin nekin henkilöt jotka suorittavat jaon tulevat saamaan
yhtä suuren korvauksen ja jokaisen valmistetun ja kuluttajalle
joutuneen tuotteen arvon määrää siihen käytetvn työn yleinen
summa”.
“ Vaihdon yhdenarvoisuus periaate on siis jo oman luontonsa
pohjalla johtava työn yleistym iseen” CBray, sivut 76, 88, 89, 92,
109).
Kumottuaan talousoppineiden
vastaan herra Bray jatkaa:

vastaväitteet

kommunismia

... .“ Jos Ansaalta yhteistämiseen perustuvan yhteiskunnallisen
järjestelmän menestykselliselle toteuttamiselle on välttämätöntä
ihmisen luonteen muuttuminen; ja toisaalta jos nykyinen yhteis
kuntajärjestelmä ei tarjoa mahdollisuuksia eikä mukavuuksia
tällaiselle luonteen muuttumiselle, eikä ihmisten vaimentumi
selle meidän kaikkien toivomaa parempaa järjestelmää varten,
niin on tämän nojalla selvää, että asiaintilan on jäätävä sellai
seksi kuin se on, ellei keksitä ja saateta käytäntöön siirtvmiskauden yhteiskuntajärjestelmää, — prosessia joka liittyy niin
nykyaikaiseen kuin tulevaan yhteistämiseen perustuvaan yhteis
kuntajärjestelmään, — erääniaatuiseen siirtymisluontoisen väli
tilaan, johon yhteiskunta siirtyisi kaikkine liiallisuuksilleen ja
mielettömyyksilleen, lopulta siirtyäkseen siitä rikastuneena laa
dultaan ja ominaisuuksiltaan, jotka muodostavat kommunistisen
järjestelmän välttämättömän ehdon” (Bray, siv. 136).
“Koko tätä siirtymisprosessia varten olisi välttämätöntä ai
noastaan yhteistoiminnan (kooperation) yksinkertaisin muoto.
. . . Tuotantokustannukset kaikissa olosuhteissa määräisivät
tuotteen arvon ja yhtäsuuret arvot vakituisesti vaihdettaisiin
yhtäsuuriin arvoihin. Jos joku henkilö työskentelisi viikon ja
toinen vaan puolet tästä ajasta niin edellisen korvaus ylittäisi
kaksinkertaisesti toisen palkkion, mutta maksun lisäystä ei toi
nen saisi toisen häviön kustannuksella; jälkimäisen menetykset
eivät missään tapauksessa joutuisi toisen hyödyksi. Kukin hen
kilökohtaisesti vaihtaisi saamansa työpalkan saman arvoisiin
esineihin ja jonkun henkilön ja jonkun teollisuushaaran saamat
edut eivät missään tapauksessa muodostaisi menetyksiä toisille
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henkilöille tahi toisille aloille. Kunkin henkilön työ olisi hänen
tulojensa ja menetyksiensä ainoa mittapuu” . . .
“ . . . Erilaisten hyödyllisten kulutusvalmisteiden määrä, kun
kin esineen suhteellinen arvo toisiin verraten (erialoilla tarvit
tavien työläisten lukumäärä), sanalla sanoen kaikki mikä kos
kee yhteiskunnallista tuotantoa ja jakoa määrättäisiin yleisten
ja paikallisten konttorien (boards of trade) kautta. Kokonai
seen kansaan nähden tapahtuisi nämä laskelmat aivan saman
laisella vähäisellä ajan hukalla ja yhtä helposti kuin ne tehdään
nykyään vallitsevassa järjestelmässä yksityisissä yhtiöissä . . .
Kuten nykyaikanakin yksilöt ryhmittyisivät silloin perheisiin,
perheet yhteisöihin . . . Eipä väestön jakaantuminen kaupunki
lais- ja maalaisväeslöön, niin vahingollista kuin sellainen ja
kaantuminen onkin, häviäisi heti. Kukin yksilö säilyttäisi tässä
yhteisössä nykyään nauttimansa täyden vapauden kasata niin
paljon kuin haluaa ja käyttää säästö jään oman harkintansa mu
kaan. Yhteiskuntamme olisi niin sanoaksemme suuri osakeyhtiö,
joka muodostuisi lukemattomista pienistä osakeyhtiöistä jotka
kaikki tekisivät työtä, tuottaisivat ja vaihtaisivat tuotteitaan täy
dellisen tasa-arvoisuuden pohjalla . . . Uusi osakeyhtiö järjes
telmämme olisi vain nykyaikaiselle yhteiskunnalle tehty myön
nytys tarkoituksella siirtyä kommunismiin, se sallisi tuotteiden
yksilöllisen omistuksen olemassaolon tuotantovoimien yhteis
kunnallisen omistuksen kanssa yhdenaikaisesti; se saattaisi kun
kin yksilön kohtalon riippuvaksi hänen omasta toiminnastaan ja
antaisi hänelle yhtäsuuren osan luonnon ja tekniikan saavutus
ten hankkimista eduista. Sentähden tällainen järjestelmä voi
daan sovittaa nykyisessä tilassa olevaan yhteiskuntaan ja voi sen
valmentaa yhä jatkuvia muutoksia varten” (Brav, sivut 158, 160,
162, 168, 194 ja 199).
'
Me vastaamme vain muutamilla sanoilla herra Braylle, joka
meistä riippumatta, vieläpä meidän tahtoamme vastaankin kul
kee herra Proudhonin edellä, kuitenkin sillä eroituksella, että
herra Bray ei ainoastaan ole esittämättä ehdottamiaan toimen
piteitä ihmiskunnan viimeisenä sanana, vaan katsoo niiden so
pivan vain kautena, jolloin nykyisestä yhteiskunnasta siirrytään
kommunistiseen yhteiskuntaan.
Pekan tunnin työ vaihtuu Paavon yhden tunnin työhön. Siinä
Brayn perus aksioomi.
Otaksukaamme, että Pekka on tehnyt työtä 12 tuntia, mutta
Paavo vain 6 tuntia; tässä tapauksessa Pekka voi vaihtaa vain
kuusi tuntiansa kuuteen tuntiin, loput kuusi tuntia jäävät hä
nelle varastoon. Mitä tekee hän näillä tunneillaan?
Joko hän ei tee niillä mitään ja silloin nämä kuusi tuntia
ovat joutuneet häneltä hukkaan, joko hän on joutilaana kuusi
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tuntia palauttaakseen tasapainon, tahi loppujen lopuksi, — sel
lainenkin viimeinen ulospääsy hänellä on, — hän antaa tar
peettomat kuusi tuntiansa Paavolle “kaupan päällisiksi”.
Mitä sitten loppujen lopuksi Pekka hyötyy Paavoon verra
ten? Työtuntejako? Ei. Hän hyötyy ainoastaan joutohetkiä,
hän 011 pakotettu viettämään joutilaana kuuden tunnin ajan.
Jotta voitaisiin paitsi sietää, vieläpä pitää arvossa tätä uutta
oikeutta olla toimeton, on tulevan yhteiskunnan nähtävä lais
kuudessa mitä suurimman onnen, pitää työtä raskaana taakka
na, josta on kaikin mokomin päästävä. Jospa nämä joutotunnit
vielä olisivat Pekalle varsinaiseksi hyödyksi! Mutta ei! Paavo,
joka on alkanut kuusi tuntisella työllä, saavuttaa säännöllisen
ja oikean työn kautta samat tulokset kuin Pekka joka aloitti
ylenmääräisellä työllä. Jokaista haluttaa olla Paavo ja niin alkaa
kilpailu laiskottelemisesta tarkoituksella saavuttaa Paavon ase
ma.
Mihinkä johtaisi meidät ylitä suurien työmäärien vaihto?
Liikatuotantoon, depressiooniin, liikatyöhön, jota seuraisi työn
pysähtyminen, sanalla sanoen kaikki nykyisen yhteiskunnan
suhteet, lukuun ottamatta nykyistä työkilpailua.
Mutta ei, me erehdymme. Löytyy vielä yksi pelastuskeino
Pekkojen ja Paavojen uudelle yhteiskunnalle. Pekka itse käyt
tää kuusi tuntisen työpäivänsä tuotteet. Mutta kun Pekka ker
ran voi tuottaa rupeamatta vaihtoon, niin hänellä ei ole mitään
tarvetta myöskään tuottaa vaihtoa varten, ja näin häviävät
kaikki vaihtoon työnjaolle perustuvan yhteiskunnan edellytyk
set. Vaihdon tasa-arvoisuus pelastuisi vain vaihdon lopettami
sella: Paavo ja Pekka muuttuisivat Robinsoneiksi.
Niinpä jos oletettu yhteiskunta muodostuu välittömistä työn
tekijöistä, niin yhtäsuuren tuntimäärän vaihtaminen toiseen on
mahdollinen vain ehdolla, että on alustava sopimus aineelliseen
tuotantoon tarvittavasta välttämättömästä tuntien määrästä.
Mutta tällainen sopimus merkitsee yksilöllisen vaihdon kieltä
mistä.
Me tulemme samaan tulokseen jos tuotannon valmisteiden
jaon asemesta otamme lähtökohdaksi itse tuotannollisen toi
minnan. Suurtuotannossa ei Pekka voi mielivaltaisesti määrätä
tvöaikaansa, koska ilman muiden työpajassa työskentelevien
Pekkojen ja Paavojen yhteistyötä, hänenkään työllään ei ole
mitään merkitystä. Tämä selittääkin mitä vakuuttavimmin eng
lantilaisten tehtailijoiden jäykän vastarinnan kymmentuntisen
työpuivälain johdosta55. He käsittivät liiankin hyvin, että nais
ten ja lasten työajan lyheneminen kahdella tunnilla välttämättömästi vie samanlaiseen lyhennykseen aikuistenkin työaikaan
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nähden.
Suurteollisuuden luonteesta johtuu, että työajan on
kaikille oltava yhtä pitkä. Se mikä tänään on seurauksena kapi
taalin ja työläisten välisen kilpailun vaikutuksesta, huomenna
jolloin työn ja kapitaalin suhteet lakkaavat, saavutetaan sopi
muksen avulla joka perustuu tuotantovoimien summan ja ole
massaolevien tarpeiden summan suhteelle.
Mutta sellainen sopimus taas on kuoleman tuomio yksilölli
selle vaihdolle; se merkitsee, että olemme tulleet edelliseen tu
lokseen.
Täsmällisesti sanoen ei ole olemassa tuotteiden vaihtoa vaan
tuotantoon osallistuvien erilaisten työlajien vaihtoa. Tuotteiden
vaihdon muoto riippuu tuotantovoimien tuottamistavasta. Tuot
teiden vaihdon muodot yleensä ovat tuotannon muotoja vas
taavia. Jos jälkimmäinen muuttuu, niin vaihdonkin muotojen
muuttuminen on tästä seurauksena. Aivan samaten yhteiskun
tien historiassakin me näemme, että tuotteiden vaihtotavat mää
rää niiden tuotantotapa. Yksilöllinen vaihto vastaa niinikään
määrättyä tuotantotapaa joka puolestaan vastaa luokkaristi
riitoja. Siksi ilman luokkaristiriitoja ei voi olla yksilöllistä vaih
toakaan.
Mutta kunniallisen porvarin omatunto kieltäytyy tunnusta
masta tätä aivan silmin nähtävää tosiasiaa. Niin kauan kuin
henkilö on porvari ei hän voi olla näkemättä näissä ristiriitoihin
perustuvissa suhteissa sopusoinnun ja ikuisen oikeudenmukai
suuden valtakuntaa, jossa ei kenellä ole tilaisuutta hyötyä toi
sen kustannuksella. Porvariston mielestä saattaa yksilöllinen
vaihto olla olemassa ilman luokkaristiriitoja; hänestä nämä il
miöt ovat kaksi toisistaan aivan erillistä asiaa. Yksilöllisellä
vaihdolla sellaisena, jollaiseksi sen porvari kuvittelee, on hyvin
vähän yhteistä sen yksilöllisen vaihdon kanssa joka vallitsee
todellisuudessa.
Herra Bray kohottaa kunnon porvarin harhakäsityksen —
ihanteeksi, jonka hän haluaisi toteuttaa. Puhdistettuaan yksilöl
lisen vaihdon, sivuuttamalla siitä kaikki vastakohtaisuuksien
elementit, hän kuvittelee löytäneensä egalitääriset, vertailusuhteet, jotka on saatettava voimaan yhteiskunnassa.
Herra Bray ei osaa epäillä, että nuo egalitääriset suhteet,
tämä täydellisyyden ihanne, jonka hän tahtoisi saattaa voimaan
maailmassa, ei itse ole muuta kuin olemassa olevan maailman
heijastusta, ja että sentähden on mahdotonta maailmaa uudel
leen rakentaa sellaiselle perustalle, joka ei ole mitään enempää
kuin sen oma kaunisteltu varjo. Sikäli kuin tämä varjo tulee
todellisuudeksi niin huomaamme, että se mielikuvituksen värit-
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tämästä valoisasta kuvasta muuttuu vain nykyisen yhteiskunnan
ruumiillistumaksi. *
III. Arvon proportionaalisuuslain käytäntöön sovittaminen

A. Raha.
Kulta ja hopea ovat olleet ensimäisiä tavaroita joiden arvo
konstituoitui”.
Siten kulta ja hopea osottautuivat herra Proudhonin “ konsti
tuoidun arvon” sovituksina. Ja koska herra Proudhon konstituoi
tuotteiden arvon määräämällä sen näihin tuotteisiin sisältyvällä,
vertailtavalla työmäärällä, niin jää hänelle enää vain todistet
tavaksi että kullan ja hopean arvon horjunnat aina 011 selvi
tettävissä niiden tuottamiseen tarvittavan määrän vaihtelujen
kautta. Mutta herra Proudhonin päähän ei pistäkään tällainen
ajatus. Hän puhuu kullasta ja hopeasta rahana eikä tavarana.
Koko tämä logiikka — jos tässä logiikkaa 011 — rajoittuu
siilien, että hän käsittää kullan ja hopean rahaominaisuudet
ylettyväksi kaikkiin tavaroihin joiden arvo voidaan mitata työajalla. 1 ietysti koko tässä tempussa on enemmän naivisuutta
kuin pahaa tarkoitusta.
Jos kyseessä olevan hyödyllisen esineen arvon määrää sen
tuottamiseen käytetty välttämätön työaika, niin voidaan se
(acceptable en échange) aina ottaa vaihtoon. Todistuksen tästä
me ^näemme kullassa ja hopeassa, joilla 011 edellyttämämme
“ vaihdettavaisuuden” ominaisuudet, — huudahtaa herra Proud
hon. Se merkitsee, että kulta ja hopea edustavat arvoa sen
konstituoidussa muodossa, se 011 '•— ovat herra Proudhonin aat
teen ruumiillistumia. Hän on erittäin onnellinen esimerkkinsä
valinnasta. Sen lisäksi että kulta ja hopea ovat tavaroita joiden
arvon, samoin kuin kaikkien muidenkin tavaroiden arvon mää
rää työn määrä, 011 niillä vielä sekin ominaisuus, että ne ovat
yleisenä vaihdon välineenä, so. ovat raha. Sentähden ottaen kul* Herra Brayn teoria kuten kaikki muutkin teoriat on saanut kannattajia
kin joita on pettänyt sen ulkonäkö. Lontoossa Sheffieldissä, Leedissä ja mo
nissa muissa
Englannin kaupungeissa järjestettiin
“ equitable-labor-exchangebazaars” (basaareja työn tuotteiden oikeudenmukaista vaihtamista varten) 56.
Nieltyhän huomattavia
pääomia
kärsivät kaikki nämä basaarit
skandaali
maisia vararikkoja.
Se ainaiseksi hävitti
kaiken halun niihin.
Se olkoon
varotus herra Proudhonillekin.
(K uten tunnettua ei herra Proudlion ottanut tätä varotusta varteen. Vuon
na 1849 hän itse koetti järjestää vaihtopankkia Pariisiin 57. Mutta pankki
kärsi vararikon ennenkuin se ennätti edes kunnolleen alkamaan toimintaansa.
Oikeustoimenpiteet Proudhouia vastaan vielä
suurensivat tätä vararikkoa. —
F, Engels).
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lan ja hopean työajan “konstituoiman arvon’’ sovituksena, ei
mikään ole helpompaa kuin todistaa että jokainen tavara, jonka
arvon määrää (konstituoi) työaika, saa pysyvän kyvyn vaih
toon, muuttuu rahaksi.
Herra Proudhonin aivoissa herää varsin yksinkertainen ky
symys: miksikä kullalla ja hopealla on erikoisoikeus olla “ konsti
tuoidun arvon” tyyppeinä?
“Erikoistehtävä, jonka tapa on vakiinnuttanut kalleille me
talleille — olla kierron välineenä, — on aivan ehdonvaltainen
ja jokainen tavara voisi sen täyttää yhtä hyvin, vaikkapa ehkä
ei yhtä mukavasti; tämän tunnustavat talousoppineet. Voidaan
osottaa lukuisia tällaisia esimerkkejä. Missä sitten on syy tähän
kalliiden metallien etuoikeuteen olla rahana ja miten on selvi
tettävissä rahan sellainen tehtävä jota ei voida verrata mihin
kään muuhun poliittisessa taloustieteessä? . . . Eikö siis ehkä
olisi mahdollista asettaa kulta jälleen siihen yhteyteensä (serie),
josta kulta näyttää olevan repäisty irti ja tällä tavoin saattaa
se (raha) todelliselle periaatteelle?”
Ilmaistessaan kysymyksen näillä lauseilla herra Proudhon jo
edeltä käsin edellyttää rahan olemassaolon. Ennen kaikkea hä
nen olisi pitänyt kysyä itseltään, niiksi vaihto nykyaikaisessa
muodossaan on vaatinut niin sanoaksemme vaihtoarvon indi
vidualisoimista (yksilöllistyttämistä) mikä ilmenee erikoisen
vaihdon välineen asettamisessa? Raha ei ole esine, vaan yhteis
kunnallinen suhde. Miksi suhde jota sanotaan rahaksi, kuten
kaikki muutkin taloudelliset suhteet kuten työnjako jne, on tuo
tannollinen suhde. Jos Proudhon olisi muodostanut itselleen
selvän kuvan tästä suhteesta, niin ei raha olisi hänestä näyttä
nyt poikkeukselliselta, tuntemattomasta tai etsittävästä ilmiösarjasta reväistyltä.
Päinvastoin hän olisi huomannut, että tämä suhde on vain
yli tenä renkaana muiden taloudellisten suhteiden ketjussa, johon
se sentähden hyvin läheisesti on sidottu; hän olisi tunnustanut,
että tämä suhde vastaa määrättyä tuotantotapaa aivan samaten
kuin sitä vastaa yksilöllinen vaihto. Mitähän hän sitten tekee?
Hän lähtee siitä, että eroittaa rahan nykyaikaisen tuotantotavan
koko kokonaisuudesta, tehdäkseen sen sitten kuvitellun, myö
hemmin määrättävän, sarjan jäseneksi.
Kun kerran on tunnustettu erikoisen vaihdon välineen vält
tämättömyys, so, rahan välttämättömyys, jää vain selvitettäväksi
niiksi tämä erikoistehtävä on tullut kullalle ja hopealle, eikä
jollekin toiselle tavaralle. Tämä kysymys on toisarvoinen, ja
selvitystä siihen ei ole etsittävä tuotantosuhteiden yleisestä yh
teydestä, vaan kullan ja hopean erikoisesta materiaalisista omi
naisuuksista. Tästä käy selväksi että kun talousoppineet tässä
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tapauksessa “ ovat poikenneet tieteensä rajojen ulkopuolelle ja
alkaneet puhua fysiikasta, mekaniikasta, historiasta jne” , josta
heitä syyttää herra Proudhon, niin ovat he tehneet vain sen,
mitä heidän on pitänyt tehdä. Kysymys on poliittisen talous
tieteen alueen ulkopuolella.
“ Se mitä ei yksikään talousoppinut ole nähnyt eikä käsittä
nyt, — sanoo herra Proudhon — so. tämän jalojen metallien
edustaman etuoikeuden taloudellista pohjaa” .
Herra Proudhon on nähnyt, käsittänyt ja selvittänyt jälki
maailmallekin tämän etuoikeuden taloudellisen pohjan, jota ei
kukaan — ja aivan riittävistä syistä — ole nähnyt eikä ym
märtänyt.
“Ei kukaan ole huomannut nimenomaan sitä tosiasiaa, että
kaikista tavaroista kulta ja hopea olivat ensimäisiä tavaroita
joiden arvo ensiksi konstituoitui (vakiintui). Patriarkaalisena
aikakautena kulta ja hopea vielä ovat kaupan esineinä, ja vaih
detaan niitä harkoissa, mutta jo aivan selvästi ilmenee pyrki
mys määräävään asemaan ja niiden erikoinen arvostaminen.
Vähitellen hallitsijat ottavat haltuunsa kalliit metallit ja lyöttä
vät niihin leimansa; juuri tämä hallituksen hyväksyminen svnnyttääkin rahan, so, etuoikeutetun tavaran (par excellence) ta
varan jolla on määrätty proportionaalinen (suhteellinen) arvo
markkinan kaikissa mullistuksissa ja jota vastaanotetaan kai
kissa maksusuorituksissa . . . Kullan ja hopean erikoispiirre,
toistan sen, johtuu siitä, että ne ominaisuuksiensa takia metal
lina, tuottamisvaikeuksiensa takia, mutta pääasiassa valtiovallan
asiaan puuttumisen takia, tavaroina ovat varhain saaneet va
kiintuneisuuden ja kieltämättömän autentisuuden (oikeaperäisyyden)” .
Sanoa, että kaikista tavaroista kulta ja hopea ovat olleet
ensimäisiä tavaroita, joiden arvo on konstituoitunut, se merkit
see, kuten yllä olevasta näkyy vain samaa kuin sanoa, että kulta
ja hopea ensiksi tulivat rahaksi. Kas siinä Proudhonin suuri
havainto, kas siinä se totuus jota kukaan ei ole tietänyt ennen
häntä.
Jos herra Proudhon tällä on halunnut sanoa, että kullan ja
hopean tuottamiseen tarvittava välttämätön työaika on ollut
aikaisemmin tunnettu kuin muiden tavaroiden tuottamiseen
tarvittu työaika, niin olisi se taaskin yksi niistä olettamuksista,
joita hän niin runsaalla kädellä tarjoaa lukijoille. Ja jos me
haluaisimme pysyttäytyä tässä patriarkaalisessa oppineisuudes
sa, niin tiedoittaisimme me herra Proudhonille, että ennen kaik
kea on tunnettu aika, joka on välttämätön ensi tarpeiden, sel
laisten kuin raudan ym. tuottamiseen. Me jo jättäisimme mai
nitsemattakin Adam Smithin klassillisen jousen.
Filosofan kurjuus — 6
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Mutta millä tavalla herra Proudhon voi vielä kaiken tämän
jälkeen jutella konstituoidusta arvosta katsomatta siihen, että
yhtäkään arvoa ei voida konstituoida erillisenä? Arvoa ei kon
stituoi aika, joka on välttämätön valmisteen tuottamiseen eril
lisenä vaan suhteessa kaikkiin toisiin valmisteihin, joita voidaan
tuottaa shmassa aikamäärässä. Siten kullan ja hopean konsti
tuoitu arvo edellyttää jo aikaisemmin konstituoituja arvoja ko
konaiselle joukolle toisia tuotteita.
Niinpä siis ei tavara tullut “konstituoiduksi arvoksi” kullan
ja hopean muodossa, vaan päin vastoin herra Proudhonin “ kon
stituoitu arvo” — kullan ja hopean muodossa — tuli rahaksi.
Tarkastakaamme nyt lähemmin niitä taloudellisia syitä, joista
Proudhonin mielestä johtuu että kullalla ja hopealla on etu
oikeus, näiden arvon tultua konstituoitua, ennen muita tavaroita,
tulla kohotetuksi rahan asemaan.
Nämä taloudelliset syyt ovat: “ selvästi ilmenevä pyrkimys
määräävään asemaan” *, niiden “ erikoinen arvostaminen” jo
“ patriarkaalisena kautena” ym. saman tosiasian erilaisia sanamuodollisia ilmaisuja, jotka vaan lisäävät vaikeuksia, koska her
ra Proudhonin asian selittämiseksi esittämien tapauksien luku
määrän kasvaessa, kasvaa myöskin selityksiä vaativien tosi
asioiden lukumäärä. Mutta herra Proudhon ei vielä ole tyhjen
tävästi esittänyt kaikkia niin sanottuja taloudellisia syitä. On
vielä yksi mitä suurin ja voittamattomin syy:
“ Vähitellen ottavat hallitsijat haltuunsa kullan ja hopean ja
lyöttävät niihin leimansa; juuri tämä hallituksen hyväksyminen
svnnyttääkin rahan” .
Siten hallitsijani mielivalta herra Proudhonin mielestä on
ratkaiseva syy poliittisen taloustieteen alalla!
itseasiassa ei tarvitse olla minkäänlaisia historiallisia tietoja
tunteakseen sen tosiasian, että kaikkina aikoina ovat hallitsijat
olleet pakotetut alistumaan taloudellisiin ehtoihin, eivätkä kos
kaan ole voineet niille määrätä lakejansa. Niin poliittinen kuin
kansalaislainsäädäntökin on aina vain ilmaissut, merkinnyt pöy
täkirjoihin taloudellisten suhteiden vaatimukset.
Ovatkohan hallitukset vallanneet kullan ja hopean tehdäk
seen niistä leimansa lyömällä yleisiä vaihdonvälineitä, vaiko
päinvastoin nämä yleiset vaihdonvälineet vahasivat hallitukset
ja siten hankkivat niiltä leimauttamisen ja poliittisen vahvis
tuksen ?
Leima joka lyötiin ja lyödään “hopeaan” ei ilmaise arvoa,
vaan painoa. Se pysyväisyvs ja oikeaperäisyys, josta herra
* Sanat “ilmenevä pyrkim ys ylivaltaan’’ on jätetty pois
kielisessä painoksessa. Saksankielisessä tekstissä ne ovat.
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Proudhon puhelee koskee vain rahan virallista leimaa ja tämä
leima osottaa paljoko puhdasta metallia rahassa 0 11 . “ Markan
hopeaa ainoa sisäinen arvo — sanoo Voltaire tavanmukaisella
terveälyisyydellään — 011 markka hopeaa, — puolesta naulasta
hopeaa 8 unssin paino. Vain paino ja leima luovat tämän sisäi
sen arvon (Voltaire, système de loi). Mutta kysymys: paljoko
maksaa unssi kultaa tai hopeaa? — jää yhä edelleenkin ratkai
sematta. Jos “ Grand Colbert in” myymälän kaschmirissa (erään
lainen kangas. — Suoni.) on tehtaan leima kirjoituksella “puhdas
ta viilua , niin tällainen tehtaan leima ei vielä puhuisi mitään
meille kaschmirin arvosta. Meille yhä jää otettavaksi selvää
paljoko villa maksaa.
Ranskan kuningas Filip I — sanoo herra
Proudhon — sekoitti tournoisin livreen (Meyerin Iexikon mu
kaan on tournois painomitta, jota käytettiin Toursin kaupungin
“ Jivre”-nimisen rahan sisältämän hopean painon mittana. Rans
kankieliset sanat äännetään seuraavasti: Tunnuta, Tuur ja livr.
— Suoni.) yhden kolmanneksen muuta metalliseosta. Hän kuvitteli, että koska hänellä oli yksinoikeus lyöttää rahaa, niin
hän voi menetellä tavaransa kanssa jokaisen muun monopolistikauppiaan tavoin. Mitä itse asiassa merkitsee tämä rahan vää
rennys josta aina moititaan Filippiä ja hänen seuraajiaan?
Luulottelu 011 aivan oikea vakiintuneiden kauppiastapojen kan
nalla katsoen, mutta kerrassaan väärä taloustieteen kannalta
katsoen; se nimittäin, että koska arvon säännöstelee kysyntä ja
tarjonta, niin voidaan kohottaa hinta-arvio ja samalla tuottei
den hinnat, saamalla aikaan keinotekoisen lavarainniukkuuden
talli valtaamalla niiden monopoolisen tuotannon; ja tämä pitää
paikkansa kultaan ja hopeaan sovitettuna aivan samoin kuin
viljaan, viiniin, öljyyn ja tupakkaankin nähden. Niinpä heti
kun paljastui Filipin väärennys, hänen rahansa painuivat niiden
todelliseen arvoon, ja hän menetti kaiken sen. minkä hän oli
toivonut voittavansa alamaistensa kustannuksella. Sama kohtalo
011 tullut kaikkien samantapaisten yrityksien osaksi.
Ensiksikin monta monituista kertaa on osottautunut, että kun
hallitsija on päättänyt väärentää rahaa, niin hän itse menettää
siinä. Se mitä voitetaan rahaa ensikertaa liikkeelle laskettaessa
menetetään sitten joka kerta kun väärennetyt rahat palautuvat
takaisin verojen ym. muodossa.
Mutta Filip ja hänen seuraajansa ymmärsivät jossain määrin
säilyttäytyä tästä tappiosta siten, että laskettuaan liikkeelle vää
rää rahaa, he heti kiirehtivät julkaisemaan määräyksen rahojen
lyömisestä entiseen tapaan.
‘
Niinpä jos Filip I todella olisi ajatellut kuten herra Proud
hon, niin ei hänen ajatuksen juoksunsa olisi ollut niin paikat
laan “kauppamiehen kannalta katsoen” . Ei Filip eikä herra
'
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Proudhon yleensä ole osottaneet suuria kauppamieskykyjä ku
vitellessaan, että kullan tai minkä hyvänsä tavaran arvo voidaan
määrätä yksinomaan sillä perusteella, että arvon määrää tar
jonnan suhde kysyntään.
.
. ..
Jos kuningas Filip olisi määrännyt yhden viljan mittayksikön
nimitettäväksi kahdeksi mittayksiköksi, niin olisi hän ollut pet
kuttaja. Hän olisi pettänyt kaikkia koronsaajia, kaikkia ihmisia,
joilla olisi ollut saatavana esim. sata mittayksikköä viljaa; hä
nen armostaan nämä olisivat saaneet sadan mittayksikön ase
mesta vain viisikymmentä. Otaksukaa, että kuningas olisi ollut
jollekin velkaa sata mittayksikköä viljaa; hän olisi tässä ta
pauksessa voinut suorittaa vain viisikymmentä. Mutta kaupassa
sata mittayksikköä ei olisi maksanut hiukkaakaan enempää
kuin ennen viisikymmentä. Nimityksen muutos ei lainkaan
muuttaisi asiain tilaa. Ei viljan kysyntä eikä tarjonta lisääntyisi
eikä vähentyisi pelkällä nimityksien muuttumisella. Sentähden,
kun kerran tarjonnan suhde kysyntään ei muutu nimityksen
muutoksesta huolimatta, niin ei viljan hintakaan joudu minkään
todellisen muutoksen alaiseksi. Kun pulmiaan kysynnästä ja tar
jonnasta, niin ymmärretään tällä esineiden kysyntää ja tarjon
taa eikä niiden nimityksiä. Filip I ei luonut kultaa ja hopeaa
kuten Proudhonin sanoista olisi seurauksena, hän loi ainoastaan
rahojen
nimitykset.
Esittäkää
ranskalaisen
kaschmirimme
aasialaisena, niin on hyvinkin mahdollista, että teidän onnistuu
pettää yhtä tai kahta ostajaa, mutta heti kun petos paljastuu,
niin teidän nimittämänne aasialaisen kaschmirin hinta painuu
ranskalaisen kaschmirin hintaan. Lyöttämällä vääriä leimoja
kultaan ja hopeaan Filip saattoi pettää ihmisiä vain siihen
hetkeen asti, kunnes hänen petoksensa paljastui. Kuten jokainen
muukin kauppias hän petti asiakkaitaan nimittämällä \ äärin
tavaran; mutta tätä saattoi jatkua vaan jonkun aikaa. Aikai
semmin tai myöhemmin kaupan lait olivat kostava hänelle kai
kella ankaruudella. Tätäkö halusi herra Proudhon todistaa?
Ei, ei tätä. Hänen mielestään ei kauppa, vaan hallitus antaa
rahalle sen arvon. Mutta mitä itse asiassa hän täten todisti? Sen
että kauppa 011 vahvempi kuin hallitus, että hallitus määrää
markan tästä lähtien olevan kaksi markkaa, multa kauppa jätkaa vakuuttamistaan, että nämä kaksi uutta markkaa eivät
maksa enempää kuin yksi vanha.
Mutta kaikki tämä ei askeltakaan edistä kysymystä arvosta,
jonka määrää työn paljous. Yhä edelleenkin jää ratkaistavaksi,
määrääkö näiden kahden markan arvon — jotka uudelleen ovat
muuttuneet yhdeksi entiseksi markaksi — tuotantokustannukset
vaiko kysynnän ja tarjonnan laki?
Proudhon jatkaa: “ On myöskin huomattavaa että jos kurnn-
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gas rahan väärentämisen asemesta olisi voinut kaksinkertaistuttaa niiden määrää, niin kullan ja hopean vaihtoarvo heti olisi
alentunut puoleen aivan saman suhteellisuuden ja tasapainolain
vaikutuksesta” .
Jos tämä katsantokanta, jonka hyväksyy Proudhon samaten
kuin muutkin talousoppineet, on oikea, niin puhuu se vain hei
dän kysynnän ja tarjonnan teoriansa puolesta eikä suinkaan
Proudhonin
proportionalisuuden
(suhteellisuuden)
puolesta.
Sillä todellakin olisipa vaikka minkälainen määrä työtä sisälty
nyt kaksinkertaistuneeseen hopean ja kullan määrään, niin nii
den arvo laskisi puoleen, jos kysyntä jäisi muuttumattomaksi
tarjonnan kaksinkertaistuttua.
Vai sattuuko tällä kertaa “proportionalisuuden laki” sattu
malta viiteen tuon niin halveksitun kysynnän ja tarjonnan lain
kanssa? Herra Proudhonin todellinen suhteellisuus muuten 011
siinä määrin elastinen ja niin monenlaisten muutosten kombinatioiden (yhdistelmien) ja liorjuntojcn alainen, että se helposti
voi joskus sattua yhteen tarjonnan suhteen kanssa kysyntään.
Antaa “ jokaiselle tavaralle elleikään todellista niin ainakin
juridisen kyvyn joutua vaihdetuksi” ja tämän yhteydessä vedota
kullan ja hopean rooliin — merkitsee tämän roolin käsittämät
tömyyttä. Kullalla ja hopealla on juriidinen ominaisuus vaihtoon
vain sen takia, että niillä on siihen todellinen kyky, ja tämä
on niillä siksi, että nykyaikainen tuotanto tarvitsee yleistä
vaihtovälinettä. O ikeus' 011 vain tosiasian virallista tunnusta
mista.
Me olemme nähneet, että Proudhon on ottanut rasian esimer
kiksi konstituoidun arvon käytännöllisestä sovittamisesta vain
tarkoituksella salakuljettaa koko teoriansa pysyväisestä vaihtokyvvstä. se on, tarkoituksella todistaa, että jokaisen tavaran, jota
arvioidaan tuotantokustannuksiensa pohjalla, on tultava rahaksi.
Kaikki tämä olisi erinomaista, ellei siihen liittyisi sitä pientä epä
mukavuutta, että kaikista tavaroista nimenomaan hopea ja kulta
ollen rahaa (se 011 arvon merkkeinä), muodostavat ainoan poik
keuksen eikä niitä määrää tuotantokustannukset;" tämä 011
siinä määrin oikein, että kierrossa niitä voi korvata paperiraha.
Niin kauan kun noudatetaan määrättyä suhdetta vaihdon tarpei
den ia liikkeelle päästetyn rahamäärän välillä, olkoonpa se sitten
paperia, kultaa, platinaa tai kuparia, ei voi tulla puhettakaan
suhteellisuuden noudattamisesta sisäisen (tuotantokustannuksien
määräämän) rahan ja nimellisarvon välillä. Ei ole epäilemistä kään, etteikö kansainvälisessä kaupassa rahoja niinkuin kaikkia
muitakin tavaroita määräisi työaika. Mutta asia 011 siten, että
kansainvälisessä kaupassa kulta ja hopea ovat vaihdonvalinecnäkin vain tuotteita eikä rahaa, so. ne menettävät vakavuus -,
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"oikeaperäisyys-” ja “ hallituksen sanktio”-ominaisuutensa, jotka
Proudhonin mielestä 011 niiden erikoisluonne. Ricardo 011 niin
hyvin ymmärtänyt tämän totuuden, että perustaessaan koko sys
teeminsä työajan määräämään arvoon ja sanoessaan että “kul
lalla jp hopealla aivan samaten kuig kaikilla muillakin tava
roilla on vain se arvo, joka vastaa niiden tuottamiseen ja markkulettamiseen tarvittua välttämätöntä työmäärää”, niin
hän Iisaa kuitenkin että rahan arvon määrää ei niihin sisältyvä
iyoaika, vaan yksinomaan kysynnän ja tarjonnan lait.
Paperirahoilla ei tietystikään ole minkäänlaista sisäistä ar
voa, mutta rajotlamalla niiden määrää, niiden arvo saattaa olla
yhtä suun kuin saman nimisen raha- tai metallimäärän tässä
rahassa. Aivan saman periaatteen vaikutuksesta, nimittäin mää
rän rajoittamisen kautta, kulunut raha saattaa käydä siitä ar
vosta, joka sille kuuluu sen ollessa laillisen painoinen ja leimai
den, eikä sen arvon mukaan jonka se sisältää. Siksipä me Eng
lannin rahan historiassa havaitsemme että rahat eivät koskaan
menetä arvoaan suorassa suhteessa niiden painon vähenemiseen.
Syy 011 siinä, että niiden lukumäärä ei koskaan lisäänny suo
rassa suhteessa niiden sisäisen arvon vähenemiseen” (Ricardo
venäläisen käänn. siv. 265).
Say h - onia.utlaa näiden Ricardon sanojen johdosta:
Minusta näyttää että tämän esimerkin tulisi riittää vakuut
tamaan kirjottajaa siitä, että kaiken arvon perusteena ei ole
tuottamiseen tarvittava työmäärä, vaan sen tarve, joka riipnuu
sen harvinaisuudesta” .
„ N i nPä rahat, jotka Ricardon mielestä eivät edusta työajalla
määrättyä arvoa ja jotka juuri tästä syystä kelpaavat Savlle
esimerkiksi hänen vakuuttaessa Ricardoa siitä että ei muitakaan
Ia,:v?J.a. volda »läärätä työajajla, — nämä samat rahat, joita Sav
käyttää esimerkkinä siitä, että arvon määrää yksinomaan tar
jonta ja kysyntä, ovat Proudhonin mielestä mitä paras esimerkki
par exccllcnce arvosta joka 011 , , , työajan konstituoima.
Lopettaaksemme esityksemme tästä, huomautamme että el
leivät rahat edusta työajan “ konstituoimaa arvoa”, niin vielä
sitäkin vähemmän niillä voi olla jotain yhteistä Proudhonin
oikean suhteellisuuden kanssa. Kullalla ja hopealla on ominai
su us tulla vaihdetuksi siksi, että niiden erikoistehtävänä 011 olla
va. „ .?n yle,sc,ui välineenä eikä ollenkaan siksi, että niiden
maara on proportionaalinen rikkauksien yleiseen summaan;
tulli paremmin sanoen ne ovat aina proportionaaliset siksi, että'
kaikista tavaroista yksin ne ovat rahana, vaihdon yleisenä väli
neenä. minkälainen sitten olisikin niiden määrä rikkauksien
yleiseen määrään nähden. “ Olkoonpa kiertokulun välineiden
maara mikä hyvänsä, niin ei se saata koskaan olla liiallinen,
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sillä vähentämällä niiden arvoa te samassa suhteessa lisäätte nii
den määrää ja lisäämällä niiden arvoa te vähennätte niiden
määrää” (Ricardo, venäjänk. käänn., siv. 264).
“Mitä sekamelskaa onkaan poliittinen taloustiede!” — huu
dahtaa herra Proudhon.
“Kirottu kulta!” — huudahtaa vissillä koomillisuudella kom
munisti (herra Proudhonin suulla). Yhtä suurella oikeudella:
saattaisi sanoa kirottu vehnä, kirotut viinirypäleet, kirotut lam
paat! — sentähden että “ samoin kuin hopea ja kulta niin jokai
nen arvo kaupan piirissä joutuu tarkan ja ankaran määrittelyn
alaiseksi” .
Ajatus antaa lampaille ja viiniköynnöksille rahan ominai
suuksia ei ole uusi. Ranskassa kuuluu se Ludvig X IV aikaan p0.
Tänä aikana, jolloin rahan kaikkivalta alkoi vakiintua, saatiin
kuulla valituksia kaiken muun tavaran hintojen alentumisesta,
ja kärsimättömyydellä odotettiin hetkeä “jolloin kaikki arvot
kaupan piirissä saavuttavat täsmällisen ja kiinteän määritte
lynsä, tulevat rahaksi” . Jo Roisguillebertiltä, eräältä Ranskan
vanhimmalta talousoppineelta, me löydämme seuraavan lauseep :
“ Silloin raha monilukuisten, oikeaan arvoonsa saatettujen
tavaroiden muodossa esiintyvien kilpailijoiden kautta jälleen
joutuu luonnollisiin rajoihinsa” (Economistes financiers du dixhuitiéme siècle, siv. 422, edit. Daire).
Kuten näkyy porvariston ensimäiset harhaluulot esiintyvät
myöskin heidän viimeisinään.
B. Työn ylijäämä.
“ Poliittisen taloustieteen teoksissa tapaamme seuraavan mie
lettömän hypoteesin: jos kaikkien tuotteiden hinta kaksinker
taistuisi . . . Ikäänkuin kaikkien tuotteiden hinta ei olisi niiden
suhde ja ikäänkuin suhdetta, proportiota tai lakia voitaisiin
kaksinkertaistuttaa” (Proudhon, osa I, siv. 81).
Talousoppineet ovat joutuneet tähän erehdykseen sentähden,
että eivät ole osanneet sovittaa “proportionaalisuuden lakia” ja
“ konstituoitua arvoa” .
Onnettomuudeksi ensimäisen osan siv. 110 tapaamme Proud
honin omista teoksista saman mielettömän hypoteesin, jonka mu
kaan “kaikkien tuotteiden hinta kasvaisi, jos työpalkka yleensä
kohoaisi” . Sitä paitsi jos poliittisen taloustieteen teoksissa tava
taankin mainittu lause niin niistä löydetään sen selityskin. “Kun
sanotaan, että kaikkien tavaroiden hinta joko nousee tai laskee,
niin aina eroitetaan tästä yksi tai toinen tavara; tavallisesti niin
menetellään rahan tai työn suhteen” . (Encyclopaedia Metro-
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politana or Universal Dictionary of Knowledge, Vol. IV, Senio
r in 61 artikkeli “ Political Economy” , Lontoo 1836. Vertaa myös
kin J. St. Millin vastaavaa lausetta “Essays on Some Unsettled
Questions of Political Economy”, Lontoo 184462, ja Tooke “ An
History of Prices” , Lontoo 1838 °3) .
Siirrymme sitten “konstituoidun arvon” ja muiden proportionaalisuuksien toiseen sovitukseen, joiden ainoana puutteelli
suutena on se, että ne ovat hyvin vähän proportionaalisia; tar
kastelkaamme myöskin, eikö Proudhon tässä tapauksessa on
nistu paremmin kuin yrittäessään muuttaa lampaan rahaksi.
“ Talousoppineiden yleisen tunnustuksen on saanut aksioomi.
jonka mukaan kaiken työn on annettava ylijäämää. Tällä väit
teellä on minusta yleisen ja ehdottoman totuuden merkitys;
se on proportionaalisuuden lain välttämätön täydennys, jota voi
daan pitää koko taloustieteen keskitettynä summana. Mutta ta
lousoppineet antakoon minulle anteeksi: periaatteella, että jo 
kaisen työn on luotava määrätty ylijäämä ei heidän teoriassaan
ole minkäänlaista järkeä, eikä sitä voida mitenkään todistaa”
(Proudhon, I osa, siv. 73).
Todistaakseen, että kaiken työn on muodostettava määrätty
ylijäämä, herra Proudhon personoi yhteiskunnan; hän tekee
siitä yhteiskunta-henkilön, joka ei ole läheskään sama kuin ih
misistä muodostunut yhteiskunta, sentähden että sillä on omat
erikoiset lakinsa, jolla ei ole mitään tekemistä niiden henkilöi
den kanssa, jotka muodostavat yhteiskunnan, sillä on “ oma
järkensä” — ei tavallinen ihmisen järki vaan järki, joka ei ole
tavallista terveitä järkeä. Herra Proudhon moittii talousoppi
neita siitä, että nämä eivät ymmärrä, että tällä kollektiivisella
olennolla on oma personallisuutensa. Emme pidä liiallisena
hänen sanojensa vastapainoksi esittää seuraavaa otetta erään
amerikkalaisen talousoppineen kirjasta, jossa tämä moittii toisia
talousoppineita aivan päinvastaisesta: Moraaliselle henkilölle
(the moral entity), gramaatikaaliselle olennolle (the grammat
ical being), jota sanotaan yhteiskunnaksi, on omistettu ominai
suuksia, jotka ovat olemassa vain sellaisten mielikuvituksessa,
jotka tekevät sanoista asioita . . .
Se on ollut syynä lukuisiin
vaikeuksiin ja valitettaviin erehdyksiin taloustieteessä (Th.
Cooper, Lectures on the Elements of Political Economy, Colum
bia 1826"Q.
“Yksityisten henkilöiden suhteen, — jatkaa herra Proudhon,
on tämä työn ylijäämää koskeva periaate oikein vain siksi, että
se johtuu yhteiskunnasta, joka siten heihin nähden harjottaa
lakiensa hyvää vaikutusta” .
Tahtooko herra Proudhon tällä sanoa että henkilö, joka asuu
yhteiskunnassa kykenee tuottamaan enemmän kuin eristetty ih-
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aninen? Tarkottaako hän yhteistyössä olevien henkilöiden tuo
tannon ylijäämää verrata toisistaan erillään olevien henkilöiden
tuotantoon? Jos näin on, niin voimme hänelle osoittaa ainakim
sata taloustieteilijää, jotka ovat lausuneet tämän yksinkertaisen
totuuden ilman sellaista mystisismiä, johon sen käärii herra
Proudhon. Niinpä sanoo esimerkiksi herra Sadler63:
“ Yhdistetty työ antaa sellaisia tuloksia, joita ei koskaan voi
luottaa yksilöllinen työ. Se merkitsee, että sikäli kun ihmiskunta
kasvaa lukumäärältään sen yhteisen teollisen työn tuotteet tule
vat inerkittävästi ylittämään sen summan, joka saadaan kun
yksinkertaisesti lasketaan yhteen väestömäärän kasvu . . . Ny
kyaikana niin teollisella alalla kuin tieteellisissä töissäkin, pystyy
ihminen yhtenä päivänä tuottamaan enempi kuin eristetty 'hen
kilö saattaisi tehdä koko elämässään. Meidän tieteeseemme sovi
tettuna osottautuu vääräksi se matematiikan aksioomi, joka
kuuluu että kokonainen on kaikkien osien summa. Mitä tulee
työhön tähän ihmiskunnan olemassaolon suureen tukipylvääscen (the great pillar of human existence), niin voidaan sanoa
että yhteisponnistusten tuotteet huomattavasti ylittävät kaiken
sen, mitä milloinkaan voisi, luoda yksilölliset ja hajanaiset pon
nistukset (The Sadler, The Law of Population, Lontoo 1830).
Palaamme takaisin herra Proudhoniin. Työn ylijäämä
sanoo hän — saa selvityksensä yhteiskunta-henkilössä. Tämän
henkilön elämä noudattaa lakeja, jotka ovat ihmisen yksilötoiminnassa vallitsevien lakien vastakohtina; herra Proudhon
haluaa tämän näyttää todeksi "tosiasioilla”.
“Ei mikään uusi menetelmä tuotannon alalla koskaan voi
tuoda keksijälleen sellaisia etuja kuin se tuottaa yhteiskunnalle.
. . . On havaittu, että rautatieyritykset tuottavat paljon vähem
män rikkauksia vrittäjilleen kuin valtiolle . . . Tavarain kulje
tus hevosella maksaa keskimäärin 18 senttiimiä tonnikilomet
riltä sisältyen siihen kuormaus ja purkaus. On laskettu, että
tällaisten tariffien vallitessa ei tavallinen rautatieyritys tuottaisi
10 % tuloja, toisin sanoen se tuottaisi melkein yhtä paljon kuin
kuljetus teillä. Mutta edellyttäkäämme että kuljetusnopeus rau
tateillä suhtautuu kulkunopeuteen maanteillä niin kuin 4 :1 ;
koska yhteiskunnalle itse aikakin on rahaa niin hintoja verrat
taessa rautatie maantiehen verraten tuottaa 400 % . Samalla kun
yhteiskunta saa tämän varsin realisen tulon ei tätä saa samassa
suhteessa rautatieliikkeen harjoittajat: hankkiessaan yhteiskun
nalle 4 0 0 % tuloja hän ei saa itselleen 1 0 % . Itse asiassa parem
min havainnollistuttaaksemme asian edellyttäkäämme, että rau
tatie korottaisi tariffinsa 25 senttimiin silloin kuin hevosella
kuljetus jäisi 18; siinä tapauksessa edellinen heti menettäisi
kaikki tavaran kuljetuksensa. Lähettäjät ja vastaanottajat ryh
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tyisivät kaikki käyttämään jälleen entisiä vaunuja ja kärryjä.
Lokomotiivit jäisivät syrjään: yhteiskunnan 4 0 0 % tulot uhrat
taisiin yksityisen 35 % tulon takia. Ja aivan ymmärrettävää
m iksi: etu nopeasta rautatieliikenteestä on puhtaasti yhteiskun
nallinen; kukin erikseen hyötyy siitä varsin vähissä määrin (ei
tule unohtaa että tässä on puhe vain tavaroiden kuljetuksesta),
kun taas menetys koskee suoraan ja henkilökohtaisesti kulutta
jaan. 400 % suuruinen yhteiskunnallinen tulo yksityisen henki
lön kannalta edustaa — jos yhteiskunnassa lasketaan olevan
vaikkapa vain miljona ihmistä —■kaiken kaikkiaan vain neljää
kymmentätuhatta osaa; menetys taas kutakin kuluttajaa kohden
33 %
edellyttäisi 33 miljoonan yhteiskunnallista tappiota”
(Proudhon, I osa, siv. 100-101).
Saattaa vielä käsittää että Proudhon ilmaisee nelinkertaisen
nopeuden 400 prosenttina alkuperäiseen nopeuteen nähden.
Mutta kun hän rinnastaa nopeuden prosentit voiton prosenttien
kanssa ja saattaa voimaan verrannollisuuden kahden suhteen
välillä, jotka vaikkakin kukin erikseen mitataan prosenteissa,
kuitenkin jäävät siitä huolimatta keskenään yhteismitattomiksi,
niin merkitsee se verrannollisuuden asettamista prosenttien vä
lillä ja itse asioiden toisistaan eroavaisuuden syrjäyttämistä.
Prosentit ovat aina prosentteja, 10 % ja 400 % ovat keskenään
yhteismitallisia ja on niiden suhde kuin 10:400. Herra Proudhon
päättelee siis että 10 % voitto on 40 kertaa pienempi kuin nelin
kertainen nopeus. Tukeakseen tämän tapaisia totuuksia hän
tekee havainnon, että yhteiskunnalle aika on rahaa (time is
money). Hän joutuu tähän virheeseen siksi, että epäselvästi
muistelee jonkun suhteen vallitsevan arvon ja työajan välillä ja
kiirehtii asettamaan työajan yhtäsuureksi kuin on kuljetusaika, toisin sanoen hänelle lämmittäjät konduktöörit jne, joi
den aika todella menee kuljetukseen, on koko yhteiskunta.
Siten yhtäkkiä muutettuaan nopeuden pääomaksi hän jo täy
dellä oikeudella puhuu, että “ 400 % suuruinen voitto uhra
taan 33 % takia” . Sen jälkeen kun hän on todennut ’ tämän
merkillisen matemaattisen väitteen hän selvittää sen meille
talousoppineena.
“ 400 suuruinen yhteiskunnallinen tulo edustaa yhdelle hen
kilölle kun yhteiskunnassa on miljoona ihmistä kaiken kaik
kiaan yhtä neljäskymmenestuhannes osaa” .
Hyväksyn; mutta kysymyshän ei ole 400 vaan 400 % ; 400 %
voittohan yksityiselle ihmisellekin edustaa ei enempää eikä
vähempää kuin 400 % . Olipa pääoma minkälainen hyvänsä,
osingot aina ovat 400 % suuruisia. Mutta mitä on tehnyt herra
Proudhon? Hän on ottanut prosentit pääoman asemasta ja
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ikäänkuin peläten että hänen tekemänsä sekamelska ei tunnit
täysin käsitettävältä” ja selvältä, hän jatkaa:
“ Kuluttajan kärsimä 33 % tappio edellvttäisi 33 miljoonan
yhteiskunnallista vajausta”. Kuluttajan kärsimä 33 % tappio
jää aina ,13 % myöskin miljoonalle kuluttajalle. Miten sil
loin saattaa herra Proudhon vakuuttaa, että menetyksen oi*^3 %» yhteiskunta kärsii silloin 33 miljoonan tappion;
eihän hän tiedä yhteiskunnallisen pääoman suuruutta, eipä
edes yhden asiaan kuuluvan yksityisen henkilön pääoman
suuruutta? Siten herra Proudhon e i ‘ ole tyytynyt vaan siihen,
että on sekoittanut pääoman prosentteihin, vaan ylittää vielä
itsensäkin yhdensuuruistamalla liikkeen pääoman siihen osal
listuvien henkilöiden lukumäärällä.
“ Niinpä
paremmin havainnollistuttaaksemme asian, edel
lytämme'’ jotain määrättyä pääomaa. 100 % suuruinen yhteis
kunnallinen voitto, joka on jaettu miljoonan osanottajan kes
ken, joista jokainen on sijoittanut yhden frangin antaa 4 fran
gia eikä 0,0004 frangia henkeä kohden, kuten ajattelee Proud
hon. Aivan samaten kunkin yksityisen osanottajan 33 % tap
pio edustaa 330,000 frangin, eikä 33,000000 frangin yhteiskun
nallista tappiota (100:33=1,000000:330000b
Puuhatessaan teorioineen yhteiskuntahenkilön kanssa, Proud
hon unohtaa jakaa 100; siten saa hän 330,000 frangin tap
pion*. Mutta 4 frangin voitto henkilöä kohden antaa 4,000,000
yosttoa yhteiskunnalle. Siten puhtaaksi tuloksi yhteiskunnalle
jää 3,(570,000 frangia.
I ämä tarkka laskelma todistaa aivan
päinvastaista kuin mitä halusi todistaa herra Proudhon ni
mittäin, että yhteiskunnan edut ja tappiot eivät ole kääntäin
verrannolliset yksityisten henkilöiden etuihin ja tuloihin.
Korjattuamme nämä pienet aritmeettiset virheet ryhdymme
tarkastamaan niitä johtopäätöksiä, joihin olisimme tulleet, jos
olisimme päättäneet herra Proudhonin tavoin ottaa rautateitä
varten hänen osottamansa nopeuden suhteen pääomaan ilman
siihen liittyviä aritmeettisia virheitä. Edellyttäkäämme, että
4 kertaa nopeampi kuljetus maksaa 4 kertaa enemmän; siinä
tapauksessa tämä kuljetus ei tuottaisi vähemmän voittoa kuin
hevosella kuljetettaessa 4 kertaa hitaammin ja 4 kertaa hal
vemmalla. Se merkitsee, että jos hevoskyyti maksaisi 18 senttiimiä, niin rautatiet saattaisivat ottaa 72 senttiimiä. Tämä
olisi "ankarasti matemaattisena seurauksena” herra Proudhonin
edellytyksistä, taasenkin senjälkeen kun niistä aritmeettiset
* M aix
nähtävästi ilmeisesti tarkoittaa sitä lukua jouka
1’ roudhon saisi
ellei hän tekisi virheitä
laskuissaan. ‘‘Flosofian kurjuuden V. I,
Sasuulifsin
suorittamassa käännöksessä on virheellisesti pantu 33,000000 330,000 asemesta.
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Me vastikään huomasimme kuinka vähän esimerkki rauta
teistä oli omiaan selventämään, vaikkapa vain jossakin mää
rin, fiktiota vhteiskuntahenkilöstä. Herra Proudhon kuitenkin
jatkaa rohkeasti järkeilyään: “Kun asian tämä puoli on sel
vinnyt — ei ole mitään helpompaa kuin selvittää, miksi
jokaisen tuottajan työn on tuotettava hänelle ylijäämää”.
Edelleen seuraa jotakin, joka kuuluu klassilliseen muinai
suuteen, nimittäin runollinen kertomus, jota lukiessaan lukija
saattaa levähtää väsyttyään edellä esitettyjen matemaattisten
todistusten ankarasta täsmällisyydestä. Herra Proudhon antaa
yhteiskunta-henkilölleen P r o m e t h e u k s e n nimen ja seuraavasti
ylistelee hänen toim iaan:
“Ensin lähdettyään luonnon helmasta Prometheus herää
toimettomaan elämään, joka on täynnä hurmausta jne. jne.
Mutta Prometheus ryhtyy työhön ja jo ensimäisestä päivästä
(tämän toisen luodun' olennon ensimmäisistä ajoista) hänen
työnsä tulokset s.o. hänen rikkautensa ja hyvinvointinsa kym
menkertaistuu. Toisena päivänä Prometheus johtuu työn ja
koon ja hänen työnsä tulokset sadankertaistuvat. Kolmantena
ja sitä seuraavina päivinä Prometheus keksii koneita ja ha
vaitsee esineiden
uusia ja hyödyllisiä ominaisuuksia, uusia
luonnonvoimia. . . Joka askeleella hänen teollista toimintaansa
kasvaa hänen tuotannolliset numeronsa luvaten hänelle hä
nen onnensa kasvua. Ja kun hänelle kuluttaminen merkitsee
samalla tuottamista, niin on selvää, että jokapäiväisessä kulu
tuksessa käytetään vain edellisen päivän tuotteet, joten hä
nelle jää ylijäämää seuraavan päivän kulutusta varten” .
Onpa merkillinen olento tuo Proudhonin Prometheus! Hän
on yhtä heikko logiikassaan kuin poliittisessa taloustieteessä
kin. Toistaiseksi rajoittuu hän vain siihen, miten työnjako,
koneiden käyttö, luonnonvoimien ja tieteellis-teknillisten voi
mien käyttö lisää ihmisten tuotannollisia voimia ja antavat
tuotteiden ylijäämää erillisen työn tuotteisiin verraten. Tämä
uusi Prometheus on vain siinä suhteessa onneton, että hän
esiintyy liian myöhään. Mutta heti kun Prometheus ryhtyy
järkeilemään tuotannosta ja kulutuksesta, niin muuttuu hän
naurettavaksi.
Kuluttaminen merkitsee hänelle tuottamista;
päivittäin kuluttaa hän vain edellisen päivän tuotteet, joten
hänellä 011 aina varastossa yksi työpäivä. Juuri tämä varalta
oleva päivä muodostaa hänen“ työn ylijäämänsä” . Mutta kylultaessaan tänään tuotannon eiliset valmisteet, on Prometheuk
sen täytynyt ensimäisenä’ päivänä, jolloin edellistä työpäivää
ei ole ollut, tehdä työtä kahden päivän edestä saadakseen
yhden työpäivän varastoon. Miten saattoi hän saada tämän
ylijäämän ensimäisenä päivänä, jolloin ei ollut työn jakoa,
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c j koneita, eikä muut luonnonvoimat tunnettuja kuin tuli?
Sitan siirrettyämme kysymyksen “ toisen luomisen ensimäiseen
päivään”, emme ole selventäneet sitä hiuskarvan vertaa. Tämä
osaksi kreikkalainen, osaksi juutalainen, samalla sekä mystil
linen että allegoorinen, “ kuvannollinen” selitystapa tekee herra
Proudhonille täysin oikeutetuksi sanoa: “Lain, jonka perus
teella kaiken työn on luotava lisäarvoa, olen todistanut niin
teoreettiselta näkökannalta kuin tosiasioidenkin nojalla” .
Ja nämä tosiasiat, niitä on tuo mainio progressiivinen
laskutoimitus'; teorian osaa näyttelee Prometheus-taru.
“Mutta tämä periaate, jolla 011 aritmeettisten totuuksien
kieltämättömyys, ei ole kaikkien toteutettavissa, — jatkaa
herra Proudhon. Samalla kun kollektiivisen teollisuuden edis
tys jatkuvasti lisää jokaisen yksilöllisen työpäivän tuottavaisuutta ja samalla kuin välttämättömänä tuloksena tästä li
sääntymisestä täytyy olla, sillä ehdolla että entinen työpalkka
säilyy, työntekijän asteettainen rikastuminen, niin samalla
näemme, että muutamat yhteiskuntaryhmät rikastuvat ja toi
set tuhoutuvat köyhyydestä” . (Proudhon I- painos, sivu 80).
V. 1770 yhdistetyn kuningaskunnan Suur-Britanian väestö
oli 15 miljoonaa. Tuottavan osan väestöstä muodosti 3 mil
joonaa. Teknillisten parannusten aikaansaama tuotannollinen
voima vastasi likipitäen 12 miljoonaa työläistä; tuotantovoi
mien yleinen summa siis oli 15 miljoonaa. Siten tuotannolliset
voimat suhtautuivat väestöön kuten 1 :1, teknillisten parannus
ten tuottavaisuus suhtautui ruumiilliseen työhön kuin 4:1.
V. 1840 väestön lukumäärä ei noussut yli 30 miljoonan, sen
tuottava osa oli 6 miljoonaa silloin kuin teknillisten paran
nusten kautta tuottavaisuus oli noussut 650 miljoonaan, s.o.
suhtautui väestön kokonaismäärään kuin 21:1 ja ruumiillisen
työn tuottavaisuuteen kuin 108:1
Työpäivän tuottavaisuus Englannin yhteiskunnassa kohosi
siis 70 vuodessa 2700 prosenttia, s.o. v. 1840 tuotettiin 27 ker
taa enempi kuin v. 1770. Herra Proudhonin pitäisi kysyä:
miksi englantilainen työläinen v. 1840 ei ollut tullut 27 kertaa
rikkaammaksi kun vuoden 1770 työläinen? Tämä kysymys
edellyttää jo ennakolta tietenkin sitä, että englantilaiset oli
sivat voineet tuottaa koko tämän rikkauden ilman niitä his
toriallisia ehtoja, joiden vallitessa se oli tuotettu s.o. ilman
yksityispääoman
kasaantumista,
ilman nykyaikaista työnja
koa, ilman koneiden käyttöä, ilman anarkista kilpailua, ilman
palkkatyötä, sanalla sanoen ilman kaikkea sitä, johon pe
rustuu luokkien antagonismi. Mutta nimenomaan nämä ehdot
olivat oleellisen välttämättömiä tuotantovoimien kehitykselle
ja tällaisen tuotteiden ylijäämäin muodostumiselle. Siten siis
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sellaisten tuotantovoimien saavuttamiseksi ja valmisteiden yli
jäämän sellaisen
paljouden tuottamiseksi, oli välttämätöntä
luokkien olemassaolo, josta toiset rikastuivat ja toiset tuhou
tuivat kurjuudesta.
Mikä sitten loppujenkin lopuksi on tämä herra Proudhonin
ylösnoussut Prometheus? Se on yhteiskunta, s.o. luokkien an
tagonismille perustuneet yhteiskunnalliset suhteet, s.o. ei yhden
yksityisen henkilön suhde toiseen henkilöön, vaan työläisen
suhde
kapitalistiin,
vuokramiehen
suhde
maanomistajaan.
Hävittäkää nämä yhteiskunnalliset suhteet, niin te hävitätte
koko yhteiskunnan. Teidän Prometheuksenne muuttuu silloin
kummitukseksi ilman käsiä ja jalkoja, s.o. ilman koneita ja
työnjakoa, vihdoin ilman kaikkea sitä, jolla te hänet varus
titte saadaksenne tuotteiden ylijäämää.
Jos teoriassa on ollut riittävää tehdä kuten herra Proudhon
on tehnyt — esittää tasoittava kaavake työn tuotteiden ylijää
mästä, niin käytännössä riittäisi kaiken nykyisen rikkauden ja
kaminen tasan työläisten kesken, muuttamatta mitään nykyisis
tä tuotantoehdoista. Sellainen jako ei suinkaan vakiinnuttaisi
siihen osallistuneille erikoisen suurta hyvinvointia.
Mutta herra Proudhon ei yleensä ole sellainen pessimisti,
jolta hän saattaa näyttää. Koska hänelle on proportionaalisuus
kaikki kaikessa, niin kaikkeen varustautuneessa Prometheukscssaan. s.o. nykyaikaisessa yhteiskunnassa, hän ei voi olla näke
mättä alkeita mieliaatteensa toteutumiselle.
“ Mutta rikkauden kasvaminen, s.o. arvon proportionaalisuus
on kaikkialla vallitseva laki; ja kun talousoppineet sosialistisen
puolueen valituksien vastapainoksi asettavat kansallisen rikkau
den kasvun ja kaikkein onncttomimpienkin yhteiskuntaluokkien
aseman parantumisen, niin sitä itsekkään käsittämättä lie ju
listavat totuutta, joka tuomitsee heidän oman teoriansa".
Mikä on yhteiskunnallisen rikkauden olemus, kansallinen
hyvinvointi? Se on porvariston rikkaus, eikä kunkin yksityisen
porvarin rikkaus. Erinomaista; mutta talousoppineet ovat vaan
osoittaneet että vallitsevissa olosuhteissa tuotanto kasvaa ja por
variston rikkauden on kasvettava vieläkin enemmän. Mitä taas.
tulee työväenluokkaan, niin on vielä suuri kysymysmerkki onko
sen asema kasvanut niin sanotun yhteiskunnallisen rikkauden
kasvamisen seurauksena. Kun talousoppineet optimismiaan tu
keakseen vetoavat puuvillateollisuudessa työskentelevien eng
lantilaisten työläisten esimerkkiin, niin he tarkkailevat näiden
asemaa vain teollisuuden kukoistuskauden harvoina hetkinä.
Kriisiin ja pysähdyskausiin verraten nämä hetket ovat “ oikein
verrannollisessa“ suhteessa kuten 3:10. Tahi puhuessaan pa
rannuksista talousoppineet tarkoittanevat niitä miljoonia työ-
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Iäisiä joiden on tuhouduttava itä-Indiassa hankkiakseen saman
teollisuusalan puolelletoistamiljoonalle englantilaiselle työläiselle
3 vuodeksi työtä joka 10 vuoden kuluessa?
Mitä tulee väliaikaiseen osallistumiseen kansallisten rikkauk
sien kasvuun, niin on se taas toinen kysymys. Tälle väliaikaisen
osanoton tosiasialle löytyy selityksensä taloustieteessä. Se sen
vahvistaa eikä sitä “ tuomitse” kuten sanoo Proudhon. Jos jota
kin tulee tuomita niin on se tietysti herra Proudhonin teoria
joka asettaa kuten olemme nähneet, työläiset minimipalkalle
vaikka rikkaus lisääntyy. Ainoastaan tuomitsemalla työläisen
työpalkka-minimille, Proudhon saattoi työhön sovittaa arvojen
oikean proportionaalisuuden periaatetta . . . työajalla “konsti
tuoidun arvon” periaatetta. Vain siksi että kilpailun vaikutuk
sesta työpalkka horjuu milloin ylittäen milloin alittaen välttä
mättömän elintasominimin, — vain siksi työläinen voi jossakin,
vaikkapa mitä mitättömimmässä määrässä käyttää hyväkseen
yhteiskunnallisen rikkauden kasvua. Mutta juuri tämän tähden
on nälkäkuolemakin hänelle mahdollinen. Juuri tällainen on
taloustieteilijöiden teoria, jolle vieraita ovat tässä tapauksessa
kaikki mielikuvitelmat.
Pitkien peräytymisliikkeiden jälkeen kysymyksessä rauta
teistä, Prometheuksesta ja uudesta yhteiskunnasta, joka on uu
delleen rakennettava “konstituoidun arvon” pohjalle, herra Proud
hon joutuu keskittyneeseen mielialaan ja hän joutuu tunneryö
pyn valtaan huudahtaen isällisellä äänellä:
“Minä vannotan taloustieteilijöitä vaikkapa vain kerran vil
pittömästi ajattelemaan sielunsa syvyydessä, irroittumaan heitä
hämmentävistä ennakkoluuloista ja katsomatta niihin huoliin,
jotka liittyvät heillä oleviin tai heidän pyrkimyksiensä esineinä
oleviin työpaikkoihin, palvelemistaan etupyrkimyksistä, ääniensaamisesta vaaleissa ja arvon ylennyksistä, jotka kannustavat
heidän itserakkauttaan, — ajattelemaan ja sanomaan, ovatko he
tavanneet tähän päivään mennessä periaatetta, jonka perus
teella kaikki työ antaa ylijäämää, periaatetta, joka lähtee edel
lytyksistään ja johtaa seurauksiin, kuten me olemme esittäneet.

