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KOLMANNEN PAINOKSEN ESIPUHEET

I

Tämä teos ei ole suinkaan minkään ’’sisäisen pakon” hedel
mä. Päinvastoin.

Kun herra Diihring kolme vuotta sitten sosialismin oppi
laana ja samalla sen uudistajana äkkiä heitti taisteluhaas
teensa vuosisadalleen, vaativat ystäväni Saksassa yhä uudel
leen, että minun olisi kriitillisesti selvitettävä tätä uutta so
sialismin teoriaa sosialidemokraattisen puolueen pää-äänen- 
kannattajassa, silloisessa ”Volksstaat”-lehdessä. He pitivät 
tätä ehdottoman välttämättömänä, jottei uudella lahkolais- 
hajaannuksella ja sekaannuksella olisi minkäänlaisia juurtu- 
mismahdollisuuksia nuoressa puolueessamme, joka vasta niin 
vähän aikaa sitten oli saavuttanut täyden yhtenäisyytensä. 
He kykenivät arvioimaan olosuhteita Saksassa pahemmin kuin 
minä, velvollisuuteni oli siis uskoa heitä. Samalla kävi ilmi, 
että osa sosialistista sanomalehdistöä .tervehti vastakäänty- 
nyttä niin lämpimästi, että läpi hyväntahtoisuuden, jolla nuo 
puoluelehdet suhtautuivat herra Diihringin hyvään tahtoon, 
paistoi toinenkin seikka: juuri tuon Diihringin hyvän tahdon 
mukana ne huomaamattaan nielaisivat kaupanpäällisiksi 
Diihringin opinkin. Ilmaantui myös henkilöitä, jotka jo oli
vat valmiit levittämään tätä oppia työläisten keskuuteen 
helppotajuisessa muodossa. Ja kaiken tämän lisäksi herra 
Diihring pienen lahkokuntansa kanssa käytti kaiken reklaa
minteko- ja juonittelutaitonsa pakottaakseen ’’Volksstaat”- 
lehden ratkaisevammin määrittelemään kantansa tähän 
uuteen oppiin, joka esiintyi niin valtavan suurin vaatimuksin.

Tästä huolimatta kului vuosi, ennenkuin sain päätetyksi, 
että jättäisin muut työt vähemmälle ja iskisin hampaani tuo
hon happamaan omenaan. Mutta sepä olikin omena, joka 
piti syödä kokonaan, jos kerran palan puraisi. Eikä se ollut 
vain hapan — se oli samalla aika paksu. Tuo uusi sosialismin 
teoria esiintyi uuden filosofisen järjestelmän viimeisenä käy
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tännöllisenä tuloksena. Sitä oli siis tarkasteltava tuon järjes
telmän yhteydessä ja tutkittava samalla itse järjestelmäkin. 
Oli edettävä herra Diihringin jäljessä samalle laajalle alueelle, 
jolla hän käsitteli kaikkia mahdollisia asioita ja eräitä mah
dottomiakin saman tien. Näin syntyi artikkelisarja, jota vuo
den 1877 alusta lähtien julkaistiin ”Volksstaat”-lehden seu
raajassa, Leipzigin ”Vorwärts’issä”. Tässä nuo kirjoitukset 
nyt ilmestyvät kirjan muodossa.

Asian laatu siis itse vei arvostelun pakostakin perinpohjai
suuteen, joka on mitä epäsuhtaisin itse asian — siis Diihrin- 
gin kirjoitusten — tieteelliseen sisältöön nähden. Kaksi muu
takin seikkaa voi esittää tuon perinpohjaisuuden puolustuk
seksi. Yhtäältä sain siten kyseessäolevan moninaisen aihepii
rin puitteissa tilaisuuden kehitellä myönteisesti käsityksiäni 
eräistä kysymyksistä, jotka nykyisin herättävät yleisluontoi
sempaakin tieteellistä tai käytännöllistä mielenkiintoa. Näin 
kävi joka luvussa, ja vaikkei tämän teoksen tarkoituksena voi
kaan olla toisen järjestelmän esittäminen herra Diihringin 
’’järjestelmän” vastapainoksi, toivon lukijan sentään huomaa
van, miten sisäinen yhtenäisyys liittää toisiinsa esittämiäni 
mielipiteitä. Olenkin jo saanut tarpeeksi todistuksia siitä, 
ettei työni tässä suhteessa ole ollut vallan tuloksetonta.

Toisaalta ei ’’järjestelmää luova” herra Diihring ole yksi
näinen ilmiö tämän hetken Saksassa. Jonkin aikaa siellä jo 
ovat putkahdelleet maasta järjestelmät maailman syntyopista 
ja yleensäkin luonnonfilosofiasta, politiikasta ja taloustietees
tä, tusinakaupalla järjestelmiä, jotka nousevat yhdessä yössä 
kuin sienet. Pikkuisinkaan filosofian tohtori, jopa ylioppilas
kaan ei enää tyydy vähempään kuin täydellisen ’’järjestel
män” tekoon. Niinkuin uudenaikaisessa valtiossa edellyte
tään, että valtion jokainen kansalainen on kypsä arvostele
maan kysymyksiä, joista hänen on äänestettävä, niinkuin ta
loustieteessä otaksutaan, että jokainen kuluttaja perusteelli
sesti tuntee kaikki tavarat, joita joutuu elämänsä ylläpidoksi 
ostamaan — niin pitäisi nyt menetellä tieteenkin alalla. Tie
teen vapaudella tarkoitetaan sitä, että kirjoitetaan kaikesta, 
mitä ei ole tutkittu, ja esitetään se ainoana ankarasti tieteel
lisenä menetelmänä. Herra Diihring on kuitenkin tämän 
äänekkään valetieteen kaikkein tyypillisimpiä edustajia, vale- 
tieteen, joka nykyisin työntyy etualalle kaikkialla Saksassa ja 
vaimentaa kaikkien muiden äänet toitottaessaan kimakasti 
hölynpölyään. Mahtipontista hölynpölyä runoudessa, filoso
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fiassa, politiikassa, taloustieteessä, historiankirjoituksessa, 
mahtipontistä hölynpölyä puhujalavoilla ja opettajankorok- 
keilla, mahtipontista hölynpölyä kaikkialla, tyhjää sanaheli
nää, joka vaatii, että juuri se on tunnustettava eteväksi ja 
syvämieliseksi muiden kansojen yksinkertaiseen, tympeän 
rahvaanomaiseen hölynpölyyn verrattuna. Mahtipontinen 
hölynpöly se on Saksan älyteollisuuden luonteenomainen 
joukkotuote, halpa ja huono niinkuin muutkin saksalaiset 
tehdastuotteet, joiden rinnalla se valitettavasti ei päässyt esit
täytymään Filadelf iässä.1 Jopa Saksan sosialismikin — sii
tä saakka nimittäin, kun herra Diihringin hyvä esimerkki on 
ollut vaikuttamassa — puhuu melko tavalla mahtipontista 
hölynpölyä ja työntää esiin yhden ja toisen kerskailemaan 
’’tieteellä”, josta asianomainen ’’kuitenkaan ei ole yhtään mi
tään oppinut”. Se on penikkatautia, osoitus siitä, että Sak
san opiskeleva nuoriso on kääntymässä sosialidemokratiaan. 
Tauti liittyy erottamattomasti tapahtumaan, mutta kyllä työ- 
läistemme ihmeellisen terve luonto sen on voittava.

Ei ollut minun syytäni, että jouduin seuraamaan herra 
Dühringiä aloille, joilla voin liikkua korkeintaan harrasteli
jan asiantuntemuksella. Tällaisissa tapauksissa olenkin enim
mäkseen rajoittunut esittämään oikeat, eittämättömät tosi
asiat vastustajani väärien tai vääristeltyjen väitteiden vasta
painoksi. Niin olen tehnyt lakitieteen ja useissa tapauksissa 
luonnontieteen alalla. Toisissa taas kosketellaan teoreettisen 
luonnontieteen yleiskäsityksiä, liikutaan siis alalla, jolla luon
nontutkijaksi erikoistuneenkin täytyy siirtyä omalta erikois
alaltaan naapuritieteiden piiriin —- siis alalle, jolla hänkin 
herra Virchowin todistuksen mukaan on vain ’’puolittain 
asiantuntija” kuten me muutkin. Toivottavasti minullekin 
siis totuttuun tapaan annetaan anteeksi pienet epätarkkuu
det ja sanonnan epätäsmällisyydet.

Lopetellessani tätä alkulausetta minulle saapuu herra Diih
ringin laatima kirjakaupan ilmoitus herra Diihringin uudesta 
’’uraauurtavasta” teoksesta: ’’Neue Grundgesetze zur ratio
nellen Physik und Chemie”2. Vaikka tiedänkin fysiikan ja 
kemian tuntemukseni perin puutteelliseksi, uskon jo sentään 
tuntevani kyllin hyvin herra Diihringin itsensä, ja luulen siksi

1 Engels tarkoittaa 1876 toimeenpantua Filadelfian maailman
näyttelyä — Toim.

2 Järkiperäisen fysiikan ja kemian uudet peruslait.
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voivani näin etukäteen, hänen teostaan näkemättäkin sanoa, 
että siinä esitetyt fysiikan ja kemian lait niihin liittyvine 
väärinkäsityksineen ja loppuun jauhettuine lauseparsineen 
ovat arvokasta seuraa herra Diihringin aikaisemmin keksimil
le, seuraavansa käsittelemilleni taloustieteen, maailmankaa- 
vailun jne. laeille, ja että herra Diihringin suunnittelema ri- 
gometri eli hyvin alhaisten lämpötilojen mittaamiseksi val
mistettu laitos ei kelpaa mittaamaan minkäänlaisia lämpö
tiloja, ei korkeita eikä alhaisia — se tepsii vain herra Diihrin
gin oman tyhmänylpeyden mittaamiseen.

Lontoo, kesäkuun 11 pnä 1878.

II

En osannut odottaakaan, että tämä kirja ilmestyisi uutena 
painoksena. Asia, jota siinä arvostellaan, on tällä hetkellä 
milteipä unohtunut, ja arvostelu itse on julkaistu sekä osina 
Leipzigin ’’Vorwärts”-lehdessä 1877 ja 1878 joutuen siten tu
hansien lukijain käsiin, että myöskin erillisenä kirjan muo
dossa suurena painoksena. Kuinka joku vielä voi tuntea mie
lenkiintoa siihen, mitä minulla vuosia sitten oli sanottavana 
herra Dühringistä?

Lähinnä saanen tästä kiittää sitä seikkaa, että tämä kirja 
kuten useimmat muutkin niihin aikoihin saatavina olleet 
teokseni kiellettiin Saksan valtakunnassa heti sosialistilain 
julkaisemisen jälkeen. Kaikkien, joita Pyhän Allianssin mai
den perinnöllinen virkavaltaisuus ei ollut kahlinnut ennakko
luuloillaan, piti ilman muuta käsittää, mitä tuollaisesta toi
menpiteestä oli seurauksena: kiellettyjen kirjojen levikki kas- 
voi kaksin- ja kolminkerroin, paljastaen vain Berlinin herro
jen voimattomuuden — he kykenivät kyllä kieltämään, mut
ta eivät pystyneet kieltojaan toteuttamaan. Saksan valtakun
nan hallituksen rakastettavuuden ansiosta minä nyt saan hoi
dettavakseni ylivoimaisen paljon uusia painoksia kirjasistani. 
Minulla ei ole aikaa tarkistaa tekstiä siinä määrin kuin pi
täisi, useimmat kirjat on painatettava entisenlaisina.

Muuan toinenkin seikka on otettava huomioon tässä yhtey
dessä. Arvostelemani herra Diihringin ’’järjestelmä” ulottuu 
sangen laajalle teoreettiselle alueelle, minun oli pakko seu
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rata häntä kaikkialle ja asettaa omat käsitykseni hänen käsi- 
tystensä vastapainoksi. Kielteinen arvostelu muuttui sillä 
tavoin myönteiseksi, polemiikki kääntyi enemmän tai vähem
män yhtenäiseksi esitykseksi dialektisesta menetelmästä ja 
kommunistisesta maailmankatsomuksesta, jota Marx ja minä 
edustamme, ja näin kävi varsin monilla ja laajoilla alueilla. 
Tämä katsomustapamme on, sen jälkeen kun Marx sen ensin 
esitti maailmalle teoksessaan ’’Misère de la Philosophie”1 ja 
Kommunistisessa Manifestissa, elänyt runsaan kahdenkym
menen vuoden itämisajan, kunnes se ’’Pääoman” ilmestyttyä 
on yhä suuremmalla nopeudella levinnyt aina vain laajempiin 
piireihin, tällä hetkellä jo yli Euroopan rajainkin, saaden kan
nattajia ja herättäen huomiota kaikissa maissa, missä vain on 
toisaalta proletaareja ja toisaalta häikäilemättömiä tieteelli
siä teoreetikkoja. Näyttää siis olevan yleisöä, joka tuntee 
asiaa kohtaan niin suurta mielenkiintoa, että se ottaa kau- 
pantekijäisinä vastaan jo monessakin suhteessa kärkensä me
nettäneen polemiikin Diihringiä vastaan, kun sillä samassa 
yhteydessä on tilaisuus tutustua myönteisten katsomusten 
kehittelyyn.

Huomautan samalla: Koska tässä kehitelty katsomustapa 
on suurimmaksi osaksi Marxin luomaa ja kehittelemää ja vain 
vähäiseltä osalta minun itseni, oli meistä ilman muuta selvää, 
ettei minun esitykseni tapahtunut hänen tietämättään. En
nen painatusta luin hänelle koko käsikirjoituksen, ja Marx 
on kirjoittanut itse taloutta koskevan kymmenennen luvun 
(’’Kriitillisestä historiasta”). Valitettavasti minun vain oli 
sitä hieman lyhennettävä eräiden ulkonaisten seikkain vuok
si. Meillähän olikin aina tapana, että toinen auttoi toista 
omalla erikoisalallaan.

Tämä uusi painos on yhtä lukua huomioonottamatta aivan 
samanlainen kuin edellinen. Minulla ei ollut aikaakaan pe
rusteelliseen tarkistukseen, niin mielelläni kuin olisin halun
nutkin muuttaa monia kohtia esityksessäni. Mutta velvolli
suutenani oli saattaa painokuntoon Marxin jälkeenjääneet 
käsikirjoitukset, ja tämä on kaikkea muuta tärkeämpää. Ja 
sitäpaitsi omatuntoni asettuu vastustamaan kaikkia muutok
sia. Teos on taistelukirjoitus, ja olen mielestäni vastustajal
leni velkaa sen, etten käy parantelemaan mitään omalta osal
tani, kun hänkään ei voi parannella omaltaan. Voisin vain

1 Filosofian kurjuus.
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vaatia itselleni oikeutta vastata herra Dühringin laatimaan 
vastineeseen. Mutta en ole lainkaan lukenut, mitä herra 
Dühring hyökkäykseni johdosta kirjoitti, enkä aio sitä lukea
kaan ilman erikoista syytä, sillä olen selvittänyt välini hänen 
kanssaan teoreettisesti. Ja minun on sitäkin tarkemmin nou
datettava kirjallisen ottelun sopivaisuussääntöjä hänen suh
teensa, kun Berlinin yliopisto myöhemmin teki hänelle niin 
häpeällistä vääryyttä. Onhan yliopisto kyllä saanut siitä ran
gaistuksen. Yliopisto, joka alentuu tunnetuissa olosuhteissa 
kieltämään herra Dühringiltä opetusoikeuden, ei saa ihme
tellä, jos sille sitten yhtä tunnetuissa olosuhteissa väkisin 
työnnetään herra Schwenninger.

Ainoa luku, johon olen tehnyt selventäviä lisäyksiä, on 
’’Teoreettista”, kolmannen osan toinen luku. Vastapuoleni- 
kaan ei voi moittia minua tästä, koska kysymyksessä olevassa 
kohdassa koskettelen erästä katsomukseni ydinkysymystä ja 
koetan puhua kansantajuisemmin sekä täydentää ajatus- 
yhteyttä. Tähän oli olemassa ulkonainenkin syy. Olin muo
vannut kolme lukua (johdannon ensimmäisen ja kolmannen 
osan ensimmäisen ja toisen) ystävälleni Lafarguelle itsenäi
seksi kirjaseksi ranskantamista varten, ja koska ranskankie
listä laitosta käytettiin italialaisen ja puolalaisen käännöksen 
pohjana, olin toimittanut saksalaisenkin laitoksen nimellä”Die 
Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissen
schaft”.1 Muutamassa kuukaudessa kirjasesta on otettu kol
me painosta, se on ilmestynyt venäjäksi ja tanskaksikin kään
nettynä. Kaikissa näissä laitoksissa olin tehnyt lisäyksiä vain 
kyseessäolevaan lukuun, ja olisihan ollut kovin turhantark
kaa, jos olisin säilyttänyt alkuteoksen uuden painoksen sa
nasta sanaan muuttamattomana vastoin myöhäisempää, kan
sainväliseksi tullutta korjattua laitosta.

Muut muutokset, joita olisin halunnut tehdä, koskevat pää
asiassa kahta kohtaa. Ensinnäkin ihmiskunnan alkuhisto
riaa, johon Morgan antoi avaimen vasta 1877. Mutta koska 
myöhemmin teoksessani ’’Der Ursprung der Familie, des Pri
vateigentums und des Staats”,2 julkaistu Zürichissä 1884, olen 
ollut tilaisuudessa käyttämään jälkeenpäin tarjoutunutta ai- 
nehistoa, riittääkin tässä vain viittaus tuohon myöhäisempään 
teokseen.

1 Sosialismin kehitys utopiasta tieteeksi.
2 Perheen, yksityisomaisuuden ja valtion alkuperä.
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Toisena on teoreettista luonnontiedettä käsittelevä osa. Mo
ni kohta siinä on kovin avuttomasti esitetty, ja moni seikka 
voitaisiin nyt ilmaista paljon selvemmin ja täsmällisemmin. 
Koska en katso noiden korjausten tekemistä oikeudekseni, 
on velvollisuuteni juuri senvuoksi suorittaa itsekritiikkiä 
tässä.

Marx ja minä olimme kaiketi ainoat, jotka pelastimme tie
toisen dialektiikan idealistisesta saksalaisesta filosofiasta ma
terialistiseen luonnon- ja historiankäsitykseen. Mutta dia
lektinen ja samalla materialistinen luonnonkäsitys vaatii sa
malla matematiikan ja luonnontieteen tuntemusta. Marx oli 
perinpohjin selvillä matematiikasta, mutta luonnontieteitä 
me kykenimme seuraamaan vain paloittain, katkonaisesti, ha
janaisesti. Niinpä minä jätettyäni liikealan ja palattuani ta
kaisin Lontooseen sain niin paljon aikaa, että voin sikäli kuin 
se vain oli minulle mahdollista, suorittaa täydellisen ’’nahan 
luonnin” matematiikan ja luonnontieteen alalla, kuten Liebig 
sitä nimitti, ja käytin siihen suurimman osan ajastani kah
deksan vuoden aikana. Tämä nahan luonti oli täydessä käyn
nissä juuri silloin, kun minun oli pakko käydä kiinni herra 
Döhringin niinsanottuun luonnonfilosofiaan. On siis vallan 
luonnollista, että useinkaan en tapaa oikeaa teknillistä ilmai
sua, ja että yleensäkin liikun melko vaivalloisesti teoreettisen 
luonnontieteen piirissä. Mutta toisaalta epävarmuuteni, jota 
vielä en kyennyt voittamaan, teki minut varovaiseksi, teok
sestani ei voi poimia todellisia hairahduksia silloin tunnettuja 
tosiasioita kohtaan eikä niihin aikoihin tunnustettujen to
tuuksien vääristelyjä. Vain eräs väärinymmärretty suuri ma
temaatikko on tämän asian vuoksi kirjoittanut Marxille ja va
littanut, että minä olen loukannut hänen kunniaansa käsit
telemällä rikoksellisen virheellisesti kaavaa V l.

Kerratessani tällä tavoin matematiikkaa ja luonnontieteitä 
oli pyrkimykseni tietenkin päästä yksityiskohdittainkin var
muuteen siitä — mistä yleispiirteittäni en ollutkaan epätie
toinen — että luonnon lukemattomien muutosten vyyhdessä 
toteutuvat samat dialektisen liikunnan lait, jotka yhteiskun
nassakin hallitsevat tapahtumain näennäistä satunnaisuutta. 
Samat lait, jotka kulkien johtolankana inhimillisen ajatuksen 
kehityshistoriassa, vähitellen tulevat ajattelevan ihmisen tie
toisuudeksi, lait, jotka Hegel ensimmäisenä kehitteli perus
teellisella tavalla, vaikkakin mystifioiden, ja joiden esiinvetä-

KOLMEN PAINOKSEN ESIPUHEET
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minen tuon mystillisen kuoren alta tuli yhdeksi pääpyrki- 
myksistämme, samalla kun halusimme saattaa ne kaikessa 
yksinkertaisuudessaan ja yleispätevyydessään selvästi ihmis
ten tietoisuuteen. Oli itsestään selvää, ettei vanha luonnon
filosofia voinut tyydyttää meitä — niin paljon todella hyvää 
ja niin runsaasti hedelmällisiä ituja kuin se sisälsikin.1 Kuten 
tässä kirjassa lähemmin selvitämme, oli siinä nimenomaan 
hegeliläisessä muodossaan puutteena se, ettei se tunnustanut 
luonnossa minkäänlaista kehitystä ajassa, ei minkäänlaista 
peräkkäisyyttä, vaan ainoastaan rinnakkaisuuden. Yhtäältä 
tämä perustui itse Hegelin järjestelmään, jonka mukaan vain 
’’henki” oli historiallisen kehityksen alainen, mutta toisaalta 
myös luonnontieteiden silloiseen yleistilaan. Niinpä Hegel 
tässä jäi paljon jälkeen Kantista, joka jo sumuteoriallaan oli

* On paljon helpompaa hyökätä vanhan luonnonfilosofian kimp
puun Karl Vogtin tyylisen tomppelin kanssa, kun arvioida sen his
toriallista merkitystä. Se sisältää kyllä paljon mielettömyyttä ja mie
likuvituksellisuutta, muttei kuitenkaan enempää kuin samanaikaisten 
empiiristen luonnon tutki jäin epäfilosofiset teoriat. Mutta se sisältää 
myös paljon järkevää, mikä on alettu käsittääkin kehitysopin yleis
tyessä. Niinpä Haeckel on aivan oikein tunnustanut Treviranuksen ja 
Okenin ansiot. Alkulimassaan ja alkurakkulassaan Oken asettaa bio
logian postulaatiksi juuri sen, mikä sittemmin todella on havaittu 
protoplasmaksi ja soluksi. Mitä erikoisesti Hegeliin tulee, on hän 
monessa suhteessa paljon ylempänä aikansa empiirisiä tutkijoita, jot
ka luulivat selvittäneensä kaikki selvittämättömät ilmiöt asettamalla 
ne jonkin voiman alaisiksi — painovoiman, kelluntavoiman, sähkön 
kontaktivoiman jne. — tai milloin se ei käynyt päinsä, luokittelemal
la ne joksikin tuntemattomaksi aineeksi: valoaine, lämpöaine, sähkö- 
aine jne. Nämä mielikuvitukselliset aineet on nyt miltei kokonaan 
syrjäytetty, mutta tuo voimahuijaus, jota vastaan Hegelkin taisteli, 
kummittelee vieläkin hauskalla tavalla, esim. Helmholtzin puheessa 
Innsbruckissa v. 1869 (Helmholtz, ’’Populäre Vorlesungen”, II vihko, 
1871, sivu 190). Vastapainoksi 18:nnen vuosisadan ranskalaisilta pe
ritylle Newtonin jumaloinnille, Englannin kunnialla ja rikkaudella 
silaaman Newtonin, Hegel nosti esiin Keplerin, jonka Saksa jätti nä
kemään nälkää, ja osoitti, että Kepler oli maailmankappaleiden me
kaniikan varsinainen perustaja, ja että Newtonin painolaki jo sisältyy 
Keplerin kolmeen lakiin — kolmannessa nimenomaan se on aivan 
selvästi ilmaistuna. Saman, minkä Hegel esittää "Luonnonfilosofias
saan”, § 270 ja lisäys (Hegels Werke, 1842, VII. nide, sivu 98 ja 113— 
115) parilla yksinkertaisella yhtälöllä, esittää Gustaf Kirchoff uudel

leen uusimman matemaattisen mekaniikan tuloksena teoksessaan 
’’Vorlesungen über mathematische Physik”, 2. painos, Leipzig 1877, 
sivu 10, ja vielä oleellisesti samassa, Hegelin ensinnä kehittämässä 
yksinkertaisessa, matemaattisessa muodossa. Luonnonfilosofien suh
de tietoisesti dialektiseen luonnontieteeseen on sama kuin utopistien 
suhde uudenaikaiseen kommunismiin. (Engelsin huomautus.)
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selvittänyt aurinkokunnan synnyn, ja esittänyt myös käsityk
sensä aurinkokunnan häviöstä havaittuaan, miten merien 
nousu- ja laskuvesi ehkäisee maapallon pyörimistä. Enkä lo
puksi katsonut voivani ryhtyä sovittelemaan dialektisiä lakeja 
luontoon ulkoapäin — pyrkimyksenäni oli niiden löytäminen 
luonnosta itsestään ja niiden johtaminen siitä.

Mutta kaiken tämän suorittaminen yhtenäisesti ja samalla 
erikseen kullakin erikoisalalla on jättiläistyö. Hallittava ala 
on miltei rajaton, ja lisäksi vielä luonnontiede itse on tällä 
alueella niin valtavan muuttumisprosessin alainen, että sitä 
tuskin kykenee seuraamaan sellainenkaan henkilö, joka voi 
tarkoitukseen uhrata kaiken vapaa-aikansa. Karl Marxin 
kuoleman jälkeen ovat kiireellisemmät velvollisuudet vaati
neet kaiken aikani, joten minun on ollut pakko keskeyttää 
tämä työni. Siksi minun on tyydyttävä tässä teoksessa esi
tettyihin huomautuksiin ja jäätävä odottamaan, ilmaantui- 
siko ehkä myöhemmin tilaisuutta jo saatujen tulosten kokoa
miseen ja julkaisemiseen, ehkä yhdessä Marxin jälkeenjäänei
den, erittäin tärkeiden matematiikkaa koskettelevien käsikir
joitusten kanssa.

Mutta ehkä teoreettisen luonnontieteen kehitys tekeekin 
minun työni tarpeettomaksi suurimmalta osaltaan tai koko- 
naankin. Sillä pelkästään jo pakko järjestää kasoittain ker
tyviä, puhtaasti kokemusperäisiä löytöjä ajaa teoreettisen 
luonnontieteen senlaatuiseen vallankumoukseen, että sen täy
tyy yhä enemmän ja enemmän tehdä vastahakoinen empiirik- 
kokin tietoiseksi luonnonilmiöiden dialektisesta luonteesta. 
Vanhat jäykät vastakohdat ja terävät, ylitsepääsemättömät 
rajalinjat häviävät yhä suuremmassa määrässä. Senjälkeen 
kun viimeisetkin ’’oikeat” kaasut on kyetty muuttamaan nes
teeksi, senjälkeen kun tuli todistetuksi, että kappale voidaan 
saattaa tilaan, jossa nestemäinen ja kaasumainen muoto ei
vät ole toisistaan erotettavissa, ovat aggregaattitilat kadotta
neet loputkin aikaisemmasta ehdottomasta luonteestaan. 
Lämpökin joutuu suoranaisesti sellaisenaan mitattavien lii- 
kunnanmuotojen joukkoon, senjälkeen kun keksittiin kineet
tinen kaasuteoria, jonka mukaan todellisissa kaasuissa yksi
tyisten kaasumolekyylien liikenopeuksien neliöt ovat samassa 
lämpötilassa kääntäen verrannolliset näiden kaasujen mole- 
kyylipainoon. Edelleen vasta kymmenen vuotta sitten keksit
ty liikunnan suuri peruslaki käsitettiin pelkästään energian
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säilymisen laiksi, sen katsottiin ainoastaan ilmaisevan, ettei 
liikuntaa voida hävittää eikä luoda. Se käsitettiin siis vain 
määrälliseltä puoleltaan, mutta nyt tämän ahtaan kielteisen 
ilmaisun tunkee yhä enemmän syrjään myönteinen laki ener
gian muuttumisesta, laki, jossa vasta prosessin laadullinen 
puoli pääsee oikeuksiinsa, ja josta on poistettu viimeinenkin 
muisto maailman ulkopuolisesta luojasta. Nyt ei enää tar
vitse julistaa uutuutena sitä, että liikunnan (ns. energian) 
määrä ei muutu sen itsensä muuttuessa kineettisestä ener
giasta (ns. mekaanisesta voimasta) sähköksi, lämmöksi, po
tentiaalienergiaksi ja päinvastoin. Tuo on nyt kerta kaikkiaan 
todettu itse muuttumisprosessin paljon sisältörikkaamman 
tutkimuksen perustaksi, suuren perustapahtuman, jonka tun
temiseen sisältyy koko luonnon tunteminen. Siitä asti kun 
biologian tutkimusta on harjoitettu kehitysopin valossa, ovat 
luokittelun jäykät rajalinjat kadonneet orgaanisen luonnon 
alueelta toinen toisensa jälkeen. Päivittäin lisääntyvät väli- 
nivelet, joita on miltei mahdoton luokitella. Tarkempi tutki
mus heittää organismeja luokasta toiseen, ja miltei uskon
kappaleiksi muuttuneet eroittavat tunnusmerkit menettävät 
ehdottoman pätevyytensä: nyt tunnemme jo munivia imet
täväisiä, ja mikäli viimeiset tiedot pitävät paikkansa, myöskin 
lintuja, jotka kulkevat neljällä jalalla. Olihan Virchowin jo 
vuosia sitten, solun löytämisen tuloksena, pakko selittää eläin- 
yksilö soluvaltioiden liitoksi — vaikkakin hän teki sen enem
män edistyksellisesti kuin luonnontieteellisesti ja dialektises
ti. Mutta käsitteen eläimen (ja samalla siis ihmisenkin) yk
silöllisyydestä muuttaa nyt vielä paljon monimutkaisemmak
si havainto, jonka mukaan korkeampien eläinten ruumiissa 
kiertelee ameban kaltaisia valkeita verisoluja. Mutta juuri 
nämä sovittamattomiksi ja ratkaisemattomiksi kuvitellut 
äärimmäiset vastakohdat, väkivaltaisesti vedetyt rajaviivat ja 
luokittelueroavaisuudet ovat antaneet nykyajan teoreettiselle 
luonnontieteelle sen ahtaasti metafyysillisen luonteen. Dia
lektisen luonnonkäsityksen ytimenä on tietoisuus siitä, että 
vaikkakin luonnossa on olemassa näitä vastakohtaisuuksia ja 
eroavaisuuksia, niiden pätevyys on vain suhteellista ja että 
vasta meidän mietiskelymme tuo luontoon niiden kuvitellun 
pysyväisyyden ja ehdottoman pätevyyden. Luonnontieteellis
ten tosiasiain jatkuva lisääntyminen voi pakottaa päätymään 
tähän dialektiseen luonnonkäsitykseen, mutta siihen tullaan
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helpommin, jos näiden tosiasiain dialektiseen luonteeseen yh
tyy tietoisuus dialektisen ajattelun laeista. Luonnontiede on 
nyt joka tapauksessa kehittynyt niin pitkälle, ettei se enää voi 
välttää dialektista yleistystä. Mutta se tekee tämän prosessin 
itselleen helpommaksi muistamalla, että sen kokemusten koo
tut tulokset ovat vain käsitteitä, mutta että taito käytellä 
noita käsitteitä ei ole synnynnäinen eikä tavallisen arkitietoi- 
suuden seuralainen — se vaatii todellista ajattelua, jolla sillä
kin on pitkä, kokemukseen pohjautuva historiansa, aivan sa
malla tavoin kuin kokemusperäisellä luonnontutkimuksella- 
kin. Juuri oppimalla omaksumaan filosofian puolenkolmatta 
vuosituhatta kestäneen kehityksen tulokset luonnontutkimus 
yhtäältä vapautuu erillisestä, uiko- ja yläpuolellaan olevasta 
luonnonfilosofiasta ja toisaalta myös omasta ahtaasta ajatte
lutavastaan, jonka se on saanut perinnöksi englantilaiselta 
empirismiltä.

Lontoo, syyskuun 23 pnä 1885.

III

Eräitä varsin merkityksettömiä tyylillisiä korjauksia lu
kuunottamatta nyt ilmestyvä painos on aivan samanlainen 
kuin edellinen. Vain yhdessä luvussa, toisen osan kymme
nennessä: ’’Kriitillisestä historiasta”, olen tehnyt oleellisia 
lisäyksiä seuraavilla perusteilla:

Kuten jo toisen painoksen esipuheessa mainitsin, on tämä 
luku kaikilta oleellisilta kohdiltaan Marxin kirjoittama. Sen 
ensimmäisessä, sanomalehtikirjoitukseksi tarkoitetussa asus
sa minun oli pakko huomattavasti lyhentää Marxin käsikir
joitusta, nimenomaan niistä kohdista, jotka sisälsivät vähem
män arvostelua Duhringin käsityksistä ja enemmän talous
historian itsenäistä kehittelyä. Mutta juuri viimemainitut 
käsikirjoituksen osat ovat niitä, joita kohtaan tunnetaan suu
rinta ja pysyvintä mielenkiintoa tälläkin hetkellä. Katson 
velvollisuudekseni julkaista mahdollisimman täydellisesti ja 
sanatarkasti kohdat, joissa Marx osoittaa Pettyn, Northin, 
Locken ja Humen kaltaisille henkilöille kullekin kuuluvan 
paikan klassillisen taloustieteen syntyhistoriassa, ja vieläkin 
suuremmalla syyllä hänen selvityksensä Quesnayn ’’talouden
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taulusta”, tuosta sfinksi-arvoituksesta, joka on jäänyt ratkai
sematta koko nykyajan taloustieteeltä. Sitävastoin olen jät
tänyt pois sellaista, mikä koski yksinomaan herra Diihringin 
kirjoituksia, sikäli kuin se ajatusyhteyttä katkaisematta oli 
mahdollista.

Voin muuten olla täysin tyytyväinen sen johdosta, että täs
sä teoksessa esitetyt katsomukset edellisen painoksen ilmesty
misen jälkeen ovat levinneet niin laajalle tieteenharjoittajani 
ja työväenluokan yleisessä tietoisuudessa ja että näin on käy
nyt kaikissa maailman sivistysmaissa.

Lontoo, toukokuun 23 pnä 1894.
F. Engels.
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I Yleistä

Uudenaikainen sosialismi on sisältönsä puolesta etupäässä 
sen käsityskannan tuote, joka on syntynyt tarkkailtaessa yh
täältä omistavien ja omistamattomien, palkkatyöväen ja por
variston välisiä luokkavastakohtia nykyajan yhteiskunnassa, 
toisaalta tuotannossa vallitsevaa anarkiaa. Mutta teoreetti
sen muotonsa puolesta se aluksi esiintyy Ranskan 18:nnen 
vuosisadan suurten valistusfilosofien periaatteiden pidem
mälle kehitettynä, johdonmukaisempana jatkona. Kuten jo
kaisen uuden teorian oli senkin pakko ensikädessä kiinnittyä 
jo olemassa olevaan ajatusainehistoon, niin lujasti kuin se oli
kin työntänyt juurensa taloudellisiin tosiasioihin.

Suurmiehet, jotka Ranskassa levittivät valistusta tulevaa 
vallankumousta silmälläpitäen, esiintyivät itsekin äärimmäi
sen vallankumouksellisesti. He eivät tunnustaneet mitään 
ulkonaista arvovaltaa, olipa se laadultaan millaista hyvänsä. 
Uskontoon, luonnonkäsitykseen, yhteiskuntaan, valtiojärjes
tykseen — kaikkeen kohdistettiin armoton arvostelu; kaiken 
tuli todistaa olemassaolon oikeutuksensa järjen tuomioistui
men edessä tai hävitä olemattomiin. Arvosteleva järki ase
tettiin kaiken ainoaksi mittapuuksi. Se oli aikaa, jolloin 
maailma asetettiin päälleen1 — Hegelin sanojen mukaan —

1 Seuraava koskee Ranskan vallankumousta: "Ajatus, oikeuskäsitys 
teki itsensä yhdellä Iskulla päteväksi, eikä vanha vääryyden raken
nelma kyennyt tekemään sille mitään vastusta. Nyt on siis laadittu 
perustuslaki oikeuden ajatuksen mukaisesti ja kaiken olisi nyt perus
tuttava tälle pohjalle. Niin kauan kuin aurinko on ollut taivaalla ja 
planeetat sitä kiertäneet, ei vielä ole nähty, että ihminen asettuu 
päänsä varaan, s.o. ajatuksensa varaan ja rakentaa todellisuuden sen 
mukaan. Anaxagoras on ensimmäisenä sanonut, että järki hallitsee 
maailmaa, mutta nyt vasta on ihminen tullut tuntemaan, että aja
tuksen olisi hallittava henkistä todellisuutta. Tämä oli siis ihanaa 
auringonnousua. Kaikki ajattelevat olennot ovat tätä aikakautta 
juhlineet. Ylevä liikutus on tuona aikana vallinnut, hengen innoitus 
on värisyttänyt koko maailmaa, aivankuin nyt vasta olisi tullut ju
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ensinnäkin siinä mielessä, että ihmisaivot ja sen ajatustyöllä 
luomat opinkappaleet vaativat itsensä asetettaviksi kaiken in
himillisen toiminnan ja yhteiselämän perustaksi; mutta sit
ten myöhemmin laajemmassakin mielessä sikäli, että todelli
suus, joka ei ollut sopusoinnussa näiden opinkappaleiden 
kanssa, käännettiin vallan kokonaan ylösalaisin. Kaikki sii
henastiset yhteiskunta- ja valtiomuodot, kaikki aikansa elä
neet käsitykset heitetään järjettöminä romukoppaan; maail
ma oli antanut pelkkien ennakkoluulojen johtaa itseään sii
hen saakka harhaan; kaikki entinen ansaitsi vain sääliä ja 
halveksuntaa. Nyt vasta vaikeni päivä; tästä hetkestä alkaen 
ikuinen totuus, ikuinen oikeudenmukaisuus, luonnon itsensä 
määräämä tasavertaisuus ja ikuisesti muuttumattomat ihmis
oikeudet työntäisivät tieltään taikauskon, vääryyden, etuoi
keudet ja sorron.

Nyt me tiedämme, ettei tuo järjen valtakunta ollut muuta 
kuin porvariston idealisoitu valtakunta; että ikuisesta oikeu
denmukaisuudesta tuli toteutettuna porvarillinen oikeuslai
tos; tasavertaisuus typistyi porvarilliseksi samanarvoisuudek
si lain edessä; oleellisimmaksi ihmisoikeuksista julistettiin — 
porvarillinen omaisuus; järjen valtio, Rousseaun yhteiskunta- 
sopimus, syntyi maailmaan porvarillisena, demokraattisena 
tasavaltana, eikä se muunlaisena olisi voinutkaan syntyä. Pa
remmin kuin edeltäjänsäkään eivät 18:nnen vuosisadan suu
ret ajattelijat päässeet astumaan yli rajojen, jotka heidän 
oma aikakautensa heille oli asettanut.

Mutta feodaaliaateliston ja porvariston vastakohtaisuuden 
rinnalle jäi olemaan yleinen vastakohta riistäjien ja riistetty
jen, rikkaitten tyhjäntoimittajien ja työtätekevien köyhien 
välillä. Tämä seikkahan juuri antoi porvariston edustajille 
mahdollisuuden esiintyä ei vain yhden määrätyn luokan, vaan 
koko kärsivän ihmiskunnan nimissä. Ja enemmänkin. Syn
tymästään saakka porvaristoa raskauttaa sen oma vastakohta: 
kapitalistit eivät tule toimeen ilman palkkatyöläisiä, ja sa
massa suhteessa kuin keskiaikainen ammattikuntaporvari ke
hittyy uuden ajan porvariksi, samassa suhteessa kehittyy 
myös ammattikunnan kisälli ja ammattikuntalaitoksen ulko
maluuden sovitus maailman kanssa.” (Hegel. Philosophie der 
Geschichte, 1840 s. 535.) — Eikö olisi jo korkea aika panna liikkeelle 
sosialistilaki tuollaisia professori Hegel-vainajan yhteiskuntaavaaran- 
tavia kumousoppeja vastaan? (Engelsin huomautus).
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puolelle jäänyt päiväpalkkalainen proletaariksi. Ja vaikkapa 
porvaristo suurin piirtein saattoikin väittää aatelistoa vas
taan taistellessaan edustavansa samalla tuon ajan erilaisten 
työtätekevien luokkien etuja, nostatti jokainen suuri porva
rillinen liike myös itsenäistä liikehtimistä niiden luokkien kes
kuudessa, jotka olivat uudenaikaisen proletariaatin enemmän 
tai vähemmän kehittyneitä edeltäjiä. Tällaisena on pidettävä 
Tuomas Miinzerin suuntaa Saksan uskonpuhdistus- ja talon- 
poikaissotien aikana, samoin Englannin suuren vallan
kumouksen levellereitä ja Ranskan suuren vallankumouksen 
Babeufia. Tällaisten vielä kypsymättömän luokan kapina- 
yritysten rinnalla saattoi havaita vastaavaa teoreettistakin 
julistusta: 16:nnella ja 17:nnellä vuosisadalla haaveellisia ku
vauksia ihanteellisista yhteiskunnallisista olosuhteista, 
18:nnella vuosisadalla jo suoranaisia kommunistisia teorioita 
(Morelly ja Mably). Yhdenvertaisuuden vaatimus ei enää ra
joittunutkaan poliittisiin oikeuksiin, sen oli ulotuttava myös
kin yksilön yhteiskunnalliseen asemaan. Ei ollut poistettava 
vain luokka-etuoikeuksia, vaan itse luokkaeroituskin. Askeet
tinen, spartalaismallinen kommunismi oli siten uuden opin 
ensimmäisenä ilmenemismuotona. Sitten tuli kolme suurta 
utopistia: Saint-Simon, jonka opissa porvarillinen suunta vie
lä säilytti määrätynlaisen aseman proletaarisen rinnalla, Fou
rier ja Owen, joka kehittyneimmän kapitalistisen tuotannon 
kotimaassa ja juuri sen synnyttämäin vastakohtain alaisena 
järjestelmällisesti kehitteli ehdotuksiaan luokkavastakohtien 
poistamiseksi, ollen välittömässä yhteydessä ranskalaiseen 
materialismiin.

Kaikille kolmelle on yhteistä, etteivät he asettuneet aja
maan tällä välin jo historiallisesti syntyneen proletariaatin 
etuja. Valistusfilosofien tapaan hekään eivät pyrkineet va
pauttamaan yhtä määrättyä luokkaa, vaan koko ihmiskun
nan. Valistusfilosofien lailla hekin halusivat perustaa järjen 
ja ikuisen oikeudenmukaisuuden valtakunnan, josta ensin- 
mainittujen valtakuntaan kuitenkin on yhtä pitkä matka 
kuin taivaasta maahan. Myöskin näitten valistusajan mies
ten periaatteiden mukaan pystytetty porvarillinen maailma 
on järjetön ja epäoikeudenmukainen, siksipä sekin vaeltaa 
kadotuksen kattilaan samalla tavoin kuin feodalismi ja kaik
ki aikaisemmat yhteiskuntamuodot. Todellinen järki ja oi
keudenmukaisuus ovat olleet hallitsematta maailmaa vain
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siitä syystä, ettei niitä tähän saakka ole tunnettu oikealla ta
valla. Ja puuttui se ihmisnerokin, joka nyt on astunut esiin 
ja julistanut totuuden. Hänen esiintymisensä juuri tällä het
kellä, hänen totuuden julistuksensa juuri tänä päivänä ei ta
pahdu historiallisen kokonaiskehityksen pakosta, se ei ole 
välttämättömyys, vaan pelkkä onnellinen sattuma. Yhtä hy
vin hän olisi voinut syntyä 500 vuotta aikaisemmin — siinä 
tapauksessa hän olisikin säästänyt ihmiskunnan viidestä
sadasta erehtysten, taistelujen ja kärsimysten vuodesta.

Tämänkaltainen katsantotapa on oleellisesti kaikilla eng
lantilaisilla ja ranskalaisilla sekä ensimmäisillä saksalaisilla 
sosialisteilla, Weitlingillä muiden mukana Sosialismi on 
heille kaikille ehdottoman totuuden, järjen ja oikeudenmu
kaisuuden ilmaus, se pitää vain keksiä, sitten se kyllä valloit
taa maailman omalla voimallaan. Ja koska ehdoton totuus 
on riippumaton ajasta, paikasta ja inhimillisestä, historialli
sesta kehityksestä, on pelkkä sattuma, koska ja missä se kek
sitään. Lisäksi kunkin koulukunnan perustajalla on erilai
nen ehdoton totuus, järki ja oikeudenmukaisuus, ja kun jo
kaisen asianomaisen itsekohtainen äly, omat elämänolosuh
teet, oma tietomäärä ja ajattelun kouliintuminen määräävät 
hänen ehdottoman totuutensa, järkensä ja oikeutensa laadun, 
ei tätä ehdottomien totuuksien vyyhteä voi selvittää muuten 
kuin että totuudet hieroutuvat yhdenmukaisiksi. Tästä ei voi
nut syntyä muuta kuin jonkinlaista valikoivaa keskitien so
sialismia, joka onkin näihin saakka vallinnut useimpien Rans
kan ja Englannin sosialististen työläisten aivoja. Se on mitä 
moninaisimpia vivahteita sallivaa sekoitusta, jossa on vähem
män silmiinpistäviä kriitillisiä huomautuksia, taloudellisia 
opinkappaleita ja erilaisten lahkonperustajain yhteiskunnalli
sia tulevaisuudenkuvitelmia, sekoitusta, joka syntyy sitä hel
pommin, mitä enemmän määrätyn muodon terävät kulmat 
hioutuvat pois sen osasista väittelyjen virrassa, aivan niinkuin 
pyöreät piikivet hioutuvat purossa. Sosialismi oli asetettava 
todellisuuspohjalle, ennenkuin siitä voi luoda tiedettä.

18:nnen vuosisadan ranskalaisen filosofian rinnalla ja jäl
jessä oli kuitenkin syntynyt uudempi saksalainen filosofia, 
jonka päätekohdaksi tuli Hegel. Sen suurimpana ansiona oli 
dialektiikan asettaminen jäfleen ajattelun korkeimmaksi mup- 
doksi.. Kaikki vanhat kreikkalaiset iilosofit olivat synnyn
näisiä, luontaisia dialektikkoja ja Aristoteles^ nerokkain heis

26



JOHDANTO

tä, onkin jo tutkinut dialektisen ajattelun oleellisimmat muo
dot. Uudempi filosofia sitävastoin, vaikka dialektiikalla sii
näkin oli loistavia edustajia (kuten Descartes ja Spinoza) oli 
etenkin englantilaisen vaikutuksen vuoksi yhä enemmän ja 
kiinteämmin uppoutunut niinsanottuun metafyysilliseen ajat
telutapaan, joka hallitsi miltei kaikkia 18:nnen vuosisadan 
ranskalaisia ajattelijoita, ainakin heidän filosofisia erikois- 
teoksiaan. Varsinaisen filosofian ulkopuolella hekin kyllä ky
kenivät luomaan dialektiikan mestariteoksia, ajatelkaamme 
vaikka Dideiot’n teosta Rameaun veljenpoika ja Rousseaun 
tutkimusta ihmisten keskuudessa vallitsevan eriarvoisuuden 
alkuperästä. — Esitämme seuraavassa lyhyesti kummankin 
ajattelutavan oleellisimmat kohdat. Myöhemmin meidän on 
käsiteltävä asiaa vielä perusteellisemmin.

*■*
Asettaessamme ajatuksellisen tarkkailun kohteeksi ihmis

kunnan historian tai oman henkisen toimintamme, on edes
sämme lähinnä kuva, jossa yhteydet ja vuorovaikutukset lop- 
pumattomasti kietoutuvat toisiinsa, kuva, jossa mikään ei jää 
samanlaiseksi eikä samaan paikkaan, missä se oli aikaisem
min, vaan kaikki liikkuu, muuttuu, tulee joksikin ja häviää. 
Tämä alkuperäinen, naivi mutta asiallisesti oikea maailman
katsomus esiintyy vanhassa kreikkalaisessa filosofiassa, en
simmäisenä sen on selvästi lausunut Herakleitos: Kaikki on 
olemassa iasamanaikaisesti ei ole, sil 1 ;i kaikki virtaa, on ali
tuisesti iniiiilUimassa, alituisesti syntymässä ia. häviämässä 
Mutta tämä käsitys, niin oikein kuin se esittääkin ilmiöiden 
kokonaiskuvan yleisen luonteen, ei kuitenkaan riitä selvittä
mään yksityiskohtia, joista tämä kokonaiskuva on muodostu
nut, ja” siihen saakka kun tuohon emme pysty, kokonaiskuva
kin jää meille epäselväksi. Oppiaksemme tuntemaan myös 
yksityiskohdat, meidän on irroitettava ne luonnollisista tai 
historiallisista yhteyksistään ja tutkittava kutakin erikseen 
sen laadun, erikoisten syiden ja vaikutusten ynnä muiden sa
mankaltaisten seikkojen mukaan. Tämä on lähinnä luonnon
tieteen ja historiantutkimuksen tehtävä, toisinsanoen tutki- 
mushaarojen, jotka kreikkalaisten klassillisella ajalla varsin 
hyvillä perusteilla olivat vain alistetussa asemassa, koska nii
den tehtävänä ennen muuta oli ainehiston kokoaminen. Ek- 
saktinen (täsmällinen) luonnon tutkimus pääsi Kreikassa 
alulle vasta aleksandrialaisella kaudella, ja myöhemmin kes
kiajalla sitä kehittivät edelleen arabialaiset. Varsinainen
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luonnontiede on kuitenkin peräisin vasta 15:nnen vuosisadan 
jälkipuoliskolta, ja siitä lähtien se on edistynyt yhä nopeam
min. Luonnon jaotteleminen eri osiin, luonnon eri tapahtu
main ja erilaisten luontokappaleiden eritteleminen määrättyi
hin luokkiin, orgaanisten olioiden sisäelinten ja niiden moni
naisten anatomisten muodostumain tutkiminen, kaikki nämä 
seikat ovat olleet perusedellytyksinä jättiläismäiselle edistyk
selle, mikä luonnontuntemuksessa on tapahtunut viimeisten 
400 vuoden aikana. Mutta siitä meille samalla on jäänyt ta
vaksi käsitellä luontokappaleita ja luonnonilmiöitä erillisinä, 
suuresta kokonaisyhteydestään irroitettuina, ei siis niiden 
liikkeessä, vaan lepotilassa ollen, ei oleellisesti muuttuvaisina 
vaan kiinteinä vakioina, ei elävinä vaan kuolleina. Ja siir
tyessään luonnontieteestä filosofiaan tämä käsitystapa samal
la loi — kuten Baconin ja Locken välityksellä tapahtui — 
metafyysillisen ajattelutavan, tuon erikoislaatuisen ahdas- 
järkisyyden, joka on luonteenomainen viime vuosisadoille.

Metafyysikosta näyttävät esineet ja niiden ajatuskuvina
syntyvät käsitteet erillisiltä. oerakltaisinä, mutter rinn.ik—ii-
sina tarkasteltavilta, kiinteiltä, jäykiltä kprt-a kaikkiaan ase
tetuilta tutkimuskohteilta.y’Hän ajattelee yksinomaan sovit- 
tamattomain vastakohtain kaavan mukaan: hänen puheensa 
on niin niin ja ei ei, ja mikä siihen lisätään, on pahasta. Hä
nen käsityksensä mukaan jokin esine on olemassa tai ei ole 
olemassa, mutta mahdotonta on, että se samanaikaisesti olisi 
oma itsensä ja jokin muukin sen lisäksi. Myönteinen ja kiel
teinen sulkevat ehdottomasti vastakohtansa pois mahdolli
suuksien piiristä, syy ja vaikutus ovat yhtä jyrkästi vastak- 
kaiset. Ensi silmäyksellä tämä ajattelutapa tuntuu meistä 
erittäin hyväksyttävältä: samalla tavoinhan toimii niinsanot
tu terve ihmisjärki. Mutta niin kunnioitettava asuintoveri 
kuin tuo terve ihmisjärki onkin kotioloissa neljän seinän si
sällä, se joutuu kokemaan vallan ihmeellisiä seikkailuja us- 
kaltautuessaan tutkimuksen avaraan maailmaan. Ja meta- 
fyysillinen katsomustapa, niin laajoilla alueilla kuin sillä — 
kussakin tapauksessa tutkimusesineen luonnon mukaan — 
onkin oikeutuksensa ja välttämättömyytensäkin, se saa kui
tenkin aina ennemmin tai myöhemmin vastaansa rajan, jon
ka toisella puolen siitä tulee yksipuolinen, ahdas, abstrakti
nen, rajan, jonka takana se eksyy ratkaisemattomiin ristirii
toihin unohtaessaan, että yksityisten asiain ja esineitten ta
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kana on niiden yh teen k u lilnvaisiius. niiden olemisen takana 
seTmitä niistä tulee, samalla tavoin kuin niiden häviäminen- 
kin, ja niiden lepotilan takana niiden liikunta. Tämän unoh- 
taessaan metafyvsillinen katsomustapa ei näe metsää puiden 
takia.. Meillä on tietoa kotitarpeiksi kyetäksemme esim. var
muudella sanomaan, onko joku eläin olemassa vai ei, mutta 
tarkemmin tutkittaessa käykin selville, että kysymys usein on 
mitä monimutkaisin. Tämän tietävät varsin hyvin esimer
kiksi lakimiehet, jotka ovat turhaan vaivanneet aivojaan mää- 
ritelläkseen järjellisen rajan, josta alkaen sikiön tappaminen 
äidin kohdussa merkitsee murhaa. Ja yhtä vaikeata on kuo- 
linhetken määrääminen, koska kuolema fysiologian mukaan 
ei ole kertakaikkinen, silmänräpäyksen kestävä tapaus, vaan 
sangen pitkällinen tapahtumasarja. Samalla tavoin jokainen 
elollinen olento on ja ei ole sama samalla hetkellä, sillä se 
muokkaa yhtenään ulkoapäin ottamiaan aineita ja erittää toi
sia, sen ruumiissa kuolee yhtenään vanhoja soluja ja syntyy 
uusia, lyhyemmän tai pidemmän ajan kuluessa sen ruumiin 
aines uudistuu täydellisesti uusien atomien korvatessa van
hat, niin että jokainen elimellinen olento siis on alituisesti 
sama ja kuitenkin toinen. Lähemmin asiaa tarkastellessani“ 
me havaitsemme niinikään, että vastakohtaisuuden molem 
mat akselinpäät, myönteinen ja kielteinen, ovat yhtä eroitta 
mattomat kuin vastakkaiset, ja että ne kaikesta vastakohtai 
suudestaan huolimatta työntyvät sisäkkäin. Samoin on syyt. 
ja vaikutuksen laita. Nehän ovat käsitteitä, jotka sellaisinaan 
voidaan pätevästi soveltaa vain yksityistapaukseen. Mutta 
tarkastellessamme tätä yksityistapausta sen yleisessä yhtey
dessä maailmankaikkeuteen nuo käsitteet yhtyvät, ne sulau
tuvat käsitykseen kaikkialle ulottuvasta vuorovaikutuksesta, 
jossa syyt ja vaikutukset alituisesti vaihtavat paikkaa: mikä 
on vaikutuksena tässä tai tällä hetkellä, saattaa olla syynä 
tuolla tai sillä hetkellä, ja päinvastoin.

Nämä ilmiöt ja ajatusmenetelmät eivät mahdu metafyysil- 
lisen ajattelun puitteisiin. Dialektiikka; joka näkee asiat ja 
esineet sekä niiden käsitteelliset kuvat oleellisesti niiden laa
jemmassa yhteydessä, toisiinsa kytkeyjynHpä, liikkuvina, 
syntyvinä ja häviävinä, saa sitävastoin vain lisävahvistusta 
omille menettelytavoilleen edehäkuvätun kaltaisista ilmiöistä. 
Luonto orTdiaIektiike.il koctihkTvT ja meidän on myönnneHa- 
vä, että uudenaikainen luonnontiede on antanut tätä kokei
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lua varten perin runsaan, päivittäin lisääntyvän ainehiston, 
todistaen siten, että luonnossa kaikki tapahtuu viimekädessä 
dialektisesti eikä metafyysillisesti. Tähän asti kuitenkin on 
sormin voitu laskea ne luonnontutkijat jotka ovat oppineet 
ajattelemaan dialektisesti, ja niin onkin saavutettujen tulos
ten ja perinnäisen ajattelutavan ristiriitaan viitaten selitettä
vissä tuo rajaton sekamelska, joka nyt vallitsee teoreettisessa 
luonnontieteessä saattaen epätoivoon opettajat ja oppilaat, 
kirjailijat ja lukijat.

Täsmällinen esitys maailmankaikkeudesta, sen ja ihmis
kunnan kehityksestä, samoinkuin tuon kehityksen ihmisai
voihin luomasta peilikuvasta voidaan siis saada aikaan vain 
dialektista tietä, alinomaa huomioiden syntymisen ja häviä
misen, edistyksellisten ja taantumuksellisten muutosten yleis
tä vuorovaikutusta. Ja tässä mielessä esiintyikin heti uudem
pi saksalainen filosofia. Kant aloitti uransa muuttamalla 
Newtonin muuttumattoman aurinkojärjestelmän ja sen ikui
suuden — sitten kun ensimmäinen kohtalokas sysäys oli an
nettu — historialliseksi tapahtumasarjaksi: aurinko ja kaikki 
planeetat ovat syntyneet pyörivistä sumumassoista. Samalla 
hän jo tuli johtopäätökseen, että tähän syntymiseen pakosta
kin liittyy aurinkokunnan tulevaisuudessa tapahtuva häviä
minen. Puoli vuosisataa myöhemmin Laplace perusteli hänen 
käsityksensä matemaattisesti, ja kun taas oli kulunut puoli 
vuosisataa, spektroskooppi osoitti, että avaruudessa todella on 
erilaisilla tiivisty m isasteilla olevia hehkuvia kaasumassoja.

~ Päätepisteeksi tälle uudemmalle saksalaiselle filosofialle 
muodostui Hegelin järjestelmä, jossa koko luonnon, historian 
ja hengen maailma ensi kerran — ja siinä juuri onkin sen 
suuri ansio — esitetään yhtenä tapahtumasarjana, s.o. alitui
sesti liikkuvana, muuttuvana ja kehittyvänä, ja yritetään 
osoittaa tämän liikunnan ja kehityksen sisäinen yhteys. Tästä 
näkökulmasta ihmiskunnan historia ei enää näyttänyt mie
lettömien väkivallantekojen hurjalta sekamelskalta, tekojen, 
jotka käyvät kaikki yhtä tuomittaviksi nyt kypsyneen filoso- 
fijärjen tuomioistuimen edessä, ja jotka on parasta unohtaa 
niin pian kuin mahdollista. Historia näytti nyt ihmiskunnan 
omalta kehitysprosessilta, ja ajattelun tehtäväksi tuli seurata 
sen asteettaista edistystä jokaista harhatietä pitkin, sekä 
osoittaa sisäisen lainalaisuuden olemassaolo näennäisesti sat
tumanvaraisissa tapahtumissakin.
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Tässä yhteydessä on samantekevää, vaikkei Hegel tehtävää 
ratkaissutkaan. Tehtävän asettaminen oli hänen historiallis 
pen ansionsa a, Se oli lisäksi tehtävä, jota ainoakaan yksilö 
koskaan ei kykene ratkaisemaan. Vaikkakin Hegel — Saint 
Simonin rinnalla — oli aikansa nerokkain henkilö, oli häntä 
kuitenkin rajoittamassa ensinnäkin hänen oma tietopiirinsä, 
jolla pakostakin oli rajansa, ja toisekseen hänen oman aikansa 
tieto- ja käsityspiiri, joka oli ahtaanlainen sekä laajuuteensa 
että syvyyteensä nähden. Oli vielä kolmaskin tekijä. Hegel oli 
idealisti, toisinsanoen hänen käsityksensä mukaan hänen 
päässään syntyneet ajatukset eivät olleet enemmän tai vä
hemmän abstraktisia kuvia todellisista olioista ja ilmiöistä, 
vaan päinvastoin oliot ja niiden kehitys vain todellistuneita 
kuvia ’’aatteesta”, joka oli ollut jossakin jo ennen maailman 
olemassaoloa. Näin kaikki kääntyi päälaelleen ja maailman 
todellinen yhteys kävi aivan nurinkuriseksi.

Ja niin oikein ja nerokkaasta kuin Hegel esittikin monia yk
sityiskohtia, jäi niihinkin edellä mainituista syistä pakostakin 
paljon paikkailtua, keinotekoista, väkinäisesti rakenneltua, 
sanalla saneen nurinkurista. Hegelin järjestelmä oli sinänsä 
suuri keskonen — mutta myös viimeinen lajissaan. Sitä näet 
vaivasi vielä seuraavanlakienkin parantumaton sisäinen ris
tiriita: yhtäältä sen oleellisena edellytyksenä oli historiankä
sitys, jonka mukaan ihmiskunnan historia on kehitysprosessi, 
mille jo sen oman luonteen mukaan ei voida keksiä älylliseksi 
päätekohdaksi niinsanottua ehdotonta totuutta, mutta toi
saalta se kuitenkin väitti olevansa juuri tuon ehdottoman to
tuuden yhteenveto. Kaiken käsittävä, kerta kaikkiaan kaiken 
ratkaiseva luonnon- ia historiatiedon järjestelmä on ristirip 
dassa dialektisen ajattelun peruslakien kanssa, mikä ei suin
kaan kumoa, vaan päinvastoin vahvistaa sitä tosiasiaa, että 
koko ulkomaailman järjestelmällinen tunteminen voi edistyä) 
jattiläisaskelin sukupolvesta sukupolveen..

Tietoisuus siihenastisen saksalaisen idealismin koko nurin- 
kurisuudesta johti pakostakin materialismiin, mutta — pan
takoon se merkille — ei 18:nnen vuosisadan pelkästään meta- 
fyysilliseen ja täysin mekaaniseen materialismiin. Päinvastoin 
kuin ne, jotka naivissa vallankumouksellisuudessaan aivan 
yksinkertaisesti hylkäsivät koko aikaisemman historian, uu
denaikainen materialismi käsittää historian ihmiskunnan, 
kehitysprosessina, jonka liikunnan lakien löytämisen se on
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asettanut tehtäväkseen. 18:nnen vuosisadan ranskalaiset, ku
ten Hegelkin, pitivät luontoa ahtaassa piirissä kiertävänä, 
muuttumattomana kokonaisuutena ikuisine taivaankaopalei- 
neen, kuten Newton oli opettanut, ja muuttumattomine or- 
gaanisine lajeineen, kuten Linné oli esittänyt. Tämän käsi
tyksen vastapainoksi uudenaikainen materialismi kokoaa yh
teen luonnontieteen uudemmat saavutukset, joiden mukaan 
luonnollakin on ajallinen historiansa, taivaankappaleet ja 
senlaatuiset organismit, jotka niillä suotuisissa olosuhteissa 
saattavat asustaa, syntyvät ja häviävät, ja kiertokuluilla, si
käli kuin niihin voi luottaa, on suunnattoman laajat mitta
suhteet. Molemmissa tapauksissa materialismi on oleellisesti 
dialektista, eikä se enää tarvitse muiden tieteiden yläpuolella 
olevaa filosofiaa. Niin pian kuin jokaiselle erilliselle tieteelle 
asetetaan vaatimukseksi, että sen on oltava selvillä asemas
taan sekä tutkimuskohteensa tuntemisen että sen laajan ko
konaisyhteyden suhteen, käy jokainen kokonaisyhteyttä kä
sittelevä tiede tarpeettomaksi. Koko tähän astisesta filosofias
ta jää silloin itsenäisenä eloon vain oppi ajattelusta ja sen 
laeista — muodollinen logiikka ja dialektiikka. Kaikki muu 
sisältyy myönteiseen luonnontieteeseen ja historiantutkimuk
seen.

Luonnonkäsityksen mullistus saattoi kuitenkin tapahtua 
vain samassa mitassa kuin tutkimus kykeni tarjoamaan vas
taavaa myönteistä tietoainehistoa, ja niinpä olikin jo paljon 
aikaisemmin ilmennyt historiallisia tosiasioita, jotka vaikut
tivat ratkaisevasti historiankäsityksen muuttumiseen. Vuonna 
1831 tapahtui Lyonissa ensimmäinen työväen kapina, 1838— 
1842 kehittyi Englannissa huippuunsa chartismi, ensimmäi
nen kansallinen työväenliike. Euroopan edistyneimpien mai
den historiassa työntyi etualalle proletariaatin ja porvariston 
välinen luokkataistelu samassa suhteessa kuin niissä kehit
tyi yhtäältä suurteollisuus ja toisaalta porvariston vastahan
kittu poliittinen valta. Tosiasiat osoittivat yhä iskevämmin 
valheiksi porvarillisen taloustieteen opit pääoman ja työn sa
manlaisista yhteiseduista, yleisestä sopusoinnusta ja yleisestä 
hyvinvoinnista, joka muka olisi vapaan kilpailun seuraukse
na. Nyt oli mahdotonta tehdä olemattomaksi näitä tosiasioita 
yhtä vähän kuin ranskalaista ja englantilaista sosialismia
kaan, joka perin epätäydellisenäkin oli niiden teoreettinen il
maus. Mutta vanha idealistinen historiankäsitys, jolla vielä
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oli valta-asemansa, ei tuntenut mitään aineellisiin etuihin 
pohjautuvaa luokkataistelua eikä yleensä minkäänlaisia ai
neellisia etuja, tuotanto kuten kaikki muutkin taloudelliset 
suhteet esiintyivät siinä vain ohimennen, ’’kulttuurihistorian” 
toisarvoisina aineksina.

Uudet tosiasiat pakottivat asettamaan koko siihenastisen 
historian uuden tutkimuksen kohteeksi, ja silloin kävikin il
mi, että koko siihenastinen historia oli luokkataistelujen his
toriaa. Saatiin nähdä, että nuo keskenään taistelevat yhteis
kuntaluokat joka kerta ovat tuotanto- ja vaihtosuhteiden, 
sanalla sanoen oman aikansa taloudellisten olosuhteiden syn
nyttämät, että siis kulloinkin vallitsevan yhteiskunnan talou
dellinen rakenne muodostaa tosiasiallisen pohjan, jolta lähti
en viime kädessä on selitettävissä kunakin historian kautena 
syntynyt, oikeudellisista ja poliittisista laitoksista samoin 
kuin uskonnollisista, filosofisista ja muista käsityksistä muo
dostunut ylärakennelma. Näin idealismi oli karkoitettu vii
meisestä pakopaikastaan, historiankäsityksestä, näin oli esi
tetty materialistinen historiankäsitys ja löydetty tie, jonka 
kautta ihmisen tietoisuus sai selityksensä hänen olemises
taan, eikä kuten siihen asti oli kuviteltu hänen olemisensa 
hänen tietoisuudestaan.

Mutta siihenastinen sosialismi oli tämän materialistisen 
historiankäsityksen kanssa yhtä jyrkässä ristiriidassa kuin 
ranskalaisen materialismin luonnonkäsitys dialektiikan ja 
uudemman luonnontieteen kanssan. Siihenastinen sosialismi 
arvosteli kyllä vallitsevaa kapitalisista tuotantotapaa ja sen 
seurauksia, muttei kyennyt sitä selvittämään, se ei siis myös
kään kyennyt tekemään loppua siitä, saattoi vain yksinker
taisesti tuomita sen kelvottomaksi ja hyljättäväksi. Tuo kapi
talistinen tuotantotapa olisi kuitenkin pitänyt selvittää yh
täältä. omassa historiallisessa yhteydessään ja erään määrä
tyn historiallisen ajanjakson välttämättömyytenä, jonka 
myös välttämättä oli tuhouduttava. Ja toisaalta olisi ollut 
paljastettava sen sisäinen luonne, joka edelleenkin oli pysynyt 
tuntemattomana, koska arvostelu siihen saakka oli kohdistu
nut kiivaampana sen turmiollisiin seurauksiin kuin itse asiain 
kulkuun. Tähän päästiinkin lisäarvon löytämisen kautta. To
distettiin, että kapitalistisen tuotantotavan ja sen kehittämän 
työläisten riistämisen perusmuotona on ilmaisen työn käy- 
täntöönotto, että kapitalisti, vaikkakin hän maksaa työläi-
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sensä työvoimasta saman täyden arvon, mikä siitä maksetaan 
tavarana tavaramarkkinoilla, kuitenkin kiskoo siitä enemmän 
arvoa kuin itse on maksanut, ja että tämä lisäarvo viimekä
dessä muodostaa arvosumman, josta yhä kasvava pääoma- 
määrä kertyy omistavien luokkien käsiin.

Me olemme Marxille kiitollisuudenvelassa näistä molem
mista suurista keksinnöistä: materialistisesta historiankäsi
tyksestä ja kapitalistisen tuotannon salaisuuden paljastami
sesta lisäarvon avulla. Nuo keksinnöt tekivät sosialismin tie
teeksi, jonka lähimpänä tehtävänä nyt on kaikkien yksityis- 
kohtiensa ja yhteyksiensä tutkiminen ja kehittäminen edel
leen.

Tällainen oli suunnilleen tilanne teoreettisen sosialismin ja 
kuolleen filosofian piirissä, kun herra Eugen Duhring aika
moista meteliä pitäen ryntäsi näyttämölle ja julisti aikaansaa
neensa täydellisen mullistuksen filosofiassa, kansantaloustie
teessä ja sosialismissa.

Katsotaan nyt sitten, mitä herra Duhring meille lupaa ja 
— mitä hän pitää.

II. Mitä herra Dühring lupaa

’’Kursus der Philosophie”, ’’Kursus der National- und So
zialökonomie” ja ’’Kritische Geschichte der Nationalökonomie 
und des Sozialismus”1 ovat herra Dühringin teoksista ne, jot
ka tässä ennen muuta tulevat kysymykseen. Ja nyt meitä lä
hinnä kiinnostaa ensimmäisenä mainittu.