Filosofian kurjuus — 7

II.

LUKU

PO LIITTISEN T A L O U S T IE T E E N M ETAFYSIIKKA
I, Metodi
Me olemme nyt Saksan sydämessä ! Poliittista taloustiedettä
käsitellessämme olemme me pakotetut samanaikaisesti käsitte
lemään metafysikkaa. Ja tässä tapauksessa me seuraamme vain
herra Proudhonin “ vastakohtia”. Äsken pakoitti hän meidät
puhumaan englantia, suuremmassa tai pienemmässä määrässä
meidät muuttumaan englantilaisiksi. Nyt vaihtuu näyttämö.
Herra Proudhon pakottaa meidät muuttamaan kalliiseen isän
maahamme ja pakoittaa meidät jälleen muuttumaan saksalai
siksi vastoin tahtoamme.
. . .
, .
Jos englantilainen muuttaa ihmisen hatuksi niin saksalainen
muuttaa hatut aatteeksi. Englantilainen on Ricardo, rikas pank
kiiri ja huomattava talousoppinut. Saksalainen on Hegel, Berlii
nin yliopiston vaatimaton professori.
Ludvig X V 87 oli viimeinen itsevaltias kuningas ja Ranskan
monarkian kaatumisen edustaja ja hänellä oli henkilääkäri, joka
oli Ranskan ensimäinen taloustieteilijä. Tämä lääkäri, tämä
talousoppinut oli Ranskan porvariston läheisen ja varmasti koit
tavan voiton edustaja. Tohtori Quesnayl,s on poliittisesta talous
tieteestä tehnyt taloustieteen: hän on tehnyt siitä yhteenvedon
mainiossa kirjassaan “ Tableau Economique” . Tuhannen ja sa
dan lisävksen rinnalla, joita tähän tableaun liittyy on meillä
yksi täydennys, jonka on kirjoittanut tohtori Quesnay itse. Se
on “L ’analyse du Tableau Econom ique", jota seuraa “ seitsemän
tärkeää huomautusta".
•
'
...
Herra Proudhon on toinen tohtori Quesnay. Hän on poliitti
sen taloustieteen metafysiikan Quesnay.
Mutta metafysiikka, kuten filosofia yleensäkin, todellisuu
dessa Hegelin mielestä keskittyy metodiin. Meidän on siis koi
tettava selvittää herra Proudhonin metodi, joka on ainakin yhtä
selvä kuin “Tableau Economique” . Tässä tarkoituksessa me
teemme 1itse seitsemän enemmän taikka vähemmän tärkeää
huomautusta. Jos tohtori Proudhon on tyytymätön meidän huo-
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m au f uksiimme, niin voi hän siinä tapauksessa ruveta viemään
apotti Baudeaun6“ osaa ja kirjoittaa “Taloustieteellis-metafyysillisen metoodin selityksen” .
Ensimäinen huomautus.
“ Me emme tässä tarkoita sitä historiaa, joka vastaa aikajär
jestystä, vaan historiaa, joka vastaa aatteiden toisiaan seuraami
sen järjestystä.. Taloudelliset vaihckaudet (faasit) ja kategoriat
ovat esiintyessään joskus samanaikaiset, joskus seuraavat toi
siaan päinvastaisessa järjestyksessä . . . Siitä huolimatta on
taloudellisilla kategooreilla määrätty loogillinen toisiaan seu
raamisen järjestys ja järjellinen yhteys; ja me imartelemme it
seämme että olemme löytänyt tämän järjestyksen” (Proudhon,
I osa, siv. 146).
Herra Proudhon on halunnut peloittaa ranskalaisia heittä
mällä heitä näillä hegeliläisillä lauseilla.
Osottautuukin, että
me olemme tekemisissä jo kahden kirjailijan kanssa: toinen on
herra Proudhon ja toinen on Hegel. Missä suhteessa eroaa herra
Proudhon muista taloustieteilijöistä? Mikä osa on Hegelillä
Proudlionin taloustieteessä?
Talousoppineet esittävät porvarillisen tuotannon suhteet —
työnjaon, luoton, rahan jne, — ikuisina muuttumattomina ja
kiinteinä kategorioina. Herra Proudhon, jolle nämä kategoriat
esiintyvät valmiissa muodossaan, tahtoo meille selvittää kaik
kien näiden kategorioiden, periaatteiden, lakien, aatteiden ja aja
tusten muodostumisen ja alkuperän.
Talousoppineet selittävät meille, miten tapahtuu tuotanto
vallitsevissa suhteissa; mutta heiltä jää selvittämättä miten nämä
suhteet itse tuotetaan, s.o se historian kulku, joka ne synnyttää.
Kun Proudhon käsittää nämä suhteet periaatteeksi, kategorioik
si, abstraktisiksi ajatuksiksi, niin jää hänelle vain näiden aja
tusten järjestykseen saattaminen, jotka voidaan löytää aakko
sellisessa luettelossa jokaisen poliittista taloustiedettä käsittele
vän teoksen lopussa. Talousoppineiden käsittelyainehistona on
toimiva ja liikkeessä oleva ihmiselämä; Proudhonin ainehistona
ovat talousoppineiden opinkappaleet. Mutta niin pian kuin me
emme seuraa niiden tuotannollisten suhteiden historiallista kehi
tystä, joiden teoreettisena ilmaisuna kategoriat ovat, kun me
näissä kategorioissa näemme vain aatteita, vain todellisista suh
teista riippumattomia ajatuksia niin meidän on etsittävä näiden
aatteiden syntyä vain puhtaan järjen liikkeessä. .Miten puhdas,
ikuinen, henkilötön järki synnyttää näitä ajatuksia? Miten se
luo niitä?
Jos meillä olisi hegeliläisyyden suhteen herra Proudhonin
rohkeus me sanoisimme, että järki eroittautuu itsessään itsestään.
7*
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Mitä tämä merkitsee kun persoonattomalla järjellä itsensä ulko
puolella ei ole pohjaa jolla se voisi olla, eikä objektia jonka
vastakohdaksi se asettuisi, eikä subjektia johon se voisi yhtyä on
sen pakko muuttua vaivaiskasviksi (purzelbaun) edellyttää itse
itsensä, asettaa itse itselleen vastakohdaksi ja liittyä itse itseen
sä: väite, vastaväite ja yhtenäisyys, eli kreikaksi teesis, antiteesis ja synteesis. Mitä tulee lukijaan joka ei tunne hegeliläistä
kieltä, niin selvitämme hänelle tämän salaperäisen sanamuodon;
se merkitsee myöntäminen, kieltäminen ja kieltämisen kieltä
minen. Kas siinä näiden sanojen ajatus. Se tietenkään ei ole
muinaishebrealaista kieltä, herra Proudhonin suostumuksella;
vaan se on tämän puhtaan yksilöllisyydestä eroitetun järjen
kieltä. Tavallisen yksilön asemesta, hänen tavallisen tapansa
asemesta puhua ja kirjoittaa, meillä on aivan muuta kuin tämä
tavallinen tapa, puhtaassa muodossaan ilman yksilöä.
Saattaako ihmetellä sitä, että tässä abstrahoimisen viimeises
sä asteessa — sillä mehän olemme tekemisessä abstraktion kans
sa analyysin asemesta — jokainen esine esiintyy loogillisena
kategoriana. Voiko ihmetellä sitä, että sivuuttaen vähitellen kai
ken joka muodostaa kyseessä olevan talon erikoiserikoisuuden
abstrahoimalla aineen, josta se 011 rakennettu, muodon, joka on
sille ominainen, — me saamme loppujen lopuksi vain esineen
yleensä, josta eliminoituamme tämän esineen mittasuhteet, meil
le jää tulokseksi vain tila (Raum) ja kun eliminoimme tämän
tyhjän tilan tulemme loppujen lopuksi siihen, että olemme teke
misessä vain määrän kanssa sen puhtaassa muodossa, määrän
loogillisen kategorian kanssa? Siis eliminoimalla siten koko
subjektin sen kaikista niin sanotuista tilapäisistä tunnusmer
keistä niin elollisista kuin elottomistakin ihmisistä tahi esineistä,
— voimme sanoa, että abstraktion viimeisenä asteena meille jää
vain loogillisia kategorioita ainoana substansina. Metafysiikot,
jotka kuvittelevat, että nämä abstraktiot edustavat analyysiä,
metafysiikot, jotka ajattelevat, että yhä kauemmaksi edentymällä esineestä he lähentyvät sen ymmärtämistä, omasta puo
lestaan ovat tavallaan oikeassa sanoessaan, että esineet tässä
maailmassa ovat vain koristeompelua, joiden kankaan muodos
tavat loogilliset kategoriat. Tässä juuri onkin ero filosoofin ja
kristityn välillä. Vastoin kaikkea logiikkaa kristitty tuntee ai
noastaan yhden ruumiillistuman, sanan (loogos) T0; filosoofi ei
tämän ruumiillistuman kanssa pääse päämäärään. Kaikki ole
massaoleva, kaikki mikä elää maanpäällä ja vedessä voidaan
abstraktion k*autta viedä loogilliseen kategoriaan; onko siis ih
mettelemistä, että realinen maailma kokonaisuudessaan voidaan
sillä tavoin hukuttaa abstraktioiden ja loogillisten kategorioiden
mereen.
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Kaikki maanpäällä olemassaoleva, kaikki maanpäällä ja
vedessä elävä on olemassaoleva j'a elää vain määrätyn liikkeen
vaikutuksesta. Niinpä historian liike luo yhteiskunnallisia suh
teita, teollisuuden liike antaa meille teollisuustuotteita jne.
Samoin kuin abstraktion avulla me muutamme jokaisen esi
neen loogilliseksi kategoriaksi, niin aivan samoin saatamme irroittautumalla erilaatuisten liikkeiden erikoisluonteesta tulla
liikkeeseen abstraktisessa mielessä puhtaasti, muodolliseen liik
keeseen, puhtaasti liikkeen loogilliseen kaavaan. Ja jos me loo
gillisessa kategoriassa näemme kaikkien esineiden substanssin
(olemuksen), niin meidän ei ole vaikea kuvitella että liikkeen
loogillisessa kaavassa olemme löytäneet absoluuttisen metoodin,
joka ei vain selvitä jokaista esinettä, vaan sisältää itseensä jo
kaisen esineen liikunnan.
Tästä absoluuttisesta metoodista Hegel lausuu seuraavalla
tavalla: “ Metoodi on ainoa absoluuttinen, korkein ja loppumaton
voima, jota mikään seikka ei voi vastustaa; se on järjen pyrki
mys löytää ja tiedota itsensä jokaisessa esineessä (“Logiikka”
3 nide).
Jos jokainen esine johdetaan loogilliseen kategoriaan, ja jo
kainen liike, jokainen tuotannollinen tönninta metoodiin, niin
tästä seuraa itsestään, että jokainen tuotteiden ja tuotannon,
esineen ja liikkeen kokonaisuus johdetaan sovitettuun metafysikkaan. Herra Proudhon tahtoo poliittiseen taloustieteeseen
nähden tehdä saman, minkä Hegel on tehnyt uskontoon, lakiin
jne. nähden.
Mitä sitten siis on absoluuttinen metoodi? Liikunnan abstrak
tio. Mitä on liikunnan abstraktio? Liikuntoa abstraktisessa mie
lessä. Mitä on liikunto abstraktisessa mielessä? Puhtaasti loogil
linen liikkeen kaava, eli puhtaan järjen liikuntaa. Mitä sitten on
puhtaan järjen liikunta? Sitä että se edellyttää itseään, asettuu
itsensä vastakohdaksi ja vihdoin yhtenäistyy itsensä kanssa, siinä
että se ilmaistaan teesinä, antiteesinä ja synteesinä eli vihdoin
siinä että ^e itsensä myöntää, kieltää ja kieltämisensä kieltää.
Mutta millä tavalla järki itsensä myöntää, millä tavoin se
asettautuu määrätyksi kategoriaksi? Tämä jo on itse järjen ja
sen puolustajien oma asia.
Mutta asetuttuaan teesiksi tämä ajatus asettautuu itsensä vas
takohdaksi, jakaantuu kahdeksi ajatukseksi, jotka ovat toisilleen
ristiriitaisia, myönnytykseen ja kieltämiseen, joihin on vastat
tava kyllä tahi ei. Näiden antiteesiin sisältyvien kahden risti
riitaisen elementin taistelu muodostaa dialektisen liikkeen. Kyllä
muuttuu eiksi, ei muuttuu kylläksi, kyllä tulee samanaikaisesti
eiksi ja kylläksi, ei tulee samanaikaisesti eiksi ja kylläksi. Siten
^vastakohdat keskinäisesti tasoittuvat, neutralisoituvat ja para-
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lisoituvat. Näiden kahden ristiriitaisen ajatuksen sulautuminen
synnyttää uuden ajatuksen, niiden synteesin. Tämä uusi ajatus
jälleen jakaantuu kahteen vastakohtaiseen ajatukseen, jotka jäl
leen sulautuvat uudeksi synteesiksi. Tämä syntymisprosessi luo
ryhmän ajatuksia. Ajatusryhmä noudattaa samaa dialektista
liikettä kuin yksinkertainenkin kategoria ja sillä on antiteesi
nään toinen sille vastainen ryhmä. Näistä kahdesta ajatusryhmästä syntyy uusi ryhmä ajatuksia, niiden synteesi.
Samoin kuin yksinkertaisten kategoriain dialektisesta liik
keestä syntyy sarja, niin sarjojen dialektisesta liikkeestä syntyy
systeemin kokonaisuus.
Kun sovitatte tätä metodia poliittisen taloustieteen katego
rioihin niin saatte poliittisen taloustieteen logiikan ja metafysii
kan, eli toisin sanoen te siirrätte kaikille tunnetut taloudelliset
kategoriat vähän tunnetulle kielelle, jonka johdosta ne saavat
sellaisen muodon ikäänkuin olisivat syntyneet puhdasta järkeä
täynnään olevasta päästä: nämä kategoriat siinä määrin tuntu
vat muodostavan toinen toisensa, olevan sitoutuneina ja kietou
tuneina toinen toisiinsa, vain dialektisen liikkeen kautta yksi
nään. Älköön lukija pelästykö tätä metafysiikkaa kaikkine sen
kategoriarakennuksineen, ryhmineen, sarjoineen ja systeemeineen. Huolimatta mitä suurimmasta p y r k im y k s e s t ä ä n päästä ris
tiriitaisuuksien systeemin tasolle, herra Proudhon ei koskaan ole
jaksanut kohota kahden ensimäisen asteen yläpuolelle: yksin
kertaisen teesin ja antiteesin yläpuolelle, ja näinkin pitkälle hän
on päässyt vain kaksi kertaa, samalla kerran kaatuen nurin nis
koin ja pudoten.
Tähän asti olemme esittäneet vain Hegelin dialektiikkaa.
Alempana tulemme näkemään, miten herra Proudhonille on on
nistunut sitä viedä valitettavassa määrässä taaksepäin. Hegelin
mielipiteen mukaan kaikki mitä on tapahtunut ja kaikki mitä
maailmassa vielä tapahtuu on samaistutettava sen kanssa, mitä
tapahtuu hänen omissa ajatuksissaan. Siten filosofian historia
osottautuu vain filosofian, ja samalla hänen oman filosofiansa
historiaksi. Ei ole enää historiaa, joka “vastaisi aikajärjestystä” ;
on olemassa vain “ aatteen ja järjen toisiansa seuraaminen” . Hän
kuvittelee voivansa rakentaa maailman ajatuksen liikkeen kaut
ta; samalla kun hän todellisuudessa vain systemaattisesti järjes
tää ja luokittelee absoluuttisen metoodinsa mukaisesti ne aja
tukset, jotka ovat kunkin ihmisen päissä.
Toinen huomautus.
Taloudelliset kategoriat edustavat vain yhteiskunnallisten
tuotantosuhteiden teoreettisia ilmaisuja, abstraktioita. Todelli
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sena filosoofina herra Proudhon pitää todellisia suhteita vain
yhteistymänä niistä periaatteista ja kategorioista, jotka ovat ui
nuneet kuten meille ilmoittaa samainen herra Proudhon — filosoofi, ihmiskunnan “ persoonattoman järjen” uumenissa.
Talousoppinut herra Proudhon on varsin hyvin ymmärtänyt
että ihmiset tuottavat verkaa, liinaa, silkkikankaita ym. mää
rättyjen tuotantosuhteiden vallitessa. Mutta hän ei ole käsittä
nyt sitä, että nämä yhteiskunnalliset suhteet ovat ihmisten ai
kaansaamia yhtä määritellysti kuin verka, liina jne. Yhteiskun
nalliset suhteet ovat läheisesti sidotut tuotannollisiin voimiin.
Aikaan saadessaan uusia tuotannollisia voimia muuttavat ihmi
set tuotantotapoja ja muuttaessaan tuotantotapoja, elämänsä turvaamistapoja muuttavat he kaikki yhteiskunnalliset suhteensa.
Käsimylly antaa teille yhteiskunnan, jonka etunenässä on feodaali, höyrymylly yhteiskunnan teollisuuskapitalistineen.
Samaiset ihmiset, jotka saattavat voimaan yhteiskunnalliset
suhteet, jotka vastaavat heidän aineellisia tuotantotapojaan, luo
vat myöskin periaatteen, aatteet ja kategoriat, jotka vastaavat
heidän yhteiskunnallisia suhteitaan.
Siten nämä aatteet, kategoriat, aivan yhtä vähän ovat ikuisia
kuin niiden ilmentämät suhteetkin. Ne edustavat historiallisia
ja ohimeneviä tuotteita. Me elämme jatkuvasti tapahtuvaa tuo
tantovoimien kasvun aikaa yhteiskunnallisten suhteiden häviä
misen ja aatteiden syntymisen aikaa; liikkumaton on vain liik
keen abstraktio — mors immortalis.
Kolmas huomautus.
Jokaisessa yhteiskunnassa tuotantosuhteet muodostavat yh
den kokonaisuuden. Herra Proudhon pitää taloudellisia suhteita
— yhtämonena yhteiskunnallisena vaiheena, jotka synnyttävät
toinen toisensa, johtuvat toinen toisestaan kuten antiteesi tee
sistä, ja loogillisella toinen toistaan seuraamisella toteuttavat ih
miskunnan personattoman järjen.
Tämän metodin ainoa epämukavuus on siinä että ryhtyessään
tutkimaan yhtä näistä vaiheista, herra Proudhon ei voi selvittää
sitä kaikkien muiden yhteiskuntasuhteiden avutta, ilman juuri
niitä suhteita, joita hän ei vielä ole ennättänyt kutsua elämään
dialektisellä liikkeellään. Mutta kun herra Proudhon siirtyy sit
ten puhtaan järjen avulla luomaan muita kausia, niin hän kä
sittelee viimemainittuja ikäänkuin vastasyntyneenä lapsena
unohtaen että ne ovat yhtä vanhoja kuin ensimäinenkin kausi
(Phase).
Niinpä konstituoidakseen arvon, joka hänen mielestään on
kaiken taloudellisen kehityksen perusta, ei hän ole voinut tulla
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toimeen ilman työnjakoa, ilman kilpailua jne. Nämä suhteet
eivät kuitenkaan vielä ole olemassa herra Proudhonin sarjassa,
järjessä, loogillisessa seuraamusjärjestyksessä.
Poliittisen taloustieteen kategoriarakennuksen avulla pysty
tettäessä ideoloogista järjestelmää irroitetaan toisistaan yhteis
kunnallisen järjestelmän eri jäsenet. Nämä eri jäsenet muute
taan vastaavaksi määräksi toinen toistaan seuraavia erityisiä
yhteiskuntia. Mitenkä voisikaan aikajärjestyksessä tapahtuvan
liikkeen yksinkertainen loogillinen kaava itse asiassa selvittää
yhteiskuntarakennelmaa, jossa kaikki suhteet ovat olemassa sa
manaikaisesti ja nojaavat toinen toisiinsa?

Neljäs huomautus.
Tarkastelkaamme sitten minkälaisen muodon muutosten alai
seksi herra Proudhon saattaa Hegelin dialektiikan sovittaessaan
sitä poliittiseen taloustieteeseen.
Hänen, herra Proudhonin, mielestä jokaisella taloudellisella
kategorialla on kaksi puolta: hyvä ja huono. Hän tarkastelee
kategorioita samoin kuin pikkuporvari historian suuria henki
löitä: Napoleon on suuri henkilö; hän on tehnyt paljon hyvää
mutta myöskin paljon pahaa.
Kun otamme yhdessä hyvät puolet ja huonot puolet, edut ja
puutteet, niin ne herra Proudhonin mielestä muodostavat risti
riidan, jotka ovat ominaisia jokaiselle taloudelliselle kategorialle.
Täten on välttämätöntä ratkaista seuraava tehtävä: säilyttää
hyvän puolen ja syrjäyttää huonon.
Orjuus on samanlainen taloudellinen kategoria kuin kaikki
muutkin. Silläkin siis on kaksi puolta. Jättäkäämme syrjään
orjuuden huono puoli ja tarkastelkaamme hyvää. On itsestään
selvää, että tällöin on kysymys varsinaisesta orjuudesta, musta
ihoisten orjuudesta Surinamissa, Brasiliassa ja Pohjois-Amerikan
etelävaltioissa 71.
Samoin kuin koneet, luotto jne., tämä orjuus muodostaa por
varillisen teollisuuden kulmakiven. Ilman orjuutta ei olisi puu
villaa; ilman puuvillaa ei olisi mahdollinen nykyinen teollisuus.
Orjuus nosti siirtomaiden merkityksen, siirtomaat loivat maail
mankaupan, maailmankauppa taas on suurteollisuuden välttä
mätön ehto. Orjuus onkin siis mitä tärkeimmän asteen taloudel
linen kategoriailman orjuutta Pohjois-Amerikka, tämä mitä nopeimman ke
hityksen maa, olisi muuttunut patriarkkaaliseksi maaksi. Jos
Pohjois-Amerikka pyhitään pois maapallon kartalta, niin on seu
rauksena anarkia, nykyisen kaupan ja sivistyksen täydellinen
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rappio. Jos taas hävitetään orjuus, niin pyyhitään siten PohjoisA m enkka pois maailman kartalta. *
Koska orjuus taas 011 taloudellinen kategoria, niin 011 se aina
kuulunut eri kansojen luomien laitosten joukkoon. Nykyajan
kansat ovat vain osanneet naamioida orjuuden omassa maassaan,
l,lli*essa maailmassa on se saatettu voimaan peittelemättö
mässä muodossaan.
Millin toimenpiteisiin ryhtyy herra Proudhon orjuuden pe
lastamiseksi ? Hän asettaa tehtävän: säilyttää tämän taloudelli
sen kategorian hyvän puolen ja syrjäyttää huonon.
Hegelillä ei ole tehtäviä. Hän tuntee vain dialektiikan. Herra
Proudhon ottaa Hegelin dialektiikasta vain kielenkäytön. Hänen
oma dialektiikkansa on vain hyvän ja pahan dogmaattisessa
erottelemisessa.
Jos hänellä Hegeliin verraten on se etu, että hän osaa asettaa
tehtäviä, joita hän kuvittelee ratkaisevansa ihmiskunnan hyväksi,
min on hänellä puutteitakin: hän osottautuu aivan hedelmättö
mäksi siellä, missä on kysymyksessä jonkun uuden kategorian
henkiin herättäminen dialektiikan avulla. Kahden toisilleen risti
riitaisen puolen olemassaolo, niiden taistelu ja niiden vhdistvminen yhdeksi uudeksi kategoriaksi — siinä 011 dialektisen liikkeen
olemus. Jos rajoittautuu siihen, että asettaa tehtäväkseen huo
non puolen syrjäyttämisen, niin on samalla tehty loppu koko
dialektisesta liikkeestä. Silloin ei ole enää kvsvmvs kategoriasta,
joka edellyttää itsensä, asettuu itsensä vastakohdaksi ristiriitai
sen olemuksensa vuoksi; silloin ollaan tekemisissä vain herra
Proudhonin kanssa, joka ponnistelee, vaivautuu ja loppuun ku
luttaa voimansa kategorian kahden puolen välillä.
. JoydujGiian siten umpikujaan, josta 011 vaikea päästä ulos
laillisin keinoin, herra Proudhon tekee epätoivoisia yrityksiä ja
todellisella jättiläisvoimaisella hypyllä siirtyy uuden kategorian
alalle. Ja nyt avautuu hänen hämmästyneiden katseidensa eteeii
sarjakkaisuus järjessä.

\ uonna 1847 oli tämä aivan oikein. Siihen aikaan kävi Yhdysvallat muun
maailman kanssa kauppaa, rajoittuen pääasiassa immigranttien ja teollisuus
tuotteiden maahan kuljetukseen ja puuvillan ja tupakan so. Etelän orjatvöu
tuotteiden maasta viemiseen. Pohjoisvaltiot tuottivat pääasiallisesti viljaa ja
lihaa orjavaltioille. Orjuuden poistaminen kävi mahdolliseksi vain siitä ajasta
alkaen, jolloin pohjoinen osa alkoi tuottaa viljaa ja lihaa vientiä varten ja
muuttui teollisuusmaaksi ja Amerikan puuvillamonopooli kohtaa voimakasta
kilpailua Intian, Egyptin, Brasilian jne. taholta. Mutta tässäkin tapauksessa
tästä lakkauttamisesta oli seurauksena Etelän rappeutuminen, sille kun ei on
nistunut vaihtaa neekerien avointa orjuutta Indian ja Kiinan kulien naami
oituun orjuuteen. — F. Engels.
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Hän sieppaa ensimäisen sattuvan kategorian ja mielivaltai
sesti omistaa sille ominaisuuden syrjäyttää kategooriau ne han
kaluudet jotka hän tietää syntyneen. Niinpä verot poistavat, josnimittäin uskomme herra Proudhonia, monopoolin puutteet;
kauppabalanssi verojen haitat; maanomistus luoton haitat.
Kun hän näin asteettain ottaa kategorian toisensa jälkeen ja
tekee yhdestä kategoriasta toisen vastamyrkyn, niin herra Prou
dhon sepittää tämän sekasotkun avulla ristiriitoja ja vastamyrkkvjä ristiriidoille kokonaista kaksi nidettä, joita hän aivan oi
kein nimittää “ Taloudellisten ristiriitojen systeemiksi” .

Viides huomautus.
“ Absoluuttisessa järjessä kaikki nämä aatteet . . . ovat yhtä
yksinkertaisia ja yleisiä . . . Itseasiassa me tulemme tieteeseen
vain sitä tietä, että me aatteistamme rakennamme eräänlaiset
rakennustelineet. Mutta totuus itsessään ei ole riippuvainen näis
tä dialektisistä kuvista (figur) ja on vapaa järkemme yhdistel
mistä” (Proudhon, II nide, siv. 97).
Siten odottamatta eräänlaisen takaisinkäänteen avulla, jonka
salaisuuden nyt tunnemme, poliittisen taloustieteen metafysiikka
muuttuu illusioksi! Ei koskaan ole herra Proudhon vielä lausu
nut oikeampaan osunutta mielipidettä. On itsestään selvää että
kun kerran koko dialektisen liikkeen prosessi johdetaan suorit
tamaan yksinkertaisesti hyvän ja pahan asettamista vastakoh
taisiksi joiden tarkoituksena on huonon poistaminen ja yhden
kategorian käyttäminen toisen kategorian vastamyrkkynä, min
kategoriat menettävät itsenäisen liikkeensä; aate “ ei enää toimi ,
sillä enää ei ole sisäistä elämää. Se ei enää voi itseänsä edel
lyttää kategoriain muodoissa, eikä jakaantua niihin. Kategoriat
siten muuttuvat jonkinlaisiksi rakennustelineiksi. Dialektiikka
ei enää edusta absoluuttisen järjen liikettä. Ei ole enää olemas
sa dialektiikkaa. Paraimmassa tapauksessa jää enää vain mo
raali.
.
Kun Proudhon on puhunut sarjasta järjessä, kategoorioiden
loogillisesta toistensa seuraamisesta, niin hän positiivisesti il
moitti, että hän ei tarkoita aikajärjestystä vastaavaa historiaa,
jonka ohella tällä lauseella Proudhon ymmärtää historian sel
laista seuraamusjärjestystä, jossa kategoriat ilmentyvät.
Kaikki hänelle tapahtuu silloin järjen puhtaassa eetterissä.
Kaiken oli määrä johtua tästä eetteristä dialektisesti. Nyt kun
on kysymys tämän dialektiikan käytännöllisestä sovittamisesta,
niin järki jättää hänet pulaan. Proudhonin dialektiikka lyö kor
valle Hegelin dialektiikkaa ja Proudhon on pakoitettu tunnus-
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lamaan, että järjestys, jossa hän esittää taloudellisia kategooreja, ei vastaa sitä järjestystä, jossa ne toisensa synnyttävät.
Taloudelliset kehitykset eivät enää satukaan yhteen puhtaan
järjen kehityksen kanssa.
Mitä sitten oikeastaan antaa meille herra Proudhon? Oikea
tako historiaa, so. sellaisena kuin sen käsittää herra Proudhonin
järki, seuraamusjärjestyksen, jossa kategoriat ilmentyvät eri
aikoina? Ei. Historianko sellaisena kun se toteutuu itse aat
teessa? Vieläkin vähemmän. Se merkitsee että hän ei esitä
meille tavallista kategoorien historiaa, ei niiden pyhää histo
riaa! Mutta minkälaisen historian hän sitten meille antaa?
Omien ristiriitojensa historian. Katsokaamme miten kulkevat
nämä vastakohdat ja miten ne perässään vetävät herra Proudhonia.
Ennen kun ryhdymme tähän tutkimukseen, joka on aiheena
kuudenteen tärkeään huomautukseen, meidän on tehtävä vielä
yksi vähemmän tärkeä huomautus.
Otaksukaamme, että todellisen historian, historian joka vas
taa aikajärjestystä, muodostaa se historiallinen toisiaan seuraa
minen, jossa esiintyvät aatteet, kategooriat ja periaatteet.
Jokaisella periaatteella on erikoinen vuosisatansa esiintymi
selleen. Siten esimerkiksi auktoriteettiperiaatetta vastaa X I
vuosisata, individualismin periaatetta XVIII vuosisata. Jos me
ajattelemme johdonmukaisesti niin vuosisata kuuluu periaat
teille eikä periaate vuosisadalle. Toisin sanoen periaatteet ovat
luoneet historian, eikä historia luonut periaatetta. Mutta jos,
pelastaaksemme sekä periaatteen että historian, kysymme itsel
tämme vihdoin, minkätähden sitten kyseessä oleva periaate esiin
tyy XI tai XVIII eikä jonakin muuna vuosisadalla, niin olemme
pakoitetut huolellisesti tutkimaan minkälaiset olivat ihmiset XI
vuosisadalla ja minkälaisia he olivat XVIII, minkälaisia he oli
vat kunakin näistä vuosisadoista, heidän tarpeensa, heidän tuo
tannolliset voimansa, heidän tuotantotapansa, heidän tuotanton
sa raaka-aineet; minkälaiset vihdoin olivat ne ihmisen suhteet
ihmiseen, jotka johtuivat näistä olemassaolon ehdoista. Eiköhän
näiden kysymyksien tutkiminen merkitse kunkin vuosisadan ih
misten todellisen, tavallisen historian kirjottamista, näiden ih
misten kuvaamista omien draamojensa tekijöinä ja näyttelijöinä
yhtenä ja samana kautena? Mutta kun te esitätte ihmiset oman
historiansa tekijöinä ja esittäjinä, niin te tulette kiertoteitä to
delliseen lähtökohtaan, sillä te hylkäätte ikuiset periaatteet,
joista alkuaan lähditte liikkeelle. Herra Proudhon ei kuitenkaan
ole liikkunut tarpeeksi kauaksi edes tällä kiertotiellään, jota
ideoloogimme on seurannut päästäkseen historian valtamaan
tielle.
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Kuudes huomautus.
Kulkekaamme herra Proudhonin kanssa kiertotietä.
Edellyttäkäämme että taloudelliset suhteet, jotka käsitetään
muuttumattomiksi laeiksi, ikuisiksi periaatteiksi, aatteellisiksi
kategorioiksi, ovat aikaisemmin olleet olemassa kuin työsken
televät ja toimivat ihmiset; me tahdomme niinikään otaksua,
että nämä lait, nämä periaatteet, nämä kategoriat aikojen alusta
ovat uinuneet “ ihmiskunnan persoonattoman järjen” uumenissa.
Me olemme jo nähneet että nämä muuttumattomat, liikkumat
tomat ikuisuudet eivät jätä paikkaa historialle; paraimmassa
tapauksessa jää meille historia aatteeseen, toisin sanoen puhtaan
järjen dialektista liikettä heijastava historia. Sanoessaan että
dialektisessa liikkeessä eivät aatteet enää “ differentioidu , herra
Pröudhon hävittää niin jokaisen liikkeen varjon, kuin jokaisen
varjojen liikkeenkin, joiden avulla saattaisi luoda edes jotakin
historialta näyttävää. Tästä huolimatta hän omistaa historialle
kaiken oman voimattomuutensa ja syyttää historiaa kaikissa
ja kaikesta — jopa Ranskan kielestäkin. Sanoessamme, että joku
seikka tapahtuu, että joku esine tuotetaan, me lausumme epätäsmällisesti, ilmottaa meille filosoofi herra Proudhon, sivis
tyksessä kuten maailman kaikkeudessakin on kaikki olemassa
ja vaikuttamassa ikuisesti . . . sama koskee m yös koko yhteis
kunnallista taloutta (Toinen nide, siv. 102).
Ristiriitojen tuotannollinen voima, joka toimii ja pakottaa
itse Proudhonin toimimaan, on niin suuri, että pyrkiessään sel
vittämään historiaa, hän osottautuu olevansa pakotettu kieltä
mään sen; pyrkiessään selvittämään yhteiskunnallisten suhtei
den esiintymisen aikajärjestystä, hän ei myönnä, että joku asia
saattaisi tapahtua; halutessaan selittää tuotannon ja kaikki sen
kaudet, hän ei tunnusta mahdolliseksi minkäänlaisten esineitten
tuottamista.
Siten ei herra Proudhonilla enää ole historiaa, eikä aatteiden
aikajärjestystä; samalla kuitenkin jatkaa olemassaoloaan hänen
kirjansa, joka hänen oman lausuntonsa mukaan ei ole mikään
muu kuin “ aatteiden aikajärjestystä vastaava historia” . Herra
Proudhon on kaavojen mies, siksi me voimme kysyä itseltämme,
miten on löytynyt se kaava, joka on auttanut häntä yhdellä hyp
päyksellä hyppäämään kaikkien näiden ristiriitojen ylitse?
Löytääkseen tämän on hän keksinyt uuden järjen, joka eroo
yhtä hyvin absoluuttisesta, puhtaasta ja neitseellisestä järjestä
kuin myöskin ihmisten tavallisesta järjestä, joka on toiminut
historian eri kausina; tämä on aivan erikoinen järki, yksilöksi
pukeutuneen yhteiskunnan järki, ihmiskunta — subjektin, järki
jo k a Proudhonin kynän kautta joskus esiintyy “ yhteiskunnain-
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sena nerona’’ tai esiintyy myöskin “ kaikkiallisen järjen” tahi lop
pujen lopuksi “ inhimillisen järjen” muodossa. Kuitenkin tämä
monilla nimillä kuormitettu järki hetki hetkeltä osottautuu herra
Proudhonin henkilökohtaiseksi järjeksi kaikkine hyvine ja huo
noine puolineen, vastamyrkkyineen ja tehtävineen.
“ Inhimillinen järki ei luo totuutta” joka kätkeytyy ikuisen
ja ehdottoman järjen syvyyksiin. Se voi sen vain löytää. Mutta
totuus, joka tähän asti on löydetty, on epätäydellinen, riittämä
tön ja siksi ristiriitainen. Taloudelliset kategoriat, jotka itses
sään edustavat totuutta, inhimillisen järjen, yhteiskunnallisen
neron löydöt ja paljastukset niinikään ovat epätäydelliset ja
kätkevät itseensä ristiriitaisuuksien siemenen. Ennen herra
Proudhonia yhteiskunnallinen järki oli älynnyt vain toisilleen
vihamielisiä elementtejä eikä löytänyt synteettisiä kaavoja, vaik
ka niin kaavat kuin elementitkin, samanaikaisesti ovat olleet
kätkeytyneinä absoluuttisessa järjessä. Koska taloudelliset suh
teet ovat vain näiden riittämättömien totuuksien, näiden epätäy
dellisten kategoorioiden, näiden ristiriitaisten käsitteiden maal
lisina toteutumisen muotoina, niin nekin edustavat kahta puolta:
hyvää ja huonoa.
Yhteiskunnan järjen tehtävänä on ratkaista täydellisen totuu
den, ehjän käsitteen, synteettisen kaavan löytäminen. Kas sik
sipä tämä yhteiskunnan nero, herra Proudhonin mielikuvituk
sessa, on pahoitettu siirtymään toisesta kategoriasta toiseen, ole
matta kuitenkaan tähän mennessä pystyvä repäisemään juma
lalta, ikuiselta jSrjeltä etsimäänsä synteettistä kaavaa, huolimat
ta kokonaisesta kategooria-patteristostaan.
“Aluksi yhteiskunta (yhteiskunnan nero) toteaa ensimäisen
totuuden asettaa hypoteesin . . . todellisen antinoomian, jonka
antagonistiset seuraukset kehittyvät yhteiskunnallisessa talou
dessa aivan samanlaisessa järjestyksessä, jossa ne ovat voitu
johtaa seurauksina puhtaasta järjestä. Siten että teollisuuden
kehitys täydelleen yhteensattuen aatteiden deduktion kanssa,
jakaantuu kahteen suuntaan; toinen vastaten tämän kehityksen
hyödyllistä, toinen sen vahingollista suuntaa . . . Harmoonisesti
konsiituoidakseen tämän kaksoisperiaatteen, ratkaistakseen tä
män vastakohdan yhteiskunta pakoittaa sen synnyttämään uuden
toisen vastakohdan, jonka jälkeen kohta seuraa kolmas jne.; si
ten käy yhteiskunnan neron kulku siihen asti kunnes se ratkai
see kaikki ristiriitansa, — minä niin. arvelen, vaikkakaan se ei
ole vielä todistettu, että ihmiskunnalle ominaisilla ristiriidoilla
on loppunsa, — siksi kunnes se tyhjennettyään kaikki ristirii
tansa yhdellä hyppäyksellä palaa kaikkiin entisiin perusteihinsä
ja ratkaisee kaikki tehtävänsä “ yhden yhtenäisen kaavan mu
kaan” (I osa, siv. 185).
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Samaten kuin aikaisemmin antiteesi (vastakohta) muuttui
vastamyrkyksi, niin nyt teesi muuttuu hypoteesiksi. Mutta nyt
meitä en enää ihmetytä tämä herra Proudhonin suorittama ter
mien vaihdos. Inhimillinen järki, joka on kaikkea muuta kuin
puhdas, koska sillä ei ole kuin vain rajoitettu näköpiiri, joka
askeleella törmää uusiin ratkaisua vaativiin tehtäviin. Jokai
nen uusi väite, jokainen uusi teesi, jonka se löytää absoluutti
sessa järjessä ja joka samalla on uuden teesin kieltäminen,
muuttuu hänelle synteesiksi ja se naivisti käsittää sen tehtävän
etsityksi ratkaisuksi. Niin menehtyy tämä järki ikuisesti uudis
tuvissa ristiriidoissa, kunnes lähestyessään näiden vastakohtien
loppua huomaakin, että nämä teesit ja synteesit eivät edustakaan
muuta kuin ristiriitaisia hypoteeseja. Tässä pulassa “inhimilli
nen järki, yhteiskunnan nero yhdellä hyppäyksellä palaa enti
siin väitteisiinsä ja ratkaisee kaikki tehtävänsä yhdellä yhtenäi
sellä kaavallaan” . Huomautamme ohimennen, että tämä kaava
onkin Proudhonin todellinen keksintö. Se ei ole mitään muuta
kuin konstituoitu arvo.
Hypoteeseja tehdään vain määrättyä tarkoitusta varten. Pää
määrä jonka itselleen asettaa herra Proudhonin suun kautta
puhuva yhteiskunnan nero, sisältyy kunkin taloudellisen kate
gorian kaikkien huonojen puolien syrjäyttämiseen ja hyvien
puolien vakiinnuttamiseen. Yhteiskunnan nerolle hyvä, korkein
hyvä on todellinen käytännöllinen päämäärä johtaa tasa-arvoisuuteen. Miksi sitten yhteiskunnan nero asettaa tasa-arvoisuuden, eriarvoisuuden, veljeyden, katolilaisuuden tahi jonkun muun
periaatteen edelle? Sentähden, että “ihmiskunta vain siksi onkin
toteuttanut toinen toisiaan seuraavia hypoteeseja, että se on sil
mällä pitänyt yhtä korkeinta hypoteesia” , joka juuri onkin
yhdenvertaisuus. Toisin sanoen sentähden että yhdenvertaisuus
on herra Proudhonin ihanne. Hän kuvittelee, että työnjako, luot
to, tehdas, sanalla sanoen kaikki yhteiskunnalliset suhteet on
keksitty vain palvelemaan tasa-arvoisuuden hyväksi ja kuitenkin
ne aina loppujen lopuksi kääntyvät tätä viime mainittua vastaan.
Siitä että historia jokaisella askeleellaan puhuu herra Proudho
nin fiktiota vastaan, hän tekee johtopäätöksen ristiriitojen ole
massaolosta. Mutta jos ristiriita onkin olemassa niin on se vain
hänen tarrautuneen (fiks) aatteensa ja historian todellisen liik
keen välillä.
Tästä lähtien jokaisen taloudellisen suhteen hyväksi puoleksi
osottautuu se, mikä johtaa tasa-arvoon, huonoksi puoleksi se,
mikä tämän kieltää ja johtaa eriarvoisuuteen. Jokainen uusi
kategoria on yhteiskunnan järjen hypoteesi, joka poistaa eri
arvoisuuden, jonka on synnyttänyt edellinen hypoteesi. Sanalla
sanoen tasa-arvoisuus on alkuperäinen aikomus, mystillinen
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pyrkimysperä, providentiaalinep (kohtalon määräämä. — Suom.)
päämäärä, jota yhteiskunnan järki ei koskaan päästä näköpii
ristään liikkuessaan taloudellisten ristiriitojen piirissä.
Siksi
Jcohtalo onkin se höyryveturi, jonka avulla herra Proudhonin
koko taloudellinen pakaasi liikkuu paljon nopeammin kuin puh
taan eetterisen järjen avulla. Tekijämme on omistanut kohta
lolle kokonaisen luvun, joka seuraa veroja käsittelevää lukua.
Kohtalo, providentiaalinen päämäärä, — kas siinä suuri sana,
jota nyt käytetään historian kulun selvittämiseen. Itse asiassa
tämä sana ei selvitä yhtään mitään. Se ei ole mitään muuta
kuin retorinen (puhetaidollinen. — Suom.) muoto, yksi monista
ilmiöiden sanallisista ilmaisuista.
On tunnettua, että Englannin teollisuuden kehityksen vaiku
tuksesta kasvoi maaomaisuuden arvo Skotlannissa. Teollisuus
aukaisi uusia markkinoita villan menekille. Jotta olisi voitu
tuottaa villaa suurissa määrin, oli tarpeen muuttaa peltomaat
laidunmaiksi. Jotta olisi voitu suorittaa tällainen muuttaminen,
o li tarpeen keskittää omaisuus. Jotta olisi voitu keskittää omai
suus oli tarpeen hävittää pienet perintötalot, ajaa tuhannet far
marit kotoisilta mailtaan ja vaihtaa heidät muutamiin paime
niin, jotka paimensivat miljoonia lampaita. Olsottautui, että
skotlantilainen maanomistus asteettaisten muutosten kautta johti
siihen, että ihmiset joutuivat lampaiden syrjäyttämiksi ja meille
on jäänyt providentiaalista historiaa.
On tietenkin totta, että tasa-arvoisuuteen pyrkimys on mei
dän aikakaudellemme ominainen. Mutta kun sanotaan, että
kaikki edeltäneet vuosisadat kaikkine, toisistaan mitä täydelli
simmin eroavine teollisuustarvikkeineen ja -välineineen jne. oli
vat kohtalon ennakolta määräämät tasa-arvoisuuden kohottami
seksi, kun sanotaan näin, niin merkitsee se ensinnäkin meidän
aikakautemme ihmisten ja välineiden asettamista edeltäneiden
vuosisatojen ihmisten ja välineiden tilalle ja lisäksi vielä se
merkitsee sen historian liikkeen kieltämistä, jonka avulla eri
Ihmispolvet ovat heitä edeltäneiden ihmispolvien työntulokset
edelleen muokanneet. Talousoppineet vallan hyvin tietävät, että
esine, joka on jonkun henkilön työn lopullinen tulos on toiselle
henkilölle vain raaka-ainetta uutta tuotantoa varten.
Herra Proudhonin tavoin otaksukaa että yhteiskunnan nero
on saanut aikaan tahi paremmin väliaikaisesti saanut aikaan
feodaaliherrat tarkoituksella providentiaalisesti muuttaa maaorjatalonpojat vastuunalaisiksi ja keskenään yhdenarvoisiksi
työntekijöiksi, niin silloin te teette mielivaltaisen ihmisten ja
päämäärien vaihdon, joka on aivan sen kohtalon tapaista, joka
lo i skotlantilaisen maaomistuksen, saadakseen tilaisuuden va
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hingoniloiseen nautintoon karkoittaessaan lampaiden takia ih
miset.
Mutta koska herra Proudhon suhtautuu niin hellällä osanotolla
kohtaloon niin viittaamme herra de Yilleneuve-Bergemontin72
“ Poliittisen taloustieteen historiaan” , joka niinikään pyrkii providentiaalisiin päämääriin. Mutta hänen päämääränään ei ole enää
tasa-arvo vaan katolilaisuus.
Seitsemäs ja viimeinen huomautus.
Talousoppineet menettelevät varsin merkillisellä tavalla jär
keilyissään. Heidän mielestään on olemassa vain kahdenlaisia
yhteiskunnallisia laitoksia: (institutioita) luonnollisia ja keino
tekoisia. Feodaaliset laitokset ovat keinotekoisia laitoksia, por
varilliset luonnollisia. Tässä tapauksessa talousoppineet muis
tuttavat teoloogeja, joilla niinikään on kahdenlaista uskontoa.
Jokainen vieras uskonto heidän mielestään on ihmisten työtä,,
kun sitä vastoin heidän omansa on jumalallista emanatiota (ju
malasta lähtenyttä. — S u o m i, Sanoessaan että vallitsevat suh
teet s.o. porvarilliset tuotantosuhteet ovat luonnollisen talous
oppineet tahtovat sanoa, että näiden suhteiden vallitessa rik
kauksien tuottaminen ja tuotantovoimien kehitys tapahtuvat
luonnonlakien mukaan. Siksipä mainitut suhteetkin osottautuvat luonnoniaeiksi, jotka ovat riippumattomia ajan vaikutuk
sesta. Yhteiskunta on aina oleva näiden lakien vaikutuksen alai
nen. Niinpä aikaisemmin on ollut historiaa, nyt sitä ei enää ole.
Historia on ollut olemassa sentähden, että on ollut feodaaliset
laitokset ja sentähden, että näissä feodaalisissa laitoksissa me
tapaamme sellaiset tuotantosuhteet, jotka ovat talousoppineiden
luonnollisiksi ja siksi myös ikuisiksi esittämistä, porvarillisista
tuotantosuhteista poikkeavia.
Feodalismin 73 aikana oli niinikään omat proletaarinsa, maa
orjan joihin sisältyy porvariston kaikki kehitvsidut. Feodaali
nen tuotanto vuorostaan sisälti kaksi antagonistista elementtiä,
joita myöskin nimitetään feodalismin hyväksi ja huonoksi puo
leksi huomaamatta samalla, että huono puoli loppujen lopuksi
aina voittaa hyvän puolen. Nimenomaan huono puoli, synnyttä
mällä taistelun, luo historian liikkeen. Jos talousoppineet feoda
lismin kautena, ihastuneena ritarihyveistä oikeuksien ja velvol
lisuuksien välisestä harmoniasta, kaupunkien patriarkaalisesta
elämästä, kotiteollisuuden kukoistuksesta maaseudulla, kooperatiiveiksi, ammattikunnittani järjestäytyneen tuotannon kehityk
sestä, jos he ihastuneena kaikkeen, mikä muodostaa feodalismin
hyvät puolet asettaisivat tehtäväkseen poistaa metallin toisen
puolen — Orjuuden, etuoikeuden anarkian — niin mihinkä saat-
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taisi johtaa heidän ponnistuksensa? Hävitettäisiin kaikki taiste
lua synnyttävät tekijät, tukahutettaisiin porvariston kehitys itui
hinsa. Talousoppineet ottaisivat mielettömän tehtävän syrjäyt
tää historian.
Kun porvaristo pääsi valtaan niin enää ei tullut kysymyk
seenkään porvariston lijrvät tai pahat puolet. Porvaristo otti hal
tuunsa feodalismin vallitessa kehittämänsä tuotantovoimat. Mut
ta samalla oli rikottu kaikki entiset taloudelliset muodot, kaikki
niitä vastaavat kansalaisten suhteet, samoin kuin poliittinen jär
jestys, joka oli entisen kansalaisyhteiskunnan virallinen ilmaisu.
Siten oikein arvioidaksemme feodaalista tuotantoa on sitä
tarkastettava antagonismiin perustuvana tuotantotapana. On osoi
tettava miten tässä ristiriitaisuuksien piirissä luoliin rikkaus,
miten rinnan luokkien taistelun kehityksen kanssa kehittyvät
tuotantovoimat, miten yksi näistä luokista, joka edusti yhteis
kunnan huonoa epämukavaa puolta, asteettani kehittyi, siksi
kunnes aineelliset edellytykset sen vapautumiseen olivat kypsy
neet. Mutta siten menetellen ettekö ole tunnustaneet, että tuo
tantotavat samoin kuin kaikki ne suhteetkin, joiden vallitessa
tapahtuu tuotantovoimien kehitys, eivät olekaan ikuisia lakeja,
vaan vastaavat ihmisten ja heidän tuotannollisten voimiensa
kulloistakin kehitysastetta; ettekö ole tunnustaneet että jokaista
muutosta ihmisten hallitsemien tuotantovoimien alalla välttä
mättömäsi! seuraa muutoksia tuotantosuhteissa? Koska ennen
kaikkea on välttämätöntä säilyttää saavutetut tuotannolliset
voimat, nuo sivistyksen hedelmät, niin on pakko murskata ne
traditionaaliset muodot, joissa ne on kehitetty. Iästä hetkestä
alkaen entinen vallankumouksellinen luokka muuttuu konserva
tiiviseksi, vanhoilliseksi.
Porvaristo alkaa historiallisen kehityksensä yhdessä prole
tariaatin kanssa, joka vuorostaan oli feodaaliajan proletariaa
tin * jäte. Historiallisen kehityksensä kuluessa porvaristo kiertämättömästi kehittää sille ominaisen antagonistisen luonteen,
joka aluksi 011 varsin epäselvä ja esiintyy vain peitetyssä muo
dossa. Sikäli kuin porvaristo kehittyy, niin sen uumenissa kehit
tyy uusi proletariaatti, nykyaikainen proletariaatti; proletariaa
tin ja porvariston välillä syntyy taistelu, joka, ennen kuin kum
pikaan puoli sen tunsi, huomasi, arvioi, ymmärsi, tunnusti ja
ääneen julisti, ilmenee vain yksityisinä ohimenevinä konfliktei
na ja hävittävänä toimintana. Toisaalta, vaikkakin nykyaikaisen
porvariston kaikilla jäsenillä on yksi yhteinen etu, sikäli kuin
he ovat samaa luokkaa, joka on toisen luokan vastakohta, niin
* Kuten näkyy M arxin reunahuomautukse.sta, M arx
termin sa n oik si: ‘‘työtätekevän luokan .

tahtoi muuttaa
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heidän omissa keskinäisissä suhteissaan heidän etunsa oval toi
silleen viham ielisiä ja vastakkaisia. T ä m ä etujen ristiriitaisuus
johtuu heidän porvarillisen eläm änsä taloudellisista ehdoista.
Siten päivä päivältä käy yhä selvem m äksi ja selvemmäksi
että niiden tuotantosuhteiden luonne, jo id e n rajoissa tapahtuu
porvariston liike, esiintyykin kaksinaisena eikä suinkaan y ksin 
kertaisena ja m utkattom ana; niin että juuri niiden sam ojen
ehtojen vallitessa, joissa tuotetaan rikkaudet, tuotetaan m yösk in
k öy h y y s; että ju uri niiden sa m o je n suhteiden vallitessa, joissa
tapahtuu tuotantovoim ien kehitys, kehittyy m yösk in sorto; että
nämä suhteet luovat porvariston rikkaudet, s.o. porvarislu okan
rikkaudet vain sihä ehdolla, että jatkuvasti tuhotaan tämän lu o 
kan yksityisten jäsenien rikkaudet ja jatkuvasti m u o d os tu u y h ä 
ti kasvava proletariaatti.
Mitä selvemmin paljastuu tämä antagonistinen lu onn e sitä
en em m än joutuvat porvarillisen tuotannon tieteelliset edustajat
ristiriitaan oman teoriansa kanssa ja näin m u odostu u erilaisia
koulukuntia.
On olemassa fatalistisia, k oh taloon uskovia talousoppineita,
jotka teorioissaan ovat yhtä välinpitäm ättöm iä siihen nähden,
jota he sanovat porvarillisen tuotannon epäk ohdik si kuin itse
porvaristo on kovanahkainen sille rikkauksia k eräävän p r o le 
tariaatin kärsimyksille. Tällä fatalistisella kou lulla on klassik
konsa ja rom antikkonsa. Klassikot
kuten esim. A d a m Smith
ja R ica rd o
ovat sen porvarillisen kehityskauden edustajia,
jo llo in porvaristo taistellessaan feodaa lisen yhteiskunnan jä t
teitä vastaan pyrkii vain puhdistam aan taloudelliset suhteet f e o 
daalisista tahroista, kehittämään tuotannollisia v o im ia ja anta
maan uutta vauhtia teollisuudelle ja kaupalle. Proletariaatti,
jok a otti osaa tähän taisteluun ja tempautui m u k aan tähän kuum een om aiseen toimintaan, k okee tänä kautena vain tilapäisiä
ohim en eviä kärsimyksiä ja käsittää ne itsekin sellaisiksi. A d a m
Smithin ja Rieardon tapaisten talousoppineiden, jo tk a olivat
tämän kauden historikkoja, tehtävänä oli vain selvittää, miten
porvarillisten tuotantosuhteiden vallitessa on kerättävä rik k au k 
sia, pukea nämä suhteet lakien ja kategorioiden m u o to o n ja
.osoittaa miten paljon edullisem m at rikkauksien tuottamiselle
olivat nämä lail kuin feodaalisen yhteiskunnan kategoriat ja
lait. Heidän silmissään k öy h y y s oli vain sairaalloisuutta, jo k a
liittyy uuden syntymiseen niin luonnossa kuin teollisuudessakin.
R om an tikot kuuluvat m eidän aikaam m e, aikaan jo llo in p o r 
varistosta 011 tullut proletariaatin suora vastakohta, jo llo in k u r 
juutta svntyv aivan yhtä suunnattomassa määrässä kuin r ik 
kauttakin. Talou sopp ineet esiintyvät silloin pettyneinä fatalis
teina. jotk a suuruutensa korkeudesta luovat halveksivia katseita
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niihin ihmis-koneisiin, joiden työllä luodaan rikkaudet. He m alkival edeltäjiensä kaikkia otteita mutta välinpitämättömyys,
jok a näillä oli naisivuutta, 011 heillä kiemailua.
Shten '»n vielä humaaninen koulukunta, jo k a pitää lähellä
sydäntään nykyaikaisten tuotantosuhteiden huonoja puolia.
Omantuntonsa rauhottamiseksi se koettaa silitellä vallitsevia
vastakohtaisuuksia; se vilpittömästi valittaa proletariaatin kär
simyksiä ja porvarien keskinäistä hirvittävää kilpailua; se neu
vot* työläisiä olemaan kohtuullisia, tekemään hyvin työtään ja
synnyttämään vähemmän lajisia. Se neuvoo porvaristolle koh
tuutta tuotanloinnossa. Tämän koulukunnan koko teoria sisäl
tyy teorian ja käytännön loppuma Uomaan toisistaan erottami
seen, periaatteen ja sen seurausten, aatteen ja sen kävtäntöön
soviltam isen, sisällyksen ja m u o d o n , perusolem uksen j a todel
lisuuden lain ja tosiasiain, hyvän ja h u o n on puolen toisistaan
erottamiseen.
kilantrooppmen koulukunta 011 täydellistynyt humaaninen
koulukunta. Se kieltää antagonismin välttämättömyyden; se
haluaa muuttaa kaikki ihmiset porvareiksi. Se haluaa toteuttaa
teorian sikäli kuin tämä teoria eroaa käytännöstä eikä sisällä
antagonismia. On itsestään selvää etlä teoriassa ei ole vaikea
irrottautua ristiriidoista, joita käytännössä kohtaamme jokaisel
la askeleella. Sellainen teoria 011 vain idealisoitua, ihannoitua
todellisuutta. Filantroojnt tahtovat siten säilyttää kategoriat, jot
ka ilmaisevat porvarillisia suhteita ja poistaa antagonismin, joka
eroittaniattomasti liittyy näihin kategorioihin koska muodos
tavat niiden olemuksen. Filantroopcista tuntuu että he vakavasti
taistelevat porvarillista käytäntöä vastaan, samalla kuin he itse
ovat enemmän p o r v a r e ja kuin k u kaa n m uu hyvänsä.
Aivan samoin kuin talousoppineet ovat porvarisluokan tie
teellisiä edustajia ovat sosialistit ja kommunistit proletariaatin
teoreetikolta. Niin kauan kuin proletariaatti ei vielä ole kyllin
kehittynyt konstituoituakseen, muodosluakseen luokaksi, niin
kauan kuin proletariaatin taistelulla porvaristoa vastaan ei siis
vielä ole poliittista luonnetta, ja sikäli kuin tuotannolliset voi
mat eivät vielä olleet siinä määrin kehittyneet itsensä porvaris
ton keskuudessa, että voisi esiintyä proletariaatin vapautumi
selle ja uuden yhteiskunnan syntymiselle välttämättömiä ehtoja,
niin niin kauan nämä teoreetikot ovat vain utopisteja, jotka
auttaakseen sorretun luokan hätää keksivät järjestelmiä ja pyrkiväl etsimään uudelleen syntyvää tiedettä. Mutta sikäli kuin
historia kulkee eteenpäin ja samalla proletariaatin taistelu esiin
tyy selvempänä, käy heille tarpeettomaksi etsiä tieteellistä to
tuutta omista päistään; heidän 011 vain selvitettävä itselleen se,
anitä tapahtuu heidän silmäinsä edessä ja tulkittava todellisia
8*
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tapahtumia. Mikäli he etsivät tiedettä ja keksivät järjestelmiä
sikäli he elävät vain taistelun alkukautta, he näkevät kurjuu
dessa vain kurjuuden, huomaamatta sen vallankumouksellisuut
ta, hävittävää puolta, sitä puolta joka kukistaa vanhan yhteis
kunnan. Mutta kun tämä puoli huomataan niin tiede muuttuu
historiallisen liikkeen tietoiseksi tuotteeksi; se lakkaa olemasta
doktrinäärinen, oppikaavallinen, se muuttuu vallankumouksel
liseksi !
Palaamme herra Proudhoniin.
Kullakin taloudellisella suhteella on hyvät ja huonot puolensa
— kas siinä ainoa kohta, jossa herra Proudlion ei lyö itse; itseän
sä mitä auttamattominani». Talousoppineet hänen mielestään
esittävät hyvän puolen, huonoa puolta ruoskivat sosialistit. Ta
lousoppineilta hän omaksuu käsityksen ikuisten taloudellisten
suhteiden välttämättömyydestä; sosialisteilta taas illusion, jonka
pohjalla he näkevät kurjuudessa vain kurjuuden. Hän yhtyy
kumpiinkin samalla koettaen nojata tieteen auktoriteettiin.
Tiede taas hänen käsityksissään merkitsee tieteellisten kaavo
jen * mitätöntä alaa. Niiden perusteella herra Proudhon imarielee itseään muka antaneensa niin poliittisen taloustieteen kuin
kommunisminkin kritiikin; itse asiassa kuitenkin on hän kum
mankin alapuolella. Talousoppineiden alapuolella on hän siksL
että hän maagillisen kaavan omaavana filosoofina, katsoo va
pautuneensa välttämättömyydestä syventyä puhtaasti taloudel
lisiin Yksityiskohtiin; sosialistien alapuolella on hän siksi, että
hänellä ei ole enempää riittävää miehekkyyttää kuin tarkkanäköisyyttäkään kohottautuakseen vaikkapa vain ajatukselli
sesti porvarillisen näköpiirin yläpuolelle . . .
*
Hän haluaa olla synteesi mutta jää sekavvyhteiseksi virheeksi.
Hän tieteenmiehenä tahtoo leijailla porvariston ja proleta
riaatin yläpuolella mutta on vain pikkuporvari, joka alituisesti
horjuu työn ja pääoman, poliittisen taloustieteen ja kommunis
min välillä,
- >.*•■
— » •.. »-jf ^
...•
II. Työnjako ja koneet
Työnjako herra Proudlionin
kehitysten sarjan.
Työnjaon
hvvät
puolet.

i
I

mukaan

alottaa

taloudellisien

“ Olemukseltaan työnjako on ehtojen ja älyllisten kykyjen yhdenarvoisuuden toteuttamiskeino” (I osa, siv. 93).

» S iin a t: “ hän ikuisesti ajaa takaa k a a voja '’ puuttuvat toisessa
ses.sa painoksessa: saksalaisessa käännöksessä ne esiintyvät.

canskalai-.
k
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“ Työnjako on meille muuttunut hädän läh
teeksi” (I osa, siv. 99).
Työnjaon
huono
puoli.

Ratkaistava |
tehtävä.
i
(

Toinen vaihtoehto
“Työ jakaantuessaan sille ominaisen lain mu
kaan, joka on sen tuottavaisuuden mitä tärkein
ehto, johtaa loppujen lopuksi tarkoituksensa kiel
tämiseen ja hävittää itsensä” (I osa, siv. 94).
“Etsiä uusi yhteytymä, rekompositio, joka poistaisi työnjaon vahingolliset puolet säilyttämällä
samalla sen hyödvllisen vaikutuksen” (I osa, siv.
97).