Heti ensi sivulla herra Dühring julistaa olevansa ”se, joka 
ottaa edustaakseen tätä voimaa (filosofiaa) omana aikanaan 
ja lähinnä avautuvana aikajaksona”. Hän siis julistautuu ny
kyajan ja ’’lähinnä avautuvan” tulevaisuuden ainoaksi todel
liseksi filosofiksi. Ken hänestä poikkeaa, poikkeaa totuudesta. 
Moni muukin on jo ennen herra Dühringiä ajatellut itsestään 
tähän tapaan, mutta — Richard Wagneria lukuunottamatta 
— hän kaiketi on ensimmäinen, joka näin rennosti sen itses
tään sanoo. Ja lisäksi hänen esittämänsä totuus on vielä ’’vii
mekädessä ainoa lopullinen totuus”.

1 ’’Filosofian kurssi”, "Kansan- ja yhteiskuntatalouden kurssi”, 
’’Kansantalouden ja sosialismin kriitillinen historia”.
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Herra Diihringin filosofia on "luonnollinen järjestelmä eli 
todellisuusfilosofia ... todellisuus ajatellaan siinä tavalla, jo
ka sulkee pois kaiken horjahtelun haaveilevaan ja subjektiivi
sesti rajoitettuun maailmankäsitykseen”. Tämä filosofia on 
siis senkaltaista, että se nostaa herra Duhringin yli hänen 
oman henkilökohtaisen ja subjektiivisen rajoittuneisuutensa, 
jonka olemassaoloa hän itsekään ei kiellä. Tietysti tämä on
kin välttämätöntä, kun hänen kerran olisi kyettävä totea
maan viimekäden lopulliset totuudet — vaikkakaan tähän 
saakka emme voi käsittää, miten tuollainen ihme voisi tapah
tua.

Tämä ’’hengelle sinänsäkin arvokkaan tietämisen luonnol
linen järjestelmä” on ’’tinkimättä vähääkään ajatuksen sy
vyydestä, varmasti määritellyt olemisen perusmuodot”. ’’To
della kriitillisestä näkökulmastaan” se tarjoaa ’’todellisen ja 
sen mukaisesti luonnon ja elämän todellisuuteen tähtäävän 
filosofian ainekset, filosofian, joka ei jätä katseltavaksi pel
kästään näennäistä horisonttia, vaan avaa valtavan mullista
vassa liikunnassaan kaikki ulkoisen ja sisäisen luonnon maat 
ja taivaat’’. Se on ’’uusi ajatustapa”, ja sen tuloksina ovat 
’’perinpohjin omaperäiset johtopäätökset ja katsomukset ... 
järjestelmää luovat ajatukset ... paikkansapitäviksi todetut 
totuudet”. Niin meillä siis on edessämme ’’työ, jonka on etsit
tävä voimansa keskitetystä aloitteesta” — mitä kummaa tuo 
mahtaneekaan merkitä? —’’juuriin saakka ulottuva tutkimus, 
juureva tiede ... ankaran tieteellinen käsitys asioista ja ihmi
sistä ... kaikinpuolin läpitunkeva ajatustyö ... ajatuksen hal
littavissa olevain edellytysten ja seurausten luova luonnoste
lu ... ehdottoman perustavaa laatua oleva.” Talouspoliittisella 
alalla hän antaa meille paitsi ’’historiallisesti ja systemaatti
sesti rikassisältöisiä teoksia” — joista historialliset vielä sitä
paitsi ovat niin erikoisia ’’minun suurpiirteisen historiankuva- 
ukseni” vuoksi, ja talousopilliset täynnä .’’luovia käänteitä” — 
myöskin kaiken päätökseksi oman täysin valmiin suunnitel
mansa tulevaisuuden sosialistista yhteiskuntaa varten. Tuo 
suunnitelma on ’’selvän ja pohjimmaisiin juuriin saakka ulot
tuvan teorian käytännöllinen hedelmä”, ja senvuoksi yhtä 
virheetön ja ainoa autuaaksitekevä kuin Diihringin filosofia
kin, sillä ainoastaan siinä sosialistisessa rakennelmassa, jonka 
minä Kansan- ja yhteiskuntatalouden kurssissani olen hah-
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liioitellut, oikea omistaminen saattaa astua pelkästään näen
näisen ja ohimenevän tai väkivaltaisenkin omistamisen tilal
le”. Minkä mukaan tulevaisuus suuntautukoon.

Tätä herra Diihringin herra Duhringille tarjoamaa ylistyk
sen kukkavihkoa voisi helposti venyttää kymmenkertaisesti. 
Mutta edellä esitettykin saattaa jo panna lukijan vahvasti 
epäilemään, onko hän todella tekemisissä filosofin kanssa, 
vaiko — mutta meidän on pyydettävä lukijaa säästämään 
tuomionsa siksi, kunnes hän on lähemmin tutustunut mai
nittuun juurekkuuteen. Nämä kukkaset poimimmekin osot- 
taaksemme vain, ettei edessämme nyt ole tavallinen filosofi 
ja sosialisti, joka sanoo yksinkertaisesti ajatuksensa ja jättää 
kysymyksen niiden arvosta jatkuvan kehityksen ratkaistavak
si, vaan että olemme tekemisissä aivan epätavallisen olennon 
kanssa, joka väittää olevansa yhtä erehtymätön kuin paavi, 
ja jonka ainoa autuaaksitekevä oppi on ilman muuta pakko 
hyväksyä, ellei tahdo langeta pahimpaan kerettiläisyyteen. 
Emme ole ensinkään tekemisissä sentapaisten teosten kanssa, 
joita esiintyy runsaasti sosialistisen kirjallisuuden piirissä 
kaikkialla — viime aikoina Saksassakin — teosten, joissa 
suurempia ja pienempiä kykyjä omaavat henkilöt mitä rehel- 
lisimmin yrittävät selvitellä kysymyksiä, joihin vastatakseen 
heiltä ehkä puuttuu enemmän tai vähemmän ainehistoa. Sel
laisten teosten yhteydessä kannattaa aina antaa arvoa hyväl
le sosialistiselle tahdolle, vaikkapa ne tieteellisesti ja kirjalli
sesti olisivat puutteellisiakin. Mutta herra Diihring päinvas
toin tarjoaa meille väittämiä, jotka hän julistaa viimekäden 
lopullisiksi totuuksiksi. Niiden rinnalla kaikki muut mielipiteet 
siis ovat vääriä jo etukäteen, ja samoinkuin hänellä yksin on 
hallussaan totuus, samoin hänellä on ainoa ankaran tieteelli
nen tutkimusmenetelmä, jonka rinnalla kaikki muut ovat 
epätieteellisiä. Hän on joko oikeassa — ja siinä tapauksessa 
edessämme on kaikkien aikojen suurin nero, erehtymättömyy
tensä vuoksi ensimmäinen yli-ihminen. Tai sitten hän on vää
rässä, ja olipa tuomiomme mikä hyvänsä, joka tapauksessa 
olisi kuitenkin mitä kuolettavin loukkaus herra Duhringiä 
kohtaan, jos suopeasti ottaisimme huomioon hänen mahdolli
sen hyvän tahtonsa.

Henkilö, joka hallitsee viimekäden lopullista totuutta ja 
ainoaa ankaraa tieteellisyyttä, joutuu luonnollisesti pakosta- 
ki halveksimaan melko lailla muuta harhailevaa ja epatieteel-
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lista ihmiskuntaa. Älkäämme siis ihmetelkö, vaikka herra 
Diihring puhuukin äärettömän halveksivasti edeltäjistään, ja 
vaikka hänen juurekkuutensa edessä löytävät armon perin 
harvat suurmiehet, jotka hän poikkeuksetta itse nimittää.

Kuulkaamme ensin, mitä hän sanoo filosofeista: ’’Koko
naan tervettä järkeä vailla oleva Leibniz, tämä parhain kai
kista mahdollisista hovi-filosofeeraajista”. Kantia voi vielä 
juuri ja juuri sietää, mutta hänen jälkeensä kaikki on men
nyt päin mäntyä: ’’sitten tulivat lähimpien jäljittelijäin, siis 
nimenomaan jonkun Fichten ja Schellingin tökerön luonnon- 
filosofisen puoskaroinnin pyöristyttävät irvikuvat . . Kantin 
jälkeisen ajan hirvittävä sekasotku” ja ’’kuumehoureet”, jot
ka ’’muuan Hegel” kruunasi. Tämä puhui ’’Hegelin siansak
saa” ja levitti ’’hegeliläistä kulkutautia” vieläpä epätieteelli
sen maneerinsakin ynnä ’’epäkypsyyksiensä” välityksellä.

Paremmin ei käy luonnontutkijoillekaan, vaikka vain Dar- 
winin nimi mainitaan, ja niinpä meidän onkin tyydyttävä tä
hän: ”Darwinistinen puolirunoilu ja muodon vaihdoksilla lei
kittely karkean aistillisine, ahtaine käsityksineen ja erittely- 
kyvyssä esiintyvine tylsyyksineen ... käsittääksemme on var
sinainen darwinismi, josta Lamarckin katsomukset tietenkin 
on eroitettava, kappale ihmisyyttä vastaan suunnattua raa
kuutta.”

Mutta kaikkein pahimmin käy sentään sosialisteille. Lu
kuunottamatta Louis Blanc’ia — kaikkein mitättömältä — 
he ovat kerta kaikkiaan syntipukkeja eivätkä ansaitse kun
niaa, minkä ovat saaneet ennen (tai jälkeen) herra Diihrin- 
gin esiintymisen. Eikä ole kysymys vain heidän suhteestaan 
totuuteen ja tieteellisyyteen, vaan heidän luonteestaankin. 
Babeufia ja eräitä vuoden 1871 kommunaardeja lukuunotta
matta he eivät ole edes ’’miehiä”. Kolmea utopistia kutsutaan 
’’yhteiskunnan alkemisteiksi”. Heistä saa vain Saint-Simon 
osakseen suopeaa käsittelyä sikäli, että häntä ei moitita 
muusta kuin ’’liiallisesta mielenjännityksestä” ja samalla 
huomautetaan osaaottavasti, että hän poti uskonnollista 
hulluutta. Fourierin kohdalla herra Diihring sitävastoin me
nettää kaiken kärsivällisyytensä. Sillä Fourier ’’paljasti kaikki 
järjettömyyden ainekset ... aatteita, jotka yleensä helpoimmin 
löytää hullujenhuoneista ... mitä hurjimpia haaveita .. mieli
puolisuuden tuotteita”. ’’Tämä sanomattoman typerä Fou
rier”, tämä ’’oikkuinen lapsenpää”, tämä ’’idiootti’ ei lisäksi
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ole edes sosialisti, hänen falansterissaan ei ole tippaakaan jär
kiperäistä sosialismia, ei muuta kuin ’’Tavallisen liike-elämän 
malliin kaavailtu epämuodostuma”. Ja lopuksi: ”Se, jolle nä
mä (Fourierin Newtonista lausumat) mielipiteen ilmaisut ... 
eivät riitä antamaan varmuutta siitä, että Fourierin nimessä 
ja koko fourierismissä vain ensimmäinen tavu (fou = hullu) 
ilmaiseen erään totuuden, se pitäisi itse sijoittaa johonkin 
idioottien ryhmään.” Robert Owenilla viimein oli ’’hämäriä 
ja puutteellisia ajatuksia... hänen moraalia koskeva ajatte
lunsa niin raakaa... joitakin hassahtavia, kuluneita lausepar
sia .. järjetön ja karkea katsantokanta... Owenin kuvitelmat 
tuskin ovat sen arvoisia, että niihin kannattaisi kohdistaa va
kavampaa arvostelua... hänen turhanpäiväisyytensä” jne. 
Kun herra Diihring siis erittäin henkevästi luonnehtii utopis
teja heidän nimiensä mukaan: Saint-Simon — saint (pyhä), 
Fourier — fou (hullu), Enfantin — enfant (lapsellinen), ei 
hänen olisi tarvinnut lisätä tähän kuin: Owen — o weh! (oi 
voi), jotta eräs sosialismin historian tärkeä aikakausi olisi tul
lut kadotukseen tuomituksi neljällä sanalla — ja ken epäilee 
tätä, hänet pitäisi ’’itse sijoittaa johonkin idioottien ryh
mään”.

Diihringin myöhemmän ajan sosialisteja koskevista lausun
noista otamme tähän tilan säästämiseksi vain Lassallea ja 
Marxia koskevat:

LasaUe: ’’Pedanttisen saivartelevia kansantajuistamisyri- 
tyksiä... ylenmäärin rehoittavaa skolastiikkaa... yleisen teori
an ja joutavan lörpöttelyn hirvittävää sekasotkua ... ajatukse- 
tonta ja muodotonta Hegel-taikauskoa... pelottava esimerkki... 
oma rajoittuneisuus... tärkeily kaikkein mitättömimmällä ka
malla.... juutalainen sankarimme.... häväistyskirjoitusten laa
tija... keskinkertainen.... elämän- ja maailmankatsomuksen 
sisäinen holtittomuus.”

Marx: "Käsityksen rajoittuneisuus... hänen teoksensa ja ai
kaansaannoksensa ovat sinänsä, siis puhtaasti teoreettisesta 
näkökulmasta, meidän alaamme (kriitillistä sosialismin histo
riaa) ajatellen vailla kestävää merkitystä, ja henkisten virta
usten yleisen historian kannalta ne ovat korkeintaan oireita 
vaikutuksesta, mikä on ollut eräällä uudemman lahkolaissko- 
lastiikan haaralla... keskitys- ja järjestelykyvyn voimatto
muus... ajatusten ja tyylin muodottomuus, arvoton kielen
käyttö.... englantilaistettua turhamaisuutta.... puijausta.... si
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sällyksettömiä käsityksiä, jotka itse asiassa ovat vain histori
allisen ja loogillisen kuvittelun sekasikiöitä... pettäviä kään
teitä.. persoonallinen turhamaisuus... kurjia temppuiluja... 
julkea.... kaunosielun löpinää ja lörpöttelyä.... kiinalaisen oppi
neisuutta... filosofista ja tieteellistä takapajuisuutta.”

Ja niin edelleen ja niin edelleen — sillä tässäkin on vasta 
pieni, ylimalkaisesti koottu kukkakimppu herra Diihringin 
ruusutarhasta. On hyvin ymmärrettävää, ettemme näin etu
käteen katso asiaksemme tutkia, ovatko nämä rakastettavat 
solvauksetkin niitä viimekäden ehdottomia totuuksia — joiden 
kyllä olisi pitänyt estää edes jonkinlaista kasvatusta saanutta 
herra Diihringiä havaitsemasta mitään kurjaksi ja julkeaksi. 
Samoin pidätymme — toistaiseksi — lausumasta minkäänlai
sia epäilyjä niiden juurekkuuden suhteen, koska muussa ta
pauksessa voisimme saada kiellon hakeutua edes siihen idioot
tien ryhmään, jossa paikkamme on. Olemme vain pitäneet 
velvollisuutenamme antaa yhtäältä esimerkin siitä, mitä her
ra Duhring nimittää ’’valikoiduksi esimerkiksi huomaavaises
ta ja sanan todellisessa mielessä vaatimattomasta esitysta
vasta”, ja toisaalta todeten, miten herra Dtihring on yhtä var
masti vakuutettu edeltäjäänsä kelvottomuudesta kuin omasta 
erehtymättömyydestään. Minkä jälkeen me vaieten vajoamme 
mitä syvimpään kunniantekoon tuon kaikkien aikojen valta- 
vimman neron edessä — mikäli kaikki todella on sillätavoin, 
kuin hän sanoo.
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Ensimmäinen osa

FILOSOFIA

III. Jaoitus. Apriorismi
Filosofia on herra Duhringin mukaan maailmasta ja elä

mästä omaksutun tietoisuuden korkeimman muodon kehitys
tä ja käsittää laajemmassa merkityksessä kaiken tiedon ja 
tahdon periaatteet. Missä inhimilliselle tietoisuudelle tulee 
eteen tietojen taikka henkisten vaikuttimien sarja taikka jo
kin olemasaolon muotojen sarja, täytyy näiden muotojen 
periaatteiden olla filosofian tutkimuskohteena. Nämä periaat
teet ovat yksinkertaisia tai tähän asti yksinkertaisiksi edelly
tettyjä aineksia, joista moninainen tieto ja tahto on kootta
vissa. Samoinkuin kappaleitten kemiallinen kokoonpano voi
daan myöskin asioiden yleinen rakenne johtaa perusmuodoik
si ja perusaineiksi. Nämä viimemainitut kokoomusosat eli pe
riaatteet, niin pian kuin ne kerran on saavutettu, pätevät, 
paitsi välittömästi tunnetun ja luoksepäästävän suhteen, 
myöskin meille tuntemattoman ja luoksepääsemättömän 
maailman kyseessä ollen. Filosofiset periaatteet muodostavat 
siten sen viimeisen täydennyksen, jota tieteet tarvitsevat tul
lakseen luontoa ja ihmiselämää selvittäväksi yhtenäiseksi jär
jestelmäksi. Kaiken olemassaolevan perusmuotojen lisäksi fi
losofialla on vain kaksi omaa tutkimusesinettä, nimittäin 
luonto ja ihmiskunta. Tämän mukaan saadaan aineistomme 
järjestämistä varten ilman minkäänlaista pakkoa kolme ryh
mää, nimittäin yleinen maailmankaava, oppi luonnon peri
aatteista ja oppi ihmisestä. Tässä vuorojärjestyksessä on sa
malla sisäinen loogillinen järjestys; sillä ensin tulevat muo
dolliset perusväittämät, jotka pätevät kaiken olemisen suh
teen, ja sitten seuraavat alistusjärjestyksen mukaisesti esi
neelliset alat, joihin näitä perusväittämiä on sovellettava. 
Herra Duhring esittää asian tällä tavoin miltei sanasta sa
naan.
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Hänen mielestään tässä on siis kysymys periaatteista, ajat
telusta, eikä ulkoisesta maailmasta johdetuista muodollisista 
perusväittämistä, joita on sovellettava luontoon ja ihmiskun
taan, ja joiden mukaan siis luonnon ja ihmisen pitää mukau
tua. Mutta mistä ajattelu ottaa nämä perusväittämät? Itses
täänkö? Ei, sillä herra Diihring sanoo itse: puhtaasti aatteel
linen ala rajoittuu loogillisiin kaavoihin ja matemaattisiin ra
kennelmiin (viimemainittu on päälle pääätteeksi väärin, ku
ten tulemme näkemään). Loogilliset kaavat saattavat koskea 
vain ajatus-muotoja: mutta tässä käsitellään olemisen muoto
ja, ulkoisen maailman muotoja, ja nämä muodot voi ajatus 
ammentaa ja johtaa vain ulkoisesta maailmasta, eikä milloin
kaan itse itsestään. Mutta näin kääntyykin koko suhde päin
vastaiseksi: periaatteet eivät ole tutkimuksen lähtökohta, 
vaan sen tulos; niitä ei sovelleta luontoon ja ihmiskunnan 
historiaan, vaan ne abstrahoidaan näistä; luonto ja ihmiskun
ta eivät noudata periaatteita, vaan periaatteet ovat oikeita 
vain sikäli kuin ne soveltuvat yhteen luonnon ja historian 
kanssa. Tällainen on ainoa materialistinen käsitys asiasta, ja 
tälle vastakkainen herra Diihringin käsitys on idealistinen, se 
kääntää asian aivan ylösalasin ja rakentelee todellisen maail
man ajatuksista, jossakin jo ennen maailmaa ikuisesti olleista 
kaavoista, varjoista taikka yleiskäsitteistä, aivan kuin — joku 
Hegel.

Todellakin. Asettakaamme Hegelin Ensyklopedia kaikkine 
kuumehoureineen herra Diihringin viimekäden lopullisten to
tuuksien rinnalle. Herra Diihringillä tapaamme ensimmäi
senä yleisen maailmankaavan, jonka nimenä Hegelillä on 
logiikka. Sitten seuraa molemmilla tämän kaavan — taikka 
loogillisten kategoriain soveltaminen luontoon: luonnonfiloso- 
lia. ja vihdoin niiden soveltaminen ihmiskuntaan, mitä Hegel 
nimittää hengen filosofiaksi. Diihringin vuorojärjestyksen 
"sisäinen loogillinen järjestys” vie meidät siis ’’ilman min
käänlaista pakkoa" takaisin Hegelin Ensyklopediaan, josta 
se on otettu sellaisella uskollisuudella, että se liikuttaisi kyy
neliin saakka Hegelin koulukunnan ikuisen juutalaisen, pro
fessori Micheletin Berliinissä.

Näin käy, kun ’’tietoisuus”, ’’ajattelu” käsitetään aivan na- 
turalistisesti jonakin kertakaikkisena, jo alunperin olemiselle, 
luonnolle vastakkaisena. Silloin täytyy myös näyttää varsin 
merkilliseltä se, että tietoisuus ja luonto, ajattelu ja oleminen,
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ajattelun lait ja luonnon lait käyvät niin hyvin yhteen. Mut
ta jos edelleen kysytään, mitä sitten ovat ajattelu ja tietoi
suus, ja mistä ne ovat peräisin, niin havaitaan, että ne ovat 
ihmisen aivojen tuotteita, ja että ihminen itse on luonnon 
tuote, joka on kehittynyt ympäristössään ja ympäristönsä 
mukana; ja tällöin on itsestään ymmärrettävää, että ihmisen 
aivojen tuotteet, jotka viime kädessä itsekin ovat luonnon 
tuotteita, eivät ole ristiriidassa muun luonnonyhteyden kans
sa, vaan sopusoinnussa.

Mutta herra Duhring ei voi sallia itselleen näin yksinker
taista asian käsittelyä. Hänhän ei ajattele ainoastaan ihmis
kunnan nimessä — mikä jo sinänsäkin olisi sangen sievä jut
tu — hän ajattelee kaikkien maailmankappaleiden tietoisten 
ja ajattelevien olioiden nimessä. Olisi todella ’’tietoisuuden 
ja tiedon perusmuotojen arvon väheksymistä, jos niiden itse
näistä pätevyyttä ja niiden ehdotonta totuuden vaatimusta 
yritettäisiin poistaa tai edes saattaa epäilyksen alaiseksi lisä
nimellä inhimillinen”. Jotta siis ei pääsisi syntymään epäilyä, 
että jollakin maailmankappaleella kaksi kertaa kaksi olisi vii
si, ei herrä Diihring saa sanoa ajattelua inhimilliseksi, ja siten 
täytyy hänen kiskaista ajattelu irti ainoasta todellisesta pe
rustasta, jolla se meille esiintyy, nimittäin ihmisestä ja luon
nosta, ja näin hän uppoaa auttamattomasti ideologiaan, joka 
tekee hänestä ’’jäljittelijä” Hegelin jäljittelijän. Tulemme 
muuten kohtaamaan herra Duhringin toisilla maailmankap- 
paleilla vielä monta kertaa.

On ilman muuta selvää, että tuollaiselle ideologiselle perus
talle ei voida rakentaa mitään materialistista oppia. Myöhem
min näemme, että herra Diihringin on pakko useasti 
otaksua luonnolla olevan tietoisen menettelytavan, siis sen, 
mitä tavallisella kielellä sanotaan jumalaksi.

Todellisuusfilosofillamme oli vielä muitakin syitä siirtääk
seen kaiken todellisuuden perustan todellisesta maailmasta 
ajatusmaailmaan. Sillä tiede tästä yleisestä maailmankaa- 
vasta, näistä olemisen muodollisista periaatteista juuri onkin 
herra Diihringin filosofian perusta. Jos emme johda maail- 
mankaavaa aivoistamme, vaan ainoastaan aivojen välityksellä 
todellisesta maailmasta, jos johdamme olemisen perusteet sii
tä, mitä on olemassa, niin emme tähän tarvitse mitään filoso
fiaa, vaan me tarvitsemme myönteistä tietoa maailmasta ja 
siitä, mitä maailmassa tapahtuu; ja se, mitä tällöin saadaan
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tulokseksi, ei myöskään ole filosofiaa, se on myönteistä tie
dettä. Mutta silloinhan herra Diihringin koko nide olisikin 
vain turhan vaivannäön tuote.

Edelleen: jos mikään filosofia sellaisenaan ei enää ole tar
peen, silloin ei ole tarpeen myöskään mikään järjestelmä, ei 
edes mikään filosofian luonnollinen järjestelmä. Käsitys, että 
luonnontapahtumain kokonaisuudella on määrätty järjestel
mällinen yhteys, kannustaa tiedettä osoittamaan tämän jär
jestelmällisen yhteyden kaikkialla, yksityiskohdissa samoin 
kuin kokonaisuudessa. Mutta täysin vastaava, tyhjentävä tie
teellinen esitys tästä yhteydestä, aivan täsmällisen ajatusku
van luominen maailmanjärjestyksestä, jossa elämme, on mah
dotonta meille, samoinkuin se on mahdotonta kaikkina aikoi
na. Jos jonakin ihmiskunnan kehityksen hetkenä saataisiin 
laadituksi tuollainen fyysillisten, henkisten ja historiallisten 
maailmanyhteyksien lopullinen, kaiken sisältävä järjestelmä, 
olisi inhimillisen tiedon piiri siten suljettu, ja jatkuva histo
riallinen kehitys katkeaisi samana silmänräpäyksenä, jona 
yhteiskunta on saatettu sopusointuun tuon järjestelmän 
kanssa — mikä olisi mielettömyyttä, pelkkää järjettömyyttä. 
Ihmiset ovat siis ristiriidan edessä: yhtäältä heidän on opit
tava perinpohjin tuntemaan maailmanjärjestys sen sisäisessä 
kokonaisyhteydessä, toisaalta sekä heidän oman luontonsa et
tä maailmanjärjestyksen luonnon takia tämä tehtävä ei voi 
koskaan tulla täydelleen ratkaistuksi. Mutta ei ole ainoastaan 
tämä ristiriita molempien tekijöiden: maailman ja ihmisten 
luonnossa, se on myöskin koko älyllisen kehityksen päävipu- 
simena ja ratkeaa joka päivä jatkuvasti ihmiskunnan loput
tomassa edistyksellisessä kehityksessä, aivan samoin kuin 
esim. matemaattiset tehtävät saavat ratkaisunsa loputtomissa 
sarjoissa taikka sarjamurtoluvussa. Tosiasiassa jokainen aja
tuskuva maailmanjärjestyksestä on ja jää rajoitetuksi, objek
tiivisesti historiallisen tilan ja subjektiivisesti laatijansa ruu
miillisen ja henkisen rakenteen vuoksi. Mutta herra Duhring 
julistaa etukäteen ajatustapansa sellaiseksi, että se tekee ole
mattomaksi kaiken subjektiivisesti rajoitetun maailmankäsi
tyksen. Näimme edellä, että hän oli kaikkialla läsnäoleva — 
kaikilla mahdollisilla maailmankappaleilla. Nyt näemme 
myöskin, että hän on kaikkitietävä. Hän on ratkaissut tie
teen viimeiset tehtävät ja sulkenut siten kaikelta tieteeltä tien 
tulevaisuuteen.
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Samalla tavoin kuin olemisen perusmuodot luulee herra 
Diihring voivansa kehittää koko puhtaan matematiikan ap
riorisesti, s.o. omasta päästään, käyttämällä niitä kokemuksia, 
joita ulkoinen maailma meille tarjoaa. Hän väittää, että puh
taassa matematiikassa järki askartelee ’’omilla vapailla luo
muksillaan ja kuvitelmillaan”; käsitteet luku ja kuvio ovat 
’’sille riittävä ja sen itsensä luotavissa oleva objekti”, ja näin 
on sillä ’’erikoisesta kokemuksesta ja todellisesta maailman
sisällöstä riippumaton pätevyys”.

Pitää kyllä paikkansa, että puhtaalla matematiikalla on jo
kaisen yksilön erikoisesta kokemuksesta riippumaton päte
vyys, ja tämä pätee kaikkien tieteiden, kaikkien varmasti to
dettujen tosiasioiden, vieläpä ylipäänsä kaikkien tosiasioiden 
suhteen. Magneettiset navat, veden muodostuminen vedystä 
ja hapesta, se tosiasia, että Hegel on kuollut ja herra Diihring 
elää, pätevät riippumatta minun tai toisten yksityisten ihmis
ten kokemuksesta, vieläpä riippumatta itse herra Diihringin- 
kin kokemuksesta, niin pian kuin hän nukkuu vanhurskaan 
uneen. Mutta puhtaassa matematiikassa järki ei lainkaan 
askartele pelkästään omilla luomuksillaan ja kuvitelmillaan. 
Käsitteet luku ja kuvio on otettu todellisesta maailmasta, ei
vätkä ne ole tulleet mistään muualta. Kymmenen sormea, 
joilla ihmiset ovat oppineet laskemaan, siis oppineet suoritta
maan ensimmäisen aritmeettisen toimituksen, ovat kaikkea 
muuta, mutta eivät järjen vapaata luomusta. Laskemista 
varten tarvitaan paitsi laskettavia esineitä, myöskin kyky 
erottaa näitä esineitä tarkasteltaessa niiden luku niiden kai
kista muista ominaisuuksista — ja tämä kyky on pitkän histo
riallisen kokemusperäisen kehityksen tulos. Käsite luku sa
moin kuin käsite kuvio on yksinomaan ulkomaailmasta lai
nattu, eikä ole syntynyt aivoissa puhtaan ajattelun tietä. Täy
tyi olla olemassa olioita, joilla oli muoto, ja joiden muotoja 
vertailtiin, ennenkuin voitiin tulla käsitteeseen kuvio. Puh
taan matematiikan esineinä ovat todellisen maailman tila- 
vuusmuodot ja määrälliset suhteet, siis varsin reaalinen aines. 
Se, että tämä aines esiintyy erikoisen abstraktisessa muodos
sa, voi vain heikosti peittää aineksen alkuperän, jona on ul
koinen maailma. Jotta näitä muotoja ja suhteita voitaisiin 
tutkia puhtaina, pitää ne täydellisesti erottaa sisällöstään, 
jättää sisältö tyyten sivuun; näin saadaan piste ilman ulottu
vaisuuksia, viiva, jolla ei ole paksuutta eikä leveyttä, a ja b ja
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x ja y, vakiot ja muuttuvaiset suureet, ja vasta sitten, kaik
kein viimeiseksi, tullaan järjen omiin vapaisiin luomuksiin ja 
kuvitelmiin, nimittäin imaginäärisiin suureihin. Myöskin ma
temaattisten suureiden näennäinen johtaminen toisistaan on 
osoitus vain niiden järkiperäisestä yhteydestä, eikä todistus 
niiden apriorisesta alkuperästä. Ennenkuin päästiin siihen 
ajatukseen, että sylinterin muoto voidaan johtaa suorakaiteen 
kääntymisestä sivunsa ympäri, täytyi tutkia suuri määrä to
dellisia suorakaiteita ja sylinterejä, vaikka tosin vielä sangen 
epätäydellisessä muodossaan. Samalla tavoin kuin kaikki 
muutkin tieteet on matematiikkakin syntynyt ihmisen tar
peista: maan ja astiain sisällön mittauksesta, ajan laskemises
ta ja mekaniikasta. Mutta niinkuin ajattelun kaikilla aloilla 
niin määrätyllä kehitysasteella todellisesta maailmasta abst
rahoidut lait irroittuvat todellisesta maailmasta, asettuvat si
tä vastaan ikäänkuin olisivat itsenäisiä, ulkoapäin tulleita la
keja, joita maailman pitää noudattaa. Näin on laita yhteis
kunnassa ja valtiossa, näin eikä millään muulla tavalla sovel
letaan maailmaan myöhemmin puhdasta matematiikkaa, 
vaikka se on otettu juuri tästä maailmasta ja esittää vain osan 
tämän maailman kokoomusmuodoista — ja nimenomaan vain 
tämän vuoksi on ylipäänsä sovellettavissa.

Mutta samoinkuin herra Duhring kuvittelee voivansa joh
taa koko puhtaan matematiikan matemaattisista aksioo- 
meista selviöistä, ’’jotka myöskin puhtaasti loogilliselta kan
nalta katsoen eivät siedä eivätkä tarvitse mitään perusteluja”, 
ilman minkäänlaista kokemusperäistä lisäystä ja siten voi
vansa soveltaa tätä maailmaan, aivan samoin hän kuvittelee 
voivansa tuottaa omasta päästään ensiksi olemisen perus
muodot, kaiken tiedon yksinkertaiset perusosat, filosofian ak
sioomat, johtaa omasta päästään koko filosofian tai maail- 
mankaavan, ja sitten korkeimman omakätisesti armollisesti 
lahjoittaa tämän teelmänsä luonnolle ja ihmiskunnalle. Ikävä 
vain, että luonto ei lainkaan, ja ihmiskuntakin vain hyvin, 
hyvin pieneltä osaltaan muodostuu Manteuffelin Preussista 
v:lta 1850.1

Matemaattiset aksioomat ovat ilmaus varsin köyhästä aja
1 Engels tekee tässä iroonisen viittauksen Preussin perustuslakiin, 

jonka kuningas Friedrich Wilhelm IV "lahjoitti” vastavallankumouk
sellisen kaappauksen jälkeen ja jonka laatimiseen taantumuksellinen 
ministeri Manteuffel oli osallistunut. — Toim.
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tuksellisesta sisällöstä, jonka matematiikka on pakotettu lai
naamaan logiikalta. Ne ovat johdettavissa kahdeksi aksioo
maksi:

1) Kokonainen on suurempi kuin osa. Tämä lause on puh
dasta toistamista, sillä määrällisessä mielessä käsitettynä osa 
on jo etukäteen määrätyllä tavalla sisällytetty käsitteeseen 
kokonainen, nimittäin siten, että "osa'’ ilmaisee jo ilman muu
ta sen, että määrällinen ’’kokonainen” muodostuu useammis
ta määrällisistä ’’osista”. Sen avulla että niin sanottu aksioo
ma tämän selvästi toteaa, emme pääse askeltakaan eteenpäin. 
Tämä toistaminen voidaan jopa tavallaan todistaa, kun sa
notaan: kokonainen on se, mikä muodostuu useammista osis
ta; osa on se, mitä tarvitaan useampia, jotta muodostuisi ko
konainen, joten siis osa on pienempi kuin kokonainen — ja 
tällöin toistannan tyhjyys tuo sitäkin voimakkaammin esiin 
sisällön tyhjyyden.

2) Jos kaksi suuretta on yhtä suurta kuin kolmas, ovat ne 
keskenäänkin samansuuruiset. Kuten jo Hegel osoitti, tämä 
lause on päätelmä, jonka paikkansapitävyyden takaa logiikka, 
joka siis on todistettu, tosin puhtaan matematiikan ulkopuo
lella. Muut aksioomat yhtäläisyydestä ja erilaisuudesta ovat 
tämän päätelmän pelkkiä loogillisia laajennuksia.

Nämä laihat lauselmat eivät saa houkutelluksi kissaa pois 
uuninpäältä enempää matematiikassa kuin missään muualla
kaan. Päästäksemme eteenpäin meidän täytyy ottaa esiin 
todelliset suhteet, todellisista esineistä otetut suhteet ja tila- 
vuusmuodot. Käsitykset viivoista, pinnoista, kulmista, moni
kulmioista, kuutioista, palloista jne. ovat todellisuudesta lai
nattuja, ja tarvitaan aimo annos ideologista naiviutta uskoak
seen matemaatikkoja, että ensimmäinen viiva on syntynyt pis
teen liikunnasta avaruudessa, ensimmäinen pinta viivan lii
kunnasta, ensimmäinen kappale pinnan liikunnasta jne. Jo 
kieli kapinoi tätä vastaan. Kolmiulottuväistä matemaattista 
kuviota nimitetään kappaleeksi, corpus solidum, siis latinan
kielessä aivan käsin kosketeltavaksi kappaleeksi; sillä on siis 
nimi, joka ei suinkaan ole järjen vapaan kuvittelun tuote, 
vaan vankasta todellisuudesta lainattu.

Mutta miksi kaikki nämä laajat mietelmät? Sen jälkeen 
kun herra Duhring on sivuilla 42 ja 43 innoissaan ylistänyt 
puhtaan matematiikan riippumattomuutta kokemuksen maa
ilmasta, sen apriorisuutta, sitä, että se askartelee vain järjen
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omilla vapailla luomuksilla ja kuvitelmilla, hän sanoo sivulla 
63: ”On nimittäin helppo nähdä, että nuo matemaattiset ai
nekset (luku, suure, aika, tila ja geometrinen liikunta) ovat 
vain muotonsa puolesta ajatuksellisia ... absoluuttiset suureet 
ovat sentähden kauttaaltaan kokemusperäisiä, olivatpa ne 
minkä laatuisia tahansa” . . . mutta ’’matemaattiset kaavat 
sallivat kokemuksesta eristetyn ja kuitenkin riittävän luon
nehtimisen, mikä pätee suuremmassa tai pienemmässä mää
rin jokaiseen abstraktioon nähden, mutta mikä ei lainkaan 
todista sitä, että niitä ei olisi abstrahoitu todellisuudesta. 
Maailmankaavassa on puhdas matematiikka puhtaan ajat
telun tulos — luonnonfilosofiassa se on jotain kauttaaltaan 
kokemusperäistä, ulkoisesta maailmasta otettua, ja sitten sii
tä erotettua. Mitä meidän nyt pitää uskoa?

IV. Maailmankaava

’’Kaikenkäsittävä oleminen on ainoa. Täydellisyydessään 
ei sillä ole mitään rinnallaan eikä yläpuolellaan. Jos siihen 
liitetään toinen oleminen, merkitsisi tämä sen tekemistä siksi, 
mitä se ei ole, nimittäin jonkin laajemman kokonaisuuden 
osaksi taikka ainekseksi. Kun me asetamme yhtenäiset aja
tuksemme samalla ikäänkuin kehyksiksi, ei millään, minkä 
täytyy sisältyä tähän ajakusykseyteen, voi olla kaksinaisuutta 
itsessään. Mutta tästä ajatusykseydestä ei myöskään voida 
ottaa mitään pois . . . Kaiken ajattelun olemuksena on tie
toisuus-ainesten yhdistäminen ykseydeksi ... Se on yhdiste
lyn ykseyskohta, jonka kautta jakamaton maailmankäsitys 
on syntynyt, ja maailmankaikkeus, niinkuin jo sana osoittaa, 
myönnetään joksikin sellaiseksi, jossa kaikki on yhtyneenä 
yhdeksi ykseydeksi.’’

Näin herra Diihring. Tässä hän soveltaa ensi kerran ma
temaattista metodia: ’’Jokainen kysymys on ratkaistava aksio- 
maattisesti yksinkertaisten perusmuotojen avulla, aivan kuin 
olisi kysymys yksinkertaisista . . . matematiikan perusväittä- 
mistä.”

’’Kaikenkäsittävä oleminen on ainoa.” Jos toistaminen, 
yksistään sen toistaminen predikaatissa, mikä subjektissa jo 
on sanottu — jos se on aksiooma, niin meillä on tässä aksioo
ma kaikkein puhtaimmassa muodossaan. Subjektissa herra
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Dühring sanoo meille, että oleminen käsittää kaiken, ja pre
dikaatissa hän väittää säikkymättä, että sen ulkopuolella ei 
silloin ole mitään. Mikä valtava ’’järjestelmää luova ajatus”!

Järjestelmää luova todellakin. Ennenkuin olemme kuusi 
riviä edempänä, on herra Dühring yhtenäisen ajatuksemme 
välityksellä vaihtanut olemisen ainouden sen ykseydeksi. Kun 
kaiken ajattelun olemuksena on yhdisteleminen ykseydeksi, 
niin on oleminen, niin pian kuin se on ajateltu, ajateltu yh
tenäisenä, jakamaton maailmankäsitys, ja koska ajateltu 
oleminen, maailmankäsitys on yhtenäinen, niin on todellinen 
oleminen, todellinen maailma samoin jakamaton ykseys. Ja 
näin ollen ’’tuonpuolisuuksille ei enää ole mitään tilaa niin 
pian kuin henki kerran on oppinut käsittämään olemisen sen 
samanlaatuisessa yleismaailmallisuudessa”.

Siinä sotaretki, jonka rinnalla Austerlitz ja Jena, Königg- 
rätz ja Sedan ovat vallan pikku juttuja. Muutamalla lau
seella, vajaan sivun mittaisella tekstillä, heti kun olemme 
panneet liikekannalle ensimmäisen aksiooman, olemme jo 
kumonneet, poistaneet ja hävittäneet kaikki tuonpuolisuudet: 
jumalan, taivaalliset sotajoukot, taivaan, helvetin, kiiras
tulen sekä sielun kuolemattomuuden.

Miten tulemme olemisen ainoudesta sen ykseyteen? Siten, 
että kuvittelemme sen ylipäänsä vain omassa mielessämme. 
Heti kun panemme yhtenäisen ajatuksemme kehykseksi sen 
ympärille, tulee ainoasta olemisesta ajatuksissa yhtenäinen, 
ajatusykseys; sillä kaiken ajattelun olemuksena on tietoisuus- 
aineksien yhdistäminen joksikin ykseydeksi.

Viimeinen väite on yksinkertaisesti väärä. Ensiksikin, ajat
telu on yhtä hyvin tietoisuusesineiden jakamista niiden eri 
aineksiksi kuin yhteenkuuluvien aineksien kokoamista joksi
kin ykseydeksi. Ilman analyysiä ei ole mitään synteesiä. Toi
seksi, tekemättä pahoja virheitä voi ajattelu koota ykseydeksi 
vain niitä tietoisuusaineksia, joissa, tai joiden todellisissa esi
kuvissa jo on ollut olemassa tuo ykseys. Jos minä yhdistän 
kenkäharjan imettäväisen yhteyteen, niin ei se tästä vielä 
suinkaan saa mitään maitorauhasia. Olemisen ykseys, toisin
sanoen se, mikä antaa oikeutuksen olemisen ymmärtämiselle 
ykseydeksi, on siis juuri se, mikä oli todistettava, ja kun herra 
Dühring vakuuttaa meille, että hän ajattelee olemisen yksey
deksi eikä lainkaan kaksinaiseksi, niin hän sanoo meille vain 
oman mielipiteensä, joka ei velvoita ketään muuta.
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Jos tahdomme esitttää hänen ajatuksenjuoksunsa puhtaas
sa muodossaan, niin se on tällainen: ’’Minä alotan olemisesta. 
Minä siis ajattelen olemisen mielessäni. Olemisen ajatus on 
yhtenäinen. Mutta ajatuksen ja olemisen pitää olla sopusoin
nussa keskenään, ne vastaavat toinen toisiaan, ne ’’peittävät 
toisensa”. Oleminen on siis myöskin todellisuudessa yhtenäi
nen. Siis ei ole olemassa mitään ’’tuonpuolisuutta”. Mutta 
jos herra Dhhring olisi puhunut näin avoimesti, sensijaan et
tä antoi meille yllä esitettyjä oraakkelin vastauksia, niin olisi 
ideologia tullut päivänselväksi. Yritys ajatuksen ja olemisen 
samaisuuden avulla todistaa jonkin ajatustuloksen reaalisuus, 
se juuri oli muuan — jonkun Hegelin hulluimmista kuume- 
houreista.

Spiritualisteilta ei herra Duhring vielä olisi voittanut alaa 
sormen leveyttä siinäkään tapauksessa, että koko hänen to
distelunsa oiisi oikea. Spiritualistit vastaavat hänelle lyhyes
ti: maailma on melkein yksinkertainen; jako tämänpuoliseen 
ja tuonpuoliseen on erikoisesti olemassa vain maalliselle, peri- 
synnilliselle katsantokannallemme; itsessään, so. jumalassa, 
on koko oleminen yksi ainoa. Ja he seuraavat herra Dfthtin- 
giä hänen rakastamilleen toisille maailmankappaleille ja 
näyttävät hänelle yhden tai useampiakin niistä, joissa ei ole 
ollut syntiinlankeemusta, joissa siis ei ole mitään vastakohtaa 
tämänpuolisen ja tuonpuolisen välillä, ja joissa maailman yh
tenäisyys on uskon vaatimus.

Huvittavinta asiassa on se, että herra Dhhring todistaak
seen olemisen käsitteen perusteella, että jumalaa ei ole ole
massa, käyttää ontologista todistusta jumalan olemassaolos
ta. Tämä kuuluu: kun me ajattelemme jumalaa, niin ajatte- 
lemme hänet kaikkien täydellisyyksien kokonaisuutena. Mut
ta kaikkien täydellisyyksien kokonaisuuteen liittyy ennen
kaikkea olemassaolo, sillä olematon olio on välttämättä epä
täydellinen. Jumalan täydellisyyteen pitää meidän siis lukea 
myöskin olemassaolo. Siis jumalan täytyy olla olemassa. — 
Täsmälleen tällätä voin järkeilee herra Dhhring: kun ajatte
lemme olemista, ajattelemme sen jonakin käsitteenä. Mikä 
on koottu yhteen käsitteeseen, se on yhtenäistä. Oleminen ei 
siis vastaisi olemisen käsitettä, jos se ei olisi yhtenäinen. Sik
si olemisen täytyy olla yhtenäisen. Siis ei ole olemassa mi
tään jumalaa jne.

Kun puhumme olemisesta ja yksinomaan olemisesta, niin
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ykseys voi olla vain sitä, että kaikki ne oliot, joista on puhe, 
ovat olemassa. Ne ovat yhteenkäsitettyinä tämän olemisen 
ykseydessä eikä missään muussa, ja yleinen lausuma, että ne 
kaikki ovat olemassa, ei voi antaa niille mitään muita yhteisiä 
taikka erilaisia ominaisuuksia, päinvastoin se sulkee kaikki 
senkaltaiset toistaiseksi pois käsittelystä. Sillä niin pian kuin 
loittonemme millimetrinkin verran tästä yksinkertaisesta pe- 
rustosiasiasta, että kaikille näille olioille on yhteistä oleminen, 
heti alkavat silmäimme eteen astua näiden olioiden erilaisuu
det, ja siitä, että kaikille niille on yhtälailla annettu ominai
suudeksi pelkkä olemassaolo, emme vielä voi päätellä, ovatko 
nuo erilaisuudet siinä, että toiset ovat valkeita, toiset mustia, 
toiset elollisia ja toiset elottomia, toiset jotain tämänpuolista, 
toiset jotain tuonpuolista.

Maailman ykseys ei ole sen olemisessa, vaikka sen oleminen
orf sen ykseyden edellytysTsihä täytyyhän sen olla olemassa.
ennenkuin se voi olla uksi. Oleminen on vielä ylipäänsä avoin 
Tcysymys siitä rajasta alkaen, iossa meidän näkripiirimme lop
puu. Maailman todellinen ykseys on spn aineellisuuqessa. ja 
tämän ^JrrEöthsianut fiiosonan ja luonnontieteen pitkä ja vai
valloinen kehitys, eikä pari silmänkääntäjän lausepartta.

Seuratkaamme edelleen tekstiä. Oleminen, josta herra Duh- 
rig meille kertoilee, ”ei ole se puhdas oleminen, joka on sa
maistettavissa oman itsensä kanssa, jolta puuttuu kaikki eri
koiset tuntomerkit, ja joka itse asiassa edustaa vain ajatuk
sellisen ei minkään eli ajatuksettomuuden vastinetta”. Mut
ta hyvin pian näemme, että herra Duhringin maailma sitten
kin alkaa olemisesta, josta puuttuu kaikki sisäinen erilaisuus, 
kaikki liikunta ja muutos, ja joka siis itse asiassa on vain 
ajatuksellisen ei-minkään vastine, siis todellinen ei-mitään. 
Vasta tästä ei-minään-olemisesta kehittyy nykyinen erilais
tettu, vaihteluja täynnä oleva maailmantila, joka edustaa ke
hitystä, tulemista: ja vasta senjälkeen kun olemme tämän ym
märtäneet, tulemme siihen, että myöskin tämän ikuisen muu
toksen alaisina ’’säilytämme itselleen identtisen yleismaail
mallisen olemisen käsitteen”. Meillä on siis nyt olemisen kä
site eräällä korkeammalla asteella, jossa se sisältää itsessään 
sekä pysyväisyyden että muutoksen, sekä olemisen että tule
misen. Näin pitkälle päästyämme havaitsemme, että ’’suku 
ja laji, ylimalkaan yleinen ja erikoinen ovat yksinkertaisim
pia erotusvälineitä, joita ilman esineiden rakennetta ei voi
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ymmärtää”. Mutta nämä ovat laadun erotusvälineitä; sen- 
jälkeen kun olemme tämän käsitelleet, menemme eteenpäin: 
’’sukuja vastassa on suureen käsite, sellaisen samanlajisen, 
jossa ei enää ole mitään lajieroavaisuuksia”, so. siirrymme 
laadusta määrään, ja tämä on aina ’’mitattavissa”.

Verratkaamme nyt tätä ’’yleisten tehoisuuskaavojen terä
vää erottamista” ja niiden ’’tosi kriitillistä katsantokantaa” 
jonkun Hegelin vaikeasti sulatettaviin ajatuksiin, tolkutto
muuksiin ja kuumehoureisiin. Havaitsemme, että Hegelin lo
giikka alkaa olemisesta — aivan samoin kuin herra Diihring; 
että oleminen esiintyy ei-minään, niinkuin herra Duhringillä; 
että tästä ei-minään olemisesta siirrymme tulemiseen, jonka 
tuloksena on olemassaolo, so. korkeampi, täyteläisempi olemi
sen muoto — aivan samoin kuin herra Duhringillä. Olemas
saolo johtaa laatuun, laatu määrään — aivan kuin herra Duh
ringillä. Ja jotta mitään oleellista ei puuttuisi, kertoo herra 
Diihring meille toisessa kohdassa: ’’Aistittomuuden valtakun
nasta siirrytään aistimuksien valtakuntaan kaikesta määräl
lisestä vähittäisyydestä huolimatta vain laadullisella hyppäyk
sellä, josta . . . voimme sanoa, että se loputtomasti eroaa yh
den ja saman ominaisuuden pelkästä asteettaisuudesta”. Tä
mähän on kokonaan hegeliläinen mittasuhteiden solmulinja, 
jossa pelkkä määrällinen lisäys taikka vähennys aiheuttaa 
määrättyjen solmupisteiden kohdalla laadullisen hyppäyksen, 
esimerkiksi vettä lämmitettäessä ja jäähdytettäessä, jolloin 
kiehumapiste ja jäätymäpiste ovat solmuja, joissa tapahtuu 
— normaalipaineen vallitessa — hyppäys uuteen aineen olo
tilaan, jossa siis määrä muuttuu laaduksi.

Mekin olemme tutkimuksessamme yrittäneet päästä juuriin 
saakka, ja Duhringin juurevan peruskaavan juuriksi havait
semme nyt — jonkun Hegelin ’’kuumehoureet”. Hegelin ’’Lo
giikan” kategoriat (ensimmäinen osa, oppi olemisesta), tar
kalleen muinaishegeliläisessä ’’vuorojärjestyksessä” ja miltei 
ilman yritystäkään kirjallisen varkauden peittämiseen!

Ja tyytymättä siihen, että on näpistänyt sättimältänsä edel
täjältään koko tuon olemisen kaavan, on herra Duhringillä, 
senjälkeen kun itse on esittänyt yllämainitun esimerkin mää
rän hyppäyksellisestä muuttumisesta laaduksi, julkeutta sa
noa Marxista: ’’Kuinka koomilliselta kuulostaakaan esim. 
(Marxin) vetoaminen Hegelin sekavaan utukuvitelmaan, että 
määrä muka muuttuu laaduksi”!
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Sekava utukuvitelma! Kuka tässä muuttuu toiseksi, ja 
kuka tässä kuulostaa koomilliselta, herra Diihring?

Kaikki nämä kauniit jutut ovat siis kaikkea muuta kuin 
’’aksiomaattisesti ratkaistuja”, niinkuin niiden piti olla; ne 
on yksinkertaisesti otettu ulkoapäin, Hegelin Logiikasta. Otet
tu vielä siten, että koko luvussa ei ole edes minkäänlaisen 
sisäisen yhteyden varjoakaan, mikäli sitäkin ei ole otettu He
geliltä, ja siten, että kokonaisuus lopulta muuttuu sisällyk
settömäksi viisasteluksi paikasta ja ajasta, pysyväisyydestä 
ja muuttuvaisuudesta.

Olemisesta Hegel tulee olemukseen, dialektiikkaan. Siinä 
hän käsittelee refleksimääritelmiä, niiden sisäisiä vastakohtia 
ja ristiriitoja, esim. positiivista ja negatiivista, tulee sitten 
kausaliteettiin eli syyn ja vaikutuksen suhteeseen, ja lopettaa 
välttämättömyyteen. Näin tekee myös herra Diihring. Mitä 
Hegel nimittää opiksi olemuksesta, sen kääntää herra Diih
ring: olemisen loogillisiksi ominaisuuksiksi. Nämä ovat lä
hinnä ’’voimien antagonismia”, vastakohtia. Ristiriidan her
ra Diihring sitävastoin jyrkästi kieltää; myöhemmin palaam
me uudelleen tähän aiheeseen. Sitten hän siirtyy kausali
teettiin ja tästä välttämättömyyteen. Kun siis herra Duhring 
sanoo itsestään: ”Me, joka emme filosofoi häkistä”, niin kai
keti hän tarkoittaa, että hän filosofoi häkissä, nimittäin He
gelin kaavaopin kategoriain häkissä.

V. Luonnonfilosofia. Aika ja paikka

Nyt tulemme luonnonfilosofiaan. Tässä herra Duhringillä 
on jälleen kaikki syyt olla tyytymätön edeltäjiinsä. Luonnon
filosofia ’’vajosi niin alas, että siitä tuli tolkutonta, tietämät
tömyyteen perustuvaa törkyrunoutta”, ja se ’’joutui jonkun 
Schellingin ja hänen kaltaistensa absoluuttisen pappeutta 
kaupustelevien ja yleisöä mystifioivien sällien prostituoidun 
filosofoinnin esineeksi”. Väsymys on pelastanut meidät näis
tä ’’epämuodostumista”, mutta se on tähän saakka tehnyt ti
laa vain ’’ryhdittömyydelle”; ”ja mitä tulee suureen yleisöön, 
niin on sille tunnettua, miten suuremman veijarin poistumi
nen antaa usein pienemmälle, mutta ammattinsa taitavalle 
seuraajalle vain tilaisuuden toistaa kaikki suuremman tuot
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teet uudella kyltillä”. Luonnontutkijoilla itsellään on vähän 
’’halua lentää maailmaa syleilevien aatteiden valtakuntaan”, 
ja he antavat teoreettisella alalla sentähden pelkkiä ’’sekavia, 
hätiköityjä tuotteita”. Tässä on nopea pelastus tarpeen, ja 
onneksi onkin herra Dühring paikalla.

Voidaksemme nyt oikein arvioida seuraavat paljastukset 
maailman kehittymisestä ajassa ja sen rajoittuneisuudesta 
avaruudessa, meidän täytyy palata takaisin eräisiin kohtiin 
’’maailmankaavassa”.

Olemiselle, taaskin yhtäpitävästi Hegelin kanssa (Enzyklo
pädie § 93), katsotaan ominaiseksi äärettömyys — jota Hegel 
nimittää huonoksi äärettömyydeksi — ja sitten tutkitaan tä
tä äärettömyyttä. ’’Riidattomaksi ajateltavissa olevan ääret
tömyyden selvin muoto on lukujen rajaton lisääntyminen lu
kusarjassa . . . Samoin kuin voimme jokaiseen lukuun vielä 
lisätä yksikön, ilman että siten koskaan loppuisi mahdollisuus 
lisätä jatkuvasti, samoin liittyy myös jokaiseen olemisen ti
laan uusi tila, ja äärettömyys on näiden tilojen rajatonta 
tuottamista. Tällä tarkoin ajatellulla äärettömyydellä on 
senvuoksi myöskin vain yksi ainoa perusmuoto ja yksi ainoa 
suunta. Vaikka ajatuksemme voi yhtä hyvin kaavailla myös
kin tilojen lisäämisen päinvastaiseen suuntaan, on tuo taak
sepäin jatkuva äärettömyys kuitenkin vain hätiköity mieli- 
kuvitusrakennelma. Kun sen nimittäin todellisuudessa pitäi
si käydä päinvastaiseen suuntaan, on sillä jokaisessa tilas
saan takanaan ääretön lukusarja. Mutta täten olisi tultu 
lasketun äärettömän lukusarjan sietämättömään ristiriitaan, 
ja näin osoittautuu järjettömäksi vielä toisenkin suunnan 
olettaminen äärettömyydelle.”

Ensimmäisenä johtopäätöksenä tästä äärettömyyden käsi
tyksestä on se, että syiden ja seurausten jaksolla on kerran 
maailmassa pitänyt olla jokin alku: ’’syiden loputonta luku
määrää, syiden, jotka muka jo ovat toinen toisiinsa liittyneet, 
ei ole ajateltavissa jo sentakia, että se edellyttää lukematto
man määrän lasketuksi”. Lopullinen syy on siis todistettu.

Toinen johtopäätös on ’’määrätyn paljouden laki: itsenäis
ten olioiden jonkun todellisen lajin identtisten yksikköjen ka
saaminen on ajateltavissa vain määrätyn luvun muodostami
sena”. Paitsi sitä, että olemassaolevan maailmankappalten 
lukumäärän pitää kunakin ajankohtana olla itsessään mää
rätty, pitää myöskin kaikkien maailmassa olevien pienempien-
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kin itsenäisten materianosien kokonaisluvun olla määrätty. 
Viimemainittu välttämättömyys on se todellinen syy, jonka 
tähden mitään yhdistelmää ei voida ajatella ilman atomia. 
Kaikella todellisella ositettavuudella on ja täytyy aina olla 
äärellinen määrättävyys, jottei lasketun äärettömän määrän 
ristiriitaa pääsisi syntymään. Samalta perustalta lähtien täy
tyy myöskin maapallon tähänastisen kiertoluvun auringon 
ympäri olla määrätty, vaikka emme sitä tunnekaan, ja lisäksi 
kaikilla jaksottaisilla luonnontapahtumilla on täytynyt olla 
jokin alku, ja luonnon kaikilla toisiaan seuraavilla erilaisilla 
muodostumilla, kaikella moninaisuudella, täytyy olla juuren
sa jossakin itsensä kaltaisessa tilassa. Tämä on ilman risti
riitaa saattanut olla olemassa ikuisista ajoista asti, mutta tä
mäkin käsitys olisi mahdoton, jos aika itsessään muodostuisi 
reaalisista osista eikä olisi meidän ymmärryksemme mahdolli
suuksien ajatuksellisen sijoittelun mielivaltaisesti jakama. 
Toisin on asianlaita reaalisen ja itsessään erilaisen ajansisäl- 
lon suhteen; tämä ajan todellinen täyttyminen erilaisilla tosi
asioilla ja tämän alan olomuodot kuuluvat erilaisuutensa 
takia nimenomaan laskettavissa oleviin. Kuvitelkaamme sel
lainen tila, joka on vailla muutoksia, ja joka itsensä kaltaises
sa tilassaan ei ilmennä mitään toisiaan seuraavia erilaisuuk
sia. Tällaisessa tapauksessa muuttuu myöskin erikoisempi 
aika-käsite yleisemmäksi olemisen ajatukseksi. Mitä tyhjän 
keston kasautuminen oikein merkitsisi, sitä ei lainkaan voi 
käsittää. — Näin pitkälle pääsee herra Diihring, ja hän on ai
ka lailla ihastuksissaan näiden keksintöjen merkityksestä. En
sin hän lausuu toivomuksen, että niitä ”ei ainakaan pidettäisi 
vähäarvoisina totuuksina”; mutta myöhemmin sanotaan: 
’’Muistettakoon ne mitä yksinkertaisimmat otteet, joilla me 
olemme auttaneet äärettömyyskäsitteet ja niiden kritiikin 
tähän asti tuntemattoman kantavuuteen . . . nuo nykyaikai
sen terävöittämisen ja syventämisen kautta niin yksinkertai
sesti hahmottuneet yleismaailmallisen paikka- ja aikakäsit
teen ainekset”.

Me olemme auttaneet! Nykyaikainen syventäminen ja te
rävöittäminen! Ketä olemme me, ja milloin eletäänkään mei
dän nykyaikaamme? Kuka syventää ja terävöittää?

’’Väittämä. Maailmalla on alkunsa ajassa, ja paikkaan näh
den on se myöskin suljettu rajojen sisälle. — Todistus: Sillä 
jos oletetaan, että maailmalla ei ole mitään alkua ajassa, niin
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on jokaiseen määrättyyn ajankohtaan tultaessa kulunut ko
konainen iäisyys, ja siis maailmassa esiintynyt päättymätön 
sarja toisiaan seuraavia olotiloja. Mutta jonkun sarjan päät- 
tymättömyyshän on nimenomaan sitä, että sitä ei voi kos
kaan päättää mikään perättäinen synteesi. Päättymätön, 
ääretön maailmansarja on siis mahdoton, ja samalla maail
man alku on sen olemassaolon välttämätön ehto, mikä ensiksi 
oli todistettava. — Toista tapausta tarkasteltaessa oletta
kaamme taas päinvastoin, että maailma on samanaikaisesti 
olemassaolevien esineiden ääretön tietty kokonaisuus. Mutta 
sellaisen määrän suuruutta, joka ei ole jokaisen havainnon 
määrättyjen rajojen sisäpuolella, emme voi ajatella millään 
muulla tavalla kuin vain osien synteesin kautta, ja tuollaisen 
määrän kokonaisuuden vain päätetyn synteesin avulla taikka 
yksikön toistetun itseensä liittymisen kautta. Ajatellakseen 
maailman kokonaisuudeksi, joka täyttää kaiken avaruuden, 
pitäisi tämän mukaan äärettömän maailman perättäinen syn
teesi katsoa päätetyksi, so. pitäisi katsoa kuluneeksi loputon 
aika kaikkien yhtäaikaa olevien esineiden laskemisessa, mikä 
on mahdotonta. Tämän mukaan todellisten esineiden lopu
tonta yhteenryhmittymistä ei voida pitää määrättynä koko
naisuutena, eikä myöskään yhtaikaisesti määrättynä. Siis 
ulottuvaisuutensa puolesta avaruudessa maailma ei ole ääre
tön, vaan on rajojensa sisälle suljettu, mikä toiseksi (oli to
distettava) .”

Nämä lauseet on kirjaimelleen kopioitu eräästä hyvin tun
netusta kirjasta, joka ilmestyi ensin vuonna 1781 ja jonka ni
menä on: ’’Puhtaan järjen kritiikki”, kirjoittanut Immanuel 
Kant, sieltä jokainen voi ne lukea toisen kirjan toisen jakson, 
ensimmäisen osan toisen kappaleen pykälästä 2: ’’Puhtaan 
järjen ensimmäinen antinomia”. Herra Dilhringille kuuluu 
kyllä kunnia siitä, että hän on liittänyt Kantin lausumaan 
ajatuksen nimeen: ’’määrätyn paljouden laki”, ja tehnyt kek
sinnön, että oli kerran aika, jolloin ei vielä ollut mitään aikaa, 
mutta maailma kyllä oli. Mitä tulee kaikkeen muuhun, siis 
kaikkeen, missä herra Duhringin mietelmissä vielä on jotakin 
järkeä, niin ”me” on — Immanuel Kant, ja ’’nykyaika” on 
vain yhdeksänkymmentäviisi vuotta vanha. Todellakin ’’erit
täin yksinkertaista!” ja merkillistä ’’tähän asti tuntematonta 
kantavuutta”!

Mutta Kant ei lainkaan väitä sitä, että yllämainitut väit

55



FRIEDRICH ENGELS

teet olisivat hänen todistelunsa kautta saaneet tyhjentävän 
vastauksen. Päinvastoin: vastakkaisella sivulla väittää ja to
distaa hän päinvastaista: maailmalla ei ole mitään alkua 
ajassa eikä mitään ääriä avaruudessa; ja antinomian, ratkai
semattoman ristiriidan hän näkee nimenomaan siinä, että 
toinen on yhtä hyvin todistettavissa kuin toinenkin. Pienem
män kaliberin miehen olisi ehkä pannut vähän arvelemaan 
se, että ’’joku Kant” kohtasi tässä ratkaisemattoman vaikeu
den. Mutta niin ei tee tuo urhea ’’perusteitaan myöten oma
peräisten johtopäätösten ja katsomuksien” kyhääjä; sen, mi
kä Kantin antinomiasta hänelle kelpaa, sen hän uutterasti 
kopioi, ja lopun nakkaa sivuun.

Asia itse ratkeaa sangen yksinkertaisesti. Ikuisuus ajassa, 
äärettömyys avaruudessa on jo sanojen merkityksen mukaan 
yksinkertaisesti sitä, että mihinkään suuntaan ei ole loppua, 
ei eteen- eikä taaksepäin, ei ylöspäin eikä alaspäin, ei oikealle 
eikä vasemmalle. Tämä äärettömyys on aivan täysin toista 
kuin päättymättömän sarjan äärettömyys, sillä sarja alkaa 
aina ykkösellä, ensimmäisellä jäsenellä. Se, että tätä sarja- 
kuvitelmaa ei voida käyttää tässä todistuksena, käy ilmi heti, 
kun sovellamme sitä paikkaan. Päättymätön sarja paikkaan 
sovellettuna on määrätystä pisteestä määrättyyn suuntaan 
vedetty ääretön viiva. Onko paikan äärettömyys tämän kaut
ta tullut vähimmässäkään määrässä ilmaistuksi? Ei lain
kaan; paikan ulottuvaisuuden mittaamiseen tarvitaan aina
kin kuusi tästä pisteestä kolmeen vastakkaiseen suuntaan ve
dettyä viivaa; näitä ulottuvaisuuksia olisi meillä tämän mu
kaan kuusi. Kant näki tämän niin hyvin, että hän sovelti 
lukusarjansa vain epäsuorasti, kiertoteitse kysymykseen maa
ilman avaruudesta- Herra Duhring sitävastoin pakottaa mei
dät hyväksymään kuusi ulottuvaisuutta paikassa, mutta heti 
tämän jälkeen hän ei löydä kyllin vahvoja sanoja ilmaistak
seen suuttumustaan Gaussin matemaattisen mystillisyyden 
johdosta, tämä kun ei tahtonut tyytyä avaruuden tavalliseen 
kolmeen ulottuvaisuuteen.

Aikaan sovellettuna on molempiin suuntiin äärettömällä 
viivalla taikka yksikkösarjalla määrätynlainen kuvaannolli
nen merkitys. Mutta jos kuvittelemme ajan ykkösestä alkaen 
lasketuksi taikka määrätystä pisteestä alkavaksi viivaksi, niin 
samalla sanomme jo etukäteen, että ajalla on alku: me edel
lytämme juuri sen, mikä meidän pitäisi todistaa. Annamme
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ajan äärettömyydelle yksipuolisen, puolinaisen luonteen; mut
ta yksipuolinen, puolinainen äärettömyys on sekin ristiriita 
itsessään, ’’ristiriidattomaksi ajatellun äärettömyyden” suora 
vastakohta. Tästä ristiriidasta selviydymme vain olettamalla, 
että se yksikkö, josta sarjan laskemisen alotamme, se piste, 
josta alkaen viivaa edelleen mittaamme, on mielivaltainen yk
könen sarjassa, mielivaltainen piste viivassa, joten viivalle 
taikka sarjalle on samantekevää, mihin kohtaan sen sijoi
tamme.

Entä ’’lasketun päättymättömän lukusarjan” ristiriita? 
Meillä on tilaisuus tutkia sitä lähemmin heti, kun herra Diih- 
ring on suorittanut meille sen tempun, että laskee sen. Kun 
hän saa lasketuksi - oo :stä (miinus äärettömästä) nollaan, 
tulkoon sitten uudelleen esiin. Onhan selviö, että mistä ikinä 
hän alkaneekaan laskemisensa, aina hän jättää taakseen 
päättymättömän sarjan ja sen mukana tehtävän, mikä hänen 
pitää ratkaista. Kääntäköön hän vain päättymättömän sar
jansa l-j-2 + 3-+-4 . . . ympäri ja yrittäköön laskea päättymät
tömästä päästä takaisin ykköseen; tämä on ilmeisesti sellai
sen miehen yritys, joka ei ensinkään ymmärrä, mistä on ky
symys. Enemmänkin. Kun herra Duhring väittää, että ku
luneen ajan päättymätön sarja on laskettu, niin väittää hän 
samalla, että ajalla on ollut alku; sillä muutoinhan hän ei 
ylimalkaan voisi alottaa ’’laskemista”. Taaskin hän siis sä
lää kääntää edellytykseksi sen, mitä hänen piti todistaa. Las
ketun päättymättömän sarjan kuvitelma, toisin sanoen, Duh- 
ringin koko maailman sisältäväksi esittämä määrätyn luvun 
laki on siis contradicitio in adjecto, sisältää ristiriidan itses
sään, ja vielä järjettömän ristiriidan lisäksi.

Onhan selvää: äärettömyys, jolla on loppu, mutta ei alkua, 
ei ole yhtään enemmän eikä yhtään vähemmän ääretön kuin 
sekään, jolla on alku, mutta ei loppua. Vähäisimmänkin dia
lektisen ymmärryksen olisi pitänyt sanoa herra Diihringille, 
että alku ja loppu kuuluvat välttämättömästi yhteen, aivan- 
kuin pohjoisnapa ja etelänapa, ja että jos jätetään pois loppu, 
niin alku tulee lopuksi — siksi ainoaksi lopuksi, mikä sar
jalla on, ja päinvastoin. Koko erehdys olisi mahdoton, jos 
asianomaisella olisi matemaattista tottumusta päättymättö
mien sarjojen käytössä. Kun matematiikassa on pakko lähteä 
määrätyistä, äärettömistä, ennenkuin päästään epämääräi
siin, äärettömiin, niin täytyy kaikkien matemaattisten sarjo
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jen, positiivisten tai negatiivisten, alkaa ykkösellä, muutoin 
ei niiden avulla voida laskutoimituksia suorittaa. Mutta ma
tematiikan ajatuksellinen tarve ei suinkaan ole pakkolaki to
delliselle maailmalle.

Herra Duhring ei muuten koskaan kykene ajattelemaan 
todellista äärettömyyttä ristiriidattomaksi. Äärettömyys on 
ristiriita, täynnä ristiriitoja. Jo se on ristiriita, että äärettö
myys on pantava kokoon pelkistä äärellisyyksistä, ja kuiten
kin asia on näin. Aineellisen maailman rajallisuus johtaa 
ristiriitoihin samalla lailla kuin sen rajattomuus, ja jokainen 
näiden ristiriitojen sivuuttamisyritys johtaa uusiin ja pahem
piin ristiriitoihin, niinkuin olemme nähneet Nimenomaan 
siksi, että äärettömyys on ristiriita, se on ääretön, ajassa ja 
paikassa ilman loppua kehittyvä prosessi. Tämän ristiriidan 
poistuminen olisi äärettömyyden loppu. Jo Hegel havaitsi tä
män aivan oikein, ja siksi hän käsitteleekin ansaitulla halvek
sunnalla niitä herroja, jotka viisastelevat tästä ristiriidasta.

Jatkakaamme. Ajalla on siis ollut alku. Mitä oli ennen 
tätä alkua? Itsensä kaltaisessa, muuttumattomassa tilassa 
oleva maailma. Ja koska tässä tilassa mitkään muutokset 
eivät seuraa toisiaan, muuttuu myöskin erikoisempi ajan kä
site yleisemmäksi olemisen ajatukseksi. Ensinnäkin, meillä 
ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitkä käsitteet herra 
Diihringin päässä muuttuvat. Kysymys ei ole ajan käsittees
tä, kysymys on todellisesta ajasta, josta herra Duhring ei noin 
helpolla suinkaan suoriudu. Toiseksi, muuttukoon ajan käsi
te kuinka tahansa yleisemmäksi olemisen ajatukseksi, sen 
kautta emme pääse askeltakaan eteenpäin. Sillä kaiken ole
minen perusmuotoja ovat paikka ja aika, ja oleminen ajan ul
kopuolella on yhtä suuri järjettömyys kuin oleminen paikän 
ulkopuoIeIIa?~Hgg~elffi~”älättöihasti kulunut oleminen1’ ja uifs- 
schellingiläinen ’’ikuisuutta edeltänyt oleminen" ovat järjelli
siä kuvitelmia verrattuna tähän olemiseen ajan ulkopuolella. 
Sentähden herra Duhring käykin sangen varovaisesti käsiksi 
asiaan: oikeastaan se kyllä on aikaa, mutta kuitenkin sellais
ta, jota oleellisesti ei voida miksikään ajaksi nimittää: aika 
itsessään ei näet muodostu todellisista osista, ja vain meidän 
järkemme sen mielivaltaisesti jaottaa — ainoastaan ajan to
dellinen täyttyminen toisistaan erotettavilla tosiasioilla kuu
luu laskettavissa olevaan piiriin — mitä jonkin tyhjän keston 
kasautuminen oikein merKitsi sitä on mandoton ym

58



HERRA EUGEN DUHRING TIETEEN MULLISTAJANA

märtää. Mitä tuo kasautuminen merkinneekään, se on täs
sä aivan samantekevää, kysymys on sitä, onko maail
malla, sellaisessa tilassaan kuin tässä on kuviteltu, pi
tuutta ajassa, onko sillä jatkuvaisuutta ajassa? Että mi
tään ei tule tuollaisen sisällyksettömän jatkumisen mit
taamisesta, yhtä vähän kuin tarkoituksettomasta ja mää
räämättömästä mittailusta tyhjässä tilassa, sen tiedämme 
varsin hyvin, ja Hegel nimittääkin, nimenomaan tuollai
sen askartelun järjettömyyden takia, tätä äärettömyyt
tä huonoksi. Herra Duhringin mukaan aika ilmenee vain 
muutoksien kautta, eivätkä muutokset ajassa ja ajan kautta. 
Juuri siksi, että aika eroaa muutoksesta, on siitä riippumaton, 
voidaan aikaa mitata muutoksella, sillä mittaan kuuluu ai
na jotakin mitattavasta eroavaa. Ja aika, jossa ei tapahdu 
mitään havaittavissa olevia muutoksia, ei ole lainkaan samaa 
kuin ei mitään aikaa; se on pikemminkin puhdasta, kaikista 
vieraista sekotuksista vapaata, siis todellista aikaa, aikaa sel
laisenaan. Jos tosiaan tahdomme saada aika-käsitteen aivan 
puhtaana, vapaana kaikista vieraista ja asiaan kuulumatto
mista sekotuksista, on meidän pakko tähän kuulumattomina 
jättää sivuun kaikki erilaiset tapahtumat, jotka sattuvat rin
nakkain ja peräkkäin ajassa, ja siten kuvitella aika, jossa ei 
tapahdu mitään. Näin menetellen emme siis ole sulattaneet 
aika-käsitettä yleiseksi olemisen ajatukseksi, vaan vasta täten 
olemme päässeet puhtaaseen aika-käsitteeseen.

Mutta kaikki nämä ristiriidat ja mahdottomuudet ovat 
vasta lasten leikkiä siihen sekasotkuun verraten, johon herra 
Diihring on joutunut maailman itsensä kaltaisine alkutiloi- 
neen. Jos maailma kerran oli sellaisessa tilassa, jossa ei tapah
tunut yhtään mitään muutoksia, niin miten saattoi se päästä 
tällaisesta tilasta muuttuvaiseen tilaan? Ehdottomasti muu- 
tokseton, jos se vielä päälle päätteeksi on ollut tässä tilassa 
ijäti, ei voi itsekään päästä pois tästä tilasta, ei voi siirtyä 
liikunnan ja muutoksen tilaan On siis pitänyt tulla ulkoa
päin, maailman ulkopuolelta ensi sysäys, joka on pannut maa
ilman liikkeeseen. Mutta tiedetäänhän, että ’’ensi sysäys” on 
vain jumalan toinen nimi. Herra Diihring, joka maailman- 
kaavassaan niin kauniisti vakuuttaa tuhonneensa jumalan ja 
tuonpuolisen, tuo itse tässä nuo molemmat kärjistyneempi- 
nä ja syvennettyinä jälleen luonnonfilosofiaan.

Edelleen. Herra Diihring sanoo: ’’Missä suure kuuluu johon
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kin olevaisen pysyväiseen ainekseen, säilyy se määrättäväi- 
syydessään muuttumattomana. Tämä pätee... materiaan ja 
mekaaniseen voimaan nähden.” Sivumennen sanoen, ensim
mäinen lause on mainio esimerkki herra Diihringin suurelei- 
sestä aksiomaattistautologisesta puhetavasta: missä suure ei 
muutu, siellä säilyy se samana. Siis kerran maailmassa ollut 
mekaanisen voiman määrä pysyy ikuisesti samana. Jätämme 
sivuun sen seikan, että — sikäli kuin tämä on oikein — tämä 
oli tunnettu ja sanottu Descartes’n filosofiassa jo kolmisen 
vuosisataa sitten, ja että luonnontieteessä on oppi voiman säi
lymisestä ollut yleensä hyväksytty parin vuosikymmenen 
ajan; herra Duhring ei sitä lainkaan paranna rajoittamalla 
sen mekaaniseen voimaan. Mutta missä oli mekaaninen voi
ma muuttumattoman tilan aikana? Tähän kysymykseen kiel
täytyy herra Duhring itsepintaisesti vastaamasta mitään.

Herra Duhring, missä oli silloin ikuisesti itsensä kaltaisek
si jäävä mekaaninen voima, ja mitä se pani liikkeelle? Vas
taus: ’’Maailmankaikkeuden alkutila, eli täsmällisemmin sa
noen, materian alkuperäinen olotila, jossa ei ollut mitään 
muutoksia, joka ei sisältänyt mitään muutoksien ajallista ka
sautumista, on kysymys, jonka voi torjua vain sellainen jär
ki, joka näkee viisauden huipun oman luomisvoimansa silpo
misessa”. — Siis: joko te hyväksytte silmät ummessa minun 
muutoksettoman alkutilani taikka minä, luomiskykyinen Eu
gen Duhring, julistan teidät henkisiksi eunukeiksi. Tämä eh
kä säikäyttää hyvin monia. Me, jotka olemme jo nähnyt muu
tamia esimerkkejä herra Diihringin luomiskyvystä, me voim
me toistaiseksi jättää vastaamatta tyylikkääseen haukkuma
sanaan ja vielä kerran kysyä: Mutta herra Duhring, sallinet
te kysyä, miten on mekaanisen voiman laita?

Herra Duhring joutuu heti hämilleen. Itse asiassa sammal
taa hän, ’’tuon alkuperäisen rajatilan ehdoton samaisuus ei 
itsestään tarjoa mitään siirtymisperiaatetta. Muistakaamme 
kuitenkin, että samoin on pohjaltaan asianlaita meille hyvin 
tunnetussa olemisen ketjussa jokaisen pienimmän uuden jä
senen suhteen. Ken siis tahtoo korostaa vaikeuksia nyt esillä 
olevassa pää tapauksessa, hän varokoon, ettei vain jätä niitä 
unohduksiin vähemmän näkyvissä seikoissa. Muutoin, vähit
täisten asteettaisten välitilojen lisäysmahdollisuus on avoin
na ja samalla katkeamattomuuden silta päästäksemme takai
sinpäin vaihtelujen sammumiseen saakka Puhtaasti käsit
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teellisesti ei tämä katkeamattomuus tosin auta selviämään 
pääajatuksesta, mutta se on meille kaiken lainmukaisuuden 
ja kaiken muun tunnetun siirtymisen perusmuoto, joten 
meillä on oikeus käyttää sitä myöskin välittäjänä tuon ensim
mäisen tasapainotilan ja sen häiriintymisen välillä. Mutta jos 
nyt ajattelisimme tuon niin sanoaksemme (!) liikkumatto
man tasapainotilan niiden käsitteiden mukaisesti, joita nyky
päivien mekaniikassa siedetään ilman erikoisempia epäilyjä 
(!), niin ei olisi lainkaan selvitettävissä, kuinka materia saat
toi joutua muutosten tilaan.” Paitsi massojen liikuntaa on 
nähkääs olemassa vielä myöskin massaliikunnan muuttumi
nen pienen pienten hiukkasten liikunnaksi, mutta miten tä
mä tapahtuu, ’’siitä meillä ei ole tähän hetkeen asti olemassa 
mitään yleistä periaatetta eikä meidän sentähden pidä ihme
tellä, vaikka nämä prosessit tapahtuvatkin hieman hämä
rässä".

Siinä kaikki, mitä herra Duhringillä on sanottavana. Jos 
todellakin ottaisimme hetkiseksi muokataksemme nämä to
della viheliäiset ja kurjat verukkeet ja fraasit, täytyisi meidän 
pitää korkeimpana viisautena paitsi luomisvoiman itsesilpo- 
mista, myöskin sokeaa uskoa. Herra Duhring myöntää, että 
ehdoton samaisuus ei voi itsestään päästä liikunnan tilaan. 
Ei ole mitään keinoa, jonka kautta ehdoton tasapaino olisi it
sestään saattanut siirtyä liikuntatilaan. Mitä sitten jää jä- 
lelle? Kolme väärää, viheliäistä veruketta.

Ensiksi: on muka yhtä vaikeata osoittaa siirtyminen jokai
sesta pienimmästä jäsenestä seuraaavan jäseneen meille hy
vin tunnetussa olemassaolon sarjassa. — Herra Duhring näyt
tää pitävän lukijoitaan rintalapsina. Nimenomaan luonnon
tieteen sisältönä on olemisen sarjan pienimpien jäsenten yk
sityisten ylimenojen ja yhteyksien osoittaminen, ja jos siinä 
joissakin kohdin jää aukkopaikkoja, niin ei kukaan, ei edes 
herra Diihring itsekään ajattele voivansa selvittää tapahtu
nutta liikuntaa tyhjästä johtuneeksi, vaan aina vain johtu
neeksi edeltäneen liikunnan siirtymisestä, muuttumisesta 
taikka jatkumisesta. Mutta tässä on kysymys sen myöntämi
sestä, että liikunta on syntynyt liikkumattomuudesta, siis 
tyhjästä.

Toiseksi on meillä ’’katkeamattomuuden silta”. Pelkästään 
käsitteellisesti ottaen tämä ei kylläkään auta meitä ulos vai
keuksista, mutta meillä on toki oikeus käyttää sitä välittäjä
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nä liikkumattomuuden ja liikunnan välillä. Valitettavasti on 
liikkumattomuuden katkeamattomuus sitä, että jokin ei läh
de liikkeelle; kuinka liikunta tällöin on synnytettävissä, se jää 
siis salaperäisemmäksi kuin koskaan. Ja jakakoon herra Diih- 
ring siirtymisensä liikunnan täydellisestä puuttumisesta kaik
keuden liikuntaan kuinka pieniin osiin tahansa ja antakoon 
sille kuinka pitkän ajan tahansa, emme sitenkään ole pääs
seet millimetrin kymmenestuhannesosaa paikaltamme. Ilman 
maailman luomista emme voi tyhjästä tulla johonkin, olkoon
pa tämä jokin vaikka niinkin pieni kuin joku matemaattinen 
differenssi. Katkeamattomuuden silta ei siis ole edes aasin
silta1, se on kulkukelpoinen vain herra Diihringille.

Kolmanneksi: Niinkauan kuin nykyinen mekaniikka pätee, 
ja se on herra Diihringin mukaan eräs ajattelun kehityksen 
oleellisimpia vipuja, ei ole lainkaan selvitettävissä, kuinka 
käy siirtyminen liikkumattomuuden tilasta liikunnan tilaan. 
Mutta mekaaninen lämpöoppi osoittaa meille, että massan 
liikunta määrätynlaisten ehtojen vallitessa muuttuu mole- 
kyyliliikunnaksi (vaikka tässäkin liikunta johtuu toisesta lii
kunnasta, eikä koskaan liikkumattomuudesta), ja herra Duh- 
ring sanoo arasti, että tämä kenties voisi tarjota sillan anka
rasti staattisen (tasapainossa olevan) ja dynaamisen (liikun
nassa olevan) välille. Mutta nämä prosessit tapahtuvat ’’hie
man hämärässä”. Ja herra Diihring jättääkin meidät hämä
rään istumaan.

Kaiken syventämisen ja kärjistämisen kautta olemme va
jonneet yhä syvemmälle yhä kärjistyneempään järjettömyy
teen ja lopulta päätyneet siihen, mihin meidän välttämättä 
täytyy päätyä — ’’hämärään”. Mutta herra Diihring ei tästä 
paljoa piittaa. Heti seuraavalla sivulla hänellä on otsaa väit
tää, että hän on ’’kyennyt varustamaan reaalisella sisällöllä 
oman itsensä kaltaisen vakiotilan käsitteet välittömästi ma
terian ja mekaanisten voimien olotilasta”. Ja tämä mies ni- 
mittelee vielä toisiakin ihmisiä ’’veijareiksi”!

Onneksi jää meille kaiken tämän sekasotkun ja avuttoman 
’’hämärässä” harhailun ohessa sentään yksi lohdutus, ja se on 
kyllä mieltä ylentävä: ’’Muiden maailmankappaleitten asuk
kaiden matematiikka ei voi nojautua mihinkään muihin kuin 
meidän aksioomiimme”!

1 Aasinsilta: saksalainen sanaleikki, joka merkitsee huonopäisten 
ja laiskojen koululaisten apunaan käyttämää ’’lunttaa”. — Toim.
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VI. Luonnonfilosofia. Kosmogonia, 
fysiikka, kemia

Edelleen jatkaessamme tulemme teoriaan siitä, miten ja 
millä tavalla nykyinen maailma on syntynyt. Herra Diihring 
selittää, että kuvitelmamme materian yleisestä hajaannusti- 
lasta oli jo joonialaisten filosofien lähtökohtana, mutta että 
Kantin ajoista erikoisesti on alkusumun olettaminen näytel
lyt uutta osaa, ja tällöin painovoima ja lämmönsäteily olivat 
tekijöinä kiinteiden maailmankappaleiden vähitellen muodos
tuessa. Mekaanisen lämpöopin nojalla voidaan, Duhringin 
mukaan, tehdä paljon täsmällisempiä päätelmiä maailman
kaikkeuden aikaisemmista tiloista. Mutta kaiken tämän yh
teydessä voi ’’kaasumuotoinen hajaannustila olla vakavien 
johtopäätösten lähtökohtana vasta sitten, kun kyetään mää- 
ritellymmin kuvaamaan siitä annettu mekaanin järjestelmä. 
Muussa tapauksessa ei ainoastaan tämä ajatus jää tosiasias
sa perin sumuiseksi, vaan alkusumukin johtopäätösten todella 
edistyessä käy yhä tiheämmäksi ja yhä enemmän läpäisemät
tömäksi... toistaiseksi on vielä kaikki jonkin lähemmin mää
rittelemättömän diffuusio-ajatuksen epämääräisessä ja muo
dottomassa tilassa”, ja näin on meillä ’’tästä kaasu-universu
mista perin ilmava käsitys”.

Kantin oppi, jonka mukaan kaikki nykyiset maailmankap- 
paleet ovat syntyneet pyörivistä sumumassoista, oli tähtitie
teen suurin edistysaskel Kopernikuksen jälkeen. Ensimmäisen 
kerran se horjutti kuvitelmaa, että luonnolla muka ei olekaan 
mitään historiaa ajassa. Siihen saakka pidettiin maailman- 
kappaleita alusta alkaen samoilla radoilla ja samoissa tiloissa 
pysyvinä; ja vaikka eri maailmankappaleilla elolliset yksilöt 
kuolivatkin, niin sukuja ja lajeja pidettiin sittenkin muuttu
mattomina. Luonto tosin oli ilmeisesti alituisessa liikunnan 
tilassa, mutta tätä liikuntaa pidettiin samojen prosessien lak
kaamattomana toistumisena. Tähän metafyysillistä ajatusta
paa täydelleen vastaavaan kuvitelmaan Kant mursi ensim
mäisen aukon, vieläpä niin tieteellisesti, että useimmat hänen 
käyttämistään todistusperusteista pätevät vielä tänä päivänä. 
Tarkasti ottaen on Kantin teoria kyllä vielä nytkin vain olet
tamus. Mutta eihän Kopernikuksenkaan maailman-järjestel- 
mä vielä tänä päivänä ole muuta kuin olettamus, ja senjäl- 
keen kun spektroskoopilla oli kaikki vastaväitteet kumoten
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näytetty tuollaisia hehkuvia kaasumassoja tähtitaivaalla, on 
tieteellinen oppositio Kantin teoriaa vastaan vaiennut Eikä 
herra Diihringkään kykene muovaamaan maailmanrakennet- 
taan ilman tuollaista sumuastetta, mutta hän kostaa tämän 
vaatimalla, että hänelle on osoitettava tässä sumutilassa oleva 
määrätty mekaaninen järjestelmä, ja koska sitä ei voida teh
dä, hän sättii tuota sumutilaa kaikenlaisilla vähemmän mai- 
rittelevilla nimikkeillä. Ikävä kyllä, tiede ei voi nyt luonnehtia 
tuota järjestelmää herra Duhringiä tyydyttävästi. Yhtä vä
hän kykenisi se antamaan vastauksia moniin muihin kysy
myksiin. Kysymykseen: miksi sammakoilla ei ole häntää? 
saattaa se vastata vain: koska ne ovat häntänsä menettäneet. 
Mutta tästä kiivastumalla ja sanomalla, että tuohan on jon
kin lähemmin määrittelemättömän menetys-ajatuksen epä
määräinen ja muodoton tila ja perin ilmava käsite, emme so
veltamalla tällä tavalla moraalia lunnontieteeseen pääse as
keltakaan eteenpäin. Tällaisia vastenmielisyyden ja tyytymät
tömyyden ilmauksia voidaan kyllä esittää aina ja kaikkialla, 
mutta juuri senvuoksi ne eivät sovi missään eikä milloinkaan. 
Ja kukapa estäisikään herra Duhringiä löytämästä alkusu- 
mun mekaanista järjestelmää?

Onneksi saamme nyt tietää, että Kantin sumumassa "ei ole 
lähestulkoonkaan sama kuin maailmanmediumin täydellisesti 
identtinen tila, eli toisin sanoen materian itsensä kaltainen 
tila”. Todellakin onni Kantille, joka saattoi tyytyä kulkemaan 
nykyisistä maailmankappaleista takaisin sumupalloon, ja jo
ka ei antautunut unelmoimaan materian itsensä kaltaisesta 
olotilasta! Huomautamme ohimennen, että kun nykyisessä 
luonnontieteestä Kantin sumupalloa sanotaan alkusumuksi, 
niin on tämä ymmärrettävä tietenkin suhteellisena. Se on al- 
kusumua yhtäältä siinä mielessä, että siitä ovat peräisin ny
kyiset maailmankappaleet, ja toisaalta se on varhaisin meille 
tähän asti tunnetuista materian muodoista. Tämä ei suin
kaan kumoa, päinvastoin pikemminkin edellyttää sitä, että 
materialla on jo ennen alkusumua ollut loputtoman monta 
muotoa.

Herra Duhring huomaa tässä etevämmyytensä. Siinä, missä 
me tieteen kera väliaikaisesti pysähdymme väliaikaiseen alku- 
sumuun, auttaa herra Dhhringiä hänen tieteiden tieteestä 
paljon kauemmaksi taaksepäin, aina siihen ’’maailmanmediu
min tilaan, joka ei ole käsitettävissä puhtaasti staattisena sa
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nan nykyisessä merkityksessä, eikä myöskään dynaamisena” 
— joka siis ei ole ylipäänsä ensinkään käsitettävissä. ’’Mate
rian ja mekaanisen voiman ykseys, josta me käytämme sa
nontaa maailmanmediumi, on niin sanoaksemme loogillis-re
aalinen kaava, jolla ilmaistaan materian itsensä kaltainen tila 
kaikkien laskettavissa olevien kehitysvaiheiden edellytyk
senä”.

Ilmeisesti me emme ole vielä lähestulkoonkaan suoriutu
neet itsensä kaltaisen materian alkutilasta. Tässä se on mer
kitty materian ja mekaanisen voiman ykseydeksi, ja tämä 
loogillis-reaalisena kaavana jne. Siis heti kun materian ja me
kaanisen voiman ykseys lakkaa, heti alkaa liikunta.

Loogillis-reaalinen kaava ei ole mitään muuta kuin surkea 
yritys käyttää todellisuusfilosofian tarkoituksiin Hegelin kä
sitteitä ’’itsessään” ja ’’itseään varten”. Hegelin mukaan sisäl
tää käsite ’’itsessään” jossakin oliossa, jossakin tapahtumas
sa, jossakin käsitteessä piilevien kehittymättömien ristiriito
jen alkuperäisen samaisuuden; käsitteessä ’’itseään varten” 
tapahtuu näiden piilevien ainesten erottuminen ja irtaantu
minen ja alkaa niiden taistelu. Meidän täytyy siis kuvitella 
liikkumaton alkutila materian ja mekaanisen voiman yksey
deksi ja siirtymisen liikuntaan näiden molempien erottumi
seksi ja asettumiseksi vastakkain. Näin tekemällä me emme 
ole saaneet todistetuksi tuon fantastisen alkutilan reaalisuut
ta, vaan ainoastaan sen, että se voidaan johtaa Hegelin kate
goriaksi ’’itsessään” ja sen yhtä mielikuvituksellinen lakkaa
minen kategoriaksi ’’itseään varten”. Auta, Hegel!

Herra Diihring sanoo, että materia on kaiken todellisen 
edustaja; tämän mukaan ei voi olla mitään mekaanista voi
maa ilman materiaa. Edelleen, mekaaninen voima on materi
an olotila. Alkutilassa, jolloin ei mitään tapahtunut, oli mate
ria ja sen olotila mekaaninen voima, yhtä ja samaa. Sittem
min kun jotain alkoi tapahtua, täytyi siis olotilan erottua 
materiasta. Tällaisilla mystillisillä fraaseilla ja vakuuttelulla, 
että itsensä kaltainen olotila ei ollut staattinen eikä dynaami
nen, ei ollut tasapainossa eikä liikunnassa, pitäisi meidän an
taa tyydyttää itseämme. Emme yhä vieläkään tiedä, missä oli 
mekaaninen voima tuossa olotilassa, ja kuinka päästiin ehdot
tomasta liikkumattomuudesta liikuntaan ilman sysäystä ul
koapäin, siis ilman jumalaa.

Ennen herra Diihringiä materialistit puhuivat aineesta ja
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liikunnasta. Herra Diihring juontaa liikunnan mekaaniseksi 
voimaksi muka liikunnan perusmuotona, ja tekee näin itsel
leen mahdottomaksi ymmärtää todellista yhteyttä aineen ja 
liikunnan välillä, mikä muuten oli epäselvää myöskin varhai
semmille materialisteille. Ja kuitenkin on tämä asia melko yk
sinkertainen. Liike on aineen olomuoto. Ei koskaan eikä mis
sään ole ollut eikä voi olla ainetta ilman liikettä. Liikunta 
maailman avaruudessa, pienten massojen mekaaninen liikun
ta eri maailmankappaleilla, molekyyliväreily lämpönä, sähkö
nä tai magneettisena virtana, kemiallinen hajaantuminen ja 
yhtyminen, orgaaninen elämä — jossakin näistä liikunnan 
muodoista tai useammissa samanaikaisesti on kunakin hetke
nä maailman jokainen eri aineatomi. Kaikki lepo, kaikki tasa
paino on vain suhteellista, sillä on merkitystä vain suhteessa 
tähän tai tuohon määrättyyn liikuntamuotoon. Joku kappale 
saattaa esim. maan päällä olla mekaanisessa tasapainossa, 
mekaanisesti levossa; tämä ei lainkaan estä sitä ottamasta 
osaa maapallon liikuntaan ja koko aurinkokunnan liikun
taan, yhtä vähän kuin tämä estää kappaleen pienimpien fy
sikaalisten osasten väreilyä lämmön vaikutuksesta tai kappa
leen aineatomien kemiallista prosessia. Aine ilman liikuntaa 
on yhtä vähän ajateltavissa kuin liikunta ilman ainetta. Lii
kunta on sentähden yhtä vähän luotavissa tai hävitettävissä 
kuin materia itse; tämän tosiasian ilmaisee vanhempi filoso
fia (Descartes) sanomalla, että maailmassa olevan liikunnan 
määrä on alati sama. Liikuntaa ei siis voida tuottaa, se voi
daan vain siirtää. Kun liikuntaa siirretään toisesta kappalees
ta toiseen, niin voidaan sitä, mikäli se siirtyy, on aktiivista, pi
tää liikunnan syynä, sikäli kuin liikunta on siirtynyttä, se on 
passiivista. Aktiivista liikuntaa nimitämme voimaksi, passii
vista voiman ilmaukseksi. Tämän mukaan on aivan päivän 
selvää, että voima on täsmälleen yhtä suuri kuin sen ilmaus, 
sillä tapahtuuhan molemmissa sama liikunta.

Materian liikkumaton tila on näinollen mitä ontoin ja ty
perin kuvitelma, pelkkä "kuumehoure”. Siihen tullakseen täy
tyy kuvitella suhteellinen mekaaninen tasapainotila, jossa jo
ku kappale saattaa tällä maapallolla olla, ehdottomaksi lepo
tilaksi, ja sitten siirtää tämä koko maailmankaikkeuteen. Tä
mä käy kyllä helposti päinsä, jos kaikki liikunta käsitetään 
pelkästään mekaaniseksi voimaksi. Ja sitten tarjoaa liikunnan 
rajoittaminen pelkästään mekaaniseksi voimaksi vielä sen.
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edun, että joku voima voidaan kuvitella lepääväksi, sidotuksi, 
siis tilapäisesti toiminnattomaksi. Jos nimittäin jonkin lii
kunnan siirtyminen, kuten asianlaita on hyvin usein, on 
edes jossain määrin monimutkainen tapahtuma, johon 
kuuluu erilaisia jäseniä, niin voidaan todellinen siirtymi
nen katkaista minä silmänräpäyksenä hyvänsä siten, että 
ketjun viimeinen rengas suljetaan pois. Niin käy esim. 
kun pyssy ladataan ja pidetään koskemattomana siihen 
silmänräpäykseen asti, jona liipasinta vetämällä panos 
lauaistaan, jolloin siis tapahtuu ruudin palamisen kaut
ta vapautetun liikunnan siirtyminen. Voidaan siis kuvi
tella, että liikunnattoman, itsensä kaltaisen tilan aikana aine 
oli ladattu voimalla, ja tätä — jos ylipäänsä mitään — 
näyttää herra Duhring ymmärtävän materian ja mekaa
nisen voiman ykseydellä. Tämä kuvitelma on järjetön, 
koska se siirtää maailmankaikkeuteen absoluuttisena erään 
olotilan, joka luonteeltaan on suhteellinen, ja jossa siis sa
manaikaisesti saattaa olla vain osa materiasta. Jos jätämme 
vielä tämänkin huomioonottamtta, niin yhä jää vaikeudeksi 
ensiksikin se, kuinka maailma saattoi tulla ladatuksi, sillä ei
väthän pyssyt vielä tähän päivään asti ole itse latautuneet, ja 
toiseksi, kenen sormi sitten oikein vetäisi liipasinta? Väännel- 
käämme ja käännelkäämme tässä kuinka tahansa, herra 
Diihringin johdolla tulemme aina — jumalan sormeen.

Tähtitieteestä siirtyy todellisuusfilosofimme mekaniikkaan 
ja fysiikkaan ja valittelee, että mekaaninen lämpöteoria ei ole 
yhden sukupolven aikana keksimisensä jälkeen sanottavasti 
edistynyt siitä, mihin Rober Mayer itse sen kehitti. Sitäpaitsi 
koko kysymys on muka vielä sangen hämärä; meidän täytyy 
’’aina muistaa, että materian liikuntatilojen ohella on myös 
staattisia suhteita, ja että näillä viimemainituilla ei ole mitään 
mittaa mekaanisessa työssä.... kun aikaisemmin olemme sano
neet luontoa suureksi työntekijättäreksi ja pidämme nyt an
karasti kiinni tästä sanonnasta, niin pitää meidän vielä lisätä, 
että itsensä kaltaiset olotilat ja levon suhteet eivät edusta 
mitään mekaanista työtä. Me kalpaamme siis jälleen siltaa 
staattisesta dynaamiseen, ja kun niin kutsuttu piilevä lämpö 
on yhä vielä jäänyt teorialle kompastuskiveksi, niin täytyy 
meidän tässäkin myöntää puute, jota kaikkein vähimmän pi
täisi kiellettämän kosmillisissa ilmiöissä”.

Koko tämä oraakkelimainen jutustelu ei taaskaan ole mi
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tään muuta kuin ilmaus pahasta omastatunnosta, joka san
gen hyvin tuntee, että on auttamattomasti takertunut kiinni 
liikunnan tuottamiseen ehdottomasta liikunnattomuudesta, 
ja sittenkin häpeää vetoamista ainoaan pelastajaan, nimittäin 
taivaan ja maan luojaan. Ja kun edes mekaniikasta, lämpö 
mukaan luettuna, ei voida löytää siltaa staattisesta dynaami
seen, tasapainosta liikuntaan, kuinka sitten voisi herra Dhh- 
ringin velvollisuus olla löytää silta liikkumattomasta tilastaan 
liikuntaan? Ja näin hän sitten onnellisesti pääseekin pälkä
hästä.

Tavallisessa mekaniikassa on siltana staattisesta dynaami
seen sysäys ulkoapäin. Jos sentnerin painoinen kivi kohote
taan kymmenen metrin korkeuteen ja ripustetaan niin, että 
se jää siihen vapaasti riippumaan itsensä kaltaisessa tilassa ja 
levossa, niin pitääpä vedota rintalasten muodostamaan ylei
söön voidakseen väittää, että tämän kappaleen nykyinen tila 
ei muka edusta mitään mekaanista työtä, tai että ei ole mi
tään mekaanisen työn mittaa, jolla ilmaistaisiin sen loittone- 
minen aikaisemmasta asemastaan. Jokainen ohikulkija selvit
tää herra Duhringille vaivatta ja ymmärrettävästi, että kivi 
ei ole itsestään kivunnut tuonne ylös silmukkaan, ja ensim
mäinen käteen sattuva mekaniikan käsikirja voi sanoa hänel
le, että jos hän antaa kiven jälleen pudota, niin se pudotes
saan suorittaa yhtä paljon mekaanista työtä kuin oli tarpeen 
sen kohottamiseksi kymmenen metrin korkeuteen. Jo se yk
sinkertainen tosiasia, että kivi riippuu tuolla ylhäällä, edus
taa mekaanista työtä, sillä jos se jää sinne riippumaan kyllin 
pitkäksi ajaksi, katkeaa nuoran silmukka heti, kun se kemial
lisen hajoamisen seurauksena on tullut liian heikoksi kiveä 
kantaakseen. Mutta kaikki mekaaniset tapahtumat ovat joh
dettavissa tuollaisiksi yksinkertaisiksi perusmuodoiksi — käyt
tääksemme herra Dtihringin sanontaa — ja syntymättä on 
vielä se insinööri, joka ei voisi löytää siltaa staattisesta dy
naamiseen, kun hänen käytettävissään on kyllin suuri sysa- 
ysvoima.

Metafyysikollemme on kyllä kovana pähkinänä ja katkera
na palana se seikka, että liikunnalla on mittansa omasssa vas
takohdassaan, levossa. Se onkin huutava ristiriita, ja tuollai
nen ristiriita on herra Dtihringin mukaan järjettömyys. Siitä 
huolimatta on tosiasia,että riippuva kivi edustaa määrättyä, 
painonsa ja maan pinnasta lasketun etäisyytensä kautta tar
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koin mitattavissa olevaa ja eri tavoin, miten halutaan — suo
rana putoamisena, liukumisena kaltevaa pintaa pitkin, pyö
rimisenä akselin ympäri — käytettävissä olevaa mekaanisen 
voiman paljoutta, ja samoin sitä edustaa ladattu pyssy. Dia
lektiselle käsitykselle ei liikunnan ilmaistavuus vastakohdas
saan, levossa, tarjoa minkäänlaista vaikeutta. Sille on koko 
tämä vastakohta vain suhteellinen, kuten olemme nähneet; 
absoluuttista lepotilaa, ehdotonta tasapainoa ei ole. Yksityi
nen liikunta pyrkii tasapainoa kohti, kokonaisliikunta pois
taa jälleen tasapainon. Missä lepo ja tasapaino esiintyvät, ovat 
ne näinollen rajoitetun liikunnan tuloksia, ja on itsestään sel
vää, että tämä liikunta on mitattavissa tuloksellaan, on siinä 
ilmaistavissa ja siitä jälleen saatavissa toisessa taikka toisessa 
muodossa. Mutta näin yksinkertaiseen asian esittämiseen her
ra Diihring tietenkään ei voi tyytyä. Hyvänä metafyysikkona 
hän kaivaa ensin liikunnan ja tasapainon välille todellisuu
dessa olemattoman ammottavan kuilun, ja ihmettelee sitten, 
kun ei voi lyötää mitään siltaa tämän itse kyhäämänsä kuilun 
yli. Yhtä hyvin hän voisi nousta metafyysillisen Rocinantensa 
selkään ja lähteä ajamaan takaa Kantin ’’oliota sinänsä”, sil
lä juuri tämä, eikä mikään muu, se loppujen lopuksi kätkey
tyy tuon löytymättömän sillan taakse.

Mutta miten on mekaanisen lämpöteorian laita ja sidotun 
eli piilevän lämmön laita, joka tälle teorialle on ’’jäänyt kom
pastuskiveksi”?

Jos otetaan naula jäätymispisteessä olevaa jäätä ja muute
taan se normaalin ilmanpaineen alaisena lämmön avulla nau
laksi vettä, jonka lämpöaste on sama, niin tällöin kuluu läm
pömäärä, jolla voitaisiin lämmittää sama vesinaula 0 asteesta 
79,4 asteeseen taikka 79,4 naulaa vettä yhden asteen lämpöi- 
semmäksi (100-jakoisen lämpömittarin mukaan). Kun läm
mitetään naula vettä kiehumapisteeseen, siis 100 asteen läm
pöön ja sitten muutetaan se 100-asteiseksi höyryksi, niin en
nenkuin viimeinen vesipisara on muuttunut höyryksi, häviää 
lähes seitsemän kertaa suurempi lämpömäärä, joka riittäisi 
kohottamaan 537.2 vesinaulan lämpöä yhdellä asteella. Tätä 
hävinnyttä lämpöä nimitetään sidotuksi. Kun höyry jäähdy
tyksen kautta jälleen muuttuu vedeksi ja vesi jälleen jääksi, 
niin sama lämpömäärä, mikä aikaisemmin tuli sidotuksi, tu
lee jälleen vapaaksi, s.o. lämpönä tunnettavaksi ja mitatta
vaksi. Tämä lämmön vapautuminen höyryn tiivistyessä ja ve
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den jäätyessä on syynä siihen, että höyry 100-asteiseksi jääh
dytettynä vain vähitellen muuttuu vedeksi, ja että jäätymis- 
lämmössä oleva vesimassa vain sangen hitaasti muuttuu jääk
si. Tällaisia ovat tosiasiat. Nyt kysytään: miten on lämmön 
laita silloin, kun se on sidottuna?

Mekaaninen lämpöteoria, jonka mukaan lämpö on kappa
leen pienimpien fysikaalisesti toimivien osasten (molekyylien) 
pienempää taikka suurempaa väreilyä aina lämpö- ja olotilan 
mukaan, väreilyä, joka määrätynlaisin ehdoin voi muuttua 
miksi muuksi liikuntamuodoksi tahansa, selittää tämän siten, 
että hävinnyt lämpö on suorittanut työn, muuttunut työksi. 
Raudan sulaessa eri molekyylien kiinteä keskinäinen yhteys 
on poistunut ja muuttunut niiden irtonaisemmaksi yhdessä
oloksi; veden höyrystyessä kiehumispisteessään on syntynyt 
tila, jossa eri molekyyleillä ei ole lainkaan merkittävää vaiku
tusta toisiinsa, ja lämmön vaikutuksen alaisina ne lentelevät 
jopa kaikkiin suuntiin poispäin toisistaan. Nyt on selvää, että 
kappaleen yksityisillä molekyyleillä on kaasumaisessa tilassa 
paljon suurempi energia kuin nestemäisessä, ja nestemäisessä 
suurempi energia kuin kiinteässä tilassa. Sidottu lämpö ei siis 
olekaan kadonnut, se on yksinkertaisesti muuttunut ja otta
nut molekylaarisen jännitysvoiman muodon. Niin pian kuin 
lakkaa vaikuttamasta se ehto, jonka alaisina eri molekyylit 
voivat säilyttää tämän ehdottoman taikka suhteellisen vapau
den toistensa suhteen, nimittäin niin pian kuin lämnö laskee 
minimin, s.o. 100 asteen taikka 0 asteen alapuolelle, tämä jän
nitysvoima häviää heti, molekyylit pyrkivät jälleen toisiaan 
kohden samalla voimalla, millä ne aikaisemmin loittonivat toi
sistaan; ja tämä voima häviää, mutta vain ilmetäkseen jäl
leen lämpönä, vieläpä täsmälleen samana lämpömääränä, mi
kä aikaisemmin oli sidottu. Tämä selitys on tietysti olettamus, 
samoinkuin koko mekaaninen lämpöteoria, sillä kukaan ei 
vielä tähän hetkeen mennessä ole nähnyt molekyyliä, puhu
mattakaan väräjävästä molekyylistä. Juuri siksi se on var
masti täynnä puutteita, samoinkuin tuo vielä varsin nuori 
teoriakin, mutta se kykenee ainakin selittämään prosessin 
joutumatta missään kohden ristiriitaan sen kanssa, että lii
kunta ei ole hävitettävissä eikä luotavissa, ja vieläpä kykenee 
tekemään tarkan tilin lämmön olinpaikasta lämmönmuutok- 
sien puitteissa. Piilevä eli sidottu lämpö ei ole siis lainkaan 
’’kompastuskivi” mekaaniselle lämpöteorialle. Päinvastoin,
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tämä teoria vasta antaa ensimmäisen kerran järkiperäisen 
selityksen tapahtumaan, ja ’’kompastuskivi” voi olla tulokse
na korkeintaan siitä, että fyysikot edelleenkin nimittävät mo- 
lekyylienergian toiseksi muodoksi muuttunutta lämpöä van
hentuneella ja sopimattomalla sanalla ’’sidottu”.

Siis nuo kiinteän, nestemäisen ja kaasumaisen olotilan it
sensä kaltaiset olotilat ja leposuhteet edustavat sittenkin me
kaanista työtä, sikäli kuin mekaaninen työ on lämmön mitta. 
Niin kiinteä maankamara kuin valtamerien vesikin edustaa 
nykyisessä olotilassaan aivan määrättyä paljoutta vapautu
nutta lämpöä, joka tietenkin vastaa määrättyä mekaanisen 
voiman paljoutta. Kun se kaasupallo, josta maa on syntynyt, 
muuttui nestemäiseen tilaan ja myöhemmin suurelta osaltaan 
kiinteään olotilaan, säteili määrätty paljous molekyyliener- 
giaa lämpönä avaruuteen. Ei siis ole olemassa sitä vaikeutta, 
josta herra Duhring salaperäisesti vihjailee, ja vaikka me kos
millisten ilmiöiden yhteydessä voimmekin kohdata puutteita 
ja aukkoja, jotka johtuvat tietoamisvälineidemme epätäydelli
syydestä, niin missään emme kohtaa teoreettisesti voittamat
tomia esteitä. Siltana staattisesta dynaamiseen on tässäkin 
sysäys ulkoapäin — jäähdytys taikka lämmitys, jonka aiheut
tavat toiset kappaleet vaikuttamalla tasaoainossa olevaan esi
neeseen. Mitä pitemmälle tähän Diihringin luonnonfilosofiaan 
tunkeudumme, sitä mahdottomammilta näyttävät kaikki yri
tykset liikunnan johtamiseksi liikunnattomuudesta tai sen sil
lan löytämiseksi, jota myöten puhtaasti staattinen, lepotilassa 
ole ra voi itsestään tulla dynaamiseksi, liikunnan tilaan.

Näin olemme sitten onnellisesti joksikin aikaa päässeet va
paiksi täysin itsensä kaltaisesta alkutilasta. Herra Duhring 
siirtyy kemian alalle ja paljastaa meille tässä tilaisuudessa 
kolme todellisuusfilosofian tähän mennessä löytämää luonnon 
pysyväisyyslakia, nimittäin:

1) yleisen materian määrä, 2) yksinkertaisten (kemiallis
ten) alkuaineiden määrä ja 3) mekaanisen voiman määrä 
ovat muuttumattomat.

Siis: materia ja sen yksinkertaiset osaset, mikäli sillä niitä 
on, sekä liikunta eivät ole luotavissa eivätkä hävitettävissä — 
nämä vanhat, kautta maailman tunnetut tosiasiat perin epä- 
tyydyttävästi ilmaistuina — siinä ainoa todella myönteinen, 
minkä herra Duhring kykenee meille tarjoamaan epäorgaa
nista maailmaa käsittelevän luonnonfilosofiansa tuloksena.

HERRA EUGEN DCHRING TIETEEN MULLISTAJANA
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Kaikki nuo ovat meille jo kauan tunnettuja asioita. Mutta mi
tä me emme ole tienneet, on se, että ne ovat ’’pysyväisyyslake- 
ja” ja sellaisina ’’esineiden järjestelmän kaavamaisia ominai
suuksia”. Sama juttu kuin aikaisemmin Kantia käsitellessäm
me: Herra Dtihring ottaa jotakin yleisesti tunnettua rihka
maa, liimaa siihen Duhringin etiketin ja nimittää tätä: ’’ai
van omaperäisiä johtopäätöksiä ja katsomuksia... järjestel- 
määluovia ajatuksia... juurekasta tiedettä”.

Tämän takia ei meidän toki vielä tarvitse joutua epätoi
voon. Mitä puutteita tuolla juurekkaalla tieteellä ja parhaalla 
yhteiskuntalaitoksella mahtaa olla, yhden asian herra Dtih- 
ring voi varmasti sanoa: ’’Maailmankaikkeudessa olevan kul
lan määrä on aina täytynyt olla sama, ja se on voinut lisään
tyä taikka vähentyä yhtä vähän kuin materia yleensä.” Mut
ta mitä me voimme itsellemme ostaa tuolla ’’olevalla kullal
la”, sitä herra Dtihring ei sano, ikävä kyllä.

VII. Luonnonfilosofia. Orgaaninen maailma.

’’Mekaniikasta paineineen ja sysäyksineen aistimuksien ja 
ajatuksien yhteyteen ulottuu yksi yhtenäinen ja ainoa väliti
lojen portaikko.” Tämä vakuutus vapauttaa herra Dtihringin 
sanomasta enempää elämän synnystä, vaikka sellaiselta ajat
telijalta, joka on seurannut maailman kehitystä taksepäin ai
na itsensä kaltaiseen olotilaan saakka, ja joka on kuin koto
naan muillakin maailmankappaleilla, pitäisi kyllä odottaa, et
tä hän tässäkin antaisi tarkan vastauksen. Muuten tuo väite 
on vain puolittain oikea, jollei sitä täydennetä jo mainitulla 
Hegelin mittasuhteiden solmulinjalla. Kaikesta vähittäisyy- 
destä huolimatta jää siirtyminen toisesta liikuntamuodosta 
toiseen aina hyppäykseksi, ratkaisevaksi käänteeksi. Sitä on 
siirtyminen maailmankappaleitten mekaniikasta pienempien 
massojen mekaniikkaan jollakin maailmankappaleella; sa
moin siirtyminen massojen mekaniikasta molekyylien meka
niikkaan — käsittäen tällä niitä liikuntoja, joita tutkitaan 
n.s. varsinaisessa fysiikassa: lämpöä, valoa, sähköä, magne
tismia; samoin tapahtuu siirtyminen molekyylien fysiikasta 
atomien fysiikkaan — kemiaan — niinikään ratkaisevan hyp
päyksen kautta, ja sitäkin enemmän on asianlaita tällätavoin
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siirryttäessä tavallisesta kemiallisesta toiminnasta valkuais
aineitten kemiaan, jota nimitämme elämäksi. Elämän piirin 
sisällä syppäykset tulevat yhä harvinaisemmiksi ja vähemmän 
huomattaviksi. — Siis taaskin Hegelin täytyy oikaista herra 
Dhhringiä.

Mahdollisuuden käsitteelliseen siirtymiseen orgaaniseen 
maailmaan antaa hra Dhhringille tarkoitusperän käsite. Tämä 
on taaskin lainattu Hegeliltä, joka logiikassa — opissa käsit
teestä — siirtyy kemiasta teleologian eli tarkoitusperäopin 
välityksellä käsittelemään elämää. Luommepa katseemme mi
hin tahansa, aina kohtaamme herra Dtihringillä jonkun He
gelin ’’vaikeasti sulatettavan ajatuksen”, jonka Dhhring sil
mää räpäyttämättä esittää omana juurekkaana tieteenään. 
Sen tutkiminen, missä määrin tarkoitusperä- ja keinokäsittei- 
den soveltaminen orgaaniseen maailmaan on oikeutettua ja 
paikallaan, veisi meidät liian pitkälle. Joka tapauksessa myös
kin Hegelin ’’sisäisen tarkoituksen” soveltaminen, s.o. tarkoi
tuksen, jota luontoon ei ole tuonut määrätietoisesti toimiva 
kolmas persoona, joku kaitselmuksen viisaus, vaan joka on itse 
asian välttämättömyydessä, vie sellaisen ihmisen, joka ei ole 
filosofisesti täydelleen kouluuntunut, yhtämittaa ajatuksetto- 
masti katsomaan luonnolla olevan tietoisen ja tarkoitusperäi
sen toiminnan. Tämä sama herra Dhhring, jonka toisten ih
misten pieninkin ’’spiritistinen” mielenilmaus saattaa mittaa
mattoman siveellisen suuttumuksen valtaan, vakuuttaa ’’tin
kimättömästi, että vaistot on pääasiassa luotu sen tyydytyk
sen vuoksi, joka on yhteydessä niiden leikin kanssa”. Hän ker
too meille, että luontoparan ’’täytyy yhä uudelleen pitää esi
neellinen maailma järjestyksessä”, ja että sillä sitäpaitsi on 
järjestettävänä useampi kuin yksi asia, ’’jotka vaativat luon
non puolelta paljon enemmän joustavuutta kuin tavallisesti 
myönnetään”. Mutta paitsi sitä, että luonto tietää minkä täh
den se tämän taikka tuon luo, paitsi sitä, että sen on suoritet
tava kotiapulaisen tehtäviä, paitsi sitä, että sillä on jousta
vuutta, joka sekin jo on aika sievä täydellisyys subjektiivi
sessa, tietoisessa ajattelussa, sillä on myöskin tahto; sillä sitä 
lisäystä vaistoihin, että nämä muun muassa täyttävät reaali
sia luonnollisia tarpeita: ravitseminen, suvunjatkaminen jne., 
tätä lisäystä ”on meidän pidettävä vain välillisesti eikä välit
tömästi tahtoperäisenä”. Näin olemme tulleet tietoisesti ajat- 
televaan ja toimivaan luontoon, olemme siis jo ’’sillalla” —
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emme tosin sillalla staattisesta dynaamiseen, vaan sillalla, jo
ka vie panteismistä deismiin. Vai tahtoiko herra Duhring eh
kä hieman harrastaa ’’luonnonfilosofista puolirunoutta”?

Ei, se ei ole mahdollista. Kaikki mitä todellisuusfilosofim- 
me kykenee sanomaan orgaanisesta luonnosta, kaikki se ra
joittuu taisteluun tätä luonnonfilosofista puolirunoutta vas
taan, puoskarointia vastaan kevytmielisine pinnallisuuksineen 
ja niin sanoaksemme tieteellisine mystifiointeineen, darwinis
min ’’runoilevia piirteitä” vastaan.

Ennenkaikkea soimataan Darwinia siitä, että hän muka 
siirsi Malthuksen väestöteorian taloustieteestä luonnontietee
seen, että hän on eläintenhoitajan käsityksien kahlehtima, et
tä hän oppeineen olemassaolon taistelusta on vajonnut epä
tieteelliseen puolirunouteen, ja että koko darwinismi, kun La- 
marckilta lainattu jätetään pois, on muka palanen inhimilli
syyttä vastaan suunnattua eläimellisyyttä.

Tieteellisiltä matkoiltaan Darwin oli tuonut mukanaan kä
sityksen,""että kasvi- ja eläinlajit- eivät_ole pysyväisiä, vaan 
muuttuvaisia. Kehittääkseen tätä ajatusta edelleen kotonaan 
hänelle ei ollut tarjolla parempaa työkenttää kuin eläinten ja 
kasvien hoito. Juuri tässä suhteessa Englanti on klassillinen 
maa; toisten maiden, esim. Saksan saavutukset eivät lähestul
koonkaan vedä vertoja Englannin saavutuksille tässä suhtees
sa. Sitäpaitsi nuo saavutukset ovat enimmäkseen viimeisen sa
dan vuoden ajalta, joten tosiasiain toteaminen ei ole kovin 
vaikeaa. Darwin havaitsi että hnitn nli keinotekoisesti aiheut
tanut saman lajin eläimissä ia kasveissa suurempiakin eroa
vaisuuksia kuin ne, joita yleensä esiintyy eri lajeiksi tunnusTet- 
tujen välillä. Yhtäältä oli siis todistettu lajien muuttuvaisuus 
tiettyyn määrään asti, toisaalta, yhteisten esivanhempiin 
mahdollisuus elimistöillä, joilla oli erilaisia laiifunnuksia. Dar
win tutki nyt, eikö luonnossakin löytyisi tekij'öitä, joiden — 
ilman hoitajan tietoista tarkoitusta — aikojen kuluessa täytyi 
aikaansaada elävissä olioissa samanlaisia muutoksia kuin kei
notekoinen hoito aiheutti. Hän havaitsi näiden syiden olevan 
epäsuhteessa luonnon luomien elämänalkujen tavattoman 
suuren lukumäärän ja todella kypsyyden saavuttaneiden eli
mistöjen vähäisen määrän kanssa. Mutta koska jokainen elä- 
mänalku pyrkii kehittymään, syntyy välttämättä taistelu
olemassaolosta, taistelu, joka ei ole pelkästään välitöntä fyy-
sillistä taistelua taikka raatelua, vaan myöskin taistelua va
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losta ja tilasta, jopa kasvienkin keskuudessa. Ja ilmeistä on, 
että tässä taiste lussa on suuri m m at ma h d o 11 is uudet päästä 
Rypsyysikäan ja jatkaa sukuaan niillä yksilöillä, joilla on jo
kin/vaikka vähäinenkin, mutta olemassaolon taistelussa edul
linen yksilöllinen omjnaisuus. Näillä yksilöllisillä ominaisuuk
silla on senvuoksi pyrkimyksenä periytyminen, ja jos ne esiin
tyvät saman lajin useammilla yksilöillä, pyrkivät ne toistu
neiden periytymisten-kautläTähvIstumaan tähän. määrättyyn 
suuntaan; sitävastoin ne yksilöt, joilta nämä ominaisuudet
puuttuvat, sortuvat helpommin ja häviän ST vähitellen.. /Talla
tavalla, muuttuu laji luonnollisen hoidon, paraiten mukautu- 
neiden säilymisen kautta.

Tätä Darwinin teoriaa vastaan herra Duhring nyt huo
mauttaa, että kuvitelmaan olemassaolon taistelusta, kuten 
Darwin itsekin myöntää alunperin, on johduttu taloustie
teilijä ja väestöteoreetikko Malthuksen katsomuksien yleistä
misestä, ja siksi sillä myös on kaikki ne puutteet, mitkä on 
tuolla papillisella malthuslaisella katsomuksella väestön liial
lisesta lisääntymisestä. — Mutta Darwinin päähänkään ei 
pälkähtänyt sanoa, että olemassolon taistelun käsityksen 
alkuperää on etsittävä Malthukselta. Hän sanoo vain: fiänen 
oppinsa olemassaolon taistelusta on Malthuksen teoria koko 
eläin ja kasvimaailmaan sovellettuna. Mltön suuri lieneekin 
virhe, minkä Darwin teki naiviudessaan hyväksymällä niin 
varomattomasti Malthuksen opin, näkee silti jokainen jo ensi 
silmäyksellä, että ei tarvitse käyttää Malthuksen silmälaseja 
havaitakseen luonnossa olemassaolon taistelun — ristiriidan 
luonnon niin tuhlaavaisesti tuottaman elämänalkujen luke
mattoman määrän ja sen määrän välillä, mikä niistä ylipäan- 
sa vnT saavuttaa/kypsyydeh: TTstiriidah'~inkä7Iosiaan suurim
maksi osaksTrätkeaa— usein äärimmäisen, julmassa. — tais- 
telussa olemassaolosta. Ja samoinkuin laki työpalkasta on 
säilyttänyt pätevyytensä senkin jälkeen, kun jo ajat sitten 
ovat tietymättömiin kadonneet malthuslaiset todistelut, joilla 
Ricardo sitä perusteli, samoin voi olemassaolontaistelu luon
nossa olla olemassa ilman mitään malthuslaista tulkintaa. 
Luonnonelimistöilläkin on muuten väestölakinsa, joita ei juu
ri nimeksikään ole tutkittu, mutta joiden toteamisella on rat
kaiseva merkitys lajien kehityshistorialle. Ja kuka on tähän
kin suuntaan antanut ratkaisevan sysäyksen? Ei kukaan muu 
kuin Darwin.
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Herra Diihring varoo visusti koskemasta tähän kysymyksen 
myönteiseen puoleen. Sensijaan on taistelu olemassaolosta 
yhä uudelleen esillä. Olemassaolontaistelusta tiedottomien 
kasvien ja hyväntahtoisten kasvinsyöjien välillä ei näet voi 
olla puhettakaan: ’’tarkoin määritellyssä merkityksessä on 
taistelu olemassaolosta edustettuna eläimellisyyden puitteissa 
vain sikäli, kuin ravitseminen tapahtuu ryöstämisen ja raa- 
telun avulla”. Ja senjälkeen kun käsite: taistelu olemassa
olosta on typistetty näihin ahtaisiin rajoihin, saattaa herra 
Diihring päästää valloilleen koko suuttumuksensa tämän hä
nen itsensä eläimellisyyteen rajottaman käsitteen eläimelli
syyden johdosta. Tuo siveellinen suuttumus kohdistuu kui
tenkin herra Duhringiin itseensä, sillä hänhän on ainoa, joka 
näin on rajoittanut olemassaolon taistelun, ja siksi hän on 
yksin siitä vastuussakin. Darwin ei siis ole se, joka ’’etsii pe
tojen piiristä kaiken luonnontoiminnan lakeja ja ymmärtä
mystä” — Darwinhan oli sisällyttänyt taisteluun koko orgaa
nisen luonnon — vaan se on joku herra Dhhringin itsensä 
kyhäämä mielikuvituksellinen pöpö. Nimi: olemassaolon 
taistelu, voidaan muuten kernaasti antaa herra Duhringin 
ylevän siveellisen suuttumuksen uhriksi Että itse tuo asia 
on olemassa myöskin kasvien keskuudessa, sen voi haneTTe 
todistaa iokainpn niitty jokainen pelto ja jokainen metsä, 
eikä kvsymvs ole nimestä, ei siitä sanotaanko ’’taistelu ole
massaolosta” vaiko ”elinehtojen~puuttuminen ja mekaaniset 
vaikutukset”, vaan siitä, kuinka tämä tosiasia vaikuttaa lajien 
säilymiseen taikka muuttumiseen. Ja tästä herra Diihring 
itsepintaisesti vaikenee, jää itsensä kaltaisen vaikenemisen ti
laan. Luonnollinen valinta jää siis kyllä toistaiseksi sillensä.

Mutta darwinismi ’’tuottaa muutoksensa ja erilaisuutensa 
tyhjästä”. Kun Darwin käsittelee luonnollista valintaa, hän 
jättää kyllä huomioonottamatta ne syyt, jotka ovat aiheutta
neet muutoksia eri yksilöissä, ja käsittelee lähinnä sitä, millä 
tavalla noista yksityisistä poikkeuksista vähitellen tulee ro
dun, muunnoksen taikka lajin tunnusmerkkejä. Darwinia 
kiinnostaa vähemmän näiden syiden löytäminen — syiden, 
jotka vielä nytkin osittain ovat aivan tuntemattomia, osittain 
vain aivan ylimalkaisesti oletettavissa — kuin se järkiperäi
nen muoto, jossa niiden vaikutukset esiintyvät, saavat jatku
van merkityksen. Se, että Darwin tällöin antoi löydölleen 
liian laajan vaikutuspiirin, että hän teki siitä lajien muuttu
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misen ainoan tekijän ja laiminlöi kysymyksen uudistuneiden 
yksilöllisten muutoksien syistä selvitellessään kysymystä 
muutoksien yleistymisen muodoista, se oli virhe, hänelle omi
nainen samoinkuin useimmille tutkijoille, jotka todella ovat 
tiedettä edistäneet. Jos Darwin sitäpaitsi johtaa yksilöjen 
muuttuvaisuuden tyhjästä, ja soveltaa tässä yksinomaan 
’’karjanhoitajan viisautta”, niin täytyy hoitajan tämän mu
kaan tuottaa tyhjästä myöskin eläin- ja kasvimuotojen todel
liset, eikä vain kuvitellut muutokset. Mutta se, joka on anta
nut alkusysäyksen tutkimukselle, mistä sitten nämä muutok
set ja eroavaisuudet oikein johtuvatkaan, ei taaskaan ole ku
kaan muu kuin Darwin.

Viime aikoina, erikoisesti Häckelin ansiosta, käsitys luon- 
nollisesta valinnasta on laajentunut ja lajien muuttuminen 
käsitetty tulokseksi mukautumisen ja periytymisen vuorovai
kutuksesta, ja tällöin mukautuminen on esitetty tapahtuman 
muutoksia aiheuttavana, periytyminen niitä säilyttävänä puo
lena, Herra Diihringin mielestä ei tämäkään ole oikein. ’’Var
sinainen mukautuminen elämänehtoihin, sellaisina kuin luon
to niitä tarjoaa taikka ottaa pois, edellyttää kiihokkeita ja toi
mintoja, jotka määräytyvät käsityksien mukaisesti. Muussa 
tapauksessa on mukautuminen vain näennäinen, ja vaikutta
va syysuhde ei kohoa fysikaalisten, kemiallisten ja kasvifysio- 
logisten alempien asteiden yläpuolelle”. Vain nimi tässä taas
kin herra Diihringiä suututtaa. Mutta nimittäköön hän tuo
ta prosessia kuinka tahansa, kysymys on kuitenkin siitä, ai
heuttavatko tuollaiset tapahtumat muutoksia eliöiden lajeissa 
vai ei? Ja taaskaan herra Duhring ei anna mitään vastausta.

’’Jos joku kasvi ottaa kasvunsa aikana sen tien, jolla se saa 
eniten valoa, niin tämä kiihotuksen vaikutus ei ole mitään 
muuta kuin fysikaalisten voimien ja kemiallisten tekijäin 
yhdistelmä, ja jos tässä tapauksessa tahdotaan puhua mukau
tumisesta sanan varsinaisessa eikä kuvaannollisessa merkityk
sessä, niin tämä pakostakin tuo käsitteisiin spiritististä seka
sotkua”. Näin ankara on toisia kohtaan sama mies, joka ai
van tarkalleen tietää, kenen tahdosta luonto tämän tai tuon 
tekee, joka puhuu luonnon neuvokkuudesta, vieläpä sen tah
dosta! Spiritististä sekasotkua todellakin — mutta missä, 
Häckelillä vaiko herra Duhringillä?

Ja paitsi spiritististä, myöskin loogillista sekasotkua. Näim
me, että herra Duhring yrittää parhaansa saadakseen luon
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nossa voimaan käsitteen tarkoitusperästä: ’’Keinon ja tarkoi
tusperän suhde ei lainkaan edellytä tietoista aikomusta”. 
Mutta mitä muuta kuin tuollaista tiedotonta tarkoitushakui
suutta sitten on mukautuminen ilman tietoista aikomusta, il
man käsityksien välitystä, joita vastaan hän noin intoilee?

Kun siis lehtisammakko ja lehtiä syövät hyönteiset ovat 
vihreitä, hieta-aavikkojen eläimet hiekankeltaisia, napamai- 
den eläimet enimmäkseen lumivalkoisia, niin eivät ne var
maankaan ole omaksuneet näitä värejä tarkoituksellisesti tai 
minkään käsityksen mukaisesti; värit päinvastoin saavat seli
tyksensä vain fysikaalisista voimista ja kemiallisista tekijöis
tä. Ja sittenkin on kiistämätön tosiasia, että nämä eläimet 
ovat tarkoituksenmukaisesti mukautuneet väriensä avulla ym
päristöön, jossa ne elävät, niin että ne tämän tähden ovat 
vähemmässä määrin vihollistensa nähtävissä. Samoin ovat 
elimet, joilla eräät kasvit vangitsevat ja syövät niille istuutu
via hyönteisiä, mukautuneet tähän toimintaan, ja mukautu
neet lisäksi tarkoituksenmukaisesti.J Jos nyt herra Diihring 
pitää kiinni silta, etTa~mukäutumisen täytyy olla käsityksien 
aiheuttamaa, niin hän sanoo vain toisilla sanoilla sen, että 
tarkoitushakuisuuden täytyy olla samoin käsityksien välittä
mää, sen täytyy olla tietoista, aikomuksellista. Näin olemme 
taas, niinkuin todellisuusfilosofiassa tavallisesti, tulleet tar
koituksellisesti toimivaan luojaan, jumalaan. ’’Muuten sellais
ta tietoa nimitettiin deismiksi ja sille ei annettu suurta arvoa 
(sanoo herra Diihring); mutta nyt näytään myöskin tässä 
suhteessa kehitytyn taaksepäin.”

Mukautumisesta tulemme polveutumiseen. Herra Duhringin 
mielestä darwinismi on tässäkin tykkänään hakoteillä. Dar
win muka väittää, että koko orgaaninen maailma on polveu
tunut yhdestä alkuoliosta, niin sanoaksemme yhden ainoan 
olion poikuetta. Darwinilla ei muka lainkaan ole olemassa 
samanlaatuisen luonnonluomuksien itsenäisiä rinnakkais- 
sarjoja, ilman että niillä on yhteinen alkuperä, ja siksi hänen 
täytyy menneisyyteen käännettyine katsomuksineen joutua 
umpikujaan siinä, missä siittämisen tai muunlaisen suvun
jatkamisen lanka häneltä katkeaa.

Väite, että Darwin muka johtaa kaikki nykyiset eliöt yh
destä alkuoliosta, on, kohteliaasti sanoaksemme, herra Dhh- 
ringin ’’omaa vapaata luomusta ja kuvitelmaa”. Kirjassaan
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Origin of Species1, 6:s painos, Darwin sanoo selvästi viimeisen 
edellisellä sivulla, että hän pitää ’’kaikkia eliöitä muutamien 
harvojen olioiden jälkeläisinä suorassa linjassa, eikä erikoisina 
luomuksina”. Ja Häckel menee vielä paljon pitemmälle ja 
olettaa ’’aivan itsenäisen sukupuun kasvikunnalle, toisen 
eläinkunnalle” ja näiden kahden välille ’’tietyn määrän itse
näisiä alkueliöpolvia, joista jokainen on, edellisistä aivan riip
pumatta, kehittynyt omasta alkuperäisistä moneereistaan” 
(’’Schöpfungsgeschichte”, s. 397). Tämän alkuolennon kek
si herra Dühring vain sentähden, että voisi saattaa sen mah
dollisimman pahaan huutoon rinnastamalla sitä alku juutalai
seen Aatamiin; tässä sattui hänelle — nimittäin herra Düh- 
ringille — se onnettomuus, että hänelle on jäänyt tuntemat
tomaksi, miten tämä alku juutalainen on Smithin Assyyriassa 
tekemien löytöjen kautta osoittautunutkin seemiläisten kanta
isäksi, ja että raamatun koko luomis- ja vedenpaisumustarina 
osottautuu palaseksi vanhasta pakanallisesta, juutalaisille, 
babylonialaisille, kaldealaisille ja assyyrialisille yhteisestä us
konnollisesta tarusikermästä.

Ankara, mutta ei kumoamaton syytös Darwinia vastaan on 
kyllä se, että hän heti joutuu umpikujaan siinä, missä häneltä 
katkeaa polveutumisen lanka. Tämän syytöksen ansaitsee, 
ikävä kyllä, koko luonnontie teemme. Siinä, missä polveutu
misen lanka siltä katkeaa, se on ’’umpikujassa”. Se ei ole vie
lä kyennyt tuottamaan orgaanista oliota ilman polveutumis
ta, eipä edes valmistamaan yksinkertaista protoplasmaa tai 
muuta valkuaisainetta kemiallisista alkuaineista. Elämän al
kuperästä se voi siis nyt sanoa varmasti vain niin paljon, että 
tämän on täytynyt tapahtua kemiallista tietä. Mutta ehkäpä 
todellisuusfilosofia kykenee tässä auttamaan, koska sillä on 
hallussaan luonnonluomuksien itsenäiset rinnakkaissarjat, 
joita yhteinen alkuperä ei sido toisiinsa? Kuinka nämä ovat 
voineet syntyä? Alkusiitännän kautta? Mutta tähän asti 
eivät kaikkein uhkarohkeimmatkaan alkusiitäntäopin puolta
jat ole väittäneet tätä tietä tuotetuksi muita kuin bakteereja, 
sieniä ja muita sangen alkuperäisiä organismeja, mutta ei 
lainkaan hyönteisiä, kaloja, lintuja tai imettäväisiä. Jos nyt 
näitä samalaatuisia luonnon luomuksia — luonnollisesti or
gaanisia, sillä niistähän tässä vain on puhe — ei sido toisiinsa 
yhteinen alkuperä, niin siellä ’’missä polveutumisen lanka kat

1 Lajien synty.
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keaa”, täytyy niiden tai jokaisen niiden esivanhemman ilmes
tyä maailmaan erikoisen luomistoimituksen kautta. Siis taa
sen olemme luojan luona, ja sen, mitä nimitetään deismiksi.

Edelleen herra Diihring julistaa Darwinin suureksi pinta
puolisuudeksi sen, että hän ’’kohottaa ominaisuuksien suvulli
sen kokoonpanon pelkän tosiasian näiden ominaisuuksien syn
tymisen perusperiaatteeksi”. Tämä on taas juurekkaan filo
sofimme omaa vapaata luomusta ja kuvitelmaa. Päinvastoin 
Darwin määritellysti selittää: sanonta ’’luonnollinen valinta” 
sisältää vain muutoksen säilymisen, mutta ei niiden svntv- 
mistä is. 631. Mutta tämä uusi asiain vääristeleminen, asiain, 
joita Darwin ei koskaan ole sanonut, on tarkotettu auttamaan 
meitä seuraavaan Duhringin syvämietteiseen huomautukseen: 
’’Jos siitoksen sisäisestä kaavamaisuudesta olisi etsitty joku 
periaate itsenäiseen muutokseen, niin tämä ajatus olisi tullut 
aivan järkiperäiseksi, sillä onhan se ajatus luonnollinen, että 
yleisen genesiksen periaate kytketään yhteen suvunjatkami
sen kanssa, ja että niinsanottua alkusiitäntää korkeammalta 
näkökannalta katsoen ei pidetä uusintamisen ehdottomana 
vastakohtana, vaan nimenomaan tuotantona”. Ja mies, joka 
on saattanut kyhätä tällaisen sekasotkun, rohkenee vielä soi
mata Hegeliä tämän ’’siansaksan” takia!

Riittäköön jo tämä viheliäinen, ristiriitoja täynnä oleva to- 
railu ja saivartelu, jolla herra Diihring päästää ilmoille kiih- 
tymyksensä sen valtavan edistyksen johdosta, josta luonnon
tiede saa kiittää Darwinin opin antamaa sysäystä. Ei Darwin 
eivätkä hänen kannattajansa luonnontieteilijäin joukossa aio- 
kaan millään tavoin väheksyä Lamarckin suuria ansioita: juu
ri hehän hänet ensimmäisinä jälleen nostivat unohduksen 
haudasta. Mutta me emme saa jättää huomioonottamatta 
sitä, että Lamarckin aikoina tieteellä ei vielä ollut käytettä
vänään läheskään riittävästi ainehistoa voidakseen vastata 
kysymykseen lajien alkuperästä muuten kuin olettamukselli- 
sesti, niin sanoaksemme profeetallisesti. Paitsi sitä valtavaa 
ainehistoa, minkä kokoileva ja tutkiva kasvi- ja eläintiede ovat 
keränneet, on Lamarckin ajan jälkeen syntynyt kaksi aivan 
uutta tiedettä, joilla tässä on aivan ratkaiseva merkitys: kas
vien ja eläinten sikiöiden kehityksen tutkimus (embryologia) 
ja maankuoren eri kerroksissa havaittujen orgaanisten jättei
den tutkimus (paleontologia). On nimittäin merkillinen yh
denmukaisuus orgaanisen sikiön asteettaisen organismiksi
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kypsymisen ja sen portaikon välillä, jonka kautta maapallon 
historiassa toinen toistaan seuranneet kasvit ja eläimet ovat 
kehittyneet. Ja juuri tämä yhdenmukaisuus on antanut kehi
tysteorialle varmimman perustan. Mutta kehitysteoria itse 
on vielä varsin nuori, ja siksi myöhempi tutkimus epäilemättä 
varsin huomattavasti muuttaa nykyistä, ankaran darwinistis- 
takin käsitystä lajien kehityksen kulusta.