Työnjako on Proudlionin mielestä ikuinen laki, yksinkertai
nen ja abstraktinen kategoria. Siten tulee abstraktion, idean
sanana sisältää riittävä selvitys työnjaolle historian eri kausina.
Kastit, ammattikunnat, manuiaktuuri ja suurteollisuus on selvi
tettävä yhdellä sanalla: jako. Jos te hyvin selvitätte itsellenne sa
nan “jakaa” niin teidän ei tarvitse tutkia niitä monilukuisia vai
kutuksia, joita kunakin aikana työnjaolla on, sen erikoisluontoisuuden perusteella.
Tietystikin historiallisten ilmiöiden sisällyttäminen herra
Proudlionin kategorioihin merkitsee niiden liiallista vksinkertaistuttamista. Historian kulku ei ole niin kategoorinen. Saksassa tar
vittiin kokonaista kolme vuosisataa, jotta saatiin vakiinnutettua
ensimäinen suuri työnjako: kaupungin eroittautuminen maaseu
dusta. Mutta mikäli muutti muotoaan vain tämä kaupungin ja
maaseudun välinen suhde, muutti muotoaan koko yhteiskunta
kin. Kiinnittämällä huomiota vain mainitsemaamme työnjaon
puoleen me näemme toisaalta muinaiset tasavallat, toisaalta
kristillisen feodalismin; siellä vanhan Englannin maanomistaja
— paroneilleen, täällä nykyisen Englannin puuvilla-paroneineen
(cotton lords). XIV ja X V vuosisadalla, jolloin ei ollut siirto
maita, jolloin Amerikka ei Euroopalle ollut olemassa ja yhteys
Aasian kanssa tapahtui Konstantinoopolin kautta, jolloin Väli
meri oli kauppatoiniinuan keskuksena, siihen aikaan oli työn
jaolla aivan toinen muoto ja luonne kuin XVII vuosisadalla,
jolloin Espanja, Portugalia, Hollanti, Englanti ja Ranska hank
kivat siirtomaita maailman kaikilta ääriltä. Markkinoiden laa
juus ja luonne antavat työnjaolle eri aikakausina sellaisia luon
teen piirteitä, sellaisia erikoisuuksia, että niiden johtaminen
pelkästään sanasta “jakaa” , aatteesta, kategoriasta: “ työnjako”
kävisi varsin vaivalloiseksi.
“Kaikki talousoppineet Adam Smithistä alkaen, — sanoo
herra Proudhon, — ovat osottaneet työnjaon lain edullisia ja hai
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tallisia puolia, mutta he ovat antaneet p a ljo n su urem m an m e r 
kityksen edellisille, heidän optim ism iaan p arem m in vastaavina:
tällöin ei yksikään talousoppinut ole asettanut itselleen kj^syni 3Tstä : mitä v a h in k o a itse asiassa johtuu niin toisesta kuin toi
sestakin laista . . . Miten sama periaate, tiukasti tutkittuna
k aikkine seurauksineen, johtaa diameiraalisesli toisilleen v as
takkaisiin tuloksiin? Ei yksikään talousoppinut ennen A dam
Smithiä eikä hänen jälkeensäkään, ole tässä edes nähnyt tehtä
vää, jo k a vaatii ratkaisua. Sav pääsee niin pii keille että tunnus
taa työnjaossa syyn jo k a aiheuttaa hyvää mutta synnyttää,
m y ö sk in pa h a a ” (I osa, siv. 95-96).
A d a m Smith oli k a u k on ä k öisem p i kuin herra P r o u d h o n luu
lee. H än erin om aisen hyvin näki että “ todellisuudessa luontais
ten k y k y je n erilaisuus y k s ilöje n välillä on p a ljo n v ä h em m ä n
m erkityksellinen kuin meistä näyttää. Niin erilaatuiset kyvyt,
jotk a näyttävät olevan om inaisia erialoilla työskenteleville iävsikäisvyden saavuttaneille ihmisille, eivät ole niin paljon työn
j a o n syinä kuin sen seurauksia". A lkuperäinen eroavaisuus k a n 
tajan ja filosootin välillä on v äh em m än m erkittävää kuin k ahlek oira n j a vinttikoiran välillä. Kuilu edellisten välillä o n syn
tynyt työnjaon kaulia. Kaikki tämä ei kuitenkaan estä herra
P r o u d h o n ia toisessa kohdassa toteamasta että A d a m Smitliillä
ei ollut m inkäänlaista käsitystä ty ö n jao n vahingollisista vaik u 
tuksista j a että J. B. Say ensimäisenä on tunnustanut, “ että ty ön 
jaossa on syy jo k a aiheuttaa hyvää mutta synnyttää myöskin,
pahaa” .
Multa k u u lk a a m m e L em o n le y ta k in ; Suuni cuique. '
“ Herra J. b . Say on kunnioittanut minua ottamalla m ainioon
talouspoliittiseen k irjaansa minun ty ö n ja o n m oraalista v a ik u 
tusta käsittävässä erikoisosassa seluittämäni periaatteen. Kirjani
j o n k u n verran kevytm ielinen nimi epäilemättä on estänyt häntä
viittaamasta minuun. Vain täten voin m inä selvittää omista an
sioistaan niin rikkaan k irjoittajan vaikenem isen sellaisesta p ie 
nestä lainauksesta” (L e m o n le y Oeuvres complètes. I osa, siv. 215,
Pariisi 1840).
T eh k ä ä m m o Lem onteylle oikeutta:
Lemontey on varsin nerokkaasti kuvannut työnjaon vahin
gollisia seurauksia siinä mielessä kun tämä esiintyy nykvkautena joten herra Proudhon ei ole löytänyt siihen mitään lisättä
vää. Mutta kun kerran herra Proudhonin omasta syystä jo olem
me koskettaneet kysymystä prioriteetistä niin mainitsemme ohi
m ennen, että kauan aikaa ennen Lem onteytä, ja j o 17 vuotta
ennen A d a m Smithiä. jo k a oli A d a m Fergusonin T-i oppilas, viim e
* n atin aa :
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mainittu selvästi esittää tämän aineen, nim enom aan työnjakoa
käsittelevässä luvussaan.
“ V o id a a n p a epäillä lisääntyvätkö kansallisuuden kyvyt suh
teessa sen tekniikan edistykseen. Useissa mekaanisissa taidoissa
saavutetaan tulos täydelleen ilman minkäänlaista järjen ja tun
teen osanottoa ja tietämättömyys 011 teollisuuden aivan samoin
kuin taikauskonkin äiti. Ajattelu ja mielikuvitus ovat e re h d y k 
selle alttiita, mutta tavanom ainen käden tahi jalan liike ei riipu
e n em pää toisesta kuin toisessakaan. Siten voitaisiin sanoa että
m an u fak tu uriin nähden suurin täydellisyys sisältyy täydelliseen
v apautum iseen jä r je n osanotosta niin että työpajaa v o id aan
katsoa ihmisten m u odostam aksi koneistoksi . . . Kenraali saat
taa osoittaa suurem m eistä taitoa sotilasaseissa, samaan aikaan
k u in sotilaan tehtävä rajoittuu m uutam ien käsien ja ja lk o je n
liikkeen suorittamiseen. T o in e n on saattanut voittaa sen mitä
toinen on hävinnyt . . . A ikana jo lloin kaikki jakaantuu saat
taa ajattelu muuttua erikoiseksi am m atiksi-' (A. Ferguson, Essai
sur 1’Mstoire de la socieete civile, Pariisi 1783).
Kirjallisen katsauksen lopuksi me käsitteellisesti kielläm m e
sen että “ kaikki talousoppineet ovat antaneet paljon suuremm an
m erkityksen työnjaon edullisille kuin haitallisille p u o lille ” . Riit
tää kun m ainitsem m e Sismondin.
Siten mitä työnjaon edullisiin puoliin tulee, niin 011 herra
P ro u d h on ille jään yt vain en em m än tahi vähem m än kajahtelevilla sanoilla toistella kaikille tuttuja fraaseja.
Katsokaam m e nyt miten työnjaosta jo k a käsitetään yleiseksi
laiksi, kategoriaksi, ideaksi joh d etaan siihen liittyvät vahingolli
set seuraukset. Miten tämä kategoria, tämä laki johtaa epätasai
seen ty ön jak oon herra Proudlm nin tasoitussysteemiu vahingoksi.
“ T ä n ä tvönjaon juhlallisena hetkenä vilm riluuli alkaa puhal
taa yli ihmiskunnan. Edistys ei tapahdu kaikkiin nähden sam al
la tavalla . . . Se alkaa siitä että käsittää pienen määrän etu
oikeutettuja . . . Täm än kehityksen henkilöiden esiinvetäminen
ju u r i nn saattanut niin kauan uskomaan luonnolliseen koh talon m äärääm ään aseman eriarvoisuuteen, 011 luonut kastit ja syn
nyttänyt k aik k ien yhteiskuntien hierarkisen rakenteen” (P r o u 
dh on, I osa, siv. 94).
T y ö n ja k o 011 synnyttänyt kastit, mutta koska kastit ovat työn
ja o n haitallinen seuraus, niin käy tästä selväksi että työn jak o
on aikaan saanut vahingollisia asioita O u od erät dem onslrandum * Jos meitä haluttaisi mennä pitem m älle ja kysyä m ikä
saattoi tvönjaon synnyttämään kastit, hierarkisen järjestelm än
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ja etuoikeudet, niin herra Proudhon vastaa meille, että tähän
on johtanut edistys. Mikä taas on aikaan saanut edistyksen?
Rajoittaminen. Rajoittamiseksi herra Proudhon sanoo sitä, että
kehitys esiin vetää yksilöjä.
Filosofiaa seuraa historia. Ei euää kuvaileva eikä dialekti
nen historia, vaan vertaileva. Herra Proudhon rinnastaa nyky
aikaista kirjapaino työläistä keskiaikaiseen, Creuzotin jättiläissulattimojen työläisiä maaseudun seppään, nykyaikaista kirjoit
telijaa keskiaikaiseen; hän pakoittaa vaakakupin painumaan
niiden puolelle, jotka enemmän tai vähemmän edustavat työn
jakoa, sellaisena kuin se on esiintynyt keskiaikana tai siirtynyt
meille perintönä. Hän asettaa toisen historiallisen ajan kohdan
työnjaon vastakohdaksi. Olisiko herra Proudhonin näin pitänyt
tehdä? Ei. Hänen olisi pitänyt osottaa meille työnjaon vahin
golliset puolet yleensä, työnjaon kategoriana. Miksi kuitenkaan
pysähtyä herra Proudhonin teoksen tähän puoleen silloin kuin,
kuten näemme edempänä, hän itse nimenomaan kieltää kaikki
olettam ansa edistykset?
*
“ Ensimäisenä seurauksena työn osimisesta", —- jatk aa herra
P rou dh on . — sielun rampauilamisen jälk e en on työpäivän pite
neminen, jo k a kasvaa kääntäen verrannollisesti käytettyjen
älyllisten v oim ien m äärään . . . Mutta k osk a työpäivän pituus
ei saata kasvaa suurem m aksi kuin 1(1 tai 18 tuntia, niin siitä
hetkestä jo llo in käy m ah dottom aksi pidentää käytettyä aikaa
alkaa h in tojen lasku ja työpalk ka r u peaa p ien en em ään . . .
E päilem ätöntä on kulienkin ijksi ja tämä yksi on m eid ä n tässä
välttämätön m erk itä : jokaisen ihmisen omatunto sanoo, että
mestarin työtä ei v o id a hinnoittaa samalla tavoin. Seurauksena
on, että työpäivän hinta on laskettava, joten työläinen, jo n k a
sielu on hänen työnsä laadun painam a, kiertämättä jou tu u k är
sim ään ruuiniillistakin v a h in k oa p a lk k io n pienentym isestä” (I
osa. siv. 97-98).
P y sä h d y m m e näiden syllogismien, päätelmien, loogilliseen ar
vioin tiin ; päätelmien, joita Kant sanoisi syrjään joh taviksi parallogismciksi” .
Niiden sisältö on se u r a a v a :
T y ö n ja k o joh ta a työläisen hänen työnsä v äh enem iseen ; tätä
vähentynyttä työtä vastaa ram pautettu sielu, rampautettua sie
lua taas vastaa alituisesti lisääntyvä palk an aleneminen. Ja t o 
distaakseen, että työpalk an alenem inen m ukautuu ram pautetun
sielun mukaisesti, herra P ro u d h o n om a a tuntoaan rauhoittaak
seen vakuuttaa, että se on om an tu n n on vaatimus yleensä. Olisipa
m ielenkiintoista tietää k u u lu u k o herra P ro u d h o n in k in sielu tä
män yleisen o m an tu nn on perusosiin?
H erra ProudlioniHe k on eet ovat “ ty ön jaon loogillisena anti
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teesinä'’ ; tämän dialektiikan lujittamiseksi hän heti muuttaa
koneet työpajaksi.
Johtaakseen työnjaosta kurjuuden, herra Proudhon alkuaan
edellyttää nykyaikaista työpajaa (tehdasta); nyt edellyttää hän
työnjaon synnyttämää kurjuutta saadakseen tehtaasta jälleen
tämän kurjuuden dialektisen kieltämisen. Sen jälkeen kun hän
on siveellisessä suhteessa alentanut työläisen alentavien (deg ra d iren d e ) toimien kautta, fyysillisesti riittäm ättöm än ty öp a l
k a n kautta; saatettuaan hänet mestarista riippuvaiseksi, rinnasteltuaan hänen työnsä hanttimiehen työhön, aputyöhön, herra
Proudhon sysää nyt syyn tehtaiden ja koneiden kontolle, jotka
alentavat työläisen, “ alistamalla hänet isännän alaiseksi” ja saat
tavat loppuun hänen laskeutumisensa pakottaen hänet “ käsi
työläisen asemesta painumaan hanttimiehen, aputyöläisen ase
maan.” Oivallista dialektiikkaa! Ja kunpa hän pysähtyisi edes
tähän. Mutta eikö m itä! Hänelle on tarpeen vielä uusi t y ö n ja o n
historia, mutta tällä kertaa ei enää joh taak seen siitä ristiriitoja,
v a a n uudelleen järjestääkseen tehtaan mieluisekseen. T ä m ä n
pä ä m ä ä rä n saavuttamiseksi on hän pahoitettu unohtam aan k a i
k e n sen mitä hän vastikään sanoi työnjaosta.
TvÖ organ isoid aan ja jaetaan eri tavoin sen m ukaan, m itä
työvälineitä käytetään. K äsim ylly vaatii erilaista t y ö n ja k o a k uin
tiövrymylly. On kuitenkin täydellistä historian halveksum ista
alkaa työn jaosta yleensä lopettaakseen sitten tuotannon erikois
välineisiin, koneisiin.
Koneet ovat yhtä vähän taloudellinen kategoria kuin härkä
jo k a vetää auraa. Ne ovat tuotannollisia v o im ia (produkts
k r a fl) eikä muuta. N ykyaikainen tehdas taas, joka perustuu
k on een käyttööni on tuotannon yhteiskunnallinen suhde, talou
dellinen kategoria.
Tark astak aam m ep a sitten, m iten asiat käyvät herra P rou dlionin loistavassa mielikuvituksessa.
“ Yhteiskunnassa uusien ja uusien k on eid en jatk u v a käytäntö ön otto o n työn antiteesi, vastakkainen k a a v a : se on teollisuu
d e n neron (genius) protesti jaoteltua ja lappavaa ihmistyötä
vastaan. Mikä itse asiassa on k o n e ? Se 011 eräs tapa yhdistää
iyön eri osat, jotk a toisistaan 011 erottanut työn jak o. Kutakin
konetta saattaa pitää ikäänkuin useiden ty öoperatioiden y h dis
täjänä . . .
K o n eid en avulla tapahtuu siis työläisen ennalleen
saattaminen. Koneet, jo tk a poliittisessa taloustieteessä esiintyvät
ty ö n ja o n vastakohtana edustaa synteesiä jo k a ihm isen järjessä
o n analyysin vastakohta . . . Jako vain eroitti työn eri osat sal
lien kunkin antautua sille erikoisalalle, jo lle hän tuntee eniten
taipum usta; tehdas ryhmittää työläiset siinä suhteessa, jo s sa
k u k in osa 011 kokon aisuu teen . . . Se saattaa työn piiriin auk
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toriteetti-periaatteen . . . Muita tässä ei vielä kaikki. Kone eli
tehdas alennettuaan työläistä alistamalla hänet isännän alaisek
si, saattaa lop p u u n hänen alentamisensa pakottam alla hänet las
k em aan käsityöläisen asemasta hanttimiehen asem aan . . . K o 
n eiden aikakautena, jota m e eläm m e, 011 eräs luon teen om ain en
erikoisuus nimittäin palkkatyö. Palk katy ö ou esiintynyt työn
ja o n ja v aih d on jälk een ."
T e e m m e herra P rou dh on ille viiden yksinkertaisen h u o m a u 
tuksen. T y ön eri osien toisistaan eroitlaminen, jo k a tarjoaa j o 
kaiselle tilaisuuden antautua sille erikoisalalle, jo h o n hän tuntee
eniten taipumusta, tämä toisistaan eroiltaminen, jo n k a alkuperän
herra P rou dh o n jo h ta a m aailm an alusta, on olem assa vain n y k y 
aikaisessa teollisuudessa, k ilpailu n aikakaudella.
H erra P r o u d h o n edelleen esittää meille erittäin “ m ielen k iin 
toisen g en ealog ian '’ joh ta m isop in , jo k a osottaa miten tehdas on
saanut alkunsa työnjaosta ja palk k atyö tehtaasta.
1) Hän edellyttää ihmistä, jo k a “ on h uom ann ut että ja k a 
m alla tuotannon sen eriosiin j a jättämällä kunkin näisLä osista
eri työläisen suoritettavaksi” me lisääm m e tuotantovoimia.
2) .la seuratessaan ajatuksensa joh tolan k aa tämä ihminen
s a n o o itselleen, että m uodostam alla vakituisen työläisrylnnän,
jo n k a hän on valinnut erikoista itselleen asettamaa pää m ä ä rä ä
varten, hän saavuttaa säännöstellvm m än tuotannon jne.
3) T ä m ä ihminen tekee toisille ihmisille ehdotuksen tarkoi
tuksella saada heidät om ak sum aan hänen ajatuksensa ja seu
r a am aan sen johtolankaa.
4) Teollisu u d en alkaessa tämä henk ilö on tovereihinsa näh
den, joista sittemmin tulee hänen työläisiään, tasa-aruoine.n tasaarvoisten joukossa.
5) “ Oh itsestään selvää, että tämä alkuperäinen tasa-arvoisuus oli pian häviävä isännän edullisen aseman ja palk k atyöläi
sen riippuvaisuuden v u oksi” .
Kas tällainen on uusi näyte herra Proudhon in kuvailevasta
j a historiallisesta m eloodista.
T ark astak aam m ep a nyt historialliselta ja taloudelliselta k a n 
nalta, o n k o todellakin auktoriteetti'.periaate saatettu voim aan y h 
teiskunnassa tehtaan ja k on een avulla työnjaon periaatteen j ä l 
k ee n ; tapahtuiko tämän yhteydessä työmiehen ennalleen p a 
lauttaminen toisaalta, vaikka hän toisaalta jou tu i auktoriteetin
alaiseksi; edustaako vihdoin k o n e osiinsa jaetun työn yhdistä
mistä, sen synteesiä, jo k a on analyysin vastakohta?
Yhteiskunnalla kokonaisuudessaan 011 tehtaan sisäisen jä rje s
telyn kanssa se yhteinen piirre, että siinäkin on työnjako. Jos
m e otam m e esim. työnjaon tehtaassa soviltaaksem m e sen sitten
k o k o yhteisi uniaan, niin m e havaitsemme, että kaikkein parai-
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ten rikkau ksia tuottamaan järjestetyllä yhteiskunnalla pitäisi
olla vain yksi jo h ta v a yrittäjä, jo k a yhteiskunnan eri jäsenten
k esk en ennakolta tehdyn suunnitelman m u k aan jakaisi kullekin
työn. T odellisuudessa ei asia kuitenkaan ole näin. Samaan ai
kaan kun nykyaikaisen tehtaan sisässä ty ö n ja k o yksityiskohdis
saan suoritetaan yrittäjän vallalla, niin nykyaikaisella yhteis
k un n alla ei työnsä ja k o a varten ole m inkäänlaisia säänLöjä„
m inkäänlaista valtaa paitsi vapaata kilpailua.
Patriarkaalisena kautena, kastien kautena, feodaalisena ja
k orporatiivisen järjestelm än vallitessa ty ö n ja k o k o k o yhteiskun
nassa tapahtui k aikkien sääntöjen mukaan. Olivatko näm ä sään
nöt lainsäätäjän tahdosta m äärätyt? Ei. Ollen alkuaan aineelli
sen tuotannonehtojen synnyttämät, saatettiin ne laeiksi p a ljon
m y ö h e m m in . Juuri tällä tavoin nämä ty ön jaon eri m u o d o t o v a t
olleet eri yhteiskuntajärjestäylym isen poh jan a. Mitä tulee työn
ja k o o n työpajassa, niin sen kehitys kaikissa mainituissa yhteis
k untam uodoissa, 011 ollut hyvin vähäistä.
Yleiseksi säännöksi voidaan katsoa, että mitä väh em m än val
tiovalta ottaa osaa ty ö n ja k o o n yhteiskunnan sisällä, sitä v o i
m a k k a a m m in kehittyy työnjak o työpajassa ja sitä v o im a k k a a m 
m in se jou tu u yh den henkilön vallanalaiseksi. Siten ty ö n ja k oo n
n äh den valta työpajassa ja valta yhteiskunnassa ovat toisiinsa,
n äh den kääntäen verrannollisessa suhteessa.
K atsok aam m e nyTt m itä edustaa työpaja, jossa tehtävät ovat
jyrkästi m ääritellyt,
jossa
jok a isen
työläisen
tehtävä si
sältyy hyvin yksinkertaiseen o p e ra lio on ja missä valta s.o. p ä ä 
o m a ryhm ittää ja suuntaa työtä. Miten on syntynyt tämä työ
p a ja -teh d a s?
Vastataksemme asetettuun kysym ykseen pitäisi
m eidän tarkastaa, kuinka oikeastaan on syntynyt m an ufak tu u rit e o llis u u s 7S. Minä puhun siitä teollisuudesta, jo k a ei vielä oLtmuuttunut nykyaikaiseksi teollisuudeksi koneineen, mutta ei silti
enää ole keskiaikaista käsityötä eikä kotiteollisuutta. Me em me
m e n e liian pitkälle yksityiskohtiin, vaan m erk itsem m e ainoas
taan tärkeimm ät kohdat, joista käy selväksi, että ei historia kaa
v o je n mukaan kulje.
Mitä tärkeim pän ä ehtona m anu fak tu uriteollisuu den syntym i
selle oli pää om an kasaantum inen, jota helpotti Ameriikan löy
t ö 7” ja ja lo je n metallien sieltä tuonti.
On riittävästi todistettu, että v aih don välin eiden kasvun s e u 
rauksena toisaalta oli työpalkan ja m aak oron pienenem inen, toi
saalta teollisuuden v oittojen kasvu. Toisin sanoen sikäli kuin
m aan om istajan i ja työväenlu ok k a, feodaaliherrat ja kansa pai
nuivat, sikäli nousi kapitalistien luokka, porvaristo.
Oli toisiakin seikkoja, jotk a samaan aikaan m yötävaikuttivat
m anufaktuuri teollisuuden keh ityk seen: kierrossa olevan tavara-
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m äärän kasvu, jo k a oli seurauksena kau ppa tien löytäm isestä
m eriteilse H yvän T o iv o n n i e m e n 80 y m p ä r i m eritse Itä-Intiaan;
sitten vielä vaikutti siir t o m a a jä r je s t e lm ä 81 j a m erikaup pateiden
kehitys.
'
T oisen a ehtona, jo h o n ci vielä ole kiinnitetty riittävää h u o 
miota m anu fak tu uriteollisuu den historiassa, oli fe o d a a lih e r r o je n
m oniluku isten seurueiden hajaantum inen, jo id e n alim m at jä s e 
net muuttuivat kulkureiksi ennen k u in jou tu iv at työpajaan .
M anufaktuuriteollisuuden m uodostum ista X V j a X V I vuosisa
dalla edelli m e lk e in p ä yleinen kulkuruus s-. M an ufak tu uri-työ
paja sai sitä paitsi v oim akasta tukea suurelta talon poik aism äärältä, jo k a kokonaisten vu osisatojen kuluessa virtasi k a u p u n 
keihin k osk a peltojen m uuttum inen niityiksi ja m aan v iljely k sen
saavutukset, m a an m u ok k au k see n tarvittavan välttäm ättöm än ih 
m ism äärän pienen em inen alituisesti karkoitti heitä maaseudulta.
M ark kin oiden laajen em in en, p ää om ien kasaantum inen, m u u 
tokset luokk ien yhteiskunnallisessa k o k oo n p a n o ssa , suuret ih 
m is jo u k o t , jotk a olivat menettäneet entiset tulolähleensä, — kas
siinä m anufaktuurin m u odostu m isen historialliset ehdot, ei suin
kaan ystävälliset sopim ukset sam anarvoisten kesken, kuten h er
ra P ro u d h o n ajaltelee, keränneet ihmisiä työpajoih in. Manufaktuuri ei syntynyt m y ö sk ä ä n v a n h o je n k or p or a tio id en (am mattikunlien) uumenissa. Uuden työpaja n jo h d o ssa oli k a u p 
pias. eikä vanha ammattikuntamestari. Melkein kaikkialla m a nufaktuurin ja käsityön välillä käytiin katkeraa taistelua.
Tuotan tovälin eiden ja työläisten kasaantumista ja keskitty
mistä edelti ty ö n ja o n kehitys työpajan sisällä. M anufaktuurin
erikoisom inaisuutena oli p ik e m m in k in m o n ie n työläisten j a eri
laisten työprosessien yhdistäm inen yhteen paikkaan, yhteen ra 
kennukseen p ää om an käskyvallan alaiseksi, kuin työn ja k a m i
nen perusosiinsa ja yksityisten työläisten sopeuttam inen h yvin
m utk attom iin erikoisaloihin.
T y ö p a ja n edullisuus ei sisältynyt niin p a ljon ty ö n ja k o o n sa
nan varsinaisessa mielessä kuin siilien seikkaan, että tuotanto
suoritettiin suuressa mittakaavassa, säästyttiin m onista tarpeet
tomista kuluista jne. X V I vuosisadan lopussa ja X V II vu osisadan
alussa hollantilaisessa m a n u fa k lu u r itc o llisu n d e ssa 38 vielä tus
kin tunnettiin työnjakoa.
T y ö n ja o n kehitys edellyttää työläisten sitä ennen tapahtuvaa
yhdistämistä yhteen työpajaan. E n em pää kuudennellatoista v u o 
sisadalla kuin seitsemännellätoista vuosisadalle e m m e lö y d ä ai
n oatakaan esim erkkiä merkittävästä jakaantum isesta saman
käsityöalan eri haarautum ien välillä, jo n k a ohessa riitti täy
delleen heidän yhdistämisensä yhteen paik k aan täydellisen m am ifak tu u ritv öpaja n m uodostam iseen. Mutta k un kerran ihmiset
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ja tuotantovälineet yhtyivät niin työnjako siinä muodossa, jossa
se oli olemassa ammattikunta-yhtymissä heti välttämättömästi
heijastui ja saatettiin voimaan työpajan sisässä.
.............
Herra Proudhonille, joka näkee asiat päälaellaan milloin niitä
ensinkään näkee, työnjako kuten Adam Smitliilläkin on olemas
sa ennen tehdastyöpajaa, joka kuitenkin on sen olemassaolon
ehto.
Koneet 84 sanan varsinaisessa mielessä esiintyvät vasta kahdek
sannentoista vuosisadan lopussa. Ei ole mitään kömpelömpää
kuin nähdä niissä työnjaon antiteesin. synteesin, joka palauttaa
jaetun työn yhtenäisyyden.
Kone on työvälineiden ylulistyniä, eikä suinkaan missään ta
pauksessa töiden yhdistämistä itsensä työläisten kannalta. "Kun
jokainen erikoinen operatio on työnjaon kautta saatettu yhden
ainoan, yksinkertaisen työvälineen käytön asteelle, niin silloin
näiden välineiden yhdistäminen toimimaan saman voimalähteen
avulla synnyttää koneen (Bahhage, Traité sur l'économie des
machines, Pariisi 1833) 83. Yksinkertaiset työvälineet; yksinker
taisten työvälineiden yhdistäminen; monimutkaiset työvälineet;
monimutkaisempien työvälineiden saattaminen käyntiin yhden
voimalähteen, ihmiskätten avulla; näiden instrumenttien liik
keelle saattaminen luonnon voimien avulla; kone; koneiden
y h d istelm ä ; jo lla 011 yksi v o im a lä h d e ; k o n e id en järjestelm ä,
jo lla on automaattinen v oim a läh d e, — kas siinä on koneid en
kehityskulku.
. .
.
Tuotantovälineiden keskitys ja työnjako ovat toisistaan yhtä
eroittamattomia kuin politiikan alalla ovat eroittamaltomia val
tiovallan keskittyminen ja yksityisten intressien jakaantuminen.
Englanti keskitettyään maat ja mannut, nämä maanviljelystyön
välineet, on saattanut voimaan työnjaon ja koneiden käytön
maanmuokkauksessa. Hanskassa taas. jossa maatyön väline
maa — on pirstottu pieniin kappaleisiin, ei ole yleensä puhuen
enempää maatyön jakoa, kuin koneiden käyttöäkään maanviljelvksessä.
'
Herra Proudhonin mielestä työvälineiden keskittäminen 011
työnjaon kieltämistä. Käytännössä kuitenkin me taas näemme
aivan päinvastaista. Mikäli työvälineet keskittyvät, kehittyy
myöskin työnjako ja vice versa, päinvastoin, .luuri siksi jokaista
suurta teknillistä keksintöä seuraa voimistuva työnjako, ja tämä
voimistuva työnjako taasen johtaa uusiin teknillisiin keksint0llMcidän ei tarvitse muistuttaa, että suuremmoiset saavutukset
työnjaon alalla Englannissa seurasivat koneiden keksintöä. Niin
pä kutojat ja kehrääjät olivat suurimmaksi osaksi samanlaisia
talonpoikia jollaisia vieläkin tapaamme takapajuisissa maissa.
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K oneiden, k eksim in en teki lopu n m anu faktuuriteollisuuden ja
m aatalousteollisuuden välisessä erosta. K u toja ja kehrääjä, j o t 
k a ennen olivat yhtyneet yhteen perheeseen, saattoi toisistaan
-erilleen kone. .luuri kone teki m ahdolliseksi sen, että k eh rääjä
voi asua Englannissa samaan aikaan kuin k u to ja asuu ItäIn tia ssa Si. Ennen koneiden keksimistä m aan teollisuus suun
tautui pääasiassa om alla m aaperällä tuotettujen raaka-aineiden
m uokkaukseen. N iinpä Englanti m u ok k a si villan, Saksa pella
van, Hanska silkin ja pellavan, Itä-Intia ja Levanti puuvillan jne.
K oneiden ja hö y ryn k äv tö n k äytäntöönoton kautta ty ö n ja k o on
päässyt sellaiseen mittaan, että suurteollisuus kansallisesta m a a 
perästä irroittautuneena enää riippu u y ksin om aa n m aailm an
m arkkinoista, kansainvälisestä vaihdosta ja kansainvälisestä
työnjaosta. Lisäksi on k oneella sellainen vaikutus ty ön ja k o on ,
että niin pian kuin jo n k u n esineen tuottamisessa esiintyy m a h 
dollisuus mekaanisesti toimivien v älin eiden osittaiskäyttöön,
niin tuotanto heti jakaantuu kahteen toisistaan riip pu m attom aan
ulaan.
O n k o tarpeen puhua providentiaalisesta. kolitalon m ääräämäslä ja filantroopisesta tarkoitusperästä , jo n k a herra P r o u d h o n
on löytänyt koneid en alkuperäisestä keksimisestä ja käytäntööno tost a ?
Kun Englannin k au ppa muuttui niin suuripiirteiseksi, että
käsityö ei enää voinut tyydyttää m ark kin oilla vallitsevaa k ysyn 
tää, esiintyy k on eid en tarve. Silloin alettiin miettiä m ekaanisten
tieteiden sovittamista, jo tk a kahdeksannellatoista vuosisadalla
j o olivat varsin kehittyneitä. K on eella k äyv än tehtaan ensimäinen esiintyminen oli mitä v ä h im m in filan troop pin en. Solm uru osk alla pakoitettiin lapset ty ö h ö n ; lapset joutu ivat kaupanesineiksi ja niiden hankinnasta tehtiin sopim u k sia or p ok o tie n
kanssa ” , Kaikki työläisten opisk elu aikaa koskevat lait k u m o t
tiin, koska, käyttääksem m e herra Prou dh on in sanontatapaa, ei
enää ollut synteettisten ty ön tekijöiden tarvetta. L op u k si v u o 
tiestä 1825 lähtien melkein kaikki uudet keksinnöt olivat tulok
sia työläisten ja teollisuusyrittäjäin välisestä taistelusta, jo tk a
viim em ainitut kaikin k einoin koettivat saattaa am m attityön ar
vottomaksi. Jokaisen väh än kin huom attavan lakon jä lk e en il
mestyy uusi kone. T y ölä in en ei nähnyt koneessa vain jo n k in 
laista itsensä korvausta (rehahilitirung), kuten san oo herra
P ro u d h o n , vaan
kahdeksannellatoista vuosisadalla
työläiset
kauan taistelivat syntyvää automaattien herruutta vastaan.
“ W yatt”
san oo tohtori Ure — “ j o p a ljo n ennen A rk w rightia
keksi keinotekoiset k u tom aso rm e t (yhdistelm än riipim isvalsseja)
. . . Mutta päävaikeus ci ollut siinä m äärin automaattisen m e kani.smin keksimisessä . . . V aikeus oli pääasiassa riittämättö-
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massa kurissa, jolla olisi pitänyt pakottaa ihmiset työssä olles
saan luopumaan säännöstelemättömistä tottumuksistaan, pakoil
tua heidät muuttumattomalla säännöllisyydellä samaistuttamaan
liikkeensä suurten automaattisten koneiden liikkeen kanssa.
M an ufak tu urityök uria koskevan lain laatim inen niin, että se
vastaisi automaattisen järjestelm än tarpeita ja nopeutta ja lain
käytäntöön saattaminen oli herkkulesm ainen 011 tehtävä. Ja tä
m ä n jalo n tehtävän suoritti Arkwright.
Siten k on eid en käytäntöön oton jo h d o sta voim istui ty ö n ja k o
yhteiskunnassa, yksinkertaistui työläisten tehtävä työpajassa,
p ä ä om a n keskitys suureni, kun taas ihm inen yhä en em m än tuli
paloitelluksi.
Kun herra Proudhonilla esiintyy halu olla talousmiehenä ja
hetkeksi heittää syrjään “ ajatussarjojen kehittämisen järjessä” ,
niin menee hän oppia ottamaan Adam Smithiltä, joka eli aikaan
jolloin automaattiset tehtaat vasta alkoivat kehittyä. A. Smithin
aikana vallinneen ty ön ja on ja nykyaikaisessa automaattisessa
tehtaassa nykyään ta p aam am m e ty ö n ja o n ero on todella suuri,
'Ym m ärtääksem m e tämän täysin selvästi riittää, kun lainaam m e
m u u tam ia kohtia tohtori Pre n teoksesta:
“ Philosophie des
M anufactures” : ni
“ Kun A. Smith kirjoitti k u olem attom an teoksensa Poliittisen
taloustieteen perusteista, niin k oneellinen tuotantojärjestelm ä oli
tuskin tunnettu. T y ö n ja k o hänestä oikeutetusti näytti m a n u fa k t nurin täydellistymisen suurelta periaatteelta. Esim erkillä n u p
p in e u lojen tuotannosta h än osoitti, että työläinen totuttuaan
y h d e n tai toisen y ksityiskohdan valm istam iseen, tuottaa n o p e a m 
m in j a halvem m alla. Hän näki että tämän periaatteen mukaisesti
jok aisella m anu faktuu rin alalla m uu tam ien erikoisoperatioiden
suorittaminen, — kuten kuparilangan k a tk o m in en yhtäsnuriin
osiin — huomattavasti helpottuu; toiset operatiot taas, — kuten
esimerkiksi n upp ien valm istus ja nu ppineulanpäiden kiinnitys
jäävät verrattain vaikeiksi tehtäviksi; tästä teki hän jo h t o p ä ä 
töksen, että k u h un kin tehtävään luonnollisesti on totutettava
työläinen, jo n k a palkka vastaa hänen taitoaan. T ä m ä totuttautu
minen on kin ju u ri ty ön ja on ydinolem us. Mutta se, m ik ä saattoi
olla hyvä esim erkki tohtori Smithin aikana, nykyään 011 om iaan
vain joh tam a an yleisöä harhaan tehdastuotannon todelliseen
periaatteeseen nähden. Itse asiassa töiden ja k o eli sovittaminen
k unkin erikoisten k y k y je n m u k a a n ei kuulu automaattisen teh
taan työsuunnitelm iin; päin vastoin jokaisessa prosessissa, jo k a
vaatii suurta taituruutta j a täsmällisyyttä työläisen taitava, m u t
ta usein erilaisiin säännöttöm yyksiin altis käsi, koetetaan k orvata
erikoisella m ekanism illa, jo n k a automaattinen työ on niin itsessäännöstelevää, että lapsikin voi sitä hoitaa.
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A utom aattisen järjestelm än periaate sisältää siis käsityön s\ rjäyttäm isen k on eid e n avulla j a käsityöläisten välisen ty ö n ja o n
k o r v a a m is e n työprosessin jak am isella sen perusosiin. K äsityösysteem in vallitessa ty ö p a lk k a tavallisesti m u od o s ti k u n k in tuot
teen pääkustannuksen, mutta automaattisessa järjestelm ässä tai
tavien käsityöläisten työ syrjäytetään yksinkertaisen k on eid en
v alv on taty ön kautta.
.............
“ Ihm isellä on sellainen luonteen heikkous, eitä niitä taita
v a m p i 011 työläinen sitä o m a p ä is em p i ja taipu m attom am pi lian
011 ja sen vuoksi sop im a tto m a m p i m ekanisoituun järjestelm ään ,
jo ssa asiain yleinen kulku voi huomattavasti kärsiä hänen o ikuttelevista päähänpistoistaan. Nykyisen m aiiufaktuurin h a ijottajan tehtävä on k in siis niin yhdistää tiede ja p ä ä o m a eitä
saa tvöläistensä tehtävän yksinkertaisesti vain k ätevyyteen
ja Valppauteen, om inaisuuksia, jo tk a nopeasti täydellistyvät n u o
ruudessa, jos ovat suunnatut yhteen ja samaan esineeseen.
“ Vanhan arvoastejärjestelm än vallitessa vaadittiin ty öh ön
m o n iv u otin e n opp ia ik a, ennen kuin ty öm ieh en silmät ja k ädet
olivat saavuttaneet taidon, j o k a oli tarpeen eräiden varsin v a i
k e id e n m ekaanisten operatioiden suorittamiseen; mutta systee
m in vallitessa, jo k a ja k a a tuotannon automaattisen k on een suo
rittam iin perusosiin, näm ä osat v o id a a n u sk oa työläiselle, jo lla
o n aivan keskinkertaiset kyvyt, sen jälk een k un hän on suoritta
nut jon k in laise n k o e a ja n ; äärimm äisissä tapauksissa v o id a a n hä
net siirtää, laitoksen tirehtöörin sitä haluessa, koneesta toiseen.
Sellaiset siirrot ovat ilmeisessä ristiriidassa v a n h o je n m enetel
m ie n kanssa, jo id e n m u k a a n viidelle työläiselle annettiin tehtä
väksi valm istaa nuppineulanpäitä, toiselle terottaa päät, k aik k i
ikävystyttäviä tehtäviä, jo tk a tylsistyttivät työläisen . . . Mutta
vhdenm ukaistuttam isperiaatteen mukaisesti, toisin sanoen auto
maattisen systeemin vallitessa, työläisen k yvyt joutuivat vain
m ieluisan h arjoitu k sen alaisiksi jn e . . . K oska hänen tehtävän
sä rajoitttuu vain säännöstellvsti toim ivan m ek anism in v a lv o n 
taan, niin hän v o i sen o p p ia hyvin lyhyessä ajassa; silloin taas
k u n hän siirtyy työssään koneesta toiseen, niin tulee hänen työ
h ö n sä vaihtelua, j o k a laajen taa hänen näköalaansa ajatellessaan
h än en työnsä ja toverien työn aikaansaam aa kokonaisuutta. Sentähden tavallisissa oloissa tasaisen työnjaon systeemin vallitessa
ei v o id a jou tu a siihen k y k y je n tukahduttamiseen, näk öpiirin
rajoittum iseen ja työläisen ruum iillisen kehityksen p ysäh tym i
seen, josta, eikä suinkaan syyttä, ole arvosteltu ty ö n ja k o a ".
“ T odellisuu dessa jo k a isen teknillisen parannuksen pysyvänä
p ä ä m ä ä r ä n ä on ihm istyöntarpeen täydellinen syrjäyttäminen,
tahi sen hinnan vähen täm inen v aihtam alla miesten työn naisten
j a lasten työhön, taitavien käsityöläisten työn vaihtam inen yksin
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kertaiseen päivä työläisen työhön . . . Tämä pyrkimys käyttää
kokeneiden työläisten asemesta vain lapsia, joilla on selvä katse
ja notkeat sormet, todistaa, että työnjaon — eriasteiseen taita
vuuteen perustuvan kouludogmin ovat meidän pystvvät teollisuudenharjottajamme vihdoinkin heittäneet syrjään' (Andre Ure,
Philosophie des manufactures ou Economie industrielle, I osa,
1 luku).
Työnjaon nykyisen yhteiskunnan sisällä luonnehtii se, että
se synnyttää erikoisaloja, spesialisteja ja sen ohella niille omi
naista ammattilaisuusidiotismia.
“ Joudumme mitä suurimman ihmetyksen valtaan, — sanoo
Lemontey, — nähdessämme, että sama henkilö usein esiintyy
samalla kertaa huomattavana filosoofina, runoilijana, puhujana,
historikkona, pappina, hallinnollisena henkilönä ja sotapäällik
könä. Meidän mieltämme säikähdyttää niin laaja liikkumisala.
Kukin nykyään eroittaa itselleen vissin alueen ja sulkeutuu sii
hen. En tiedä laajentaako tällainen jakaantuminen yleistä toimi
aluetta, mutta ihminen epäilemättä pienenee” .
Työnjakoa automaattisessa tehtaassa luonnehtii se, että työ
kokonaan kadottaa spesiaaliluonteensa. Mutta niin pian kun
lakkaa kaikki erikoiskehitys, esiintyy yleispiirteisyyden, univer
saalisuuden tarve, ilmaantuu yksilön pyrkimys kaikenpuoliseen
kehitykseen. Automaattinen tehdas hioo pois spesiaalisuuden
ja sille ominaisen ammatti-idiotismin.
Herra Proudhon, joka ei edes tätä automaattisen tehtaan ai
noata vallankumouksellista piirrettä ymmärrä, ottaa askeleen
taaksepäin ja ehdottaa työläiselle olemaan rajoittumatta vain
nuppineulan kahdennentoista osan tekoon ja tekemään vuorottain
kaikkia kahtatoista osaa. Siten saisi työläinen ehyen ja kaiken
puolisen käsityksen nuppineulasta. Kas tämä on herra Proudhonin “ synteettisen työn” sisältö. Kieltämättä askel eteen — ja
askel taaksepäin yhdessä muodostavat niin ikään synteettisen
liikkeen.
Loppujen lopuksi ei herra Proudhon ole päässyt pikkupor
varin ihannetta kauemmaksi. Ja tämän ihanteen toteuttami
seksi hän ei ole keksinyt mitään parempaa keinoa kuin saattaa
meidät palaamaan keskiaikaisen käsityökisällin, tahi korkein
taan keskiaikaisen ammattikuntamestarin tilaan. Eräässä toi
sessa paikassa kirjassaan hän sanoo, että on tarpeeksi, kun ker
rankin elämässään on tehnyt mestarikappaleen, chef d’oeuvren,
ja tuntenut vaikka vain viiden kerran itsensä ihmiseksi. Eikö
tämä ole sekä muodoltaan että sisällöltään samanlainen työ
taidon näyte, jota vaativat keskiaikaiset ammattikunnat.
F ilo s o fia n k u rju u s — 9
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Kilpailu ja monopooll

Kilpailun
huono
puoli.

“Kilpailulla on työnkannalta yhtä tärkeä mer
| kitys kuin työnjaollakin . . . Se on välttämätön
s tä yhdenarvoisuuden voitolle pääsemiseksi” (I
| osa,, siv. 186, 188).
t
'“Sen periaate kieltää itsensä. Sen mitä kiertä
(
mättömin seuraus on niiden tuho, jotka siihen
! viehättyvät” (I osa, siv. 185).

Yleisiä
mietteitä.

!
]

Kilpailun
hyvä
puoli.

“Kilpailun niin vahingolliset seuraukset kuin
sen tuottamat edutkin ovat loogillisena seurauk
sena sen periaatteesta” (I osa, siv. 185,186).
“ On etsittävä välittävä periaate, jonka on pe
rustuttava itse vapauden yläpuolella olevaan la
kiin” (I osa, siv. 185).

Tehtävä.

Toinen vaihtoehto.
“Kysymys ei ole siis yleensä kilpailun hävittä
misestä, mikä on yhtä mahdotonta kuin vapauden
ihävittäminenkin; koko kysymys sisältyy tasapai
non löytämiseen, sanoisinpa mielelläni poliisin
löytämiseen kilpailulle” (I osa, siv. 223).