Mutta mitä myönteistä on todellisuusfilosofialla meille sa
nottavana orgaanisen elämän kehityksestä?

’’Lajien . . . muuttuvaisuus on olettamus, jonka voi hyväk
syä.” Mutta sen ohella pätee myöskin ’’samanlajisten luon- 
nonluomuksien itsenäinen rinnakkaissarja, luomuksien joita 
ei sido toisiinsa yhtenäinen alkuperä”. Tämän mukaan pi
täisi kai ajatella, että erilaiset luonnonluomukset, so. muuttu
vat lajit, polveutuvat toinen toisistaan, mutta samanlaiset ei
vät. Mutta näin ei suinkaan ole, sillä muuttuvaisillakin la
jeilla on nähkääs ’’polveutumisen välitys päinvastoin vasta 
toissijainen luonnon toimitus”. Siis kuitenkin polveutuminen, 
mutta ’’toisen luokan” polveutuminen. Olkaamme iloisia sii
täkin, että senjälkeen kun herra Diihring on puhunut niin 
paljon pahaa ja mustaa polveutumisesta, tämä polveutuminen 
kuitenkin lopulta päästetään takaoven kautta sisälle. Samoin 
käy luonnolliselle valinnalle, sillä kaiken sen siveellisen kiu
kun jälkeen, mikä kohdistuu taisteluun olemassaolosta, jonka 
kautta luonnollinen valinta juuri tapahtuu, sanotaan äkkiä: 
’’Orgaanisten muotojen laadun syvempi peruste on etsittävä 
elämänehdoista ja kosmillisista suhteista, kun taas Darwinin 
korostama luonnollinen valinta voi tulla kysymykseen vasta 
toisella tilalla.” Siis sittenkin luonnollinen valinta, vaikka
kin vain toisen luokan; siis luonnollisen valinnan mukana 
myös taistelu olemassaolosta ja sen mukana myöskin papil
linen malthuslainen väestön liiallinen sikiäminen! Siinä 
kaikki. Kaikessa muussa herra Diihring ohjaa meidät La- 
marckin luo.

Lopuksi hän varottaa meitä käyttämästä väärin sanoja 
muodonvaihdos ja kehitys. Muodonvaihdos on näet epäselvä 
käsite ja käsite ’’kehitys” on vain sikäli sallittava, kuin kehi
tyksen lait todella on osoitettavissa. Näiden molempien ase
masta pitää meidän sanoa ’’kompositio”, sitten on kaikki hy
vin. Taaskin tuo vanha juttu: asiat jäävät ennalleen, ja her
ra Diihring on aivan tyytyväinen heti kun vain vaihdamme
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nimen. Jos puhumme kananpoikasen kehittymisestä munas
sa, niin sotkemme asian, koska voimme vain puutteellisesti 
osoittaa kehityksen lait. Mutta jos puhumme sen komposi
tiosta, niin kaikki on selvää. Emme siis enää sano: tämä lapsi 
kehittyy mainiosti, vaan sanomme: tämä lapsi komponoituu 
erinomaisesti, ja meidän täytyy onnitella herra Diihringiä sii
tä, että hän arvokkaana seisoo Nibelungenin sormuksen luo
jan rinnalla paitsi jalossa itsekorostuksessa, myöskin tulevai
suuden komponistin ominaisuudessa.

VIII. Luonnonfilosofia. Orgaaninen 
maailma 
(Loppu)

’’Otettakoon huomioon . . . mitä positiivista tietoa tarvitaan 
tähän luonnonfilosofiseen osastoon, jotta siihen sisältyisivät 
kaikki sen tieteelliset edellytykset. Sen perustana ovat lähin
nä matematiikan kaikki oleelliset saavutukset ja sitten eksak- 
tisten tieteitten päätoteamukset mekaniikassa, fysiikassa ja 
kemiassa, sekä ylipäänsä luonnontieteelliset johtopäätökset 
fysiologiassa, eläinopissa ja muilla samantapaisilla tutkimus
aloilla.”

Näin varmasti ja tinkimättömästi puhuu herra Duhring 
herra Duhringin matemaattisesta ja luonnontieteellisestä oo- 
pineisuudesta Itse tuosta laihasta osastosta ei näe, ja vielä 
vähemmin sen vielä köyhemmistä tuloksista, mikä myöntei
sen tiedon juurekkuus tämän taakse kätkeytyy. Joka tapauk
sessa tarvitsee Duhringin fysiikasta ja kemiasta antamien 
tietäjälausuntojen esittämiseksi tuntea fysiikasta vain yhtälö, 
joka ilmaisee lämmön mekaanisen ekvivalentin, ja kemiasta 
vain se, että kaikki kappaleet jakautuvat alkuaineiksi ja ovat 
alkuaineiden yhdistymiä. Ja ken tämän lisäksi, niinkuin her
ra Duhring sivulla 131, saattaa puhua ’’gravitoivista atomeis
ta”, hän todistaa tällä vain, että atomin ja molekyylin ero on 
hänelle aivan ’’hämärä”. Tunnettu asiahan on, että atomeil
la ei selitetä painovoimaa tai muita mekaanisia taikka fysi
kaalisia liikuntamuotoja, vaan ainoastaan kemiallinen toimin
ta. Ja kun lukee luvun orgaanisesta luonnosta tyhjine, risti- 
riitaisine, ratkaisevassa kohdassa oraakkelimaisen mielettömi-
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ne lörpöttelylneen ja ehdottoman mitättömine lopputuloksi- 
neen, niin eipä voi pidättyä siitä käsityksestä, että herra Diih- 
rin puhuu tässä asioista, joista hän tietää ihmeteltävän vä
hän. Tämä käsitys muuttuu varmuudeksi, kun pääsee hänen 
ehdotukseensa, että opissa ’’orgaanisista olennoista” (biolo
giassa) on tämänjälkeen ’’kehityksen” asemasta sanottava 
’’kompositio”. Joka saattaa esittää jotain tällaista, hän osoit
taa, ettei hänellä ole vähintäkään aavistusta orgaanisten 
olioiden muodostumisesta.

Kaikki orgaaniset oliot, kaikkein alhaisimpia lukuunotta
matta, muodostuvat soluista, pienistä, vain vahvasti suuren
nettuina nähtävistä munanvalkuaisainehiukkasista, joiden si
sällä on solutuma. Yleensä solu kehittää myös ulkokuoren, 
soluketon, ja sisältö on silloin enemmän tai vähemmän neste
mäistä. Alhaisimmat solueliöt muodostuvat yhdestä solusta; 
orgaanisten olentojen valtava enemmistö on monisoluisia, 
useitten solujen yhteenkuuluva kompleksi, solujen, jotka al- 
haisimmilla eliöillä vielä ovat samanlaisia, korkeammilla saa
vat yhä erilaisempia muotoja, ryhmittymiä ja toimintoja. 
Esim. ihmisen ruumiissa luut, lihakset, hermot, suonet, jän
teet, rustot, nahka, lyhyesti kaikki kudokset ovat joko soluista 
koostuneita tai soluista syntyneitä. Mutta kaikille soluraken- 
nelmille, alkaen amebasta, joka useimmiten on ketoton valku- 
aisainekimpale, jonka sisällä on yksi solutuma, aina ihmiseen 
asti, ja pienimmistä yksisoluisista Desmidiacuksista aina kor
keimpiin kasveihin saakka, on yhteinen se tapa, millä solut 
lisääntyvät: jakautumisen kautta. Solutuma kuroutuu ensin 
keskeltä yhteen; kuroutuma, joka erottaa tuman molemmat 
puoliskot, tulee yhä lujemmaksi, lopulta puoliskot erottuvat 
ja muodostavat kaksi solutumaa. Sama prosessi tapahtuu it
se solussa, kumpaisestakin tumasta tulee soluaineen kasaan
tumisen keskipiste, soluaineen, jonka osia sitoo toisiinsa yhä 
kapeneva kuroutuma, kunnes lopulta molemmat eroavat ja 
jatkavat elämäänsä itsenäisinä soluina. Tällaisen toistuneen 
solunjakautumisen kautta kehittyy eläinmunan sikiösolusta 
hedelmöittymisen jälkeen vähitellen aivan valmis eläin, ja sa
moin tapahtuu varttuneella eläimellä kuluneiden kudoksien 
korvaaminen uusilla. Nimittääkseen tällaista prosessia kom
positioksi ja sen ilmaisemista sanalla kehitys ’’pelkäksi kuvi
telmaksi”, täytyy asianomaisen tosiaan olla henkilö, joka ei 
tiedä tästä prosessista yhtään mitään — niin vaikea kuin sitä
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onkin nyt enää uskoa; tässähän tapahtuu nimenomaan ai
noastaan kehitys ja aivan kirjaimellisessa merkityksessä, mut
ta ei lainkaan mikään komponeeraus!

Siitä mitä herra Diihring yleensä ymmärtää elämällä, mei
dän on sanottava vielä myöhemmin jotain. Erikoisesti hän 
kuvittelee elämän seuraavasti: ’’Myöskin epäorgaaninen maa
ilma on itsestään tapahtuvien liikuntojen järjestelmä; mutta 
vasta siellä, missä alkaa varsinainen jäsentyminen ja ainesten 
kiertokulun välitys erikoisten tiehyeiden kautta jostain sisäi
sestä pisteestä johonkin alkioon, joka on muutettavissa pie
nemmäksi muodostumaksi, vasta siellä voidaan ahtaammassa 
ja ankarammassa merkityksessä puhua elämästä.”

Tämä lause on ahtaammassa ja ankarammassa merkityk
sessä jäi jettömyyden itsestään tapahtuvien liikuntojen järjes
telmä (mitä tämä sitten merkinneekään), puhumattakaan 
lauseen kieliopillisesta sekavuudesta. Jos elämä alkaa vasta 
siinä, missä varsinainen jäsentyminen alkaa, niin meidän täy
tyy julistaa kuolleeksi koko Häckelin alkueliökunta ja kenties 
vielä paljon muutakin, aina sen mukaan kuinka tuo jäsenty
misen käsite tulkitaan. Jos elämä alkaa vasta siitä, missä tä
mä jäsentyminen on jonkun pienehkön alkion siirrettävissä, 
niin eläviä eivät ole ainakaan eliöt yksisoluisiin saakka, nämä 
mukaan luettuina Jos ainesten kiertokulku erikoisten tie
hyeiden kautta on elämän tunnusmerkki, niin meidän täytyy 
yllämainittujen lisäksi pyyhkiä elävien olentojen joukosta pois 
vielä onteloeläinten koko ylempi luokka, poikkeuksena tosin 
meduusat, siis kaikki polyypit ja muut eläinkasvit. Mutta jos 
elämän oleellisena tunnusmerkkinä on ainesten kiertokulku 
erikoisten tiehyeiden kautta jostakin sisäisestä pisteestä, niin 
meidän täytyy julistaa kuolleiksi kaikki eläimet, joilla ei ole 
lainkaan sydäntä tai joilla on useampia sydämiä. Näihin kuu
luvat yllämainittujen lisäksi vielä kaikki madot, meritähdet ja 
rataseläimet (Annuloida ja Annulosa, Huxleyn luokituksen 
mukaan), osa kuorieläimistä (äyriäiset) ja vieläpä eräs selkä
rankainen, suikulainen (Amphioxus). Lisäksi kaikki kasvit.

Kun siis herra Diihring ryhtyy luonnehtimaan varsinaista 
elämää ahtaammassa ja ankarammassa merkityksessä, antaa 
hän elämästä neljä aivan ristiriitaista tunnusmerkkiä, joista 
yksi tuomitsee ikuiseen kuolemaan paitsi koko kasvikunnan, 
myöskin suunnilleen puolet eläinkunnasta. Kukaan ei to-
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siaankaan voi sanoa hänen pettäneen meitä, kun hän lupasi 
’’perusteitaan myöten omalaatuisia johtopäätöksiä ja katso
muksia”!

Eräässä toisessa kohdassa sanotaan: ’’Myöskin luonnossa on 
kaikkien organismien perustana alimmista ylimpiin saakka 
yksinkertainen tyyppi”, ja tämä tyyppi on ”jo alkeellisimpien 
kasvien alhaisimmassa liikunnassa yleisessä olemuksessaan 
kokonaan ja täysin tavattavissa”. Tämä väite on taaskin ’’ko
konaan ja täysin” järjetön. Yksinkertaisin tyyppi, mikä ta
vataan koko orgaanisessa luonnossa, on solu; ja se on todel
lakin korkeimpien organismien perusta. Sitävastoin on al
haisimpien organismien joukossa suuri määrä sellaisia, jotka 
ovat paljon solun alapuolella — Protameba, yksinkertainen 
valkuaiskimpale ilman mitään erilaistumista, kokonainen sar
ja muita alkioita ja kaikki levät (Siphoneae). Kaikki nämä 
ovat korkeampien organismien kanssa yhteydessä vain sen 
kautta, että niiden oleellisena kokoomusosana on valkuainen, 
ja että ne sentähden täyttävät valkuaisen toimintoja, so. elä
vät ja kuolevat.

Edelleen herra Diihring kertoo meille: ’’Fysiologisesti on 
aistiminen sidottu jonkinlaisen, vaikkapa sitten hyvinkin yk
sinkertaisen hermokoneiston olemassaoloon. Kaikille eläimil
le on sentähden luonteenomaista aistimiskyky, so. kyky sub
jektiivisen tajuisesti käsittää olotilansa. Jyrkkä raja kasvien 
ja eläinten välillä on siinä, missä tapahtuu hyppäys aistimi
seen. Tunnettujen siirtymismuotojen avulla ei tätä rajaa 
voida pyyhkiä pois, päinvastoin näiden ulkoisesti ratkaise
matta olevien taikka ratkaisemattomien muotojen takia se 
vasta tulee loogilliseksi tarpeeksi”. Ja edelleen: ’’Kasvit sitä
vastoin ovat tyyten ja ainaisiksi ajoiksi vailla pienintäkin ais
timisen itua ja myöskin vailla kaikkea taipumusta siihen.”

Ensiksikin, Hegel sanoo (Luonnonfilosofia, pyk. 351, lisäys), 
että ’’aistiminen on differentia specifica, ehdottomasti eroit- 
tava eläimen merkki”. Siis taaskin eräs Hegelin ’’vaikeasti 
sulatettava ajatus”, jonka herra Diihring suoranaisen val
tauksen kautta kohottaa viimekäden lopullisen totuuden ja
loon säätyyn.

Toiseksi, tässä kuulemme ensimmäisen kerran siirtymis- 
muodoista, ulkoisesti ratkaisematta olevista taikka ratkaise
mattomista (kaunista sekamelskaa!) muodoista kasvien ja 
eläinten välillä. Se. että nämä välimuodot ovat olemassa, että
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ne ovat eliöitä, joista emme lainkaan voi sanoa, ovatko ne kas
veja vai eläimiä, että me siis ylipäänsä emme voi todeta jyrk
kää rajaa kasvien ja eläinten välillä — juuri se herättää her
ra Diihringissä loogillisen tarpeen erottavan tunnusmerkin 
toteamiseen, tunnusmerkin, josta hän samassa hengenvedos
sa itse sanoo, että se ei ole pätevä! Mutta meidän ei tarvitse 
palatakaan kasvien ja eläinten väliselle epäilyttävälle alueel
le; ovatko ne tunneherkät kasvit, jotka vähänkin koskettaes
sa käärivät lehtensä kokoon taikka sulkevat kukkansa, ovatko 
hyönteissyöjäkasvit vailla kaikkea aistimisen jälkeä ja kaik
kea taipumustakin siihen? Itse herra Diihring ei voi tätä 
väittää ilman ’’epätieteellistä puolirunoutta”

Kolmanneksi, taaskin on herra Duhringin vapaata luomus
ta ia kuvitelmaa se, kun hän väittää, että fysiologisesti on 
aistiminen muka sidottu jonkinlaisen, vaikkapa sitten hyvin
kin yksinkertaisen hermokoneiston olemassaoloon. Paitsi 
kaikki alkueläimet, eivät myöskään eläinkasvit, ainakaan nii
den suuri enemmistö, osoita hermokoneiston jälkeäkään. 
Vasta madoista alkaen hermokoneisto on säännöllisesti tavat
tavissa, ja herra Diihring on ensimmäinen, joka esittää väit
teen, että hermottomilla eläimillä ei ole mitään aistimuksia. 
Aistiminen ei välttämättä ole sidottu hermoihin, mutta sitä
vastoin kyllä eräänlaiseen, tähän saakka lähemmin toteamat
tomaan valkuaisaineeseen.

Herra Diihringin biologisia tietoja kuvaa muuten rittävästi 
kysymys, jonka hän rohkenee heittää Darwinia vastaan: ’’On
ko eläin sitten kehittynyt kasvista?” Näin saattaa kysyä vain 
se, joka ei tiedä mitään eläimistä eikä kasveista.

Elämästä yleensä tietää herra Diihring sanoa meille vain: 
’’Aineenvaihto, joka tapahtuu plastillisesti muodostuvan kaa
vailun (mitä kummaa tämä taas on?) välityksellä, on aina 
varsinaisen elämänprosessin erottava tunnusmerkki.”

Siinä kaikki, mitä saamme elämästä tietää, minkä ohella 
vielä ’’plastillisesti muodostuvan kaavailun” takia olemme 
joutuneet polvia myöten Duhringin puhtaimman siansaksan 
mielettömään sekasotkuun. Jos siis tahdomme tietää, mitä 
elämä on, meidän täytyy itse tarkastella lähemmin kysymystä.

Orgaaninen aineenvaihto on elämän yleisin ja tunnusomai
sin ilmiö, sen ovat kolmen vuosikymmenen aikana lukemat
tomia kertoja sanoneet fysiologikemistit ja kemistifysiologit, 
ja sen herra Diihring tässä vain yksinkertaisesti on kääntänyt
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omalle hienolle ja selvälle kielelleen. Mutta elämän määrit
teleminen orgaaniseksi ainevaihdoksi on samaa kuin elämän 
määritteleminen elämäksi; sillä orgaaninen aineenvaihto tai 
aineenvaihto plastillisesti muodostuvan kaavailun avulla on 
sellainen sanonta, joka itse kaipaa selvitystä elämän avulla, 
selvitystä siitä, mikä on orgaanisen ja epäorgaanisen, so. elol
lisen ja elottoman välinen ero. Tällä selvityksellä emme siis 
pääse askeltakaan eteenpäin.

Aineenvaihtoa sellaisenaan on olemassa myös ilman elämää. 
Kemiassa on useita prosesseja, jotka, kun raaka-aineita tulee 
riittävästi lisää, tuottavat aina uudelleen omat ehtonsa ja 
vielä niin, että prosessin aiheuttajana on tällöin määrätty ai
ne. Näin on asia valmistettaessa rikkihappoa rikkiä poltta
malla. Tällöin saadaan rikkidioksidia — SO-.., ja kun siihen 
lisätään vesihöyryä ja typpihappoa, niin rikkidioksidi sitoo 
vedyn ja hapen ja muuttuu rikkihapoksi — H.SO4. Typpi
happo luovuttaa tällöin hapen ja muuttuu typpioksidiksi; tä
mä typpioksidi sitoo heti jälleen ilmasta uutta happea ja 
muuttuu korkeammiksi typpioksideiksi, mutta vain luovut- 
taakseen tämän hapen heti uudelleen rikkidioksidille ja suo
rittaakseen uudelleen saman prosessin, niin että teoreettisesti 
pitäisi äärettömän pienen typpihappomäärän riittää muutta
maan rikkihapoksi rajattoman määrän rikkidioksidia, happea 
ja vettä. — Aineenvaihtoa tapahtuu edelleen nesteiden kul
kiessa kuolleiden orgaanisten, jopa epäorgaanistenkin kalvo
jen lävitse ja niinikään Trauben keinotekoisissa soluissa. Täs
tä taas näemme, että aineenvaihdon avulla emme pääse pai
kaltamme; sillä se erikoinen aineenvaihto, jonka pitäisi selit
tää elämä, kaipaa itse selitystä elämän avulla. Meidän täy
tyy siis yrittää toisella tavalla!

Elämä on valkuaisaineiden olomuoto, ja tämä olomuoto on 
oleellisesti näiden aineiden kemiallisten osasten alituista 
uudistumista.

Valkuaisaineilla ymmärretään tässä samoinkuin nykyaikai
sessa kemiassa, joka tähän nimitykseen sisällyttää kaikki ta
vallisen valkuaisen kanssa analogisesti kokoonpannut aineet, 
joita lisäksi nimitetään myös proteiinisubstansseiksi. Nimi
tys on epäonnistunut, sillä tavallinen munanvalkuainen näyt
telee elottomampaa, passiivisempaa osaa kuin mikään muu 
sen sukulaisaine, ollessaan munankeltuaisen ohella vain ra
vintoaineena kehittyvälle sikiölle. Mutta kun valkuaisainei
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den kemiallinen kokoonpano on vielä niin vähän tunnettu, on 
tämä nimitys sittenkin parempi kuin muut, koska se on ylei
sempi.

Kaikkialla, missä elämää tapaamme, tapaamme sen val
kuaisaineisiin yhtyneenä, ja kaikkialla missä tapaamme val
kuaisaineita, jotka eivät ole hajoamistilassa, tapaamme poik
keuksetta myös elämän ilmiöitä. Epäilemättä on muidenkin 
kemiallisten yhdistyksien läsnäolo välttämätön elävissä oliois
sa aiheuttamaan erikoista erilaistumista näissä elämänilmiöis- 
sä; pelkkään elämään ne eivät ole välttämättömiä, mikäli ei
vät sisälly ravintoon ja muutu valkuaiseksi. Tuntemamme 
alhaisimmat elävät olennot eivät olekaan mitään muuta kuin 
yksinkertaisia valkuaiskokkareita, ja niissä nähdään jo kaikki 
oleelliset elämänilmiöt.

Mutta mitä ovat nämä kaikkialla, kaikissa elollisissa olen
noissa samalla tavoin tavattavat elämänilmaukset? Lähinnä 
sitä, että valkuaisaine ottaa ympäristöstään itseensä muita 
sopivia aineksia, assimiloi ne, samalla kun aineen toiset, van
hemmat osat mätänevät ja erittyvät pois. Muutkin, elotto
matkin oliot muuttuvat, hajoavat tai yhtyvät luonnollisen 
prosessin kulussa; mutta tällöin ne lakkaavat olemasta sitä, 
mitä ne olivat. Rapautuneena kallio ei enää ole mikään kal
lio; happeutunut metalli muuttuu ruosteeksi. Mutta se, mi
kä on elottomien olioiden tuhoutumisen syynä, se on valkuai
sen olemassaolon perusehto. Siitä silmänräpäyksestä alkaen, 
jona tämä katkeamaton ainesosien vaihtuminen valkuaisai
neessa lakkaa, siitä silmänräpäyksestä lakkaa valkuaisaine it
se, hajoaa, so. kuolee. Elämä, valkuaisaineen olomuoto, pe
rustuu ennen kaikkea siihen, että se joka silmänräpäys on 
oma itsensä ja samalla joku toinen; ja tämä ei ole seurausta 
prosessista, joka tapahtuu ulkoapäin tulevista vaikutteista, 
niinkuin asianlaita voi olla elottomien esineiden suhteen. 
Päinvastoin, elämä, ravitsemisen ja erityksen kautta tapahtu
va aineenvaihto on itsestään tapahtuva prosessi, joka on erot
tamattomasti edustajaansa, valkuaiseen kuuluva, siitä syntyi
sin, voimatta kuitenkaan olla itse sitä. Ja tästä seuraa, että 
jos kemian joskus onnistuu keinotekoisesti valmistaa val
kuaista, tämän valkuaisen täytyy osoittaa elämänilmiöitä, oli
vatpa ne miten heikkoja tahansa. Kyseenalaista tosin on, 
löytääkö kemia samalla myös oikeata ravintoa tälle valkuai
selle.
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Ravitsemisen ja erityksen välittämästä aineenvaihdosta val
kuaisen oleellisena toimintona ja valkuaiselle ominaisesta 
plastillisuudesta johtuvat sitten kaikki muut elämän yksin
kertaisimmat tekijät: ärtyvyys — joka sisältyy jo valkuaisen 
ja sen ravinnon väliseen vuorovaikutukseen, supistumiskyky, 
joka ilmenee jo sangen alhaisella asteella ravintoa otettaessa; 
kasvamiskyky, joka alimmalla asteella sisältää monistumisen 
jakautumisen kautta; sisäinen liikunta, jota ilman ei ole mah
dollista enempää ravinnon ottaminen kuin sen assimiloimi- 
nenkaan.

Määritelmämme elämästä on tietysti varsin riittämätön, 
sillä sen täytyy rajoittua kaikkein yleisempiin ja yksinkertai
simpiin elämän ilmiöihin, sisältämättä läheskään kaikkia. 
Kaikki määritelmät ovat tieteellisesti vähäarvoisia. Jotta 
saisimme tyhjentävän tiedon siitä, mitä elämä on, meidän pi
täisi käydä lävitse kaikki elämän ilmenemismuodot alimmis
ta korkeimpiin asti. Käytäntöä varten tuollaiset määritelmät 
ovat kuitenkin sangen mukavia ja joskus tarpeenkin; eivätkä 
ne voi ketään vahingoittaakaan, kun vain emme unohda nii
den väistämätöntä puutteellisuutta.

Palatkaamme kuitenkin herra Diihringiin. Kun hänelle 
maallisen biologian piirissä käy hieman huonosti, niin hän 
saa lohdutuksen pakenemalla tähtitaivaalleen.

’’Paitsi aistivan elimen erikoinen rakenne, on myöskin koko 
objektiivinen maailma omiaan aiheuttamaan iloa ja tuskaa. 
Tältä perustalta lähtien oletamme, että ilon ja tuskan vasta
kohta, ja vielä tarkalleen meille tunnetulla tavalla, on yleis
maailmallinen, ja että sitä kaikkeuden eri maailmoissa täytyy 
edustaa oleellisesti samanlaisten tunteiden . . Mutta tämä 
vastaavaisuus merkitsee hyvin paljon, sillä se on aivan aisti
muksien universumiin . . . Subjektiivinen kosmillinen maail
ma ei meille täten ole paljon vieraampi kuin objektiivinen. 
Molempien valtakuntien perustuslaki on ajateltava jonkin toi
siaan vastaavan tyypin mukaan, ja näin on meillä alkeet op
piin tietoisuudesta, jonka kantavuus ei ulotu vain maapal
loon.”

Mitäpä merkitsee pari karkeata virhettä maallisessa luon
nontieteessä sille joka kantaa taskussaan aistimuksien univer
sumin avainta? Allons donc!1

1 Allons donc! — Olkoon menneeksi! — Toim.
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IX. Moraali ja oikeus. Ikuiset totuudet
Pidätymme antamasta näytteitä siitä latteuksien ja oraak- 

kelimaisuuksien sekasotkusta, lyhyesti siitä pelkästä loruilus- 
ta, jota herra Dilhring antaa lukijainsa nautittavaksi koko
naista viisikymmentä sivua muka juurekkaana tieteenä tie
toisuuden aineksista. Lainaamme vain tämän: ’’Ken on kyen
nyt ajattelemaan ainoastaan kielen avulla, hän ei vielä mil
loinkaan ole kokenut, mitä merkitsee abstraktinen ja varsi
nainen ajattelu.” Tämän mukaan ovat eläimet kaikkein 
abstraktisimpia ja varsinaisimpia ajattelijoita, koska niiden 
ajattelua ei ole koskaan sotkenut kielen tungetteleva sekaan
tuminen. Nähdäänhän jo Diihringin ajatuksista ja niitä il
maisevasta kielestä, kuinka vähän nämä ajatukset on tehty 
jotain kieltä varten, ja kuinka vähän saksankieli näitä ajatuk
sia varten.

Vihdoin meidät pelastaa neljäs osasto, joka hajanaisen lör
pöttelyn lisäksi tarjoaa meille moraalista ja oikeudesta edes 
siellä täällä jotakin, mihin voi käydä kiinni Tällä kertaa kut
sutaan meitä heti alussa matkalle toisiin maailmankappalei- 
siin: moraalin aineksien täytyy ’’löytyä vastaavalla tavalla... 
kaikilla muillakin olennoilla kuin ihmisellä, olennoilla, joissa 
toimiva järki on tekemisissä vaistovaraisten elämänliikunto- 
jen tietoisen järjestämisen kanssa... Meidän osanottomme täl
laisiin johtopäätöksiin jää kuitenkin vähäiseksi... Mutta sitä
paitsi jää aina näköpiiriä avuliaasti avartava aate, jos kuvit
telemille, että toisissa maailmoissa täytyy yksityis- ja yhteis
elämän lähteä kaavasta, joka... ei voi olla järjellisesti toimivan 
olennon yleistä perusymmärrystä kumoava tai sitä kiertävä.”

Kun tässä Diihringin totuuksien pätevyys myöskin kaikissa 
muissa maailmoissa poikkeuksellisesti asetetaan luvun al
kuun, eikä sen loppuun, niin on tälle seikalle olemassa riittä
vät perusteensa. Kun ensin on todettu Diihringin moraali- ja 
oikeuskuvitelmien pätevyys kaikissa maailmoissa, niin voi
daan sitä helpommin avuliaasti laajentaa ne pätemään kaik
kina aikoma. Mutta tässä ei taaskaan ole kysymys vähemmäs
tä kuin viimekäden lopullisista totuuksista. Moraalin maail
malla on ’’yhtä hyvin kuin yleisen tiedon maailmalla pysyväi
set periaatteensa ja yksinkertaiset alkutekijänsä”, moraaliset 
periaatteet ovat ’’historian yläpuolella ja kansanluonteiden 
nykyisten eroavaisuuksien yläpuolella... Erityiset totuudet, 
joista kehityksen kuluessa kertyy täydellisempi moraalinen
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tietoisuus ja niin sanoaksemme omatunto, voivat, mikäli ne 
on viimeisiä perusteitaan myöten tunnettu, vaatia itselleen 
yhtäläistä pätevyyttä ja kantavuutta kuin matematiikan teo
riat ja sovellutukset. Oikeat totuudet ovat ylipäänsä muuttu
mattomia... joten on yleensä hulluutta kuvitella, että tiedon 
oikeus riippuu ajasta ja todellisista muutoksista.” Sentähden 
ankaran tiedon varmuus ja yleisemmän tiedon riittävyys ei
vät järjellisessä tilassa ollen siedä epäiltävän tiedon periaat
teiden pätevyyttä. ”Jo jatkuva epäily itse on sairaalloista 
heikkouden tilaa ja vain ilmaus tolkuttomasta sekavuudesta, 
joka toisinaan oman mitättömyytensä systemaattisesta tie
toisuudesta yrittää saada näennäisen tuen. Siveyskysymyksis- 
sä tarrautuu yleisten periaatteiden kieltäminen tapojen ja pe
riaatteiden maantieteelliseen ja historialliseen moninaisuu
teen, ja jos tämän annetaan määrätä siveellisesti huonon ja 
pahan väistämätön välttämättömyys, niin uskoo se tällöin 
vasta oikein olevansa vapautettu tunnustamasta yhdenmu
kaisten siveellisten vaikutteiden vakavan pätevyyden ja tosi
asiallisen tehovoiman. Tämä jäytävä epäilys, joka ei käänny 
erinäisiä valheellisia oppeja vastaan, vaan itse inhimillistä 
tietoisen siveellisyyden kykyä vastaan, päätyy lopulta todelli
seen tyhjyyteen, taikka oikeastaan johonkin, mikä on pahem
paa kuin pelkkä nihilismi.... Rentojen siveellisten käsitystensä 
kirjavassa kaaoksessa se luulottelee voivansa helposti valita 
ja avata kaikki ovet periaatteettomalle mielivallalle. Mutta 
se erehtyy suuresti: sillä pelkkä viittaus järjen välttämättö
miin kohtaloihin erehdyksen ja totuuden suhteen riittää teke
mään jo tämän ainoan analogian kautta selväksi, kuinka 
luonnonlakien mukaisen erehtyväisyyden ei tarvitse sulkea 
pois mahdollisuutta osua oikeaan”.

Tähän asti olemme rauhallisina ottaneet vastaan kaikki 
nämä herra Duhringin suureleiset lausunnot viimekäden lo
pullisista totuuksista, ajattelun suvereenisuudesta, tietoami- 
sen ehdottomasta varmuudesta jne., koska asia voitiin ottaa 
ratkaistavaksi vasta siinä kohdassa, mihin nyt olemme pääs
seet. Tähän asti riitti tutkia sitä, missä määrin todellisuus- 
filosofian eri väitöksillä oli "suvereeninen pätevyys” ja ’’ehdo
ton totuuden vaatimus”; tässä tulemme kysymykseen, voiko 
inhimillisen tietoamisen tuotteilla ja millä niistä yleensä olla 
pettämätöntä pätevyyttä ja voivatko ne vaatia itsensä tunnus 
tamista ehdottomiksi totuuksiksi. Kun sanon: inhimillisen
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tietoamisen, niin en sano näin loukatakseni toisten maail- 
mankappalten asujamia, joita minulla ei ole kunnia tuntea, 
vaan ainoastaan sentähden, että eläimet tietoavat myöskin, 
mutta eivät suinkaan suvereenisesti. Koira tuntee isännäs
sään jumalansa, vaikka tämä herra saattaa olla suurin lurjus.

Onko inhimillinen ajattelu itsenäistä, riippumatonta? En
nenkuin vastaamme myöntäen tai kieltäen, meidän täytyy t t- 
kia, mitä inhimillinen ajattelu on. Onko se yhden ainoan ih
misen ajattelua? Ei. Mutta se on olemassa vain miljardien 
menneiden, nykyisten ja tulevien ihmisten yksilöllisenä ajat
teluna. Jos minä nyt sanon, että minun käsitykseeni koottu, 
kaikkien näiden ihmisten, tulevaiset mukaanlukien, ajattelu 
on itsenäistä, että se kykenee tietoamaan olevan maailman, 
sikäli kuin ihmiskunta vain on ollut olemassa kyllin kauan, 
ja sikäli kuin tietoamiselimissä ja tietoamisen esineissä tälle 
tietoamiselle ei ole asetettu rajoja, niin sanon jotakin melko 
arkipäiväistä ja hedelmätöntä. Sillä arvokkain tulos tästä eh
kä olisi se, että tulisimme perin epäileviksi nykyistä tietoam
me kohtaan, koska kaiken todennäköisyyden mukaan olemme 
vasta ihmiskunnan historian alussa, ja sukupolvet, jotka tule
vat meidän tietojamme oikomaan, ovat varmaankin paljon 
lukuisammat kuin ne, joiden tietoa me — usein kyllä sitä mel
kolailla väheksyen — olemme tilaisuudessa oikomaan.

Herra Diihring itse selittää välttämättömäksi sen, että tie
toisuus, siis myös ajattelu ja tietoaminen, voi ilmetä vain yk- 
silöolentojen kehityssarjassa Jokaisen tällaisen yksilön ajat
telulle voimme myöntää itsenäisyyttä vain sikäli kuin emme 
tunne mitään voimaa, joka kykenisi väkivalloin pakottamaan 
jonkun ajatuksen siihen sen ollessa terveessä tilassa ja valveil
la. Mutta mitä tulee jokaisen yksilön ajattelun tietojen itse
näiseen pätevyyteen, niin me kaikki tiedämme, että siitä ei voi 
olla puhettakaan, ja että se kaiken tähänastisen kokemuksen 
mukaan poikkeuksetta aina sisältää paljon enemmän niitä ai
neksia, joissa on korjaamista, kuin niitä, jotka eivät korjaa
mista kaipaa tai ovat oikeita.

Toisin sanoen: ajattelun itsenäisyys toteutuu sellaisten ih
misten sarjassa, jotka ajattelevat perin epäitsenäisestä tieto, 
jolla on ehdoton totuuden oikeus, toteutuu suhteellisten ereh
dysten sarjassa; kumpikaan ei voi täydelleen toteutua muuten 
kuin ihmiskunnan elämän loputtomiin jatkuessa.

Tässä meillä on taas sama ristiriita kuin edellä, ristiriita
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meistä välttämättä ehdottomalta näyttävän inhimillisen ajat
telun luonteen ja sen toteutumisen välillä ainoastaan rajoite
tusti ajattelevissa ihmisissä, ristiriita, joka voi ratketa aino
astaan loputtomassa edistyksessä, ihmispolvien sarjassa, joka 
meille ainakin käytännöllisesti on päättymätön. Tässä mie
lessä on inhimillinen ajattelu yhtä itsenäistä kuin epäitsenäis- 
täkin, ja sen tietoamiskyky yhtä rajottamatonta kuin rajoitet
tuakin. Itsenäistä ja rajottamatonta luontonsa puolesta, teh
tävänsä puolesta, mahdollisuutensa ja historiallisen loppupää
telmänsä puolesta; epäitsenäistä ja rajoitettua yksityisen to- 
teuttamisensa ja kulloinkin vallitsevan todellisuuden puolesta.

Samoin on asianlaita ikuisiin totuuksiin nähden. Jos ihmis
kunta joskus pääsisi siihen, että se käyttelisi enää vain ikui
sia totuuksia, joilla on pettämätön pätevyys ja ehdoton totuu
den vaatimus, niin olisi edetty pisteeseen, jossa järjen maail
man loputtomuus olisi niin todellisuudessa kuin mahdolli
suuksienkin puolesta tullut loppuun kulutetuksi, ja siten to
teutettu tuo kuuluisa ihme äärettömän luvun laskemisesta.

Mutta eikö sittenkin ole olemassa totuuksia, niin varmoja, 
että kaikki epäily niiden suhteen näyttää meistä hulluudelta? 
Että 2x2 = 4, että kolmion kolmen kulman summa on yhtä 
kuin kaksi suorakulmaa, että Parisi on Ranskassa, että ihmi
nen ilman ravintoa kuolee nälkään jne.? Onko sittenkin ikui
sia totuuksia, viimekäden lopullisia totuuksia?

On kyllä. Tiedon koko alan voimme vanhalla tunnetulla ta
valla jakaa kolmeen suureen osastoon. Ensimmäinen käsit- 
tää kaikki tieteet, jotka askartelevat elottoman luonnon pa
rissa ja ovat enemmän tai vähemmän soveltuvat matemaatti
seen käsittelyyn: matematiikka, tähtitiede, mekaniikka, fy- 
sfikka ja kemia. Jos mahtavien sanojen käyttö sangen yksin
kertaisista asioista miellyttää jotakuta, niin voidaan sanoa, 
että näiden tieteiden eräät tulokset ovat ikuisia totuuksia, 
viimekäden lopullisia totuuksia; juuri senvuoksi onkin näitä 
tieteitä nimitetty eksakteiksi tieteiksi. Mutta eivät läheskään 
kaikki tulokset ole sitä. Kun ryhdyttiin käyttämään muuttu
vaisia suureita, ja niiden muuttuvaisuus laajennettiin ääret
tömän pieniin ja äärettömän suuriin lukuihin, silloin muuten 
niin siveellisesti vankka matematiikka teki syntiinlankeemuk
sen; se puraisi tiedon puun omenaa, joka avasi sille jättiläis
mäisten saavutuksien, mutta myöskin erehdysten tien. Ehdot
toman pätevyyden neitseellinen tila, kaiken matemaattisen
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kumoamaton todistettavuus oli ikuisesti mennyttä; avautui 
ristiriitojen valtakunta, ja on tultu siihen, että useimmat ih
miset differentioivat ja integroivat, ei sentähden, että ymmär
täisivät mitä tekevät, vaan pelkän uskon ohjaamina, koska tu
los on tähän asti aina ollut oikea. Astronomian ja mekaniikan 
laita on sitäkin huonommin, ja fysiikassa ja kemiassa ollaan 
hypoteesien keskellä aivan kuin mehiläisparvessa. Muuten ei 
voi ollakaan. Fysiikassa olemme tekemisissä molekyylien lii
kunnan kanssa, kemiassa molekyylien atomeista muodostumi
sen kanssa, ja jos valoaaltojen interferenssi ei ole pelkkää sa
tua, niin meillä ei ole mitään toiveita saada koskaan omin sil
min nähdä näitä mielenkiintoisia asioita. Viimekäden lopulli
set totuudet käyvät siis ajan oloon merkillisen harvinaisiksi.

Vieläkin huonommassa asemassa olemme geologiassa, koska 
se luontonsa mukaisesti käsittelee pääasiassa tapahtumia, joi
den tapahtuessa ei ylipäänsä kukaan ihminen ole ollut läsnä, 
meistä puhumattakaan. Viimekäden lopullisten totuuksien 
saalis on tässä senvuoksi hyvin suurten vaikeuksien takana ja 
lisäksi perin niukka

Tieteiden toiseen luokkaan luetaan ne tieteet, jotka tutki
vat elollisia olioita. Tällä alalla kehittyy niin monimutkainen 
vuorovaikutuksien ja syysuhteiden verkko, että jokainen rat
kaistu kysymys herättää lukemattoman määrän uusia kysy
myksiä, ja lisäksi kukin eri kysymys on ratkaistavissa enim
mäkseen vain palottain, usein vuosisatoja vaativien tutkimuk
sien sarjan kautta. Lisäksi havaittujen yhteyksien järjestel- 
möimistarve pakottaa yhä uudelleen ympäröimään viimekä
den lopulliset totuudet olettamuksien rehevällä pensastolla. 
Kuinka pitkä sarja väliasteita tarvituinkaan Galenista Mal- 
pighiin ennenkuin voitiin oikein todeta niin yksinkertainen 
asia kuin imettäväisten veren kiertokulku, kuinka vähän tie- 
dämmekään verisolujen syntymisestä ja kuinka monta välijä- 
sentä meiltä nytkin vielä puuttuu voidaksemme esim. todeta 
jonkun sairausilmiön ja sen syiden välisen järkiperäisen yh
teyden! Tähän tulevat lisäksi melko usein solun keksimisen 
kaltaiset löydöt, jotka pakottavat meidät perinpohjin tarkis
tamaan kaikki siihen asti todetut viimekäden lopulliset to
tuudet biologian alalla ja ainaiseksi hylkäämään niistä aika 
joukon. Ken tässä tahtoo esittää todella varmoja, muuttu
mattomia totuuksia, sen täytyy tyytyä sellaisiin latteuksiin 
kuin: kaikkien ihmisten täytyy kuolla, imettäväisten kaikilla
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naarailla on maitorauhaset jne.; hän ei edes voisi sanoa, että 
korkeammat eläimet sulattavat ravinnon mahan ja suoliston 
eivätkä pään avulla, sillä päähän keskittynyt hermotoiminta 
on välttämätön ruoansulatukselle.

Mutta sitäkin pahemmin on ikuisten totuuksien laita tietei- 
den kolmannessa ryhmässä, historiatieteissä, jotka tutkivat 
ihmisten elinehtoja, yhteiskunnallisia suhteita, oikeus- ja val- 
tiomuotoja aatteellisine ylärakennelmineen — filosofiaa, us
kontoa, taidetta jne. — näiden historiallista järjestystä ja ny
kyistä tilaa. Orgaanisessa luonnossa olemme toki sentään te
kemisissä sellaisten tapahtumasarjojen kanssa, jotka, mikäli 
meidän välitön havaintomme tulee kysymykseen, toistuvat 
melko säännöllisesti hyvin laajojen rajojen sisäpuolella. Eliöi
den lajit ovat Aristoteleen ajoista pysyneet suurin piirtein sa
moina. Yhteiskunnan historiassa olotilojen toistumiset sitä
vastoin ovat poikkeuksena, eivätkä sääntönä, heti kun pois
tumme ihmisten alkutilasta, n.k. kivikaudesta; ja missä täl
laisia toistumisia esiintyykin, ne eivät milloinkaan esiinny tar
kalleen samoissa oloissa. Tällainen on kaikilla kulttuurikan- 
soilla esiintynyt maan alkuperäinen yhteisomistus ja sen hä- 
viämismuoto. Ihmiskunnan historian alalla olemme siis tietei- 
nemme paljon enemmän takapajulla kuin biologian piirissä; 
enemmänkin: kun joskus poikkeuksellisesti opitaan tunte
maan jonkin aikakauden yhteiskunnallisten ja poliittisten 
muotojen sisäinen yhteys, niin se tapahtuu säännöllisesti vas
ta sitten, kun nämä muodot jo ovat puolittain aikansa eläneet, 
kun ne ovat kulkemassa perikatoaan kohti. Tieto on siis tässä 
perin suhteellista, sillä se rajottuu määrätynlaisten, vain tiet
tynä aikana ja tiettyjen kansojen keskuudessa olevien, luon
tonsa puolesta ohimenevien yhteiskunta- ja valtiomuotojen 
yhteyksien ja seurauksien tutkimiseen. Joka tässä siis lähtee 
metsästämään viimeisen asteen lopullisia totuuksia, varmoja, 
ylipäänsä muuttumattomia totuuksia, se tuo kotiin perin vä
hän, vain kaikkein kehnoimpia latteuksia ja ylimalkaisuuksia, 
esim. että ihmiset eivät yleensä voi elää tekemättä työtä, että 
ihmiset ovat tähän asti enimmäkseen jakautuneet hallitseviin 
ja hallittuihin, että Napoleon kuoli toukokuun 5 pnä 1821 jne.

Merkillistä kyllä, että juuri tällä alalla kohtaamme useim
min nuo oletetut ikuiset totuudet, viimekäden lopulliset to
tuudet jne. Että 2x2 = 4, että linnuilla on nokka tai jotain 
sen tapaista, tällaiset asiat selittää ikuisiksi totuuksiksi vain

95



FRIEDRICH ENGELS

se, joka ylipäänsä ikuisten totuuksien olemassaolosta pyrkii 
tekemään sen johtopäätöksen, että myöskin ihmiskunnan his
toriassa muka on ikuisia totuuksia, jokin ikuinen moraali, jo
kin ikuinen oikeudenmukaisuus jne., jotka vaativat saman
laista pätevyyttä ja kantavuutta kuin matematiikan teoriat 
ja sovellutukset Voimmekin silloin pitää varmana, että sama 
ihmisystävä selittää meille ensimmäisessä sopivassa tilaisuu
dessa, kuinka kaikki entiset ikuisten totuuksien kyhääjät ovat 
olleet enemmän tai vähemmän aaseja ja sekapäisiä, ovat kaik
ki olleet erehdyksen kahleissa, erehtyneet; mutta heidän 
erehdyksensä, heidän virheensä ovat muka luonnonmukaisia, 
ja muka todistavat, että hänellä on totuus ja oikea kanta, ja 
että hän. tämä uusi profeetta, kantaa viimeisen asteen lopul
lista totuutta, ikuista moraalia, ikuista oikeudenmukaisuutta 
aivan valmiina säkissään. Näin on ollut jo satoja ja tuhansia 
kertoja, joten täytyy vain ihmetellä, että vielä on olemassa ih
misiä, jotka ovat kyllin herkkäuskoisia uskoakseen tätä toisis
ta, mutta ei itsestään. Ja kuitenkin meillä tässä on vielä aina
kin yksi sellainen profeetta, joka samoin aivan totuttuun ta
paan pukeutuu ylevään moraaliseen sotisopaan, kun toiset ih
miset kieltävät sen, että joku yksilö kykenee esittämään vii
meisen asteen lopullisen totuuden. Tällainen kieltäminen, 
niin, jopa pelkkä epäily, on heikkouden tilaa, tolkutonta seka
vuutta, mitättömyyttä, onttoa epäilyä, pahempaa kuin pelkkä 
nihilismi, kirjavaa kaaosta ja mitä samankaltaisia rakastetta
via nimityksiä vielä onkaan olemassa. Samoin kuin kaikki pro
feetat, samoin ei tämäkään tutki ja tuomitse kriitillis-tieteel- 
lisesti, vaan ilman muuta jylisee moraalisen tuomionsa.

Olisimme edellä voineet mainita vielä ne tieteet, jotka tut
kivat inhimillisen ajattelun lakeja, siis logiikan ja dialektii
kan. Mutta ikuisten totuuksien asema ei niissäkään ole pa
rempi Varsinaisen dialektiikan herra Diihring julistaa pel
käksi järjettömyydeksi, ja ne monet kirjat, jotka logiikasta on 
kirjoitettu ja vielä kirjoitetaan, todistavat kyllin hyvin, että 
sielläkin on viimeisen asteen lopullisia totuuksia kylvetty pal
jon harvempaan, kuin moni luulee.

Meidän ei muuten tarvitse lainkaan kauhistua sitä, että se 
tiedon aste, jolla nyt olemme, on yhtä vähän lopullinen kuin 
kaikki aikaisemmat asteet. Se sisältää jo valtavan määrän oi
valluksia ja vaatii sangen suurta erikoistumista opinnoissa 
jokaiselta, joka tahtoo perehtyä johonkin alaan. Mutta ken
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asettaa varman, muuttumattoman, viimekäden lopullisen to
tuuden mittapuun tietoihin, jotka asian luonnon puolesta jo
ko jäävät suhteellisiksi vielä useille sukupolville ja täydellis
tyvät pakostakin vain pala palalta, tai jopa sellaisiin tietoihin 
kuin kosmogonia, geologia ja ihmiskunnan historia, jotka jo 
historiallisen ainehiston puutteellisuuden vuoksi aina sisältä
vät aukkoja ja jäävät epätäydellisiksi, hän todistaa tällä vain 
oman tietämättömyytensä ja sekavuutensa, silloinkin kun 
varsinaista kannustinta ei muodosta persoonallisen erehty
mättömyyden vaatimus, niinkuin tässä. Totuudella ja ereh
dyksellä, samoin kuin kaikilla jyrkästi vastakkaisilla ajatus- 
määritelmillä, on ehdoton pätevyys ainoastaan perin rajoite
tulla alalla; olemme sen juuri nähneet, ja herra Duhringkin 
tietäisi tämän, jos olisi edes hiukan tutustunut dialektiikan 
alkeisiin, jotka käsittelevät nimenomaan kaikkien jyrkkien 
vastakohtien riittämättömyyttä. Heti kun sovellamme totuu
den ja erehdyksen vastakohtaa tuon edellä mainitun ahtaan 
alueen ulkopuolelle, heti siitä tulee suhteellinen ja samalla 
täsmälliselle tieteelliselle ilmaisutavalle käyttökelvoton; mut
ta jos yritämme soveltaa sitä ehdottoman pätevänä tuon alan 
ulkopuolella, silloin vasta oikein epäonnistummekin: vasta
kohdan kumpikin napa muuttuu vastakohdakseen, totuus 
erehdykseksi ja erehdys totuudeksi. Ottakaamme esimerkiksi 
tunnettu Boylen laki, jonka mukaan kaasujen tilavuus, läm
mön pysyessä muuttumattomana, on kääntäen verrannolli
nen paineeseen, jonka alaisina ne ovat. Regnault havaitsi, et
tä määrätyissä tapauksissa tämä laki ei pitänyt paikkaansa. 
Jos hän olisi ollut todellisuusfilosofi, olisi hän ollut velvollinen 
sanomaan: Boylen laki on muuttuvainen, se ei siis ole oikea 
totuus, se ei siis ole lainkaan mikään totuus,se on siis ereh
dys. Mutta näin hän olisi tehnyt paljon suuremman erehdyk
sen kuin Boylen lakiin sisältynyt olikaan, tämän lain totuu- 
denjyvänen olisi hukkunut hiekkakasaan; alkuaan oikean tu
loksensa hän siis olisi muuttanut erehdykseksi, johon verrat
tuna Boylen laki siihen liittyvine pienine erehdyksineen olisi 
ollut totuus. Mutta tiedemiehenä Regnault ei tehnyt tuollais
ta lapsellisuutta, vaan tutki edelleen ja havaitsi, että Boylen 
laki on ylipäänsä vain suunnilleen oikea, ja se menettää päte
vyytensä erikoisesti niihin kaasuihin nähden, jotka voidaan 
paineen avulla muuttaa pisaroihin jakautuviksi nesteiksi, heti 
kun paine lähenee sitä pistettä, jossa nesteeksi muuttuminen
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tapahtuu. Boylen laki osoitttautui siis oikeaksi vain määrät
tyjen rajojen sisällä. Mutta onko se ehdoton, lopullisesti tosi 
näiden rajojen sisäpuolella? Yksikään fyysikko ei väitä sitä. 
Hän sanoo, että se pätee määrättyjen paine- ja lämpötilojen 
rajoissa ja määrättyjen kaasujen suhteen; eikä hän kiellä si
täkään mahdollisuutta, että näiden rajojen puitteissa on teh
tävä vieläkin ahtaampi rajoitus ja muutettava sen muotoa 
vastaisen tutkimuksen tuloksien mukaan1. Näin on siis viimei
sen asteen lopullisten totuuksien laita esim. fysiikassa. Siksi 
todella tieteelliset teokset säännöllisesti välttävätkin sellaisia 
dogmaattis-moraalisia lausumia kuin erehdys ja totuus, sitä
vastoin tapaamme niitä kaikkialla todellisuusfilosofian kal
taisissa kirjoituksissa, joissa meille tyrkytetään pelkkää lorua 
itsenäisen ajattelun ehdottoman pätevänä tuloksena.

Mutta joku naivi lukija saattaisi kysyä, missä herra Diih- 
ring sitten on selvästi sanonut, että hänen todellisuusfiloso- 
fiansa sisältö on lopullinen totuus, ja vielä viimeisen asteen 
totuus? Missä? No, esimerkiksi ylistyslaulussa järjestelmäl- 
leen (s. 13), jota osittain lainasimme II luvussa. Tai kun hän 
ylä lainatussa lauseessa sanoo: moraaliset totuudet, mikäli ne 
on viimeisiä perusteitaan myöten tunnettu, vaativat itselleen 
yhtäläistä pätevyyttä kuin matematiikan teoriat. Ja eikö her
ra Diihring väitä, että hän on tosi kriitilliseltä katsantokan
naltaan lähtien ja juuriin saakka ulottuvan tutkimuksen 
avulla tunkeutunut aina viimeisiin perusteisiin, peruskaavoi
hin asti, siis antanut moraalisille totuuksille viimeisen asteen 
lopullisten totuuksien luonteen? Tai jos herra Diihring ei esi
tä tätä vaatimusta itselleen eikä ajalleen, jos hän tahtoo vain 
sanoa, että joskus harmaassa tulevaisuudessa voidaan todeta 
viimekäden lopulliset totuudet, jos hän siis tahtoo sanoa vain

1 Senjälkeen kun kirjoitin ylläolevan, näyttää asia jo saaneen vah
vistuksen. Mendelejevin ja Boguskyn uusimpien, tarkempien kokeiden 
avulla suorittamien tutkimuksien tuloksena ilmeni, että kaikilla var
sinaisilla kaasuilla on muuttuva suhde paineen ja tilavuuden välillä; 
vedyn laajentumiskerroin oli positiivinen kaikkien tähän asti kokeil
tujen paineiden alla (tilavuus väheni hitaammin kun paine lisään
tyi); atmosfääri-ilmaa ja muita tutkittuja kaasuja tarkasteltaessa 
voitiin kullekin määrätä paineen nollapiste niin, että pienemmän pai
neen alla oli laajenemiskerroin positiivinen, suuremman alla negatii
vinen. Yhä vielä käyttökelpoinen Boylen laki kaipaa siis täydentämis
tä useiden erikoislakien avulla. (Nyt — v. 1885 — tiedämme myös, et
tei yleensä ole olemassakaan mitään ’’varsinaisia” kaasuja. Kaikki ne 
on jo muutettu nestemuotoon.) — (Engelsin huomautus).
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sekavammin, summittaisesti samaa, mitä sanovat ’’ontto epäi
ly” ja ’’tolkuton sekamelska”, — niin miksi sitten tuollainen 
meteli, mitä tämä herra oikein tahtoo?

Totuuden ja erehdyksen seurassa emme siis päässeet pit
källe, mutta vielä vähemmän pääsemme minnekään hyvän 
ja pahan kera. Tämä vastakohta liikkuu yksinomaan moraa
lisella, siis ihmiskunnan historiaan kuuluvalla alalla, ja juuri 
sinne on viimeisen asteen lopullisia totuuksia kylvetty kaik
kein harvimpaan. Kansasta toiseen, aikakaudesta toiseen 
ovat käsitykset hyvästä ja pahasta muuttuneet niin suuresti, 
että ne useia ovat toisilleen aivan vastakkaiset. '—"Mutta, 
saattaa joku huomauttaa, hyvä ei toki ole pahaa eikä paha 
hyvää; jos hyvä ja paha sotketaan toisiinsa, niin kaikki mo
raalisuus lakkaa, ja jokainen voi menetellä miten haluaa. — 
Tämä juuri onkin herra Dtihringin ajatus, kun siltä riisutaan 
oraakkelikaapu. Mutta näin yksinkertaisesti ei asiaa toki 
ratkaista. Jos se kävisi näin mutkattomasti, niin eihän hy
västä ja pahasta olisikaan mitään kiistaa, jokainen tietäisi 
mikä on hyvä, mikä paha. Mutta miten on asia nyt? Mitä 
moraalia meille nyt saarnataan? Ensiksi varhaisimmilta us
kon ajoilta perittyä kristillis-feodaalista. joka taas oleellisesti 
jakautuu katoliseen ja protestanttiseen, ja näistä vuorostaan 
ei puutu alajakoja jesuiitta-katolisesta ja oikeaoppis-protes- 
tanttisesta aina hyllyvään valistusmoraaliin saakka. Sen rin- 
nalla esiintyy nykyaikainen porvarillinen moraali ja tämän 
rinnalla taas proletaarinen tulevaisuuden moraali, joten men
neisyys. nykyisyys ja tulevaisuus yksistään Euroopan edisty
neimmissä maissa tarjoaa yhtäaikaisesti ja toinen toisensa 
rinnalla pätevistä moraaliopeista kolme suurta ryhmää. Mi
kä nyt on se oikea? Ei mikään, ehdottomaksi ja lopulliseksi 
käsitettynä; mutta varmaan on eniten pitkää ikää lupaavia 
aineksia siinä moraalissa, joka_nykyisyydessä_edustaa nykyi
syyden kumoamista, tulevaisuutta, siis proletaarisessa.

Mutta kun nyt näemme, että nykyisen yhteiskunnan kol- 
mella luokalla, feodaaliylimystollä, porvaristolla ja proleta- 
riaatilla on kullakin oma erikoinen moraalinsa, hiin Vötmme 
tästä tehdä vain sen johtopäätöksen, että, ihmiset ammentavat 
tietoisesti tai tiedottomasti siveelliset katsomuksensa viime 
kädessä käytännöllisistä suhteista, joihin niiden luokka-asema 
perustuu — taloudellisista suhteista, joissa he tuottavat ja 
vaihtavat.
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Mutta yllämainitussa kolmessa moraaliopissa on kuitenkin 
paljon yhteistä kaikille kolmelle — ehkäpä tämä onkin edes 
osa ainaisesti säilyvästä moraalista? — Nuo moraaliopit edus
tavat saman historiallisen kehityksen kolmea eri astetta, niillä 
on siis yhteinen historiallinen tausta, ja jo sentähden niillä 
on pakostakin paljon yhteistä. Enemmänkin. Samanlaisilla 
tai suunnilleen samanlaisilla taloudellisilla kehitysasteilla 
täytyy moraalioppien välttämättä soveltua enemmän tai vä
hemmän yksiin, Siitä hetkestä alkaen, jolloin irtainten esi
neiden yksityisomistus oli kehittynyt, täytyi kaikissa yhteis
kunnissa, joissa tämä yksityisomistus oli voimassa, olla yhtei
nen moraalikäsky: älä varasta. Tuleeko tästä käskystä täten 
ikuinen moraalin käsky? Ei suinkaan. Yhteiskunnassa, jos- 
sa varastamisen syyt on poistettu, jossasiis ajanmittaan kor
keintaan vain mielisairäaTvoivat varastaa, kuinka tällaisessa 
yhteiskunnassa pilkattaisiinkaan moraalisaarnaajaa, joka 
juhlallisesti julistaisi ikuista totuutta: älä varasta!

Tämän mukaisesti me torjumme jokaisen yrityksen, jolla 
meille tyrkytetään jotakin moraalioppia ikuisena, muuttu
mattomana siveyslakina sen varjolla, että moraalisella maail
mallakin muka on omat pysyväiset periaatteensa, jotka säi
lyvät historiasta ja kansojen erilaisuudesta huolimatta. Me 
väitämme päinvastoin, että kaikki tähänastiset jmoraaliopit 
ovat viime kädessä kunkin ajan taloudellisen yhteiskuntatilan 
tuotteita. Ja samoinkuin yhteiskunta on tähän asti liikkunut 
luokkavastakohdissa, samoin on moraali aina ollut luokka- 
moraalia; se on joko oikeuttanut hallitsevan luokan valta- 
asemaneja sen edut, tai se on, niinpian kuin sorrettu luokka 
on tullut kyllin voimakkaaksi, edustanut sorrettujen suuttu
musta tätä valtaa vastaan ja sorrettujen tulevaisuudenetuja. 
Ei ole epäilystäkään siitä, että moraali on tällöin suurin piir
tein kehittynyt samoin kuin inhimillisen tiedon kaikki muut
kin haarat. Mutta luokkamoraalista emme vielä ole päässeet. 
Luokkavastakohtien ja niiden muistojen yläpuolella oleva, to- 
della Inhimillinen moraali käy mahdolliseksi vasta silla? yh- 
teiskunta-asteella, jolla luokkavastakohdat on paitsi yoiteftu, 
myöskin elämän kulussa unohdettu. Ja nyt arvosteltakoon 
herra Diihringin omahyväisyyttä, kun hän vanhasta luokka
yhteiskunnasta käsin, yhteiskunnallisen vallankumouksen 
aattona, tyrkyttää tulevalle, luokattomalle yhteiskunnalle 
ikuista, ajasta ja todellisista muutoksista riippumatonta mo
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raalia! Oletettakoon vielä — mikä meille vielä nyt on tunte
matonta — että hän ainakin pääpiirteissään ymmärtää tä
män tulevaisen yhteiskunnan rakenteen.

Lopuksi vielä eräs ’’perusteitaan myöten omaperäinen”, 
mutta sen johdosta vähintäin yhtä hyvin ’’juuriin asti ulot
tuva” keksintö: pahan alkuperän suhteen ”on olemassa tosi
asia, että kissan tyyppi siihen kuuluvine viekkauksineen esiin
tyy eläinmuodostumassa, on samanarvoinen sen seikan kans
sa, että samanlainen luonnemuodostuma on myöskin ihmi
sessä . . . Pahassa ei sentähden ole mitään salaperäistä, jol
lei haluta kissan tai yleensä petoeläinten olemassaolossa vai
nuta jotain mystillistä”. Paha on — kissa. Pirulla ei siis ole 
sarvia eikä hevosen kavioita, sillä on kynnet ja vihreät silmät. 
Ja Goethe teki anteeksiantamattoman virheen, kun hän esitti 
Mefistofeleen mustan koiran, eikä mustan kissan hahmossa. 
Pahuus on kissa! Siinä on moraalia paitsi kaikille maailmoil
le, myöskin — kissalle!

HERRA EUGEN DCHRING TIETEEN MULLISTAJANA

X. Moraali ja oikeus. Tasa-arvo

Herra Diihringin metodin olemme oppineet tuntemaan jo 
moneen kertaan. Se on sitä, että jokainen tietoamisen esi
neiden ryhmä palotellaan oletetuiksi yksinkertaisimmiksi ai- 
neksikseen, näihin aineksiin sovelletaan yhtä yksinkertaisia, 
itsestään ymmärrettäviksi oletettuja selviöitä, ja näin saaduil
la tuloksilla käsitellään asiaa edelleen. Myöskin jokin kysy
mys yhteiskunnallisen elämän piiristä ”on ratkaistava aksio- 
maattisesti yksinkertaisten perusmuotojensa kautta aivan 
kuin olisi kysymys . . . matematiikan yksinkertaisista perus
muodoista”. Näin on matemaattisen menetelmän soveltami
nen historiaan, moraaliin ja oikeuteen antava meille tässäkin 
matemaattisen varmuuden saavutettujen tuloksien totuuden 
suhteen, antava niille todella muuttumattomien totuuksien 
luonteen.

Tämä on vain vanhastaan suositun ideologisen, muuten 
myös aprioriseksi nimitetyn menetelmän uusi muoto, meto
din, jonka mukaan jonkin esineen ominaisuuksia ei tiedota 
itse tästä esineestä, vaan todistellen johdetaan ne esineen kä
sitteestä. Esineestä tehdään ensin esineen käsite; sitten kään
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netään asia ylösalaisin ja esinettä mitataan sen kuvalla, kä
sitteellä. Käsitteen ei nyt tarvitse mukautua esineen mukaan, 
vaan esineen pitää mukautua käsitteen mukaan. Herra 
Duhringillä käsitteen virkaa toimittavat yksinkertaisimmat 
alkuainekset, ne viimeiset abstraktiot, joihin saakka hänen 
onnistuu tunkeutua, mikä ei muuta itse asiaa; nämä yksin
kertaisimmat alkuainekset ovat parhaassa tapauksessa luon
noltaan puhtaasti käsitteellisiä. Todellisuusfilosofia osot- 
tautuu siis tässäkin pelkäksi ideologiaksi, todellisuuden johta
miseksi kuvittelusta, eikä itse tästä todellisuudesta.

Kun nyt tällainen ideologi rakentaa moraalin ja oikeuden 
käsitteestä taikka n.k. ’’yhteiskunnan” yksinkertaisimmista 
alkuaineksista, eikä häntä ympäröivien ihmisten todellisista 
yhteiskunnallisista suhteista, niin mitä ainehistoa sitten on 
tarjolla tätä rakennusta varten? Ilmeisesti kahdenlaista: en
siksikin niukkoja jätteitä siitä todellisesta sisällöstä, jota nois
sa perustaksi otetuissa abstraktioissa vielä mahdollisesti on, 
ja toiseksi se sisältö, minkä ideologimme tuo omasta tietoi
suudestaan. Ja mitä hän löytää omasta tietoisuudestaan. 
Enimmäkseen moraalisia ja oikeudellisia katsomuksia, jotka 
ovat enemmän tai vähemmän vastaavia ilmauksia — myön
teisiä tai kielteisiä, kannattavia tahi vastustavia — niistä 
yhteiskunnallisista ja poliittisista suhteista, joiden alaisena 
hän elää, edelleen kenties mielikuvia, jotka on lainattu tämän 
alan kirjallisuudesta; lopuksi mahdollisesti vielä mieskohtai
sia päähänpistoja. Väännelköön ja käännelköön ideologim
me miten tahansa, se historiallinen todellisuus, jonka hän on 
heittänyt ovesta ulos, palaa ikkunan kautta takaisin, ja kun 
hän uskoo laativansa siveys- ja oikeusoppia kaikille maail
moille ja ajoille, muokkaa hän itse asiassa vääristeltyä, todel
lisesta maaperästään irtireväistyä, aivan kuin koverassa pei
lissä ylösalasin käännettyä aikansa vanhoillisten ja vallan
kumouksellisten virtauksien peilikuvaa.

Herra Diihring jaoittaa siis yhteiskunnan yksinkertaisim- 
miksi alkutekijöiksi ja havaitsee silloin, että yksinkertaisin 
yhteiskunta muodostuu vähintäin kahdesta ihmisestä. Ja 
näillä kahdella ihmisellä hän sitten alkaa aksiomaattisesti 
operoida. Ja tällöin tarjoutuu ilman mitään pakkoa seuraava 
moraalinen perusväittämä: ’’Kaksi ihmistahtoa ovat siis sel
laisinaan täysin toistensa veroiset, ja toinen ei voi vaatia toi
selta yhtään mitään myönteistä”. Täten on ’’luonnehdittu
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moraalisen oikeudenmukaisuuden perusmuoto”, ja samoin ju
ridisen oikeudenmukaisuuden perusmuoto, sillä ’’periaatteel
lisen oikeuskäsitteen kehittämiseksi on meille tarpeen vain 
aivan yksinkertainen ja alkeellinen kahden ihmisen suhde”.

Väite, että kaksi ihmistä tai kaksi ihmistahtoa sellaisinaan 
ovat täysin tasaveroisia, ei ole mikään selviö, se on suurta 
liioittelua. Kaksi ihmistä voivat, jopa sellaisinaankin, olla 
erilaisia sukupuolen suhteen, ja tämä yksinkertainen tosiasia 
vie meidät heti siihen, että yhteiskunnan yksinkertaisimmat 
alkuainekset — jos hetkiseksi tartumme tähän lapsellisuuteen 
— eivät ole kaksi miestä, vaan mies ja nainen, jotka perusta
vat perheen, yhteiskunnallistumisen yksinkertaisimman ja 
ensimmäisen muodon tuotannon tarpeita varten. Mutta tämä 
ei lainkaan sovi herra Diihringin kehitelmiin Sillä yhtäältä 
piti molemmat yhteiskunnan perustajat tehdä mahdollisim
man samanlaisiksi, ja toisaalta ei edes herra Duhring kykenisi 
konstruoimaan miehen ja vaimon moraalista ja oikeudellista 
tasaveroisuutta alkuperheen avulla. Siis toinen tai toinen: 
joko Diihringin yhteiskuntamolekyyli, jonka monistumisen 
kautta koko yhteiskunnan täytyy rakentua, jo alunperin on 
tuomittu perikatoon, koska kaksi miestä eivät kykene keske
nään saamaan lasta, tai sitten meidän täytyy kuvitella kaksi 
perheenpäätä. Ja tässä tapauksessa koko tuo yksinkertainen 
peruskaava on muuttunut vastakohdakseen: ihmisten tasa
veroisuuden asemesta tässä onkin korkeintaan perheenpäiden 
tasaveroisuus, ja koska naisten mieltä ei kysytä, tässä on sitä
paitsi vielä vallitsemassa naisten alistettu asema.

Meidän on tässä tehtävä lukijalle se epämieluisa ilmoitus, 
että hän ei nyt pääsekään irti näistä kahdesta kuuluisasta 
miehestä pitkiin aikoihin. Yhteiskunnallisten suhteiden alla 
ne näyttelevät samanlaista osaa, kuin mitä tähän asti ovat 
esittäneet toisten maailman kappalten asukkaat, joista nyt 
toivottavasti olemme suoriutuneet. Olipa sitten ratkaistavana 
talouden, politiikan tai muun alan kysymys, heti nämä kaksi 
miestä marssivat esiin ja selvittävät silmänräpäyksessä kysy
myksen ’’aksiomaattisesti”. Todellisuusfilosofimme erinomai
nen, nerokas järjestelmääluova keksintö; valitettavasti on 
kuitenkin niin, että jos tahdomme antaa kunnian totuudelle, 
meidän on sanottava, että hän ei ole näitä kahta miestä kek
sinyt. Ne tunnettiin jo koko 18:nnen vuosisadan ajan. Ne 
esiintyivät jo Rousseaun käsitellessä eriarvoisuutta v. 1754,
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jolloin ne ohimennen sanoen ’’aksiomaattisesti” todistivat 
päinvastaista kuin herra Duhring. Taloustieteilijöillä Adam 
Smithistä Ricardoon saakka ne näyttelevät pääosaa, mutta 
heillä ne olivat ainakin sikäli erilaisia, että kumpikin harjoitti 
eri ammattia — useimmin metsästäjän ja kalastajan ammat
tia — vaihtaen tuotteitaan keskenään. Ja koko 18:nnen vuo
sisadan ajan käytettiin niitä pääasiassa vain selvittävänä esi
merkkinä, ja herra Duhringin omaperäisyys on vain siinä, että 
hän kohottaa tämän esimerkki-metodin kaiken yhteiskunta
tieteen perusmetodiksi ja kaikkien historiallisten muodostel
mien mittapuuksi. Helpommin ei tosiaan voi itselleen laatia 
’’ankaran tieteellistä käsitystä esineistä ja ihmisistä”.

Saadaksemme tämän perusväittämän, että kaksi ihmistä ja 
heidän tahtonsa ovat täysin toistensa veroiset, eikä kumpikaan 
voi käskeä toistaan, emme suinkaan voi käyttää mitä kahta 
miestä tahansa. Täytyy olla kaksi sellaista ihmistä, jotka ovat 
niin tarkoin vapaat kaikesta todellisuudesta, kaikista maan 
päällä esiintyvistä kansallisista, taloudellisista, poliittisista ja 
uskonnollisista suhteista, kaikista sukupuoli- ja persoonallisis
ta erikoisuuksista, että kumpaisestakaan ei enää jää jälelle 
mitään muuta kuin pelkkä käsite: ihminen, ja silloin he kyllä 
ovat ’’täysin tasaveroiset”. He ovat siis kaksi täydellistä 
aavetta, ja heidät on manannut esiin sama herra Duhring, 
joka kaikkialla vainuaa ja paljastelee ’’spiritistisiä” taipumuk
sia. Näiden kahden aaveen pitää tietysti suorittaa kaikki, mi
tä niiden esiinmanaaja niiltä vaatii, ja juuri sentähden muu 
maailma niin vähän välittää niiden kaikista taidonnäytteistä.

Seuratkaamme kuitenkin herra Duhringin aksiomatiikkaa 
hieman pitemmälle. Toinen tahto ei voi vaatia toiselta yhtään 
mitään positiivista. Jos toinen sittenkin tämän tekee ja ajaa 
vaatimuksensa väkivallan avulla lävitse, syntyy epäoikeudelli
nen tila, ja tämän peruskaavan nojalla herra Diihring selittää 
epäoikeuden, väkivallan käytön, orjuutuksen, lyhyesti koko tä
hänastisen tuomittavan historian. Juuri näiden kahden mie
hen avulla todisti kuitenkin jo Rousseau yllämainituissa kir
joituksessaan yhtä aksiomaattisesti aivan päinvastoin, että 
A ei voi orjuuttaa B:tä väkivalloin, vaan ainoastaan saatta
malla B:n sellaiseen tilaan, että B ei voi tulla toimeen ilman 
A:ta; tämä on herra Diihringille kuitenkin liian materialisti
nen käsitys. Katsokaamme siis samaa asiaa hieman toisin. 
Jollakin saarella on vain kaksi haaksirikkoutunutta, ja he
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muodostavat yhteiskunnan. Kumpaisenkin tahto on muodol
lisesti yhdenveroinen, ja molemmat tunnustavat tämän. Mut
ta oleellisesti on olemassa suuri eriarvoisuus. A on päättävä 
ja tarmokas; B on epäröivä, hidas ja vetelä; A on älykäs, B 
tyhmä. Kuinkahan kauan kestää, ennenkuin A jo säännöl
lisesti alistaa tahtoonsa B:n, aluksi vakuuttamalla, sitten to- 
tunnaisuudesta, mutta aina vapaaehtoisuuden muodossa? Säi
lyköön vapaaehtoisuuden muoto tai poljettakoon se jalkoihin, 
orjuus on orjuutta. Vapaaehtoista orjuuteen alistumista ta
pahtui kautta koko keskiajan. Saksassa aina 30-vuotiseen so
taan asti. Kun Preussissa vv. 1806 ja 1807 tappioiden jälkeen 
kumottiin maaorjuus ja sen mukana armollisten herrojen 
velvollisuus huolehtia alamaisistaan hädän, sairauden ja van
huuden tullen, anoivat talonpojat kuninkaalta, että heidät jä
tettäisiin sittenkin orjuuteen — sillä kuka heistä muuten pi
täisi huolta kurjuudessa? Tuo kahden miehen kaava on siis 
yhtä hyvin ’’sovellettavissa” eriarvoisuuteen ja orjuuteen kuin 
tasa-arvoisuuteen ja keskinäiseen apuun; ja koska meidän on 
pakko olettaa heidät perheen päämiehiksi — muutenhan ih
missuku kuolisi —, niin on kaavassa otettu huomioon jo pe- 
rinnöllinenkin orjuus.

Jättäkäämme kaikki tämä hetkiseksi rauhaan. Oletta
kaamme, että herra Duhringin aksiomatiikka on saanut mei
dät vakuuttuneiksi, ja me intoilemme molempien tahtojen 
tasaveroisuuden puolesta, ’’yleisinhimillisen itsenäisyyden 
puolesta”, ’’yksilön riippumattomuuden puolesta” — tosi- 
komeita sanoja, joihin verraten Stirnerin ’’Ainoa”1 omaisuuk
sineen jää vain poropeukaloksi, vaikka sekin voisi vaatia vä
häisen osansa tunnustuksesta. Olemme siis nyt kaikki iäi
sin tasaveroisia ja riippumattomia. Kaikkiko? Ei, eivät sen
tään kaikki. On myös ’’sallittavia riippuvaisuuksia”, mutta 
nämä saavat selityksensä ’’perusteista, jotka on etsittävä ei 
näiden molempien tahtojen toiminnasta sellaisinaan, vaan 
kolmannelta alalta, siis esim. lapsien suhteen niiden itsemää
räämisen riittämättömyydestä”.

Todellakin! Riippuvaisuuden perusteet eivät ole löydettä
vissä molempien tahtojen toiminnasta sellaisinaan! Ei tie
tenkään, sillä toisen tahdon toimintahan tulee estetyksi! Vaan

1 ’’Ainoa ja hänen omaisuutensa” — Max Stirnerin teos, jota Marx 
ja Engels arvostelevat kirpeästi ’’Saksalaisessa ideologiassaan”. — 
Toim.
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joltain kolmannelta alalta! Ja mikä on tämä kolmas ala? 
Sorretun tahdon konkreettinen riittämättömäksi määriteltä- 
vyys! Niin kauas todellisuudesta on todellisuusfilosofimme 
loitonnut, että abstraktisen ja sisällöttömän sanonnan: tah
don suhteen, hän jo pitää ’’kolmantena alana” todellista sisäl
töä, tämän tahdon luonnehtivaa määrättävyyttä. Mutta oli 
miten oli, meidän täytyy todeta, että tasaveroisuudella on 
poikkeuksensa. Se ei koske sitä tahtoa, jota vaivaa itsemää
räämisen riittämättömyys. Peräytyminen N:o 1.

Edelleen. ’’Kun peto ja ihminen ovat yhtyneet henkilöön, 
silloin voidaan toisen, täysin inhimillisen henkilön nimessä 
kysyä, pitääkö hänen menettelytapansa olla sama, kuin jos 
hän olisi vastakkain niinsanoakseni vain inhimillisen persoo
nan kanssa . . . olettamuksemme kahdesta moraalisesti eri
arvoisesta persoonasta, joista toisella on jossakin mielessä osa
na oikea pedonluonne, on senvuoksi tyypillinen perusmuoto 
kaikille suhteille, joita tätä eroavaisuutta vastaavasti voidaan 
tavata ihmisryhmässä ja ihmisryhmien välillä”. Ja nyt lukija 
itse tutustukoon näihin avuttomiin verukkeihin liittyvään 
valitusvirteen, jossa herra Dhhring vääntelee ja kääntelee 
kuin jesuiittapappi todetakseen viisastellen, kuinka pitkälle 
inhimillinen ihminen voi mennä toimiessaan petomaisia ihmi
siä vastaan, kuinka pitkälle hän voi näitä vastaan käyttää 
epäluuloa, sotajuonia, ankaria, jopa terroristisia ja petokselli
sia keinoja, ilman että itse vähääkään rikkoo muuttumatonta 
moraalia.

Tasa-arvo siis lakkaa silloinkin, kun kaksi henkilöä on "mo
raalisesti erilaisia”. Kun näin on, niin eihän lainkaan olisi 
maksanut vaivaa manata esiin noita kahta täysin saman
veroista miestä, sillä eihän ole olemassa kahta henkilöä, jotka 
olisivat moraalisesti aivan samanlaisia. — Eriarvoisuus onkin 
nähkääs sitä, että toinen on inhimillinen persoona, ja toinen 
kantaa itsessään hieman petomaisuutta. Mutta koska ihmi
nen on peräisin eläinkunnasta, ei hän koskaan pääse täysin 
vapaaksi petomaisuudesta, joten kysymys voi olla aina vain 
suuremmasta tai pienemmästä petomaisuuden tai inhimilli
syyden asteen eroavaisuudesta. Ihmisten jakamisen kahteen 
jyrkästi erilaiseen ryhmään, inhimillisiin ja petomaisiin, hy
viin ja pahoihin, lampaisiin ja pukkeihin, tuntee todellisuus- 
filosofiaamme lukuunottamatta vain kristinusko, jolla aivan 
johdonmukaisesti on myöskin oma maailmantuomarinsa, joka
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jaon suorittaa. Mutta kuka on maailmantuomarina todelli- 
suusfilosofiassa? Tässä täytynee käydä samoin kuin kristilli
sessä käytännössä, jossa uskovaiset lampaat itse ottivat maail
man tuomarin viran maallisten pukki-lähimmäistensä suhteen, 
ja tunnetulla menestyksellä. Jos todellisuusfilosofien lahko 
joskus tulee perustetuksi, ei se tässä suhteessa varmaankaan 
jää jälelle maan hiljaisista, uskovaisista. Tämä voi meille 
sentään olla samantekevää; meitä kiinnostaa se myönnytys, 
että ihmisten välisen moraalisen erilaisuuden seurauksena ei 
tasavertaisuudesta taaskaan jää mitään jälelle. Peräytyminen 
N:o 2.

Mutta jatkakaamme vielä. ’’Jos toinen toimii totuuden ja 
tieteen mukaisesti, mutta toinen jonkin taikauskon tai en
nakkoluulon mukaan, niin... täytyy pakostakin syntyä keski
näisiä hankauksia... Jos kykenemättömyyttä, raakuutta tai 
pahaa luonteenlaatua on olemassa tietty määrä, niin kaikis
sa tapauksissa on pakostakin seurauksena yhteentörmäys... 
Väkivalta on viimeinen keino muitakin kuin lapsia ja hulluja 
kohtaan. Kokonaisten ihmisten luonnonryhmien ja kulttuu- 
riluokkien käytös saattaa tehdä väistämättömän välttämättö
mäksi näiden nurinkurisen vihamielisen tahdon alistamisen, 
tarkoituksena palauttaa se yhteiskunnallisen elämän sääntöi
hin. Vieras tahto käsitetään tässäkin vielä samanarvoisena; 
mutta vahingoittavan ja vihamielisen toimintansa nurinku- 
risuuden takia se on vaatinut tasoittamista, ja kun se kokee 
väkivaltaa, niin niittää se vain oman epäoikeutensa vastavai
kutusta”.

Siis ei ainoastaan moraalinen, vaan myöskin henkinen eri
arvoisuus riittää poistamaan molempien tahtojen ’’täydellisen 
tasa-arvon” ja säätämään moraalin, jonka mukaan ovat oi
keutettuja kaikki sivistyneiden ryövärivaltioiden konnanteot 
takapajuisia kansoja kohtaan, aina venäläisten Turkestanissa 
suorittamiin inhoittaviin tekoihin saakka. Kun kenraali Kauf
mann kesällä 1873 hyökkäsi tataarilaisten jomudien heimon 
kimppuun, määräsi hän teltat poltettaviksi, naiset ja lapset 
teurastettaviksi ’’hyvään kaukaasialaiseen tapaan”, kuten 
käsky kuului, ja silloin hänkin väitti, että jomudien nurinku
risen vihamielisen tahdon alistamisen, yhteiskunnallisen elä
män sääntöihin palauttamisen vuoksi teko oli tullut ehdotto
man välttämättömäksi, ja että hänen käyttämänsä keinot oli
vat kaikkein tarkoituksenmukaisimmat; sillä joka tahtoo saa

HERRA EUGEN DOHRING TIETEEN MULLISTAJANA

107



FRIEDRICH ENGELS

vuttaa päämäärän, sen täytyy myös tahtoa keinoja. Hän ei 
vain ollut niin raaka, että kaiken lisäksi olisi vielä pilkannut 
jomudeja selittämällä, että hän kunnioittaa heidän tahtoaan 
aivan tasaoikeudellisena juuri sen kautta, että teurastuttaa 
heidät tasoituksen vuoksi. Noiden valittujen, jotka muka toi
mivat totuuden ja tieteen mukaan, siis viime kädessä todelli- 
suusfilosofien, on taas tässäkin ristiriidassa ratkaistava, mikä 
on taikauskoa, ennakkoluuloa, raakuutta, pahaa luonteenlaa
tua ja milloin tarvitaan väkivaltaa ja alistamista tasoituksen 
vuoksi. Tasa-arvo on nyt siis — tasoitusta väkivallan avulla, 
ja toisen tahto tunnustetaan toisen puolelta tasaveroiseksi 
alistamisen avulla. Peräytyminen N:o 3, joka tässä muuttuu 
jo häpeälliseksi paoksi.

Ohimennen sanoen lause, että vieras tahto tunnustetaan 
tasaoikeudelliseksi sitä väkivallan avulla tasoitettaessa, on 
vain sen Hegelin teorian väärentämistä, jonka mukaan ran
gaistus on rikollisen oikeutta; ’’että rangaistuksen katsotaan 
sisältävän rikoksentekijän varsinaisen oikeuden, siinä tunnus
tetaan hänet täysijärkiseksi”. (’’Oikeusfilosofia”, § 100, huo
mautus.)

Tähän voisimme pysähtyäkin. On tarpeetonta seurata her
ra Diihringiä pitemmälle hänen niin aksiomaattisesti toteami- 
ensa tasa-arvon, yleisinhimillisen riippumattomuuden jne. 
palotellen hävittämiseen, havaitaksemme, kuinka hän kyllä 
luo yhteiskunnan kaksine miehineen, mutta tarvitsee vielä 
kolmannen tuottaakseen valtion, sillä — sanoaksemme asian 
lyhyesti — ilman tätä kolmatta ei voida tehdä mitään enem
mistöpäätöksiä, ja ilman näitä, siis ilman enemmistön valtaa 
vähemmistön yli, ei mikään valtio voi olla olemassa: ja kuin
ka hän sitten vähitellen siirtyy rauhallisemmille vesille, ra
kentelemaan ’’sosialitääristä” tulevaisuudenvaltiotaan, jonne 
meillä on kunnia pistäytyä jonakin kauniina aamuna vierai- 
sille hänen luokseen. Olemme jo kyllin hyvin nähneet, että 
molempien tahtojen täydellinen tasa-arvo on olemassa vain 
niin kauan, kuin kumpikaan ei tahdo mitään; että tasa-arvo 
lakkaa heti, kun ne lakkaavat olemasta inhimillisiä tahtoja 
sellaisinaan ja muuttuvat todellisiksi, yksilöllisiksi tahdoiksi, 
kahden todellisen ihmisen tahdoksi; että lapsuus, vähäjärki
syys, nk. petomaisuus, luuloteltu taikausko, väitetty ennakko
luulo, oletettu kyvyttömyys toiselta, kuviteltu inhimillisyys, 
totuuden ja tieteen ymmärtämys toiselta puolen, siis jokainen
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ero molempien tahtojen laadussa ja niiden mukana olevan 
älyn laadussa oikeuttaa eriarvoisuuden, joka saattaa mennä 
aina alistamiseen asti; mitä muuta enää vaadimme, kun her
ra Duhring itse on jo näin juurekkaasti perusteitaan myöten 
murskannut oman tasa-arvorakennelmansa?

Mutta vaikka olemmekin päässeet eroon herra Duhringin 
tasa-arvokuvitelman latteasta ja typerästä käsittelystä, niin 
emme silti vielä ole suoriutuneet itse tästä kuvitelmasta, sel
laisena kuin se nimenomaan Rousseaun välityksellä näytteli 
teoreettista, suuren vallankumouksen aikana ja siitä lähtien 
käytännöllis-poliittista osaa, ja vielä nytkin sillä on miltei 
kaikkien maiden sosialistisessa liikkeessä huomattava agita- 
toorinen merkitys. Sen tieteellisen sisällön toteaminen mää
rää myöskin sen proletaarisen agitation arvon.

Se käsitys, että kaikilla ihmisillä ihmisinä on jotain yhteis
tä, ja että he ovat, niin pitkälle kuin tätä yhteistä riittää, 
myös yhdenveroisia, on tietysti ikivanha. Mutta nykyaikainen 
tasa-arvon vaatimus on täysin erilainen, se on pikemminkin 
sitä, että tuosta yhteisestä ihmisellisyyden ominaisuudesta, 
tuosta ihmisten tasaveroisuudesta ihmisinä, johdetaan kaik
kien ihmisten, tai ainakin kaikkien saman valtion kansalais
ten taikka saman yhteiskunnan jäsenten yhtäläinen poliitti
nen tai yhteiskunnallinen pätevyys. Täytyi kulua vuosituhan
sia, ja on jo kulunutkin, ennenkuin tuosta suhteellisen tasa
vertaisuuden alkuperäisestä käsityksestä voitiin tulla päätel
mään tasa-arvoisuudesta valtiossa ja yhteiskunnissa, ennen
kuin tämä päätelmä saattoi näyttää luonnolliselta ja itses
tään selvältä. Vanhimmissa, luontoperäisissä yhteiskunnissa 
saattoi tasa-arvoisuus tulla kysymykseen korkeintaan yhtei
sön jäsenten kesken; naiset, orjat ja vieraat olivat ilman muu
ta suljetut sen ulkopuolelle. Kreikkalaisten ja roomalaisten 
keskuudessa näyttelivät eriarvoisuudet paljon suurempaa osaa 
kuin minkäänlainen tasa-arvo. Vanhan ajan ihmisistä olisi 
varmasti tuntunut hullulta vaatimus, että kreikkalaisilla ja 
barbaareilla, vapailla ja orjilla, kansalaisilla ja klienteillä, Roo
man kansalaisilla ja Rooman alamaisilla (käyttääksemme 
laajempisisältöistä sanontaa) pitää olla yhtäläinen poliittinen 
merkitys. Rooman keisarivallan aikana lakkasivat vähitellen 
kaikki nämä eroavaisuudet, lukuunottamatta vapaiden ja or
jien eroavaisuutta; täten syntyi, ainakin vapaiden kansalais
ten kesken, tuo ihmisyksilöiden tasaveroisuus, jonka pohjalla
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kehittyi roomalainen oikeus, täydellisin yksityisomistukseen 
nojautuva oikeuden muoto, minkä tunnemme. Mutta niin 
kauan kuin oli olemassa vapaiden ja orjien vastakohta, ei voi
nut olla mitään puhetta oikeudellisista johtopäätöksistä 
yleisinhimilliseen tasa-arvoisuuteen nähden; tämän näimme 
vielä hiljattain Pohjois-Amerikan orjavaltioissa.

Kristinusko tunsi vain yhden kaikkien ihmisten tasa-arvon, 
yhtäläisen perisynnillisyyden, mikä täysin vastasi sen luon
netta orjien ja sorrettujen uskontona. Sen ohella se tunsi kor
keintaan jumalan valittujen tasa-arvon, jota korostettiin 
vain aivan alussa. Yhteisomistuksen jäljet, joita samoin tava
taan uuden uskonnon alkuaikoina, olivat pikemminkin tulok
sena siitä, että vainottujen täytyi pysytellä yhdessä, kuin to
dellisista tasa-arvokuvitteluista. Pappien ja maallikkojen vas
takohdan vakiintuminen teki hyvin pian lopun tästäkin kris
tillisen tasa-arvon aikeesta. — Germaanien vyöry Länsi-Eu- 
rooppaan poisti vuosisadoiksi kaikki tasa-arvon kuvitelmat ra
kentamalla vähitellen monimutkaisen yhteiskunnallisen ja 
poliittisen arvojärjestyksen, jollaista siihen saakka ei ollut 
olemassa; mutta samalla se veti Länsi- ja Keski-Euroopan his
torian liikuntaan, loi ensikerran yhtenäisen kulttuurialueen, 
ja aikaansai tällä alueella ensikerran järjestelmän, jossa toi
siinsa vaikuttivat ja toisiaan pitivät aisoissa etupäässä kan
salliset valtiot. Näin se valmisti maaperän, jolta yksin saattoi 
nousta kysymys inhimillisestä yhdenvertaisuudesta ja ihmis
oikeuksista myöhempinä aikoina.

Feodaalinen keskiaika kehitti sitäpaitsi uumenissaan luo
kan, josta sen edelleen kehittyessä oli tuleva uudenaikaisen 
tasa-arvovaatimuksen edustaja: porvariston. Porvaristo, joka 
alkuaan itse oli feodaalinen sääty, oli kehittänyt etupäässä 
käsityömäisen teollisuuden ja tuotteiden vaihdon feodaalisen 
yhteiskunnan sisällä suhteellisen korkealle, kunnes 15:nnen 
vuosisadan lopulla suuret merentakaiset löydöt avasivat sille 
uuden, avaramman elämänuran. Euroopan ulkopuolinen 
kauppa, jota siihen saakka oli harjoitettu vain Italian ja Le
vantin välillä, ulotettiin nyt Amerikkaan ja Intiaan asti, ja 
pian se merkityksessä voitti niin Euroopan eri maiden välisen 
kaupan kuin kunkin maan rajain sisällä tapahtuvan kaupan
kin. Amerikasta tulvi kultaa ja hopeaa Eurooppaan, ja se tun
keutui aivan kuin hajoittava aine feodaalisen yhteiskunnan 
kaikkiin aukkoihin, rakoihin ja huokosiin. Käsityömäinen yri
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tys ei enää tyydyttänyt kasvavia tarpeita;edistyneimpien mai
den johtavissa teollisuuksissa sen tilalle astui manufaktuuri.

Tätä yhteiskunnan taloudellisten elämänehtojen valtavaa 
mullistusta ei kuitenkaan heti seurannut vastaava muutos 
yhteiskunnan poliittisessa rakenteessa. Valtiollinen järjestys 
säilyi edelleen feodaalisena, kun taas yhteiskunta muuttui 
yhä enemmän porvarilliseksi. Laajalle ulottuva kauppa, siis 
nimenomaan kansainvälinen, ja vielä enemmän maailman
kauppa, vaati vapaita, toimissaan esteettömiä tavaranomista- 
jia, jotka sellaisina ovat tasaoikeudellisia, jotka harjoittavat 
vaihtoa ainakin kullakin paikkakunnalla kaikille samojen oi
keuksien pohjalla. Käsityöstä manufaktuuriin siirtyminen 
edellyttää vapaiden työläisten olemassaoloa — vapaiden 
toisaalta ammattikuntain kahleista, toisaalta niistä väli
neistä, joiden avulla he itse voisivat käyttää työvoi
maansa — työläisten, jotka voivat tehdä tehtailiian 
kanssa sopimuksen työvoimansa vuokraamisesta, jotka 
siis sopimuskumppaneina ovat tämän Kanssa tasa-arvoi- 
sia. Ja vihdoin kaikkien ihmisten töiden tasa-arvo eli 
yhtäläinen pätevyys, koska ja mikäli ne yleensä ovat 
ihmisen työtä, sai tiedottoman mutta voimakkaimman 
ilmauksensa uudenaikaisen porvarillisen taloustieteen arvo
laissa, jonka mukaan jonkin tavaran arvon määrää siihen si
sältyvä yhteiskunnallisesti välttämätön työ.1 Mutta missä ta
loudelliset suhteet vaativat vapautta ja tasa-arvoisuutta, aset
ti poliittinen järjestys niiden tielle joka askeleella ammatti
kuntain kahleet ja erikoisedut. Paikalliset etuoikeudet, ero- 
tustullit, kaikenlaiset poikkeuslait kohtasivat kaupassa paitsi 
vieraita tai siirtomaiden asukkaita, myöskin melko usein 
omien valtionkansalaisten kokonaisia suuria ryhmiä; amraat- 
tikunnalliset etuoikeudet olivat kaikkialla ja yhä uudelleen 
poikkiteloin manufaktuurin kehityksen tiellä. Missään ei tie 
ollut auki eivätkä mahdollisuudet porvarillisille kilpailijoille 
yhtäläiset, ja tämä oli kuitenkin ensimmäisenä ja yhä pakot
tava mpana vaatimuksena.

Vaatimus, että feodaalisista kahleista on päästävä vapaiksi 
ja saatava oikeudellinen tasa arvo poistamalla feodaaliset eri
arvoisuudet, oli pian pakostakin ottava suuremmat mitat, heti

1 Tämän nykyisten tasa-arvokuvitelmien johtamisen porvaril
lisen y hteiskunnan taloudellisista ehdoista Marx on ensimmäisenä 
esittänyt ’’Pääomassa”. — Engelsin huomautus).
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kun yhteiskunnan taloudellinen kehitys oli nostanut sen päi
väjärjestykseen. Kun sitä esitettiin teollisuuden ja kaupan 
etujen takia, täytyi samaa tasa-arvoisuutta vaatia myöskin 
suurille talonpoikaisjoukoille, jotka, ollen orjuuden kaikilla as
teilla, täydellisestä maaorjuudesta alkaen, luovuttivat suurim
man osan työajastaan maksuttomasti armolliselle feodaaliher
ralle, ja joiden sen lisäksi täytyi maksaa lukematon määrä 
muita suorituksia hänelle ja valtiolle. Toisaalta ei voitu kier
tää vaatimusta, että samalla on poistettava feodaaliset etu
oikeudet, aateliston verovapaus, erinäisten säätyjen poliittiset 
etuoikeudet. Ja koska ei enää eletty yhdessä maailmanvalta- 
kunnassa, kuten Rooman valtakunnan päivinä, vaan riippu
mattomien, keskinäisessä liikeyhteydessä tasaveroisten ja por
varillisessa kehityksessä suunnilleen samalla tasolla olevien 
valtioiden järjestelmässä, niin oli selvää, että tästä vaatimuk
sesta tuli luonteeltaan yleinen, yksityisen valtion ulkopuolelle 
ulottuva, että vapautta ja tasa-arvoa julistettiin ihmisoikeuk
sina. Näiden ihmisoikeuksien erikoisesti porvarillista luon
netta kuvaa se, että Amerikan perustuslaki, ensimmäinen, jo
ka tunnustaa ihmisoikeudet, samassa hengenvedossa vahvis
taa Amerikassa silloin vallinneen mustaihoisten orjuuden: 
luokkaetuoikeudet julistetaan pannaan, rotuetuoikeudet py
hitetään.

On tunnettu asia, että porvaristoa siitä hetkestä alkaen, jol
loin se menettää feodaaliajalla ominaisen luonteensa alku- 
kristillisyyteen liittyvänä, hetkestä, jolloin keskiaikainen 
sääty muuttuu uudenaikaiseksi luokaksi, seuraa aina ja väis
tämättömästi sen oma varjo — proletariaatti. Samoin porva
rillisia tasa-arvovaatimuksia seuraavat proletaariset tasa-ar- 
vovaatimukset. Siitä hetkestä alkaen, jolloin asetettiin porva
rillinen vaatimus luokkaeiuozfceufcsien poistamisesta, astuu 
sen rinnalle proletaarinen vaatimus itse luokkien hävittämi
sestä — aluksi uskonnollisessa muodossa, myöhemmin itse 
porvarillisiin tasa-arvoteorioihin nojautuvana. Proletaarit ot
tavat porvariston sanasta kiinni: tasa-arvo ei saa olla pelkäs
tään näennäinen, ei pelkästään valtiollisella alalla, se pitää 
toteuttaa myöskin tosiasiassa, myöskin yhteiskunnallisella, 
taloudellisella alalla. Varsinkin siitä lähtien, kun Ranskan 
porvaristo suuresta vallankumouksesta alkaen asetti etualalle 
porvarillisen tasa-arvon, on Ranskan proletariaatti vastannut 
sille isku iskulta vaatimuksella yhteiskunnallisesta, taloudel
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lisesta tasa-arvosta, ja tasa-arvo on tullut erikoisesti Ranskan 
proletariaatin taisteluhuudoksi.

Tasa-arvon vaatimuksella on proletariaatin suussa näinol
len kaksinkertainen merkitys. Joko se on — ja näin nimen
omaan aivan alkuaikoina, esim. talonpoikaissodassa — luon
nollista vastavaikutusta huutavia yhteiskunnallisia eriarvoi
suuksia vastaan, rikkaiden ja köyhien, herrojen ja orjien, mäs
sää j ien ja nälkäisten vastakohtaa vastaan; sellaisena se on 
vallankumouksellisen vaiston yksinkertainen ilmaus, ja siinä, 
mutta vain siinä, on sen oikeutus. Tai se on syntynyt vasta
vaikutuksena porvarillista tasa-arvovaatimusta vastaan, ve
täen tästä enemmän tai vähemmän oikeita, pitemmälle ulotet
tuja vaatimuksia, ollen agitatiovälineenä nostatettaessa työ
väkeä kapitalisteja vastaan kapitalistien omilla väitteillä, ja 
tässä tapauksessa se pysyy pystyssä ja kaatuu yhdessä porva
rillisen tasa-arvon kanssa. Kummassakin tapauksessa on pro- 
letaarisen tasa-arvovaatimuksen todellisena sisältönä luokkien 
hävitiämiaen vaatimus. Jokainen pitemmälle mehevä tasa- 
arvovaatimus johtaa väistämättömästi mielettömyyteen. 
Olemme jo maininneet esimerkkejä tästä ja löydämme niitä 
vielä yllin kyllin, kun tulemme herra Duhringin tulevaisuus- 
kuvitelmiin.

Näin on itse käsitys tasa-arvosta niin porvarillisessa kuin 
proletaarisessakin muodossa historian tuote, jonka ilmestymi
seen tarvittiin määrätyt historialliset olosuhteet, ja näiden 
edellytyksenä taas on ollut pitkä esihistoria. Se on siis kaikkea 
muuta kuin jokin ikuinen totuus. Ja jos asia nyt laajan ylei
sön silmissä näyttää — jossakin merkityksessä — ilman muu
ta selvältä, jos sillä, kuten Marx sanoo, ”jo on kansan ennak
koluulon lujuus”, niin tuo ei ole sen aksiomaattisen totuuden 
vaikutusta, vaan sen vaikutusta, että 18:nnen vuosisadan aat
teet ovat yleisesti levinneet ja säilyttäneet ajankohtaisuuten
sa. Kun siis herra Diihring voi noin ilman muuta panna nuo 
kaksi kuulua miestänsä tasa-arvon pohjalla talosille, käy se 
mahdolliseksi vain sen tähden, että kansan ennakkoluulo ot
taa tuon aivan luonnollisena asiana. Niin, ja herra Diihring 
nimittää filosofiaansa luonnolliseksi, koska hän lähtee vain 
asioista, jotka hänestä näyttävät aivan luonnollisilta. Mutta 
minkätähden ne näyttävät hänestä luonnollisilta, sitä hän ei 
kylläkään kysele.

113



FRIEDRICH ENGELS

XI. Moraali ja oikeus. Vapaus ja 
välttämättömyys

’’Perustana tässä kurssissa poliittiselta ja juridiselta alalta 
esitetyille periaatteille ovat mitä syvimmälle ulottuvat erikois
tutkimukset. Sentähden... täytyy lähteä siitä, että tässä... on 
tarkoituksena esittää johdonmukaisesti laki- ja valtiotieteelli
sen alan tulokset. Erikoistutkimukseni alana olikin alunperin 
lakitiede, ja sille olen omistanut paitsi tavalliset kolme teo
reettista valmistusvuotta yliopistossa, myöskin kolmen vuoden 
aikana käytännöllisessä tuomarityössä ollessani jatketun, eri
koisesti sen tieteellisen sisällön syventämiseen suunnatun tut
kimuksen... Yksityisoikeudellisten suhteiden ja vastaavien ju- 
riidisten puutteiden arvostelu ei varmasti myöskään olisi voi
nut olla näin varmaa, jos itse ei olisi tietänyt kaikkialla tun
tevansa niin ammattialan heikot kuin sen vahvatkin puolet.’'

Miehen, joka itse on oikeutettu sanomaan näin itsestään, 
täytyy jo etukäteen herättää luottamusta, varsinkin verrattu
na ’’joskus, oman tunnustuksensa mukaan laiminlyötyihin 
herra Marxin oikeustutkimuksiin”. Meidän täytyy sentähden 
ihmetellä, että noin varmana esiintyvä yksityisoikeudellisten 
suhteiden kritiikki rajottuu vain kertomaan meille, että ’’laki- 
tieteen tieteellisyys... ei ole pitkällekään päässyt”, että positii
vinen porvarillinen oikeus on vääryyttä, se kun pyhittää väki- 
valtaomistuksen, ja että rikosoikeuden ’’luonnollinen perusta” 
on kosto — väite, jossa on uutta epäilemättä vain sen mystilli
nen valepuku, ’’luonnollinen perusta”. Valtiotieteelliset tulok
set rajoittuvat noiden kolmen tunnetun miehen käsittelyyn, 
joista yksi yhä vielä harjoittaa väkivaltaa toisia kohtaan, ja 
tässä yhteydessä herra Duhring oikein tosissaan tutkii, toinen 
vaiko kolmas heistä ensin otti käytäntöön väkivallan ja or
juuden.

Seuratkaamme sentähden hieman pitemmälle itsevarman 
juristimme perinpohjaisia erikoistutkimuksia ja kolmivuoti
sen käytännöllisen tuomarityön syventämää tieteellisyyttä.

Lasallesta herra Dilhring kertoo meille, että hänet ’’erään 
lippaan varastamisyrityksen aiheuttamisesta” asetettiin syyt
teeseen, ’’ilman että tuomiota kuitenkaan olisi langetettu, 
koska silloin vielä mahdollinen n.s. vapauttaminen täysien 
todistusten puutteessa voitti. . tämä puolittainen vapautta
minen”.

Se juttu Lassallea vastaan, josta tässä on puhe, käsiteltiin
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kesällä 1848 valamiesoikeudessa Kölnissä, jossa, samoinkuin 
miltei koko Reinin maakunnassa, oli voimassa ranskalainen 
rikosoikeus. Vain poliittisiin juttuihin ja rikoksiin oli poikke
uksellisesti sovellettu Preussin maaoikeutta, mutta jo huhti
kuussa 1848 Camphausen kumosi jälleen tämän poikkeusmää
räyksen. Ranskalainen oikeus ei lainkaan tunne Preussin 
maaoikeuden löyhää kategoriaa: jonkin rikoksen ’’aiheutta
minen”, puhumattakaan jonkin rikoksen yrityksen aiheutta
misesta. Se tuntee vain yllytyksen rikokseen, ja tämänkin, ol
lakseen rangaistava, pitää tapahtua ’’lahjuksien, lupauksien, 
uhkauksien, auktoriteetin tai voiman väärinkäyttämisen, ka
valien viekoittelujen taikka rangaistavien keinojen avulla” 
(Code pénal, art. 60). Preussilaiseen maaoikeuteen syventynyt 
virallinen ministeriö, aivan samoin kuin herra Dühring, ei 
huomannut oleellista eroa aivan täsmällisen ranskalaisen 
määräyksen ja maaoikeuden häilyvän epämääräisyyden välil
lä, se nosti Lassallea vastaan tendenssi jutun ja epäonnistui 
suurenmoisesti. Sillä sitä, että ranskalainen rikosoikeus muka 
tuntee Pressin maaoikeuden ’’vapauttamisen täysien todistuk
sien puutteessa”, tämän ’’puolittaisen vapauttamisen”, sitä 
voi väittää vain henkilö, joka ei tiedä yhtään mitään nykyai
kaisen ranskalaisen oikeuden alalta; tämä oikeus tuntee ri
kosoikeudenkäynnissä vain tuomion tai syyttömäksi julista
misen, ei mitään väliastetta.

Näin meidän on pakostakin sanottava, että jos Code Napo
leon1 2 joskus olisi ollut herra Dühringin kädessä, ei hän ilmei
sesti olisi voinut noin varmana soveltaa Lassalleen tätä ’’kor
kean tyylin historianesitystä”. Meidän täytyy siis todeta, että 
ainoa nykyaikais-porvarillinen, Ranskan suuren vallankumo
uksen yhteiskunnallisille saavutuksille perustuva ja ne oikeus
tieteen kielelle kääntävä lakikirja, nykyinen ranskalainen oi
keus, on herra Dühringille täysin tuntematon.

Toisessa kohden, arvosteltaessa Ranskan esikuvan mukaan 
koko mannermaalla käytäntöönotettua, ääntenenemmistöllä 
asioita ratkaisevaa valamiesoikeutta, opetetaan meille: ’’Niin, 
voidaan jopa omaksua sekin, eräiden historiallisten esimerk
kien tukema ajatus, että tuomitseminen täydellisessä yhteis
kunnassa äänten jakautuessa kuuluisi mahdottomiin säädök-

1 Code pénal — rikoslaki. — Toim.
2 Code Napoleon — lakikokoelma, jonka Napolen Bonaparte laati 

Ranskan vallankumouksen siviililakien pohjalla. — Toim.
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siin... Kuitenkin täytyy tämän vakavan ja syvästi aatteellisen 
käsitystavan, niinkuin jo ylempänä on huomautettu, näyttää 
perityistä laitoksista sopimattomilta, koska se on niille liian 
hyvä”. Herra Dühring ei taaskaan tiedä, että englantilaisen 
yleisen oikeuden, s.o. voimassaolevan kirjoittamattoman tapa- 
oikeuden mukaan ikimuistoisista ajoista, siis ainakin lännel
tä vuosisadalta alkaen, valamiesten yksimielisyys on ehdotto
man välttämätön paitsi rikosoikeudellisissa tuomioissa, myös
kin siviilijutuissa. Tuolla vakavalla ja syvästi aatteellisella 
käsitystavalla, joka herra Dühringin mukaan on liian hyvä ny
kymaailmalle, on siis Englannissa ollut lain voima jo pimeäl
lä keskiajalla, ja se on siirretty Englannista Irlantiin, Ameri
kan Yhdysvaltoihin ja Englannin kaikkiin siirtomaihin, ilman 
että herra Dühringin mitä perinpohjaisimmat erikoistutki
mukset olisivat hiiskuneet siitä edes halaistua sanaa. Se alue, 
joka vaatii valamiehiltä yksimielisyyttä on siis äärettömän 
suuri Preussin maaoikeuden mitättömään pätevyyspiiriin ver
raten, ja se on laajempikin kuin kaikki ne alueet yhteensä, 
joilla valamiesten enemmistö ratkaisee. Paitsi sitä, että herra 
Dühringille on täysin tuntematon ainoa nykyaikainen, rans
kalainen oikeus, hän on myös yhtä tietämätön ainoan germaa
nisen oikeuden suhteen, joka tähän asti on kehittynyt rooma
laisesta oikeudesta riippumatta ja levinnyt kaikkiin maan
osiin, — tarkoitan englantilaista oikeutta. Miksi hän ei tätä 
tiedä? Juridisen ajattelutavan englantilainen laji nähkääs ”ei 
toki kestänyt Saksan maaperällä klassillisten roomalaisten ju
ristien puhtaissa käsitteissä toimeenpantua kouluutusta”, sa
noo herra Dühring ja jatkaa: ’’mitä onkaan englantia puhuva 
maailma lapsellisesti väänneltyine kielineen meidän luonnon- 
rikkaaseen kielimuodostukseemme verraten?” — Johon voim
me vain vastata Spinozan sanoilla: ignorantia non est argu
mentum, tietämättömyys ei ole mikään todistus.

Tämän jälkeen emme voi tulla muuhun lopputulokseen, 
kuin että herra Dühringin mitä perinpohjaisimmat erikoistut
kimukset supistuivat siihen, että hän kolmena vuonna tutki 
Corpus Jurista1 ja edelleen kolmena vuonna käytännöllisesti 
syventyi jaloon preussilaiseen maaoikeuteen. Tosin sekin on 
sangen ansiokasta, ja riittävää jollekin oikein kunnianarvoi- 
selle vanhapreussilaiselle piirikunnan tuomarille tai asianaja

1 Rooman valtakunnan laaja lakikokoelma VI. vuosisadalta. — 
Toim.
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jalle. Mutta kun ryhtyy laatimaan oikeusfilosofiaa kaikille 
maailmoille ja ajoille, pitäisi toki myös jossain määrin olla 
selvillä sellaisten kansojen kuin ranskalaisten, englantilaisten 
ja amerikkalaisten oikeudellisista suhteista, kansojen, jotka 
historiassa ovat näytelleet kokonaan toisenlaista osaa kuin 
Saksan maankolkka, missä preussilainen maaoikeus kukois
taa. Katsokaamme sentään jatkoa.

’’Paikallisten, maakunta- ja maaoikeuksien kirjava seos, oi
keuksien, jotka mitä eriskummallisimmalla tavalla joskus ta
paoikeutena, joskus kirjoitettuna lakina, usein tärkeimmät 
kysymykset puhtaaseen sääntömuotoon puettuina, käyvät 
ristiin mitä erilaisimmissa suunnissa — tämä epäjärjestyksen 
ja ristiriidan näytekokoelma, jossa yksityisseikat kumoavat 
yleisen ja sitten taas yleisyys peruuttaa erikoisen, ei todella
kaan ole omansa kirkasta oikeustajuntaa kenessäkään... mah
dolliseksi tekemään”. — Mutta missä vallitsee tämä sekasot
kun tila? Taaskin Preussin maaoikeuden pätevyyspiirissä, jos
sa tämän maaoikeuden rinnalla, ylä- tai alapuolella, on kai
kenlaisilla maakuntaoikeuksilla, paikallissäännöillä, siellä 
täällä myös yleisellä oikeudella ja muulla rojulla mitä erilai
simpia suhteellisia pätevyysasteita, aiheuttaen kaikkien käy
tännöllisten juristien puolelta hätähuudon, jonka herra Diih- 
ring toistaa tässä niin myötämielisenä. Hänen ei edes tar
vitse jättää rakastamaansa Preussia, hänen tarvitsee mennä 
vain Reinille saadakseen vakuuden siitä, että siellä kaikesta 
tästä ei enää seitsemäänkymmeneen vuoteen ole ollut mitään 
puhetta — puhumattakaan muista sivistysmaista, joista tuol
lainen vanhentunut järjestys jo kauan sitten on poistettu.

Edelleen: ’’Vähemmän karkealla tavalla esiintyy luonnolli
sen yksilöllisen vastuun verhoaminen kollegioiden tai muiden 
virastolaitoksien salaisissa ja samalla nimettömissä yhteistuo 
mioissa ja yhteiskäsittelyissä, jotka naamioivat jokaisen jäse
nen henkilökohtaisen osan.” Ja toisessa kohdassa: ’’Nykyises
sä tilassamme tuntuu yllättävältä ja äärimmäisen ankaralta 
se vaatimus, että ei tahdota tietää mitään virastoissa tapah
tuvasta yksilövastuun verhoamisesta ja peittämisestä”. — 
Herra Dtihringille mahdollisesti on yllättävä ilmoitus, kun 
sanomme hänelle, että englantilaisessa oikeudessa tuomari- 
kollegion jokaisen jäsenen on erikseen annettava ja perustel
tava tuomionsa julkisessa istunnossa, että hallituskollegiot, 
joita ei ole valittu, ja jotka eivät käsittele eivätkä äänestä asi-

HERRA EUGEN DCHRING TIETEEN MULLISTAJANA

117



FRIEDRICH ENGELS

öistä julkisesti, ovat etupäässä preussilaisia laitoksia ja tunte
mattomia useimmissa muissa maissa, ja että siksi hänen vaa
timuksensa voi olla yllättävä ja äärimmäisen ankara nimen
omaan vain — Preussissa.

Samoin hänen valittelunsa kirkon pakkovaltaisesta sekaan
tumisesta syntymä-, avioliitto-, kuolema- ja hautaustapauk- 
siin koskevat kaikista suuremmista sivistysmaista ainoastaan 
Preussia, eikä sitäkään enää siviilirekisterin voimaansaatta
misen jälkeen. Minkä herra Duhring saa aikaan vain ’’sosiali- 
taarisen” tulevaisuustilan avulla, sen on jopa Bismarck sillä
välin ratkaissut yksinkertaisen lain avulla. — Samoin ’’vali
tuksesta juristien puutteellisesta vaimentumisesta ammat
tiinsa”, joka on laajennettavissa myös ’’hallintoviranomai
siin”, on viritetty erikoisesti preussilainen valitusvirsi; ja itse 
tuo naurettavuuteen asti liioiteltu juutalaisviha, jota herra 
Duhring jokaisessa tilaisuudessa purkaa ilmoille, on, joskaan 
ei erikoisesti preussilainen, kuitenkin ominainen Elben itäpuo
liselle alueelle. Tämä sama todellisuusfilosofi, joka niin yle
västi halveksii kaikkia ennakkoluuloja ja taikauskoa, vajoaa 
itse niin syvälle persoonallisiin oikkuihin, että nimittää keski
ajan tekopyhyydeltä perittyä, kansan juutalaisia kohtaan 
tuntemaa ennakkoluuloa ’’luonnollisiin perusteisiin” nojau
tuvaksi ’’luonnontuomioksi” ja harhautuu tällaiseen monu- 
menttaaliseen väitteeseen: ’’sosialismi on ainoa voima, joka 
kykenee pitämään puolensa vahvemmin juutalaisilla sekotet- 
tuje kansan tiloja vastaan” (juutalaisilla sekotettu tila! Miten 
luonnonraikasta saksankieltä!).

Jo tämä riittääkin. Juridisella oppineisuudella kehuskelul
le ovat taustana — parhaassa tapauksessa — aivan keskinker
taisen vanha-preussilaisen juristin tavalliset ammattitiedot. 
Se oikeusopillinen ja valtiotieteellinen alue, jonka tuloksia 
herra Diihring meille johdonmukaisesti esittää, ’’peittyy” 
Preussin maaoikeuden pätevyyspiiriin. Paitsi jokaisen juristin 
tuntemaa nykyisin Englannissakin suhteellisen tuttuun roo
malaiseen oikeuteen, rajoittuvat hänen oikeusopilliset tietonsa 
yksinomaan Preussin maaoikeuteen, tuohon valistuneen pat
riarkaalisen despotismin lakikirjaan, joka on kirjoitettu sel
laisella saksankielellä, että luulisi herra Duhringin pitäneen 
sitä kielioppinaan, ja joka moraaliselityksineen, juridisine 
epämääräisyyksineen ja epävakaisuuksineen, kidutus- ja ran
kaisukeinoina käytettyine selkäsaunoineen kuuluu kokonaan
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vallankumousta edeltäneeseen aikaan. Mitä siihen lisätään, 
se on herra Duhringille pahasta — niin uudempi porvarilli
nen ranskalainen kuin englantilainenkin oikeus aivan oma- 
peräisine kehityksineen ja koko mannermaalla tuntematto- 
mine persoonallisen vapauden takeineen. Filosofialla, joka ”ei 
jätä voimaan mitään pelkästään näennäistä näköpiiriä, vaan 
mahtavassa kumoavassa liikunnassaan avaa ulkoisen ja sisäi
sen luonnon kaikki maat ja taivaat” — sillä on todellisena nä
köpiirinään Itä-Preussin kuuden vanhan provinssin ja vielä 
parin muun maakaistaleen rajat, joiden sisällä tuo jalo maa
oikeus on voimassa; ja tämän näköpiirin ulkopuolella se ei 
avaa eteemme maita eikä taivaita, ei ulkoista eikä sisäistä 
luontoa, vaan paljastaa ainoastaan mitä karkeimman tietä
mättömyytensä sen suhteen, mitä muussa maailmassa tapah
tuu.

Moraalia ja oikeutta ei ole helppo käsitellä joutumatta ky
symykseen ns. vapaasta tahdosta, ihmisen syyntakeisuudesta, 
vapauden ja välttämättömyyden suhteesta Todellisuusfiloso- 
fiällä on tarjottavana jopa kaksikin ratkaisua tälle kysymyk
selle.

’’Kaikkien väärien vapausteoriain tilalle on asetettava sen 
suhteen kokemusperäinen ominaisuus, jossa järkiperäinen 
harkinta toiselta ja vaistovaraiset vietit toiselta puolen ikään
kuin yhtyvät yhdeksi keskivoimaksi. Dynamiikan tämän lajin 
perustavat tosiasiat on otettava havainnosta ja sovellettava 
yleensä laadun ja määrän mukaan niin hyvin kuin se käy 
päinsä, vielä esiintymättömän tapahtuman ennakkoarvioin
tiin. Paitsi sitä, että täten perinpohjin raivataan pois ne type
rät kuvitelmat sisäisestä vapaudesta,joita vuosituhansia on 
nakerreltu ja märehditty, saadaan näiden tilalle myös jotain 
myönteistä, jota voidaan käyttää elämän käytännölliseen jär
jestämiseen.” — Tämän mukaan on vapaus sitä, että järkipe
räinen harkinta vetää ihmisiä oikealle, järjettömät vietit ve
tävät heitä vasemmalle, ja tässä voimien suunnikkaassa todel
linen liikunta tapahtuu halkaisijan suuntaan. Vapaus olisi 
siis harkinnan ja vietin, ymmärryksen ja ymmärtämättömyy
den keskiarvo, ja sen aste olisi jokaisen yksilön suhteen mää
rättävissä ’’persoonallisen yhtälön” avulla, astronomista sa
nontaa käyttääksemme. Mutta pari sivua edempänä sanotaan: 
"Me perustamme moraalisen vastuunalaisuuden vapaudelle, 
joka meille ei kuitenkaan merkitse enempää kuin tietoisten
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vaikutinten vastanottavaisuutta luonnollisen ja hankitun ym
märryksen mukaan. Kaikki tällaiset vaikutteet tehoavat mah
dollisen vastakohdan havaitsemisesta huolimatta toiminnois
sa yhtä välttämättömästi kuin luonnonlaki; mutta juuri tä
hän sivuuttamattomaan pakkoon perustamme laskelmamme 
silloin, kun tartumme moraaliseen vaikuttuneen.”

Tämä vapauden toinen määritelmä, joka aivan ujostelemat
ta lyö edellistä korvalle, on taaskin vain Hegelin käsityksen 
äärimmäistä madaltamista. Hegel oli ensimmäinen, joka esit
ti oikealla tavalla vapauden ja välttämättömyyden suhteen. 
Vapaus merkitsee hänelle välttämättömyyden tajuamista. 
’’Välttämättömyys on sokea vain sikäli kuin sitä ei ole ymmär
retty”. Vapaus ei ole unelmoitua riippumattomuutta luonnon 
laeista, vaarTnäiden lakien tuntemusta, ja siten saatua mah
dollisuutta pakottaa nämä lait suunnitelmallisesti vaikutta
maan määrättyjen tarkoitusperien hyväksi. Tämä koskee yhtä 
hyvin ulkoisen luonnon lakeja kuin niitäkin, jotka säätelevät 
itse ihmisen ruumiillista ja henkistä olemista — kaksi lakien 
luokkaa, jotka voimme eroittaa toisistaan korkeintaan mieli
kuvituksissamme, mutta emme todellisuudessa. Tahdon va
paus ei senvuoksi ole mitään muuta kuin kykyä tehdä ratkai
su asiantuntemuksella. Siis mitä vapaampi ihmisen päätelmä 
jönkin kysymyksen suhteen on, sitä suuremmalla välttämät
tömyydellä tämän päätelmän sisältö on määrätty; kun sitä
vastoin tietämättömyyteen perustuva epävarmuus, joka näkö
jään mielivaltaisesti valitsee jonkin monista erilaisista ja ris
tiriitaisista ratkaisumahdollisuuksista, nimenomaan tällä 
osoittaa kypsymättömyytensä hallita sitä kohdetta, jota sen 
juuri piti hallita. Vapaus on siis luonnon, välttämättömyyksi- 
en tuntemukseen perustuvaa valtaa itsemme ja ulkoisen luon
non yli: se on siten välttämättä. historiailisejLkehityksen tuo- 
le. Ensimmäiset, eläinkunnasta erottuvat ihmiset oIiv'at’"Eäi- 
kessa oleellisessa yhtä epävapaita kuin eläimetkin; mutta jo
kainen kulttuurin edistysaskel oli askel vapautta kohti. Ih
miskunnan historian kynnyksellä keksitään, että mekaaninen 
liikunta muuttuu lämmöksi; tulen tuottaminen hankaamalla; 
tähänastisen kehityksen päätepisteenä on keksintö, että läm
pö muuttuu mekaaniseksi liikkeeksi: höyrykone. — Ja huoli
matta jättiläismäisestä, vapauttavasta mullistuksesta, minkä 
höyrykone suorittaa yhteiskunnallisessa maailmassa — se ei 
ole vielä puoliksikaan suoritettu — ei ole epäilystäkään siitä,
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etteikö hankaamalla aikaansaatu tuli vielä ylitä sitä maail- 
maavapauttavassa vaikutuksessaan. Sillä tuo tulenottotapa 
antoi ihmiselle ensi kerran vallan luonnonvoiman yli ja erotti 
hänet siten lopullisesti eläinkunnasta. Höyrykone ei koskaan 
kykene aikaansaamaan niin valtavaa hyppäystä ihmiskun
nan kehityksessä, nin varmasti kuin se meistä onkin kaikkien 
niiden, juuri siihen pohjautuvien valtavien tuotantovoimien 
edustaja,joiden avulla vain käy mahdolliseksi yhteiskuntatila, 
jossa ei ole mitään luokkaeroavaisuuksia, ei enää huolta yk
silöllisistä toimeentulokeinoista, ja jossa ensi kerran voidaan 
puhua todellisesta inhimillisestä vapaudesta, siitä, että ollaan 
sopusoinnussa tiedettyjen luonnonlakien kanssa. Mutta miten 
nuori ihmiskunnan historia vielä on, ja kuinka naurettavaa 
olisi omaksua nykyisille käsityksillemme mitään ehdotonta 
pätevyyttä, se käy ilmi jo siitä yksinkertaisesta tosiasiasta, et
tä koko tähänastinen historia on määriteltävissä sen ajan
jakson historiaksi, joka on kulunut hetkestä, jolloin käytän
nöllisesti keksittiin mekaanisen liikunnan muuttuminen läm
möksi, siihen hetkeen, jolloin samoin keksittiin lämmön 
muuttuminen mekaaniseksi liikunnaksi.

Herra Diihring käsittelee historiaa hieman toisin.Yleisesti ot
taen se on erehdyksien, tietämättömyyden ja raakuuden,-väki
vallan ja orjuutuksen historiana tutkimuskohde, johon todel- 
lisuusfilosofia suhtautuu inhoten; mutta se jakautuu sentään 
kahteen suureen jaksooon, nimittäin 1) materian oman itsen
sä kaltaisesta tilasta Ranskan suureen vallankumoukseen, ja 
2) Ranskan vallankumouksesta herra Duhringiin; ja tällöin 
19. vuosisata jää ’’vielä oleellisesti taantumukselliseksi, niin, 
sitä se on(!) henkisessä suhteessa vieläkin enemmän kuin 18. 
vuosisata”, mutta kuitenkin se kantaa kohdussaan sosialis
mia, ja näinollen ’’valtavamman uudestiluomisen itua kuin 
mitä Ranskan vallankumouksen edeltäjät ja sankarit aavis- 
tavatkaan (!) ”, Todellisuusfilosofian halveksunta tähänastista 
historiaa kohtaan saa oikeutuksensa seuraavasti: ’’Niillä muu
tamilla vuosituhansilla, joilta on tallessa jotakin historiallista 
tietoa alkuperäisten merkintöjen välittämänä, ei niiden tähän 
saakka luomine inhimillisine laitoksineen ole suurtakaan ar
voa, kun ajatellaan sarjaa tulevia vuosituhansia... Ihmissuku 
on kokonaisuutena vielä perin nuori, ja kun tiede kerran tu
lee katsomaan taaksepäin kymmeniintuhansiin vuosiin tu
hansien asemasta, tulee laitoksiemme henkisesti epäkypsällä
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lapsuudella olemaan epäämätöntä arvoa itsestään ymmärret
tävänä edellytyksenä, sikäli että meidän aikaamme silloin ar
vioidaan harmaana muinaisuutena.”

Pysähtymättä viimeisen lauseen todella ’’luonnonraikkaa- 
seen kieliasuun” huomautamme vain kahdesta seikasta: En
siksikin, että tämä ’’harmaa muinaisuus” tulee joka tapauk
sessa säilymään erikoisen kiintoisana historiallisena jaksona 
jokaiselle tulevalle sukupolvelle, koska se on kaiken myöhäi- 
semmän, korkeamman kehityksen perusta, koska sen lähtö
kohtana on ihmisen muodostuminen eläinkunnasta, ja sisäl
tönä sellaisten vaikeuksien voittaminen, joita tulevaisuuden 
yhteiskunnallistuneet ihmiset eivät koskaan enää kohtaa. Ja 
toiseksi, että tämän harmaan muinaisuuden, mihin verraten 
tulevat historialliset aikakaudet, joita nämä vaikeudet ja es
teet eivät enää pidätä, lupaavat täysin toisenlaisia tieteellisiä, 
teknillisiä ia yhteiskunnallisia tuloksia, että tämän muinai
suuden päätekohta on joka tapauksessa sangen omituisesti 
valittu hetki ohjeiden esittämiseksi tuleville vuosituhansille, 
viimeisen asteen lopullisten totuuksien, muuttumattomien 
totuuksien,ja juurekkaiden käsityksien esittämiseksi, nämä 
kun on keksitty tämän meidän niin varmasti ’’taantumukselli
sen” ja ’’taantuvan” vuosisadan henkisesti epäkypsän lapsuu
den perustalla. Täytyy olla nimenomaan filosofinen Richard 
Wagner — kuitenkin ilman Wagnerin lahjakkuutta — ollak
seen näkemättä, että kaikki nuo halveksuvat lausunnot, joita 
heitenään tähänastisesta historiallisesta kehityksestä, osuvat 
myöskin sen oletettuun viimeiseen tulokseen — niinsanottuun 
todel lisuusf ilosof iaan.

Uuden juurekkaan tieteen merkittävimpiä osia on se kohta, 
jossa käsitellään elämän yksilöllistymistä ja elämänarvon ko
hoamista. Valtoimena suihkuna pursuaa tässä kautta kolmen 
luvun esiin oraakkelimaisten lauseparsien tulva. Valitettavas
ti meidän täytyy rajoittua vain pariin lyhyeen näytteeseen.

’’Kaiken aistimisen ja samalla kaikkien subjektiivisten elä
mänmuotojen syvempi olemus perustuu tilojen differenssiin, 
eroavaisuuteen... Täydellisestä (!) elämästä voidaan kuiten
kin ilman muuta (!) osoittaa, että se ei ole pysyväinen tila, 
vaan siirtymistä toisesta elämäntilasta toiseen, jonka kautta 
elämäntunne kohoaa ja ratkaisevat kiihokkeet kehittyvät... 
Likipitäen itsensä kaltaisella, niinsanoaksemme jähmetyk- 
seen ja ikäänkuin samaan tasapainotilaan jäävällä tilalla, oli
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pa sen laatu sitten mikä tahansa, ei ole suurta merkitystä ole
misen kokeilulle... Tottumus ja niinsanoaksemme kotiutumi
nen tekee sen täydellisesti tehottomaksi ja välinpitämättö
mäksi, mikä ei erikoisemmin eroa kuolemantilasta. Korkein
taan tulee tähän vielä lisäksi ikävän tuska eräänlaisena kiel
teisenä elämänkiihoituksena... Patoutuneessa elämässä sam
muu yksilöiltä ja kansoilta kaikki intohimo ja kiinnostus ole
massaoloon. Mutta meidän differenssilakimme on se, josta 
kaikki nämä ilmiöt saavat selityksensä.”

Uskomatonta, kuinka nopeasti herra Diihring saa aikaan 
perusteitaan myöten omaperäiset tuloksensa. Tuskin on to- 
dellisuusfilosofian kielelle käännetty ylimalkainen sanonta, 
että samojen hermojen jatkuva kiihoitus tai saman kiihotuk
sen jatkuminen väsyttää jokaista hermoa ja jokaista hermo- 
systeemiä ja että siis normaalitilassa täytyy tapahtua hermo- 
ärsytysten keskeytymistä ja vaihtelua — mikä jo vuosikausia 
on ollut luettavissa jokaisesta fysiologian käsikirjasta, ja 
minkä jokainen poroporvari tietää omasta kokemuksestaan — 
tuskin on tämä ikivanha latteus tullut käännetyksi siihen 
mystilliseen muotoon, että kaiken aistimisen syvempi olemus 
perustuu tilojen differenssiin, kun se jo muuttuu ’’meidän 
differenssilaiksemme”. Ja tämä differenssilaki tekee ’’täydel
leen selitettäviksi” kokonaisen sarjan ilmiöitä, jotka vuoros
taan eivät ole mitään muuta kuin esimerkkejä vaihtelun miel
lyttävyydestä, joita ei tarvitse millään tavoin selitellä kaik
kein tavallisimmalle poroporvarijärjellekään, ja jotka eivät 
tule hituistakaan selvemmiksi tuohon oletettuun differenssi- 
lakiin viittaamalla.

Mutta ’’meidän differenssilakimme” juurekkuus ei ole tällä 
vielä tullut ammennetuksi läheskään tyhjiin: ’’Ikäkausien 
vaihtuminen ja niihin sidottu elämänsuhteiden muutoksien 
esiintyminen tarjoavat oikein läheisen esimerkin meidän dif- 
ferenssiperiaatteemme havainnollistamiseksi. Lapsi, poika, 
nuorukainen ja mies tuntevat kukin aikansa elämäntunteen 
vahvuuden heikommin jo vakaantuneissa tiloissa kuin siirty
misvaiheissa, tilasta toiseen.” Ei siinä vielä kylliksi: ’’Mei
dän differenssilakimme voi saada vielä kaukaisemmankin 
sovellutuksen, jos otetaan huomioon se tosiasia, että jo koetun 
tai suoritetun toistamiseen ei ole mitään ärsykettä.” Nyt lu
kija voi itse kuvitella sen oraakkelimaisen loruilun, jolle yllä 
esitetyt syvät ja juurekkaat lauseet tarjoavat kiinnekohdan;
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hyvinkin saattoi herra Diihring kirjansa lopussa voitonrie
muissaan huudahtaa: ’’Elämänarvon arvioimista ja kohotta
mista varten oli differenssilaki sekä teoreettisesti että käytän
nöllisesti ratkaiseva!” Samoin herra Duhringin suorittamaa 
yleisönsä henkisen arvon määrittelyä varten: hänen täytyy us
koa, että koko joukko on pelkkiä aaseja tai poro porvareita.

Edelleen saamme seuraavat erittäin käytännölliset elämän
ohjeet: ’’Keino pitää vireänä kokonaisintressiä elämään” 
(kaunis tehtävä poroporvareille ja niille, jotka tahtovat poro- 
porvareiksi tulla!) ”on siinä, että annetaan yksityisten, niin- 
sanoaksemme elementaaristen intressien, joista kokonaisuus 
muodostuu, kehittyä tai vuorotella toinen toisensa perään 
luonnollisten väliaikojen jälkeen. Myöskin samanaikaisesti 
on samalle tilalle hyödyllistä käyttää alempien ja helpommin 
tyydytettävissä olevien kiihokkeiden korvaamista asteettain 
korkeammilla ja pysyväisemmin vaikuttavilla kiihotuksilla, 
sentähden että vältettäisiin kokonaan mielenkiintoa vailla 
olevien tyhjyydentilojen syntyminen. Mutta muuten täytyy 
varoa sitä, että luonnonmukaisesti tai muuten yhteiskunnal
lisen elämän normaalissa kulussa kasautuneet jännitykset 
kertyisivät mielivaltaisella tavalla, niitä joudutettaisiin tai, 
mikä on päinvastainen nurinkurisuus, jo lievimmänkin kii
hotuksen yhteydessä tyydytettäisiin ja siten estettäisiin nau- 
tintakykyisen tarpeen syntyminen. Luonnollisen rytmin säi
lyttäminen on tässä samoinkuin muuallakin sopusuhtaisen ja 
viehättävän liikunnan ennakkoehto. Myöskään ei pidä aset
taa ratkaisematonta tehtävää, ei pidä venyttää jonkin tilan
teen aiheuttamaa kiihotusta yli luonnon tai olosuhteiden sil
le asettaman määräajan” jne. Sillä kunnon miehellä, joka 
ottaa nämä juhlalliset, äiteliä latteuksia keksiskelevän koulu- 
mestarin poroporvarilliset oraakkelilausunnot ’’elämänkokei- 
lun” ohjeiksi, sillä ei tosiaan ole valittamisen aihetta ’’tyyten 
mielenkiintoa vailla olevien tyhjyydentilojen” takia. Hänen 
täytyy käyttää aikansa nautintojen säännönmukaiseen val
misteluun ja järjestelyyn niin tarkoin, ettei itse nautintoa 
varten jää yhtään vapaata hetkeä.

Meidän pitää kokeilla elämää, täydellistä elämää. Vain kak
si seikkaa herra Diihring meiltä kieltää: ensiksi ’’epäsiisteydet 
jouduttaessa tekemisiin tupakan kanssa”, ja toiseksi juomat 
ja ravintoaineet, joilla ”on inhottavan ärsyttäviä tai ylipään
sä hienommalle aistimiselle hyljättäviä ominaisuuksia”.
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Mutta koska herra Duhring ’’Taloustieteen kurssissa” niin ru
nollisesti ylistelee viinanpolttoa, ei hän voi näillä juomilla mi
tenkään tarkoittaa paloviinaa; meidän on siis pakko päätellä, 
että hän ulottaa kieltonsa vain viiniin ja olueeseen. Kieltä
köön hän nyt vielä lihankin, jolloin hän on kohottanut to
dellisuus!ilosof iän samoihin korkeuksiin, joissa Gustav Struve- 
vainaja1 niin suurella menestyksellä liikkui — peikän lapselli
suuden tasolle.

Herra Duhring voisi muuten olla hieman vapaamielisempi 
väkijuomien suhteen. Miehellä, joka oman tunnustuksensa 
mukaan ei vieläkään voi löytää siltaa staattisesta dynaami
seen, on toki varmasti täysi syy tuomita lempeästi silloin, 
kun joku kovaonninen joskus on kurkistanut liian syvälle la
siin ja etsii senvuoksi samoin turhaan siltaa dynaamisesta 
staattiseen.

HERRA EUGEN DUHRING TIETEEN MULLISTAJANA

XII. Dialektiikka. Määrä ja laatu

’’Ensimmäinen ja tärkein väite olevaisen loogillisista perus
ominaisuuksista koskee ristiriidan poissulkemista. Ristiriita 
on käsite, joka voi kuulua vain ajatusyhdistelmään, mutta ei 
todellisuuteen. Olioissa ei ole mitään ristiriitoja, tai toisin 
sanoen realiseksi oletettu ristiriita on järjettömyyden huippu. 
Vastakkaisiin suuntiin toisiaan vastaan vaikuttavien voimien 
antagonismi on niinikään kaikkien toimintojen perusmuoto 
maailman ja sen esineiden olemisessa. Mutta tämä luonnon
voimien ja yksilöiden voimansuuntien vastakkaisuus ei lain
kaan sovellu yhteen järjettömän ristiriita-ajatuksen kanssa . .. 
Tässä voimme tyytyä siihen, että olemme realisen ristiriidan 
järjettömyyden kirkkaalla kuvalla hajottaneet sumun, joka 
tavallisesti kohoaa logiikan kuvitelluista mysterioista, ja to
distaneet hyödyttömäksi sen ylistelyn, jota siellä täällä on 
tuhlattu tuolle melko kömpelösti veistetylle puunukelle, risti
riidan dialektiikalle, joka on asetettu antagonisen maailman- 
kaavan tilalle.” — Tässä onkin melkein kaikki, mitä ’’Filo
sofian kurssissa” on dialektiikasta sanottu. ’’Kriitillisessä his

1 Gustav Struve (1805—1807) — saksalainen pikkuporvarillinen de
mokraatti, innokas kasvissyöjä-aatteen saarnaaja. — Toim.
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toriassa” sitävastoin on ristiriidan dialektiikka ja sen yhtey
dessä erikoisesti Hegeliä käsitelty aivan toisin. ’’Hegelin lo
giikan, tai paremminkin hänen logos-oppinsa mukaan risti
riitainen ei näet ole jotain luontonsa puolesta ainoastaan sub
jektiivisesti ja tajunnallisesti kuvitelevassa ajatuksessa ole
vaa, vaan se on itse objektiivisesti olioissa ja ilmiöissä olevaista 
ja niin sanoaksemme aistimilla havaittavissa, joten ristiriita 
ei jääkään ajatuksen mahdottomaksi yhdistelmäksi, vaan siitä 
tulee realinen voima. Järjettömän todellisuus on Hegelin 
loogillisen ja epäloogillisen ykseyden ensimmäinen uskonkap
pale . . . Tämä mitä ristiriitaisempi, sitä todellisempi, tai 
toisin sanoen: mitä järjettömämpi sitä uskottavampi — ei edes 
nyt keksitty, vaan ilmestys-uskosta ja mystiikasta lainattu —- 
sääntö on niin kutsutun dialektisen periaatteen puhtain il
maus.”