Herra Proudhon alkaa puolustamalla ikuisen kilpailun (konkurents) välttämättömyyden puolustamisella niitä henkilöitä
vastaan *, jotka haluavat sen vaihtaa kilvoitteluun, (saksal. sana
W etterfer, venäl. sana sorevnovanie) emulatioon.
“Tarkoituksetonta kilvottelua” ei ole olemassa. “Jokaisen
intohimon esine on aina analooginen itse intohimolle. Nainen
on rakastuneen intohimon esine, valta kunnianhimoisen, kulta
kauppiaan, laakeriseppele runoilijan intohimon esine. Teollisen
kilpailun esineenä samaten on voitto. Kilvotteleminen on jotain
toista kuin kilpaileminen” .
Kilpailu on kilvoittelua voittojen saamiseksi. Onko välttä
mätöntä että teollinen kilvoittelu olisi aina kilvottelua voittojen
saamisesta s.o. kilpailua, konkurenssia? Herra Proudhon todis
taa tämän yksinkertaisesti vakuuttaen. Olemme jo nähneet että
hänen mielestään vakuuttaminen merkitsee todistamista, aivan
samoin kuin otaksuminen merkitsee kieltämistä.
Jos rakastuneen intohimon välitön esine on nainen, niin teol
lisen kilvottelun välittömänä esineenä on tuote eikä voitot.
* Se merkitsee fourieristejä vastaan — E. Engels.
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Kilpailu, konkurenssi on kaupallista eikä teollista kilvoittelua.
Meidän aikanamme teollinen kilvottelu on vain kaupallisia pää
määriä varten. On sellaisiakin vaiheita nykyaikaisten kansojen
elämässä, jolloin kaikki valtaa kuumemainen voittojen tavoit
telu ilman tuotantoa. Tämä aika-ajoin palaava keinottelukuume
paljastaa konkurenssin todellisen luonteen, joka koettaa välttää
teollisen kilvottelun kiertämättömyyttä.
Jos te sanoisitte neljännentoista vuosisadan käsityöläiselle,
että etuoikeudet ja teollisuuden koko feodaalinen järjestelmä
tullaan hävittämään ja vaihtamaan teolliseen kilvoitteluun, jota
sanotaan konkurenssiksi, niin hän vastaisi teille, että eri korporatioiden, ammattikuntien ja kilttien etuoikeudet ovat järjes
tettyä konkurenssia. Samaa sanoo herra Proudhon kun hän
väittää että “kilvottelu, emulatio on samaa kun konkurenssi”
(I osa, siv. 187).
“Julkaiskaapa määräys jonka nojalla 1 päivästä tammikuuta
v. 1847 kaikille taattaisiin työtä ja työpalkka, niin heti teolli
suuden kuumeinen jännitys vaihtuisi, mitä kovimpaan pysähdystilaan” (I osa, siv. 189).
Otaksumisien, väittämisien ja kieltämisien tilalla on meillä
tässä määräys, jonka on julkaissut herra Proudhon nimenomai
sella tarkoituksella todistaa konkurenssin kiertämättömyys, sen
ikuisuus kategoriana jne.
,
Jos me kuvittelemme, että konkurenssin hävittämiseksi tar
vitaan vain määräyksiä, niin emme me koskaan vapaudu kil
pailusta. Jos asiassa mennään ehdotukseen hävittää kilpailu
säilyttämällä työpalkka, niin merkitsee se mielettömyyden mää
räämistä kuninkaallisen dekreetin nojalla. Mutta kansat eivät
kehity kuninkaallisten dekreettien mukaan. Ennen kuin turvau
dutaan sellaisiin dekreetteihin, on kansojen muutettava ylhäältä
ales asti kaikki teollisen ja poliittisen olemassaolonsa ehdot, siis
koko elämäntapansa.
Herra Proudhon vastaa meille koko pettämättömällä itsevar
muudellaan, että tämä on hypoteesi “ihmisen luonnon muutta
misesta riippumatta historiallisesta menneisyydestä” ja että hä
nellä olisi oikeus “syrjäyttää meidät väittelystä” vaikka emme
vielä tiedäkään minkä määräyksen nojalla.
Herra Proudhon ei tiedä että historia kokonaisuudessaan ei
ole mitään muuta kun ihmisluonnon keskeytymätöntä muuttu
mista.
“ Pitäkäämme kiinni tosiasioista. Ranskan vallankumous to
teutettiin aivan yhtä paljon teollisen vapauden kuin poliittisenkin vapauden vuoksi; ja vaikka Ranska v. 1789 edeltäkäsin ei
nähnyt kaikkia sen periaatteen seurauksia, jota se vaati toteu
tettavaksi, niin voimme vilpittömästi sanoa, että se ei pettynyt
9*
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enempää toiveissaan kuin odotuksissaankaan. Kuka uskaltaa
tämän kieltää, kadottaa minun silmissäni kaiken oikeuden kri
tiikkiin : minä en koskaan ryhdy väittelemään sellaisen vastus
tajan kanssa, joka pitää mahdollisena kahdenkymmenenviidenmiljoonan ihmisen vapaaehtoisen virheen teon . . . Ellei kilpai
lu olisi yhteiskunnallisen talouden periaate, kohtalon määräys,
ihmishengen tarve, niin tuntuu kummalliselta, miksi korporatioiden, ammattikuntien ja kiltien hävittämisen asemesta ei kat
sottu paremmaksi niiden korjailemista".
Tästä seuraa, että koska ranskalaiset kahdeksannellatoista
vuosisadalla hävittivät korporatiot sen sijaan, että olisivat niitä
muuttaneet toisellaiseksi, niin yhdeksännentoista vuosisadan
ranskalaisten on muutettava konkurenssin muotoa sen sijaan,
että sen hävittäisivät. Koska kahdeksannentoista vuosisadan
Ranskassa saatettiin voimaan kilpailu historiallisten tarpeiden
vuoksi, niin sitä ei saa hävittää yhdeksännentoista vuosisadan
Ranskasta uusien historiallisten tarpeiden vuoksi. Ymmärtä
mättä että kilpailun voimaan saattaminen olisi kiinteästi sidottu
kahdeksannentoista vuosisadan ihmisten todellisen kehityksen
kanssa, herra Proudhon tekee siitä ihmissielun tarpeen, in par
tibus infidelium * Mitenkähän hän olisikaan määritellyt “ suuren
Colbertin” 93 merkityksen seitsemännentoista vuosisadan tarpeita
varten?
Vallankumouksen jälkeen astuu voimaan nykyaikainen asiainjärjestys. Herra Proudhon näkee tässä tosiasian, joka osottaa
kilpailun ikuista välttämättömyyttä, todistellen, että kaikki ne
tuotannon alat ovat jälkeen jääneitä, joilla tämä kategoria ei ole
kyllin kehittynyt, kuten esim. maanviljelys.
Vetoaminen siihen, että muutamat alat eivät vielä ole kehit
tyneet kilpailun asteelle ja että toiset eivät vielä ole kehittyneet
porvarilliseen teollisuuteen, on pelkkää lörpöttelyä, eikä suin
kaan todista konkurenssin ikuisuutta.
Koko herra Proudhonin logiikka voidaan koota yhteen seu
raavasti: konkurenssi on yhteiskunnallinen suhde, jossa me ny
kyään kehitämme tuotannollisia voimiamme. Tälle tosiasialle
hän tosin ei anna loogillista kehitystä, vaan muotoja, tosin usein
varsin kajahtelevia muotoja, sanomalla että konkurenssi on teol
lista kilvoittelua, nykyaikainen tapa olla vapaa, vastuunalai
suutta työssä, arvon konstituointia, tasa-arvoisuuden voittamisen
ehto, yhteiskuntatalouden periaate, kohtalon määräys, ihmishen
gen tarve, ikuisen totuuden etsimistä, vapaus jaossa, jakaantu
mista vapaudessa, taloudellinen kategoria.

* Latinaa : uskottomien seudulla tai alueella
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“Konkurenssi ja assosiatio no jaavat toinen toisiinsa. Ne ei
vät ainoastaan ole syrjäyttämättä toisiaan, ne eivät edes erot
taudu toisistaan. Kilpailu edellyttää välttämättömästi yhteistä
päämäärää. Konkurenssi ei siten ole egoismia, itsekkyyttä ja
sosialistien kaikkein ikävin erehdys on se mielipide, että kil
pailu hävittää yhteiskunnan” . (I osa siv. 223).
Kilpailu edellyttää yleistä päämäärää, mutta tämä toisaalta
todistaa että konkurenssi on assosiatio ja toisaalta että kon
kurenssi ei ole egoismia. Mutta eiköhän egoismikin edellytä
yleistä päämäärää? Kaikki egoismi toimii yhteiskunnassa ja
yhteiskunnan kautta. Se siis edellyttää yhteiskuntaa s.o. yh
teisiä päämääriä, yhteisiä tarpeita, yhteisiä tuotantovälineitä
jne. jne. Eikö jo tämänkin takia konkurenssi ja assosiatio,
joista sosialistit puhuvat, ole eristäytymättä toisistaan? So
sialistit varsin hyvin tietävät, että nykyinen yhteiskunta pe
rustuu kilpailulle. Mitenkä he voisivat syyttää konkurenssia
nykyaikaisen yhteiskunnan hävittämisestä, yhteiskunnan, jonka
he itse tahtovat hävittää. Ja miten he voivat konkurenssista
sanoa, että se hävittäisi tulevan yhteiskunnan, jossa he päin
vastoin näkevät juuri konkurenssin tulevan hävitetyksi?
Herra Proudhon edelleen sanoo, että konkurenssi on m o
nopolin vastakohta ja siten se siis ei voi olla assosiation vasta
kohta.
Feodalismi oli olemassaolonsa alusta asti patriarkaalisen
monarkian vastakohta; mutta se ei ollut kilpailun vastakohta,
jota siihen aikaan vielä ei ollut. Eikö tästä seuraa että kon
kurenssi ei ole feodalismin vastakohta?
Yhteiskunnaksi assosiatioksi voidaan
tosiasiallisesti
sanoa
kaikkia yhteiskuntia,
niin feodaalista kuin porvarillistakin,
joka on kilpailuun perustuva assosiatio. Mitenkähän voisi olla
olemassa sosialisteja, jotka pyrkisivät hävittämään kilpailun
pelkällä yhdellä sanalla: assosiatio? Ja miten itse herra Proud
hon saattaa luulla voivansa suojella konkurenssia sosialisteja
vastaan, nimittämällä sitä yksinkertaisesti: assosiatioksi.
Kaikki edellä esittämämme koskee konkurenssia hyvältä puo
len,siinä mielessä kuin sen käsittää herra Proudhon. Siir
rymme nyt huonoon s.o. kielteiseen puoleen konkurenssissa,
sen vahingollisiin seurauksiin, sen hävittäviin, kieroihin, ilkeisiin ominaisuuksiin.
Kuva, jonka meille maalaa herra Proudhon, sisältää jota
kin äärimäisen synkkää.
Konkurenssi synnyttää kurjuutta, se lietsoo kansalaissotaa,
se “muuttaa maapallon vyöhykkeiden luonnolliset ehdot”, se
koittaa kansallisuusrajat, hävittää perheet, tärvelee yhteiskun
nallisen
omantunnon,
“ väärentää
oikeudenmukaisuuden ja
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kohtuuden käsitteet” , ja mikä on kaikkein pahinta se hä
vittää rehellisen ja vapaan kaupan, antamatta tämän kor
vaukseksi edes synteettistä arvoa, pysyvää, rehellistä hintaa.
Konkurenssiin nähden pettyvät kaikki, itsepä talousmiehetkin.
Se johtaa jopa itsehävittämiseen.
Kaiken sen huonon jälkeen, mitä herra Proudhon sanoo
kilpailusta, eikö se ole kaikkein hävittävin, kaikkein tuhoavin
hänen periaatteilleen ja hänen illusiooneilleen, samoin kuin
porvarillisen yhteiskunnan suhteillekin?
Pankaamme merkille, että konkurenssin vaikutus porvaril
lisiin suhteisiin tulee yhä hävittävämmäksi sikäli, kuin se saa
aikaan kuumeen omaisen pyrkimyksen uusien tuotantovoimien,
s.o. uuden yhteiskunnan aineellisten ehtojen luomiseen. Tässä
mielessä konkurenssin huono puoli saattaisi edustaa myöskin
jotain hyvää.
_
“ Alkuperänsä kannalta katsoen, konkurenssi tilana eli taluodellisena vaiheasteena,
on välttämätön seuraus tuotanto
kustannuksien vähentämisen teoriasta” .
Herra Proudhon luultavasti käsittää että verenkierto on tu
los Harvevn94 teoriasta.
“ Monopooli on kiertämätön lopputulos konkurenssista joka
sen synnyttää keskeytymättömän itsekieltämisen kautta. Mo
nopoolin olemassalon oikeus on jo tässä sen alkuperässä...
Monopooli on konkurenssin luonnollinen vastak ohta... mutta
jos kilpailu on välttämätön, niin se jo sisältää itseensä 1110110 poolinidean, sentähden, että “jokainen kilpaileva yksilö ajau
tuu “ monopooliin” . (I osa, sivut 236, 237).
_
Iloitsemme yhdessä herra Proudhonin kanssa siitä, että
hänen edes yhden kerran on onnistunut oikein sovittaa kaa
vaansa teesistä ja antiteesistä. Kaikille on tunnettua, että ny
kyaikainen monopooli on juuri konkurenssin synnyttämä.
' Mitä taas tulee sisältöön, niin herra Proudhon pysyttäytyy
runollisissa kuvissa. Konkurenssi on tehnyt “jokaisesta työn
alajaostosta ikäänkuin riippumattoman valtakunnan, jossa jo
kainen yksilö osoittaa voimaansa ja riippumattomuuttaan ’.
Monopooliin ajautuu “jokainen kilpaileva yksilö” . Toinen ajatuskäänne on aivan toisen veroinen.
Herra Proudhon puhuu vain nykyaikaisesta konkurenssin
synnyttämästä monopoolista.
Alkuperäinen kilpailu on siis
ollut monopoolin vastakohta, eikä monopooli konkurenssin
vastakohta. Sentähden ei nykyinen monopooli ole yksinker
tainen antiteesi vaan päinvastoin todellinen synteesi.
T eesi: feodaalinen, konkurenssia edeltävä monopooli.
Antiteesi: konkurenssi.
Synteesi: nykyaikainen monopooli, joka, koska se edellyt
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tää kilpailua, edustaa sinänsä feodaalisen monopoolin kiel
tämistä ja samanaikaisesti, koska se on monopoolia, se kieltää,
konkurenssin.
Siten nykyaikainen porvarillinen monopooli on synteettistä
monopoolia, kieltämisen kieltämistä ja vastakohtien yhtenäi
syyttä. Se on monopoolia puhtaassa, normaalisessa, rationaa
lisessa muodossaan. Herra Proudhon joutuu ristiriitaan oman
filosofiansa
kanssa ottaessaan porvarillisen monopoolin sen
kehittymässä olevassa yksinkertaisessa, ristiriitaisessa spasmaattisessa tilassa. Herra Rossi, jota herra Proudhon usein siteeraa monopoolikysymyksessä nähtävästi paremmin ymmärtää
porvarillisen
monopoolin
synteettisen
luonteen. Kirjassaan
“ Cours d’ économie politique” hän tekee eron luonnollisen ja
keinotekoisen monopoolin välillä. Feodaaliset monopoolit, —sanoo hän, — olivat keinotekoisia, s.o. mielivaltaisia; porva
rilliset monopoolit taas, — sanoo hän, — ovat luonnollisia
s.o. rationaalisia.
Monopooli on hyvä asia, järkeilee herra Proudhon sentähden, että se edustaa taloudellista kategoriaa, “ihmiskunnan
henkilöttömän järjen” emanatiota, järkierittymää. Kilpailu on
niin ikään paikallaan oleva juttu, koska sekin puolestaan on
taloudellinen kategoria. Mutta mikä ei ole hyvä, se on niin
monopoolin kuin kilpailunkin toteutumistapa. Ja vielä pahem
paa on se, että niin monopooli kuin konkurenssikin voimis
tuttavat toinen toisiaan. Mitä tehdä? On löydettävä näiden
kahden ikuisen aatteen synteesi, on repäistävä se jumaluuden
uumenista jossa se on säilyneenä ylimuistoisista ajoista.
Käytännöllisessä elämässä
tapaamme paitsi konkurenssia,
monopoolia ja näiden antagonismia, myöskin niiden synteesin,
joka ei^ole kaava vaan liikettä. Monopooli saa aikaan kil
pailua, ja kilpailu monopoolia. Monopoolin edustajat kilpaile
vat keskenään ja kilpailevista tulee monopolisteja. Jos mono
poolin edustajat rajoittavat keskenäistä kilpailuaan erikoisten
assosiatioiden, yhtymäin kautta, niin voimistuu kilpailu työ
läisten kesken; ja mitä enempi kasvaa proletaarien lukumäärä
kyseessä olevan kansan monopoolien edustajien nähden, sitä
kiihkeä minäksi käy kilpailu eri kansallisuuksien monopoolien
edustajien kesken. Synteesi on siinä, että monopooli saattaa
säilyä vain käymällä alituista konkurenssitaistelua.
Voidakseen
dialektisesti
siirtyä veroihin, jotka seuraavat
monopoolia, puhuu herra Proudhon meille yhteiskunnan ne
rosta. Tämä nero horjumatta kulkee sekasotkuista tietään, se
kulkee varmoin askelin katumatta ja pysähtymättä ja, päästvään monopooliin asti, heittää melankoolisen, surumielisen
katseen taakseen ja syvän mietinnän jälkeen asettaa veron
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kaikille tuotetuille esineille, muodostaa kokonaisen administra
tiivisen järjestyksen luovuttaakseen kaikki virat proletaareille
ja maksattaakseen ne monopoolien edustajilla.
Mitä meidän on sanottava tästä nerosta, joka on jaloitel
lut aamiaista syömättä näiden sekavyyliteisten teiden kautta?
Ja mitä meidän on sanottava itse jalottelusta, jolla ei ollut
muuta tarkoitusta kuin hävittää porvaristo näiden verojen
avulla, samalla kuin nämä verot ovat juuri keino, jolla por
varisto säilyttää asemansa hallitsevana luokkana.
Antaaksemme
jonkinlaisen
käsityksen herra Proudhonin
tavasta käsitellä taloudellisia yksityiskohtia riittää, kun mai
nitsemme että kulutusta rasittavat verot hänen mielestään ovat
voimaan saatetut tasa-arvoisuuden saavuttamiseksi ja prole
tariaatin avustamiseksi.
Kulutusta rasittavat verot ovat täydelleen kehittyneet vasta
porvariston valtaan pääsyn jälkeen. Teollisuuskapitalismin kä
sissä, toisin sanoen kohtuullisen ja säästävän rikkauden, jota
kerätään, uusinnetaan ja kasvatetaan välittömästi riistämällä
työtä, kulutusta rasittavat verot, olivat keinona kevytmieli
sen mässäilevän ja tuhlailevan suuraateliston omaisuuksien
eksploatoimiseksi, nämä kun eivät muuta tehneet kuin ku
luttivat, James Stuart95 kirjassa “ Inquirv into the Principles
of Political Economy” , joka on julkaistu 10 vuotta ennen
Adam
Smithin
teosta, mainiosti esittää tämän kulutuksen
kohdistuneen veron alkuperäisen tarkoituksen.
“Rajattomissa yksinvaltiakunnissa, — sanoo hän, — hallit
sijat suhtautuvat jonkinlaisella vihamielisyydellä rikkauksien
kasvamiseen ja siksi keräsivät veroa niiltä, jotka rikastuivat,
veroittivat tuotantoa. Perustuslaillisten hallitusten aikana ra
sittavat verot niitä, jotka köyhtyvät, — verotetaan kulutusta.
Niinpä yksinvaltiaat verottavat teollisuutta... Henkiverot esinerkiksi ja omaisuusvero (taille) ovat suhteelliset veronsuorit:ajan edellytettyyn rikkauden määrään nähden. Jokainen mak
saa tulojen mukaan, joita hänen edellytetään saavan. Perus
tuslaillisten hallitusten aikana vero otetaan tavallisesti kulutuk
sen perusteella. Kukin maksaa menojensa suuruuden mukaan” .
Mitä taas tulee verojen, kauppabalanssin ja krediitin sii
hen loogilliseen seuraamusjärjestykseen, jossa ne esiintyvät
herra Proudhonin pääkopassa, niin huomautamme vain, että
Englannin porvaristo, joka Vilhelm Oranialaisen90 aikana saa
vutti poliittisen herruuden ja mahdollisuuden vapaasti kehit
tää olemassaolonsa ehtoja, heti saattoi voimaan uuden vero
tusjärjestelmän, yhteiskunnallisen luoton ja suojelustullin.
Tämä katsaus on täysin riittävä antamaan lukijalle oikean
käsityksen herra Proudhonin syvämietteisistä tutkimuksista “ po
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liisi”- kysymyksessä eli veroista, kauppabalanssista, luotosta,
kommunismista ja kansoittumisesta. Vakuutamme, että ei yk
sikään kriitikko, suopeamielisinkään, saata ottaa vakavasti kä
sitelläkseen esityksen tätä lukua.
IV. Omaisuus ja korko
Kunakin historiallisena kautena
omaisuus on kehittynyt
eri tavoin erilaisten yhteiskunnallisten suhteiden vallitessa.
Siksipä porvarillisen omaisuuden määritteleminen merkitsee
kin porvarillisen tuotannon kaikkien yhteiskunnallisten suh
teiden esittämistä.
Pyrkimys määritellä omaisuutta riippumattomana suhteena,
erikoisena kategoriana, ikuisena aatteena, merkitsee joutumista
metafvysilliseen tai juridiseen harhaluuloon.
Vaikka Proudhon onkin puhuvinaan omaisuudesta yleensä
niin puhuu hän vain maaomaisuudesta ja maakorosta.
“Koron alkuperä samoin kuin omaisuudenkin on niin sa
noaksemme poliittisen taloustieteen
ulkopuolella: se nojaa
psykoloogisiin ja siveellisiin perusteihin, joilla on vain kau
kainen vhtevs rikkauksien tuottamisen kanssa” (II osa sivu
269).
Siten herra Proudhon tunnustaa kykenemättömyytensä löy
tää koron ja omaisuuden alkuperälle taloudelliset syyt. Hän
tunnustaa, että tämä kykenemättömyys pakottaa hänet turvau
tumaan psykoloogisiin ja moraalisiin perusteisiin, jotka todella
ovat
tosiaankin
hyvin
kaukaisessa yhteydessä rikkauksien
tuottamisen kanssa, mutta silti ovat hyvin likeisesti sitoutu
neet hänen historiallisen näköpiirin ahtautensa kanssa. Herra
Proudhon väittää, että omaisuuden alkuperässä on jotain m ys
tillistä ja salaperäistä. Mutta salaperäisyyden liittäminen omai
suuden alkuperään, se on salaperäistyttää itse tuotannon suhde
tuotantovälineiden jakoon, eikö se merkitse, herra Proudhonin
kieltä käyttäen, kieltäytymistä kaikesta vetoamisesta taloustie
teeseen?
Herra Proudhon “rajoittuu muistuttamaan, että taloudelli
sen kehityksen
seitsemäntenä kautena, jolloin todellisuuden
syrjäytti fiktio, luoton aikakautena, jolloin ihmisen toimintaa
uhkasi vaara joutua
tyhjyyteen,
esiintyi välttämättömyys
“ kiinnittää ihminen lujemmin luontoon” ja tämän uuden si
toutumisen hintana oli vuokra, (II osa sivu 165).
“ Henkilö, jolla oli neljäkymppiänsä97 nähtävästi aavisti
herra Proudhonin ilmaantumisen: Olkoon tahtonne, herra luo
j a : kukin on isäntä omassa maailmassaan, mutta te ette kos
kaan saa minua vakuutetuksi siitä, että maailma, missä me
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asumme olisi lasista.” Teidän maailmassanne, jossa luotto oli
keino kadottautua tyhjyyteeni saattoi maaomaisuudelle olla
välttämätöntä “kiinnittää ihminen luontoon” . Mutta todellisen
tuotannon maailmassa, jossa maaomistus aina edeltää luottoa,
on herra Proudhonin horror vacui’kin’8 (tyhjän paikan kam
mo — Suoni.) mahdoton ajatella.
Mikä koron (Rente) alkuperä lieneekään", niin kun se
kerran on olemassa, niin esiintyy se sopimuksen teon koh
teena maanomistajan ja -vuokraajan välillä. Mikä sitten on
tämän sopimuksen teon lopputulos, eli toisin sanoen, mikä
on vuokran keskisuuruus? Kuulkaamme, mitä sanoo herra
Proudhon:
_
“Ricardon teoria vastaa tähän kysymykseen. "Yhteiskunnal
lisen elämän alkuaikoina, jolloin ihminen oli vielä vastatul
lut maailmassa, hänellä oli hallussaan suunnattomat metsät,
kun maata oli paljon ja teollisuus vasta alkoi syntyä, täytyi
koron olla nollassa. Muokkaamaton maa oli silloin hyödyke,
mutta ei edustanut vaihtoarvoa, se oli yhteinen, mutta ei
yhteiskunnallinen. Vähitellen, perheiden lisääntyessä ja maan
viljelyksen edistyessä, maa alkoi saada hintaa. Työ loi ar
vonsa perustan, ja tästä syntyi korko (renta). Peltoa arvioi
tiin sen mukaan, kuinka paljon se tuotti satoa työmäärän ol
lessa yhtä suuret; tällöin maanomistajat pyrkivät ottamaan
itselleen kaikki maan tuotteet, lukuunottamatta maanviljelijän
palkkaa, s.o. tuotantokustannuksia. Siten omaisuus seuraa
työtä, ottaakseen siten työltä kaikki ne tuotteet, jotka ylit
tävät varsinaiset tuotantokustannukset. Samaan aikaan kuin
maanomistaja täyttää mystillisiä tehtäviä ja edustaa yhteis
kuntaa maanviljelijään nähden, niin maanviljelijä kohtalon
kaitselmuksesta
ei
ole
mitään muuta kuin vastuunalainen
työntekijä, joka on yhteiskunnalle tilivelvollinen kaikesta, mikä
ei kuulu hänelle työpalkkana. . . Siten siis pohjaltaan ja tar
koitusperältään on korko taloudellisen neron välikappale, yksi
monista sen keinoista, joita se käyttää vhdenarvoisuuden saa
vuttamiseksi. Se on suunnatonta maatilojen hinnoittelemista,
katasteria, jota ovat suorittaneet vastakkaiset puolet, maan
omistajat ja -viljelijät korkeampaa tarkoitusta varten, ilman
yhteentörmäyksen mahdollisuutta. Tällaisen hinnoittelun lop
putuloksena täytyy olla maanomistuksen tasoittuminen maanomistajain
ja
teollisuudenharjottajan
v ä lillä ...
Tarvittiin
omaisuuden koko maagillinen voima saattaakseen maanvil
jelijän luovuttamaan tuotteiden ylijäämän, jota hän ei voinut
pitää omanaan sillä perusteella, että hän katsoi itseään yli
jäämän tuottajaksi. Vuokra, eli paremmin sanoen maaomistus,
murti maanviljelijäegoismin,
synnytti solidarisuutta, jota ei
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olisi voinut saada aikaan mikään muu voima, ei mikään maan
uudelleen j a k o ... Nykyaikaan, jolloin jo on saavutettu omis
tuksen moraalinen tulos, jää tehtäväksi koron (rente) jaka
minen (I osa, siv. 270— 272).
Koko tämä helisevä sanapaljous sisältää seuraavaa: Ri
cardo sanoo, että vuokran mitan määrää maatuotteitten tuo
tantokustannuksien ylijäämä, sisällyttäen näihin tuotantokus
tannuksiin tavallisen voiton ja prosentin pääomalle. 10°. Herra
Proudhon menettelee paremmin: hän pakottaa asiaan sekaan
tumaan omistajan, joka edustaa deus ex machinaa,10 joka kor
jaa viljelijältä kaiken tuotantokustannuksien peittämisestä jää
vän tuoteylijäämän. Hän käyttää omistajan asiaan sekaantu
mista selittääkseen omistuksen ja vuokraajan sekaantumista
selittääkseen vuokran. Hän vastaa kysymykseen toistamalla
sen ja lisäämällä liiallisen tavun.
Huomatkaamme vielä, että määritellessään maanvuokran
maaperän hedelmällisyyden eroavaisuudella, herra Proudhon
näin esittää maaverolle uuden alkuperän, koska ennenkuin
maata ruvettiin hinnoittamaan sen erilaisen hedelmällisyysasteen perusteella, sillä “ ei ollut”, Proudhonin mielipiteen mu
kaan “vaihtoarvoa, vaan oli se yhteinen.” Mutta mihin sitten
on joutunut vuokran fiktio, joka oli syntynyt välttämättö
m yydestä palauttaa ihminen takaisin maahan käsiksi, ihmi
nen, joka oli kadottautua loppumattomaan tyhjyyteen?
Vapauttakaamme nyt Ricardon opit kaikesta providentialisesta allegoristisista ja mystillisistä fraaseista, joihin sen niin
huolellisesti on käärinyt herra Proudhon.
Vuokra Ricardon mukaan on maaomaisuus porvarillisessa
järjestelmässä toisin sanoen feodaalinen omaisuus, joka on alis
tettu porvarillisen tuotannon ehtoihin.
Me olemme nähneet, että Ricardon opin mukaan kaikkien
esineiden hinnan viime kädessä määrää tuotantokustannukset
sisällyttäen niihin teollisuuden voitot; toisin sanoen sen mää
rää käytetyn työajan määrä, manufaktuuriteollisuudessa tuot
teen hinnan, joka on valmistettu nritä vähim m illä työllä mää
rää kaikkien
muidenkin
samanlaatuisten tavaroiden hinta,
milloin vain tuotannon kaikkein halvimpien ja kaikkein tuotta
vimpien välineiden määrää voidaan rajattomasti lisätä ja vapaakilpailu määrää markkinahinnat, s.o. vakiinnuttaa saman
hinnan kaikille senlaatuisille tuotteille.
Maanviljelystuotannossa kaikkien samanlaatuisten tuotteiden
hinnan päinvastoin
määrää kaikkein suurimmalla työmää
rällä valmistetun tuotteen hinta. Ensinnäkin tällä alalla ei
saateta kuten manufaktuuriteollisuudessa mielivaltaisesti lisätä
tuotantovälineitä, joilla on sama tuottavaisuus, siten sanoen
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maita, joilla on samallainen hedelmällisyys.
Sitten asteettainen väestön lisäys johtaa huonolaatuisen maanmuokkauk
seen tahi uusien pääomien sijoittamiseen entisille alueille,
jotka
ovat vähemmän
tuottavia
verrattuna varhaisemmin
pääomitettuihin alueihin. Kummassakin tapauksessa käytetään
suurempi
työmäärä
suhteellisesti pienemmän
tuotemäärän
hankkimiseksi. Kun välttämättömyys tallan työn ylijäämään
johtuu väestön tarpeista,
niin
maantuotteet, jotka vaativat
kalliimpaa muokkausta välttämättömästi löytävät samanlaisen
menekin kuin paremmallakin maaperällä tuotetut valmisteet,
joiden muokkaaminen on tullut halvemmaksi. Ja koska K i l 
pailu tasoittaa markkinahinnat, niin viljavan maan tuotteet
myydään samasta hinnasta kuin huonommankin laatuisen
maan tuotteet. Tämä paremmasta maasta kerättyjen tuotteiden
hinnan vlijääniä tuotantokustannuksiin nähden juuri muodos
taakin maakoron. Jos aina olisi saatavissa ylitä hede ma listä maata; jos maanviljelys olisi samanlaisissa olosuhteissa
kuin manufaktuuriteollisuus. jossa 011 aina mahdollisuus tur
vata vähemmän maksaviin ja enemmän tuottaviin koneisiin,
tahi jos maahan myöhemmin sijoitetut pääomasijoitukset tuot
taisivat yhtä paljon kuin varhaisemmat, niin maataloustuot
teiden hinnat määräisi paremmilla tuotantovälineillä tuotetun
valmisteosan hinta, kuten olemme nähneet olevan asianlaidan
manufaktuurituotteisiin nähdenkin. Mutta silloin häviäisi maakorko.
..
Jotta Ricardon teoria saattaisi yleensä olla oikea 011 vält
tämätöntä, että pääoma voisi vapaasti sijoittautua teollisuuden
eri
aloille;
jotta voimakkaasti kehittynyt konkurensst saat
taisi johtaa voitot samalle asteelle, jotta maanviljelijä muut
tuisi tavalliseksi teollisuuskapitalistiksi, joka huonolaatuiseen
maahan* sijoittamaansa pääomaan vaatii ylitä suuren voiton,
kun hän voisi saada, jos hän sijoittaisi esimerkiksi puuvilla
teollisuuteen, jotta maanmuokkaus tapahtuisi suurteollisuuden
menetelmien mukaisesti ja lopuksi jotta hän, maanomistaja
ei etsisi mitään muuta kuin rahatuloja.
Irlannissa ei vielä ole vuokria vaikka farmaritalous 011
siellä kehittynyt äärimmilleen100. Koska vuokra ei
_ vam
työpalkan, vaan teollisuudenkin voittojen ylijäämää, niin ei
vuokra saata olla olemassa Irlannin tapaisessa maassa, jossa
maanomistajan voitot vedetään pois työpalkasta.
■
Siten vuokra, paitsi sitä, että se muuttaa maaperänmuokkaajan vain yksinkertaiseksi työläiseksi ja lisäksi “ riistää hä« Ranskalaisesta painoksesta sanat “ huonommanlaatuisesta” on jätetty pois;
saksalaisessa ne ovat.
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neltä tuotteiden ylijäämän, jota hän ei saata olla pitämättä
omanaan”, niin päinvastoin se asettaa maanomistajaan nähden
orjan, maaorjan, verosaatavain suorittajan tai palkkatyöläisen
asemasta, — teollisuuskapitalistin.
(Siitä ajasta asti, jolloin
vakiintui maakorkojärjestelmä (instituutti), saa maanomistaja
vain tuotantokustannusten ylijäämän, sisältyen siihen, paitsi työ
palkkaa, myöskin pääoman voitto. Siten Siis maakoron va
kiinnuttua nimenomaan maanomistaja menetti osan tuloistaan)*
Paljon aikaa kului ennenkuin teollisuuskapitalisti syrjäytti
feodaalisen vuokraajan.
Saksassa tämä muutos alkoi vasta
kahdeksannentoista vuosisadan viimeisellä kolmanneksella ja
vain Englannissa nämä teollisuuskapitalistin ja maanomista
jan väliset suhteet ovat saavuttaneet täyden kehityksensä104.
Niin kauan kuin oli olemassa herra Proudhonin kolonia1*2,
ei ollut maakorkoa. Mutta kun kerran on olemassa maakorko,
niin koloni ei ole enää farmari, vaan työläisestä tulee farm antalonpojan
koloni. Maanmuokkaajan
painaminen tavallisen
työläisen, maatyöläisen asemaan, joka tekee työtä teollisuuskapitalistille; teollisuuskapitalistin ilmestyttyä joka hoitaa maata
samoilla perusteilla kun yleensä tehdasta, pienmaanomistajan
muuttuminen pikkuvaltiaasta tavalliseksi koronkiskuriksi, —
kas siinä erilaisia suhteita, joissa ilmenee maakorko.
Ricardon mielestä, maakorko merkitsee patriarkaalisen maan
viljelyksen muuttumista teollisuuspääoman teolliseksi sijoitta
miseksi maahan, kaupungin porvariston siirtymistä maaseu
dulle. Sen sijaan että “sidottaisiin ihminen luontoon” m aakorolla, sidottiin maanviljelys konkurenssiin. Koron tultua va
kiinnutettua maanomistuksessa, tämä itse samalla on konkurenssin tulos, sentähden että se joutuu riippuvaiseksi maanviljelystuotteiden markkinahinnasta. Maakoron muodossa maaomai
suus mobilisoituu ja muuttuu kaupanesineeksi. Maakorko on
mahdollinen vain siitä hetkestä, jolloin kaupunkien teollisuuden
kehitys ja sen luoma yhteiskunnallinen järjestys pakottavat
maanomistajan pyrkimään vain kauppavoittoihin, yksin vain
rahallisiin tuloihin maataloustuotteistaan, eivätkä salli hänen
nähdä maanomistuksessaan muuta kuin hänelle rahaa tuottavan
koneen. Maakorko siinä määrin eroitti maanomistajan maasta,
luonnosta, että kuten usein sattuu Englannissa, omistaja enää ei
* Kaksi lausetta jotka esiintyvät sulkumerkeissä, puuttuvat toisesta ranska
laisesta painoksesta. Saksalaisessa käännöksessä esiintyy edellinen lause muut
tuneessa muodossa ja toinen lause on jätetty pois. Sanalla “ rente” M arx ym 
märtää kapitalistista vuokraa, joka on tuotantohinnan, ylijääm ä, s.o. tuotan
tokustannukset
ynnä keskimääräinen voitto.
Tämän kapitalistisen
vuokran
jok a muodostaa vain osan lisäarvosta M arx asettaa kapitalismia
edeltäneen
kauden, feodaalisen vuokran vastakohdaksi johon sisältyy koko lisätuote.
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tunne tiluksiaan. Mitä tulee farmariin, teollisuuskapitalistiin ja
maatyöläiseen, niin eivät he ole sidottu maahan, josta saavat tu
lonsa. kuten nianufaktuuriyrittäjä tai työläinen on sidottu siihen
puuvillaan tai villaan, jota he muokkaavat; he tuntevat kiinty
mystä vain tuotteiden hintoihin, rahatuloihin. Tästä johtuvat
kaikki Jeremiaan valitusvirret konservatiivisten puolueiden ta
holta, jotka kaikesta sielustaan kehottavat palaamaan feodalis
miin, hyvään patriarkaaliseen aikaan, esi-isäimmc yksinkertaisiin
tapoihin ja suuriin hyväntekijöihin. Maau, alistaminen niiden
lakien alaisiksi, jotka vallitsevat muita teollisuuden aloja, on ollut
ja jää edelleenkin omavoitonpyyntöisten valituksen aiheeksi.
Maakorko on, voipa sanoa, sinä liikkeelle panevana voimana, joka
on vetänyt idyllit historiallisen liikkeen tielle..
Ricardo, joka pitää porvarillista tuotantoa maakoron välttä
mättömänä olemassaolon ehtona, siirtää kuitenkin korko-käsit
teen kaikkien aikojen ja kaikkien kansojen maaomaisuuteen.
T äm ä on kaikkien talousoppineiden yhteinen erehdys, koska heil
le porvarillisen tuotannon suhteet ovat ikuisia kategorioita.
Koron providentiaalisesta päämäärästä tehdä kolonista vas
tuunalainen työntekijä, herra Proudlion siirtyy koron jakamiseen
tasa-arvoisuus-periaatteen mukaan.
Korko muodostuu kuten olemme nähneet hedelmällisyydeltään
erilaatuisilta maa-alueilta kerättyjen tuotteiden hinnan yhdensuuruisuudesta, joten hehtolitra viljaa, joka on maksanut 10
frangia myydään 20 frangista, jos tuotantokustannukset huono
laatuisella maalla kohoavat tähän summaan.
Niinkauan kun välttämättömyys pakottaa kuluttajaa osta
maan kaikki markkinoilla olevat maanviljelystuotteet, niin nii
den markkinahinnan määrää kalleimpien tuotteiden tuotanto
kustannukset. Siten 10 frangin korko jonka maanomistajalle
tuottaa hänen farmarinsa myymä jokainen hehtolitra, johtuu
juuri tästä hintojen tasoituksesta, joka johtuu kilpailusta eikä
suinkaan maaperän erilaisesta hedelmällisyydestä.
Edellyttäkäämme hetkeksi että viljan hinnan määrää sen tuot
tamiseen tarvittavan välttämättömän työn määrä; silloin hehto
litra viljaa, joka on kerätty paremmalta maalta myydään 10
frangista ja samoin hehtolitra, joka on saatu huonommasta
maasta maksaa 20 frangia. Edellytettyämme tämän me näemme,
että markkinain keskihinta tällöin on 15 frangia saman aikai
sesti kuin se kilpailun lakien määräämänä on 20 frangia. Jos
keskihinta olisi 15 frangia, niin ei voisi olla koron tasoitusenempää kuin muutakaan jakoa, koska ei olisi olemassa itse
korkoakaan. Korko onkin siksi olemassa, että 10 frangin hin
tainen hehtolitra viljaa myydään 20 frangista. Herra Proudhon
edellyttää markkinahintojen tasaisuutta, erilaatuisten tuotanto
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kustannusten vallitessa, päästäkseen eriarvoisuustuotteiden yhdenarvoiseen jakoon.
Me käsitämme miksikä sellaiset talousoppineet kuin M ill,103,
CherbuliezIM, Hilditsch ><*, vaativat valtion ottamaan koron ja
käyttämään sitä veron asemesta. Tämä oli vain teollisuuskapitalistin avonaisesti julkituomaa vihaa maanomistajaan, joka hä
nestä näyttää tarpeettomalta porvarillisen tuotannon yleisessä
kulussa.
Mutta kiskoa 20 frangia hehtolitralta viljaa, ryhtyäkseen sit
ten jakamaan kuluttajalta otettua 10 frangiat kas siinä on aivan
riittävä aihe yhteiskunnan nerolle kulkea monimutkaista tietään,
iskeäkseen päänsä ensimäiseen sattuvaan ulkonemaan.
Korosta, herra Proudhonin kynästä lähteneenä, tulee “ suun
naton kalasten, tilusten arviointi, joka vastakkaisilta puolilta, —
maanomistajan ja farmari-talonpojan, — suoritetaan . . . kor
keampaa tarkoitusta varten , . . lopullisen päämäärän vuoksi,
joka sisältyy maanomistuksen tasoittamiseen maanomistajan ja
teollisuuden harjottajan kesken” .
Vain nykyaikaisissa olosuhteissa saattaa koron aiheuttamalla
tällä tai tuolla katasterilla olla käytännöllistä arvoa.
Mutta me olemme jo todistaneet että keskimääräinen vuokra
maksu, jonka farmari suorittaa maanomistajalle, on enemmän
tai vähemmän täsmällinen koron ilmaisu vain teollisessa ja tavarasuhteessa kehittyneimmissä maissa. Niin, ja tällöinkin vuok
ramaksuun sisällytetään prosentti pääoman omistajan maahan
sijoittamalle pääomalle. Maa-alueiden asema, kaupunkien lä
heisyys ja monet muut seikat niinikään vaikuttavat vuokra
maksuun ja muuttavat koron muotoa. Yksinpä nämä perusteet
riittäisivät todistamaan korolle perustuvan katasterin epätäs
mällisyyttä.
Toisaalta ei korko saata olla edes pysyvänä osottimena maan
hedelmällisyydestä, koska nykyaikainen kemian sovelluttami
nen jatkuvasti muuttaa maaperän laatua, ja nykyaikaiset geoloogiset tieteet kumoavat kaikki entiset arviot maan hyvälaatuisuudesta. Vasta noin 20 vuotta sitten alkoi laajojen alueiden
muokkaus Englannin itäisissä kreivikunnissa, jotka ovat jää
neet muokkaamatta näihin aikoihin asti sentähden, että ei ym
märretty maan pintakerrosten ja sen alla olevien kerrosten kes
kinäisen suhteen merkitystä.
Siten paitsi sitä, että historia ei anna meille valmista katasteria korossa, se lisäksi alituisesti muuttaa ja kumoaa nykyään
vallitsevat katasterit.
Vihdoin ei hedelmällisyys ole yleensä jotain maaperälle luon
taista erikoisuutta, kuten saattaa näyttää: se läheisesti liittyy
nykyaikaisiin yhteiskunnallisiin suhteisiin. Maa saattaa olla hy
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vin hedelmällinen viljan viljelykselle, mutta siitä huolimatta
markkinahinnat pakottavat maanviljelijän muuttamaan sen kei
notekoiseksi niityksi ja siten tekemään siitä hedelmättömän.
Herra Proudhon on keksinyt katasterinsa, jota ei voi verrata
edes tavalliseen katasteriin, vain saadakseen siihen sisältymään
koron providentiaalistasoittavan päämäärän.
“Maakorko — jatkaa herra Proudhon — on prosentti, joka
maksetaan koskaan häviämättömälle pääomalle, s.o. maasta.
Siksi tämän pääoman aineellista kokoonpanoa ei voida suuren
taa, vaan voidaan.sitä loppumattomiin parantaa sitä käyttä
mällä, joten tästä johtuu, että samaan aikaan kuin pääomien
runsaudesta seurauksena lainaprosentilla (mutuum) on pyrki
mys jatkuvasti vähetä, — niin korko pyrkii jatkuvasti lisäänty
mään, koska teknillisistä parannuksista seurauksena on paran
netut maanmuokkausmenetelmät . . . Sellainen on koron todel
linen luonne” (II Osa, siv. 265).
Tällä kertaa näkee herra Proudhon korossa kaikki koronkasvun tuntomerkit, vain sillä erotuksella, että sillä on vain
vissinluontoisen pääoman prosentin luonne. Tämä pääoma on
maa, ikuinen pääoma, “jonka materiaalinen kokoonpano ei voi
suureta, mutta voi loppumattomiin parantua suhteessa käyttöön” .
Sivistyksen jatkuvasti edistyessä prosentti pyrkii jatkuvasti las
kemaan, korko taas jatkuvasti kohoamaan. Prosentti laskee seu
rauksena pääoman runsaudesta, korko kohoaa maan teknillisten
parannusten seurauksena, joiden tuloksena on yhä paremmat
ja paremmat maankäytön menetelmät.
Tämä on Proudhonin ajattelun ydin.
Tarkastelkaammepa ensiksi, missä määrin voidaan korkoa
sanoa pääoman koroksi.
Maanomistajalle korko on prosenttia pääomalle, jonka hän
on maksanut maasta, tai jonka hän saisi myydessään maan.
Mutta ostaessaan tai myydessään maan hän ostaa tai myy vain
koron. Hinta jonka hän koron hankkimisesta maksaa on pro
sentin yleisen tason suuruinen, eikä sillä ole mitään yhteistä itse
koron luonteen kanssa. Maahan sijoitetun pääoman prosentti
tavallisesti on alhaisempi kuin teollisuuteen tai kauppaan sijoi
tetun pääoman. Siten, ellei eroteta korosta itse maasta omista
jalle tulevaa prosenttia, niin osottautuu, että maahan sijoitetun
pääoman prosentti on pienempi kuin prosentti muista pääomista.
Mutta kysymys ei olekaan koron osto- tai myyntihinnasta, ei sen
rahallisesta arvosta, ei kapitalisoidusta korosta, vaan korosta
itsestään.
Vuokrahinta (arenti) saattaa varsinaisen koron lisäksi sisäl
tää vielä prosentin maahan sijoitetulle pääomalle. Siinä tapauk
sessa tämän osan vuokrahintaa maanomistaja saa, ei maan
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omistajalla, vaan kapitalistina. Se ci kuitenkaan ole se k orko,
sanan varsinaisessa mielessä, josta nyt 011 puhe.
N iinkauan k un m aata ei käytetä tuotantovälineenä, se ei edus
ta pää om aa. M a a-pä äom a saattaa lisääntyä aivan sa m oin kuin
muutkin tuotannonvälineet. Käyttäen herra P r o u d h o n in san on
tatapaa, m e e m m e mitään lisää m aan materiaan, vaan lisääm m e
tuotantovälineenä käytetyn m aan m äärää. Jo yksin sijoittam alla
uutta p ä ä o m a a m aahan, m e lisääm m e m aa-kapitaalia lisäämättä
materiaa, s.o. m aan pinta-alaa. Maan materialla herra P rou d h on
, käsittää m aa-aluetta rajoineen. Mitä tulee siilien, että herra
P r o u d h o n k atsoo m aata ikuiseksi, niin m eillä ei ole mitään
sitä vastaan että m aalle aineena omistetaan om inaisuutena ikui
suus. Mutta p ä ä o m a n a ei m aa ole sen ikuisem pi kuin vleensä
m ik ä p ä ä o m a hyvänsä.
Kulta ja hopea, jo tk a tuottavat k ork oa, ovat aivan yhtä kes
täviä ja ikuisia kuin maakin. Jos kullan ja hopean hinta laskee,
m ulta m aan hinta nousee, niin tämä ei suinkaan jo h d u sen suu
rem m asta tai pienem m ästä ikuisuudesta.
Maa 011 kiinteä p ääom a, mutta kiinteä p ä ä o m a k uluu aivan
kuin vaihtuvakin p ää om a. M aaperän paraat om inaisuudet tar
vitsevat uusintamista ja tukea; ne tekevät tehtävänsä määrätyn
a ja n ja siinä suhteessa on se aivan sam anlainen kuin kaikki
m uutkin parannukset, jo id en kautta aine muutetaan tuotannon
välineeksi. Jos m aa olisi ikuinen pääom a, niin eräät maat olisi
vat aivan toisenlaisia kuin ovat nykyään. R oo m a n Campagne,
Sisilia ja Palestina olisivat nyt ylitä kukoistavia kuin m uin ai
suudessakin l,,s.
Onpa tapauksia, jo llo in maa-kapitaali häviääkin, niissä toi
m een pan tu jen parannusten jäädessä koskem attom iksi.
T ä m ä tapahtuu ensiksikin silloin, kuin k o r k o sanan varsi
naisessa mielessä lakkaa uusien hedelm ällisten m aiden kilpailun
seurauksena, toiseksi parannuksien, joilla 011 ollut m erk ityk 
sensä m äärättynä aikana, menettäessä merkityksensä siitä het
kestä, jo llo in ag ro n o m ia ne tekee yleisiksi.
M aa-kapitaalin edustaja ei ole m aan om istaja, vaan farm arita lon p o ik a ; tulot maasta kapitaalin ominaisuudessa, eivät ole
k o r k o a vaan yrittäjän voittoa, jo k a ei tuota korkoa.
Sanalla sanoen prosentteja tuottava m aa 011 pää om aa, mutta
pä ä o m a n a se ei tuota k ork oa, eikä m u o d o sta maaomaisuutta.
K o r k o on n iiden yhteiskunnallisten suhteiden tulos, jo id e n val
litessa m a a n m u ok k a u s suoritetaan. Se ci voi olla seurauksena
m aan, e n em m än tai v ä h e m m ä n kestävästä, e n em m än tai v ä h e m 
m ä n ikuisesta luonteesta. K o rk o ei ole peräisin maasta vaan
yhteiskunnasta.
Herra P ro u d h o n in mielestä “ parannukset m aan m u o k k a u k F ilosofian k urjuus — 10
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sessa” — “ teknillisten parannusten” seurauksena, ovat k o r o n
jatkuvan kasvamisen syynä. N äm ä parannukset päinvastoin
aiheuttavat sen aika-ajottaisen laskun.
Missä mielessä tapahtuu kaikki parannukset, o lk o o n p a ne
sitten m anufaktuuritcollisuudessa tai m aan v iljely k sessä? Siinä,
että samalla työm äärällä tuotetaan e n em m ä n tuotteita eli sama
m äärä tuotteita tuotetaan p ie n em m ällä ty öm äärällä kuin ennen.
Näiden parannusten k äytäntöön tultua ei fa rm a rin tarvitse k äyt
tää su u rem paa m äärää työtä suhteellisesti pienen tuotem äärän
saamiseen. Hänen ei tarvitse ryhtyä huonolaatuisen m aan m u o k 
kaukseen ja h änen seuraavat p ä ä o m a n sijoituksensa samaan
m aahan pysyvät yhtä tuottavina. Siten, vastoin herra P r o u d h o nin mielipidettä, ne eivät vain ole koroittam atta k o rk o a , vaan
päinvastoin m uodostav at sen kasvulle hetkellisen esteen.
E nglannin m aanom istajat seitsemännellätoista vuosisadalla
tiesivät tämän tosiasian niin hyvin, että taistelivat m aan v iljely staidon saavutuksia vastaan peläten tulojensa pienenemistä. (Katso
Pcttyn, 110, Kaarle II aikaisen englantilaisen talousopp ineen
teoksia).
V. Lakot ja työläisten koalitiot

“ Palkankorotus ei saata jo h ta a m ihinkään m uuhun kuin vil
jan. viinin jn e. hintojen k oh oam iseen , s.o. samaan tulokseen
kuin varastojen puutekin. Mitä sitten on ty ö p a lk k a ? Se on tuo
tantokustannukset, viljan h in ta jn e .; se 011 kaikkien esineitten
täysi hinta. M en k ääm m e vieläkin pitem m älle. Työpalkka on
kaikkien rikkautta luovien ja ty ölä isjou kon päivittäin tuotta
vasti kuluttamani elem enttien suhteellisuus, proportionaliteetti.
Senpä tähden palkan kaksinkertaistuttaminen . . . merkitsisikin
antaa jok aiselle tuottajalle osuuden, jo k a ylittäisi hänen tuotta
mansa tuotemäärän, m ik ä j o sellaisenaan sisältää ristiriidan.
Jos taas korotus koskee vain m uu tam ia teollisuuden aloja, niin
saa se aikaan yleisen häiriön vaihdossa, sanalla sanoen, hintojen
kohoam isen . . . Vakuutan, että la k k o ja , jo id e n seurauksena
on p a lk k oje n k oh oam in e n , ei v o i olla ilman, että niitä seuraa
yleinen hintojen nousu ; se on yhtä v arm aa kuin että kaksi kertaa
kaksi on n e ljä ” (Proudlion, I osa, sivut 110, 111).
Näistä väitteistä h y väk sy m m e ainoastaan yhden, sen, että
kaksi kertaa kaksi 011 neljä.
Ensiksikin ei yleistä hintojen nousua saata olla. Jos k aikkien
esineiden hinta kaksinkertaistuu samanaikaisesti työpalkan
kanssa, niin ei siitä ole seurauksena m inkäänlaisia hintain m u u 
toksia, vaan muuttuu ainoastaan niiden ilmaisut.
Toiseksi työpalkkain yleinen k o h o a m in e n ei k osk aan saata
jollina en em m än tai v ä h e m m ä n yleiseen tavarainhintojen k o -
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lioamisecn. Ilse asiassa, jos kaikki teollisuuden alat käyttäisivät,
suhteessa peruspääomaan (joka on sijoitettu työvälineisiin), yhtä
suuren määrän työläisiä, niin yleinen palkkojen nousu johtaisi
voittojen yleiseen vähenemiseen, tavaroiden markkinahinnoissa
taas ei tapahtuisi mitään muutoksia.
Multa kun käsityön suhde peruspääomaan ei kaikilla aloilla
ole yhtä suuri, niin ne alat, joilla on sijoitettu suhteellisesti suuri
peruspääoma ja vähäinen työläisten lukumäärä, ovat ennemmin
tai myöhemmin pakotettuja laskemaan tavaroittensa hintoja.
Päinvastaisessa tapauksessa, ellei niiden tavaroiden hinnat ale
nisi, niin niiden voitot kohoaisivat voiton yleisen tason yläpuo
lelle. Koneethan öivät saa työpalkkaa. Siksi työpalkkojen vleinen kohoaminen tuntuisi vähemmän niillä aloilla, joissa käyte
tään koneita enemmän ja työläisiä vähemmän, toisiin aloihin
' erraten. Mutta tämän tai tuon voiton kohoaminen vleisen tason
yläpuolelle, saattaa olla vain hetkenaikainen, kilpailu kun pyr
kii tätä alituisesti tasottamaan. Siten, ellemme ota huomioon
joitakin heilahteluja, työpalkan yleinen kohoaminen johtaisi, ei
yleiseen hintojen kohoamiseen kuten arvelee herra Proudhon,
vaan osittaiseen alenemiseen, s.o. sellaisten tavaroiden markkina
hintojen alenemiseen, joita valmistetaan etupäässä koneiden
avulla. *
Voiton ja työpalkan kasvaminen ja aleneminen osoltavat vain
sitä suhdetta, jossa kapitalistit ja työläiset ottavat osaa työ
päivän tuotemäärään, useimmissa tapauksissa vaikuttamatta
tuotteen hintaan. Mutta että “ lakkoja, joiden seurauksena on
työpalkkojen kohoaminen, seuraisi yleinen hintojennousu ja
vielä kalliimpi aika’’, — se on yksi niitä aatteita, joita voi syn
tyä sellaisen runoilijan aivoissa, joka ei saa osakseen Ymmärtä
mystä.
Englannissa ovat lakot alituiseen olleet aiheena uusien ko
neiden keksimiselle ja käytäntöönotolle. Voipa sanoa, että ko
neet ovat olleet kapitalistien aseita ammattitaitoisten työläisten
kuohuntaa vastaan. Self-acting mule (automaattiset kutomako
neet). uusimman teollisuuden suurin keksintö, karkoitti taistelu
kentältä kapinoitsevat kankurit. Jos koalitiot ja lakot johtaisi
vat vain siihen, että työläisten vastapainoksi asetetaan teknilliset
keksinnöt, niin silloinkin ne vaikuttaisivat merkittävästi teolli
suuden kehitykseen.
“Minä luen, — jatkaa herra Proudhon, — Leon Faucherin
■syyskuussa v. 1845 julkaisemasta artikkelista, että Englannin
* Kapitaalin II osassa löydämme tämän väitteen täsmällisemmin esitettynä:
"“ Työpalkan yleisesti kohotessa — sanoo M arx (siv, 331) — tavarain hinta nousee
niillä teollisuuden aloilla, joilla päämerkitys on vaihtuvalla pääomalla ja laskee
niillä aloilla joilla päämerkitys on pysyvällä pääom alla” G. V. Plehanovin liuu-
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työläiset ovat lakanneet muodostamasta koalitioita (edistysaskel
jota saattaa vain tervehtiä); samalla osottautuu, että tämä työ
läisten moraalin parantuminen, on seurauksena heidän talou
dellisesta kehityksestään. “ Ei tehtailijoista riipu työpalkka" —
huudahti eräs kankuri kokouksessa Boltonissa. Huonojen liikeolojen aikana isännät täyttävät niin sanoaksemme piiskan osaa
välttämättömyyden käsissä, ja on heidän, tahtoen tai tahtomat
taan, sellaisena oltava. Säännöstelevänä periaatteena on suhde
kysynnän ja tarjonnan välillä, ja sitä eivät isännät pysty hal
litsemaan” . . . “ A la bonne heure — oikeaan aikaan” — huu
dahtaa herra Proudhon — “ vihdoinkin hyvin kasvatettuja esi
merkillisiä työläisiä jne, jne”. Tätäkään orniettomuutta Eng
lannilla ei ole, eikä se pystykään siirtymään kanavan yli (Prou
dhon, I osa, siv. 261, 262).
Kaikista englantilaisista kaupungeista juuri Boltonissa 111
on radikalismi mitä kehittynein. Bostonin työläiset ovat tunne
tut äärimäisen vallankumouksellisina. Suuremmoisen agitation
aikana viljatulleja vastaan, eivät Englannin tehtailijat katsoneet
voivansa taistella maanomistajien kanssa viemättä työläisiä edel
lä tuleen. Mutta kun tehtailijoiden ja työläisten välillä on ole
massa ainakin yhtä suuri etujen vastakkaisuus kuin työläisten
ja maanviljelijäin välillä, niin kärsivät tehtailijat tappioita työ
läisten kokouksissa. Mitä silloin tekivät tehtailijat? He järjes
tivät, edes näennäisesti pelastaakseen tilanteen, kokouksia, joihin
ottivat osaa mestarit, pieni määrä heille alistuvia työläisiä ja
varsinaisia kaupan ystäviä.. Kun sitten oikeat työläiset yrittivät
tunkeutua näihin kokouksiin, — kuten asianlaita oli Boltonissa
ja Manchesterisss 112, protesteeratakseen tällaisia tekomielenosoituksia vastaan, kiellettiin heiltä sisäänpääsy sillä tekosyyllä,
että kysymyksessä oli “ licket meeting” , s.o. on kokous, johon
osanottajille pitää olla kutsukortti. Samanaikaisesti viralliset
ilmoitukset puhuivat yleisistä kokouksista. Tehtailijoiden leh
det julkaisivat juhlallisia, yksityiskohtaisia selostuksia puheista.,
joita oli näissä kokouksissa pidetty. Selvää on, että puhujat oli
vat tehtaiden mestareita. Lontoon lehdet julkaisivat puheet sana
tarkasti. Herra Proudhon onnettomuudekseen on pitänyt mesta
reja todellisina työläisinä ja kieltää siis työläisiä ankarasti tule
masta Englannin kanavan yli.
Kun vv. 1844-45 on vähemmän puhuttu lakoista, niin johtuu
se siitä, että vuodet 1844-45 olivat ensimäisiä “ hyviä” vuosia,
joita Englannin teollisuudessa on ollut sitten vuoden 1887. Siitä
huolimatta ei yksikään Englannin ammattiliitoista
11J (trade
unions) ole hajonnut.
Kuunnelkaamme nyt boltonilaisia mestareja. Heidän mie
lestään ei tehtailijoilla ole valtaa työpalkkoihin nähden, siksi
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että heistä ei riipu ^elintarpeiden hinnat; elintarpeiden hinnat
taas heistä eivät riipu siksi, että he eivät hallitse m aailm an
m a rk k in o ita . P u h u ja m m e vakuuttavat, että tämän tähden ei
tule järjestää koalitioita tarkotuksella puristaa isänniltä ty ö
p a lk a n korotusta. H erra P r o u d h o n taas kieltää koalitiot peläten
niiden jo h ta v a n p a lk k o je n korotukseen, jo k a puolestaan aikaan
saisi yleisen kalliin ajan. Ei ole tarpeen todistaa, että yhdessä
k ohdassa mestarien ja herra P ro u d h o n in välillä on olem assa
m itä liikuttavin y k sim ielisyys: niin hän, kuin liekin ajattelevaU
että palkan k o h oa m in en on samaa kun elintarpeiden hintojen
k oh oa m in en .
Mutta jo h tu u k o herra P ro u d h o n in harmittelu todellakin kal
liin ajan pe lo sta ? Ei. Häntä suututtaa holtonilaisissa m esta
reissa se, että he määrittelevät arvon kysynnän ja tarjonnan
kautta, eivätkä vähääkään välitä konstituoidusta arvosta, arvos
ta j o k a on saavuttanut konstituoimistilan, arvon konstituoim isesta ja sisällyttämällä siihen alituisen vaihdeltabaisuuden ja
m u itak in suhteiden proportionaansuuksia ja proportionaalisuuden suhteita, lisääm ällä kaiken jatkoksi vielä kaitselmuksen.
“ Työläisten lakk oilu on lainvastainen, tämän sanoo paitsi
rikoslain k ok o elm a , m y ösk in taloudellinen systeemi j a välttä
m ättöm y y s yllä pitää järjestystä . . . Kunkin yksityisen työläi
sen vapaus määrätä henkilöllisyydestään ja käsivarsistaan saa
tetaan sietää, mutta yhteiskunta ei voi sallia työläisten turvau
tua koalitioihin, väkivaltaan m o n o p o o l e ja vastaan (I o.sa, siv.
235, 237).
Herra P rou dh on yrittää esittää rikoslain pykälän yleisenä ja
välttäm ättöm änä porvarillisien tuotantosuhteiden tuloksena.
Englannissa koalitiot 111 sallitaan parlamentin la k is ä ä d ök 
sissä ja nim en om aan n ykyinen taloudellinen järjestelm ä on p a
kottanut parlam entin tällaisen lain julkaisem iseen. Kun v. 1825
ministeri H uskissonin Lr ' aikana parlamentti oli
pakoitettu
m uuttam aan lainsäädäntöä saattaakseen sen p a rem m in vapaankilpailun aikaansaam aa asiaintilaa vastaavaksi, ei se voinut olla
muuttamatta lakeja, jo tk a kieltävät työläisten koalitiot. Mitä
v o im a k k a a m m in kehittyvät nykyaikain en teollisuus ja kilpailu,
sitä e n em m än esiintyy koalitioita synnyttäviä ja tukevia teki
jöitä, ja kuu koalitioista tulee päivä päivältä yhä vakiintuva
taloudellinen tosiasia, niin sikäli ne välttäm ättöm yyden pakosta
lähim m ässä tulevaisuudessa pian muuttuvat miliisiksikin tosi
asioiksi.
Sentähden rikoslain vastaava pyk älä todistaa vain, että Pe
rustavan k ok o u k se n aikana ei valtakunnassa vielä ollut kyllin
kehittynyt teollisuus ja kilpailu.
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Ekonomistit ja sosialistit * yksimielisesti tuomitsevat koalitiot.
Ero on vain tuomion perusteluissa.
Ekonomistit sanovat työläisille: “ Älkää muodostako koali
tioita. Turvautuessanne niihin, te ehkäisette teollisuuden nor
maalista kulkua, ehkäisette teollisuuden harjottajien tyydyttä
mästä tilaajia, aiheutatte häiriötä kaupassa ja edistätte koneiden
käytäntöönottoa, jotka tekevät tarpeettomaksi osan teidän työ
tänne ja siten pakottavat teidän hyväksymään vieläkin pienem
män palkan. Siksi teidän ponnistelunne ovat turhat. Teidän
työpalkkanne aina tulee määräämään työvoiman kysynnän ja
tarjonnan suhde; poliittisen taloustieteen ikuisia lakeja vastaan
riehuminen on yhtä naurettavaa kuin vaarallistakin”.
Sosialistit sanovat työläisille: “ älkää ylitvkö koalitioihin, sillä
mitä te sillä loppujen lopuksi voitatte? Työpalkan korotuksen
ko? Talousoppineet'mitä selvimmin osottavat teille että nienestyessännekin, voitettuanne joksikin aikaa joitakin rahallisia
pikkuetuja, kohta seuraa uusi ja samalla pysyvä työpalkan alen
nus. Kykenevät kirjanpidontuntijat laskujen kautta osottavat
teille, että kuluu kokonaisia vuosia ennenkuin työpalkan nousu
korvaa teille sen, mitä menetätte vaikkapa vain koalitioiden
kustantamiseen ja tukemiseen. Me taas sosialisteina sanomme
teille, että huolimatta rahallisesta puolesta te koalitioissakin
edelleen jäätte juuri samoiksi työläisiksi ja isäntänne jäävät
isänniksi. Älkää siis liittykö koalitioihin, älkää sekaantuko poli
tiikkaan: sillä koalitioiden järjcstäminenhän juuri merkitsee po
litiikkaan sekaantumista” .
T alou sopp in eet tahtovat, että työläiset taipuisivat nykyaikana
vallitsevaan ja talou soppineiden o p p ik irjoissaan esittämään y h 
teiskuntaan.
Sosialistit neuvovat jättämään vanhan yhteiskunnan rauhaan
siten päästäkseen sitä h elp o m m in uuteen, heidän niin suurella
h u olella suunnittelemaan yhteiskuntaan.
K um m astakaan huolimatta, niin o p p ik irjo ista kuin utopiois
takin, eivät k oalitiot ole hetkeksikään pysähtyneet edistykses
sään ja kasvussaan rinnan nykyaikaisen teollisuuden kehityksen
j a kasvun kanssa. Vieläpä v o id aan sanoa nykyään, että k oalitioi
den kasvu kussakin m aassa tarkalleen vasiaa asemaa, jossa k y 
seessä oleva maa on m aailm an m arkkin oilla. Englannissa, jossa
teollisuus on kehittyneim m ällä asteella on m y ösk in laajim m at ja
paraiten järjestyneet koalitiot.
Englannissa eivät työläiset ole rajoittuneet järjestäm ään eril
lisiä. la k k ojen ajaksi syntyneitä ja niiden loputtua häviäviä
* S.o. san »jä n sosialistit: fouric.ri.sttt Ranskassa ja Owenin kannattajat 116>
üiigianni.ssa. — K. Enget«,
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k oalitioja. He ovat perustaneet vakinaisia liittoja, trades-unions,
jo tk a tukevat työläisiä näiden taistelussa liik keenh arjottajia
vastaan. Nykyään näm ä paikalliset amm attiyhdistykset ovat liit
tyneet am m attiliittojen m aatakäsittäväksi yhtym äksi (National
A ssociation o f United T r a d e s ), jo n k a jäsenluk u nousee 80,000
ja jo n k a kesk u sk om itea on Lontoossa. L ak k ojen , k oalitioiden
ja trades-unionien järjestäm isen kanssa rinnan on käynyt työ
läisten poliittiset taistelut Chartisti-liikkeen 117 niinellä, jo k a
n y k y ään m u od osta a suuren poliittisen puolueen.
Työläisten ensimäiset y hdistym ispyrkim yk set ilm enevät aina
koalitioina.
Suurteollisuus kerää yhteen p aik k aan toisilleen aivan tunte
m attom ia ihmisiä. Kilpailu tekee heidän etunsa toisilleen risti
riitaisiksi. Mutta palkkatason pu olu stam in en laskua vastaan, —
täm ä kaikille yhteinen ja isäntien vastainen etupyrkim ys, ■
—
yhdistää työläiset yhteisellä ajatuksella vastarinnasta ja koalitios
ta. Siten k oalitioilla aina on kah den lain en p ä ä m ä ä r ä : työläisen
keskinäisen k ilpailu n poistam inen void ak seen yhteisvoim in kil
pailla kapitalistin kanssa. Jos ensimäisenä vastarinnan p ä ä m ä ä 
ränä k ohta on ollutkin työpalkan tukeminen, niin sikäli kun
kapitalistit yhtyvät kirislääkseen työläisiä, tvöläistenkin erilliset
koalitiot m uodostav at ryhm ittym iä ja vastapainoksi aina yhleenliittyneelle p ä ä o m a lle k ä y liiton säilyttäminen tärkeäm m äksi
kuin työpalk an su ojelem in en alenemiselta. Sitä, niissä määrin
täm ä pitää paikkansa, osoittaa se tosiasia, eitä työläiset englan
tilaisten talousopp ineid en suureksi ihmeeksi uhraavat huom atta
v a n m äärän työpalkkaansa ammattiliittojen hyväksi, jo tk a ta
louso p p in eid en mielestä on perustettu vain työpalkan s u o jele
m isen takia. Tässä taistelussa - - todellisessa kansalai.ssodassa,
— yhdistyvät ja kehittyvät tulevien taistelujen kaikki elementit.
T ä lle asteelle päästyään saavat koalitiot poliittisen luonteen.
Taloudelliset suhteet ovat ensiksi muuttaneet huom attavan
m äärän väestöä työläisiksi. P ääom an herruus on saattanut tämän
jo u k o n sam anlaiseen asemaan, luonut sille yhteiset edut. Siten
suhteessa kapitaaliin näm ä jo u k o t esiintyvät jo luokkana, mutia
ei vielä ole lu ok k a itseään varten. Taistelussa, josta o le m m e
m erkinneet vain m u utam ia sen kausia, yhdistyneet jo u k o t k o n 
stituoituvat lu okaksi itseään varten. .Sen suojelem ista intresseistä
tulee luokan edut. Mutta luokk ien välinen taistelu on poliittista
taistelua.
P orvariston historiassa on m eidän eroilettava kaksi vaihek au tta: ensim äisenä se järjestäytyy luokaksi feodaa lisen jä r je s 
telm än ja ehdottom a n yksinvallan vallitessa; toisena siitä m u o 
dostuu j o luokka, se kukistaa teodalism in ja yksinvaltiuden
tehdäkseen vanhasta yhteiskunnasta porvarillisen yhteiskunnan.
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E dellinen näistä vaihekausista oli toista pitem p i ja vaati mitä
suurim pia ponnistuksia.
Sekin alkoi yksityisistä koalitioista
f e o d a a lih e r r o ja vastaan.
On olem assa p a ljo n tutkimuksia, jo tk a selvittävät porvariston
k u lk e m ia historiallisia vailiekausia, alkaen k aupunkiyhteiskunnista aina sen m u o d ostu m isee n itsenäiseksi luokaksi.
Mutta kun 011 määrättävä kantansa lakkoih in, k o alitioihin ja
m u ihin m u otoih in nähden, joissa proletariaatti aivan silm äim m e
edessä jä rje sty y luokaksi, n ün toiset valtaa todellinen kauhu
toisten ilmaistessa transcendent aulista (aistittavan luonpuolista
— Suoni.) ylimielisyyttä.
Jokaisessa lu o k k ien antagonism iin perustuvassa yhteiskun
nassa, sorretun luokan olem assa olo on eläm än ehto. Sorretun
luokan vapautuminen merkitseekin siis uuden yhteiskunnan
muodostamista. Tämän vapautumisen mahdollisuus sorretulle
luokalle tulee vasta kehityksen sillä asteella, jolloin jo kehitetyt
tuotannolliset voimat ja vallitsevat yhteiskunnalliset suhteet ei
vät enää voi rinnakkain elää. Kaikista tuotannon välikappaleista
itse v allan k u m ouk sellinen lu o k k a edustaa k orkein ta tuotannol
lista voim a a. Vallankum ouksellisten ainesten järjestävtym in en
luokaksi edellyttää kaikkien n iiden tuotannollisten v oim ie n o le
m assaoloa, jotka saattavat syntyä van han yhteiskunnan u u m e
nissa. Merkitseekö tämä että vanhan yhteiskunnan kukistuessa
koittaa uuden lu o k a n herruus, jo k a ilm enee uutena poliittisena
valtana? Ei.
T yötätek evän lu o k a n vapautu m isen ehtona 011 k aik k ien lu o k 
kien hävittäm inen; aivan sam oin k un k olm a n n en
p o r v a r il
lisen säädyn vapautum isen ehtona oli k aik k ien säätyjen hävittä
minen *.
Edetessään kehityksensä tietä ty övä enlu ok k a vaihtaa vanhan
kansalaisyhteiskunnan yhtymiin, associationiin, jo tk a poistavat
niin luokat antagonismineen, k u in poliittisen vallankin sen v a r
sinaisessa mielessä, k osk a poliittinen valta n im e n o m a a n 011 lu o k 
kien antagonismin virallinen ilmaisu kansalaisyhteiskunnassa.
Mutta siihen asti proletariaatin ja porvariston välinen anta
gonism i tulee olem aan luokkataistelua jo k a saatettuna jä n n i
tyksensä k ork eim p a a n asteeseen esiintyy täytenä v a lla n k u m o u k 
sena. Niin, j a o n k o sitten ihme, että luokkavastakohtiin rak en 
tuva yhteiskunta v iim e kädessä joh ta a raakaan ristiriitaan, fv y silliseen taisteluun ihmisten v ä lillä ?
~'
* sanaa "sääty
käytetään historiallisessa
m ielessä, feodaalisen
valtion
säätyjen mielessä erikoisille m äärättyine säätyetuoikeuksineen. Porvarillinen val
lankumous hävitti säädyt yhdessä niiden etnoikeuk.sien kanssa Porvarillinen
yhteiskunta tuntee vain luokat. Siksi se. joka sanoo proletariaattia “neljän
neksi saadyksi” , asettuu täydelliseen ristiriitaan historian kuussa. — F Engels
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Älkää sanoko, että sosiaalinen liike tekee tarpeettomaksi po
liittisen. Ei koskaan ole ollut poliittista liikettä, joka ei samalla
olisi yhteiskunnallinen.
Vain sellaisen asiaintilan vallitessa, jolloin ei enää ole luok
kia, eikä luokka-antagonismia, lakkaavat yhteiskunnalliset kehi
tysprosessit olemasta poliittisia kumouksia. Siihen asti yhteis
kunnan jokaisen täydellisen uudelleen järjestelyn aattona on
yhteiskuntatieteen viimeisenä sanana:
“Sota tahi kuolem a; verinen taistelu tahi tuhoutuminen. Siten
on kysym ys kiertämättömästi asetettava.’’ (George Sand.)

LIITE
1. Proudhon, Pierre Joseph (1800— 1805) — syntyi Besanconis.sa, tehtaassa
työskentelevästä talonpokaiskodista. H än yritteli useampia a m m a tteja: oli
latojana, vieläpä yhteen aikaan piti pientä kirjapainoakin, oli yksityissihteerinä,,
liikeapulaisena, kunnes lopuksi rupesi am m attikirjailijaksi. Hän ei saanut jä rjes
telmällistä kasvatusta, vain itseopiskellen kehitti tietojansa. V. 1840 ilm estyi
hänen kuuluisa teoksensa “ Mitä on omaisuus” ? V. 184,4—1844 Proudhon tutus
tui Bakuniniin, josta tuli hänen seuraajansa ja myöskin Marxiin. Proudhonin
ystävyys ei kuitenkaan kestänyt kauan. K un Proudhonin teos ‘•Taloudelliset ris
tiriidat eli K urjuuden filosofia ” tuli julkisuuteen, niin M arxilta ilmestyi pure
van arvosteleva kirja nimeltä “ F ilosofian kurjuus” . Vuoden 1849 vallankumouk
sen aikana Proudhon valittiin Pariisista edustajaksi Perustavaan kokoukseen.
Vuoden 1848 jälkeen Proudhon muutamia kertoja tuomittiin vankilaan teoksis
taan. Proudhon on pikkuporvarillisen sosialism in tyypillinen edustaja. Ensimäisessä kirjassaan hän, siinä onnistumatta yrittää antaa kaikinpuolisen arvoste
lun omistusoikeuden oikeasta luonteesta. Hän vaatii yhtäsuuren korvauksen
erilaisesta työstä. Samassa kirjassaan hän hyökkää sosialismia ja kommunismia,
vastaan. Proudhon kielsi, ei omaisuutta yleensä, vaan ainoastaan suurporvariston omaisuuden. Hänen ihanteenaan oli i>ienomistaja, joka ei riistä toisen työtä
ja jota itseään ei myöskään riistetä. Proudhon vaatii, että työntekijöille taat
taisiin heidän työnsä tulokset, jotta he voisivat tehdä työtänsä, jou tu 
m atta riiston alaisiksi, kuiteukin ilman porvarillisen omaisuuden eksproprioiinista, ilman väkivaltaista vallankumousta, ilm an tuotannon yhteiskunnallisrurtamista. Myöhemmin hän esittää suunnitelman vaihtopankista. yhdistäen siihen
vielä aatteen vapaasta luotosta. Proudhon ajatteli, että jos jokainen työntekijä
saa luottoa kansan pankista niin hän saa tuotantoansa varten välttämättömät
työvälineensä ja raaka-aineensa, joten hän voi tulla toimeen ilman kapitalismia.
Sillä tavoin yhteiskunnallinen kysym ys tulee ratkaistua rauhallisesti. Proudhon
piti vapaata yhtymää, liittoa, ainoana oikeudenmukaisena ja mahdollisena yh
teiskunnan muotona. K aikki hänen suunnitelmansa tähtäsivät pien tuottaja in,
käsityöläisten, ja talonpoikien yhteiskunnan luomiseen. Politiikan alalla Proud
hon suhtautui kielteisesti valtioon ja valtiovaltaan ja nimitti itseään anarkis
tiksi.
2. “ Sozialdemokrat” — 23 p. toukok. 1863 Hassallen perustama yleis-saksalaisen työväen liiton äänen kan nattaja, — alkoi ilm estyä Berliinissä joulukuussa
1864. »Sen toim ittajin a o liv a t H ofsteten ja Schw eitzer. Sen av u sta jiin kuului
v a t m yöskin M arx j a Engels. K u n Proudhon v. 1865 kuoli, niin M arx "S o z in l4em o k ra t” in toim ituksen p yyn n östä k irjoitti artikkelin Proudhonista (joka on
liitetty tiihän p ain o k seen ). M u tta pian täm än jälkeen M arx ja E ngels ju lk i
sesti k ieltäytyiv ät avu stam asta ju lk a isu a p eriaatteellisista sy istä sentäbden, että
e iv ä t hyväksyneet Schw eitzerin liehakoim ista B ism arckin ja ITeussin hallituk
sen kanssa.

.......
,
., ,
3.
Schweitzer — Jean Babtist (1833— 1875) politiikko .ia k irjailija. Ha Sul
ien vaikutuksesta liittyi Schweitzer työväenliikkeeseen. V. 1867 vahti iin 1 lei.*saksalaisen työväen liiton puheenjohtajaksi ja siinä toimessa osoitti taipumusta
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liohakoimi.se»,!! Preussin hallituksen kansaa, jota hän katsoi työväenluokan m ah
d ollisek si liittolaiseksi taistelussa porvaristoa vastaan. M yöhemmin Schw eitzer
erosi poliittiselta uralta j a rupesi k irjailija k si. K irjo itti m uutam ia rom aaneja
j a näytelm iä. Y k si hänen rom aaneistaan “ L uninda” eli “ Pääom a Ja työ” , jo k a
on m .m . käännetty venäjäksikin, sa a v u tti huom attavan yleisöm enestyksen.
4. Rodbertus. K a rl,
(1805-—1875) — h uom attava saksalainen
taloustietei
lijä. vapaam ielinen porvari v. 1S48 aikana, m yöhem m in natsioualisti j a van
hoillinen. H änen teoksissaan (n iistä huom attavim pia o v a t ; Zur Erkenntnis uu_

serer staatswlrtsehaitlicheu Zustände” v. 1842 ja “ Sosiaalisia kirjeitä Kirkmanille” ). Rodbertus analysoi kapitalistista taloutta ja valtiollisen sosialism in
Iterusteita. jota. kuten lukija on havainnut, Engels ankarasti arvosteli*, sanoen,
että R :een sopii se mitä M arx on sanonut Proudhonista. Rodbertus luuli, että
yhteiskunnallisen eriarvoisuuden poistamisen tulee tapahtua ilman väkivaltaista
mullistusta, valtiollisten uudistusten kautta. Teoreettisilta katsomuksiltaan R od
bertus oli Rieardon seuraaja. Pitäen lähtökohtanaan työnarvon teoriaa. R od
bertus johtaa lisäarvoteorian, ja M arxin sanojen mukaan ( “ K apitaali” 1 osa
v. 1928 siv. 413), oikein käsitti kapitalistisen tuotannon olemuksen. Rodber
tus ta voidaan jossain mielessä katsoa yhdeksi tieteellisen sosialismin edeltäjistä,
vaikka yhteiskunnan
uudelleen
muodostamisesta suunnitelmissaan
yhtyikiu
utopististen sosialistien aatteisiin.
5. W eitling, W ilhelm (1808-—1871) — saksalainen kommunisti. Ammatiltaan
hän oli räätäli ja ollessaan kisällinä liikuskeli ym päri Eurooppaa. Kolmen
kymmenen ikäisenä hän Pariisissa liittyi kommunisteihin ja rupesi tutkimaan
kuuluisien ranskalaisten filosofien teoksia. V. 1838 W eitling kirjoitti kirjasen
“ Ihmiskunta, minkälainen se on ja minkälaisen sen tulee olla ', sitä painettiin
ja levitettiin salaisesti saksalaisten käsityöläisten keskuudessa. W eitling asui
jonkun ajan Sweitsissä, jossa ilm estyi hänen teoksensa “ Köyhän syntisen evan
keliumi” . Tämän johdosta hänet vangittiin. W eitling v. 1848 perusti sosialisti
sen lehden nimeltä “ V alitsija” , m utta jo samana vuonna marraskuussa k ar
kotettiin Preussista, ja v. 1849 hän vihdoin siirtyi Amerikkaan. Hänen muista
teoksistaan mainittakoon “ Vakuutuksesta, harmoniasta ja vapaudesta” . W eit
ling kannatti väkivaltaista yhteiskunnallista kumousta ja oli vakuutettu siitä,
että se voidaan välittömästi suorittaa. Hän ei kuitenkaan pitänyt väkivaltaista,
vallankumouksellista tietä ainoana yhteiskunnan uudelleen järjestämisen kei
nona. Joskus hänestä näytti, että tähän riittää työläisjoukkojen siveellinen va
listus. W eitlingiä ei kiinnostanut poliittiset kysym ykset jotk a hänen mielipi
teensä mukaan vierottavat työtätekevät jou kot yhteiskunnan sosialistisesta:
uudelleen järjestämisestä.
6. Ricardo, David (1772— 1823) X I X vuosisadan alkupuolen kuuluma talous
oppinut. Hänen kirjansa "Poliittisen taloustieteen alkeet” , joka ilm estyi v. 1817,
merkitsee klassillisen koulun korkeinta kehitystä. R icardo syrjäytti ristiriitai
suudet Smithin työn arvon teoriassa ja antoi aikansa paraimman määritelmän
arvosta ja korosta. Tutkiessaan arvoa R icardo kehitti sellaisen väitteen, että
kapitalistisessa tuotannossa tuotettujen valmisteiden arvon määrää niiden tuot
tamiseen käytetyn työn paljous, lticardon teoria oli huomattava edistysaskel
Smithin esittämään ristiriitaiseen oppiin verraten, jonka mukaan arvon laki
ei ollut voimassa kapitalistisessa taloudessa. Mutta Rieardo ei voinut, selittää
syytä lisäarvon, tuotannonhlnnan eikä voitonnormin yhdensuuruisuudem alku
perän. Tätä eivät, voineet tehdä hänen kannattajansakaan. James MIU. M ac Kellock ja muut. Vuodesta 1830 alkaa “ rlcardolaisen” koulukunnan hajoam ispro
sessi. Porvarilliset talousoppineet alkoivat kritikoida Rieardon työnarvon teoriaa.
Mutta
toisaalta,
tätä
teoriaa
kannattivat
utopistiset
sosialistit,
jotka
tekivät siitä vallankumouksellisia jolitopääteliniä työläisten oikeudesta saada
täysi korvaus työstään. Edelleen työnarvon teoriaa kehittää Marx.
Ricardolla on .suuri ansio myöskin korko-teorian kehittämisessä. Hän ensim
mäiseksi tieteellisesti kehitti teorian differentsiaalisesta korosta.
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7. Hopkins, Thomas — Ricardon jälkeisen ajan en irlantilaisia talousoppineita,
jok a on kirjoittanut tulojen jakaantumiskysymyksestä. M arx luultavasti tar
koittaa Hopkinsin teosta “ Econom ical inquiries relative to the laws, which
regulate rent, profit, and wages value the o f money (London, 1822). K atso
P. Engelsin alkulausetta toiseen saksalaiseen painokseen “ Filosofian kurjuus"
ja huomautusta sen johdosta.
8. Thom pson. Viljani (1780— 188.3). Hänen eusimäinen kirja n sa: “ Tutkimus
tulojen sellaisesta jakoperiaatteesta, joka enimmin edistäisi inhimillistä hyvin
vointia” ilmestyi v. 1824. Hän oli selviipiirteisimmistii Ricardon jälkeisen sosia
lismin edustajista Englannissa. Tärkeimmäksi päämääräkseen Thompson asetti
uuden oikeudenmukaisen tuotteiden jakoperiaatteen löytämisen ja perustelemi
nen. Lähtien Ricardon työnarvon teoriasta, Thompson johdonmukaisimmin ke
hitti opin siitä, että työläisen työ luo lisäarvon (additional valu e), jonka kapi
ni listit anastavat voiton muodossa.
9. E dm onds, T. R. — Ricardon jälkeisen ajan englantilainen talousoppinut,
arvosteli kapitalistista
yhteiskuntajärjestelmää. Hänen teoksensa
“ Practical
m ora] and political econom y” ilmestyi v. 1828. Erikoisesti täytyy merkitä että
Bdmondsin teki jyrkän eron työstä saatujen ja riistotulojen välillä.
10. B ra y . J. F. — eli X I X vuosisadan ensi Miiiselln puoliskolla, oli Owenin
seuraaja. S am alla tavoin kuin Thompsonkin teki sosialistisia
johtopäätelmiä
R icardon arvoteoriasta. Hänen huomattavin teoksensa : “ Työläisluokan kurja
•asema j a keinot sen p aran ta m isek si" (1 8 8 9 ) hän osoittaa, että kaikki v ä ä ry y 
d e t joh tu vat yksityisom aisuuteen p erustuvasta jä rje ste lm ä stä j a sentähden on
olem assaolevan rakenteen täydellinen kukistam inen ehdottom an välttäm ätöntä.
Kuikkien ihmisten tulee tehdä työtä, ja saada täydellinen korvaus työstään.
11.
G ra y. John (1798— 18Ö0» R icardon jälkeisen aja n talousoppineita, kap ita
listisen järjestelm iin arvostelijoita, yhteiskunnan uudelleen järjestäniisehdotusten tek ijä, esittäen sovitettavaksi uusia perusteita vaihdon alalla. V uonna 182o
ilm e s ty i hänen kirjasensa “ H u om au tu ksia inhim illisestä h yvin voin n ista", joka oli
k irjoitettu owonlliiisessa hengessä, Siinä Gray m atem aattisesti osoittaa, ettii
tuotannollinen s, o. työväen luokka s a a ainoastaan viidennen osan työnsä tnot• •
'
V uonna 1831

säily ttä ä ..« s ... ........ .
— ----------------- - - ____________________________________ ____
keskuksien välityksellä. T ä tä tarkoitusta varten järjestetä än K ansallinen pankki.
1olla yksin olisi erikoisoikeus p äästää liikkeelle paperirahoja (vastaa n ottok u lriti
Hitit paitsi oli jä rjestettäv ä ta varavu rastoja. T u o tta ja t antavat tuot
teensa varastoihin joissa ne arvioidaan . T av aroitten sa arvosta tuottajat s a a 
v a t paperirahan
( vu staan ottok uitit) jo illa voivat saa d a m uita taloudessaan
v ä lttäm ättöm iä tarpeita. T äten kierrossa oleva paperirahojen mftairä a in a ^ v a s 
ta is i varastoissa olevaa ta varam äärää, ja tuottajilla aina o Isl m ahdollisuus
vaih ta a tava ran sa haluam iinsa ja heille tarpeellisiin sainanhintwsU n tavaroiIdn. kärsim ättä menekin puutteesta j a jou tu m atta riippuvaisiksi snurkapitalis' * '"u to p istisella

aatteella. jonka m ukaan piti jä r je stä ä suunnitelm allinen v,u h L '