Molempien esitettyjen kohtien ajatus sisältyy väitteeseen, 
että ristiriita = järjettömyys, ja siksi sitä ei voi olla todelli
sessa maailmassa. Tämä väite saattaa kyllä melko tervejärki
sestä ihmisestä olla samalla lailla itsestään pätevä kuin esi
merkiksi se, että suora viiva ei voi olla käyrä, eikä käyrä viiva 
voi olla suora. Mutta differentiaalilaskento, lainkaan piittaa
matta kaikista terveen ihmisjärjen vastalauseista, edellyttää 
määrätynlaisissa oloissa suoran ja käyrän viivan käyvän yh
teen ja saavuttaa siten tuloksia, joita suoran ja käyrän ident
tisyyden järjettömyyteen takertuva terve ihmisjärki ei milloin
kaan saa aikaan. Ja katsoen siihen suureen osuuteen, jota 
n.k. ristiriidan dialektiikka on näytellyt filosofiassa antiikin 
kreikkalaisista alkaen tähän päivään asti, olisi herra Duh- 
ringiä vahvempikin vastustaja ollut velvollinen esittämään 
sitä vastaan muita todistuskappaleita kuin pelkän väitteen ja 
paljon haukkumasanoja.

Niin kauan kuin tarkastelemme olioita lepotilassa ja elotto
mina, jokaista erikseen, toinen toisensa rinnalla ja toinen toi
sensa jälkeen, emme tietysti kohtaa niissä minkäänlaisia risti
riitoja. Havaitsemme silloin määrätynlaisia ominaisuuksia, 
osaksi yhteisiä, osaksi erilaisia, jopa keskenään ristiriitaisia
kin, mutta tässä tapauksessa eri esineiden kesken jakautu- 
tuneina, joten ne siis eivät sisällä mitään ristiriitaa. Mikäli 
tämä tarkastusala riittää, sikäli tulemme myös toimeen tavan
omaisella metafyysillisellä ajattelutavalla. Mutta aivan toi
sin käy, niinpian kuin tarkastelemme olioita niiden liikun
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nassa, muutoksessa, niiden elämässä, vuorovaikutuksessa. Sil
loin joudumme heti ristiriitoihin. Liikunta itse on ristiriita; 
jopa yksinkertainen mekaaninen paikanmuutos voi tapahtua 
vain siten, että kappale tiettynä ajankohtana on tietyssä pai
kassa ja samalla toisessa paikassa, on tietyssä paikassa eikä 
ole siinä. Ja tämän ristiriidan jatkuva syntyminen ja saman
aikainen ratkeaminen — se juuri on liikuntaa.

Tässä meillä siis on ristiriita, joka ”on itse olioissa ja ilmiöis
sä objektiivisesti ja niin sanoaksemme ruumiillisesti havaitta
vissa” Mitä herra Duhring tähän sanoo? Hän väittää, että 
tähän asti yleensä ’’rationaalisessa mekaniikassa ei ole mitään 
siltaa ankaran staattisen ja dynaamisen välillä”. Lukija huo
maa nyt lopultakin, mitä kätkeytyy tuon herra Duhringin 
mielilauseen taa; ei mitään muuta kuin tämä: metafvysilli- 
sesti ajatteleva ihminen ei lainkaan voi tulla lepotilan aja
tuksesta liikunnan ajatukseen, koska häneltä tässä sulkee tien 
yllämainittu ristiriita. Liikunta on hänelle, koska se on risti
riita, vallan käsittämätön. Mutta väittäessään liikunnan kä
sittämättömäksi hän myöntää itse vastoin tahtoaan tämän 
vastakohdan olevaksi, myöntää siis, että itse olioissa ja ilmiöis
sä on olemassa objektiivinen ristiriita, joka lisäksi on tosiasial
linen voima.

Jos jo yksinkertainen mekaaninen liikunta sisältää itses
sään ristiriidan, niin sitäkin enemmän sisältävät sen materian 
korkeammat liikuntamuodot ja erittäinkin orgaaninen elämä 
ja sen kehitys. Edellä näimme, että elämä on lähinnä sitä, 
että olio jollakin hetkellä on yksi ja sama ja kuitenkin jotain 
toista. Elämä on siis niinikään itse olioissa ja tapahtumissa 
oleva, alati syntyvä ja ratkeava ristiriita, ja heti kun tämä ris
tiriita lakkaa olemasta, lakkaa myöskin elämä, tulee kuolema. 
Samoin näimme, kuinka ajattelun alallakaan emme voi vält
tää ristiriitoja, ja kuinka esimerkiksi ristiriita sisäisesti rajot- 
tamattoman inhimillisen tietoamiskyvyn ja sen todellisen to
teutumisen välillä pelkästään ulkoisesti rajoitetuissa ja rajoi
tetusti tietoavissa ihmisissä ratkeaa meille ainakin käytännöl
lisesti loputtomassa sukupolvien sarjassa, päättymättömässä 
edistyksessä.

Huomautimme jo, että korkeammalla matematiikalla on 
yhtenä pääperusteistaan se ristiriita, että suoran ja käyrän 
viivan pitää tietyissä oloissa olla yhtä. Se esittää toisenkin 
ristiriidan, sen, että viivoja, jotka silmäimme edessä leikkaa-
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vat toisensa, on viiden kuuden senttimetrin päässä leikkaus
pisteestään kuitenkin pidettävä yhdensuuntaisina, sellaisina, 
jotka loputtomiin jatkettuinakaan eivät voi leikata toisiaan. 
Ja kuitenkin se saa tämän ja vielä paljon räikeämpien risti
riitojen avulla aikaan tuloksia, jotka eivät ole ainoastaan oi
keita, vaan vieläpä aivan saavuttamattomia alemmalle mate
matiikalle.

Mutta jo alemmassakin matematiikassa vilisee ristiriitoja. 
Esimerkiksi ristiriita, että A:n juuri on A:n potenssi ja kui
tenkin Ay2= VÄ. Ja se ristiriita, että negatiivinen suure 
voi olla jonkin neliö, koska jokainen negatiivinen suure ker
rottuna itsellään antaa positiivisen neliön. Senvuoksi neliö
juuri V— i. on ei ainoastaan ristiriita, vaan vieläpä järjetön 
ristiriita, todellinen järjettömyys. Ja kuitenkin on V —l. 
useissa tapauksissa oikean matemaattisen laskutoimituksen 
välttämätön tulos; ja enemmänkin: missä olisikaan niin alem
pi kuin korkeampikin matematiikka, jos siltä olisi kielletty 
V —l. käyttäminen?

Käsitellessään muuttuvia suureita matematiikka on itse 
astunut dialektiikan alalle, ja kuvaavaa onkin, että tämän 
edistysaskeleen on matematiikkaan tuonut dialektinen filo
sofi Descartes. Samoinkuin muuttuvien suureiden matema
tiikka suhtautuu muuttumattomien suureiden matematiik
kaan, samoin suhtautuu dialektinen ajattelu yleensä meta- 
fyysilliseen ajatteluun. Mikä ei lainkaan estä sitä, että suuri 
määrä matemaatikoista tunnustaa dialektiikan ainoastaan 
matematiikan alalla, ja että heidän joukossaan on yllin kyllin 
niitä, jotka käyttelevät dialektista tietä saavutettuja menetel
miä aivan vanhalla, rajoitetulla, metafyysillisellä tavalla.

Herra Duhringin voimien antagonismia ja antagonistista 
maailmankaavaa olisi mahdollista käsitellä lähemmin vain sii
nä tapauksessa, että hän olisi tästä teemasta meille antanut 
muutakin kuin pelkän fraasin. Laadittuaan tämän antago
nismin ei herra Diihring ole sitä kertaakaan meille esittänyt 
enempää maailmankaavassaan kuin luonnonfilosofiassakaan, 
mikä parhaiten todistaa sen, ettei herra Diihring osaa tehdä 
kerrassaan mitään myönteistä tällä "kaikkien toimintojen 
perusmuodolla maailman ja sen olioiden olemisessa”. Jos He
gelin ’’oppi olevaisesta” tosiaan alennetaan latteaksi ajatuk
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seksi voimista, jotka liikkuvat vastakkaisiin suuntiin, mutta 
eivät ristiriitaisesti, niin tehtäisiin toki paremmin, jos vältet
täisiin tyyten käyttämästä tätä yleistä lausepartta.

Seuraavan aiheen antidialektisen kiukkunsa purkamiselle 
saa herra Duhring Marxin ’’Pääomasta”. ’’Luonnollisen ja 
ymmärrettävän logiikan puute, joka on ominaista dialektis- 
sekasotkuisille ajatussikermille ja ajatusarabeskeille ... jo nyt 
käsillä olevaan osaan täytyy soveltaa sitä periaatetta, että 
määrätyssä suhteessa, jopa yleensäkin (!) erään tunnetun fi
losofisen ennakkoluulon mukaan voidaan kaikkea etsiä jokai
sesta esineestä ja jokaista esinettä kaikesta, ja että tämän se
kavan ja nurinkurisen käsityksen mukaan kaikki on yhtä”. 
Tämä käsitys tunnetusta filosofisesta ennakkoluulosta val
mentaa sitten myös herra Dähringin varmasti ennustamaan, 
mikä tulee olemaan Marxin taloudellisen filosofoinnin ’’lop
pu”, siis mikä tulee olemaan ’’Pääoman” seuraavien osien si
sältö, ja tämän hän sanoo tasan seitsemän riviä sen jälkeen, 
kun itse on selittänyt, että ’’todellakaan ei ole nähtävissä, mi
tä, inhimillisesti ja saksankielellä lausuttuna, oikeastaan 
vielä tulee seuraamaan kahdessa (viimeisessä) osassa”.

Tämä ei sentään ole ensimmäinen kerta, jolloin herra Diih- 
ringin kirjoitukset näyttävät meille kuuluvansa niihin ’’oli
oihin”, joissa ’’ristiriita on objektiivisesti olemassa ja niin sa
noaksemme ruumillisesti havaittavissa”. Mikä ei suinkaan es
tä häntä voitonvarmana jatkamasta: ’’Mutta terve logiikka 
tulee varmaan voittamaan irvikuvansa... Suurentelu ja dia
lektinen salaperäinen kama ei maanittele ketään, jolla on jäl
jellä edes hitunen tervettä arvostelukykyä, askartelemaan 
noilla ajatuksen ja tyylin muodottomuuksilla. Samalla kun 
dialektisten typeryyksien viimeiset jätteet häviävät, samalla 
tulee tämä nenästävetämiskeino menettämään petollisen vai
kutuksensa, ja kukaan ei enää usko, että hänen täytyy nähdä 
vaivaa löytääkseen syvää viisautta sieltä, missä sekavan asian 
puhdistettu ydin osoittaa parhaassa tapauksessa tavanomais
ten oppien piirteitä, jollei pelkästään yleisiä lauseparsia .. Ai
van mahdoton on esittää (Marxin) sekasotkua logosopin 
kaavojen mukaan, ilman että prostituoi terveen logiikan.” 
Marxin metodi on muka ’’dialektisten ihmeiden rakentelua 
uskovaisilleen”, ja niin edelleen.

Tässä ei vielä ole puhe Marxin tutkimuksen taloudellisten 
tuloksien virheettömyydestä tai virheellisyydestä, vaan aino-
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astaan hänen käyttämästään dialektisesta metodista. Näin 
paljon on kuitenkin varmaa: useimmat ’’Pääoman” lukijoista 
saavat vasta nyt herra Diihringiltä tietää, mitä he oikein ovat 
lukeneet. Ja heidän joukossaan herra Duhring itsekin, joka 
vielä v. 1867 ("Ergänzungsblätter” III, Heft 3) kykeni mittai- 
sekseen ajattelijaksi melko järkevästi esittämään kirjan sisäl
lön, tarvitsematta kääntää Marxin ajatusjuoksua Diihringin 
kielelle, minkä hän nyt julistaa välttämättömäksi. Vaikka 
hän jo silloin teki sen virheen, että samaisti Marxin ja Hege
lin dialektiikan, ei hän sentään ollut täysin menettänyt ky
kyä eroittaa metodia ja sen avulla saavutettuja tuloksia toi
sistaan, eikä kykyä käsittää, että vaikka edellistä yleensä ar
vostellaan, ei sillä vielä erikoisesti kumota jälkimmäistä.

Herra Duhringin yllättävin lausunto on joka tapauksessa 
se, että Marxin käsityksen mukaan ’’lopulta kaikki on yhtä”, 
että siis Marxin mielestä esim. myös kapitalistit ja palkkatyö
läiset, feodaalinen, kapitalistinen ja sosialistinen tuotantota
pa ’’kaikki on yhtä”, ja lopuksi sekä Marx että herra Diihring 
myöskin ovat ’’kaikki yhtä”. Tuollaisen tökerön narrimaisuu- 
den selvittämiseksi jää vain olettamus, että pelkkä sana dia
lektiikka saattaa herra Diihringin sellaisen arvostelukyvyttö- 
myyden tilaan, että hänelle määrätynlaisen väärinkäsityksen 
ja käsitteiden sekavuuden seurauksena se, mitä hän sanoo ja 
tekee, on ’’kaikki yhtä”.

Tässä meillä on näyte siitä, mitä herra Duhring nimittää 
"minun korkeatyyliseksi historianesityksekseni” tai myös 
’’summaariseksi menetelmäksi, joka tekee selvän lajista ja 
tyypistä eikä lainkaan alennu mikrologisiin yksityiskohtiin, 
eikä siten antaudu vaaraan joutua niiden kirjoihin, joita Hu
me nimitti oppineeksi alhaisoksi; vain tämä korkean ja jalon 
tyylin menetelmä on täydellisen totuuden etujen mukainen 
ja soveltuu velvollisuuksiin nurkkakuntaisuudesta vapaata 
yleisöä kohtaan”. Korkeatyylinen historianesitys ja summaa- 
rinen selvänteko lajista ja tyypistä on tosiaan herra Diihrin- 
gille sangen mukavaa, sillä siten hän voi mikrologisina jättää 
huomioonottamatta, pitää nollan veroisina kaikkia määrätty
jä tosiasioita, ja esittää todistusten asemasta vain yleisiä lau
separsia, vain väittää ja pauhata. Lisäksi hänellä on vielä se 
etu, että hän ei anna vastustajalleen mitään tosiasiallisia 
kiinnekohtia, joten tälle siis ei jää juuri muuta vastausmah- 
dollisuutta kuin väittää samalla tavoin korkeatyylisesti ja
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summaarisesti, tyytyä yleisiin puheenparsiin ja viimein pau
hata puolestaan herra Duhringille, lyhyesti sanoen: maksaa 
potut pottuina, mikä ei suinkaan ole jokaiselle mieluista. Sik
si meidän täytyy olla kiitollisia herra Duhringille siitä, että 
hän poikkeuksellisesti luopuu korkeasta ja jalosta tyylistä 
antaakseen meille edes kaksi esimerkkiä Marxin hyljättävästä 
logos-opista.

’’Kuinka koomillinen onkaan esimerkiksi vetoaminen He
gelin sekavaan ja sumuiseen käsitykseen, että määrä muut
tuu laaduksi, ja että senvuoksi rahan sijoitus, kun se on saa
vuttanut erään rajan, pelkästään tämän määrällisen lisään
tymisen kautta tulee pääomaksi.”

Herra Diihringin ’’puhdistamassa” muodossa esitettynä tä
mä ajatus näyttää kylläkin hassunkuriselta. Mutta katso
taanpa, miltä se näyttää alkuperäisenä, Marxin esittämänä. 
Sivulla 313’, Marx tekee edellä suorittamastaan pysyvän ja 
vaihtuvan pääoman sekä lisäarvon tutkimuksesta sen johto
päätöksen, ’’ettei mitä raha- tai arvosummaa hyvänsä voida 
muuttaa pääomaksi, vaan että tätä muutosta varten täytyy 
yhden rahan — tahi tavaran — omistajan käsissä olla tietty 
vähimmäismäärä rahaa eli vaihtoarvoa.” Esimerkkinä hän 
esittää, että työläinen työskentelee jollain työalalla 8 tuntia 
itseään varten, so. tuottaakseen työpalkkansa arvon, ja seu- 
raavat 4 tuntia kapitalistia varten, tuottaakseen kapitalistin 
taskuun virtaavan lisäarvon. Kiskoakseen päivittäin lisäar
voa niin paljon, että voi sillä elää yhtä hyvin kuin työläisensä, 
työnantajan täytyy tässä tapauksessa jo hallita arvosummaa, 
jolla voi varustaa kaksi työntekijää raaka-aineilla, työväli
neillä ja työpalkalla. Ja koska kapitalistisen tuotannon pää
määränä ei ole pelkästään elämän ylläpito, vaan rikkauden li
sääminen, niin tuo kahden työläisen isäntä ei vielä olekaan 
kapitalisti. Elääkseen kaksi kertaa niin hyvin kuin tavallinen 
työläinen ja muuttaakseen puolet tuotetusta lisäarvosta pää
omaksi, hänen pitäisi kyetä palkkaamaan kahdeksan työläis
tä, hänellä pitäisi siis olla neljä kertaa suurempi arvosumma 
kuin yllämainittu. Vasta tämän, ja vieläkin yksityiskohtai
sempien esitysten jälkeen, valaistakseen ja perustellakseen si
tä tosiasiaa, että pääomaksi muuttuakseen ei mikä pieni ar
vosumma tahansa ole riittävä, vaan että jokaisella kehitys-

1 Marx: ’’Pääoma” I osa, suom. v. 1948. Kansankulttuuri Oy. 
s. 302. — Toim.
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kaudella ja jokaisella teollisuusalalla on oma tietty minimi- 
rajansa, Marx huomauttaa: ’’Tässä, samoin kuin luonnontie
teessä, osoittautuu oikeaksi Hegelin Logiikassaan keksimä la
ki, että pelkästään määrälliset muutokset määrätyssä kohdas
sa muuttuvat laatuerotuksiksi.”

Ja ihailtakoon nyt sitä korkeaa ja jaloa tyyliä, jolla herra 
Duhring panee Marxin suuhun aivan päinvastaista, kuin mi
tä tämä todeHa on sanonut. Marx sanoo: tosiasia, että jokin 
arvosumma voi muuttua pääomaksi vasta sitten, kun se on 
saavuttanut aina olosuhteiden mukaan erilaisen, mutta jo
kaisessa yksityistapauksessa määrätyn minimisuuruuden, — 
tämä tosiasia on todistuksena siitä, että Hegelin laki on oikea. 
Herra Duhring antaa hänen sanoa: Koska Hegelin lain mu
kaan määrä muuttuu laaduksi, niin ’’sentähden” tulee ”ra- 
hansijoituksesta, kun se saavuttaa tietyn rajan, ... pääomaa”. 
Siis aivan päinvastoin.

Tämä tapa esittää vääriä lainauksia ’’täydellisen totuuden 
eduksi” ja ’’velvollisuutena nurkkakuntaisuudesta vapaata 
yleisöä kohtaan” on meille jo tuttua herra Duhringin menet
telystä Darwinia kohtaan. Se osoittautuu yhä enemmän ja 
enemmän todellisuusfilosofian sisäiseksi välttämättömyydek
si, ja on joka tapauksessa sangen ’’summaarinen menetelmä”. 
Puhumatta lainkaan siitä, että herra Duhring panee Marxin 
puhumaan kaikista mahdollisista ’’rahansijoituksista”, vaik
ka tässä on puhe vain yhdestä rahansijoituksesta, siitä, mikä 
on tehty raaka-aineisiin, työvälineisiin ja työpalkkaan; ja että 
herra Duhring näin panee Marxin sanomaan suorastaan jär
jettömyyksiä. Ja tämän jälkeen hänellä on vielä otsaa pitää 
itse valmistamaansa järjettömyyttä koomillisena. Samoin 
kuin hän tekaisi kuvitellun Darvvinin saadakseen koetella voi
miansa sitä kohtaan, samoin hän tässäkin tekaisi kuvitellun 
Marxin. Tosiaan ’’korkean tyylin historianesitystä”!

Olemme jo edellä maailmankaavaa käsitellessämme näh
neet, miten Hegelin mittasuhteiden solmulinjan yhteydessä, 
jossa erinäisissä kohdissa määrällinen muutos äkkiä tulee 
laadulliseksi, miten herra Diihringiä kohtasi pieni onnetto
muus, siten että hän eräänä heikkona hetkenä tuli itse sen 
tunnustaneeksi ja sitä käyttäneeksi. Esitimme siellä tuon hy
vin tunnetun esimerkin veden olotilojen muuttumisesta, ve
den joka normaalipaineen alaisena muuttuu O 0 C. juoksevas
ta kiinteäksi ja 100 0 C. nestemäisestä tilasta kaasumaiseksi,
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joten siis näissä molemmissa käännekohdissa lämpötilan 
pelkkä määrällinen muuttuminen aiheuttaa veden laadulli
sen muutoksen.

Sekä luonnosta että ihmisyhteiskunnasta voisimme vielä 
esittää sadoittain tällaisia tosiasioita tämän lain todistami
seksi. Niinpä esim. Marxin ’’Pääomassa”, 4:nnessä osastossa 
(suhteellisen lisäarvon tuotanto, yhteistoiminta, työnjako ja 
tehdasteollisuus, koneet ja suurteollisuus) esitetään suuri 
määrä tapauksia, joissa määrällinen muutos muuttaa esineen 
laatua ja samoin laadullinen muutos esineen määrää, joissa 
siis, herra Diihringin niin vihaamaa sanontaa käyttääksem
me, määrä muuttuu laaduksi ja päinvastoin. Sellainen on 
esim. se tosiasia, että monien yhteistoiminta, monien voimien 
sulautuminen yhdeksi kokonaisvoimaksi synnyttää, Marxin 
sanoin, ’’uuden voimapotenssin”, joka oleellisesti eroaa yksi- 
lövoimiensa summasta.

Siihen kohtaan, minkä herra Diihring täydellisen totuuden 
nimessä oli kääntänyt päinvastaiseksi, Marx oli kaiken lisäksi 
tehnyt seuraavan huomautuksen: ’’Nykyaikaisessa kemiassa 
käytetty, Laurentin ja Gerhardtin ensimmäisinä tieteellisesti 
kehittämä molekyyliteoria perustuu juuri tähän lakiin.” Mut
ta mitä tämä merkitsee herra Duhringille? Tiesihän hän, että 
’’luonnontieteellisen ajattelutavan korkean nykyaikaiset sivis- 
tysainekset puuttuvat juuri sieltä, missä, kuten herra Marxil
la ja hänen kilpailijallaan Lassallella, puolitiede ja jonkinlai
nen filosofoiminen muodostavat oppineelta näyttävän niukan 
aseistuksen”, kun sitävastoin herra Diihringin perustuksena 
ovat ’’täsmällisten tieteiden tärkeimmät saavutukset mekanii
kassa, fysiikassa ja kemiassa” jne. — millä tavoin, sen olem
me jo nähneet. Mutta jotta myöskin kolmannet henkilöt ky
kenisivät tekemään päätelmänsä, tahdomme lähemmin tar
kastaa esimerkkiä, minkä Marx huomautuksessaan on esit
tänyt.

Siinä puhutaan hiiliyhdistyksien homologisista sarjoista, 
yhdistyksien, joita jo tunnetaan sangen paljon, ja joista jo
kaisella on oma algebrallinen kokoomuskaavansa. Jos esim., 
niin kuin kemiassa tehdään, merkitsemme hiiliatomin mer
killä C, vetyatomin merkillä H, happoatomin merkillä O, ja 
jokaisen yhdistyksen sisältämien hiiliatomien luvun merkillä 
n, niin voimme esittää molekyylikaavat eräille näistä yhdis
tyksistä seuraavanlaisina:

133



FRIEDRICH ENGELS

Cn H21. +2 — normaalisten paraffiinien sarja.
Cn H2n +2 O, — primääristen alkoholien sarja.
Cn H2n O2 — yksiemäksisten rasvahappojen sarja.

Jos otamme esimerkiksi viimeisen sarjan ja asetamme pe
räkkäin n=l, n=2, n=3 jne., niin saamme seuraavan tulok
sen (jättäen pois isomeerit):
c H. CL muurahaishappo, kiehumispiste 100°, sulamisp. 1"
c, H, CL etikkahappo >» 118° »1 17"
c. H„ CL propionihappo »» 140" —
c, Hs CL voihappo J» 162" M —
C5 H,o CL valerianahappo 175° —
jne, aina C3oH6o02, melissinihappoon asti, joka sulaa vasta 80 
asteessa ja jolla ei ole mitään kiehumapistettä, koska se ei voi 
muuttua kaasuksi, ilman että se samalla hajoaa.

Tässä näemme siis kokonaisen sarjan laadullisesti erilaisia 
aineita, jotka muodostetaan pelkästään määrällisesti lisää
mällä alkuaineita aina vain samassa suhteessa. Puhtaimpana 
esiintyy tämä ilmiö siellä, missä yhdistyksen kaikki alkuai
neet muuttavat määräänsä samassa suhteessa, kuten esim. 
normaalisissa paraffiineissa: Cn H2n + 2. joista alhaisin on 
metaani, CH4, kaasu; korkein tunnettu, hexadekani CI6H34, on 
kiinteä, värittömiä kristalleja muodostava aine, joka sulaa 
21°:ssa ja kiehuu vasta 278°:ssä. Molemmissa sarjoissa muo
dostuu jokainen uusi jäsen siten, että lisätään CH2, siis yksi 
atomi hiiltä ja kaksi atomia vetyä edellisen jäsenen molekyyli- 
kaavaan, ja tämä molekyylikaavan määrällinen muutos ai
heuttaa joka kerta uuden, laadullisesti erilaisen aineen.

Mutta nämä sarjat ovat vain erikoisen kouraantuntuvia esi
merkkejä; melkein kaikkialla kemiassa, jo erilaisissa typen 
oksideissa, erilaisissa rikin ja fosforin hapoissa voidaan nähdä, 
kuinka ’’määrä muuttuu laaduksi”, ja kuinka tuo Hegelin 
muka sekava ja sumuinen käsitys on olioissa ja ilmiöissä niin 
sanoaksemme ruumiillisesti havaittavissa, eikä tämä kuiten
kaan jää sekavaksi ja sumuiseksi kenellekään muulle kuin 
herra Duhringille. Ja jos Marx oli ensimmäinen, joka kiin
nitti tähän huomiota, ja jos herra Diihring sitten luki sen, 
ymmärtämättä kuitenkaan mitään lukemastaan (sillä muu
ten ei hän olisi jättänyt tuollaista rikosta rankaisematta), 
niin vaikkei silmällekään mainehikasta Diihringin luonnon
filosofiaa, tämäkin riittää jo selvittämään, kummalta heistä,
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Marxilta vaiko Diihringiltä, puuttuu ’’luonnontieteellisen ajat
telutavan korkean nykyaikaiset sivistysainekset” ja kummal
ta ’’kemian . . . pääperusteiden” tuntemus.

Lopuksi haluamme vielä nimetä erään henkilön todista
maan määrän laaduksi muuttumisen puolesta: Napoleonin. 
Tämä kuvaa seuraavasti huonosti ratsastavan, mutta kurin- 
tuntoisen ranskalaisen ratsuväen taistelua mamelukkeja vas
taan, jotka olivat tappelussa mies miestä vastaan kieltämättä 
aikansa etevimpiä, mutta joilta puuttui kuri: ’’Kaksi mame- 
lukkia oli ehdottomasti ylivoimaista kolmea ranskalaista vas
taan; 100 mamelukkia oli 100 ranskalaisen veroista; 300 rans
kalaista vei tavallisesti voiton 300 mamelukista; 1000 ranska
laista löi joka kerta 1500 mamelukkia.” — Aivan samoin kuin 
Marxin mukaan tietty, vaikkakin muuttuvainen vaihtoarvo- 
summan minimimäärä oli välttämätön tehdäkseen mahdolli
seksi sen muuttumisen pääomaksi, samoin Napoleonin mu
kaan oli tietty ratsuväkiosaston minimisuuruus välttämätön, 
ennenkuin suljettuun rivistöön ja suunnitelmalliseen toimin
taan sisältyvä kurinalaisuuden voima pääsee ilmenemään ja 
kohoamaan ylivoimaiseksi paremmin ratsastavan ja tappele- 
van ja ainakin yhtä rohkean epäsäännöllisen ratsuväen suu- 
rimpiinkin joukkoihin verraten. Mutta mitäpä todistusvoimaa 
tällä on herra Diihringiä vastaan? Eikö Napoleon häpeälli
sesti sortunut taistelussa Eurooppaa vastaan? Eikö hän kär
sinyt tappion toisensa jälkeen? Ja minkätähden? Kaiketi 
sentähden, että hän toi Hegelin sekavan ja sumuisen käsityk
sen ratsuväen taktiikkaan!

XIII. Dialektiikka.

Kieltämisen kieltäminen
’’Tämä historiallinen katsaus (nk. pääoman alkuperäisen 

kasautumisen synty Englannissa) on sentään suhteellisesti 
parasta Marxin kirjassa ja olisi vieläkin parempaa, ellei se tie
teellisten kainalosauvojen lisäksi enää nojautuisi dialektisiin 
kainalosauvoihinkin. Hegelin kieltämisen kieltäminen on ni
mittäin tässä, parempien ja selvempien välineiden puutteessa, 
pakotettu näyttelemään kätilöä, joka vetää tulevaisuuden
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ulos menneisyyden kohdusta. Yksilöllisen omistuksen poista
minen, jota esitetyllä tavalla on tapahtunut 16:nnesta vuosi
sadasta alkaen, on ensimmäinen kieltäminen. Sitä seuraa 
toinen, joka luonnehditaan kieltämisen kieltämiseksi ja sa
malla ’’yksilöllisen omistuksen” jälleenpalauttamiseksi, mutta 
korkeammassa, maan ja tuotantovälineiden yhteisomistuk
seen perustuvassa muodossa. Kun Marx nimittää tätä uutta 
’’yksilöllistä omistusta” samalla myöskin yhteiskunnalliseksi 
omistukseksi, niin siinä ilmenee hegeliläinen korkeampi yk
seys, jossa ristiriita on poistettu, so. tuon sanaleikin mukaan 
ristiriidan pitää olla sekä voitettu että säilytetty . . . Pakko- 
luovuttajien pakkoluovuttaminen on tämän mukaan ikään
kuin automaattinen tulos historiallisesta todellisuudesta sen 
aineellisesti ulkoisissa suhteissa . . . Luottamalla hegeliläi
seen jutusteluun, sellaiseen kuin kieltämisen kieltäminen, 
saataneen tuskin ketään järkevää ihmistä vakuutetuksi maan 
ja pääoman yhteisyyden välttämättömyydestä . . . Marxin 
sekavat käsitykset eivät muuten ihmetytä sitä, joka tietää, mi
kä voi olla tuloksena kun Hegelin dialektiikkaa käytetään 
tieteellisenä perustana tai paremminkin, mikä järjettömyys 
siitä pakostakin tulee. Tuota taitoa tuntemattomat e täytyy 
korostaa sitä, että ensimmäisenä kieltämisenä Hegelillä on 
katkismuskäsitys syntiinlankeemuksesta ja toisena samanlai
nen käsitys korkeampaan ykseyteen vievästä lunastuksesta. 
Tosiasiain logiikkaa ei sentään voitane perustaa tälle uskon
non alalta otetulle analogiselle temppuilemiselle . . . Herra 
Marx pysyttelee lohdullisesti samalla kertaa yksilöllisen ja 
yhteiskunnallisen omistuksensa utumaailmassa ja jättää op
pilaidensa ratkaistavaksi syvämielisen dialektisen arvoituk
sen,” — Näin herra Dhhring.

Siis yhteiskunnallisen vallankumouksen, maan ja työllä 
tuotettujen tuotantovälineiden yhteisomistukseen perustuvan 
järjestelmän luomisen välttämättömyyttä Marx ei voi todis
taa muuten kuin vetoamalla hegeliläiseen kieltämisen kieltä
miseen; ja koska hän perustaa sosialistisen oppinsa tuolle us
konnosta lainatulle analogiselle temppuilemiselle, hän tulee 
siihen tulokseen, että tulevaisuuden yhteiskunnassa tulee val
litsemaan samalla yksilöllinen ja yhteiskunnallinen omistus 
hegeliläisenä, poistetun ristiriidan korkeampana ykseytenä.

Jättäkäämme kieltämisen kieltäminen toistaiseksi sivuun 
ja silmäilkäämme ’’samalla yksilöllistä ja yhteiskunnallista
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omistusta”. Tämän herra Dtlhring kuvaa ’’utumaailmaksi”, 
ja siinä hän on ihme kyllä todellakin oikeassa. Mutta tässä 
utumaailmassa ei sentään asusta Marx, vaan taaskin herra 
Diihring itse. Samoinkuin hän jo ylempänä, taitava kun on 
käyttelemään Hegelin houruilevaa metodia, kykeni vaivatta 
toteamaan, mitä ’’Pääoman” vielä keskeneräisten osien pitää 
sisältää, samoin kykenee hän tässäkin ilman suurempaa vai
vaa korjaamaan Marxia Hegelin mukaan, panemalla hänen ti
lilleen omistuksen korkeamman ykseyden, josta Marx ei ole 
sanonut sanaakaan.

Marx sanoo: Se on kieltämisen kieltämistä. Se ei palauta 
yksityisomaisuutta, mutta kylläkin yksilöllisen omaisuuden 
kapitalistisen ajan saavutusten perusteella: yhteistoiminnan 
ja maan sekä itse työn tuottamien tuotantovälineiden yhteis
omistuksen perusteella. Yksilöiden oman työn tuottaman, ha
jallaan olevan yksityisomaisuuden muuttaminen kapitalisti
seksi on tietysti verrattoman paljoa pitkäaikaisempi, anka
rampi ja vaikeampi prosessi kuin todellisuudessa ja yhteis
kunnalliseen tuotantotoimeen perustuvan kapitalistisen yksi
tyisomaisuuden muuttaminen yhteiskunnan omaisuudeksi.1 
Siinä kaikki. Pakkoluovuttajien pakkoluovuttamisella luotu 
tila kuvataan siis yksilöllisen omistuksen jälleenpystyttämi- 
seksi, mutta maan ja itse työn tuottamien tuotantovälineiden 
yhteiskunnallisen omistuksen pohjalla. Jokaiselle, joka ym
märtää saksaa, tämä merkitsee sitä, että yhteiskunnallinen 
omistus ulottuu maahan ja muihin tuotantovälineisiin, ja 
yksityinen omistus tuotteisiin, siis kulutusesineisiin. Ja jotta 
kuusivuotiaat lapsetkin asian ymmärtäisivät, Marx olettaa si
vulla 56 kuvittelemaan ’’vapaiden ihmisten liiton, ihmisten, 
jotka työskentelevät yhteisillä tuotantovälineillä ja kuluttavat 
yksilöllisen työvoimansa tietoisesti yhteiskunnallisena työvoi
mana”, siis sosialistisesti järjestetyn liiton, ja sanoo: ’’Liiton 
kokonaistuote on yhteiskunnallinen tuote. Osa tästä tuot
teesta käytetään jälleen tuotantovälineenä. Se jää yhteis
kunnalliseksi. Mutta toisen osan kuluttavat liiton jäsenet 
elintarvikkeinaan. Sen täytyy siis tulla jaetuksi heidän kes
ken.” Tämän pitäisi toki olla kyllin selvää jopa hegeliläisyy- 
den sekoittamalle herra Duhringillekin.

Samalla yksilöllinen ja yhteiskunnallinen omistus, tämä hä
märä sekakäsite, tämä Hegelin dialektiikasta pakostakin joh

1 ’’Pääoman” I osa, suom. s. 697. — Toim.
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tuva järjettömyys, utumaailma, tämä syvämielinen dialekti
nen arvoitus, jonka Marx jättää oppilaidensa ratkaistavaksi, 
— tämä on taaskin herra Diihringin vapaata luomusta ja ku
vittelua. Marx muka hegeliläisenä on velvollinen esittämään 
tuloksena kieltämisen kieltämisestä korkeamman ykseyden, 
ja kun hän ei tee sitä herra Diihringin maun mukaan, niin 
tämän täytyy taas syöksyä korkeaan ja jaloon tyyliinsä ja 
panna täydellisen totuuden nimessä Marxin niskoille asioita, 
jotka ovat herra Diihringin omaa tuotantoa. Miehen, joka 
on niin täysin kykenemätön edes poikkeustapauksessa esittä
mään virheettömiä lainauksia, saattaa siveellisen suuttumuk
sen valtaan toisten ihmisten ’’kiinalainen oppineisuus”, ihmis
ten, jotka poikkeuksetta lainaavat oikein, mutta juuri sillä 
’’huonosti peittävät sen, että heiltä puuttuu käsitys kulloin
kin lainaamaansa kirjailijan ajatuskokonaisuudesta”. Herra 
Duhring on oikeassa. Eläköön korkeatyylinen historian
kirjoitus!

Tähän saakka olemme lähteneet siitä olettamuksesta, että 
herra Diihringin itsepintainen väärinlainailu on vähintään 
tapahtunut hyvässä uskossa, ja että se perustuu joko hänen 
täydelliseen käsityskyvyttömyyteensä, tai sitten korkean tyy
lin historiankirjoitukselle ominaiseen ja muuten huolimatto
maksi nimitettyyn tapaan lainata muistin varassa. Näyttää 
kuitenkin siltä, että olemme nyt tulleet siihen kohtaan, jossa 
herra Diihringilläkin määrä muuttuu laaduksi. Sillä jos 
otamme huomioon, että ensiksikin tämä kohta on Marxin esi
tyksessä aivan selvä, ja että sitä lisäksi täydennetään samas
sa kirjassa vielä toisella kohdalla, joka ei jätä tilaa millekään 
väärinkäsitykselle; että toiseksi herra Duhring ei keksinyt tä
tä ’’samalla yksilöllisen ja yhteiskunnallisen omistuksen” hir
viötä ylempänä mainitussa ’’Pääoman” arvostelussa (’’Ergen- 
zungsblätter”) eikä myöskään kritiikissä, jonka hän esittää 
’’Kriitillisen historian” ensimmäisessä painoksessa, vaan vas
ta toisessa painoksessa, siis vasta kolmatta kertaa lukiessaan; 
ja että herra DUhring katsoi vasta tässä toisessa, sosialistisesti 
muokatussa painoksessa välttämättömäksi panna Marx sano
maan mahdollisimman silkkaa pötyä yhteiskunnan tulevasta 
järjestyksestä, jotta voisi niin voitonriemuisena esittää — 
minkä hän myös tekee — ’’talousyhteisön, jonka minä olen 
’’Kurssissani” taloudellisesti ja juridisesti hahmotellut”, — 
kun kaiken tämän otamme huomioon, tulemme pakostakin
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siihen johtopäätökseen, että herra Duhring on tässä määrä
tynlaisessa tarkoituksessa ’’hyväntekeväisesti laajentanut” 
Marxin ajatusta — hyväntekeväisyyden koituessa herra Dilh- 
ringin eduksi.

Mitä osaa kieltämisen kieltäminen näyttelee Marxilla? Si
vulla 701 ja sitä seuraavilla Marx esittää yhteenvedon edelli
sillä viidelläkymmenellä sivulla suorittamastaan taloudelli
sesta ja historiallisesta tutkimuksesta pääoman ns. alkuperäi
sestä kasautumisesta. Ennen kapitalistista aikaa perustui, 
ainakin Englannissa, pienyritys työntekijän omien tuotanto
välineiden yksityisomistukseen. Niinsanottu pääoman alku
peräinen kasautuminen oli siellä näiden välittömien tuottajien 
pakkoluovuttamista, so. omaan työhön perustuvan yksityis
omistuksen lakkauttamista. Tämä kävi mahdolliseksi sentäh- 
den, että tuo pienyritys on siedettävissä vain tuotannon ja 
yhteiskunnan ahtaissa luontoperäisissä puitteissa, ja siksi se 
määrätyllä kehitysasteella itse tuottaa oman tuhoamisensa 
aineelliset ehdot. Tämä tuhoaminen, yksilöllisten ja haja
naisten tuotantovälineiden muuttaminen yhteiskunnallisesti 
keskitetyiksi, muodostaa pääoman esihistorian. Niinpian 
kuin työntekijät ovat muuttuneet proletaareiksi ja heidän 
työnsä edellytykset pääomaksi, niin pian kuin kapitalistinen 
tuotantotapa seisoo omilla jaloillaan, saavuttaa työn ja maan 
sekä muiden tuotantovälineiden jatkuva yhteiskunnallistumi
nen, siis yksityisomistajien jatkuva pakkoluovuttaminen, 
uuden muodon. ’’Nyt ei enää ole pakkoluovutettavana omak
si hyödykseen työtä tekevä työläinen, vaan useita työläisiä 
riistävä kapitalisti. Tämä pakkoluovutus tapahtuu itse kapi
talistisen tuotantotavan sisäisten lakien vaikutuksesta, pää
omien yhteenkokoontumisen kautta. Jokainen kapitalisti lyö 
monta muuta kuoliaaksi. Käsi kädessä tämän yhteenkokoon
tumisen kanssa, niin että muutamat kapitalistit pakkoluovut- 
tavat monien omaisuudet, kehittyy työprosessin yhteistoimin
nallinen muoto yhä laajempialaiseksi, tieteen tarkoituksen
mukainen teknillinen käyttäminen, maan suunnitelmallinen 
käyttäminen, työvälineiden muuttuminen ainoastaan yhtei
sesti käytettäviksi, kaikkien tuotantovälineiden säästö, käyt
tämällä niitä yhdistetyssä, yhteiskunnallisessa työssä ... Nii
den pääomaylimysten luvun yhä vähetessä, jotka anastavat ja 
tekevät yksinoikeudekseen tämän muuttumisprosessin kaikki 
edut, kasvaa kurjuuden, sorron, orjuuden, rappeutumisen ja 
riiston määrä, mutta myöskin yhä paisuvan ja kapitalistisen
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tuotantoprosessin mekanismin itsensä kouluuttaman, yhdis
tyneen ja järjestyneen työläisluokan suuttumus. Pääoma- 
yksinoikeus tulee sen tuotantotavan kahleeksi, joka on sen 
kanssa ja sen suojassa kehittynyt. Tuotantovälineiden yh- 
teenkokoontuminen ja työn yhteiskunnallistuminen pääsevät 
kohtaan, missä ne käyvät kapitalistisen vaippansa kanssa yh- 
teensopimattomiksi. Se räjäytetään rikki. Kapitalistisen yk
sityisomaisuuden kuolinhetki lyö. Pakkoluovuttajat pakko- 
luovutetaan.1

Nyt kysyn lukijalta: Missä ovat ne dialektisen sekavat aja- 
tussikermät ja mielikuva-arabeskit, missä se sekava ja erheel- 
linen kuvittelu, jonka mukaan viime kädessä kaikki on yhtä, 
missä ne dialektiset ihmeet uskovaisille, missä se dialektinen 
salaperäinen pöty ja viekkaat sepustelut Hegelin logos-opin 
kaavojen mukaan, joita ilman Marx, herra Duhringin mu
kaan, ei voinut kehittää esitystään. Marx todistaa historial
lisesti, ja tekee tässä lyhyesti yhteenvedon: aivan samoin kuin 
aikoinaan pienyritys omassa kehityksessään välttämättömästi 
loi oman häviönsä, so. pienomistajien pakkoluovuttamisen 
edellytykset, samoin on nyt kapitalistinen tuotantotapa niin
ikään luonut ne aineelliset edellytykset, joihin sen täytyy tu
houtua. Tämä kehityskulku on historiallinen, ja kun se sa
malla on dialektinen, ei siihen ole syypää Marx, niin kohtalo
kasta kuin tämä herra Duhringille saattaa ollakin.

Vasta sitten, kun Marx jo on päättänyt historiallis-talou- 
dellisen todistelunsa, hän jatkaa: ’’Kapitalistinen tuotanto- ja 
anastustapa, siis myöskin kapitalistinen yksityisomistus, on 
yksilöllisen, omaan työhön perustuvan yksityisomistuksen 
ensimmäinen kieltäminen. Kapitalistisen tuotannon kieltä
misen tuottaa se itse, luonnonlain välttämättömyydellä. Se 
on kieltämisen kieltämistä” jne. (niinkuin edellä lainattiin).

Kun Marx siis nimittää tätä tapahtumaa kieltämisen kiel
tämiseksi, ei hän ajattelekaan todistaneensa sen avulla pro
sessin historiallista välttämättömyyttä. Päinvastoin: vasta 
senjälkeen kun hän on todistanut, että tämä prosessi on to
della jo osittain toteutunut ja sen täytyy vielä osittain toteu
tua, vasta senjälkeen hän luonnehtii sen tämän lisäksi proses
siksi, joka tapahtuu määrätyn dialektisen lain mukaan. Sii
nä kaikki. Taaskin siis vain suorastaan väärennettyään 
Marxin ajatuksen herra Duhring saattaa väittää, että kieltä

1 "Pääoma” I osa, suom. s. 696. — Toim.
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misen kieltämisen täytyy tässä muka olla kätilönä vetämässä 
tulevaisuutta ulos menneisyyden kohdusta, tai että Marx mu
ka vaatisi, että vakaumuksen maa- ja pääomayhteyden vält
tämättömyydestä (mikä itse on herra Diihringin ’’ruumiillis
tunut ristiriita” pitäisi rakentua uskolle kieltämisen kieltämi
sestä.

Dialektiikan luonteen täydellistä ymmärtämisen puutetta 
osoittaa jo se, että herra Duhring pitää sitä pelkän todistelun 
aseena, samantapaisena, kuin rajoitetusti käsittäen voidaan 
pitää muodollista logiikkaa tai alkeismatematiikkaa. Onhan 
jo muodollinen logiikkakin lähinnä metodi uusien tuloksien 
löytämiseksi, tunnetusta tuntemattomaan siirtymistä varten, 
ja sitä samaa, mutta paljon korkeammassa merkityksessä, on 
dialektiikka, joka sen lisäksi sisältää laajemman maailman
katsomuksen idun, koska se murtaa muodollisen logiikan ah
taan näköpiirin. Matematiikassa on suhde sama. Alkeis- 
matematiikka, vakiosuureita käsittelevä matematiikka, liik
kuu ainakin pääpiirteissään muodollisen logiikan puitteissa; 
vaihtelevia suureita käsittelevä matematiikka, jonka huomat
tavimman osan muodostaa äärettömän pienten lukujen las
keminen, on oleellisesti vain dialektiikan soveltamista mate
maattisiin suhteisiin Pelkkä todistelu siirtyy tässä täysin 
taka-alalle verrattuna menetelmän monipuoliseen soveltami
seen uusille tutkimusaloille. Mutta miltei kaikki korkeam
man matematiikan todistelut, differentiaalilaskennon ensim
mäisistä todisteluista alkaen, ovat ankarasti ottaen vääriä al- 
keismatematiikan kannalta katsottuina. Eikä toisin voi olla
kaan, jos tahdotaan todistella dialektisellä alalla saatuja tu
loksia muodollisen logiikan .avulla, niinkuin tässä tehdään 
Jonkin asian todistaminen yksistään dialektiikan avulla herra 
Diihringin kaltaiselle karkealle metafyysikolle olisi yhtä tur
haa vaivaa, kuin oli Leibnizin ja hänen oppilaidensa yritys 
todistaa aikansa matemaatikoille väittämiä äärettömän pien
ten lukujen laskemisesta. Differentiaali aiheutti näissä sa
manlaisia kouristuksia kuin herra Duhringille aiheuttaa kiel
tämisen kieltäminen, jossa muuten differentiaalikin näytte
lee erästä osaa, kuten tulemme näkemään. Mikäli nuo herrat 
eivät ennättäneet kuolla, antoivat he lopulta muristen perään, 
eivät sentähden, että heidät olisi saatu vakuutetuiksi väittä
mien oikeudesta, vaan siksi, että differentiaalilaskelmat antoi
vat aina oikean tuloksen. Kuten herra Dhhring itse sanoo, on
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hän vasta neljissäkymmenissä, ja jos hän saavuttaa korkean 
iän, jota me hänelle toivomme, hänkin voi vielä kokea samaa.

Mutta mitä sitten on tuo hirveä kieltämisen kieltäminen, 
joka tekee herra Diihringin elämän niin katkeraksi, ja joka 
hänen silmissään esittää samaa anteeksiantamattoman rikok
sen osaa kuin kristinuskossa synti pyhää henkeä vastaan? — 
Se on sangen yksinkertainen, kaikkialla ja päivittäin tapah
tuva ilmiö, jonka jokainen lapsikin voi ymmärtää, heti kun 
siitä heitetään pois salaperäinen kama, jolla vanha idealisti
nen filosofia sen verhosi, ja jonka peitossa sitä edelleenkin 
pitävät herra Diihringin kaltaiset auttamattomat metafyysi
kot. Ottakaamme ohranjyvä. Biljoonia ohranjyviä jauhe
taan, keitetään ja käytetään juoman valmistukseen, ja sitten 
kulutetaan. Mutta jos tuollainen ohranjyvä löytää itselleen 
normaalit olosuhteet, jos se putoaa suotuisaan maahan, niin 
siinä tapahtuu lämmön ja kosteuden vaikutuksesta sille omi
nainen muutos: se itää; jyvä sellaisenaan häviää, sen tilalle 
tulee siitä syntynyt kasvi, jyvän kieltäminen. Mutta mikä on 
tämän kasvin normaali elämänkulku? Se kasvaa, kukkii, he
delmöittyy ja tuottaa lopulta jälleen ohranjyviä, ja kun nä
mä ovat kypsyneet, niin olki kuolee, tulee vuorostaan kielle
tyksi. Tuloksena tästä kieltämisen kieltämisestä meillä on 
jälleen alkuperäinen ohranjyvä, mutta ei yksinkertaisena, 
vaan luvultaan kymmen-, kaksikymmentä-, jopa kolmekym- 
menkertaisena. Jyvälajit muuttuvat perin hitaasti, ja niinpä 
ohra onkin nyt likipitäin samanlaista kuin se oli sata vuotta 
sitten. Mutta ottakaamme helposti muuttuva koristekasvi, 
esim. dahlia tai orkidea; kun käsittelemme näiden siemeniä ja 
niistä syntyviä kasveja puutarhurintaidon mukaisesti, niin 
tulokseksi kieltämisen kieltämisestä saamme paitsi enemmän 
siemeniä, myöskin laadultaan parempia siemeniä, jotka tuot
tavat kauniimpia kukkasia, ja tämän prosessin jokainen tois
taminen, jokainen uusi kieltämisen kieltäminen lisää tätä täy
dellistymistä. — Samoinkuin ohranjyvässä, tapahtuu tämä 
prosessi useimmissa hyönteisissä, esim. perhosissa. Ne synty
vät munasta munan kieltämisen kautta, käyvät muodonvaih- 
dostensa tietä sukupuolikypsyyteen, parittuvat ja tulevat jäl
leen kielletyiksi, so. kuolevat heti, kun suvunjatkamisprosessi 
on päättynyt, ja naaras laskenut lukuisat munansa Että toi
silla kasveilla ja eläimillä tämä prosessi ei lopu näin yksin
kertaisesti, että ne tuottavat siemeniä, munia ja poikasia 
useamman kerran ennenkuin kuolevat, siihen meillä ei ole
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nyt syytä kajota; meidän on tässä vain osoitettava, että kieltä
misen kieltäminen todella tapahtuu orgaanisen maailman mo
lemmilla alueilla. Edelleen; koko geologia on kiellettyjen kiel
tämisien sarjaa, sarja toisiaan seuraavia vanhojen vuorilaji- 
muodostumien rapautumisia ja uusien kerrostumisia. Ensin 
alkuperäinen, nestemäisen massan jäähtymisestä syntynyt 
maankuori murentuu valtamerien, meteorologisten ja ilma
kehän kemiallisten vaikutusten tuloksena, ja nämä murentu
neet massat laskeutuvat kerroksiksi meren pohjaan. Meren
pohjan paikallinen kohoaminen merenpinnan yläpuolelle 
saattaa näiden ensimmäisten kerrostumien erinäiset osat 
uudelleen sateiden, vuodenaikojen lämmönvaihtelujen, ilman 
hapen ja hiilihapon vaikutuksen alaisiksi; samanlaisten vai
kutuksien alaisia ovat maan sisältä kerrostumien lävitse esiin- 
murtautuvat sulat ja sitten jähmettyneet kivimassat. Kaut
ta miljoonien vuosisatojen muodostuu näin yhä uusia kerros
tumia, jotka aina jälleen suurimmaksi osaksi häviävät, ja yhä 
uudelleen käytetään rakennusaineena uusiin kerrostumiin. 
Mutta tulos on varsin positiivinen; muodostuu mitä erilaisim- 
mista kemiallisista aineksista sekoittunut, mekaanisesti mu
rennettu maaperä, joka on otollinen mitä runsaimmalle ja 
moninaisimmalle kasvillisuudelle.

Samoin matematiikassa. Ottakaamme mikä algebrallinen 
suure tahansa, siis. a. Jos kiellämme sen, saamme —a (mii
nus a). Jos kiellämme tämän kieltämisen kertomalla —a:n 
—a:11a, saamme -+a-, saamme alkuperäisen positiivisen suu
reen, mutta korkeampiasteisena, nimittäin toisessa potenssis
sa. Tässäkään ei asiaa muuta se, että saman a' voimme saa
da siten, että kerromme positiivisen a:n itsellään, ja siten 
myöskin saamme tulokseksi a2. Sillä kielletty kieltäminen on 
niin vankasti luvussa a2, että sillä on kaikissa tapauksissa kak
si neliöjuurta, nimittäin a ja —a, ja tämä mahdottomuus 
päästä vapautumaan kielletystä kieltämisestä, neliön negatii
visesta juuresta, saa sangen kouriintuntuvan merkityksen 
jo neliöyhtälöissä. — Paljon jyrkemmin kieltämisen kieltä
minen astuu esiin korkeamman analyysin yhteydessä, noiden 
’’äärettömän pienten suureiden summeerauksien” yhteydessä, 
jotka herra Dtihring itse julistaa matematiikan korkeimmiksi 
toimituksiksi, ja joita tavallisella kielellä sanotaan differen
tiaali- ja integraalilaskennoksi. Kuinka nämä laskemistavat 
tapahtuvat? Minulla on esim. määrätyssä tehtävässä kaksi
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muuttuvaista suuretta x ja y, joista toinen ei voi muuttua, il
man että toinenkin samalla muuttuu tehtävän ehtojen mää
räämässä suhteessa. Minä differentioin x:n ja y:n, so. oletan 
x:n ja y.n niin äärettömän pieniksi, että ne verrattuina kuin
ka pieneen todelliseen suureeseen tahansa häviävät, että x:stä 
ja y:stä ei jää jälelle mitään muuta kuin niiden keskinäinen 
suhde, mutta niin sanoaksemme vailla kaikkea aineellista pe
rustaa, paljoussuhde ilman paljoutta. • molempien diffe
rentiaalien x ja y suhde on siis =- — , mutta on :nO O X

ilmauksena Huomautan vain ohimennen, että tämä kahden 
hävinneen suureen suhde, niiden häviämisen määrätty mo
mentti on ristiriita: mutta se voi häiritä meitä yhtä vähän, 
kuin se on häirinnyt matematiikkaa yleensä kohta parin vuo
sisadan aikana. Mitä muuta minä siis oien tehnyt kuin kiel
tänyt luvut x ja y, joskaan en ole kieltänyt niitä niin, etten 
piittaisi niistä enempää, niinkuin metafysiikka kieltää, vaan 
olen kieltänyt ne asiantilaa vastaavalla tavalla, x ja y ase
masta on minulla siis niiden kieltäminen, dx ja dy, edessäni 
olevissa kaavoissa tai yhtälöissä. Näillä kaavoilla suoritan 
nyt edelleen laskelmia, käsittelen dx ja dy todellisina, vaikka 
kyllä määrättyjen poikkeuslakien alaisina suureina, ja mää
rätyssä kohdassa kiellän kieltämisen, so. kun minä integroin 
differentiaalikaavan, saan dx ja dy asemasta jälleen todelliset 
suureet x ja y, ja näin en pelkästään palaa takaisin siihen, 
missä olin alkaessani, vaan olen täten ratkaissut tehtävän, 
jonka ratkaisua tavallinen geometria ja algebra olisivat saa
neet kenties turhaan yrittää.

Samoin on myöskin historiassa. Kaikki kulttuurikansat 
aloittavat maan yhteisomistuksesta. Kaikilla kansoilla, jotka 
jo ovat sivuuttaneet määrätyn alkuperäisen asteen, tulee täs
tä yhteisomistuksesta maanvilielyksen edelleen kehittyessä 
tuotannon kahle. Se kumotaan, kielletään lyhyempien tai pi
tempien väliasteiden jälkeen se muuttuu yksityisomistukseksi 
Mutta korkeammalla, maan yksityisomistuksen itse aikaan
saamalla maanviljelyksen kehitysasteella yksityisomistuksesta 
tulee taas vuorostaan tuotannon kahle — niinkuin nyt on se
kä pien- että suurmaanomistuksen laita. Välttämättömästi 
astuu esiin vaatimus, että se on myös kiellettävä, jälleen 
muutettava yhteisomaisuudeksi. Mutta tämä vaatimus ei
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merkitse vanhan, alkuperäisen yhteisomistuksen palauttamis
ta uudelleen, vaan paljon korkeamman, kehittyneemmän yh- 
teisomistusmuodon säätämistä, muodon, joka ei suinkaan ole 
esteenä tuotannolle, vaan päinvastoin vapauttaa sen kahleis
taan ja antaa sille mahdollisuuden käyttää täysin määrin hy
väkseen uudenaikaisia kemiallisia löytöjä ja mekaanisia kek
sintöjä.

Tai: antiikin filosofia oli alkuperäistä, luontoperäistä mate
rialismia. Sellaisena se ei kyennyt selvittämään ajattelun 
suhdetta materiaan. Mutta kun tämän selvittäminen kävi 
välttämättömäksi, niin jouduttiin oppiin, jonka mukaan sielu 
on erotettavissa ruumiista, sitten väitteeseen sielun kuolemat
tomuudesta ja vihdoin monoteismiin. Idealismi siis kielsi 
vanhan materialismin. Mutta filosofian edelleen kehittyessä 
Idealismikin kävi kestämättömäksi, ja sen kieltää nykyaikai
nen materialismi. Tämä kieltämisen kieltäminen ei ole pelk
kä vanhan materialismin uudestisyntymistä, se liittää tämän 
jättämälle vankalle perustalle filosofian ja luonnontieteen 
kaksituhatvuotisen kehityksen, samoinkuin itse tämän kaksi
tuhatvuotisen historian koko ajatussisällön. Se ei yleensä ole 
«nää mitään filosofiaa, se on yksinkertainen maailmankatso
mus, joka pätee ja vaikuttaa todellisissa tieteissä eikä missään 
erikoisessa tieteitten tieteessä. Filosofia on tässä siis ’’pois
tettu”, so. ’’sekä hävitetty että voitettu”; voitettu muotonsa 
puolesta, säilytetty todellisen sisältönsä puolesta. Siellä, mis
sä herra Dühring näkee vain ’’sanaleikkiä”, on siis tarkemmin 
katsottaessa olemassa todellinen sisältö.

Lopuksi: ei edes Rousseaun oppi tasa-arvosta, josta Düh- 
ringin oppi on vain kalpea, väärennetty kopio, tullut toimeen 
turvautumatta hegeliläisen kieltämisen kieltämisen kätilön- 
apuun — ja vielä lisäksi yli kaksikymmentä vuotta ennen 
Hegelin syntymää. Ja kaukana siitä, että Rousseaun oppi 
häpeisi tätä, se asettaa jo ensimmäisessä esityksessään miltei- 
pä korskeillein esille dialektisen alkuperänsä leiman. Luon
nollisessa ja villissä tilassaan ihmiset olivat tasa-arvoisia; ja 
kun Rousseau pitää jo puhekieltä luonnontilan häiriintymi
senä, niin hän on täysin oikeassa ulottaessaan erään eläin
lajin tasa-arvon myöskin näihin eläinihmisiin, jotka Häckel 
hiljattain hypoteettisesta luokitteli alaleiksi, puhekyvyttö- 
miksi. Mutta näillä tasa-arvoisilla eläinilunisillä oli muihin 
-eläimiin verraten eräs ominaisuus: kyky täydellistyä, kehittää
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itseään edelleen; ja tästä tuli eriarvoisuuden syy. Rousseau 
pitää siis eriarvoisuuden syntymistä edistyksenä. Mutta tä
mä edistys oli ristiriitaista, se oli samalla taka-askel. ’’Kaikki 
seuraavat edistysaskeleet (pois alkutilasta) olivat samoin as
kelia näennäisesti ihmisyksilön täydellistymisen, mutta tosi
asiassa ihmissuvun rappeutumisen suuntaan. Metallien 
muokkaus ja maanviljelys olivat ne kaksi taitoa, joiden kek
siminen aikaansai tämän valtavan vallankumouksen” (kor
pien muuttumisen viljelysmaiksi, mutta myöskin omistus
oikeuden kautta syntyneen köyhyyden ja orjuuden). ’’Runoi
lijan silmillä katsoen kulta ja hopea, filosofin silmillä katsoen 
rauta ja vilja sivistivät ihmiset ja veivät perikatoon ihmis
suvun.” Jokainen uusi sivistyksen edistysaskel on samana 
eriarvoisuuden uusi edistysaskel. Kaikki laitokset, jotka si
vistyksen mukana kehittynyt yhteiskunta itselleen luo, muut
tuvat alkuperäisen tarkoitusperänsä vastakohdaksi. ’’Kiistä
mätön, ja kaiken valtio-oikeuden peruslaki on se, että kansat 
asettivat ruhtinaansa turvaamaan vapauttansa, eikä sitä tu
hoamaan.” Ja kuitenkin näistä ruhtinaista tulee välttämät- 
tömästi kansojen sortajia, ja he lisäävät tätä sortoa siihen 
pisteeseen saakka, jossa äärimmilleen kärjistetty eriarvoisuus 
muuttuu vastakohdakseen, tasa-arvoisuuden syyksi: despoo
tin edessä ovat kaikki tasa-arvoisia, nimittäin nollan veroisia. 
’’Tässä eriarvoisuuden äärimmäinen aste, se loppupiste, joka 
sulkee ympyrän ja koskettaa alkupistettä, josta lähdimme: 
tässä ovat kaikki yksityiset ihmiset tasa-arvoisia, koska he ei
vät ole minkään arvoisia, ja alamaisilla ei ole mitään muuta 
lakia kuin hallitsijan tahto.” Mutta despootti on herra vain 
niin kauan, kuin hänellä on käytettävissään väkivalta, ja sen- 
tähden hän ei voi ’’valittaa väkivaltaa silloin, kun hänet aje
taan pois . . . Väkivalta piti hänet vallassa, väkivalta kumoaa 
hänet, kaikki käy oikeata luonnollista kulkuaan.” Ja näin 
muuttuu eriarvoisuus jälleen tasa-arvoisuudeksi, mutta ei pu- 
hekyvyttömien alkuihmisten vanhaksi luontoperäiseksi tasa- 
arvoksi, vaan korkeammaksi yhteiskunnallisen sopimuksen 
tasa-arvoksi. Sortajat tulevat sorretuiksi. Se on kieltämisen 
kieltämistä.

Me havaitsemme tässä siis jo Rousseaulla paitsi ajatuksen 
kulkua, joka on aivan samanlainen kuin Marxin ’’Pääomas
saan” noudattama, myöskin yksityiskohdissa kokonaisen sar
jan samanlaisia dialektisiä käänteitä, kuin mitä Marx käytti: 
prosesseja, jotka ovat luontonsa puolesta vastakohtaisia, si
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sältävät jonkin ristiriidan; jonkin äärimmäisyyden muuttu
misen vastakohdakseen; vihdoin kaiken ytimenä kieltämisen 
kieltäminen. Kun siis Rousseau ei vielä v. 1754 voinut puhua 
’’Hegelin erikoismurretta”, oli hän kuitenkin jo 23 vuotta en
nen Hegelin syntymää aika pahoin hegeliläisen tartunnan, 
ristiriidan dialektiikan, logos-opin, teologian jne. saastuttama. 
Ja kun herra Duhring Rousseaun tasa-arvo-oppia mataloittaen 
temppuilee noilla kahdella miehellään, niin hän onkin jo kal
tevalla pinnalla, jota pitkin hän auttamattomasti liukuu kiel
tämisen kieltämisen syliin. Tilaa, jossa noiden kahden mie
hen tasa-arvo kukoistaa, ja joka myöskin esitetään ihanne
tilaksi, nimitetään ’’Filosofian” sivulla 271 ’’alkutilaksi”. 
Mutta tämän alkutilan kumoaa sivulla 279 välttämättömästi 
’’ryöstöjärjestelmä” — ensimmäinen kieltäminen. Mutta to- 
dellisuusfilosofian ansiosta olemme nyt päässeet siihen saak
ka, että kumoamme tämän ryöstöjärjestelmän, ja asetamme 
sen tilalle herra Duhringin keksimän tasa-arvoon perustuvan 
talouskommuunin — kieltämisen kieltämisen, tasa-arvon 
korkeammalla asteella. Hupaisa, näköpiiriä avuliaasti avar
tava näytelmä: herra Diihring tekee korkeimman omakätises
ti kuolemansynnin, kieltämisen kieltämisen!

Mitä siis on kieltämisen kieltäminen? Varsin yleinen ja 
juuri siksi ylen laajalti vaikuttava ja tärkeä luonnon, histo
rian ja ajattelun kehityksen laki; laki joka pitää paikkansa, 
kuten olemme nähneet, eläin- ja kasvimaailmassa, geologias
sa, matematiikassa, historiassa ja filosofiassa, ja johon herra 
Duhringin itsensäkin kaikesta vastaan haraamisestaan huoli
matta itse tietämättään täytyy lopulta tulla. Ilman selittelyjä 
ymmärretään, että siitä erikoisesta kehitysprosessista, jonka 
lävitse esim. ohranjyvä käy jyvän itämisestä hedelmää kanta
van korren kuolemiseen, en vielä sano mitään sanoessani, että 
se on kieltämisen kieltämistä. Sillä koska integraalilaskento 
on niinikään kieltämisen kieltämistä, niin väittämällä päin
vastaista minä väittäisin vain sellaista järjettömyyttä, että jo
kin ohranjyvän elämänprosessi on integraalilaskentoa tai, jos 
niin haluatte, sosialismia.

Mutta juuri tämän nuo metafyysikot jatkuvasti panevat 
dialektiikan tiliin. Kun sanon kaikista näistä prosesseista, et
tä ne ovat kieltämisen kieltämistä, niin kokoan ne kaikki tä
män yhden liikuntalain alaisiksi, ja nimenomaan sentähden 
jätän huomioonottamatta kunkin eri prosessin erikoisuudet.

147



FRIEDRICH ENGELS

Dialektiikka ei ole muuta kuin tiede luonnon, ihmisyhteiskun
nan ja ajattelun liikunta- ja kehityslaeista.

Nyt voidaan kuitenkin väittää vastaan: Tässä tapahtunut 
kieltäminen ei ole lainkaan oikeata kieltämistä: minä kiellän 
ohranjyvän silloinkin, kun jauhan sen, hyönteisen silloin kun 
murskaan sen kuoliaaksi, positiivisen suureen a silloin kun 
vedän viivan sen ylitse jne. Tai minä kiellän lauseen: ruusu 
on ruusu, sanomalla: tuo ruusu ei ole mikään ruusu; ja mitä 
sitten tulee, kun uudelleen kiellän tämän kieltämisen sano
malla: tuo ruusu on sittenkin ruusu? — Tällaiset vastaväitteet 
ovat tosiaankin metafyysikkojen päätodisteita dialektiikkaa 
vastaan, ja aivan heidän ajattelunsa rajoittuneisuuden arvoi
sia. Kieltäminen dialektiikassa ei ole samaa, kun sanoa vain 
”ei”, tai jonkin esineen julistaminen olemattomaksi, tai sen 
tuhoaminen jollain tavoin. Jo Spinoza sanoi: omnis determi- 
natio est negatio, jokainen rajoitus tai määrittely, on samalla 
kieltämistä. Ja edelleen: kieltämisen tavan määrää tässä en
siksi prosessin yleinen ja toiseksi sen erikoinen luonne. Minä 
en saa ainoastaan kieltää, minun pitää myöskin kumota tämä 
kieltäminen. Minun täytyy siis tehdä ensimmäinen kieltämi
nen siten, että toinen jää tai tulee mahdolliseksi. Kuinka? 
Aina kunkin yksityisen tapauksen erikoisen luonteen mukaan. 
Jos jauhan ohranjyvän, jos murskaan hyönteisen, niin olen 
kyllä suorittanut ensimmäisen toimituksen, mutta tehnyt toi
sen mahdottomaksi. Kullakin oliolla on siis oma erikoinen 
tapansa tulla kielletyksi niin, että siitä on tuloksena kehitys, 
ja samoin on jokaisen mielle- ja käsitelajin suhteen. Lasket
taessa äärettömän pienillä luvuilla tapahtuu kieltäminen toi
sin kuin laskettaessa positiivisia potensseja negatiivisista juu
rista. Tämä on opittava niinkuin kaikki muukin. Pelkäs
tään sillä tiedolla, että ohrankorsi ja äärettömän pienten lu
kujen laskeminen ovat kieltämisen kieltämisen alaisia, en voi 
tuloksellisesti viljellä ohraa, en differentioida enkä integroida, 
yhtä vähän kuin ilman muuta osaisin soittaa viulua pelkäs
tään tuntemalla ne lait, joiden mukaan sävelen määräävät 
kielten mittasuhteet. — Mutta selvää on, että sellaisesta kiel
tämisen kieltämisestä, joka lapsellisesti askartelee vuoroin 
a:n kirjoittamisella ja sen jälleen sen pyyhkimisellä, tai vuo
rotellen väittämällä, että ruusu on ruusu, ja että se ei ole 
mikään ruusu, ei selvene mikään muu kuin tuollaisen askar- 
telijan oma typeryys. Ja kuitenkin tahtovat metafyysikot
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opettaa meille, että kun me kerran tahdomme suorittaa kiel
tämisen kieltämisen, niin tuollainen on muka juuri se oikea 
tapa.

Kukaan muu kuin herra Duhring ei siis taaskaan mystifioi 
meitä väittäessään, että kieltämisen kieltäminen on muka 
Hegelin keksimä, uskonnon alalta lainaama syntiinlankee
mus- ja lunastustarinalle rakentuva analogialeikki. Ihmiset 
ovat ajatelleet dialektisesti jo kauan, ennenkuin he tiesivät, 
mitä dialektiikka on, samoinkuin he puhuivat proosaa jo ai
koja ennen kuin syntyi nimitys ’’proosa”. Hegel vain ensim
mäisenä terävästi määritteli kieltämisen kieltämisen lain, jo
ka täyttyy luonnossa ja historiassa ja, niin pian kuin se ker
ran on tunnettu, tiedottomasti myöskin meidän aivoissamme. 
Ja kun herra Duhring itse tahtoo käyttää sitä kaikessa hil
jaisuudessa, mutta ei vain voi sietää sen nimeä, niin etsiköön 
sille paremman nimen. Mutta jos hän tahtoo karkottaa ajat
telusta itse asian, niin olkoon ystävällinen ja karkoittakoon 
sen ensin luonnosta ja historiasta ja keksiköön matematii
kan, jossa —ax —a ei ole +a2, ja jossa differentiointi ja in
tegrointi on sakon uhalla kielletty.

XIV. Loppupäätelmä

Olemme käsitelleet loppuun filosofian; mitä muuta ’’Kurs
si” sisältää tulevaisuuden kuvitelmista, sen käsittelemme 
tarkastellessamme Diihringin suorittamaa sosialismin mul
listusta. Mitä herra Diihring meille lupasi? Kaiken. Mitä 
hän on lupauksistaan täyttänyt? Ei yhtään mitään. ’’Todel
lisen ja sen mukaisesti luonnon ja elämän todellisuuteen täh
täävän filosofian ainekset”, ’’ankarasti tieteellinen maailman
katsomus”, järjestelmääluovat ajatukset” ja kaikki muut 
herra Diihringin korkeassa äänilajissa mainostamat Diihrin- 
gin tuotteet osoittautuivat pelkäksi huijaukseksi, missä ikinä 
niihin kävimmekään käsiksi. Maailmankaava, joka ’’lainkaan 
luopumatta ajatuksen syvyydestä, on varmasti todennut ole
misen perusmuodot”, olikin perin pintapuolinen kopio Hege
lin logiikasta, ja omaksui viimeksimainitun tavoin sen harha- 
uskon, että nämä ’’perusmuodot” tai loogilliset kategoriat 
ovat salaperäisesti olemassa jossakin ennen maailmaa ja
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maailman ulkopuolella, johon niitä pitää ’’sovelluttaa” Luon
nonfilosofia tarjosi meille kosmogoniaa, maailman syntyop- 
pia, jonka lähtökohtana on ’’materian oman itsensä kaltainen 
olotila”, tila, joka on kuviteltavissa vain siinä, missä 
vallitsee toivoton sekasotku materian ja liikunnan yh
teydestä, ja kuviteltavissa sitäpaitsi vain ehdolla, että olete
taan joku maailman ulkopuolella oleva jumala, joka yksin 
voi saattaa tämän olotilan liikunnan tilaksi. Orgaanista luon
toa käsitellessään täytyi todellisuusfilosofian, hylättyään en
sin Darwinin toteaman taistelun olemassaolosta ja luonnolli
sen valinnan ’’palasina inhimillisyyttä vastaan tähdättyä 
eläimellisyyttä”, päästää nämä molemmat jälleen sisälle ta
kaoven kautta ja selittää ne luonnossa vaikuttaviksi, vaikka
kin toisarvoisiksi tekijöiksi. Biologian alalla se sai lisäksi ti
laisuuden todistaa niin suuren tietämättömyytensä, että sen 
veroista täytyisi etsiä lyhty kädessä jopa sivistyneiden sääty
jen tyttärienkin keskuudesta, nyt kun on mahdotonta välttyä 
tutustumasta kansantajuisiin tieteellisiin esityksiin. Mata- 
loittaessaan moraalin ja oikeuden alalla Rousseaun oppia se 
ei onnistunut yhtään paremmin kuin aikaisemmin Hegelin 
oppia mataloittaessaan, ja oikeustieteen suhteen se osoitti 
kaikesta päinvastaisen vakuuttamisesta huolimatta tietä
mättömyyttä, jollaista vain harvoin voinee tavata vanha- 
preussilaisten tusina juristien keskuudessa. Filosofia, ’’joka ei 
tunnusta mitään pelkästään näennäistä horisonttia”, tyytyy 
juridisella alalla todelliseen horisonttiin, joka soveltuu yhteen 
Preussin maaoikeuden pätevyyspiirin kanssa. ’’Ulkoisen ja 
sisäisen luonnon maita ja taivaita”, jotka tämä filosofia val
tavassa mullistavassa liikunnassaan lupasi meille avata, odo
tamme yhä vielä, emmekä suinkaan ole lakanneet odotta
masta ’’viimekäden lopullisia totuuksia” ja ’’absoluuttisesti 
perustavia tosiasioita”. Filosofi, jonka ajatustapa ’’sulkee pois 
kaiken vaelluksen subjektiivisesti rajoitettuun maailmankä
sitykseen”, osoittaakin olevansa paitsi, niinkuin on tullut to
distetuksi, perin puutteellisten tietojensa, rajoitetun meta- 
fyysillisen ajatustapansa ja narrimaisen itsensä ylistelyn 
subjektiivisesti rajoittama, myöskin penikkamaisten oikkujen 
kahlitsema. Hän ei kykene ’aatimaan todellisuusfilosofiaansa 
tyrkyttämättä vastenmielisyyttään tupakkaa, kissoja ja juu
talaisia kohtaan yleispätevänä lakina koko muulle ihmiskun
nalle, juutalaiset mukaan luettuina. Hänen ’’tosi kriitillinen 
katsantokantansa” muiden ihmisten suhteen on sitä, että hän
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vavahtamatta panee näiden suuhun asioita, joita nämä eivät 
ole koskaan sanoneet, vaan jotka ovat herra Dilhringin omaa 
tuotantoa. Hänen laajat jutustelunsa poroporvarillisista ai
heista, kuten elämän arvo ja e'ämännautinnon paras tapa, 
ovat poroporvarillisuudessaan senlaatuisia, että ne myös se
littävät, minkätähden hän on niin kiukkuinen Goethen Faus
tille. Olihan näet aivan anteeksiantamatonta, että Goethe 
otti sankarikseen siveettömän Faustin, sensijaan että olisi va
linnut siksi ensimmäisen todellisuusfilosofin, Wagnerin. — 
Lyhyesti: todellisuusfilosofia kokonaisuudessaan osottautuu, 
Hegelin sanontaa käyttääksemme, "saksalaisen valistusfilo
sofian laihaksi vaahdoksi”, jonka ohuutta ja läpinäkyvää type
ryyttä saostavat ja sumentavat vain siihen sekoitetut oraak
kelimaiset lauseparret. Ja luettuamme kirjan loppuun olem
me aivan yhtä viisaita kuin ennenkin, ja meidän on pakko 
myöntää, että "uusi ajattelutapa”, "perusteita myöten oma
peräiset tulokset ja katsomukset” ja "järjestelmääluovat aja
tukset” ovat kyllä tarjonneet meille erilaisia uusia järjettö
myyksiä, mutta ei yhtään riviä, josta olisimme voineet jota
kin oppia. Ja tämä mies, joka niin isoäänisesti ja suurielei
sesti tarjoilee taitojaan ja tavaroitaan aivan kuin joku help- 
poheikki, mutta jonka suurten sanojen takana ei ole mitään, 
ei yhtään mitään, — tämä mies rohkenee nimitellä silmän- 
kääntäjäksi sellaisia miehiä kuin Fichte, Schelling ja Hegel, 
joista pieninkin sentään on jättiläinen häneen itseensä verra
ten. Silmänkääntäjä tässä tosiaankin esiintyy — mutta ke
nen hahmossa?
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Toinen osa.

KANSANTALOUSTIEDE

I. Tutkimusaihe ja menetelmä
Kansantaloustiede on laajimmassa merkityksessä tiede la

eista, jotka ohjaavat aineellisten elämänvälineiden tuotantoa 
ja vaihtoa ihmisyhteiskunnassa. Tuotanto ja vaihto ovat kak
si erilaista toimintaa. Tuotantoa voi olla olemassa ilman vaih
toa, mutta vaihto — koska edellytetään vain tuotteiden 
vaihtoa — ei ole mahdollinen ilman tuotantoa. Kumpikin 
näistä kahdesta yhteiskunnallisesta toiminnasta on enim
mäkseen erikoisten ulkoisten vaikutuksien alainen, ja sen- 
vuoksi niillä myöskin suurimmalta osalta on omat erikoiset 
lakinsa. Mutta toiselta puolen ne kullakin hetkellä ovat toi
nen toisensa ehtona, ja siinä määrin keskinäisessä vuorovai
kutuksessa, että niitä voidaan nimittää taloudellisen käyrän 
abskissaksi ja ordinaataksi.

Ehdot, joiden vallitessa ihmiset tuottavat ja suorittavat 
vaihtoa, muuttuvat maasta maahan ja kussakin maassa su
kupolvesta sukupolveen Tästä syystä kansantaloustiede ei voi 
olla sama kaikkia maita ja kaikkia aikoja varten. Hyvin pit
kä välimatka erottaa jousen ja nuolen, kiviveitsen ja vain 
poikkeuksena tavattavat villi-ihmisen vaihtosuhteet tuhan
sien hevosvoimain höyrykoneesta, kutomakoneesta, rautaties
tä ja Englannin pankista. Tulimaan asukkaat eivät ole pääs
seet joukkotuotantoon eivätkä maailmankauppaan asti, eikä 
heillä ole enempää vekselikeinottelua kuin pörssiromahduk
siakaan. Ken tahtoisi alistaa Tulimaan kansantaloustieteen 
nykyajan Englannissa vaikuttavien taloudellisten lakien alai
siksi, hän ei ilmeisesti toisi päivänvaloon muuta kuin mah
dollisimman onttoja lauseparsia. Kansantaloustiede on siten 
oleellisesti historiallinen tiede. Se käsittelee historiallista, so. 
alituisesti muuttuvaa ainetta. Se tutkii lähinnä tuotannon 
ja vaihdon kunkin eri kehitysvaiheen erikoisia lakeja, ja vas
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ta tämän tutkimuksen jälkeen se voi esittää muutamia yleisiä 
lakeja, jotka vaikuttavat yleensä tuotannossa ja vaihdossa. 
Tällöin on kuitenkin ilman muuta ymmärrettävissä, että 
määrätynlaisissa tuotantotavoissa ja vaihtomuodoissa vaikut
tavat lait säilyttävät voimansa kaikkina historian aikakausi
na, joille nuo tuotantotavat ja vaihtomuodot ovat yhteiset. 
Niinpä esimerkiksi metallirahojen käytäntöönoton yhteydes
sä alkaa vaikuttaa sarja lakeja, jotka pysyvät voimassa kai
kissa maissa ja kaikkina niinä historian kausina, jolloin 
vaihto tapahtuu metallirahojen välityksellä.

Silloin kun jonkin historiallisen yhteiskunnan tuotannon 
ja vaihdon luonne ja tapa sekä tämän yhteiskunnan histori
alliset ehdot ovat määrätyt, on samalla myös määrätty tuot
teiden jaon luonne ja tapa. Heimo- ja kyläyhteisössä maan 
yhteisomistuksen vallitessa, missä tilassa tai ainakin sen var
sin huomattavia jätteitä sisältävässä tilassa kaikki kulttuuri- 
kansat astuvat historiaan, on tuotteiden jako luonnollisesti 
verraten yhtäläinen; siellä missä syntyy huomattavaa epäta
saisuutta jaossa yhteisön jäsenten kesken, on tämä jo merkki 
yhteisön alkavasta rappeutumisesta. Suurviljelys samoinkuin 
pienviljelyskin sallivat sangen erilaisia jakomuotoja riippuen 
historiallisista oloista, joissa ne ovat kehittyneet. Mutta on 
selvää, että suurviljelys aina edellyttää täysin toisenlaista 
jakoa kuin pienviljelys; suurviljelys edellyttää ja synnyttää 
luokkavastakohtaisuutta — orjanomistajia ja orjia, tilanher
roja ja alustalaisia, kapitalisteja ja palkkatyöläisiä, kun sitä
vastoin pienviljelys ei lainkaan edellytä luokkaeroa maata
loustuotannossa työskentelevien yksilöiden välillä, vaan päin
vastoin jo sen pelkkä olemassaolo viittaa palstatalouden alka
vaan rappeutumiseen. Metallirahojen käytäntöonotto ja le
viäminen maassa, jossa sitä ennen on harjoitettu yksinomaan 
tai etupäässä luontoistaloutta, on aina yhteydessä aikaisem
man jaon hitaamman tai nopeamman kumoamisen kanssa, 
ja nimenomaan siten, että jaon epätasaisuus eri henkilöiden 
välillä yhä enemmän ja enemmän lisääntyy, ja samalla suu
renee myös vastakohta rikkaan ja köyhän välillä. — Keski
ajan paikallinen ammattikuntainen käsiteollisuustuotanto te
ki suurkapitalistit ja elinkautiset palkkatyöläiset yhtä mah
dottomiksi, kuin ne sitten välttämättömästi luo uudenaikai
nen suurteollisuus, nykyaikainen luoton kehitys ja kumman
kin kehitystä vastaava vaihdon muoto, vapaa kilpailu.

Mutta jaon erilaisuuksien mukana astuvat esiin myöskin
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luokJcaeroavaisuudet. Yhteiskunta jakautuu etuoikeutettui
hin ja syrjäytettyihin, riistäjiin ja riistettyihin, hallitseviin ja 
hallittuihin luokkiin, ja valtio, joksi samanheimoisten yhtei
söjen luonnolliset ryhmät aluksi vain yhteisten etujensa suo
jelemiseksi (esim. maan kastelua varten Itämailla) ja puo
lustamiseksi ulkoisia vihollisia vastaan olivat kehittyneet, saa 
nyt yhtä varmasti tarkoitusperäkseen etuoikeutettujen luok
kien elämän ja valta-aseman edellytyksien puolustamisen vä
kivalloin hallittua luokkaa vastaan.

Jako ei silti ole tuotannon ja vaihdon pelkkä passiivinen 
tulos; se vaikuttaa myös niihin molempiin. Jokaista uutta 
tuotantotapaa tai vaihtomuotoa jarruttaa aluksi, paitsi van
hat muodot ja niitä vastaavat poliittiset laitokset, myöskin 
vanha jakotapa. Pitkäaikaisella taistelulla täytyy sen valloit
taa itseään vastaava jakotapa. Mutta mitä joustavampi, mitä 
kehityskykyisempi vallitseva tuotanto- ja vaihtotapa on, sitä 
nopeammin jako saavuttaa asteen, jolloin se kasvaa yli syn
nyttäjänsä pään, jolloin se joutuu ristiriitaan vallitsevan tuo
tanto- ja vaihtotavan kanssa. Muinaisajan alkuperäiset yhtei
söt, joista on ollut puhe, saattavat jatkaa olemassaoloaan ko
konaisia vuosituhansia, niinkuin yhä vieläkin intialaisten ja 
slaavien keskuudessa, ennenkuin yhteys ulkomaailman kans
sa aiheuttaa niiden sisällä omaisuuseroavaisuuksia, joiden 
seurauksena ne alkavat hajota. Sitävastoin nykyinen kapita
listinen tuotanto, jolla on ikää tuskin kolmea vuosisataa, ja 
joka pääsi vallitsevaksi vasta suurteollisuuden kehityttyä, 
siis satakunta vuotta sitten, on tänä lyhyenä aikana luonut 
sellaiset jaon vastakohdat — toisaalta pääomien keskittymi
sen harvojen käsiin ja toisaalta cmaisuudettomien joukkojen 
kehittymisen suurkaupunkeihin — joihin se väistämättömäs
ti kukistuu.

Yhteys kunkin ajan jaon ja saman ajan yhteiskunnan ai
neellisten elämänehtojen välillä on niin syvällä itse asiain 
olemuksessa, että se säännöllisesti heijastuu kansan vaistos
sa. Niinkauan kuin jokin tuotantotapa on kehityksensä nou
suvaiheessa, niinkauan sitä tervehtivät tyydytyksellä jopa ne
kin, jotka vetävät lyhyemmän korren sitä vastaavan jakota
van vallitessa. Niin tekivät Englannin työläiset suurteolli
suuden syntymäaikoina. Vieläpä niin kauan kuin tämä tuo
tantotapa pysyi yhteiskunnallisesti normaalina, vallitsi yleen
sä tyytyväisyys jakoa kohtaan, ja jos vastalauseita kuuluikin, 
lähtivät ne — itsensä hallitsevan luokan keskuudesta (Saint
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Simon, Fourier, Owen), ja nimenomaan riistettyjen joukkojen 
keskuudessa ne eivät saaneet mitään vastakaikua. Vasta kun 
tällä tuotantotavalla oli takanaan hyvä matka laskuvaihees- 
taan, kun se oli puolittain yli-ikäinen, kun sen olemassaolon 
edellytykset olivat suurimmaksi osaksi hävinneet, ja sen seu
raaja kolkutti ovelle, vasta sitten näytti yhä epätasaisemmak
si käyvä jako epäoikeutetulta, vasta sitten vedottiin koetuista 
tosiasioista niin kutsuttuun ikuiseen oikeudenmukaisuuteen. 
Tieteellisessä suhteessa tällainen vetoaminen moraaliin ja 
oikeuteen ei vie meitä sormen leveyttä eteenpäin; siveellisessä 
suuttumuksessa, olipa se kuinka oikeutettua tahansa, ei ta
loustiede voi nähdä todistetta, vaan ainoastaan oireen. Ta
loustieteen tehtävänä on todistaa, että vastapaljastuneet yh
teiskunnalliset epäkohdat ovat vallitsevan tuotantotavan 
välttämätön seuraus, mutta samalla myös tämän tuotanto
tavan lähenevän rappeutumisen merkki, ja löytää rappeutu
van taloudellisen liikuntamuodon sisältä tuotannon ja vaih
don tulevan, nuo epäkohdat poistavan, tuotannon ja vaih
don uuden järjestelmän ainekset. Runoilijoita luova suuttu
mus on aivan paikallaan näitä epäkohtia kuvattaessa tai 
hyökätessä niiden hallitsevia luokkia palvelevien kaunosielu
jen kimppuun, jotka kieltävät nuo epäkohdat tai kaunistele
vat niitä; mutta kuinka vähäinen kulloinkin on tuon suuttu
muksen todistusvoima, se ilmenee jo siinä, että koko menneen 
historian jokaisessa aikakaudessa on sille riittävästi ainehis- 
toa.

Kansantaloustiede tieteenä niistä ehdoista ja muodoista, 
joiden alaisina eri ihmisyhteiskunnat ovat tuottaneet ja vaih
taneet, ja joiden alaisina ne näitä vastaavasti ovat kulloinkin 
tuotteet jakaneet — kansantaloustiede tässä laajuudessa täy
tyy kuitenkin vasta luoda. Se, mitä me tähän saakka hallit
semme taloustieteestä, rajoittuu melkein yksinomaan kapi
talistisen tuotantotavan syntyyn ja kehitykseen: se alkaa feo
daalisten tuotanto- ja vaihtomuotojen jätteiden arvostelusta, 
todistaa, että niiden tilalle välttämättömästi tulevat kapita
listiset muodot, kehittelee sitten kapitalistisen tuotantotavan 
ja sitä vastaavien vaihtomuotojen lakeja myönteiseltä, so. sil
tä puolelta, jolta ne edistävät yhteiskunnan yleisiä päämää
riä, ja päättyy kapitalistisen tuotantotavan sosialistiseen ar
vosteluun, so. esittää sen lait kielteiseltä puoleltaan, todistaa, 
että tämä tuotantotapa omassa kehityksessään pyrkii pistee
seen, jossa se itse tekee itsensä mahdottomaksi. Tämä arvos
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telu todistaa, että kapitalistiset tuotanto- ja vaihtomuodot 
käyvät yhä sietämättömämmiksi kahleiksi itse tuotannolle; 
että näistä muodoista välttämättömästi johtuva jakotapa on 
synnyttänyt luokkatilan, joka päivä päivältä käy yhä sietä
mättömämmäksi, luonut päivittäin kärjistyvän vastakohdan 
määrällisesti yhä vähenevien, mutta yhä rikkaampien kapi
talistien ja yhä monilukuisempien ja yleensä yhä huonom
paan asemaan joutuvien omistamattomien palkkatyöläisten 
välillä; ja lopuksi tämä arvostelu todistaa, että kapitalistisen 
tuotantotavan puitteissa kehitetyt suunnattomat tuotanto
voimat, jotka eivät enää ole kapitalistisen tuotantotavan hal
littavissa, odottavat vain, että suunnitelmallista yhteistoimin
taa varten järjestynyt yhteiskunta vahaisi ne, turvatakseen 
kaikille yhteiskunnan jäsenille elämisenvälineet ja vapauden 
kehittää kykyjään, vieläpä alati kasvavassa määrässä.

Tällaista porvarillisen talouden täydellistä arvostelua var
ten oli kapitalistisen tuotanto-, vaihto- ja jakomuodon tun
temus riittämätön Ainakin pääpiirteittäin piti tutkia ja ver
tailla sitä edeltäneitä ja vähemmän kehittyneissä maissa 
vieläkin sen rinnalla vallitsevia muotoja. Tällaisen tutkimuk
sen ja vertailun on tähän asti suurin piirtein suorittanut ai
noastaan Marx, ja miltei yksinomaan hänen tutkimuksiaan 
saamme kiittää kaikesta siitä, mitä tähän mennessä on voitu 
todeta esiporvarUlisen teoreettisen taloustieteen alalta.

Vaikka kansantaloustiede jo olikin syntynyt nerokkaiden 
ajattelijain aivoissa 17:nnen vuosisadan lopulla, on se ah
taammassa mielessä, fysiokraattien ja Adam Smithin myön
teiseksi muovaamana, kuitenkin oleellisesti 18:nnen vuosisa
dan lapsi ja liittyy saman ajan suurten ranskalaisten valistus- 
miesten saavutuksiin aikansa kaikkine etuineen ja puuttei
neen. Se mitä olemme sanoneet valistusmiehistä, koskee 
myöskin silloisia talousoppineita. Uusi tiede oli heUle ikuisen 
järjen eikä heidän aikansa olojen ja tarpeiden ilmaus; nämä 
tieteen löytämät tuotannon ja vaihdon lait eivät olleet histo
riallisesti määrätyn tuotanto- ja vaihtomuotojen lakeja, vaan 
ikuisia luonnonlakeja; ne johdettiin ihmisen luonnosta. Mut
ta tarkemmin katsottaessa tämä ihminen olikin silloinen kes
kinkertainen pikkuporvari, porvariksi muuttumassa, ja hä
nen olemisensa perustui silloisissa historiallisesti määrätyissä 
oloissa harjoitettuun tavarain tuottamiseen ja kaupan käyn
tiin niillä. —

Senjälkeen kun olemme riittävän hyvin tutustuneet herra
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Dilhringin ’’perustavaan kritiikkiin” ja hänen metodeihinsa 
filosofiassa, voimme myös vaikeudetta ennustaa, miten hän 
tulee käsittämään kansantaloustieteen. Filosofiassa, milloin 
hän ei puhunut silkkaa pötyä (niinkuin luonnonfilosofiassa), 
hänen katsomuksensa olivat 18:nnen vuosisadan katsomuk
sien irvikuvaa. Hän ei puhunut historiallisista kehityksen 
laeista, vaan luonnonlaeista, ikuisista totuuksista. Yhteiskun
nallisia suhteita, sellaisia kuin moraali ja oikeus, ei ratkaistu 
kulloinkin vallitsevien historiallisten olojen avulla, vaan nii
den kahden kuulun miehen avulla, joista toinen joko sortaa 
toista tai on sortamatta, — valitettavasti viimemainittua ta
pausta ei tähän saakka ole milloinkaan esiintynyt. Me siis 
tuskin erehdymme tehdessämme johtopäätöksen, että herra 
Diihring johtaa myöskin taloustieteen viimekäden lopullisiin 
totuuksiin, ikuisiin luonnonlakeihin, aivan sisällyksettömiin 
tautologisiin selviöihin, mutta salakuljettaa samalla sinne ta
kaporttien kautta taloustieteen kaiken myönteisen sisällön, 
mikäli se on hänen tiedossaan; että hän ei johda jakoa yhteis
kunnallisena ilmiönä tuotannosta ja vaihdosta, vaan jättää 
kysymyksen lopullisen ratkaisun niille kahdelle mainiolle 
miehelle. Ja koska kaikki tämä on jo kauan sitten tullut meil
le tutuksi temppuiluksi, voimme jo käsitellä asian lyhyesti.

Aivan oikein, jo sivulla 2 herra Diihring julistaa meille, että 
hänen taloustieteensä ottaa huomioon sen, mikä ”on todettu” 
hänen filosofiassaan ja ’’erinäisissä oleellisissa kohdin nojau
tuu ylempänä esitettyihin sekä eräällä korkeammalla tutki
musalalla jo selvitettyihin totuuksiin”. Kaikkialla samaa tun
keilevaa itsensä ylistelyä. Kaikkialla herra Dilhringin riemua 
Dilhringin toteaman ja selvittämän johdosta . . . Miten hän 
selvittää, sen olemme kyllin hyvin nähneet...

Heti tämän jälkeen seuraavat ’’jokaisen talouden yleisim
mät luonnonlait” — osuimme siis oikeaan. Mutta nämä luon
nonlait tekevät menneen historian oikein ymmärtämisen 
mahdolliseksi vain silloin, ’’kun niitä tutkitaan siinä lähim
mässä määritelmässä, minkä niiden tulokset ovat saaneet po
liittisten alistamis- ja ryhmittymämuotojen kautta. Sellaiset 
laitokset kuin orjuus ja palkkaorjuus, joihin niiden kaksois- 
veljenä liittyy väkivaltainen omistus, on katsottava puhtaasti 
poliittisluontoisiksi yhteiskunta-taloudellisen järjestelmän 
muodoiksi, ja ne muodostavat tähänastisessa maailmassa 
juuri ne puitteet, joiden sisällä taloudellisten luonnonlakien 
vaikutus vain on voinut ilmetä.”

HERRA EUGEN DUHRING TIETEEN MULLISTAJANA
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Tämä väite on alkusoitto, joka aivan kuin Wagnerin johto- 
motiivi tiedottaa meille noiden kahden mainion miehen tu
losta. Mutta se on vielä enemmänkin: se on herra Duhringin 
koko kirjan perusaihe. Järkeillessään oikeudesta ei herra 
Diihring kyennyt antamaan meille mitään muuta kuin Rous
seaun tasa-arvoteorian kehnosti sosialismin kielelle käännet
tynä, jonka jo kauan sitten ja paljon paremmin esitettynä on 
voinut kuulla missä pariisilaisessa työläiskahvilassa tahansa. 
Tässä hän taas antaa meille yhtä huonon sosialistisen kään
nöksen talousmiesten valitteluista sen johdosta, että valtio, 
väkivalta sekaantuu vääristelemään taloudellisia ikuisia luon
nonlakeja ja niiden vaikutusta. Täten herra Duhring ansi
oittensa mukaan seisoo aivan yksin sosialistien joukossa. Jo
kainen sosialistinen työläinen, lukeutuipa hän mihin kansal
lisuuteen tahansa, tietää vallan hyvin, että väkivalta vain 
puolustaa riistoa, mutta ei sitä luo; että hänen riistämisensä 
perustana on pääoman ja palkkatyön välinen suhde, ja että 
tämä suhde on syntynyt puhtaasti taloudellista eikä väkival
taista tietä.

Edelleen saamme tietää, että kaikissa taloudellisissa kysy
myksissä voidaan ’’erottaa kaksi prosessia: tuotantoprosessi 
ja vaihtoprosessi”. Tunnettu pintapuolinen taloustieteilijä J. 
B. Say lisäsi näihin vielä kolmannen — kulutusprosessin, 
mutta ei hän eikä hänen seuraaj ansakaan kyennyt sanomaan 
siitä mitään järjellistä. Vaihto eli kiertokulku on vain tuo
tannon alajako, johon kuuluu kaikki se, minkä pitää tapah
tua, jotta tuotteet tulisivat viimeisille ja varsinaisille kulutta
jille. — Kun herra Duhring sotkee nämä molemmat oleelli
sesti erilaiset, vaikkakin toistensa ehtoina olevat tuotannon 
ja kiertokulun prosessit, sekä aivan siekailematta vakuuttaa, 
että tällaisen sekasotkun poistamisesta voisi vain ’’syntyä se
kasotkua”, niin tällä hän vain osoittaa, ettei hän tunne tai ei 
ymmärrä sitä valtavaa kehitystä, joka juuri kiertokulussa on 
viimeisten 50 vuoden aikana tapahtunut — sen hänen kirjan
sa sitten toteaakin. Eikä siinä kylliksi. Kytkettyään näin 
tuotannon ja vaihdon yhteen pelkäksi tuotannoksi, hän aset
taa sitten jaon tuotannon rinnalle toisena aivan ulkoisena 
tapahtumana, jolla ei o’e mitään yhteistä tuotannon kanssa. 
Me olemme kuitenkin nähneet, että jako ratkaisevilta piirteil
tään on välttämätön tulos kulloinkin vallitsevan yhteiskun
nan tuotanto- ja vaihtosuhteista ja myöskin tämän yhteiskun
nan historiallisista kehitysehdoista, jopa siinä määrin, että
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voimme nämä tuntien varmuudella tehdä johtopäätöksen täs
sä yhteiskunnassa vallitsevan jakotavan suhteen. Mutta me 
näemme myöskin, että jollei herra Diihring tahdo pettää mo
raali-, oikeus- ja historian-käsityksessään ’’todettuja” perus- 
väittämiä, niin hänen on pakko kieltää tämä alkeellinen ta
loudellinen tosiasia, ja että hänen täytyy kieltää se juuri sil
loin, kun hänen salakuljettamalla täytyy tuoda talouteen nuo 
kaksi välttämätöntä miestään. Sen jälkeen kun jako on onnel
lisesti vapautettu kaikesta yhteydestä tuotannon ja vaihdon 
kanssa, voi tämä suuri asia tapahtuakin.

Muistelkaamme sentään aluksi, kuinka juttu kehittyi mo
raalin ja oikeuden yhteydessä. Siinä herra Diihring alotti en
sin vain yhdellä miehellä: hän sanoi: ’’ihmisellä, mikäli hänet 
oletetaan ainoaksi tai, mikä on sama asia, olevaksi ulkopuo
lella kaiken yhteyden muiden ihmisten kanssa, ei voi olla mi
tään velvollisuuksia. Hänelle ei ole olemassa mitään täyty- 
mystä, on vain tahtomus.” Mutta mitä muuta on tämä vel- 
vollisuudeton, ainoana ihmisenä ajateltu, kuin ensimmäinen 
juutalainen Aatami paratiisissa, jossa hän on synnitön sen- 
tähden, että ei voi tehdä syntiä? Mutta tämänkin todellisuus- 
filosofiassa esiintyvän Aatamin edessä on vielä syntiinlan
keemus. Tämän Aatamin rinnalle astuu äkkiä, joskaan ei 
Eeva aaltoilevine kutreineen, niin kuitenkin toinen Aatami. 
Ja heti paikalla saa Aatami velvollisuuksia ja — rikkoo ne. 
Sensijaan että sulkisi veljensä tasa-arvoisena syliinsä, hän alis
taa tämän herruuteensa, orjuuttaa hänet, ja tämän ensim
mäisen synnin seurauksista, tästä orjuutuksen perisynnistä 
on tähän saakka kärsinyt koko maailmanhistoria, jonka vuok
si se herra Diihringin mielestä ei ole killinginkään arvoinen.

Ohimennen sanoen, jos herra Diihring siis uskoi saaneensa 
’’kieltämisen kieltämisen” kyllin halveksituksi, nimittämällä 
sitä vanhan syntiinlankeemus- ja lunastushistorian jäljen
nökseksi, niin mitä meidän pitääkään sanoa saman historian 
uusimmasta painoksesta, jonka hän on laatinut? (Sillä ajan 
mukana me, käyttääksemme matelijain sanontaa, ’’astumme 
lähemmäksi” myös lunastusta). Joka tapauksessa voimme 
sanoa, että pidämme parempana tuota vanhaa seemiläistä 
heimosatua, jonka mukaan miehen ja naisen sentään kan
natti päästä viattomuuden tilasta, ja että herra Diihringille 
jää ilman kilpailua kunnia kahden miehen syntiinlankee
muksen konstruoimisesta.

Kuulkaamme nyt siis syntiinlankeemuksen käännös talous
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tieteen kielelle: ’’Ajatukselle tuotannosta voi kuvitelma Ro
binsonista, joka eristettynä omine voimineen on luontoa vas
tassa, ja joka ei ole pakotettu jakamaan mitään kenenkään 
kanssa, joka tapauksessa olla sopiva ajatuskaava... Yhtä tar
koituksenmukainen jako ajatuksen oleellisimman puolen ha
vainnollista kuvaamista varten on ajatuskaava kahdesta hen
kilöstä, jotka liittävät taloudelliset voimansa yhteen, ja joi
den ilmeisesti täytyy jossain muodossa keskenään sopia siitä, 
mikä on kummankin osa. Enempää kuin tämä yksinkertai
nen dualismi ei itseasiassa tarvita,jotta voisi esittää kuinka 
tarkasti tahansa eräitä tärkeimmistä jakosuhteista ja em- 
bryonisesti tutkia jakosuhteiden lakeja niiden loogillisessa 
välttämättömyydessä... Yhteistoiminta yhtäläisellä pohjalla 
on tässä yhtä hyvin ajateltavissa kuin voimien yhdistäminen 
alistamalla toinen osallisista, joka tässä tapauksessa pakote
taan taloudellisiin palveluksiin orjan tai pelkän työkalun 
ominaisuudessa ja ylläpidetään vain työkaluna. Molempien 
henkilöiden tasa-arvon ja toisaalta mitättömyyden, toisaalta 
kaikkivallan ja ainoan aktiivisen osan välillä on useita väli- 
asteita, joiden täyttämisestä varsin kirjavalla sisällöllä maa
ilmanhistorian ilmiöt ovat pitäneet hyvää huolta. Historian 
synnyttämien erilaisten oikeus- ja oikeudettomuuslaitoksien 
yleismaailmallinen katsaus on tässä oleellisena edellytykse
nä”... ja lopuksi koko jako muuttuu ’’taloudelliseksi jako-oi
keudeksi.”

Nyt vasta herra Duhringillä jälleen on luja pohja jalkainsa 
alla. Käsi kädessä kahden miehensä kanssa hän voi heittää 
taisteluhaasteen vuosisadalleen. Mutta tämän kolmikon taka
na on vielä eräs tuntematon.

’’Pääoma ei ole keksinyt lisätyötä. Kaikkialla, missä tuo
tantovälineet ovat jonkin yhteiskunnan osan yksinoikeutena, 
täytyy työmiehen, olipa hän vapaa tai epävapaa, lisätä ylläpi- 
dokseen välttämättömään työaikaan ylimääräistä työaikaa, 
tuottaakseen elintarvikkeet tuotantovälineiden omistajalle, ol
koonpa tämä omistaja sitten ateenalainen ylimys, etruskilai
nen teokraatti, civis romanus (Rooman kansalainen), nor- 
mannilainen paroni, amerikkalainen orjainomistaja, valakia- 
lainen bojari, uudenaikainen maalordi tai kapitalisti” (Marx: 
’’Pääoma” I, siv. 239).

Senjälkeen kun herra Diihring tällätavoin oli saanut tietää, 
mikä on kaikille tähänastisille tuotantomuodoille — sikäli 
kuin ne liikkuvat luokkavastakohdissa — yhteinen riiston
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perusmuoto, jäi hänelle enää vain kahden miehen soveltami
nen tähän, ja todellisuuden taloustieteen juurekas perusta oli 
valmis. Eikä hän vitkastellut hetkeäkään tämän ’’järjestel- 
määluovan ajatuksen” toteuttamisessa. Työ ilman korvausta 
työläisen omaksi ylläpidoksi välttämättömän työajan yli suo
ritetusta työstä, siinä on asian ydin. Aatami, jota tässä nimi
tetään Robinsoniksi, pakottaa toisen Aatamin, Perjantain, te
kemään reippaasti työtä. Mutta minkätähden Perjantai te
kee työtä enemmän kuin on tarpeen hänen omaksi ylläpidok- 
seen? Tämäkin kysymys saa Marxilta osittain vastauksensa 
Mutta se on näille kahdelle miehelle liian pitkä juttu. Asia 
ratkaistaan lyhyesti: Robinson ’’sortaa” Perjantaita, pakot
taa hänet ’’orjana tai työkaluna taloudelliseen palvelukseen” 
ja ylläpitää hänet ’’myöskin vain työkaluna”. Tällä uusim
malla ’’luovalla käänteellä” herra Diihring lyö kaksi kärpästä 
yhdellä iskulla. Ensiksikin hän säästää itseltään tähänastis
ten eri jakomuotojen, niiden eroavaisuuksien ja niiden syiden 
selvittämisvaivan: mikään niistä ei yksinkertaisesti kelpaa 
mihinkään, ne perustuvat sortoon, väkivaltaan. Tästä pu
humme kohta. Toiseksi: tällä tavalla hän siirtää koko jako- 
teorian talouden alalta moraalin ja oikeuden alalle, so. vank
kojen aineellisten tosiasiain alalta enemmän tai vähemmän 
horjuvien mielipiteiden ja tunteiden alalle. Hänen ei siis tar
vitse enempää tutkia tai todistella, ei muuta kuin ykskantaan 
julistaa voivansa asettaa vaatimuksen, että työn tuloksien ja
ko ei saa tapahtua todellisten syidensä mukaisesti, vaan sen 
mukaisesti, mikä hänestä, herra DUhringistä, näyttää siveel
liseltä ja oikealta. Mutta mikä herra Diihringistä näyttää oi
kealta, se ei suinkaan ole muuttumatonta, joten se on siis hy
vin kaukana aidosta totuudesta. Sillä totuushan on, herra 
Diihringin mielestä, ’’ylipäänsä muuttumaton”. V. 1868 her
ra Diihring väitti ("Die Schicksale meiner sozialen Denksch
rift etc”), että ’’kaiken korkeamman sivilisation pyrkimykse
nä on omistuksen yhä terävämpi ilmeneminen, ja tässä, eikä 
missään oikeuden ja valtapiirien sekasotkussa on uudenaikai
sen kehityksen olemus ja tulevaisuus”. Ja sitten hän ei miten
kään voi älytä, "kuinka palkkatyön muuttuminen joksikin 
toisenlaiseksi elinkeinoksi voisi milloinkaan sopia yhteen ih
misluonnon lakien tai yhteiskuntaruumiin välttämättömän 
jäsentymisen lakien kanssa.” Siis v. 1868: yksityisomistus ja 
palkkatyö ovat luonnon välttämättömyyksiä ja siksi oikeu
denmukaisia; v. 1876: molemmat ovat väkivallan ja ’’rosvouk-
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sen” seurausta, ja siis epäoikeutettuja. Emmekä millään voi 
tietää, mikä noin voimakkaasta nerosta muutaman vuoden 
kuluttua näyttää siveelliseltä ja oikeutetulta, ja siksi teemme 
joka tapauksessa paremmin, kun rikkauksien jakoa tarkastel
lessamme pidämme kiinni todellisista, objektiivisista talou
dellisista laeista, emmekä herra Dtihringin ohimenevistä, 
muuttuvista, subjektiivisista oikeus- ja epäoikeus-kuvitel- 
mista.

Jos meillä ei olisi parempaa varmuutta työntuotteiden ny
kyisen jakotavan ja sen mukana kurjuuden ja ylellisyyden, 
nälän ja yltäkylläisyyden huutavien vastakohtien läheneväs
tä kumoamisesta kuin tietoisuus, että tämä jakotapa on epä
oikeutettu, ja että oikeuden täytyy toki lopulta voittaa, niin. 
asiamme olisivat huonolla tolalla, ja me saisimme odottaa 
kauan. Keskiajan mystikoilla, jotka uneksivat tuhatvuotises
ta valtakunnasta, oli jo tietoisuus luokkavastakohtien epäoi
keudenmukaisuudesta. Uudemman historian kynnyksellä, 
350 vuotta sitten, Tuomas Miinzer julisti sitä äänekkäästi 
maailmalle. Englannin ja Ranskan porvarillisissa vallankumo
uksissa kajahtaa sama huuto ja — vaikenee. Ja kun sama 
kutsu nousta poistamaan luokkavastakohtia ja luokkaeroa- 
vaisuuksia, kutsu jolle työtätekevät ja kärsivät joukot 1830 
asti pysyivät kylminä, kun tämä kutsu nyt saa vastakaiun 
miljoonien tietoisuudessa, kun se nyt valtaa maan toisensa 
jälkeen ja samassa järjestyksessä ja samalla voimakkuudella, 
millä suurteollisuus eri maissa kehittyy, kun se yhden ihmis
polven aikana on saanut voiman, joka uhkaa kaikkia sitä vas
taan yhtyneitä voimia, ja voi olla varma voitostaan läheisessä, 
tulevaisuudessa, — niin miten tämä on selitettävissä? Siten, 
että uudenaikainen suurteollisuus on toisaalta luonut prole
tariaatin, luokan, joka ensi kerran historiassa voi asettaa 
vaatimuksen ei ainoastaan tämän tai tuon erikoisen luokka- 
järjestön taikka tämän tai tuon erikoisen luokkaetuoikeuden 
poistamisesta, vaan luokkien poistamisesta yleensä; ja joka 
on saatettu sellaiseen asemaan, että sen on pakko ajaa tämä 
vaatimus lävitse uhalla, että se muuten vajoaa kiinalaisen ku
lin olotilaan. Ja että sama suurteollisuus toisaalta on porva
ristosta luonut luokan, jolla on yksinoikeus kaikkiin tuotan- 
tovälineihin ja elintarvikkeisiin, mutta joka jokaisen teollisen 
nousukauden ja jokaisen sitä seuraavan pulan aikana osoittaa 
tulleensa kykenemättömäksi enää pitemmälle hallitsemaan 
valtansa yli kasvaneita tuotantovoimia; luokan, jonka johdol-.
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la yhteiskunta kiitää rappiotaan kohden niinkuin veturi, jon
ka kiinni juuttunutta jarruhanaa koneenkäyttäjä ei jaksa 
avata. Toisin sanoen: se johtuu siitä, että niin nykyaikaisen 
kapitalistisen tuotantotavan luomat tuotantovoimat kuin 
sen luoma tuotteiden jakojärjestyskin ovat joutuneet poltta
vaan ristiriitaan itse tämän tuotantotavan kanssa, ja jopa 
sellaisessa määrässä, että täytyy tapahtua tuotanto ja jako- 
tavan kumoaminen, joka poistaa kaikki luokkaeroavaisuudet, 
koska muuten tuhoutuu koko nykyaikainen yhteiskunta. Tä
hän kouriintuntuvaan, aineelliseen tosiasiaan, joka enemmän 
tai vähemmän selvässä muodossa tunkeutuu vastustamatto
man välttämättömästi riistettyjen proletaarien aivoihin, — 
tähän, eikä jokun kamariviisaan kuvitteluihin oikeudesta 
ja epäoikeudesta, perustuu uudenaikaisen sosialismin voiton- 
varmuus.

II. Väkivaltateoria

’’Yleisen politiikan suhde taloudellisen oikeuden muotoihin 
on minun järjestelmässäni niin ratkaisevasti ja samalla niin 
omaperäisesti määritelty, että erikoinen viittaus tähän tut
kimuksen helpoittamiseksi ei pitäisi olla tarpeeton. Poliittis
ten suhteiden muoto on historiallisesti perustavaa ja talou
delliset riippuvaisuudet ovat vain vaikutusta tai erikoistapa
uksia, ja sentähden aina toisarvoisia tosiasioita. Eräät uu
demmista sosialistisista järjestelmistä kohottavat silmiinpis
tävän, aivan nurinkurisen suhteen, ulkonäön, johtavaksi peri
aatteeksi, johtaen poliittiset laitokset alistettuina taloudelli
sista tiloista. Näitä toisarvoisia vaikutuksia on kyllä olemas
sa, ja nykyään ne tuntuvat eniten; mutta alkuperä on etsittä
vä välittömästä poliittisesta väkivallasta, "eikä suinkaan vä
lillisestä taloudellisesta mahdista.” Samoin toisessa kohden 
herra D&hring "lähtee siitä väitöksestä, että poliittiset tilat 
ovat ratkaisevana syynä taloudelliseen tilaan, ja että päin
vastainen suhde on vain toisarvoista vastavaikutusta... niin 
kauan kuin lähtökohdaksi ei oteta poliittista ryhmittymää sen 
itsensä tähden, vaan sitä käsitellään vain keinona ruokkimis- 
tarkoitusta varten, niin kauan piilee käsityksissä aimo annos 
taantumuksellisuutta, esiinnyttäköönpä miten jyrkän sosia
listisesti ja kumouksellisesti tahansa.”
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Tällainen on herra Duhringin teoria. Tässä ja monessa 
muussa kohdassa se yksinkertaisesti julistetaan, niin sanoak
seni säädetään noudatettavaksi. Pienimmästäkään todistus- 
yrityksestä tai vastakkaisen katsomuksen kumoamisyrityk- 
sestä ei ole puhettakaan missään näissä kolmessa paksussa 
kirjassa. Ja vaikka todistukset olisivat halpoja kuin karhun- 
marjat, ei herra Duhring sittenkään lahjoittaisi meille ainoa
takaan. Asiahan onkin jo todistettu sen kuuluisan syntiin
lankeemuksen avulla, jossa Robinson orjuutti Perjantain. Se 
oli väkivallanteko, siis poliittinen teko. Ja koska tuo orjuut
taminen on koko tähänastisen historian lähtökohta ja perus
totuus ja istuttaa historiaan epäoikeuden perisynnin, niin et
tä epäoikeus myöhemmissä vaiheissa on vain lieventynyt ja 

’muuttunut enemmän välillisiksi taloudellisiksi riippuvai- 
suusmuodoiksi”, koska kaikki tähän asti voimassa ollut ”vä- 
kivaltaomistus” on niinikään perustunut tälle alkuorjuutuk- 
selle, niin on selvää, että kaikki taloudelliset ilmiöt ovat seli
tettävissä poliittisten syiden avulla, nimittäin väkivallan avul
la. Kenelle tämä ei riitä, hän on salassa taantumuksellinen.

Huomautamme ensiksi, että täytyypä olla vähintäin yhtä- 
paljon itseensä rakastunut kuin herra Duhring pitääkseen 
noin ’’omalaatuisena” tätä käsitystä, jota se ei suinkaan ole. 
Kuvittelu, että poliittiset valtioteot muka ovat ratkaisevia 
historiassa, on yhtä vanha kuin historiankirjoituskin, ja se on 
pääasiallisena syynä siihen, että meille on säilynyt niin vähän 
tietoja näiden meluisten esiintymisten taustalla hiljaisesti 
tapahtuvasta ja todella eteenpäinvievästä kansojen kehityk
sestä. Tämä kuvitelma on ollut hallitsevana koko tähänasti
sessa historiankirjoituksessa, ja ensikerran sitä horjuttivat 
restauratioajan ranskalaiset porvarilliset historiankirjoitta
jat. ’’Omalaatuista” on tässä vain se, että herra Duhring taas
kaan ei tiedä mitään kaikesta tästä.

Edelleen: olettakaamme hetkiseksi, että herra Duhring on 
oikeassa siinä, että koko tähänastinen historia on typistettä
vissä ihmisen orjuuttamiseen toisen ihmisen taholta, niin em
me näinkään vielä ole päässeet läheskään asian ytimeen. Sillä 
heti herää kysymys: miten Robinson tuli Perjantain orjuut
tamiseen? Pelkästään huvin vuoksi? Ei ollenkaan. Näem
me päinvastoin, että Perjantai ’’orjana tai pelkkänä työkaluna 
pakotettiin taloudellisiin palveluksiin ja hänet pidetään yllä 
myöskin vain työkaluna”. Robinson on orjuuttanut Perjan
tain vain sitä varten, että Perjantai tekisi työtä Robinsonin
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hyväksi. Ja kuinka Robinson voi saada Perjantain työstä 
hyötyä itselleen? Vain sen avulla, että Perjantai tuottaa 
työllään enemmän elintarvikkeita, kuin Robinsonin täytyy hä
nelle itselleen antaa, jotta hän pysyisi työkunnossa. Robin
son siis, vastoin herra Dühringin selvää määräystä, ei ole ot
tanut Perjantain orjuuttamisen kautta syntynyttä ’’poliittis
ta ryhmittymää sen itsensä takia, vaan käsitellyt sitä yksin
omaan keinona ruokkimistarkoitusta varten.” Ja katsokoon 
nyt itse, miten hän suoriutuu herrastaan ja mestaristaan 
Dühringistä.

Siis tuo lapsellinen esimerkki, jonka herra Dühring haki 
esiin todistaakseen, että väkivalta on ’’historiallisesti perus
tava”, todistaakin, että väkivalta on vain keino, taloudellinen 
etu sitävastoin on tarkoitus. Yhtä paljon ’’perustavampi” 
kuin tarkoitus on "sen saavuttamiseksi käytettyyn keinoon ver
raten, yhtä paljon perustavampi on historiassa olosuhteiden 
taloudellinen puoli poliittiseen verraten. Esimerkki todistaa 
siis aivan päinvastaista, kuin sen piti todistaa. Ja aivan sa
moin kuin Robinsonin ja Perjantain, aivan samoin kaikissa 
tähänastisissa herruuden ja orjuuden tapauksissa. Käyt
tääksemme herra Dühringin hienoa sanontaa, orjuutus on ai
na ollut ’’keino ruokkimistarkoitusta varten” (ruokkimistar- 
koitus käsitettynä laajimmassa merkityksessä), ei koskaan ei
kä missään ’’sen itsensä takia” otettu poliittinen ryhmittymä. 
Pitää olla herra Dühring, voidakseen kuvitella, että verot val
tiossa ovat vain ’’toisarvoisia”, tai että nykyinen poliittinen 
ryhmittyminen hallitsevaksi porvaristoksi ja hallituksi prole
tariaatiksi olisi olemassa ’’sen itsensä takia”, eikä hallitsevan 
porvariston ’’ruokkimista” varten, nimittäin voitontekoa ja 
pääoman kasaamista varten.

Palatkaamme sentään vielä kahteen mieheemme. Robin
son tekee ’’miekka kädessä” Perjantain orjakseen. Mutta voi
dakseen tehdä tämän Robinson tarvitsee vielä jotain muuta
kin kuin miekan. Eihän kuka tahansa voi kä1 ttää orjaa hyö
dykseen. Voidakseen käyttää orjaa, pitää omata ensiksi työ- 
välineet ia tvön esineet orjan työtä varten, ja toi »'ksi_y ahneet 
hänen hengenpitimikseem Ennenkuin ori uus siis on mäK- 
dollinen, täytyy jo olla saavutettu määrätynlainen kehitys- 
porras tuotannossa ja erilaisuuden aste jaossa. Ja jotta orja- 
työ voisi tulla koko yhteiskunnan vallitsevaksi tuotantota
vaksi, tarvitaan vielä_paljon korkeammalle kehittynyt_tuo
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tanto, kauppa ja rikkauden kasautuminen. Vanhoissa luon
toperäisissä"yhteisöissä? maan yhteisomistuksen vallitessa, or
juutta joko ei lainkaan esiinny, tai se näyttelee aivan toisar
voista osaa. Samoin alkuajan Rooman talonpoikaiskaupun- 
gissa; mutta kun Roomasta tuli "maailmankaupunki”, ja Ita
lian maanomistus joutui yhä enemmän upporikkaiden omis
tajien vähälukuisen luokan käsiin, silloin orjaväestö tunki 
pois talonpoikaisväestön. Kun orjien määrä persialaissotien 
aikoina oli Korintissa 460.000 ja Aeginassa 470 000, ja vapaan 
väestön jokaista päätä kohti tuli kymmenen orjaa, niin tar
vittiin siihen vielä muutakin kuin ’’väkivaltaa”, nimittäin 
korkealle kehittynyt taide- ja käsiteollisuus ja laajalle ulot
tuva kauppa. Orjuus Amerikan Yhdysvalloissa perustui pal
jon vähemmän väkivaltaan kuin Englannin puuvillateolli
suuteen; niillä alueilla, joilla ei kasvanut puuvillaa, tai joilla 
ei harjoitettu orjataloutta puuvillavaltioita varten, niinkuin 
tehtiin rajavaltioissa, kuoli orjuus itsestään, ilman väkivallan 
käyttöä, pelkästään siksi, että se ei kannattanut.

Kun herra Duhring siis nimittää nykyistä omistusta väki- 
valtaomistukseksi ja määrittelee sen ’’sellaiseksi herruuden 
muodoksi, joka ei ole pelkästään lähimmäisten sulkemista 
pois luonnonvälineiden käytöstä elämää varten, vaan myös
kin, mikä merkitsee vielä paljon enemmän, jolla on pohjana 
ihmisen alistaminen orjanpalvelukseen” — niin kääntää hän 
koko suhteen ylösalaisin. Ihmisen alistaminen orjatyöhön 
kaakissa muodoissaan edellyttää sitä, että orjuuttajalla on 
työvälineet, joiden avuTTa Rän vain voi käyttää orjuutettuja, 
ja sitapajtsi"orTuuden yhteydessä vielä sitä, että hänellä on 
elintarvikkeita, joiden avulla vain hän voi pitää orjat hen
gissä. Siis kaikissa tapauksissa määrättyä keskimäärän ylit
tävää omaisuutta. Kuinka tämä on saatu? Joka tapauksessa 
on selvää, että se voi olla ryöstettyä, siis voi perustua väki
valtaan, mutta että se ei suinkaan ole välttämätöntä. Se voi 
olla työllä koottua, varastettua, kaupalla saatua, keinoteltua. 
Jopa sen täytyy olla työllä koottua ennenkuin se voidaan ryös
tää. —

Yksityisomistus ei suinkaan yleensä _ esiinny historiassa 
ryöstön ja väkivallan tuloksena. Päinvastoin. 5G" 5m?rsÄ 
sä jöTtälkkien Kinttuurikansöjen ikivanhoissa luontoperäisissä 
yhteisöissä, tosin määrättyihin esineisiin rajotettuna. Se ke
hittyy jo näiden yhdyskuntien sisällä, lähinnä vaihdossa vie
raiden kanssa, tavaran muotoon. Mitä enemmän yhteisön
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tuotteet saavat tavaran muodon, so. mitä vähemmän niitä 
tuotetaan tuottajien omaa kulutusta varten ja mitä enem
män vaihtotar koit uksessa, mitä enemmän vaihto myöskin näi
den yhteisöjen sisällä tunkee pois alkuajan luontoperäisen 
työnjaon, sitä erilaisemmaksi käy yhteisön jäsenten omistus- 
taso, sitä syvemmältä kaivautuu pohja maan vanhan yhteis
omistuksen alta, ja sitä nopeammin hajaantuu yhteisö palsta- 
talonpoikien kyläksi. Itämainen despotismi ja valloituksia 
harrastaneiden paimentolaiskansojen vaihtuva valta ei voinut 
mitään näille vanhoille yhteisöille vuosituhansiin, sitävastoin 
niiden luontoperäisen kotiteollisuuden vähittäinen tuhoami
nen suurteollisuuden tuotteiden kilpailun kautta saa ne yhä 
enemmän hajoamaan. Tässä on yhtä vähän kysymys väki
vallasta kuin Moselin varrella ja Hochwaldissa paraikaa ta
pahtuvassa ’’hovien” yhteispeltojen jaossa; talonpojat itse ha
vaitsevat oman etunsa mukaiseksi sen, että peltojen yksityis
omistus astuu yhteisomistuksen tilalle. Eipä edes alkuperäi
sen aristokratian syntyminen, sellaisena kuin se maan yhteis
omistuksen pohjalla tapahtui kelttien ja germaanien keskuu
dessa ja Intian viiden virran mailla, suinkaan lähinnä nojau
du väkivaltaan, vaan vapaaehtoisuuteen ja tottumukseen. 
Kaikkialla, missä yksityisomistusta muodostuu, tapahtuu tä
mä muuttuminen tuotanto- ja vaihtosuhteiden seurauksena, 
tuotannon kohottamisen ja vaihdon edistämisen etujen takia
— siis taloudellisista syistä. Väkivalta ei tällöin esitä mitään 
osaa. Onhan selvää, että yksityisomistusta täytyy jo olla ole- 
massa,*ennenKuin rosvo voi anastaa viekasta omaisuutta; että 
siis väkivalta voi kyllä muuttaa omaisuuden TTIäa,"mutta ei 
synnyttää yksityisomistusta sellaisenaan^

Selittääksemme ’’ihmisen alistamisen orjantyöhön” uusim
massa muodossaan, palkkatyössä, emme myöskään tarvitse 
väkivaltaa emmekä väkivaltaomistusta. Olemme jo mainin
neet, mitä osaa vanhojen yhteisöjen hajoamisessa, siis yksi
tyisomistuksen välittömässä tai välillisessä yleistämisessä, esit
tää työn tuotteiden muuttuminen tavaroiksi, niiden tuottami
nen vaihtoa varten, eikä omaa kulutusta varten. Mutta 
Marx on ’’Pääomassa” päivänselvästi osoittanut — ja herra 
Duhring varoo visusti puolella sanallakaan siilien kajoamasta
— että määrätyllä kehitysasteella tavaratuotanto muuttuu 
kapitalistiseksi tuotannoksi, ja että tällä asteella ’’tavara
tuotannosta ja tavarankiertokulusta riippuva omaksumisen 
laki eli yksityisomaisuuden laki muuttuu oman, sisäisen, vält-
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tämättömän dialektiikkansa nojalla suoraksi vastakohdak
seen. Vastikkeiden vaihto, joka näytti olevan alkuperäinen 
toimitus, on muuttunut niin, että vaihto tapahtuu vain näen
näisesti, kun näet ensiksikin itse työvoimaan vaihdettu pää
oman osa on vain osa ilman vastiketta omaksutusta vieraan 
työn tuotteesta, ia kun toiseksi sen tuottaja, työläinen, ei ole 
pakoitettu sitä vain korvaamaan, vaan myöskin antamaan 
siihen uuden lisätuotteen. Kapitalistin ja työläisen välisestä 
vaihtosuhteesta tulee siis pelkkä kiertokulkuprosessiin kuulu
va näennäisyys, vain muoto, joka on vieras itse sisällölle ja 
tekee sen salaperäiseksi. Työvoiman alituinen osto ja myynti 
on muoto. Sisältö on se, että kapitalisti yhä uudelleen muut
taa ilman vastiketta, suuremmaksi määräksi elävää vierasta 
työtä. Alkuaan näytti omistusoikeus perustuvan omaan työ
hön. Ainakin piti tämän käsityksen pitää paikkansa, kun 
vastatusten on vain yhtä oikeutettuja tavaranomistajia, kun 
vieras tavara voidaan omaksua vain niin, että oma tavara luo
vutetaan ja viimeksimainittu voidaan tuottaa vain työllä. 
Omaisuus esiintyy nyt kapitalistin puolella oikeutena omak
sua oman työnsä tuote. Omaisuuden ja työn ero tulee vält
tämättömäksi johtopäätökseksi laista, joka näyttää johtuvan 
niiden samaisuudesta.” Toisin sanoen: vaikka suljemme pois 
kaiken rosvouksen, kaiken väkivallanteon ja kaiken petoksen 
mahdollisuuden, vaikka otaksumme, että kaikki yksityis
omaisuus alunperin perustuu omistajan omaan työhön, ja 
että koko seuraavan kehityksen aikana vain yhtäsuuria ar
voja vaihdetaan keskenään, sittenkin tulemme tuotannon ia 
vaihdon edelleen kehittyessä väistämättömästi nykyiseen ka
pitalistiseen tuotantotapaan, tuotanto- ja elämänvälineiden 
monopolisoitumiseen toisen, vähälukuisen luokan käsiin, toi
sen, valtavan enemmistön muodostavan proletaarien luokan 
sorronalaisuuteen, keinottelun luontoiseen tuotannon ja 
kauppapulien jaksottaiseen vaihteluun ja koko nykyiseen 
anarkiaan tuotannossa. Asian kulku kokonaisuudessaan on 
selitettävissä pelkästään taloudellisista syistä johtuneeksi, il
man että rosvous, väkivalta, valtiollinen tai muu sekaantumi-

!j nen olisi ollut kertaakaan tarpeen. ’’Väkivaltaomistus” pal
jastuu tässäkin pelkäksi pöyhkeäksi fraasiksi, jonka tarkoi- 

j tuksena on peittää se, ettei asianomainen ole kyennyt ymmär
tämään asian todellista laitaa.

Tämä asian kulku on historiallisesti lausuttuna porvariston 
kehityshistoria. Jos ’’poliittiset olot ovat taloustilojen ratkai
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sevana syynä”, niin nykyaikainen porvaristo ei olisi kehitty
nyt taistelussa feodalismia vastaan, vaan olisi tämän vapaa
ehtoisesti tuottama sylilapsi. Jokainen tietää, että asia on 
päinvastoin. Oltuaan alunperin hallitsevalle feodaaliaatelis- 
tolle verovelvollinen, kaikenlaisista alustalaisista ja maaorjis
ta muodostunut sorrettu sääty, porvaristo on jatkuvassa tais
telussa aatelistoa vastaan valloittanut tältä mahtiaseman toi
sensa jälkeen, ja lopulta kehittyneimmissä maissa ottanut 
vallan tämän käsistä: Ranskassa välittömästi kukistamalla 
aateliston, Englannissa yhä enemmän ja enemmän porvaris
tuttamalla sitä ja liittämällä sen itseensä koristeelliseksi hui- 
pukseen. Ja kuinka se sai tämän aikaan? Pelkästään muut
tamalla ’’taloustilaa”, minkä jälkeen seurasi poliittisten olojen 
muuttuminen ennemmin tai myöhemmin, vapaaehtoisesti tai 
taistellen saavutettuna, porvariston taistelu feodaaliaatelis- 
toa vastaan on kaupungin taistelua maaseutua, teollisuuden 
taistelua-" BlaanoKiastusta. rahatalouden taistelua luontois
taloutta vastaan, ja porvarien ratkaisevina aseina tässä tais
telussa olivat sen, ensin käsityömäisen, myöhemmin manufak- 
tuuriksi edistyneen teollisuuden kehityksen ja kaupan laa
jentumisen johdosta jatkuvasti kasvavat taloudelliset mahti- 
keinot Koko tämän taistelun ajan oli poliittinen valta aate
listolla, poikkeuksena vain se aika, jolloin kuningasvalta käyt
ti porvaristoa aatelistoa vastaan pitääkseen sitä kurissa tä
män säädyn avulla; mutta siitä hetkestä alkaen, jolloin yhä 
vielä poliittisesti voimaton porvaristo kasvavan taloudellisen 
mahtinsa takia alkoi käydä vaaralliseksi, kuningasvalta liit
toutui taas aateliston kanssa ja aiheutti siten ensin Englan
nissa, sitten Ranskassa porvariston vallankumouksen. ’’Po
liittiset olot” olivat Ranskassa jääneet muuttumattomiksi, 
kun taas ’’taloustila” oli kasvanut ulos niiden puitteista. Po
liittiselta kannalta aateli oli kaikki, porvaristo ei mitään; yh
teiskunnallisen asemansa puolesta oli porvaristo nyt tärkein 
luokka valtiossa, aatelilta sensijaan olivat menneet kaikki sen 
yhteiskunnalliset toimet, ja se kantoi edelleen vain tuloissaan 
palkkion näistä menetetyistä toimista. Eikä siinä kyllin: 
porvaristo oli koko tuotantoineen puristettu keskiajan feodaa
listen poliittisien muotojen puitteisiin, joista tämä tuotanto 
— käsityökin, eikä yksin manufaktuuri — oli jo kauan sitten 
kasvanut irti: kaikkien noiden, pelkiksi tuotannon esteiksi ja 
kahleiksi käyneiden tuhansien ammattikunta-etuoikeuksien 
ja paikallisten sekä maakunnallisten tullirajojen puristuit es-
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ta. porvariston vallankumous teki tästä lopun. Mutta ei si- 
ten. ^että se nerräTDuhringin-perusväittämän mukaan olisi 
mukautunut taloustilan poliittisiin olosuhteisiin — sitä olivat 
juuri aatelisto ja kuningasvalta vuosikausia turhaan yrittä
neet — vaan päinvastoin siten, että se heitti sivuun tuon van
han mädän poliittisen rojun ja loi poliittiset olot, joiden puit
teissa uusi ’’taloustila” saattoi elää ja kehittyä. Se onkin täs
sä olemuksensa mukaisessa poliittisessa ja oikeudellisessa il
mapiirissä kehittynyt loistavasti, niin loistavasti, että porva
risto ei enää ole kaukana asemasta, jossa aatelisto oli v. 1789: 
porvaristosta tulee yhä enemmän paitsi yhteiskunnallisesti 
tarpeeton, myöskin yhteiskunnallinen este; se erottuu yhä 
enemmän tuotantotoiminnasta ja käy yhä enemmän ja enem
män pelkästään tuloja kahmivaksi luokaksi, niinkuin aatelis
to aikoinaan; oman asemansa mullistuksen ja uuden luokan, 
proletariaatin kehittämisen se on saanut aikaan ilman juifaan 
väkivalta temppujä, puhtaasti taloudellista tietä. Enemmän
kin. Se*ei sulfikiah öie Täntonut tällaista tulosta — tämä on 
päinvastoin vastustamattomalla voimalla toteutunut vastoin 
sen tahtoa ja tarkoitusta; sen omat tuotantovoimat ovat kas
vaneet pois sen johdon alaisuudesta, ja aivankuin luonnon 
välttämättömyydellä ne ajavat koko porvarillista yhteiskun
taa perikatoa ja kumousta kohti. Ja kun porvarit nyt vetoa
vat väkivaltaan varjellakseen romahtavaa ’’taloustilaa” luhis
tumasta, niin he todistavat sillä vain olevansa saman harha
luulon vankina kuin herra Duhring, että muka ’’poliittiset 
olot ovat taloustilan ratkaiseva syy”: että he kuvittelevat, ai
van samoin kuin herra Duhring, voivansa tuolla ’’primitiivil
lä”, ’’välittömällä poliittisella väkivallalla” muokata mieleisek
seen taloustilan, tuon "toisarvoisen tosiasian” ja sen kääntä
mättömän kehityksen, ja ampua siis Kruppin kanuunoilla ja 
mauserkivääreillä olemattomiin höyrykoneen ja sen käyntiin- 
paneman nykyaikaisen koneiston, maailmankaupan ja nykyi
sen pankki- ja luottokehityksen taloudelliset vaikutukset.

III. Väkivaltateoria (jatkoa)

Mutta katsotaanpa hieman lähemmin tätä herra Duhringin 
kaikkivoipaa ’’väkivaltaa”. Robinson orjuuttaa Perjantain 
’’miekka kädessä”. Mistä hän sai miekan? Eiväthän miekat
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Robinsonjuttujen kuvitelluilla saarillakaan vielä puissa kasva. 
Ja herra Diihring jättää tämän kysymyksen täysin vastaa
matta. Yhtä hyvin kuin Robinson saattoi hankkia itselleen 
miekan, yhtä hyvin voimme olettaa, että Perjantai eräänä 
kauniina aamuna astuu esiin ladattu revolveri kädessään, ja 
silloin koko ”väkivalta”-suhde muuttuu: Perjantai komentaa, 
ja Robinsonin on raadettava. Pyydämme lukijoilta anteeksi, 
että hain yhtämittaa palaamme tähän oikeastaan lastenkama
riin eikä tieteeseen kuuluvaan Robinson- ja Perjantai-juttuun, 
mutta minkä sille voimme? Meidän on pakko tunnollisesti 
soveltaa herra Diihringin aksiomaattista metodia, eikä ole 
meidän syymme, että tällön aina liikumme pelkän lapsellisuu
den piirissä. Siis revolveri voittaa miekan, ja lapsellisimmal- 
lekin aksioomamaakarille käynee näin ymmärrettäväksi, että 
väkivalta ei ole pelkkä tahtotoiminto, vaan vaatii tehotakseen 
sangen reaalisia edellytyksiä, nimittäin työkaluja, joista täy
dellisemmät vievät voiton epätaydellisemmistä; että edelleen 
nämä työkalut on täytynyt tuottaa, millä on samalla sanottu 
se, että täydellisempien väkivalta-työkalujen, siis yleensä asei
den tuottaja voittaa epätäydeiiisempien tuottajan, ja että sa
nalla sanoen, väkivallan voitto perustuu aseiden tuotantoon, 
ja tämä taas tuotantoon yleensä, siis — ’’taloudelliseen mah
tiin”, ’’taloustilan”, väkivallan käytettävissä oleviin aineel
lisiin keinoihin.