sa m a lla kuin järjesty m ätön , yksityinen tuotanto
>• ^
sadan ensim älsellä puoliskolla huom attava kannatus j * johti se lukuisten vain
T O , tankkien
p e ru s ta m is e e n . Nämä yritykset enimmäkseen p . m pttättyivdt pnnk
kiet. vararikkoon (k a tso tuonnempana oleviin tniomautukslln N .
j
• •
W agner vdolf (1835— 1917) — saksalainen talousoppinut. Oli eräs luu
m a t t lv im w T ^ t s ia lis t e ja . W agn er oli n.s. “ valtiososialistisen” simnnun
henkilöitä T ä m ä suunta oli hyvin kaukana sosialism ista, m utta suunnan a ja -
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„ le ., levittäm iseksi työväenluokan keskuuteen. V uonna 1881 hän liittyi kn. n m *
(ju u U laiav ih an u eU seen , puolueeseen. H änen huom attavim m at teok
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sensa käsittelevät talouspolitiikkaa (pankkitointa, ralian kiertokulkua, luot
toa, rautatielaitosta y.m.) ja raha-asioita. Sitä paitsi hän tomitti julkisuuteen
Lassallen kirjeet Rodhertukselle, .samoin Rodbertuksen. jonka ihailija hän oli
jälkeen jättäm ät teokset.
13. “ K a p ita a lissa ” esiintyvät term it: työvoim a ja työ eroavat toisistaan m er
kityksensä puolesta. Työvoim a on se työläisen kyky tehdä työtä, jok a joutuu
m arkkinoilla m yytäväksi tavaran tavoin. Niin kuin tavarallakin on työvoim alla
käyttö- ja vaihtoarvo. T yö on itse työvoiman käyttöprosessi. Työprosessi yksin
luo arvon, mutta sillä itsellään ei ole arvoa (term in taloustieteellisessä mie
lessä). Näiden kahden käsitteen määrittelemisellä, jonka ensiksi on .suorittanut
M arx “K apitaalissaan” on suuri merkitys m arxilaisen taloustieteen järjestel
mässä siksi, että tämän määrittelynsä poh jalla M arx kehitti teoriansa lisäar
vosta. “ Filosofian kurjuudessa” Marx, klassikkojen esimerkkien mukaan, käytti
vielä termiä “ ty ö” siellä, missä tulisi puhua “ työvoim asta” (esimerkiksi hän
puhuu työn osto.sta j.n .t.)
14. Hob.skin, Thomas (1787— 1S69) — Itieardon jälkeisen ajan talousoppi
nut, kapitalistisen yhteiskuntarakenteen arvostelija. Lähtien Rieardon työnarvon
teoriasta, Hobskin kehitti teoriaa lisäarvo.sta. Hänen huomattavin teoksensa oli
kirjoitettu v. 1825— 1832 aikana. Hobskinin yhteiskunnallisena ihanteena oli
kapitalistisen yhteiskunnan vaihtaminen käsityöläisten ja taloniMiikien patriar
kaaliseen talouteen.
15. Menger. Anton 11841— 1906) —- kuuluisa itävaltalainen lakitieteen pro
fessori. Teoksissaan hän kiinnitti paljon huomiota sosialisti.steu teoriain his
torian. Yhteiskunnallisilta katsomuksiltaan oli hän porvarillinen radikaali.
16. St.-Simon, A. (1760— 18251 on eräs huomattavimpia utopistisen sosialis
min edustajia
8imonin elämä oli vaiherikas. Hiin osallistui
amerikkalaisten
siirtomaiden riippumattoniuustaisteluun. Ranskan suuren vallankumouksen aikana
hän pulasi takaisin Ranskaan, mutta välittömästi ei osallistunut vallankumouk
seen, rajottuen ainoastaan kieltäytymään kreivin arvonimestä. Simoniu päämää
ränä oli sellaisen yhteiskuntarakenteen toteuttaminen, jossa alempien luokkien
kärsimykset poistettaisiin kokonaan. Hänen kirjassaan : “ Uusi kristillisyys"
yhteiskunnan päämäärä kuvataan meille mahdollisimman pikaisena, köyhimpien
luokkien olojen parantamisena. Simon ei loppuun asti kehittänyt katsantokan
tojani). Tästä huolehtivat hänen oppilaansa, erikoi.sesti Buzard ja Enfantin.
B. Simon hahmottelee uutta yhteiskuntaa, jossa johtavina ovat taito jsi työ.
Yhteiskuntaa oh jaa kaksi lu okkaa: oppineet, teoreettisen teollisuuden edustajat
Ja teollisuuden harjottajat, jotk a ovat käytännöllisen teollisuuden edustajiaTeollisuusluokkaan hän laskee ei ainoastaan teollisuuden harjottajat, vaan
lisäksi (ruumiillisen ja henkisen) työntekijät. Tähän asti historiassa ihmis
kuntaa on hallinnut toisen ihmisen toiseen kohdistama riisto. Tulevaa yhteiskuu
taa on hallitseva yhteinen yhdyskunta : jokaiselle kykyjensä mukaan, jokai
sen kyvyt tehtävien mukaan. Tulevassa yhteiskunnassa ihminen ei riistä ihmistä,
vaan yhteen liittyneet ihmiset exploatolvat luontoa. Korkeimpana omistajana
tulevassa yhteiskunnassa on valtiovalta. Yhdistyneen valtio isinkin avulla se tulee
säännöstelemään tuotannon kulutuksen mukaiseksi. SI. Simoniu tärkeimmiksi
teoksiksi lu eta an : “ Johdanto X I X vuosisadan tieteellisiin teoksiinL “ Teollisuus".
“ Teollinen järjestelm ä” . "Teollisuuden harjottajan katkismus". “ (Jeneven asuk
kaan kirjelm ä aikalaisilleen” . “ Uusi kristinusko Ja
Parabola .
17. F ourier Francois. Marie Charles. (1772—1837) — huomattava utopistisen
sosialismin edustaja, oli kauppiaan poika. Isänsä toivomuksesta hänen piti toi
m ia liikealalla ja rupesikin liikeapulaiseksi. Mutta 1iikkeenharjottajaksi jä ä 
minen koko elämän ajaksi oli hänestä vastenmielistä. Vuonna 180H hau kir
joitti ensimäisen huomattavan teoksensa “ Neljän liikkeen teoria . missä on aosialismiu teorian jieruspiirleet esitetty. Fourier antoi loistavan arvostelun kapita
listisesta yhteiskuntarakenteesta ja selvän kuvun tulevasta yhteiskunnas a. jo .,
perustuu kaikkien etujen ja pyrkimysten inliimiUiseeu aopusuhtauuuteen. Kap
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'.taitamissa Fourieria p ääasiassa lonkkasi se mieletön voiman ja välineiden tuh
laus, joka n ojaa erillisten, yksityisten talouksien olemassaoloon ja niiden kes
kinäiseen kilpailuun. Kapitalismin kurjuus voidaan poistaa ainoastaan kollek•tiivisen talouxjärjestämisen kautta. Tässä tarkoituksessa vissi ihmismäärä
<1500— 2<HK1 1 yhtyvät liittoon eli yhdistykseen, “ Falangiin” (yhteisasuntoa missä
he
asuvat,
Fourier
nimitti
"Falansteriksi” ).
Sinne
liittyvät
ammatil
taan,
kyvyiltään,
taipumuksiltaan
aivan
erilaiset
ihmiset
muodos
taen
samanlaatuisia
ryhmiä.
Vetääkseen
mukaan
kapitalisteja
ja
ky
vykkäitä ihmisiä, Fourier ehdottaa heille erikoisia etuja pääomasta, taidosta
.ia kyvyistä. Jokaisessa talousyksikössä on poistettava toisen ihmisen hyötyminen
toisen kustannuksella. Työpalkka on poistettava koska se on jä te palkkaorjuuden järjestelmästä. Kaikki tuotteet, jotka ovat m äärätyt talouden käytettä
väksi, jaetaan osastojen (Uiton ryhmien) ja ryhmien kesken: työnosalle tulisi
5/12 koko tuotteesta: pääom alle 4/12 ja kyvykkyydelle 3/12. Taloudellista toi
mintaa on harjoitettava
suuressa mittakaavassa ja suunnattava
pääasiassa
maatalouteen.
18.
Feuerbaoh, Ludwig
<1804— 1872) — huomattava saksalainen
filosoofi
erosi hegeliläisestä koulukunnasta, materialisti. Feuerdach katsoi, että aistimuk
set määräävät ajattelun ja aistimusten kohteena on se, mikä on meidän ulko
puolellamme, meistä riippumatta, ja toisaalta olemassa on vain se, mikä voi
,illa aistimusten kohteena. Lähtien näistä katsomuksista Feuerhaeh tulee vakau
mukseen, että uskonnollisten käsitysten esineinä on harhakuvat. Ei jum ala ole
ihmistä kaltaisekseen luonut, vaan ihminen jumalan. Uskonnon synty riippuu
m äärätyistä historiallisista ja psykologisista ehdoista, mutta sen paljastaminen
selitys Riihen kätkeytyy ihmisen antropologisiin ja fysiologisiin ominaisuuksiin.
Siten F. tulee ateismiin. Feuerbaehin aatteet muodostavat siirtvmisasteen klas
sillisesta saksalaisesta idealismista dialektiseen materialismiin.
10.
H egel, W ilhelm Friedrich — kuuluisa filosoofi, klassillisen saksalaisen
idealismin huomattavin edustaja. Hegelin filosofian perustama on ‘’absoluut
tinen henki’ -, joka on kaiken olevan perusolemus. Loppumattomassa kehityskulus
saan “absoluuttinen henki” käy läpi eri kehitysasteet, joista kukin edustaa loogil lista, luonnollista ja yhteiskunnallista ilmiötä. “ Absoluuttisen hengen” kehi
tysasteina ovat m.m, valtio, uskonto ja filosofia. H egelin idealistinen filosofia
kiinteästi liittyy sen dialektiseen metodiin, jonka mukaan olemisen lait ovat ajaIuksen lakeja. Hegelin vaikutus oli erittäin voimakas ennen 1840 vuotta, jolloin
alkoi Hegelin koulukunnan hajoaminen. Ortodoksilaiset hegeliläiset jäivät mys
tillis-uskonnolliselle kannalle. Samanaikaisesti kun “ vasemmisto” -hegeliläiset k ri
tikoivat
kristinuskon
uskonnollisia
käsityksiä
ja
siirtyivät
ateismiin,
vaikkakaan eivät voineet vapautua idealismista. Kristinuskon materialistisen
kritiikin antoi Feuerhaeh. Ajattelun dialektisen metodin, jolle Hegel antoi idea
listisen muodon, omaksui ja korjasi
M arx, materialistisen dialektiikan luoja.
Marxin mukaan dialektiikka on oleellista, paitsi ajattelulle, ennen kaikkea ole
m iselle s.o. yhteiskunnalle ja luonnolle. Hegelin idealistinen käsite filosofia muut
tuu Marxilla materialistis-dialektisen olevan filosofiaksi. Siten — kuten M arx
sanoo — , tuli Hegelin filosofia käännetyksi päältä jaloilleen ja sai yksinomai
sen tieteellisen muodon. Viimeaikoina havaitaan fasistien piireissä voimakkaita
uus-hegeliläisiä virtauksia.
20. M alth us, Thomas R obert (1760— 1834) — on tunnettu eglantilainen
talousoppinut. H än saavutti kuuluisuutensa kirjnllaan "V ä e stö n lisääntym isen
p eriaatteista” , joka ilm estyi v. 1798, T ässä k irjassaan M althus yrittää todistaa,
e ttä kurjuuden sy y ei ole yhteiskun tajärjestelm än puutteellisuuksissa kuten
ovat
väittäneet sosialistit, vaan
ristiriidassa, Joka on ihmLsten
ra jattom a n
lisääntymisen ja ra joitettu jen olem assaolon tarvikkeiden kasvun vä lillä . V äestö
m ä ärä pyrkii k asvam aan geom etrisessa sa r ja ssa (kuten lukusuhteet 1, 2. 4, .S,
1 6 , . . ) , elintä n ieet taus k asv ava t vain aritm eettisessa sarjassa (kuten lukusuh
teet 1, 2. 3, 4, 5 . . . ) . T eoriastaan teki M alth u s kokonaisen sa rja n jok topäätel-
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jjiiä. K ö y h illä ei o le aihetta valittaa ku rju u ttaan , koska .se on tuloksena heidän
iiian nopeusta lisää n ty m isestää n ; köyhät ihm iset voivat parantaa asem aansa
vain pidättym ällä liiannikaistetu avioliitoista (niin sanottu m althuksen te o ria ).
- t . Kant, Im m an uel (1724— 1S04) — oli ensimäinen niiu sanotun klassillisen
sak salaisen idealism in e d u sta ja (paital K a n tia kuului näihin Flchte, Schelling
ja Hegel X I X vuosisadan en sip u olisk olta ). N uoruusvuosinaan oli K an t Nevvtonin voimakkaan vaikutuksen alaisena. N iinpä k irjassaan “ A varuuden luonnol
linen historia ja teoria”
(1 7 5 5 ) h än läh ti N ew totiin periaatteesta selvittää
aurinkokunnan luonnollisen alkuperän olevan tähtisu m uista ( “ K a n t
Kapia
een teoria ) . J. J. Rousseaun teokset jo h tiv a t hänet deism iin ja p u olifeodaaliselle
P reussille radikaalisiin m aailm an katsom uksiin. K . M a rx nim itti kantin filo
-outista järjestelm iin "R a n sk a n vallankum ouksen sak salaisek si teoriaksi” . T y y ty 
m ättöm yys muodol lis-ioogi lliseen ajiitteluun saa ttoi K antin rakentam aan logii
kan toiselle perusteille. Vastakohtaisuuksien muodollisen periaatteen dialektista
ratk aisu a tapaam m e K an tin m u u tam issa teoksissa. Hiin ei kuitenkaan piiäsKyi
dialektisen metoodin perusteihin ja
m uodostam iseen asti kokonaisuudessaan
i H e g e l ) ; hänen filo sofian sa on trnuscenden taa lista
(tietoisuuteen liitty v ä ä )
idealism ia. T ietoisu us K an tin teorian m ukaan ennen kaikkea kokeita, on p u h 
taan havainnoim isen m uotoja, (aika ja p a ik k a ) ja jä rje n m uotoja (yh ten äi
syys. moninaisuus, olem assaolem inen syysuhtelsuus j.n .e .) N äm ä “ apriooriset”
(kokeita e d e ltä vät) m uodot tekevät itse kokem uksen m ahdolliseksi. K okem uk
sessa olemme tekemisessä vain ilmiöiden kan ssa: esineet ta a s ovat olem assa

'■'esineinä itsessään” , mikä ei muka ole tiedottavissa.
22. M a rx eroittaa kolme yhteiskuntamuotoa, perusluokkajakoa; antiikkiset,
feodaaliset j a p orvarilliset om istussuhteet. Ensimäinen m uinaisajanyliteiskunta.
nojautui orjatyöhön ja sitä luonnehtii suoranainen rajoittam aton hallinta- ja
alistumissuhde ylempien luokkien ja alemman (-orjan ) luokan kesken. Tuotan.non välineet olivat keskitetyt yksinomaan ylempien luokkien käsiin.
Toinen, feodaalinen yhteiskunta perustui m aaorjien työhön. L,äiinitysherrau
suhde alustalaisiin niinikään nojautui välittömään hallintaan ja alistumiseen.
Läänit.vsherra yksin omisti maan. jolla talonpojat asuivat. Alustalaisilla oli tu o rantovälineet ja osaksi saivat työnsä tuotteet. Feodaalinen yhteiskunta oli pien
talonpoikien taloutta toisaalta, ja toisaalta käsityöläistaloutta. Feodaalisen yh
teiskunnan kukistuminen joh ti kolmannen yhteiskuntarakenteen syntymiseen,
porvarilliseen yhteiskuntaan. Viimeksi mainittu yhteiskunta perustuu palkkatyö
hön. yksityisomaisuuteen ja tuotantovälineiden keskittymiseen kapitalistiluokan
käsiin. M arx sitäpaitsi, eroitti vielä aasialaisen, yhteiskuntamuodon, joka oli
luokkayhteiskuntien edeltäjä. Tätä yhteiskuntamuotoa luonnehtii maanyliteisomistus. Sen luonteenomainen erikoisuus, on tuotantotapojen muuttumattomuus, joka
on johtanut tämän yhteiskuntamuodon kehityksen pysähtymiseen. Aasialaisen
yhteiskunnan hajoam ista seuraa jok o antiikkinen tahi feodaalinen yhteiskunta
rakenne.
2” . Brissot, Jean Pierre (1754— 1793) — eräs Ranskan vallankumouksen
huomattavimpia henkilöitä. Vanhan hallituksen aikana oli vangittuna Bastil.iessa kirjan kirjottam isesta kuningasvaltaa vastaan. Sitten matkusti Am erik
kaan, jossa oli “ Neekerien ystävien liiton” edustaja, joh ti propagandaa orjuutta
vastaan. Vuonna 1789 palasi Ranskaan, jossa näytteli huom attavaa osaa val
lankumouksessa ja oli Perustavan Kansalliskokouksen jäsen. Yhdessä toisten
girondistien kanssa oli syytettynä v. 1793 tasavallan maanpetturuudesta. Hänen
teoksistaan on merkittävin “ Filosoofinen tutkielma omistusoikeudesta ja varkau
desta” hän jo ennen vuotta 1789 lausui tunnetun määritelmän “ Omaisuus on
varkautta” , jotka myöhemmin Proudlion toisteli.
24.
Oriin. K arl (1817— 18S7) — saksalainen sanomalehtimies. Seurauksena
osanotostaan vallankumoukseen hänen täytyi jättää Saksa ja v. 1844 asettui
asumaan Pariisiin, jossa pian tutustui Proudhoniin. Vuona 1848 palasi takaisin
Saksaan, valittiin Preussin kansalliskokoukseen, jossa liittyi äärimäiseen vasem
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mistoon. V. 1849 toisen preussilaisen parlamentin hajoittamisen Jälkeen van
gittiin osanotosta Pfalzin kapinaan. Neljänkymmenen vuoden aikana Gruir
näytteli huomattavaa osaa saksalaisen intelligensin keskuudessa. G. oli huo
m attavim pia “ Tosi sosialismin” edustajia, edustaen kantaa, että .Saksa voi
suoraan mennä sosialismiin, sivuuttaen kapitalismin, “ Tosi sosialism i” Mars:
arvosteli teoksissaan “ Saksalainen ideologia” ja “ Kommunistisen puolueen mani
festi” .
25. K a n tin “ antinom it” j a “ H egelin ristiriidat” — A ntinoom eiksi K ant nim it
tä ä ratkaisemattomia ristiriitoja, joihin joutuu inhimillinen ajattelu koettaes
saan ratkaista sellaisia m etafyysillisiä probleem eja kuin esim. on kysymys m aail
man rajoittuneisuudesta, sielun kuolemattomuudesta j.n.e. R istiriita on Hegelin
mukaan kehityksen liikkeellepaneva voima. Hegelin mukaan maailma kehittyy
ristiriitojen kautta. Vastoin Kantin kantaa Hegel pitää mahdollisena tiedota
ristiriitoja.
26. Cabet, Etienne
(1788— 1856)
— ranskalainen utopistinen sosiulistiHänen huomattavin teoksensa “ Matkustus Ikarioon” (1839) oli kehotus muo
dostaa kommunistinen yhteiskunta “ Ikariu” tapaiseksi. Cabet kaksi kertaa yritti
muodostaa kommunistisia kolonioita Amerikassa, mutta molemmat yritykset
epäonnistuivat.

27. llunoyer, Ilarthelemy Charles (1786— 1862) — ranskalainen talousoppinut,,
taloustieteen edustaja. Vastusti valtion sekaantumista taloudel
liseen elämään ja räikeästi y ritti arvostella sosialistisia oppeja, jotka hänen
mielestään loukkasivat yksilön vapdutta.
vapaam ielisen

28. H elvetilla, C lau d e Adrian (1 7 1 5 — 1771) — eräs selväpiirtelsim m istä rans
kalaisen m aterialism in edu stajista X V I I I vuosisadalla. Ilän en ensimuinen teok
sensa "J ä r je s tä ” takavarikoitiin R ausku ssa, m utta kiiännettiin englanniksi, sak
sak si j a italiaksi. II :n toinen — k irja “ Ih m isestä” ilm estyi vasta hiilien kuole
m ansa jälkeen. Järjen toiminta. Ilelvetiukseu m ukaan ilmeneekin arvioinnissa
sai. meidän aistim uksiem m e vertailuissa. H y öty on ainoa m itta aatteita j:t
tekoja arvioitaessa. H yväntekem inen tarkoittaa läheisen h y v ä ä : liyväutekem isen esineenä ou yhteiskunnallinen h yvä. R ehellisyys on tottum ista yhteiskun
nallisiin toim intoihin. A inoa tapa totu ttaa ihm iset tekem ään hyvää on sitoa hen

kilökohtainen etu yhteiskunnan etuihin.
29. T h iers. L ou is A dolphe (1797— 1S77) — huom attava ranskalainen „ poli
tiikka ja historikko. Vakaum uksellin en kuningas- ja tanntum uspuolueen kan
n atta ja . T h iers toisinaan, kuten esim . v. 1848 vallankum ouksen aikana yritti
esiintyä tasavaltalaisen ak in . M utta siitä huolim atta hiin yhtä innokkaasti osal
listui ta sa v a lla n kukistam iseen, m yöhem m in P ariisin Kom m uuniin kukistam iseenkin. Proudhonia vastaan hän k irjoitti k irjan "H u droit de proprlete
(O m istuksen oik e u tu s).
,.
.30. K astini, Erederic (1801— 1850) — ranskalainen talousoppinut. H. edusti
inanehesterilaista koulukuntaa (vap a an kaupan ed n stu jia) R ansk assa. H änen
artikkelinsa vapaan k aupan suojelem iseksi ov at kootut teokseen “ T alou sop il1isin so fism e ja ”
( 1 8 4 5 ) . Vuonna 1848 11. esiintyi sosialism ia vastaan. T u lta
a ja lta on kokonainen s a r ja hänen k irjo ja a n sosialism ia vastaan, muun m uassa
“ V ap aa luotto” , josta hän kiistää Prondlionin kanssa siitä, k uuluuko puu oraa Ile
oikeuden m ukainen korko, H. pyrkii osuttam aan, että yksityinen om istusoikeus
on edistyksellistä ja k an sanvaltaista. H än en huom attavim m assa teoksessaan
"T a lo u d elliset sopusoinnut” B . kieltää väitteen kapitalistien j a työläisten talou
dellisten etujen ristiriitaisuudesta. B . vakuuttaa, että taloudelliset edut. vap aasti
kehittyessään ov at sopusoinnussa kaikkien suurien, yhteiskunnallista hyvän tu ikoittavlen uudistuksien kanssa, että kaikki sorto h äv iää vapaan kilpailun kautta.
K , oli yk si selväpiirteisinim ista
poliittisen taloustieteen kansanom aisista edus
ta jista R ansk assa,
31. P ietari I (S u u r i)

.

(1672— 1725)

.

,

— huom attavin V en ä jän keisareista, tvrn-
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nettu valtion huomattavana uudistajana, joka ajoi uudistuksensa lävitse noik
keuksellisen julm in keinoin.
32. B onaparte L . (1808— 1873) Napoleon I :sen veljen poika, eli “ pikkuN apoleon” kuten häntä kutsui V ictor H ugo. Louis Philippen hallitessa hän
k ak si kertaa yritti tunkeutua pohjois-R anskaan ja ju listau tu a keisariksi kui
tenkin epäonnistuen kum m allakin kertaa. T oisella kertaa hänet vangittiin ja
suljettiin vankilaan, josta hänen kuitenkin onnistui karata. Vankilassa hän
kirjoitti kirjeen, jossa selvitti olevansa työläisten j a kövliinipien luokkien vstävä
1848 vuoden vallankum ouksen aikana talonpoikaisto, jok a m uisti että ‘ Napo
leon I oli k iinn ittän yt talonpoikaistolle m aan. näki L ou is Bonapartessa san
karinsa. H änet valittiin kansalliskokoukseen edustajaksi Ja sen jälkeen suurella
äänten enem m istöllä tasavallan presidentiksi. 2 / X I I I8S1 hiin pani toimeen
vallankaappauksen, h ajo itti L ak ia säätäv än kokouksen ja julisti itsensä keisariksi
Napoleon I I I nim ellä. R anskalais-S ak salaisen sodan aikana 1870 hän jou tu i
saksalaisten vangiksi ariheijoineen. P ariisissa julistettiin tasavalta. Rauhan solm iam isen jälkeen L . H. vapautettiin Saksan vankeudesta, m atkusti Englantiin
jossa kuoli 1873.
33. R ousseau , .Tean .laeques (1712— 1778) — kuulunsa ranskalainen aja ttelija
X V I I I vuosisadalla.
R ousseau oli käsityöliiisperheestä. ja itse
kehittänyt it
sensä. H ä n paljon m atkusteli ja saavutti suurta m ainetta k irjallisilla teoksil
laan, jo tk a tä h täsivät feodaalista yhteiskuntaa, sam oin kuin yleensäkin eriar
voisuutta vastaan . R ousseau n huom attavin teos “ Y hteiskunta-sopim us” ilnie.styi v. 1762. R ousseaun katsom uksilla oli suurem m oinen vaikutus Euroopan poliit
tiseen m ielipiteeseen X V I I I vu osisadalla, varsinkin hänen oppinsa valtioraken-

teen. täydellisen demokratisoimisen välttämättömyydestä, (yhteiskunnallisista .so
pimuksista ja kansan itsem äärääm isvallasta). Rousseau oli vapaamielinen pik
kuporvari käsitteiltään ja kuului “ kolmanteen” säätyyn.
34. Linguet, Nie. (1736— 1794) — ranskalainen kirja ilija. Hän oli ensin valis
tusfilosofian ja ensyklopedistien kannattaja, mutta myöhemmin jyrkästi ero.si
heistä. Vanhan järjestelm än aikana joutui Rastilleen, josta kuitenkin lähetet
tiin maanpakolaisuuteen. Palasi vallankumouksen aikana, esiintyen kuninkaan
puolustajana mestattiin v. 1794. L. oli mitä ristiriitaisin personallisuus'. Hän puo
lusti orjuutta ja aasialaista itsevaltiutta, hiin hyökkäsi ensiklopedistien teoriaa
vastaan, mutta samalla oli yksi kaikkein johdonmukaisimpia sosialisteja
X V I I I vuosisadalla. Sosialistiset aatteensa hän esitti kirjoissa “ Kansan lakien
teoriassa” , “ N ykyajan oppineiden vastaus” j.n.e. L. kirjoitti erään aikansa selväpiirteisimmistä esityksistä lisäarvosta “ Työläisten osuus ei vastaa sitä määrää
rikkautta, — sanoo hän, — jonka alkuperänä on heidän työnsä, — rikkaus
ikäänkuin osottaa hyväntekeväisyyttä vastaanottaessaan niitä antimia, joita he
sille tuottavat” .
35. R aum er, Friedrich, Ludwig, Georg (1781— 1873) — saksalainen historikko. Hänen huomattava teoksensa “ Holienstaufien historia” , jossa hän ylistää
Saksan keskiaikaista mahtavuutta Hänen teoksensa sisältää pääasiassa tosia.sioita, joita hän kritikoimatta esittää.
36. N apoleon I (1769— 1821) — Ranskan keisari. Ranskan vallankumouksen
aikana N. erottautuu Ranskan armeijan upseeri joukosta ja lähenee jakobiineja.
Saavutti pian kansansuosion menestyksillään sodassa Tasavallan puolesta. M yö
hemmin hän siirtyi Termidorien riveihin, auttoi direktorihallitusta. mutta Egyp
tin sotaretken jälkeen palasi Parisiin ja 18 p. Brumairea v. 1799 johti onnis
tunutta valtiokaappausyritystä, jonka jälkeen hänestä tuli Tasavallan ensi
iäin en konsuli. Kolmen vuoden kuluttua hänestä tehtiin elinkautinen konsuli,
kunnes v. 1804 julistautui Ranskan keisariksi. Lukuisten voitollisten sotien jä l
keen N. kärsi tappion sodassa Euroopan Englannin joh dolla yhdistyneitä vallioita vastaan ja v. 1815 lopullisesti valtaistuimelta syöstiin.
37. V oltaire Francois M arie Aronet de (1694— 1778) — ranskalainen filosoofi, historikko ja näytelm äkirjailija. Hän vaikutti suuresti yhteiskunnallisiin
Filosofian kurjuus — 11
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mielipiteisiin Hanskassa ennen vallankumousta.
V. varhain joutui kokemaan
“ vanhan yhteiskuntajärjestelmiin” puristusta. Useaan kertaan istui Bastillessa
runoistaan ja monta kertaa täytyi piiloutua hallituksen vainoilta. Vuonna 1751
Voltaire Preussin kuninkaan Friedrich II :sen kutsusta matkusi Berliiniin, mutta
pian lähtL sieltä ja asettui Svveitsiin lähelle Ranskan rajaa Ferayyn. Täällä
hän kirjoittelee filosofiaa, sanomalehtiin, esiintyy yhteiskunnallisesti aktiivi
sena
Ensykloj>edian
avustaja, kirjoittaa joukon
helppotajuisia
hroshyreja.
kirjasia, tieteellisiä tutkimuksia. Muutamissa näistä hän yrittää levittää "J ä r
jen evankeliumia” , toisissa vaaditaan hallinnollisia ja oikeudellisia uudistuk
sia, julistetaan uskonnollista suvaitsevaisuutta Voltaire esiintyy kaikkien fan a
tismin ja vanhan järjestelm än sorrosta kärsivien puolustajana.
Ferneystä tu
lee uskonnon vastaisen propagandan ja yhteiskunnallisten ennakkoluulojen vas
taisen taistelun keskus, ja pyhiinvaelluspaikka. Ludwig X V kuoleman jälkeen
Voltaire v. 1778 matkusti Pariisiin, jossa
hänelle järjestettiin suurenmoisia
kunnianosoituksia. Samana vuonna hän kuoli. V. oli valistuneen
yksinvallan
kannattaja, nojautui sivistyneistöön.
V. purevasti esiintyi aateliston
erikois
oikeuksia ja papistoa vastaan, jotka olivat vanhan ajan kannattajia ja
vaati talonpoikaisten vapauttamista. V. kuitenkin vaati yhdenarvoisuutta vain
lain edessä, mutta ei yhteiskunnallista tasa-arvoisuutta. Hän ja k oi yhteiskun
nan kahteen ryhmään "Sivistyneisiin ja rikkaisiin” ja sellaisiin, jotka “ omista
matta mitään” olivat velvoitetut edellisten hyväksi “ tekemään työtä” . Hän oli
yleisen valistuksen vastustaja sillä hänen mielestään “jos koko kansa alkaa
ajatella, niin kaikki on hukassa” . H än kielsi kirkon ja katolismin,
samalla
kuitenkin todisteli jum alan olem assaoloa ja yritti vakuutella, että jollei sitä
olisi niin, on se kuviteltava olevaksi. Hän katsoi uskonnon välttämättömäksi
kansan “ kurissa pitämiseksi".
38. Tavaran kaksoisluonteen tunsivat osaksi jo klassikot mutta lopullisesti
sen selvitti Marx. Jokainen tavara edustaa toisaalta käyttöarvoa joka
tyy
dyttää ihmisten näitä tai noita tarpeita. Tämä ominaisuus on ihmisen ty ö»
tuotteella ollut kaikkina historiallisina aikakausina riippumatta talouden yh 
teiskunnallisista muodoista. Tavarataloudessa työn tuote esiintyessään luonnol
lisessa muodossaan käyttöarvona, edustaa sen lisäksi vielä
puhtaasti yhteis
kunnallisia ominaisuuksia ja siinä suhteessa on yhdenarvoinen työn kaikkii»
tuotteisiin nähden.
39. Smith, Adam (1723— 1790) — huomattava talousoppinut. Vuonna 177#
julkaisi kirjan
"Tutkim us kansojen rikkauksista” , jo lla saavutti
m aailm a»
maineen ja aukaisi uuden ajanjakson taloustieteen historiassa. Smithin talousopillinen katsantokanta, vaikka ei ollutkaan vapaa sisäisistä ristiriidoista, oli
perustana erikoiselle taloustieteelliselle koulukunnalle, jok a tunnetaan klassilli
sen koulukunnan nimellä. Siihen aikaan vielä edistyksellisen teollisuusporvariston aatteellisena edustajana Smith koetti osoittaa, että kapitalistisen talou
den vapaa kehitys parhaiten turvaa ja tyydyttää kaikkien yhteiskunnan jä 
senten pyrkimykset. Smith esitti aikansa parhaan kapitalistisen talouden ana
lyysin (arvoteoria, työpalkka, pääoma, liikevoitot j.n .e.) Erikoisen suuri m er
kitys taloustieteen historiassa oli Smithin työnarvon teorialla, josta
R icard»
ja sittemmmin M arx poistivat sisäiset ristiriidat ja kehittivät sitä edelleen.
40. Sismondi, Jean Charles Leonard Simonde de (1773— 1842), sveitsiläine»
talousoppinut, kritikoi klassillista koulukuntaa. Hänen teoksissaan (niistä huo
mattavin oli “ Poliittisen taloustieteen uudet alkeet” ilmestyi v. 1819) Sismondi
esiintyi talonpoikien ja käsityöläisten puolustajana, jotka tuhoutuvat kapita
listisen tnlouden kehityksessä. Sismondin historiallinen ansio on hänen markkina
ja kriisiteoriansa, jotka hän esitti väittelyssä klassikoita vastaan. Vastapainok
si klassikoille, jotka kielsivät liikatuotannon pohjalla syntyvät yleiset kriisit.
Sismondi osotti. että kriisit ovat kapitalismin ehdottomin seurauksia.
41. L auderdale, James Maitland (1759— 1839) — englantilainen
valtionne»
ja talousoppinut. Taloudellisissa teoksissaan hiin arvosteli Adam Smithiä.
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« , T ’ ’*<>SPP n , 7 -‘~ 1850) — ranskalainen historikko. H ä n k irjoitti m yös
k in filo sofiasta ja taloudellisista k ysym yksistä. Hänen teoksensa
“ P oliittine*
taloustied e” ilm estyi v. 1829.
47

48
B lanqui, Adolplie Jerom e
(1 7 9 ^ -1 8 5 4 ) ranskalainen talousoppinut
tule sakottaa veljeensä 1suusi m , jok a oli m erk ittävä vallankum ouksellinen
.111 sosialisti.
A dolph e B lanqui oli poliittisen taloustieteen professorina P a rii
sissa. Tunnetuin lianen teoksistaan on ‘‘P oliittisen taloustieteen h istoria”
ensim ainen painos v. 1838.
’
Ei

49. R ossi, P . L . (1787— 1848) — italialain en
valtiom ies,
rikosoikeuden ia
poliittisen taloustieteen professori.
Vuonna 1815 R ossi k arkasi Ita lia sta o sa l
listu i sitten R an sk an ja Sveitsin valtiolliseen eläm ään ja m yöhem m in I ta lia «
vallankum oukseen v. 1848.
50. L assalle, Ferdinand ( 1 8 2 5 - 1 8 6 4 ) —
On tunnettu saksalainen sosialisti
yk si S ak san sosialidem okratian perustajis-ta. Hansalle johti päättävää taistelu»
liberaaleja vastaan, jotka p itiv ät vaikutuksensa alla työläisiä. Energisellä ngi
tntionillaan sai hän työläiset perustam aan itsenäisen järjestö n , T leis-sak salai
sen työväen liiton. Tällainen m uodostetuinkin v. 1863. Sen elinkautinen puheen
jo h t a ja oli L assalle.
Sosialism in teorian ja poliittisen toim intaohjelm an
su h 
teen L asso lle huom attavasti poikkesi M arxin j a Engelsin m aallm ankatsom uk
sisin, vaikka tunnustikin itsensä heidän oppilaakseen. L a ssa lle jätti
jälkeensä
kokonaisen sarjan huom attavia tieteellisiä teoksia ja ju lk a stu ja puheita. V . 185«
ju lk a istu n hänen kaksiosainen teoksensa
“ H erakleitos efesolaisen filo sofin '’ .
V . 1861 ilm estyi hänen suuri oikeusfilosoofinen tutkim uksensa
“ D a s System
der ervvorbenen R echte” . Vuoden 1864 alu ssa ju lkaisi L assa lle porvarillisia li
b era a le ja vastaan tähdätyn taloustieteellisen teoksensa
“ H err B astiat-Schulze
von D elitzsoh” . H ä n piti jouk on puheita, jo illa su h en aikaan oli suuri m erkity«
j a jotk a e ivä t vieläkään ole kadottaneet tieteellistä j a k irjallista arvoaan. N ä is 
tä m ainittakoon “ P erustuslain olem us” ja “ T yöväen oh jelm a” . L assa llen kuole
m a n jälkeen hänen k ann attajan sa, la ssa Heiniset. yh tyivät eisenaehilaisten m o i »
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laisten kanssa Gothan kokouksessa 1875, muodostaen yhtenäisen Saksan sosia 1 «iemokratisen puolueen.
51. T eollisu us- j a m aanviljelystuotteiden hinnat — Ricardo laski, että ka
pitalismin vallitessa syntyy alituinen teollisuustuotteiden arvon aleneminen ja
alituinen maataloustuotteiden arvon kohoaminen. Tätä katsantokantaa kannatti
myöskin M arx kirjassaan “ Filosofian kurjuus” . Myöhemmin luopui M arx tästä
katsantokannastaan. “ K apitaalin” I I I osassa M arx kehittää ajatusta, että tek
niikan kehittyessä m aanviljelyksen alalla maataloustuotteiden arvo
myöskin
laskee.
52. A rv on m ä ärä ä
yhteiskunnallisesti välttämätön minimityöaika.
Täm än
määritelmän jonka tapaamme “ Filosofian kurjuudessa” on
M arx muuttanut
“ K apitaalissa” siten että arvon määrää
keskinkertainen
yhteiskunnallisesti
välttämätön työaika.
53. B ois-G uillebert,
P ierre
11646— 1714) — ranskalainen
talousoppinut.
Teoreettiselta katsantokannaltaan hän on fysiokraattien edeltäjä,
ankarasti
arvosteli merkantilismia. Hän protesteerasi rahan ja rikkauden
samaistuttamista vastaan. Rikkauden lähteenä hän piti etupäässä maataloutta, jonka vuok
si sille oli saatava valtion erikoista suojelusta.
54. A tkinson, W . — englantilainen talousoppinut.
Syntyi X I X vuosisadan
alussa. H ä n esiintyi
klassillisen koulukunnan
vastustajana, osoittaen,
että
se el kyennyt ratkaisem aan kysym ystä väestölisäyksestä, että se ei ymmärtä
nyt sisäisen kaupan etuoikeutta ulkomaankauppaan nähden. Huomattavin hä
nen teoksistaan on “ Poliittisen taloustieteen perusteet” . (1840).
55. KynunentuntLsta työpäivää k oskeva lakiesitys. Suurteollisuuden k eh ityk 
sen ensiraiiisenä a ja n ja k son a
E nglannissa oli työläisten rajoittam aton
työ
k ä y ttö ; naiset ja lap set työsken telivät toisinaan päivän j a yön
levähtäm ättä,
niin kauan kunnes kaatu ivat väsym yksestä.
V altio oli pakotettu ryhtym ään
toimenpiteisiin täm än kauhean riiston rajoittam iseksi. M utta nämii toim enpi
teet olivat riittäm ättöm ät ja niitä pian alettiin käytännössä kiertää. X I X vuosi
sadan alussa m uutam ien ih m isystävien joh d olla m uodostettiin liitto, joka v a ati
lainsäädännöllistä tietä
rajoitettavak si työläisen työpäivän 10-tuntiseksi.
T i
lan om istajat innokkaasti kan nattivat agitatiota 10-tuntisen työpäivän puoles
ta. S am alla kun k ävivät rälkeäii ta istelu a teolllsuusporvnriston kanssa. T ila n o m istaja ln kannatuksesta lakiesitys 10-tuntisesta työpäivästä v. 1847, h yv äk syt
tiin parlam entissa. T äm ä lakiesitys rajoitti lS-vuotta* nuorempien j a
naisten
työn 10-tuntiseksi. M utta kuu naiset, aikuiset ja lapset m uodostivat
suurim 
man osa o. työskentelevistä työläisistä tehtaassa, niin tä m än lopputuloksena oli
se. e ttä teh taat yleensä eivät
voineet tehdä työtä kuin 10 tuntia.
L ak iesitys
kaikista puutteistaan huolim atta ja vaikka sitä ei täydelleen toteutettukaan k ä y 
tännössä, n äytteli hu om attavaa osa a englantilaisten työläisten
fyyslllisen j a
kuli tuulisen tason kohottam isessa.
56. V aih top an k it j a vaih tobasaarit. — V uonna 1830 L ontoossa oh jä rje ste tty
yksi ensim äisistä vaihtobasaareista.
Se kuului englantilaiseen
yhdistykseen,
jonk a
tarkoituksena oli tietojen
levittäm inen osuustoim intaliikkeestä.
Y li
n eljäkym m entä Lontoon teollisuusyhtym ää va ru stivat sitä tuotteillaan j a vaih
to suoritettiin luontaism uodossa. Suurim m an laajuuten sa ja
korkeimman kehi
tysasteensa sai täm ä yritys v. 1832. M ainitun vuoden syyskuussa avattiin " K a n 
sallinen
basaari
työntuotteiden
oikeudenm ukaista vaihtoa varten ,
jo k a
herätti
suurta m yötätuntoa
pääasiassa E nglannin
käsityöläisten
keskuu
dessa. T äm än puuhan aatteellisena h erättäjän ä oli tunnettu utopistinen sosia
listi R obert Owen, K an sallisen ba saarin B irm ingham in osaston jo h ta ja . "O ik e u 
den m ukaisuuden” basaarin pääsänn öt o liv a t se u ra a v a t: B asaariin tuotiin e rila i
sia tuotteita ja niiden
om istajille hallinto
antoi kuitit johon oli
m erkitty
arvioitu m äärä työtu ntia s.o. “ ra h aa työläisiä varten” . N aiden
paperirahojen
o m istaja t voivat n iillä suorittaa kaikki vä lttä m ättöm ät m aksunsa, mutta ehdo
ton näiden "r a h o je n ” vastaanotto e i ollut. P ian huom attiin, että K ansallinen ba-
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sa a ri kärsii tapp iota j a ettii annettujen paperirahojen m äärä on suurem pi kuin
varastossa olevien tuotteiden arvo. T ästä kassan va jau k sesta syytettiin hallin
non huonoa oh jau sta. M utta uusi hallinto jo k a valittiin
heinäkuussa v. 183.':.
jo u tu i hyvin tukalaan asem aan. K esäkuussa v. 1834. koska selveni, että kaikki
k ootut varat oli loppuunkäytetty. että oli kerääntyn yt suuria velk oja, juliste!
tiin K ansallin en basaari vararikkoon.
U top istit k atso iva t sitten, e ttä vararik
............
koon joutum isen syyn ä on taitam aton asiain hoito.
57. Vaititopankki P ariisissa. — T am m iku ussa v. 1849 Proudhon ryhtyi jä r je s 
tä m ää n K an san pan kkia. jok a ase tti pääm äääriikseen antaa m aksutonta luottoa
ja parantaa koko järjestelm än kiertokulkua. Sääntöjen mukaan K ansanpa ukki
suoritti ei ainoastaan
raha-asioita (k iin nitykset .talletu k set) vaan
m yöskin
.suoranaista vahtoliikettä. T ätä tarkotusta varten Kansanpankin yhteyteen oli
jä rje ste tty sille haaraosasto “ Tuotteiden ja kulutuksen päiireugas” ( “ Syndicnt
general de la production et d e la consom m ation” ) T äm än osaston k antta tuot
ta jien tuli ilm oittaa
valm iista teollisuus- j a m aan viljelystuotteistaan.
niiden
k u lu tta jlie lu ovu ttam ista ja m aksuttom an luoton jä rje stä m istä varten. Vaihdon
jä r je ste ly ä varten pankkiin kuuluvien kesken päästettiin
liikkeelle erikoisia
“ vaihtom aksuosotuksia” . joiden vastaanotto oli jäsen ille pakollinen. Peruspääoma
oli 15 m iljoonaa fran gia ja oli se 5 fran gin osakkeista.
“ K ansallinen pankke
.sai p aljon k an n a tta jia, m u tta toim intaansa se e i onnistunut kehittää. Olkeude»
k äynti Proudhonia vastaan, hänen vangitsem isensa ja karkoituksensa
johtivat
pankin järjestysm u odon m uutoksiin.
58. F ilip 1. (1052— 1108) — .R anskan kuningas.
H än turvautui rahan vää
rentämiseen hallituksen toim esta, tarkoituksella lisätä
valtiorahastoon tuloja
R ahan väärentäm inen viranom aisten ulotteesta oli hyvin yleisesti käytännössä
“ keskiaikana” ja “ uuden” a ja n alussa. Kuninkaiden tarkoituksena oli va ltio k a s
san rikastuttam inen. Itse asiassa rahain väären n ys joh ti tavaroiden hintojen k al
listumiseen j a rahan kiertokulun häiriintym iseen.
59 Ricardo piti kiinni rahan m äärällisestä puolesta, jonka m ukaan rnnuyksikön arvon m äärää liikkeelle lasketun rahan p aljous. “ F ilosofian kurjuudessa
M a rx
vhtvv R icardon
m ielipiteisiin.
M utta "P oliittisen
taloustieteen
knliik issä " M arx katsoo m äärällisen suhteen koskevan vain paperirahaa.
t',0 L udvig X I V . <1643— 1715) oli R an sk an kuninkaana ,>4 vuotta. H änen ai
k a a n sa V olta ire sanoo “ L u dvig X I V vuosisad aksi” . T äm ä aikakausi oli h u om alta va R anskan sotilaallisen m ahtavuuden ja talouden kehityksestä. Ludvigin M \
kerrotaan lausuneen seu raavat k u vaavat sanat “ valtio se olen m in .
61 Senior V N
(1790— 1864) H u o m a tta v a englantilainen talousoppinut k la s
sillisen koulukunnan hajoam iskau delta, kapitalism in puolustaja, ^- koetti osot
ta a T o u o n saannin oikeaksi ja lainm ukaiseksi, sekä yhteiskunjm ll ren hyödy .
näkökannalta katsoen. H än esitti “ pidättyväisyyden” teorian voittojen
m isen perustaksi
T äm än teorian m ukaan k apitalisti vo i antaa kaksi ««u n ta
k e r l L T u r e n om aisuudelle jok o k u lu ttaa om aisuuden omiin
ta rp e isiin i», tai
T n T s e n kiertokulkuun taloudessa. V iim e m ainitussa tapauksessa hän
klelS
T
y
E
S
i
omiin tarpeisiinsa ja tästä “ pidättäytyndsestä” uine.
.........
„ „ .„ lo s s n . S. vastusti työläLsten työpäivän lyl
t ytyy
K iyim in as

ir n sr in k oko voiton K a tso M a r x in “ K a p ita a li” I o s a luku 7 pyk. 3.
6 2 M i!I John Stuart (1806— 1873)
H u o m attav a filo soo fi ja talousoppiin .
6 2 . m iu . j o .m
.
H uom attavin M illin teoksista filo sofian nlul
l n T ^ T o g i i k a ri teoria
Hänen T u t u i s i n
la on Ixigiikan teoria . n a u e u .

saSStr» «

taloustieteellinen teoksensa on “ Pohu T alou stieteilijän ä
M ill oli R ie a r d o .

ä

?
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eroaa klassikoista k riitillisessä suhtautum isessaan kapitalism iin.
H ä n katsoi
että sosialism i voidaan toteuttaa vain kaukaisessa tulevaisuudessa ja siksi M ill
•hdotti poistettavaksi kapitalistisen yhteiskuntajärjestelm än huutaviinniat pa
heet. aika an sa am a lla joukon
yhteiskunnallisia parannuksia,
kuten esim. —
«uurten m aatilojen kansallistuttam in en j a siirtäm ällä m aakoron valtion käsiin
..
D <M?ke'l 1\ om as ( 1 7 7 4 - 1 8 5 6 ) _
englantilainen talousoppinut ja tila si,,'
tieteilijä. lo o k e n h u om attavim m at teokset o v a t : “ H intojen h istoria“ (1838— 1857»
Ja m uutam ia teoksia rahan kiertokulusta. T . esiintyy innokkaana vapaankanpan
k an nattajana v . 1844
j a vastusti — Englannin liankin em lssio-operatloiden
»juoksevan tilin ) silloista toim intaperiaatetta. T . päinvastoin kannattaa niin
san ottu a “ banking principle” k antaa. T :n teoriun ydin on
siinä, ettii pankin
ei tule p ää stää liikkeelle pankkisetelejä enem pää, kuin vaaditaan
tavaroiden
vaihdossa. P ankkisetelien liikkeelle laskettu iniiurä siten ei vaikuta tavaroiden
h in toih in : niiden m äärän lisääm inen e i korota hintoja eikä alenna
vekselien
k u rssia eikä aiheuta kallisarvoisten m etallien
karkottum ista ulkom aille kuten
“ currency principlen” ed u sta ja t vakuuttavat. Tooken oppia rahan
kiertokulun
j a tavaroiden hintojen toisistaan riippuvaisuudesta M arx täydensi rahateorias•saan. K a ts o M urx "K a p it a a li” I I I o sa 5 luku. erikoisesti p ää k irjoitu s 28.
64. Cooper, T h om as (1759— 1 84 0 )
am eriikkalainen talousoppinut.
Syntyi
Ixm toossa, m utta osallistum isensa vuoksi
R anskan vallankum oukseen tä y ty i
siirtyä A m erik kaan v. 1793, jo ssa aktiivisesti osallistui poliittiseen
eläm ään.
C. oli vapnankaupau k an n a tta ja.
H u om attavim m at hänen teoksistaan
o v a t:
“ Lectures on the E lem ents o f P olitical E conom y* — “L u e n to ja poliittisen talous
tieteen alk eista” (1 8 2 8 ) ja “ M anual o f P olitical Econom y” (1 8 3 4 ). N äissä k irjois
sa hän selitti R lcardon j a . Sm ithin oppia.
65. Sadler, Thomas (1789 — 1835) —- englantilainen talousoppinut.
E siintyi

Malthuksen väestöllsäysteoriaa vastaan kirjoitti kirjan “The law of population”
( 1 8 3 0 ).
Aktiivisesti osallistui lasten työn vastustamisagitatiooniin.
Hän oli
tätä asiaa tutkivan toimikunnan puheenjohtajana. Osallistui myöskin Englannin
ensimäisten työläisten riistoa rajottavien tehdaslakien ajamiseen.
66. P rom etheus — kreikkalaisen tarun sankari. Hän ryösti, Zeun kiellosta
huolimatta tulen taivaasta ja antoi ihmisille. Siitä syystä hänet tarun mukaan,,
kytkettiin ketjuilla Kaukasian vuoristoon, kunnes hänet vapautti Herkules. T o i
sen tarun Prometheus paitsi sitä että oli kulttuurin luoja, teki myöskin ihmisiä.
Prometlieus-taru on ollut monien runoilijoiden käsittely aiheena (G oethe,
liayron, Sh elly)
67. Ludvig X V (1715— 1774) Ranskan kuningas. Hänen aikanaan Ranska eli
sodan ja taloudellisen rappiotilan aikaa. Ludvig X V kirjoitti huomattavan fr a a 
sin. “ Minun jälkeen tulkoon vaikka vedenpaisumus” .
68. Quesnay, F (1694— 1774) Hän oli Ludvig X V hovilääkäri. Huom attava
talousoppinut ennen Ranskan vallankumousta,
Fysiokraattisen koulukunnan
perustaja ja yksi poliittisen taloustieteen varhaisimpia edustajia. Fysiokraattien opin mukaan kansan rikkauden alkuperänä on m aanviljelys ja ainoastaan
maanomistajan työ “ tuottaa” luonnon voimien avulla puhtaita
tuotteita, s.o.
ylijääm ää päälle tuotannon kustannuksien. Fysiokraattien oppi oli vastavaiku
tusta merkantilistien oppeja vastaan, jonka mukaan kansan rikkaus perustuu
ulkomaan kauppaan.
Quesnayn mainittava ansio on hänen nerokas yrityksensä esittää koko tuo
tannon yleinen prosessi, kiertokulku, järjestely ja käyLtö yhtenäisenä kokonai
suutena. Tämän Quesnay graafillisesti
osoitti “ Taloustieteellisessä
taulukos
sa” (1758). Taulukolla koetetaan osottaa tuotteiden ja rahan
kiertokulkua
yhteiskunnallisten luokkien välillä.
69. B audeau, A bbe (1730— 1792) — ranskalainen talousoppinut fy sio k raa t
tien k an n a tta ja. H u o m attav in hän en teoksensa on “ E nsim m äinen johd anto ta
loustieteelliseen filo so fia a n ” B . valloitti itselleen Quesnayn oppilaiden keskuudes
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sa kunniapaikan. B. k irjoitti myöskin kirjan Quesnayn “ Taloustieteellisen taulu
kon selitys” .
70. Logos ('s a n a ” ) teolooginen termi, jolla tuikitaan välittäjää jumaluuden
ja maailman välillä. Lihaksi tullut "san a” uskovaisille kristityille on kristus.
Uskovaisista eroavasti entisajan filosofit kutsuivat “ logokseksi” milloin ainetta
«liiloin — järkeä, milloin kahden perusteen yhtymistä, riippuen siitä, mitä suun
taa kyseessä oleva filosofi kannatti.
71. Orjuus Pohjois-Am erikassa X V I ja XVI I vuosisadalla kun Amerikassa
m uodostuivat ensimmäiset eurooppalaiset asutukset, tämä rikas ja vähälukuinen
maa oli sovelias orjuuden kehitykselle. Työvoim an tarvetta pyrittiin tyydyttä
mään tuottamalla neekeriorjia Afrikasta. Tähän aikaan orjakauppaa harjoittivat
Euroopan edistyneimmät kan sat: englantilaiset, ranskalaiset, hollantilaiset ja
tanskalaiset. Orjuus oli levinnyt Amerikan kaikkiin osiin. Orjuuden vastainen
liike alkoi Amerikassa X V III vuosisadan lopulla, jolloin yllä selvemmäksi kävi,
että orjatyö on kapitalistisen teollisuuden kehityksen esteenä.
Pohjois-Amerikan pohjoisissa valtioissa orjuus poistettiin v. 1807. Mutta orjuus säilytettiin
etelävaltioissa, jossa tupakan, sokerin ja puuvillan tuotanto perustui .suurten
orjajoukkojen työlle. Kysym ys orjuuden poistamisesta oli alituisena
aiheena
poliittisille taisteluille Pohjoisen teollisuuden harjoittajien ja Etelän maanvil
jelijä in välillä. Vuonna 1861 tämä taistelu muuttui avonaiseksi sodaksi, päättyen
Pohjoisten valtioiden voittoon v. 1865. Mainittuna vuonna orjakauppa virallises
ti lakkautettiin Pohjois-Am erikan kaikissa valtioissa, samoin kuin orjatyöjärjestelmäkin.
72. Villeneuve, Bargemont Alban de (1784— 1850) — ranskalainen talousop
pinut. Arvosteli englantilaista klassillista taloustiedettä ja taloustieteellisissä
teoksissaan hän a jo i katolisen kirkon katsomuksia. Hänen teoksiaan ov a t: “ Kristillis-poliittinen taloustiede” (1834) ja "Poliittisen taloustieteen historia” (1841).
7.3. F eodalism i on yhteiskuntamuoto, joka vallitsi Euroopassa melkein tuhat
vuotta. >Se alkoi noin keskiajan
alkupuolella ja kesti X V vuosisadalle.
Sitä
luonnehtivat: luontaistalous, m aaorjatyö ja läänitysherrojen suurmaaomaisuus.
Varhaisempi feodaalinen yhteiskunta tunsi vain kaksi lu ok k aa: läänitysherrat, jo t
ka olivat keskenään ¡äänityksien kautta riippuvia ja talonpojat jotka ovat edel
listen m aaorjia. Työnjaon ja vaihdon kehittyessä käsityö yhä enemmän eroaa
maanviljelyksestä ja siitä muodostuu uuden luokan ainekset: käsityöläiset ja
kauppiaat. Kansainvälisen vaihdon laajeneminen alkaa
Am erikan löydön jä l
keen (X V vuosisadan lopussa). Se joh ti kauppapäiioman lisääntymiseen. Pian
kaupungit ryhtyivätkin avonaiseen taisteluun läänitysherrojen mielivaltaa ja
erikoisoikeuksia vastaan. Tähän taisteluun yhtyy myöhemmin teollisuusporvaristokin. Tuotantovoim ien kehitystä jarruttavaksi käyneen feodaalisen järjestel
män vastainen taistelu, joh ti sitkeään luokkataisteluun ja lopulta vallankumouk
sellisiin m ullistuksiin: Englannissa vallankumous puhkesi X V II vuosisadalla,
Hanskan suuri vallankumous X V I I I vuosisadan lopulla. ICeski-Euroopassa (Sak
sassa, Itävallassa, Italiassa) feodalism in jätteet säilyivät X I X vuosisadalle as
ti, kunnes ne pyyhkäisi 1848 vuoden vallankumous. Venäjällä feodalism in jä t
teet poisti vasta v. 1917 vallankum ous.
74.
K orporatiot, kauppiasylidistykset j a am m attikunnat — siten
erim aissa
nim itettiin m estarien am m attik un tia ja käsityöläisten yhteiskuntia, jotka feodaa
lisena aikana su oje liva t eri ryhm äkuntien e tu ja . M yöhem m in näinä nim ityksillä
tarkoitettiin e rila isia yh tym iä. K äsityöläism estarien jä r je stö jä k utsuttiin am m at
tikunniksi, kauppiaitten jä r je stö jä “ k u teik si” , (g ild i) korporatiot ta a s tarkoitti
va t yhdyskun taa yleisem m ässä m ielessä.
A m m attik u ntien synty alk aa I X vu osisad alla m utta suurim m an k eh itjk se n
saavuttaa X I V vu osisad alla ja m yöhem m in. N e oliv at sulkeutuneita jä rje stö jä
jotk a jak a a n tu iv a t am m attien perusteella. N iiden jäsen et työskentelivät tilauk 
sista tai m arkkinoita varten ehdoilla, jo tk a vahvisti koko yhtym ä. Jokaisella am 
m attikunnalla oli om at sääntönsä, jotka tarkalleen m ääräsivät kunkin jäsenen
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toimintapiirin oikeudet ja velvollisuudet ja säännöt, joiden mukaan mestareja
otetaan ammattikuntien jäseniksi. Nämä säännöt olivat ankarat, ja muuttuivat
ne markkinoista riippu en : kun kilpailu lisääntyy tai vähenee kysyntä, niin am
mattikunta vaikeutti mestarien jäseneksi hyväksymistä ja päinvastoin, vilkkaan
kysynnän aikana helpotettiin mestarien jäseneksi pääsyä. H uomattavim mat vaa
timukset ammattikunnan jäseneksi pääsemiselle oliv a t:
oppipoikana oloaika
3— 7 vuoteen (Englanti, Saksa) ja opiskelun täydentäminen matkustamalla ja
tekemällä työtä eri kaupungeissa (S a k sa ), tutkinto ja näytetyö (katso huom.
92) ja käteiset rahavarat työvälineitään ja työhuonettaan varten. Ellei joku
pystynyt täyttämään näitä vaatimuksia jä i hän palkkatyöläisen asemaan, niin
kutsutuksi kisälliksi. K isällit myöhemmin perustivat erikseen liiton puolustaak
seen aineellisia etujaan. Am m attikuntajärjestö hajosi kauppapääoman sijoittu 
essa teollisuuteen. Lopullinen ammattikuntien laillinen likvidoiminen tapahtui
vasta X I X vuosisadalla (katso myöskin huom. 43).
K au p p iasjä rjestöt gild it syn tyiv ät X I vuosisadalla.
N ä m ä yhdistykset, a l 
kuaan perustettiin itsep u olp stu sjärjestöik si hyökkäyksiä vastaan kauppiaiden
m atk alla ollessa j a ku ljettaessa tavaroita. M yöhem m in kauppiusgildit työsken
telivät kysynnän ja tarjonnan säännöslolem iseksi. N e saa vu ttiv at erikoisoikeuksia
kaupa n älä llä eri paikoissu,
n ou dattam alla sov ittu ja m onopolihintoja.
N äm ä
kauppiasyhdistysten erikoisoikeudet suuresti ehk ä isivä t kotim aisen kaupan ke
h itystä ja sen vuoksi teollisu uskapltalism ln kehityksen oli kaik k ialla raivattava
ne tieltiiän.
..

75. Lemontey, P. E. <1762— 1826) — ranskalainen kirjailija, lakiasaatavan
kokouksen vv. 1791— 1792 ja Hanskan tieteellisen akademian jäsen. K irjoitu ksis
saan käsitteli taloustiedettä ja h istoriaa koskevia kysym yksiä.
76. F erguson, A d a m (1723— 1 818) — skotlantilainen liistorikko ja filosoofim oralisti. H änen teoksensa “ K an salaisyh teisku n n an historian kokem us” on eri
koisesti m ainittava. T äm ä k irja pyrkii tutkim aan ihm isyhteiskunnan kehitystä.
F . teoksessaan, jok a ilm estyi aikaisem m in kuin Sm ithin "K a n so je n rikkaudet .
jo selvästi selitti työnjaon teoriaa. F. tutkim u s työnjaon m yönteisestä ja kieltei
sestii vaikutuksesta hu om attavasti vaikutti Sm ithin katsom uksien kehitykseen.
77. K an tin paralogism i. — K an t m äärittelee paralogism in johtopäätökseksi,
jo k a on m uodoltaan väärä, m utta sisällöltään saattaa olla jok o vä ä rä tai oikea.
78 M anufaktuu riteollisu u s. T av allisesti tällä nim ellä tarkoitetaan tehdaslai
tosta, jossa valm istetaan tekstiilituotteita, s. o. kuitum aisten
raaka-funeideu
m uokkausta. T äm än takia inanufaktuuriteollisuudella usein ym m ärretään teksriilituotantoa. San anm ukaisessa m erkityksessä m anufaktuuri ta rk oittaa kastu
tuottam ista, k äsityötä. L atin alain en s a n a “ m anus” — m erkitsee k äsi. “ facere —
tehdä
T alou stieteessä nm nufaktuu riteollisuutta kutsutaan tuotantotapaa,
syntyi E nglannissa noin X V vuosisad alla ja levisi Eurooppaan melkein X V I I I
vuosisadan loppuun, teollisen vallankum ouksen alkuun asti.
M auufaktnurisen
tuotantotavan voim istuessa feodaalinen yhteiskuntatalous rappeutuu, paaom at
k asaan tu vat ja kauppa kehittyy uusien m eriyhteyksien kuutta Intiaan ja A m erik 
kaan M an ufak tu uri käsitti vaih ekautta, jonka aikana k äsityöstä j a kotiteollisuu
desta siirrytään koneelliseen tehdastuotantoon. E rotukseksi tehtaiden koneellisesta
tuotannosta, m an ufaktuu ri edustan pienempiä ta i suurem pia, käsityöhön Perus
tu v ia tu otantolaitoksia, joissa teknillinen työnjako kehittyy verrattain pitkälle.
79.
K olum buksen A m erik an löytö. v . 1492 aiheutti suuren m uutoksen E u ro o 
pan taloudellisessa eläm ässä. T ä m ä n löydön aih eu ttam at
m uutokset kauppa
teissä ja vnltam erikaupan muodostum inen joh ti keskinäisen kaupan lnajenemi
seen Euroopan m aiden v ä lillä j a m aapallon toisten seutujen kanssa. E u r o o p a s s a
sitä paitsi, alkaa nopea kulta- ja hopea varastojen lisääntym inen joita
A m erikasta. X V I vu osisad alla
eurooppalaisten ja lo je n
m etallien
m äärä kasvot 3— 1 kertaiseksi X V vuosisataan verraten. X \ I I vuosisadalla hui
lan ja hopean arvo teki 26 m iljard ia m ark kaa 2 m iljardin asem asta X V vuo
sisadan lopussa. A m erikan osaksi X V I
vuosisadan k eskivaiheilla tasLi
m ää-
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iä stä
tulee V 4, mutta X V II
vuosisadalla teki 5/ 6 koko kullantuotannosta.
Näin Eurooppa täyttyi ja loilla metalleilla, mutta tavaroiden määrä pysyi mel
kein ennallaan. Tästä johtui suuri tavara-hintojen tason nousu X V I vuosisa
dalla. V iljan hinta nousi 200 % , mutta toisten tavaroiden 500— 600%. H into
jen vallankumous, kuten nimitetään tätä prosessia historiassa, vaikutti hävittä
västä feodaaliseen yhteiskuntaan. Toisaalta se edisti rahapääomien keräänty
mistä harvojen käsiin, toisaalta — se joh ti suurten talonpoikais- ja käsityöläisjou kkojen köyhtymiseen.
Siten Amerikan löytö, yhdistäen maailman kaupan
laajentumisen ja hintojen
vallankumouksen, joudutti
teollisuuskapitallsmin
kehitystä.
80. M eritien In tia an
löysi portugalilainen merenkulkija
Vasco da Gama
v. 1498. Euroopan talouselämälle tällä löydöllä oli myöskin m ullistava vaiku
tus samaten kuin Amerikan löydöllä. Meritie Indiaan (H yvän Toivon niemen
ym päri) on lyhyempi ja
sopivampi kulkutie, kuin maitse, antoi voimakkaan
sysäyksen merikaupan kehitykselle ja johti suureen mullistukseen kansainväli
sen kaupanvaihdon alalla. Kauppa siirtyi pieniltä .sisämerten vesHtii valtamerille. Kansainvälisen vaihdon kehitys, erittäin siirtomaan kauppa edisti kauppapääoman lisääntymistä.
81. Siirtom a ajärjestelm ä alkaa X V I I vuosisadalla, jolloin
eurooppalaiset
valtiot muuttivat jälelle jääneet siirtomaat Amerikan, Aasian ja A frikan pää
omien keräämisen lähteiksi. Täm ä kasaantuminen perustui kotimaisen teolli
suuden suojelemiselle raaka-aineiden siirtomaista kuljetuksen yksinoikeuteen,
ja kotimaan teollisuuden tuotteiden kaupan monopooliin siirtomaissa.
82. Siirtolaisu us X V — X V I vuosisadoilla aiheutui feodaalisen talouden ha
joamisesta ja käsityön rappeutumisesta. Talonpojat vapautuvat maaorjuudesta.
Tilanherrat useimmissa tapauksissa karkoittivat heidät monivuotisista asunnois
taan ja joukottain he kuljeksivat kaupungista kaupunkiin vähitellen kokonaan
vieraantuen tuotannollisesta työstä. Toisaalta kaupassa välikäsien voimistuttua
seuraa käsityöläisten, erikoisesti kisällien köyhtyminen. Siten syntyy irtolaisten
kodittomien ja konnuttomien armeija. Kaupunkien itsehallinnot järjestivät irto
laisille kuritushuoneita ja työkoteja esim. pakkotyöhuoneita.
Irtolaiset, jotka
kieltäytyivät pakkotyöstä, rangaistiin ankarasti, jopa kuoleman rangaistukseenkin.
83. H o llan ti X V I ja X V II vuosisadoilla oli eräs huomattavimpia Euroopan
valtioita. Sen käsissä oli keskittynyt kauppa, Intian. Amerikan, Itämeren ja
Välimeren maiden kanssa. H ollantia kutsuttiin “ Euroopan pankkiiriksi” , “ Eu
roopan rahtaajaksi” j.n.o. M arx luonnehtii H ollannin esimerkilliseksi eurooppalai
seksi kapitalistiseksi kansaksi X V II
vuosisadalla.
Hollanti oli eturivin maa
paitsi kaupassa, myöskin tuotannossa.
H ollantilaista manufaktuuria pidettiin
mallina, jonka mukaan kehitettiin muiden maiden tuotantoa. Tämä kehitys kohdis
tuu erityisesti tuotannon teknilliseen puoleen.
84. K on e syntyi käsityön ja manufaktuurin työnjaon perusteelle. Koneella
on kolme pääteh tävää: olla liike-energian lähteenä, voimansiirtolaitteet ja työtäsuorittava koneisto. Liikekoneisto synnyttiin käyttövoimaa, jo lla käytetään koko
muuta koneistoa. Siirtolaitteet säännöstelee ja siirtää voiman työtäsuorittavaan
koneistoon. “ Työtäsuorittava koneisto” on sellainen mekanismi, jotka saatuaan
liike-energian suorittaa ne liikkeet, jotk a ennen työläinen suoritti samanlaisilla
työvälineillä (M a rx ). Koneet levisivät laajalti teollisuuten kuuluisan teollisen
vallankumouksen aikana X V I I I vuosisadan lopulla. Mikäli koneet tulivat yhä
enemmän käytäntöön sikäli suurteollisuus menestyksellisesti tunki tieltään jäleljiiäneimpiä tuotantomuotoja (käsityö, kotiteollisuus, m anufaktuuri).
85. Babbage, Charles (1792— 1871) — oli matematiikan professori Cambridge
nissä. Työskennellen, paitsi matematiikkaa ja koneoppia myöskin taloustiedettä
koskevien kysymyksien alalla, käsitteli kysym ystä työnjaosta mannfaktuuriteollisundessa ja koneiden käytäntöön tuloa. Hänen huomattavin taloust ieteelline»
teoksensa on “ On the economy o f machinery and m anufactures” (1S32) useasti
M arx viittaa siihen.
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86. K e h r ä ä jä E n glann issa j a k u to ja In tia ssa. M arx ta rk oittaa aja n ja k so a
X V I I I vuosisadan lopussa j a X I X vuosisadan ensim m äistä neljännestä, jolloin
kutom akoneilla oli jo h allitseva asem a tekstiiliteollisuudessa, m utta kehruukoneet olivat vielä heikosti kehittyneet ja eivätk ä pystyneet vielä tunkem aan k äsi
työtä syrjään . Siihen aikaan tuotettiin p u uvillaa E nglantiin Intiasta, siellä ko
neilla kehrättiin langoiksi ja lan gat sitten vietiin takaisin Intiaan, m issä k äsityöläisk u tojat kotiteollisuusvälin eillä valm istivat siitä kangasta. T ätä aikaa k esti
3 0 vuotta, kunnes mekaaninen kutomakone tunkeutui intialaisten kotiteollisuus
työhön. '‘P ääom an ” I osassa M a rx viittaa intialaisen kenraalikuvernöörin huo
m atta viin sanoihin tä m än voiton
seurauksiin : "In tia n alangot ovat
valkeat
kaatuneiden kankurien lu ista ” .
87. L asten työtä käytettiin la a ja s ti X V I I I j a X I X vuosisadan alussa. M u u ta
m issa m aissa (E n g la n ti, S a k sa )
lapset alk oivat tehdä ty ötä 4— 5 vuotiaina,
jonk a ohessa työhön pakotettiin paitsi lastenkotien kasvatit, m y ös kaikki köy
hien lapset. Lasten ty ötä edistää hallitu s, kirkko ja ih m isy stä v ä t Sak sassa ja
Itä v a lla ssa h allitu s an toi m anufaktuuritehtaiden om istajille p alkintoja, jok a
p ojasta j a tytöstä, jok a työskenteli m anufaktuurityössä. K aupunkien itsehallin
toja velvoitettiin erottam aan lapset vanhem m istaan, pitäm ään vaaria siitä, ettei
v ä t lapset karanneet m anufaktuuriteh taiden töistä. M anufak tuurityössä lapsia pi
dettiin rask aissa olosuhteissa sitävarten nimenom aan varatuissa taloissa. I le työs
kentelivät 13— 14 tu n tia vuorokaudessa. K atsom atta lukuisiin, lustentyötä jä r 
jestäv iin lakeihin, varsinainen
säännöstely alkoi vasta v. 1833. kun oli anka
rasti m äärä tty alin työläisten ik äraja ( 9 vu o tta) ja työpäivän pituudeksi ( 8 tu n 
t ia ), 13— 18 iässä olevien työläisten työpäivän pituus oU m äärätty 12 tunniksi.
S8.
W y a t t, John (1 7 0 0 — 1766) — englantilainen k eksijä, joka paransi v. 1735
kehruukoueeu. H än tä ei tu le sekoittaa toiseen kuuluisaan englantilaiseen keksi
jään J am es W a ttiin jok a keksi v. 17G9 höyrykoneen,
8 9 . A rkw righ t. It. (17 3 2 — 1792) — T oim i aluksi parturina, m utta m yöhem 
min oli mekanikkona. Vuonna 1768 A , rakensi kehruukoneen, johon teki joukon
jtarannuksia. P ian täm än jälkeen hän perusti om an tehtaan N ottingham iin ja
sitten Crom fordiin. jo ssa otti käytäntöön vesivoimakoneen,
90. H erk u les — on tunnettu kreikkalaisen m uinaistarun sankari, jo k a suo
ritti joukon urotöitä^ joissa vaadittiin yli-ihm isen voimia.
91. lire . André (1778— 1857) — kem ian professori
Glasgow in yliopistossa,
llä u kirjoitti kem iasta, geologiasta ja teknologiasta. T aloustieteellisessä ^k irjal
lisuudessa on hän tunnettu k irja ilija . Hänen teoksistaan m ainittakoon
M anufnktuurin ku rjuu s” , ensiksi ilm estyn yt E nglannin kielellä v. 1S35. M ainitussa teok
sessaan U re erikoisesti ylistää konetekniikkaa ja suurteollisuutta.
92. R anskalainen
sana
chef
d’oeuvre,
m erkitsee
"m allikelpoinen
tuote
X V — X V I vuosisadoilla, näillä
sunoilla tarkotettiin niiytetyötä. jok a
kisällin
täytyi su orittaa m estariksi päästäkseen, ja tullakseen m erkityksi vastaavan a m 
m attikunnan luetteloihin (katso huom. 7 4 ) .
T ä m ä oli käytännössä pääasiassa
R an sk assa j a S aksassa.
.
93. Colbert, Jean B aptiste (10 1 9-1 6 83 ) — Ranskan kuninkaan
L ud vig X V
huom attava m inisteri, m erkantilistisen politiikan huom attava edustaja. E disti
teollisuutta ja kauppaa valtiovallan avulla. V arsinkin Colbert laajen taa tehdas
teollisuutta, antaen niiden om istajille erilaisia etuoikeuksia, m utta sam alla alisti
teollisuuden ankaran valtion säännöstelyn alaiseksi, jä rje sti ja ra jo itu vapaata
k ilpailua.
.
.. .
94. H a rv e y W ilja m (1578— 1658) — huom attava englantilainen lää kä ri ny
k ya ja n fysiologian p eru stajia. H a rveyn suurin ansio on siinä, että hän ensiksi
selvitti ihm isen verenkierron.
„
_
95. Steuart, Jam es (1 7 1 2 — 1780) — m erkantilisti. H änen esittäm änsä on tun
nettu tuotantokustannuksien teoria j a rahateorla. H änen kuuluisa teoksensa
‘‘T u tk im u s poliittisen talousueteen p eriaatteista” ilm estyi v. 1767.
*6 , W ilh e lm Oranialaineti (16 5 0 — 1 702) — Englniiniu kuningas 1688 vallan

171

LIITE

kumouksen jälkeen. W ilhelm Oranialaisen aikana
lampaanomistajien puolue,,
puolustaen porvariston etuja m aanviljelijöitä vastaan, suuresti vaikuttaen maan
hallintoon. Englannin parlamentti, joka valitsi W. O. valtaistuimelle, tuntuvasti
rajoitti kuninkaan valtaa parlamentin eduksi.
97. “ N elikym ppisen m ies” — siten kuuluisa satiirikko Voltaire nimittää köy
hiä, uutteria mutta pientuloisia talonpoikia.
98. H o rro r vacui (latin ) — tyhjänpaikan kauhu.
99. K ap italistisen koron syn ty alkaa siltä aikakaudelta, jolloin pääoma tun
keutuu maanviljelykseen.
Kapitalistisen
m aanviljelyksen ohessa
maatalous
tuotannossa järjestyy erikoinen farmari-kapitalistinen luokka ja samanaikaisesti
maaseudun palkkatyöläiset, jotk a tekevät työtä maanomistajille. Feodaalisella
aikakaudella maanvuokraaja tavallisesti muokkasi maansa ilman vierasta työvoi
maa. Hänen tulonsa muodosti ikäänkuin hänen työpalkkansa, mutta hänen suo
rittamansa vuokramaksu tilanom istajille muodosti feodaalisen tilanomistajan
maakoron ja siten im i kaiken lisätyön. Täm ä feodaalinen korko on ehdottom asti
erotettava kapitalistisesta korosta, jok a muodostuu vuokraajan siirtyessä palk
kaamaan vierasta työvoimaa. Tässä tapauksessa vuokraajaluokka muuttuu kapi
talistiseksi luokaksi maataloudessa. Sen tulolähteenä on työläisten lisätyö ja muo
dostavat ne kapitalistisen voiton. M aanomistaja, koron muodossa, saa vain maan
viljelyksen tuotantohinnan ylijääm än, s.o. tuotantokustannuksien ja fa rm a rin
keskinkertaisen voittoylijäämän. Kapitalistinen korko muodostaa vain yhden
osan palkkatyöväen työn tuottamasta koko lisäarvosta (koska toisen osan siitä
m uodostua farm arin v oitto), päinvastoin kuin on asia feodaaliseen korkoon näh
den. joka sisältää vuokraaja-talonpojan luoman lisätuotteen kokonaan tai mei
kein kokonaan (katso huom. 103 ja 104).
100. R ieardon m aakorkoteoria an a lysoi differen tiaalik orkoa. V iim e m ainittu
m erkitsee eroa m a an viljelys tuotteiden yksilöllisesti- ja yhteiskunnallisesti vä lt
täm ättöm än arvon välillä, jo k a johtuu m aaperän hedelm ällisyyden erilaisuudesta
j a m aa-alan etäisyydestä m yyntipaikoista, tahi m aatalouden erilaisesta intenfisioim isesta. R ieardon m ielestä d ifflren tia alik ork o m enee kokonaisuudessaan m aan
om istajalle. H u o lim atta tekem istään hu om attavista virheistä (kuten absoluutti
sen m aakoron kieltäm inen, m aan tuottavaisuuden ja tk u v a aleneminen, melkein
kaikkien suuntien talousoppineet tun n u stavat hänen teoriansa d ifferentiaalik orosta. M a rx h u o m attav asti k orja si R ieardon teoriaa, sa m a lla teoreettisesti pe
rustellen absoluuttisen koron.

.

.

.

101. Deus ex nuuhina (la t.) — kirjaim ellisesti m erkitsee: jum ala koneesta;
lauseen ajatus o n : äkkiä, ikäänkuin taikasauvan viittauksesta. Entisajan draa
man k irjoitta jat usein lopettivat draam ansa odottamattomaan jum alien sekaantUUi0 2 ^ K o lo n — siten I I I — I V vuosisadoilla R oom an keisarikunnassa k utsut
tiin m a an vilje lijä ä, jok a oli kiinnitetty m aahan . T ä m ä oli om alaatulsensa m uoto
m aaorjuu tta, jolloin m a a n v ilje lijä llä oli m u u tam ia oikeuksia m ieskohtaiseen vaPaUl ® “ Kapitalistista korkoa

Irlannissa

X IX

vuosisadan

ensim m äisellä

puolis

kolla ¿ Ä
koska irlan tilaisella fa rm a r illa el vielä
puolifeodaalinen luonne. Irlantilainen fa rm a ri oli
m aanvu ok raaja j a hän itse
m uokkasi m aan, p alk ka am a tta vierasta työvoim aa. Sentähden hänen tulonsa e
ollut voittoa, vaan ikäänkuin hänen ty ö p a lk k a a n sa ; tilanom istajan £ l o to a » oU
y lijää m ää työpalkasta, vaan ei tuotannon voitosta j a alten ei oilnt k ^ p l t o u a i s ^
korkoa. T ä m ä tilanne m uuttuu kapitalism in kehittyessä m a a tO °Q d e«M . t o
daalisen m aan vu ok raajan sijaan tuli farm ari-k ap ital s
'
k
h it t v v
sik äli
104.
K apitalistinen m a an viljelys E nglannissa ja Saksassa kehittyy . ik
kuin feodaalinen farm ari om aksuu kapitalistisen tuotantotavan m ^ v U J e ly k s e s r t l
so
ryhtvy k äy ttä m ää n p alkkatyövoim aa. E nglann issa tuma
a lk oi J
X 4 V vuosisadalla j a loppui X V I I I . S ak sassa kapitalisttnen fa r m a n alkaa kehit
trn vasta X V I I I vuosisadan lopussa.

(K a ts o huom . 9 9 ja

lt w ).
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105. M arx ei lähemmin osota, tarkottaako hän James M illiä vaiko hänen poi
kaansa John Stuart Milliä (jälkim äiseen nähden katso huom. 62 ). James Mill
ja John Stuart Mill kannattivat koron verottamista. Nähtävästi M arx tarkoittaa
tässä James Milliä, joka on varhaisempia kirjailijoita ja teoksessaan "P oliit
tisen taloustieteen elementit” (1821) esiintyi maakoron verottamisen puolesta.
James M ill (1773— 1836) — oli Ricardon läheinen seuraaja, eräs selväpiirteisimpiä ricardolaisen koulukunnan edustajia. K irjoitti myöskin huomattavan teok
sen “ Intian historia” (181S).
106. Cherbuliez, Antoine Elise (1797— 1869) — oli sveitsiläinen talousoppi
nut, Sismondin vaikutuksen alainen. Hän kritikoi kapitalistista rakennetta
teoksessa jota M arx I I I niteessä analysoi “ Lisäarvon teoriassaan” ,
107. HUditsch, Richard — kirjoittanut muutamia teoksia ( “ Aristocratic taxa
tion” , 2 — ed. 1842; “ The incom e ta x ” , 1843), ankarasti arvostellen Englannin
rahavarajärjestelm ää, joka Hildtschin mielipiteen mukaan, turvaa tilanomista
jien etuja ja siirtää koko rasituksensa sille väestön osalle joka työskentelee
teollisuudessa.
108. Campagna (d i Roina) paikkakunta Italiassa, Sisilia ja Palestiina, van
haan aikaan nämä maat olivat kukoistavia alueita erittäin rikkaine kasvullisuuksineen, tunnettuja hyvästä ilmanalastaan ja tiheästä asutuksestaan.
109. P eity, W iljam (1623— 1687) huomattava englantilainen talousoppinut,
joka osallistui uutterasti myöskin Englannin valtiolliseen elämään. Hän hankki
miljoonien omaisuuden ja sai päiirin arvonimen. Poliittisen taloustieteen histo
riassa hän on tunnettu työnarvon teorian luojana ja yhtenä poliittisen talous
tieteen perustajana.
Huomattavimmat hänen teoksistaan 11 : "Tutkielma veroista” , ilmestyi
v. 1662
. "Poliittinen yleiskatsaus eli Irlannin anatom ia” 1672 ja Poliitti
nen laskuoppi” — ilmestyi vasta hänen kuolemansa jälkeen, v. 1690.
110. K arl I I (1630— 1685) Englannin kuningas, vuonna 1649 mestatun Karl
I :sen poika. K arl II :sen astuminen valtaistuimelle v. 1660 merkitsee ensimmäi
sen Englannin vallankumouksen loppua ja restauration alkua. H änen hallitus
kautenansa alkaa p e r u s t u s l a i l l i n e n hallitusmuoto Englannissa.
111. Bolton..— suuri tehdaskaupunki Lancashiressä, Englannissa, huomattava
rauta- ja tekstiiliteollisuuskeskus.
112. Manchester — iso tehdaskaupunki Englannissa, tekstiiliteollisuuden
keskus.
.
113. Trade-unioksi — kutsutaan Englannin työläisten ammattiliittoa.
N y
kyään tunnettu vanhoillisuudestaan, Trade-unio vuoteen J824 Englannissa pidet
tiin laittomana järjestönä. (Katso huom. 114 i.
_
_
114. Laki koalitioista v. 1825 peruutti entiset irade-unioitten toiminta kiellot.
Sen mukaan sallittiin pitää työläisten kokouksia yleisten työsopimusten paranta
miseksi, erityisten sopimusten laatimista varten, työpalkan suuruuden ja työpäi
viin pituuden määräämiseksi erityisissä töissä. Katsomatta siihen, että vuoden
1825 lait kielsivät pakollisten sopimusten käytön ja niiden velvoittavan luonteen
molempiin asianomaisiin nähden ja osaltaan, se antoi sysäyksen Englannin am
matillisen liikkeen laajaan kehitykseen (K atso huom. 113.)
115. Huskisson, W iljam (1771— 1839) — Englantilainen politiikko, joka osal
listui useihin ministeriöihin. Näistä ajoista alkaen vakiintuu vapaan
kaupan
politiikka Englannissa.
116. Owen, Robert (1771— 1858) — englantilainen utopistinen kommunisti,
jonka M arx ja Engels pitivät “ suurena utopistina” . Käsityöläisen poika, Owen
nuorena oli liikeapulaisena ja pinn hänestä, ahkeruutensa, rehellisyytensä ja
kykyjensä vuoksi tuli puuvillatehtaan joh taja New Lanarkissa. Siellä hän teki
ensimmäisiä kokeitaan työläisten olosuhteiden ja aseman parantamiseksi. Pie
nessä ajassa New Lanark muuttui mallikelpoiseksi, kukoistavaksi kyläksi, Jossa
asukkaat olivat terveitä työläisiä, työn tuottavaUuus huom attavasti kohosi ja
voitot jop a suurenivatkin. New Lanarkilainen kokemus tuli tunnetuksi ympäri
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maa p an oa j a Otvenista tuli kanaan suosima henkilö. Mutta hän ei pysähtynyt
tähän, IIän alkoi taistelun valtion sekaantumisesta työläisten ja työnantajien
keskinäiseen suhteeseen, ja hänen ansiotaan on, että hän ensimmäisenä julisti
‘ ‘ työläis! a in sääd änn ön" aatetta. Siitä asti porvaristo alkoi katsoa karsaasti Owe-

nia ja häneen kohdistui ankara viha, kun Owen julisti itsensä uskonnollisen
teeskentelyn ja porvarillisen avioliiton vastustajaksi ja kommunismin kannatta
jaksi. Vuonna 1826 Owen yritti Amerikassa ylläpitää kommunistista siirtolaa,
nimellä “ Uusi Saksa” , pannen tähän yritykseen melkein koko omaisuutensa. Y ri
tys ei menestynyt, koska siirtola ei voinut menestyksellä vastustaa sitä ympä
röivää kapitalistista vaikutusta. Tästä vastoinkäymisestä Owen ei kuitenkaan
lannistunut, vaan jatkoi Englannissa aatteillensa ajam ista: hänestä tulee tällöin
kooperatiivi-osakeyhtiöiden aatteen levittäjä. Hän perusti “ työläisten myymä
löitä” , joissa tuotteita saataisiin, ei rahalla vaan “ työkuiteilla” , ja liittyi koko
naisuudessaan työväenliikkeeseen, joka oli nousukaudessaan “ tshartisnu” —
liikkeen muodossa. Owen vastusti vallankumouksellisia taistelumuotoja ja a joi
kaikkien englantilaisten työläisten järjestäm istä suureen ammattiliittoon. Owe
nin oppilaat ottivat välittöm ästi osaa "tshartistien” liikkeeseen kuuluen liik
keen “ kohtuullisempaan, rauhallisempaan siipeen” .
Huomattavin Owenin kirjoittam a kirja on hänen “ Hunisluonteen muodostu
minen” , jossa hän kehittää X V III vuosisadan englantilaisten ja ranskalaisten
materialististen filosofien ihannetta.
117. T sh artisn u , proletariaatin vallankumouksellinen sosiaali-poliittinen liike.
Britannian X I X vuosisadan toisella neljänneksellä. Sen välittömänä päämääränä
oli yleisen äänioikeuden saavuttaminen ja poliittisen vallan valloittaminen työ
väenluokan käsiin. Uiike alkaa 1830-luvulla. Käytännöllisen järjestöm uodon se
saa vv. 1836— 1842. Vuonna 1 8 4 9 se alkaa laimeta ja v . 1857 lopullisesti ha
joaa.
118. K o lm a s sääty Ranskassa keskiajan lopulla, ennen v. 1789 edusti koko
kansan kaikkia kerroksia paitsi kahta, etuoikeutettua sä ä ty ä : aatelistoa ja pa
pistoa. Virallisesti Ranskan väestö ennen v. 1789 vallankumousta
jakaantuu
kolmeen säätyyn: papistoon, aatelistoon ja n.s. kolmanteen säätyyn. K olm as sää
ty ei ollut yhtenäinen ryhmä. Siihen kuului porvaristo, sivistyneistö, talonpoikaisto, käsityöläiset ja palkkatyöläiset.
Vuoden 1789 suuri vallankumous hä
vitti säätyjen eriarvoisuuden ja saatti kaikki kansalaiset lain edessä yhdenarvoisiksi.
Mutta säätyjen hävittäminen puhdisti maaperän vieläkin
räikeärnmiille etujen ristiriitaisuudelle eri yhteiskuntaluokkien, etupiiäsä
porvariston
j a proletariaatin välillä, jotka
varhaisem m in k uuluivat kolmanteen
säätyyn.
119. Saini, George (1804— 18761 k irja ilija n salanim i. R anskalainen huom attava
k irju iljatar. Ilä n oli naisten em ansipation, vapauttam isen puolustaja,
ja yksi
huom attavista R an sk an k irjallisuuslilkkeen jo h ta jista . Saint Simonin ja edistys
mielisten filosofisten virtausten ajam ien aatteiden harras k annattaja ja osallis
tui Ranskan vallankum oukseen v. 1848. K irjo itti jouk on rom aaneja, jossa p ääasi
assa a jo i tunteiden vapauden aatteita ja uulsten em ansipation asiaa, ja protesteerasi naisten k otiorjuu tta vastaan . M iltei kaikki hänen
rom aaninsa on kään
netty venäjänkielelle ja ov at olleet yleisessä suosiossa.
M arxin sita atti on k ir
ja sta

“Jean

S h isk a” .

120. Annenkov, P. V . (1812— 1887) Venäläinen kirja ilija, .loka paljon mat
kusteli E uroopassa kohdaten matkoillaan useimmat viimei uosisadan alkupuo
liskon h u om attavinunat
kommunistit Länsi-Euroopassa.
Muistelmissaan haukuvaa kohtauksiaan M arxin ja Engelsin kanssa.
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