Väkivalta, se on nykyään armeija ja sotalaivasto, ja ne mo
lemmat maksavat, niinkuin suruksemme tiedämme, ’’hirvit
tävän paljon kultaa”. Mutta väkivalta ei voi tehdä rahaa, se 
voi korxemtaan ottaa pois jo_valmiiksi tehtyä, eikä sekaan pal
joa auta, kuten'olemme samoin suruksemme kokeneet Rans
kan miljardeista. Rahan täytyy siis viimekädessä olla talou
dellisen tuotannon kautta hankittua, väkivallan määrää siis 
taaskin taloustila, joka silie hankkii varusteet ja pitää sfeft 
työkalut kunnossa. Eikä siinä kyllin. Miltään ei ole* enem
män riippuvainen taloudellisista ehdoista kuin juuri armeija 
ja laivasto. Aseistus, sotavoimien kokoonpano, organisatio, 
taktiikka ja strategia riippuvat kaikissa suhteissa kunkin 
ajan tuotantoasteesta ja liikennevälineistä. Mullistavasti ei
vät tässä ole vaikuttaneet nerokkaiden sotaherrojen ’’järjen 
vapaat luomukset”, vaan parempien aseiden keksiminen ja 
sotilasaineksen muuttuminen; nerokkaiden sotaherrojen vai
kutus rajoittuu parhaassa tapauksessa taistelutavan sovelta
miseen uusien aseiden ja soturien mukaiseksi.
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14:nnen vuosisadan alussa tuli ruuti arabialaisilta länsi
eurooppalaisille, ja niinkuin jokainen koululapsikin tietää, se 
mullisti koko sodankäynnin. Mutta ruudin ja tuliaseiden 
käytäntöönotto ei suinkaan ollut mikään väkivallanrejco. 
vaan teol]lnen;-sttt'täl6(raeninen edistysaskel. Teollisuus on 
teollisuutta, kohdistukoon se esineiden tuottamiseen tai tu
hoamiseen. Ja tuliaseiden käytäntöönotto vaikutti mullistavas- 
ti paitsi itse sodankäyntiin, myöskin poliittisiin herruus- ja 
alistussuhteisiin. Ruudin ja tuliaseiden hankkimiseen tarvit
tiin teollisuutta ja rahaa, ja molempia oli kaupunkiporvareil- 
la. Tuliaseet olivat sentähden alusta alkaen kaupunkien ja 
kaupunkeihin nojautuneen voimistuvan yksinvallan aseina. 
Siihen asti vaikeasti valloitettavani aatelislinnain kivimuurit 
luhistuivat porvarien tykkien edessä, ja porvarien pyssyjen 
kuulat tunkeutuivat ritaripanssarien lävitse. Aateliston haar
niskoidun ratsuväen mukana murtui myös aatelin valta; por
variston kehityksen mukana tulivat jalkaväki ja tykistö yhä 
ratkaisevammiksi aselajeiksi; tykistön pakoittamana täytyi 
sotatoimen liittää itseensä uusi, aivan teollinen alaosasto: 
insinöörilaitos.

Tuliaseiden kehittyminen tapahtui perin vitkallisesti. Tykki 
pysyi kömpelönä, pyssynpiippu karkeana monista osakeksin- 
nöistä huolimatta. Kului yli kolme vuosisataa ennenkuin 
saatiin aikaan kivääri, joka kelpasi koko jalkaväen aseistuk
seksi. Vasta 18:nnen vuosisadan alussa pistimellä varustettu 
piilukkopyssy lopullisesti tunki keihään pois jalkaväen aseis
tuksesta. Silloinen jalkaväki oli tiukasti harjoitettua, mutta 
aivan epäluotettavaa, vain keppikurilla koossa pidettävää, yh
teiskunnan kehnoimmista aineksista, usein pakkokeinoin vi
hamielisistä sotavangeista kokoon haalittua ruhtinaiden sota
väkeä, ja ainoa taistelumuoto, jossa nämä sotilaat saattoivat 
käyttää uutta kivääriä, oli linjataktiikka, joka saavutti huip
pukohtansa Fredrik II aikana. Sotajoukon koko jalkaväki 
järjestettiin kolmiosaisen, hyvin pitkän nelikulmion muotoon, 
ja se liikkui taistelujärjestyksessä vain kokonaisuutena; kor
keintaan sallittiin toisen siiven työntyä hieman eteenpäin tai 
jäädä jälkeen. Tämä avuton massa kykeni järjestyksessä 
liikkumaan vain aivan tasaisella kentällä ja silläkin vain hi
taassa tahdissa (75 askelta minuutissa); taistelujärjestyksen 
muuttaminen tappelun aikana ei käynyt päinsä, ja voitto tai 
tappio ratkaistiin yhdellä iskulla lyhyessä ajassa, heti kun jal
kaväki kerran oli tuleen joutunut.
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Näitä kömpelöitä linjoja vastaan astuivat Amerikan vapaus
sodassa kapinallisten joukkueet, jotka kylläkään eivät osan
neet marssia tahdissa, mutta osasivat sitä paremmin ampua 
rihlapyssyillään, jotka taistelivat omien etujensa puolesta ei
vätkä siis karanneet niinkuin värvätyt joukot, ja jotka eivät 
tehneet englantilaisille sitä palvelusta, että olisivat astuneet 
näitä vastaan samoin linjassa ja avoimella kentällä, vaan tap- 
pelivat hajallisina, nopeasti liikkuvina ampujaryhminä ja py
syttelivät metsien suojassa Linja oli täällä voimaton ja sen 
löivät näkymättömät ja tavoittamattomat vastustajat. Oli 
siis keksitty ampujien avorivistö — uusi taistelutapa muuttu
neen sotilasaineksen seurauksena.

Minkä Amerikan vallankumous oli pannut alulle, sen täy
densi Ranskan vallankumous, myöskin sotilaallisella alalla. 
Liittoutuneiden harjaantuneita, värvättyjä sotajoukkoja vas
taan se saattoi niinikään panna vain huonosti harjoitetut, 
mutta lukuisat massat, koko kansan sotakuntoisen miesväen. 
Mutta näiden massojen oli puolustettava Pariisia, siis suojel
tava määrättyä aluetta, ja se ei käynyt saavuttamatta voittoa 
avoimessa joukkotaistelussa. Pelkkä tarkka-ampujataistelu 
ei riittänyt: oli löydettävä myös muoto, jossa suurten joukko
jen käyttäminen oli mahdollista, ja se löytyi: kolcmna, marssi- 
rivistö. Kolonnajärjestyksessä saattoivat vähemmänkin har
jaantuneet joukot liikkua melkoisessa järjestyksessä ja suu
remmalla marssinopeudella (100 askelta ja enemmänkin mi
nuutissa), sitä noudatettaessa voitiin murtaa vanhan linja- 
järjestyksen kankeat muodot, taistella kaikenlaatuisessa, siis 
linjalle mitä epäedullisimmassakin maastossa, ryhmittää jou
kot millä tavoin vain tarvittiin ja pidättää vihollisen linjoja 
yhdessä hajallaan olevain toimivien tarkka-ampujain avulla, 
sitoa ne, väsyttää niitä, kunnes oli tullut hetki, jona ne yh
dessä reservinä olleiden massojen kanssa murretaan aseman 
ratkaisevassa kohdassa. Tämä uusi taistelutapa, joka perustui 
ampumaketjujen ja kolonnain yhdistelmään ja armeijan ja
koon itsenäisiin, kaikista aselajeista kokoonpantuihin divi
siooniin tai armeijakuntiin, taistelutapa, jonka Napoleon ke
hitti täydelliseksi niin taktillisesti kuin strategisestikin, oli 
käynyt välttämättömäksi Ranskan vallankumouksen muutta
man sotilasaineksen takia. Mutta sillä oli lisäksi vielä kaksi 
hyvin tärkeätä teknillistä edellytystä: ensiksi Gribeauvalin 
konstruoima kevyempi kenttätykin lavetti, jonka avulla vain 
tämän taistelutavan vaatima nopeampi liikunta kävi mahdol
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liseksi, ja toiseksi Ranskassa v. 1777 käytäntöönotettu, met
sästyskivääristä lainattu, ennen piipun suuntaan suorana jat
kuneen kiväärintukip kaarros, joka teki mahdolliseksi tarkan 
tähtäämisen ja osumisen yksityiseen mieheen. Ilman tätä na- 
rannusta ei vanhoja kiväärejä olisikaan voitu käyttää ket
jussa.

Koko kansan aseistamisen vallankumouksellinen järjestel
mä rajoitettiin pian pakolliseksi asevelvollisuudeksi (joka jätti 
varakkaille mahdollisuuden palkata toisen tilalleen), ja tässä 
muodossa sen hyväksyivät useimmat mannermaan suuret val
tiot. Vain Preussi yritti nostoväkensä avulla käyttää kansan 
aseellisia voimia suuremmassa määrässä. Preussi oli myös 
ensimmäinen valtio, joka varusti koko jalkaväkensä uusim
malla aseella, takaaladattavalla rihlakiväärillä, sittenkun vv. 
1830 ja 1860 välillä kehitetty sotakelpoinen suustaladattava 
rihlakivääri oli näytellyt loppuun lyhyen osansa. Näistä mo
lemmista uudistuksista se sai kiittää voittoaan v. 1866.

Saksalais-ranskalaisessa sodassa törmäsivät ensi kerran 
vastakkain armeijat, joilla kummallakin oli takaaladattavat 
rihlakiväärit, ja molemmilla oleellisesti samat taktilliset muo
dostelmat, jotka olivat vallitsevina vanhan sileäpiippuisen 
piilukkopyssyn aikoina. Vain Preussi oli, ottamalla käytäntöön 
komppania-kolonnamuodostelman, yrittänyt keksiä uutta 
aseistusta paremmin vastaavan taistelumuodon. Mutta kun 
Preussin kaarti elok. 18 p:nä St. Privafin luona vakavasti 
kokeili komppania-kolonnaa, menettivät eniten tuleen joutu
neet viisi rykmenttiä korkeintaan kahden tunnin kuluessa 
enemmän kuin kolmanneksen miesvahvuudestaan (176 up
seeria ja 5.114 miestä), ja siitä lähtien oli myös komppania- 
kolonna taistelumuotona tuomittu, yhtä varmasti kuin patal
joona-kolonna ja linjarivistö; luovuttiin kaikesta yrityksestä
kin panna enää minkäänlaisia suljettuja joukkoja alttiiksi vi
hollisen kivääritulelle, ja saksalaisten puolelta käytiin taiste
luja yksinomaan tiheinä ampumaketjuina, joiksi kolonna jo 
sitä ennenkin säännöllisesti oli murhaavan kuulasateen alla 
itsestään hajaantunut, vaikka sitä vastaan oli upseeripiirien 
taholta taisteltu järjestyksenvastaisena; ja samoin tuli syöksy 
ainoaksi liikuntatavaksi vihollisen kivääritulen piirissä. Sota
mies oli taas kerran ollut älykkäämpi kuin upseeri; ainoan 
taistelumuodon, joka tähän saakka on takaaladattavan kivää
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rin tulessa osoittautunut kestäväksi oli hän keksinyt vaisto- 
varaisesti ja pani sen menestyksellisesti käytäntöön johdon 
vastaanhangoittelusta huolimatta.

Saksalais-ranskalainen sota toi mukanaan käänteen, jonka 
merkitys on täysin toinen kuin kaikkien aikaisempien. En
siksikin ovat aseet nyt niin täydellisiä, että enää ei ole sellai
nen parannus mahdollinen, jolla olisi mullistava vaikutus. 
Kun jo on olemassa kanuunoja, joilla voidaan osua pataljoo
naan mikäli silmä vain sen eroittaa, ja kiväärejä, jotka yksi
tyisen miehen maalitauluna ollessa suorittavat saman, ja 
joiden lataaminen vie vähemmän aikaa kuin tähtääminen, 
niin ovat kaikki lisäparannukset kenttäsotaa varten enem
män tai vähemmän yhdentekeviä. Kehityksen kausi on tältä 
puolelta siis oleellisesti päättynyt. Mutta toiseksi tämä sota 
on pakottanut kaikki mannermaan suurvaltiot ottamaan 
käytäntöön preussilaisen nostoväkijärjestelmän parannetussa 
muodossa ja sen mukana sotilastaakan, jota kantaessaan nii
den täytyy muutamien vuosien kuluessa joutua perikatoon. 
Armeijasta on tullut valtion päätarkoitus, siitä on tullut itse
tarkoitus; kansat ovat enää olemassa vain tuottaakseen ja 
elättääkseen sotilaita. Militarismi hallitsee Eurooppaa ja nie
lee sen. Mutta tämä militarismi kantaa itsessään myös oman 
perikatonsa itua. Eri valtioiden välinen keskinäinen kilpailu 
pakottaa ne toisaalta käyttämään vuosi vuodelta yhä enem
män rahaa armeijaan, laivastoon, tykistöön jne., siis yhä 
enemmän ja enemmän jouduttamaan finanssiromah- 
dusta; toisaalta yleisen asevelvollisuuden yhteydessä 
yhä vakavammin totuttamaan aseiden käyttöön lo
pulta koko kansan, siis tekemään kansan kyke
neväksi määrättynä hetkenä panemaan tahtonsa 
täytäntöön komentavaan sotilasvaltaan nähden. Ja tämä 
hetki tulee niin pian kuin kansan suurella joukolla — kau
punkien ja maaseudun työläisillä ja talonpojilla — on tah
toa. Sinä hetkenä ruhtinaiden armeija muuttuu kansan ar
meijaksi; koneisto kieltäytyy tottelemasta, militarismi tuhou
tuu oman kehityksensä dialektiikkaan. Mitä porvarillinen 
demokratia v. 1848 ei kyennyt tekemään juuri sentähden, kos
ka se oli porvarillista eikä proletaarista, nimittäin antamaan 
tahtoa työtätekeville joukoille, tahtoa, jonka sisältö vastaa 
niiden luokka-asemaa — sen tekee sosialismi varmasti. Ja se 
merkitsee sitä, että sisältäpäin räjäytetään rikki militarismi 
ja sen mukana kaikki vakinaiset armeijat.
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Tämä on yksi uudenaikaisen jalkaväenhistoriamme opetuk
sista. Toinen opetus, joka vie meidät jälleen takaisin herra 
Diihringin luo on se, että armeijain koko organisatio ja tais- 
telutapa, ja samalla voitto ja tappio, osottautuu aineellisista, 
so. taloudellisista ehdoista riippuvaiseksi; riippuvaiseksi ih
mis- ja asemateriaalista, siis kansakunnan laadusta ja mää
rästä sekä tekniikasta. Vain sellainen metsästäjäkansa kuin 
amerikkalaiset saattoi keksiä ampumaketjun — ja he olivat 
metsästäjäkansaa puhtaasti taloudellisista syistä, aivan sa
moin kuin samaiset vanhojen valtioiden jenkit nyt pelkästään 
taloudellisista syistä ovat muuttuneet talonpojiksi, teollisuu- 
denharjoittajiksi, merenkulkijoiksi ja kauppamiehiksi, jotka 
eivät enää väijy riistaa aarniometsissä, mutta sitä paremmin 
keinottelun kentillä, jolla alalla ovatkin jo päässeet pitkälle 
käyttäessään suuria joukkoja hyväkseen. — Vain Ranskan 
vallankumouksen tapainen liike, joka vapautti taloudellisesti 
porvarin ja nimenomaan talonpojan, saattoi löytää massa- 
armeijan ja vapaat liikuntamuodot, joihin vanhat jäykät lin
jat murtuivat — näiden puolustaman yksinvallan sotilaalli
set kuvat. Ja kuinka tekniikan edistysaskeleet, niin pian 
kuin ne tulivat sotilaallisesti käyttökelpoisiksi ja myös käyte
tyiksi, heti melkeinpä väkivaltaisesti pakottivat muuttamaan, 
jopa mullistamaan taistelutavan, usein kaiken lisäksi vastoin 
armeijan johdon tahtoa, sen olemme nähneet tapaus tapauk
selta. Miten suuresti sodankäynti senlisäksi riippuu oman 
rintamantakaisen alueen sekä sotanäyttämön tuotantokyvys
tä ja liikennevälineistä, sen voi herra Duhringille nyt jo sel
vittää joku toimelias aliupseeri. Lyhyesti: aina ja kaikkialla 
ovat juuri taloudelliset ehdot ja valtakeinot olleet auttamassa 
’’väkivaltaa” voittoon, ilman niitä se lakkaa olemasta väki
valtaa, ja ken haluaisi Diihringin periaatteiden mukaan 
uudistaa sotalaitosta päinvastaiselta kannalta lähtien, hän ei 
voisi niittää muuta kuin selkäsaunoja.1

Jos nyt menemme maalta merelle, niin siinä tarjoutuu tut
kittavaksemme yksistään viimeisten parinkymmenen vuoden 
kuluessa tapahtunut vieläkin valtavampi mullistus. Krimin 
sodan taistelulaiva oli kaksi- ja kolmikansinen, 60—100 ka-

1 Preussin yleisesikunnassa tiedetään tämä myös jo sangen hyvin. 
’’Sotalaitoksen perustana on ensi sijassa kansojen taloudelli
nen elämäntila yleensä”, sanoo Max Jähns, yleisesikuntakapteeni, 
eräässä tieteellisessä esitelmässä (Köln. Zeitung, huhtik. 20 p. 1876, 
kolmas lehti.) — Engelsin huomautus.
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nuunainen puinen alus, joka liikkui vielä pääasiassa purjein, 
ja jolla heikko höyrykone oli vain apulaitteena. Sen aseistuk
sena olivat etupäässä 32-naulaisia kuulia ampuvat, noin 50 
sentneriä2 painavat tykit, niiden ohella vain muutamia 68- 
naulaisia kuulia ampuvat 95 sentnerin painoisia. Sodan lop
puun mennessä ilmestyivät rautapanssariset uivat patterit, 
kömpelöt, miltei liikkumattomat, mutta silloisilla tykeillä lä
päisemättömät hirviöt. Pian vedettiin rautapanssari myöskin 
taistelulaivojen ylle; aluksi vielä ohutta, 4 tuuman rautapans- 
saria pidettiin jo äärimmäisen raskaana panssarina. Mutta 
tykistön kehitys ylitti pian panssaroinnin; jokaiselle suurem
malle panssarivahvuudelle, jota edellisen jälkeen käytettiin, 
löytyi uusi, raskaampi tykki, joka sen helposti läpäisi. Näin 
olemme toisella puolen tulleet nyt jo 10, 12, 14, 24 tuuman 
panssarivahvuuksiin (Italia aikoo rakennuttaa aluksen, jon
ka panssari on kolme jalkaa paksu); toisella puolen rihlattui- 
hin tykkeihin, joiden putkipaino on 25, 35, 80 jopa 100 tonnia 
(20 sentneriä) ammuksien paino 300, 400, 1700 ja aina 2000 
naulaa ja jotka ampuvat ennenkuulumattoman kauas. Ny
kyinen taistelulaiva on jättiläismäinen panssaroitu potkuri- 
laiva, kantavuudeltaan 8—9.000 tonnia ja konevoimaltaan 
<5—8.000 hevosvoimaa, käännettävine tomeineen; siinä on 4, 
korkeintaan 6 raskasta tykkiä ja vesirajan alapuolella keulas
sa sijaitseva puskuri vihollislaivojen upottamista varten; se 
on yksi ainoa jättiläiskone, jolle höyry antaa nopeuden ja sen 
lisäksi kääntää peräsimen, nostaa ja laskee ankkurin, kään
tää tornin, suuntaa ja lataa tykit, pumppaa ulos veden, nos
taa ylös ja laskee alas veneet, joita itseäänkin osittain kuljet
taa höyryvoima jne. Ja kilpailu panssaroinnin ja tykkien te
hon välillä on niin kaukana päättymisestään, että laiva ny
kyään säännöllisesti ei enää täytä vaatimuksia, vaan on jo i 
vanhentunut, ennenkuin se on laskettu vesille. Senlisäksi et- 1 
tä nykyaikainen taistelulaiva on nykyaikaisen teollisuuden I 
tuote, se on myös sen koe-esine, uiva tehdas — ennenkaikkea | 
rahantuhlausta varten. Maa, jossa suurteollisuus on pisim
mälle kehittynyt, omaa miltei yksinoikeuden näiden laivojen 
rakentamisen alalla. Kaikki turkkilaiset, miltei kaikki venä
läiset ja useimmat saksalaiset panssarilaivat on rakennettu 
Englannissa; vähänkään käyttökelpoisia panssarilevyjä val
mistetaan miltei vain Sheffieldissä; niistä Euroopan kolmesta

- Tarkoitetaan saksalaista sentneriä = 50 kg. — Toim.
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rautatehtaasta, jotka yksin kykenevät valmistamaan ras
kaimpia tykkejä, on kaksi (Woolwich ja Elswick) Englannis
sa, kolmas (Krupp) Saksassa. Tästä selviää kouriintuntu- 
vimmin, kuinka se ’’välittömästi poliittinen väkivalta”, joka 
herra Duhringin mukaan on ’’taloustilan ratkaiseva syy”, 
onkin täydellisesti talouselämän tilasta riippuvainen; miten 
merien väkivaltatyökalun, taistelulaivan tuottaminen, vielä
pä sen käsittelykin, itse on tullut uudenaikaisen suurteohi- 
suuden haaraksi. Ja että näin on käynyt, se ei ole kenellekään 
vastenmielisempää kuin itse väkivallalle, valtiolle, jolle nyt 
yksi laiva maksaa yhtä paljon kuin aikaisemmin koko pieni 
laivasto; valtiolle, jonka täytyy vain katsella, miten nämä kal
liit laivat jo ovat vanhentuneet, siis menettäneet arvonsa en
nenkuin ovat edes päässeet vesille, valtiolle, jota harmittaa 
vähintäin yhtä paljon kuin herra Duhringiä se, että ’’talous
tilan” mies, insinööri, on nyt laivalla paljon tärkeämpi kuin 
'’välittömän väkivallan” mies, kapteeni. Meillä sitävastoin 
ei ole mitään syytä kiukutella nähdessämme, miten tässä 
kilpailussa panssarin ja tykin välillä taistelulaiva kehittyy niin 
korkeaksi taidontuotteeksi, että siitä tulee yhtä mahdottoman 
kallis kuin sotakelvotonkin,' ja miten tämä taistelu siten 
myös tuo merisodan alalla esille ne sisäiset dialektiset liikun
talait, joiden mukaan militarismi, niinkuin jokainen muukin 
historiallinen ilmiö, kukistuu oman kehityksensä seurauksiin.

/ Tässäkin siis näemme päivänselvästi, että mitenkään ei ole 
oikein se, että olisi ’’alkuperä etsittävä välittömästi poliittises
ta väkivallasta, eikä suinkaan jostain välillisestä taloudelli
sesta mahdista”. Päinvastoin. Mikä erottautuu itse väkival
lan ’’alkuperäksi”? Taloudellinen mahti, se että käytettävissä, 
on suurteollisuuden voimakeinot. Uudenaikaisiin taistelulai- 
voihin nojautuva poliittinen valta merellä osottautuu kaikkea 

j muuta kuin ’’välittömäksi”, sen välittää taloudellinen mahti, 
»metallurgian korkea kehitys, määräysvalta taitaviin teknik
koihin ja tuottoisiin hiilikaivoksiin nähden.

Mutta mitäpä siitä! Annettakoon ylipäällikkyys seuraavas- 
sa merisodassa herra Duhringille, niin hän kyllä tuhoaa kaik

* Tämä näyttää välttämättömästi toteutuvan siten, että täyden
netään suurteollisuuden viimeistä tuotetta merisodassa, itseliikkuvaa 
torpedoa; pienin torpedovene olisi siten voittanut mahtavimman 
panssarilaivan. (Muistettakoon muutoin, että ylläoleva on kirjoitettu 
v. 1878.) !Engelsin huomautus.)
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ki taloustilan orjuuttamat panssarilaivastot ilman torpedoja 
ja muita taidonnäytteitä — aivan yksinkertaisesti vain ’’vä
littömän väkivaltansa” voimalla.

IV. Väkivaltateoria (loppu)

’’Hyvin tärkeä seikka sisältyy siihen, että tosiasiassa her
ruutta luontoon nähden on ensin ylipäänsä (!) edeltänyt her
ruus ihmiseen nähden (herruus on edeltänyt!). Maaomaisuu
den taloudellinen käyttö laajassa mittakaavassa ei ole mil
loinkaan eikä missään tapahtunut ilman, että sitä on edeltä
nyt ihmisen orjuuttaminen johonkin orjuuden taikka vero- 
työn muotoon. Edellytyksenä taloudelliselle vallalle esineihin 
on ollut ihmisen poliittinen, yhteiskunnallinen ja taloudelli
nen valta toiseen ihmiseen. Miten voitaisiin edes ajatella 
suurta tilanherraa ilman, että ajatuksiin samalla sisällyte
tään hänen valtansa orjiin, maaorjiin tai välillisesti epävapai
hin? Mitä saattoikaan merkitä ja mitä merkitsee voimaperäi
selle maanviljelykselle yksilön voima, joka suorittaa kylvöä 
korkeintaan perheensä voimien avustamana? Maan käyttämi
nen tai taloudellisen vallan laajentaminen tällä maalla sel
laisessa mittakaavassa, joka ylittää yksilön luonnolliset voi
mat, on tähänastisessa historiassa ollut mahdollista vain si
ten, että maanomistuksen perustamisen edellä tai samaan 
aikaan sen kanssa on suoritettu myöskin ihmisen orjuutta
minen. Kehityksen myöhemmissä vaiheissa on tämä orjuu
tus lieventynyt... sen nykyisenä muotona sivistyneimmissä 
valtioissa on poliisivallan enemmän tai vähemmän ohjailema 
palkkatyö. Viimemainittuun perustuu siis käytännöllinen 
mahdollisuus nykyisen rikkauden siihen lajiin, joka ilmenee 
laajemmassa maanhallinnassa ja (!) suuremmassa maan
omistuksessa. On itsestään ymmärrettävää, että rikkauden 
jakautumisen kaikki muut lajit ovat selvitettävissä historial
lisesti samanlaisella tavalla, ja ihmisen epäsuoraa riippuvai
suutta ihmisestä, joka nykyään muodostaa taloudellisesti pi
simmälle kehittyneiden olosuhteiden peruspiirteen, ei voida 
ymmärtää eikä selittää itsestään, vaan ainoastaan jonkin ai
kaisemman välittömän alistamisen ja anastamisen jonakin 
muuntuneena perintönä.” Näin herra Duhring.

Väittämä: (Ihmisen) herruus luontoon nähden edellyttää 
(ihmisen) herruutta toiseen ihmiseen.

179



FRIEDRICH ENGELS

Todistus: Maaomaisuuden taloudellinen käyttö laajemmas
sa mittakaavassa ei ole milloinkaan eikä missään tapahtunut 
muuten kuin orjien avulla

Todistuksen todistus: Kuigfca VQiolla olemassa suurmaan
omistajia "ilman örjia, koska suurmaanomistaja perheineen 
kykenisi ilman orjia muokkaamaan vain pienen osan tiluk
sistaan.

Siis: Sen todistamiseksi, että voidakseen alistaa, luonagn 
alaisekseen. ihmisen täytyi ensin orjuuttaa ihminen, herra 
DGTifing vaihtaa ’’luonnon” ilman muuta ’’maanomistukseksi 
laajemmassa mittakaavassa” ja tämän — ei tiedetä kenen? 
— maanomistuksen jonkun suuren maanomistajan omaisuu
deksi, herran, joka luonnollisesti ei voi viljellä maataan ilman 
orjia.

Ensinnäkään ’’herruus luontoon nähden” ja ’’maanomis
tuksen taloudellinen käyttö” eivät suinkaan ole sama asia. 
Valtaa luontoon nähden ylläpidetään teollisuudessa aivan toi
sin, valtavammassa mitassa kuin maanviljelyksessä, jonka 
yhä vielä on pakko alistua sääsuhteisiin, sensijaan että hal
litsisi niitä.

Toiseksi, jos rajotumme maanomistuksen taloudelliseen 
käyttöön laajemmassa mittakaavassa, niin tulee kysymyk
seen, kenelle tämä maaomaisuus kuuluu. Ja silloin emme näe 
kaikkien kulttuurikansojen historian alussa ’’suuria tilanher
roja”, joita herra Diihring tässä yrittää meille uittaa silmän- 
kääntötyyliinsä, nimittäen sitä ’’luonnolliseksi dialektiikak
si”, vaan tapaamme heimo- ja kyläyhteisöt yhteismaineen. 
Intiasta Irlantiin saakka on maanomistuksen taloudellinen 
käyttö laajemmassa mittakaavassa alkujaan tapahtunut täl
laisten heimo- ja kyläyhteisöjen avulla, milloin peltomaiden 
yhteiskunnallisena viljelyksenä yhteisön tarpeiksi, milloin 
yksityisesti yhteisön määräajaksi perheille jakamilla pelto- 
palstoilla, säilyttämällä edelleen metsä- ja hakamaiden yh
teiskäytön. Kuvaavaa herra Duhringin ’’syvälle ulotetuille 
erikoistutkimuksille poliittisella ja juridisella alalla” on taas
kin se, että hän ei tiedä kaikesta tästä mitään; että hänen 
kaikki teoksensa ilmaisevat, ettei hän lainkaan tunne Mau- 
rerin käänteentekeviä kirjoituksia alkuperäisestä saksalaises
ta mark-järjestelmästä, koko saksalaisen oikeuden perustas
ta, eikä pääasiassa Maurerin aiheuttamaa yhä kasvavaa kir
jallisuutta, joka käsittelee maanhallinnan alkuperäisen yh
teiskunnallisuuden tutkimusta kaikkien Euroopan ja Aasian
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kulttuurikansojen keskuudessa, sekä esittää sen erilaisia ole
massaolon ja hajaantumisen muotoja. Samoinkuin herra 
Duhring oli ’’itse itselleen hankkinut koko tietämättömyy
tensä” ranskalaisen ja englantilaisen oikeuden alalta, ja niin 
suuri kuin se olikin, niin vielä paljon suurempi on hänen tie
tämättömyytensä saksalaisen oikeuden alalla. Mies, joka niin 
valtavasti vihastuu sentähden, että yliopiston professoreilla 
on niin rajoitettu näköpiiri, tämä mies on saksalaisen oikeu
den alalla edelleenkin korkeintaan siinä, missä professorit oli
vat kaksikymmentä vuotta sitten.

On herra Duhringin pelkkää ’’vapaata luomusta ja kuvitte
lua”, kun hän väittää, että maanomistuksen taloudelliseen 
käyttöön laajemmassa mittakaavassa ovat muka tarpeen ti
lanherrat ja orjat. Kaikkialla itämailla, jossa maanomistaja
na on yhteisö tai valtio, puuttuu kielestä vieläpä kokonaan sa
na ’’tilanherra”, jota herra Duhring voi kysyä englantilaisilta 
juristeilta, jotka Intiassa samoin turhaan ovat kiusanneet it
seään kysymyksellä: kuka on maanomistaja? — samoin kuin 
autuaasti kuollut Henrik LXXII Reuss-Greiz-Schleitz-Lo- 
benstein-Eberswalden ruhtinas kiusasi itseään kysymyksellä: 
kuka on yövartija? Idässä ovat vasta turkkilaiset valloitta
missaan maissa toteuttaneet eräänlaisen tilanherra-feodalis
min. Jo sankariaikanaan astui Kreikka historiaan säätyja- 
koineen, joka vuorostaan itse on jonkin pitempiaikaisen, tun
temattoman esihistorian ilmeinen tuote; mutta sielläkin vil
jelivät maata etupäässä itsenäiset talonpojat; ylimysten ja 
heimoruhtinaiden suuremmat tilat olivat poikkeuksia ja hä
visivät pian. Italiaa viljelivät etupäässä talonpojat; kun Roo
man tasavallan viimeisinä aikoina suuret maatilat, latifun- 
diot, tunkivat palstatalonpojat syrjään ja asettivat ne samal
la maanviljelyksen tilalle karjanhoidon ja ohjasivat Italian 
perikatoa kohti, kuten jo Plinius tiesi kertoa (latifundia Itali
ani perdidere). Keskiajalla vallitsi koko Euroopassa talonpoi
kainen viljelys (nimittäin autiomaiden viljelykseen ottami
sessa), ja sentähden on nyt esillä olevassa kysymyksessä sa
mantekevää, pitikö näiden talonpoikain maksaa jollekin feo
daaliherralle veroja ja minkälaisia. Friisiläiset, alasaksilaiset, 
flaamiset ja alareiniläiset siirtolaiset, jotka Elben itäpuolella 
ottivat viljelykseen slaavilaisilta vallattua maata, tekivät sen 
vapaina talonpoikina sangen suotuisten verotusten vallitessa, 
eivätkä lainkaan ’’jonkinlaisessa verotyössä”. — Pohjois-Ame- 
rikassa on suurin osa maasta tullut viljellyksi vapaiden talon
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poikain työllä, kun sitävastoin etelän suuret tilanherrat orji- 
neen ja ryöstöviljelyksineen köyhdyttivät maaperän, kunnes 
se kasvoi vain kuusia, niin että puuvillaviljelysten täytyi va
eltaa yhä kauemmaksi länteen. Austraaliassa ja Uudessa 
Seelannissa ovat Englannin hallituksen kaikki yritykset maa- 
ylimystön luomiseksi keinotekoisesti epäonnistuneet. Lyhy
esti: kun jätämme pois troopilliset ja subtroopilliset siirto
maat, joissa ilmasto tekee maanviljelystyön eurooppalaisille 
mahdottomaksi, osottautuu orjiensa tai maaorjiensa avulla 
luonnon valtaansa alistava, maat viljelykseen ottava suuri 
tilanherra pelkäksi kuvitelmaksi. Päinvastoin. Siellä missä tuo 
omistusmuoto vanhana aikana esiintyy, kuten Italiassa, se ei 
tee autiomaita viljelysmaiksi, vaan muuttaa talonpoikain vil
jelykseen ottamat pellot laidunmaiksi, karkoittaa väestön ja 
vie perikatoon kokonaisia maita. Vasta uudemmalla ajalla, 
vasta senjälkeen kun tiheämpi asutus on kohottanut maan 
arvoa ja nimenomaan siitä pitäen,kun agronomian kehitys on 
tehnyt huonommatkin maat käyttökelpoisiksi, vasta sitten 
suurmaanomistus on alkanut osallistua autiomaiden ja lai
dunmaiden ottamiseen viljelykseen, ja tehnyt sitäkin etupääs
sä varastamalla talonpoikien yhteismaat niin Englannissa 
kuin Saksassa. Eikä sitäkään ilman vastavaikutusta. Yhteis
maan jokaista auranalaa kohti, minkä suuret maanomistajat 
Englannissa ottivat viljelykseen, ovat he Skotlannissa muut
taneet vähintäin kolme sarkaa viljeltyä maata lammaslaitu- 
miksi ja lopulta jopa pelkiksi metsästysmaiksi rauhoitettua 
suurriistaa varten.

Tässä olemme tekemisissä vain sen herra Duhringin väit
teen kanssa, että suurempien maa-alojen, siis miltei koko kult
tuurialueen viljelykseen ottaminen ”ei milloinkaan eikä mis
sään” ole tapahtunut muuten kuin suurten tilanherrojen ja 
orjien avulla — väite, josta olemme nähneet, että ’’sen edel
lytyksenä on” todella uskomaton historian tuntemattomuus. 
Meitä ei siis liikuta tässä kysymys, missä määrin orjat (Krei
kan kukoistusaikoina) tai maaorjat (keskiajan kartanoissa) 
joko kokonaan tai osittain ovat viljelleet viljelykseen otettua 
maata, eikä se, mitkä ovat olleet suurten maanhaltijain yh
teiskunnalliset tehtävät eri aikoina.

Senjälkeen kun herra Duhring on esittänyt meille tämän 
mestarillisen fantasiamaalauksen, josta ei tiedä kumpaa 
enemmän pitäisi ihmetellä, todistelun silmänkääntötemppuja 
vai historian väärennystä, huudahtaa hän voitonvarmana:
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’’itsestään ymmärrettävää on, että kaikki muut rikkauden 
jakautumisen lajit ovat historiallisesti selitettävissä samalla 
tavalla”. Näin hän säästyy tietysti vaivasta tuhlata esim. pää
oman syntyyn yhtään ainokaista sanaa.

Jos herra Duhring niillä väitteillään, että ihmisen valta toi
seen ihmiseen nähden on ollut edellytyksenä ihmisen vallalle 
luontoon nähden, tahtoo vain ylimalkaan sanoa, että koko 
nykyinen taloudellinen tila, nyt saavutettu maatalouden ja 
teollisuuden kehitysaste on tulos luokkavastakohdissa, valta- 
ja orjuussuhteissa kehittyneen yhteiskunnan historiasta, niin 
hän sanoo sellaista, mikä Kommunistisen Manifestin ajoista 
lähtien on tullut pelkäksi ylimalkaisuudeksi. Kysymyshän on 
nimenomaan luokkien ja valtasuhteiden synnyn selvittämi
sestä, ja kun herra Duhringillä on siihen vastauksena aina 
vain sana ’’väkivalta”, niin sen avulla olemme täsmälleen yh
tä pitkällä kuin alkaessamme. Se yksinkertainen tosiasia, että 
hallittuja ja riistettyjä kaikkina aikoina on paljon suurempi 
määrä kyin hallitsevia ja riistäjiä, ja että siis todellinen voi
ma on heidän puolellaan, jo se yksin riittää osoittamaan koko 
väkivaltateorian järjettömyyden. Yhä vielä on siis kysymys 
valta- ja orjuussuhteiden selittämisestä.

Ne ovat syntyneet kahta tietä.
Kun ihmiset alunperin erkanivat eläinkunnasta — sanan 

ahtaammassa merkityksessä — astuivat he historiaan vielä 
puoliksi eläiminä, raakoina, voimattomina luonnonvoimia 
vastaan ja omia voimiaan tuntematta; siksi he olivat köyhiä 
kuin eläimet ja tuottivat tuskin enemmän kuin nämä. Määrä
tynlainen elämäntason samanlaisuus on vallitsevana, ja per
heen päämiehetkin ovat tavallaan yhteiskunnallisen aseman
sa puolesta samanlaisia — ainakin puuttuu luokkajako, joka 
edelleen puuttuu myöhempien kulttuurikansojen luontope
räisistä maatavilj etevistä yhteisöistä. Jokaisessa tällaisessa 
yhteisössä on alusta alkaen määrättyjä yhteisiä etuja, joiden 
suojeleminen on pakko jättää yksityisille, vaikka tosin yhtei
sön valvonnan alla: riitojen ratkaiseminen, eri yksilöjen ku
rissa pitäminen, kun he ylittävät oikeuksiaan, vesipaikkojen 
valvonta, etenkin kuumissa maissa, vihdoin alkuperäisissä 
metsäläistaloissa uskonnolliset toimitukset. Tällaisia virka- 
henkilöitä on luontoperäisissä yhteisöissä kaikkina aikoina, 
niin vanhimmissa saksalaisissa mark-yhdyskunnissa ja vielä 
nyt Intiassa. Tietenkin heidät on varustettu määrätyillä val
tuuksilla, jotka ovat valtiovallan alkuituja. Tuotantovoimat
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kohoavat vähitellen; väestön tiheneminen luo täällä yhteisiä, 
tuolla ristiriitaisia etuja eri yhdyskuntien välille, joiden ryh
mittyminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi aiheuttaa taas 
uuden työnjaon, pakottaa luomaan elimet yhteisten etujen 
suojelemista ja vastakkaisten etujen torjumista varten. Nämä 
elimet, jotka jo ovat koko ryhmän yhteisten etujen edustajia, 
ja joilla on eri yhteisöjen suhteen erikoinen, joskus jopa vas
takohtainen asema, itsenäistyvät pian yhä enemmän, osittain 
sen johdosta, että viranhoito milteipä itsestään ymmärrettä
västi muuttuu perinnölliseksi tuossa maailmassa, jossa kaikki 
käy luonnonvoimaisesti, osittain sen johdosta, että nämä eli
met käyvät yhä välttämättömimmiksi selkkauksien lisäänty
essä toisten ryhmien kanssa. Kuinka tämä yhteiskunnallis
ten toimintojen itsenäistyminen yhteiskunnan suhteen ajan 
oloon saattoi lisääntyä aina herruudeksi yhteiskunnan yli, 
kuinka palvelija vähitellen muuttui herraksi siellä, missä oli 
suotuisa tilaisuus, miten tämä herra aina olosuhteiden mu
kaan esiintyi itämaisena despoottina tai satraappina, kreik
kalaisena heimoruhtinaana, kelttiläisenä klaanipäällikkönä 
jne., missä määrin hän tämän muutoksen yhteydessä lopuksi 
käytti väkivaltaa apunaan ja vihdoin, miten yksityiset hallit
sevat henkilöt sulautuivat hallitsevaksi luokaksi, sitä meidän 
ei tarvitse tässä käsitellä. Tässä on vain todettava se, että po
liittisen vallan perustana on kaikkialla ollut jokin yhteiskun
nallinen virantoimitus; ja poliittinen valta on silloinkin pysy
nyt jatkuvasti pystyssä vain suorittaessaan yhteiskunnallisia 
virkatoimiaan. Niin paljon despotioita kuin Persiassa ja In
tiassa onkin syntynyt tai tuhoutunut, jokainen niistä tiesi 
tarkalleen olevansa lähinnä jokilaaksojen kastelun yhteis- 
yrittäjä, kastelun, jota ilman maanviljelys siellä oli mahdo
ton. Vasta valistuneet englantilaiset saattoivat jättää huomi
oonottamatta tämän Intiassa; he jättivät riisikanavat ja su
lut rappeutumaan, ja vasta säännöllisesti toistunut nälänhä
tä pakotti heidät huomaamaan, että he olivat lyöneet laimin 
ainoan toiminnan, joka olisi voinut tehdä heidän valtansa In
tiassa ainakin yhtä oikeutetuksi kuin edeltäjiensä.

Tällaisen luokkamuodostumisen rinnalla tapahtui vielä 
toinenkin. Luontoperäinen työnjako maataviljelevän per
heen piirissä teki varallisuuden määrätyllä asteella mahdolli
seksi ottaa palvelukseen yksi tai useampi vieras työntekijä. 
Näin oli asianlaita etenkin niissä maissa, joissa vanha maan 
yhteisomistus jo oli hajonnut, tai vanha yhteisviljelys ainakin
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väistynyt perheiden maaosuuksillaan suorittaman yksilövi’je- 
lyksen tieltä. Tuotanto oli kehittynyt niin pitkälle, että ih
misen työvoima kykeni tuottamaan enemmän, kuin mitä oli 
välttämätöntä sen yksinkertaiseen ylläpitoon; välineet useam
pien työvoimien ylläpitoa varten olivat olemassa samoin 
työnteon välineet; työvoima sai arvon. Oma yhteisö ja se liit
to, johon yhteisö kuului, eivät kuitenkaan tarjonneet mitään 
vapaata, liikaa työvoimaa. Mutta sitä tarjosi sota, ja sota oli 
yhtä vanha kuin useampien rinnakkaisten yhteisöryhmien sa
manaikainen olemassaolo. Näihin saakka ei oltu lainkaan 
osattu käyttää sotavankeja mihinkään tarkoitukseen; ne oli 
siis yksinkertaisesti tapettu, ja sitäkin aikaisemmin ne oli 
syöty. Mutta nyt saavutetulla ’’taloustilan” asteella ne saivat 
arvon; ne jätettiin eloon ja niiden työtä käytettiin. Sensijaan 
että väkivalta olisi hallinnut taloustilaa, puristettiin se näin 
päinvastoin taloustilan palvelukseen. Orjuus oli löydetty. 
Siitä tuli pian tuotannon vallitseva muoto kaikkien niiden 
kansojen keskuudessa, jotka kehittyivät tai olivat parhaillaan 
kehittymässä vanhasta yhteisölaitoksesta, mutta lopulta myös 
yksi niiden romahduksen pääsyistä. Vasta, orjuus teki suu
remmassa määrässä mahdolliseksi työnjaon maanviljelyksen 
ja teollisuuden välillä, ja samalla se teki mahdolliseksi van
han kreikkalaisen maailman kukoistuksen. Ilman orjuutta 
ei olisi ollut Kreikan valtiota, ei kreikkalaista taidetta eikä 
tiedettä; ilman orjuutta ei olisi ollut Rooman valtakuntaa. 
Mutta ilman kreikkalaisuuden ja Rooman valtakunnan luo
maa perustaa ei olisi myöskään olemassa nykyaikaista En- j 
rooppaa. Me emme saisi koskaan unohtaa, että meidän koko 
taloudellisen, poliittisen ja henkisen kehityksemme edellytyk
senä on tila, jossa orjuus oli yhtä välttämätön kuin yleisesti 
tunnustettu. Tässä mielessä olemme oikeutetut sanomaan: 
ilman antiikin orjuutta ei olisi uudenaikaista sosialismia.

On sängeir'helppo suoriutua orjuudesta ja muista sellai
sista seikoista yleisillä lauseparsilla ja valella ylevää siveellistä 
suuttumusta tuollaisten häpeällisten asiain johdosta. Ikävä 
vain, että näin ei sanota yhtään enempää, kuin minkä jokai
nen tietää, nimittäin, että nuo antiikin laitokset eivät enää 
vastaa meidän nykyisiä olosuhteitamme ja näiden tilojen 
määräämiä tunteitamme. Mutta näin emme saa tietää sa
naakaan siitä, miten nuo laitokset ovat syntyneet, miksi ne 
pysyvät pystyssä, ja mitä osaa ne ovat historiassa näytelleet. 
Ja kun kerran olemme käyneet tähän kysymykseen käsiksi,
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niin on sanottava, vaikka sanontamme ehkä kuulostaakin ris
tiriitaiselta ja kerettiläiseltä, että orjuuden toteuttaminen oli 
silloisissa oloissa suuri edistysaskel. On nyt kertakaikkiaan 
totta, että ihmiskunta on peräisin eläimestä, ja sentähden se 
on tarvinnut barbaarisia, melkeinpä eläimellisiä keinoja pääs
täkseen pois barbaarisuuden tilasta. Siellä, missä vanhat yh
teiskunnat säilyivät, ne olivat kautta vuosituhansien karkeim- 
man valtiomuodon, itämaisen despotian perustana Intiasta 
Venäjälle saakka. Vain siellä, missä nämä yhdyskunnat ha
josivat, kansat astuivat itsestään eteenpäin, ja niiden lähim
pänä taloudellisena edistysaskeleena oli tuotannon kohoami
nen ja kehittyminen orjatyön avulla. On siis selvää, että niin 
kauan kuin ihmisen työ tuotti vielä niin vähän, että se antoi 
vain niukan ylijäämän välttämättömien elämäntarvikkeiden 
ohella, oli tuotantovoimien kohoaminen, yhteyksien laajene
minen, valtion ja oikeuden kehittyminen, tieteen ja taiteen 
alku mahdollista vain lisääntyvän työnjaon avulla, jonka pe
rustana täytyi olla suuri työnjako toisaalta yksinkertaisesta 
käsityöstä huolehtivien suurten joukkojen ja toisaalta työtä 
johtavien, kauppaa, valtion toimia ja myöhemmin taidetta 
ja tiedettä harjoittavien harvojen etuoikeutettujen välillä. 
Tämän työnjaon yksinkertaisin, luontoperäisin muoto oli ni
menomaan orjuus. Vanhan, etenkin kreikkalaisen maailman 
historiallisten edellytysten takia saattoi kehitys luokkavasta- 
kohdille perustuvaan yhteiskuntaan tapahtua vain orjuuden 
muodossa. Orjille itselleenkin se oli edistystä; sotavangit 
joista orjien joukko sai väkensä, säilyttivät nyt ainakin hen
kensä, sensijaan että heidät aikaisemmin oli tapettu tai vielä 
aikaisemmin jopa syöty.

Tässä yhteydessä lisäämme vielä, että kaikki tähänastiset 
riistettyjen ja riistäjien, hallitsevien ja sorrettujen luokkien 
väliset historialliset vastakohdat saavat selityksensä tästä sa
masta ihmisen työn tuottavuuden suhteellisesta kehittymättö
myydestä. Niin kauan kuin välttämätön työ vaati todella 
työtätekevältä väestöltä kaiken ajan niin tarkoin, ettei sille 
jäänyt yhtään aikaa yhteiskunnan yhteisten asiain hoitami
seen — työn johtamiseen, valtion toimiin, oikeusasioihin, tai
teeseen, tieteeseen jne. — niin kauan täytyi aina olla olemassa 
erikoinen, varsinaisesta työstä vapautettu luokka, joka piti 
huolen näistä asioista; minkä ohella tämä luokka ei milloin
kaan jättänyt käyttämättä tilaisuutta kuormittaakseen yhä 
suuremmalla ja suuremmalla työtaakalla omaksi eduk
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sensa työtätekeviä joukkoja. Vasta suurteollisuuden mukana 
saavutettu tuotantovoimien tavaton kohoaminen antaa mah
dollisuuden jakaa työ poikkeuksetta yhteiskunnan kaikkien 
jäsenten kesken, ja rajoittaa siten jokaisen yksilön työaikaa 
niin, että kaikille jää vapaata aikaa riittävästi ottaakseen 
osaa yhteiskunnan yleisiin asioihin — sekä teoreettisiin että 
käytännöllisiin. Siis nyt vasta jokainen hallitseva ja riistävä 
luokka on käynyt tarpeettomaksi, jopa yhteiskunnallisen ke
hityksen esteeksi, ja vasta nyt se myöskin tinkimättömästi 
poistetaan, olipa ’’välitön väkivalta” sen hallussa kuinka van
kasti tahansa.

Kun herra Duhring siis nyrpistää nenäänsä kreikkalaiselle 
maailmalle, koska se perustui orjuuteen, niin hän voi yhtä 
hyvällä oikeudella moittia kreikkalaisia siitä, että näillä ei 
ollut höyrykoneita eikä sähkölennättimiä. Ja kun hän väit
tää, että nykyaikainen palkkaorjuus on muka vain hieman 
muunnettua ja lievennettyä orjuuden perintöä eikä sellaise
naan selitettävissä (so. nykyisen yhteiskunnan taloudellisista 
laeista), niin joko se merkitsee vain sitä, että palkkatyö sa
moinkuin orjuus ovat orjuuden muotoja, minkä jokainen lap
sikin tietää, tai on koko väite väärä. Samalla oikeudella 
voisimme näet sanoa, että palkkatyö voidaan selittää siten, 
että se on vain ihmissyönnin lievempi muoto, tuon tavan, jota 
nyt on todettu käytetyn kerran kaikkialla voitettua vihollista 
kohtaan.

Tämän jälkeen on selvää, mitä osaa väkivalta esittää his-, 
toriassa taloudelliseen kehitykseen nähden. Ensiksikin: kaik 
ki poliittinen valta perustuu alkuaan jollekin Taloudelliselle, 
yhteiskunnalliselle toiminnalle, ja kasvaa sitä mukaa, kuin 
alkuperäisen yhteisön hajoamisen johdosta yhteiskunnan jä
senet muuttuvat yksityistuottajiksi, siis vieraantuvat yhä 
enemmän yleisten yhteiskunnallisten toimien hoitajista. Toi- 
sgksh sen jälkeen kun poliittinen valta on yhteiskunnan sulv 
teen itsenäistynyt, muuttunut sen palvelijataresta sen her
raksi, se voi vaikuttaa kahteen suuntaan. Se joko vaikuttaa 
lainmukaisen taloudellisen kehityksen mukaisesti ja suun
taan. Tässä tapauksessa ei ole mitään ristiriitaa niiden vä
lillä, joten taloudellinen kehitys vilkastuu. Tai se vaikuttaa 
taloudellista kehitystä vastaan, ja silloin se harvoin poikkeuk
sin sortuu taloudellisen kehityksen jalkoihin. Nämä harvat 
poikkeukset ovat yksityisiä valloitustapauksia, jolloin raaem
mat valloittajat ovat tuhonneet tai kartoittaneet jonkin maan

187



FRIEDRICH ENGELS

väestön ja hävittäneet tai päästäneet rappeutumaan tuotanto
voimat. joita eivät ole osanneet käyttää. Näin kristityt teki
vät maurilaisessa Espanjassa suurimmalle osalle niitä kaste
lulaitteita, joille oli perustunut maurien korkealle kehittämä 
pelto- ja puutarhaviljelys. Tietysti jokainen raaemman kan
san valloitusretki häiritsee taloudellista kehitystä ja tuhoaa 
suuret määrät tuotantovoimia. Mutta useimmissa tapauk
sissa, jotka ovat johtaneet pysyvään valloitukseen, raaemman 
valloittajan täytyy mukautua ’’taloustilaan”, sellaisena kuin 
tämä valloituksesta jää jälelle; valloitetut sulattavat valloitta
jan itseensä, ja useimmiten täytyy tämän omaksua valloitet
tujen kielikin. Mutta missä — valloitustapauksia lukuunot
tamatta — jonkin niään sisäinen valtiovalta joutuu ristirii- 
taan maan taloudellisen kehityksen kanssa, niinkuin tähän 
säaKKä miltei jokaiselle poliittiselle vallalle on tapahtunut 
määrätyllä asteella^ siellä"on taistelu joka kerta päättynyt po
liittisen vallan kumoamiseen. Poikkeuksetta ja siekailematta 
tälöudellineh Kehitys on murtanut itselleen tien — viimeisen 
sattuvimman esimerkin tästä olemme jo maininneet: Rans
kan suuren vallankumouksen. Jos herra Dühringin opin mu
kaan jonkin maan taloustila ja taloudellinen järjestelmä riip
puisi yksinkertaisesti poliittisesta vallasta, niin ei lainkaan 
voisi ymmärtää sitä, miksi sitten Fredrik Wilhelm IV, ’’iha
nasta sotajoukostaan” huolimatta, ei v. 1848 jälkeen onnistu
nut ymppäämään keskiaikaisia ammattikuntia ja muita ro
manttisia oikkujaan maansa rautateihin, höyrykoneisiin ja 
parhaillaan kehittyvään suurteollisuuteen; tai minkätähden 
Venäjän keisari, joka on vielä paljon mahtavampi, ei ilman 
jatkuvia vippauksia Länsi-Euroopan ’’taloustilalta” kykene 
edes pitämään ’’väkivaltaansa” koossa, puhumattakaan siitä, 
että voisi maksaa velkansa.

Í Väkivalta on herra Dühringin mielestä ehdoton paha, en
simmäinen väkivaltateko on hänestä syntiinlankeemus, hä-

I nen koko esityksensä on yhtä valitusvirttä näin tapahtunees
ta koko tähänastisen historian saastuttamisesta perisynnin

I kautta, kaikkien luonnollisten ja yhteiskunnallisten lakien 
| hirvittävästä väärentämisestä tämän saatanallisen voiman, 
1 väkivallan avulla. Mutta että väkivalta esittää historiassa
I vielä toistakin osaa, vallankumouksellista osaa, että se, 
.1 Marxin sanoin, on jokaisen vanhan yhteiskunnan kätilö, kun
II se kantaa kohdussaan uutta yhteiskuntaa, että väkivalta on 
|| välikappale, jolla yhteiskunnallinen liike murtautuu lävitse
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ja murskaa luutuneet, kuolleet poliittiset muodot — siitä her
ra Dtihring ei sano sanaakaan. Vain huokaillen ja vaikeroi
den hän myöntää mahdolliseksi sen, että riistotalouden ku
moamiseksi väkivalta kenties on tarpeen — valitettavasti! 
sillä jokainen väkivallan käyttö nähkääs turmelee käyttäjän
sä. Ja tätä hän väittää huolimatta siitä korkeasta moraali
sesta ja henkisestä noususta, mikä on ollut jokaisen voitok
kaan vallankumouksen seurauksena! Ja tätä hän väittää 
Saksassa, jossa väkivaltaisella yhteentörmäyksellä, mihin 
kansa voi tulla pakotetuksikin, olisi ainakin se etu, että se 
pyyhkisi pois tuon kolmikymmenvuotisen sodan alennuksesta 
kansalliseen tietoisuuteen juuttuneen lakeijamaisuuden. Ja 
tämä laimea, veretön ja voimaton saarnaileva ajatustapako 
nyt vaativaisesti tyrkyttää itseään kumouksellisimmalle puo
lueelle, minkä historia tuntee?

V. Arvoteoria

Suunnilleen sata vuotta on nyt kulunut siitä, kun Leipzi
gissä ilmestyi kirja, josta tämän vuosisadan alkuun mennessä 
otettiin 31 painosta, ja jota virkamiehet, papit ja kaikenlai
set ihmisystävät niin kaupungissa kuin maaseudullakin levit
tivät ja jakoivat, ja jota yleensä suositeltiin lukukirjaksi kan
sakouluille Tämä kirja oli Rochovvin ’’Lasten ystävä”. Kir
jan tarkoituksena oli antaa talonpoikain ja käsityöläisten 
nuorille vesoille opastusta näiden elämänkutsumuksessa ja 
velvollisuuksissa yhteiskunnallisia ja valtiollisia esimiehiään 
kohtaan, ja samalla opettaa heitä auliisti alistumaan maalli
seen osattomuuteensa, mustaan leipään ja perunoihin, vero- 
työhön, alhaisiin palkkoihin, isällisiin selkäsaunoihin ja mui
hin senkaltaisiin ihanuuksiin, ja kaikkea tätä taottiin heidän 
päähänsä silloisen valistuksen avulla. Samassa tarkoitukses
sa selviteltiin nuorisolle kaupungissa ja maaseudulla, kuinka 
viisas sentään on se luonnonjärjestys, että ihmisen pitää työl
lä hankkia itselleen ylläpitonsa ja nautintonsa, ja kuinka on
nelliseksi täytyykään talonpojan ja käsityöläisen tuntea it
sensä, kun hänen on suotu maustaa ateriansa vaivalloisella 
työllä, sensijaan että joutuisi rikkaan mässäilijän tavoin kär
simään turmeltuneen vatsan, ruoansulatushäiriöiden tai um-
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pitaudin takia, ja voisi aina vain vastahakoisesti nieleskellä 
kaikkein valikoiduimpia herkkupaloja. Samoja latteuksia, 
joita vanha Rochow aikoinaan piti kyllin hyvinä saksilaisille 
talonpoikaisnuorukaisille, tarjoilee herra Duhring meille 
’’Kurssinsa” sivuilla 14 ja sitä seuraavilla uusimman kansan
taloustieteen ’’absoluuttisesti perustavina” aineksina.

’’Inhimillisillä tarpeilla sellaisinaan on luonnollinen lain
mukaisuutensa, ja niiden kasvu on suljettu rajoihin, joiden 
ylitse vain luonnottomuus voi astua joksikin ajaksi, kunnes 
siitä seuraa tympeys, elämään kyllästyminen, raihnaus, yh
teiskunnallinen surkastuminen ja lopuksi pelastava kuolema. 
Pelkän huvittelun täyttämä elämä, joka on vailla vakavam
paa tarkoitusta, vie pian velttouteen tai, mikä on samaa, kai
ken tunnekyvyn menetykseen. Todellinen työ jossain muo
dossa on siis terveiden olentojen yhteiskunnallinen luonnon
laki . . . Jos vietit ja tarpeet olisivat vailla vastapainoa, niin 
ne tuskin antaisivat mahdollisuuden lapsimaiseen olemassa
oloon, puhumattakaan historiallisesti kohoavasta elämän ke
hityksestä. Jos ne saataisiin vaivattomasti täydelleen tyydy
tetyiksi, ehtyisivät ne hyvin pian ja jättäisivät uudelleen- 
palautumiseensa saakka kestäviksi raskaiksi väliajoiksi ruu
miiseen tyhjyydentunnon . . . Kaikissa suhteissa on siis viet
tien ja intohimojen sammuttamisen riippuvaisuus taloudelli
sen vastustuksen voittamisesta ulkoisen luonnonjärjestyksen 
ja ihmisen sisäisten ominaisuuksien terveellinen peruslaki” 
jne., jne. Näemme kuinka kunnon Rochowin latteimmat lat
teudet viettävät herra Duhringin kirjassa satavuotisjuhlaan
sa, ja päälle päätteeksi ainoan todella kriitillisen ja tieteelli
sen ’’sosialitaarisen systeemin” ’’syvimpinä perusperusteina”.

Laskettuaan näin perustan herra Duhring voi jatkaa raken
nustyötään. Matemaattista metodia käyttäen hän antaa 
meille aluksi vanhan Euklideen esimerkkiä seuraten, useita 
määritelmiä. Se on sitäkin mukavampaa, kun hän voi täten 
rakentaa määritelmänsä niin, että niihin jo osittain sisältyy 
se, mikä niiden avulla olisi todistettava. Niinpä saamme en
siksi tietää, että tähän asti taloustieteen johtavaa käsitettä 
on nimitetty rikkaudeksi, ja rikkaus, sellaisena kuin se todella 
maailmanhistoriällisestä tähän saakka on käsitetty, ja sellai
sena kuin se on valtaansa kehittänyt, on ’’taloudellista valtaa 
ihmisiin ja esineisiin nähden”. Tämä on kaksinkerroin vää
rin. Ensiksi: vanhan heimo- ja kyläyhteisön rikkaus ei lain
kaan ollut valtaa ihmisiin nähden. Ja toiseksi: myöskin luok-
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kavastakohdissa liikkuvissa yhteiskunnissa on rikkaus, sikäli 
kuin se sisältää vallan ihmisiin nähden, etupäässä, milteipä 
yksinomaan, valtaa ihmisiin nähden sen takia ja sen kautta, 
että se on valtaa esineihin nähden. Hyvin varhaisista ajoista 
saakka, jolloin orjien pyydystämisestä ja riistämisestä tuli 
erikoinen ammattihaara, täytyi orjatyön riistäjien ostaa orjat, 
hankkia valta ihmisiin nähden vasta sen avulla, että heillä oli 
valta esineihin nähden, ostohintaan, orjien ylläpitämis- ja 
työvälineisiin nähden. Koko keskiaikana suurmaanomistus 
on se ehto, jonka avulla feodaaliaatelisto ulottaa valtansa ve
ro- ja alustalaistalonpoikiin. Ja meidän päivinämme näkee 
jo kuusivuotias lapsikin, että rikkaus on valtaa ihmisiin näh
den yksinomaan niiden esineiden välityksellä, joita sen hal
lussa on.

Mutta minkä takia herra Duhringin pitää kyhätä tämä 
väärä rikkauden määritelmä, minkä takia hänen täytyy rik
koa se tosiasiallinen yhteys, mikä kaikissa luokkayhteiskun
nissa on tähän asti ollut olemassa? Vetääkseen rikkauden 
talouden alalta moraalin alalle. Valta esineiden suhteen on 
sangen hyvä, mutta valta ihmisiin nähden on pahasta; ja 
koska herra Duhring itse on kieltäytynyt selittämästä, että 
valta ihmisiin nähden johtuu vallasta esineihin, niin saattaa 
hän taas tehdä rohkean otteen ja suoralta kädeltä selittää sen 
johtuvan hänelle niin rakkaasta väkivallasta. Rikkaus ihmi
siä hallitsevana on "ryöstöä”, joten taas olemme tulleet 
Proudhonin ylen vanhan "omaisuus on varkautta” huonon
nettuun painokseen.

Ja näin olemme sitten onnellisesti saattaneet rikkauden 
tuotannon ja jaon molempien oleellisten näkökohtien alaisek
si: rikkaus valtana esineihin: tuotantorikkaus, se on hyvä 
puoli; valtana ihmisiin nähden: tähänastinen rikkauden ja
kautuminen, se on huono puoli, alas se! Nykyisiin suhteisiin 
sovellettuna kuuluu tuomio näin: kapitalistinen tuotantotapa 
on sangen hyvä ja se voi jäädä olemaan, mutta kapitalistinen 
jakotapa ei kelpaa lainkaan, ja se pitää poistaa. Tällaiseen 
järjettömyyteen sitä joudutaan, kun kirjoitetaan taloudesta 
ilman, että on edes käsitystäkään tuotannon ja jaon yhtey
destä.

Rikkauden jälkeen määritellään arvo seuraavasti: "Arvo on 
se merkitys, mikä taloudellisilla esineillä ja suorituksilla on 
liikevaihdossa.” Tämä merkitys vastaa "hintaa tai jotain 
muuta vastikenimitystä, esim. työpalkkaa”. Toisin sanoen:
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arvo on hinta. Taikka pikemminkin, jottemme tekisi herra 
Dtihringille mitään vääryyttä, ja jotta esittäisimme hänen 
määritelmänsä järjettömyyden mikäli suinkin mahdollista hä
nen omilla sanoillaan: — arvo on yhtäkuin hinnat. Sillä si
vulla 19 hän sanoo: ’’arvo ja hinnat, jotka sen rahassa ilmai
sevat”; toteaa siis itse, että samalla arvolla on sangen erilai
sia hintoja ja siten myös yhtä monta erilaista arvoa. Jos 
Hegel ei olisi jo kauan sitten kuollut, niin nyt hän kyllä hirt
täisi itsensä. Tätä arvoa, jolla on yhtä monta erilaista arvoa, 
kuin sillä on hintoja, ei hän olisi kaikkine jumaluusoppeineen 
saanut syntymään. Täytyy taaskin olla nimenomaan herra 
Duhringin itseluottamus alottaakseen taloustieteen uuden, 
syvällisemmän perustelun selittämällä, että ei tunneta mitään 
muuta eroa hinnan ja arvon välillä kuin se, että toinen muka 
ilmaistaan rahassa, mutta toista ei.

Näinollen emme vieläkään tiedä, mitä arvo on, ja sitäkin 
vähemmän tiedämme, mikä sen määrää. Herra Diihringin 
on senvuoksi pakko esittää lisäselityksiä

’’Aivan yleisesti sanoen on vertailun ja arvioimisen perus
laki, johon nojautuvat arvo ja sitä rahassa ilmaisevat hinnat, 
lähinnä puhtaan tuotannon piirissä riippumaton jaosta, joka 
tuo vain toissijaisen aineksen arvokäsitteeseen. Suuremmat 
tai pienemmät vastukset, joita luonnonsuhteiden erilaisuus 
asettaa esineiden valmistamiseksi suunnattujen pyrkimysten 
tielle, ja joiden takia se pakottaa taloudellisen voiman suu
rempaan tai pienempään kulutukseen, määräävät myös . . . 
suuremman tai pienemmän arvon” ja tämä arvioidaan ’’luon
non ja olosuhteiden nostattaman vastuksen mukaan ... Se 
laajuus, jossa me sisällytämme omaa voimaamme siihen (esi
neeseen) , on yleensä arvon ja sen erikoisen suuruuden välitön 
ratkaiseva syy.”

Sikäli kuin kaikessa tässä on jotakin järjellistä, merkitsee 
tämä sitä, että työtuotteen arvon määrää sen tuottamiseen 
tarvittava työaika, ja sen me olemme jo ajat sitten tietäneet 
ilman herra Diihringin apua. Sensijaan, että hän yksinker
taisesti lausuisi tosiasian, täytyy hänen oraakkelimaisesti 
väännellä sitä. Suorastaan väärä on väite, että se laajuus, 
jossa Joku sisällyttää voimaansa johonkin esineeseen (säilyt- 
tääksemme tuon korkean puhetavan), on arvon ja arvonsuu- 
ruuden välittömästi ratkaiseva syy. Ensiksikin on kysymys 
siitä, mihin esineeseen voima sisällytetään, ja toiseksi kuinka 
se sisällytetään. Jos tuo Joku valmistaa esineen, jolla ei ole
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mitään käyttöarvoa toisille, niin ei hänen koko työstään tule 
yhtään atominvertaa arvoa. Ja jos hän itsepäisesti ponnis
telee valmistaakseen käsityönä esineen, joka koneen avulla 
tuotetaan kaksikymmentä kertaa halvemmalla, niin 19/20 
hänen sisällyttämästään voimasta ei tuota ylipäänsä arvoa 
eikä mitään erikoista arvonsuuruutta.

Edelleen: täydellistä asian vääristelyä on se, että tuotan
nollinen työ, joka luo myönteisiä tuotteita, muutetaan pel
kästään kielteiseksi vastuksen voittamiseksi. Saadaksemme 
paidan päällemme meidän pitäisi silloin menetellä suunnil
leen seuraavasti: ensiksi voitamme puuvillansiemenen vastus
tuksen kylvössä ja kasvussa, sitten valmiin puuvillan vas
tuksen sitä pellolta korjattaessa, pakattaessa ja lähetettäes
sä, sitten paaleja purettaessa, karstattaessa ja kehrättäessä, 
edelleen langan vastustuksen kudottaessa, kankaan vastus
tuksen sitä päällemme vedettäessä.

Mitä varten kaikki tämä penikkamainen vääntely ja kään
tely? Sitä varten, että tämän ’’vastustuksen” avulla pääs
täisiin ’’tuotantoarvosta”, tästä todellisesta, mutta tähän 
saakka vain ajatuksellisesta arvosta tähänastisessa historiassa 
yksin pätevään, väkivallan väärentämään ’’jakoarvoon”: ’’Sen 
vastustuksen lisäksi, minkä luonto aiheuttaa ... on olemassa 
vielä toinen, pelkästään yhteiskunnallinen este . . Ihmisen
ja luonnon väliin astuu jarruttava voima, ja sekin on ihminen. 
Yksinäinen, eristetyksi ajateltu ihminen on vapaa luonnon 
suhteen . . . Toiseksi muuttuu tilanne heti, kun ajattelemme 
toisen ihmisen, joka miekka kädessä pitää hallussaan käytä
viä luontoon ja sen apulähteille ja vaatii muodossa tai toi
sessa maksua sisäänpääsystä. Tämä toinen . . . ikäänkuin 
verottaa toista ja on siten syynä siihen, että tavoteltavan esi
neen arvo tulee suuremmaksi, kuin se olisi ilman tätä poliit
tista ja yhteiskunnallista estettä hankinnan eli tuotannon 
tiellä . . . Mitä moninaisimpia ovat tämän esineiden keino
tekoisesti kohotetun merkityksen erikoiset muodot, joiden 
luonnollisena seurauksena, vastakohtana on työn merkityksen 
vastaava polkeminen ... On sentähden harhaluulo pitää arvoa 
jo etukäteen vastikkeena sanan varsinaisessa merkityksessä, 
so. yhtäpaljon merkitsevänä, tai suorituksen ja vastasuori
tuksen yhtäläisyyden periaatteen mukaan tapahtuvana vaih
tosuhteena . . . Päinvastoin, oikean arvoteorian tunnusmerk
kinä on oleva se, että siinä ajateltu yleisin arvioimisen syy ei 
sovellu yhteen jakopakolle perustuvan erikoisen arvioimis-
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muodon kanssa. Tämä vaihtelee yhteiskunnallisen järjestel
män mukaan, kun sitävastoin varsinainen talousopillinen ar
vo voi olla vain luennon suhteen mitattava arvo, ja muuttuu 
siksi vain pelkästään luonnollisten ja teknillisten tuotannon- 
esteiden mukana.”

Jonkin esineen käytännöllisesti pätevä arvo muodostuu 
siis herra Dtihringin mukaan kahdesta osasta: ensiksi esineen 
sisältämästä työstä ja toiseksi ’’miekka kädessä” pakolla mää
rätystä verolisästä. Toisin sanoen, nykyään käypä arvo on mo- 
nopolihinta. Jos nyt tämän arvoteorian mukaan kaikilla ta
varoilla on tuollainen monopolihinta, niin on vain kaksi ta
pausta mahdollista. Joko jokainen ostajana jälleen menettää 
sen, minkä myyjänä on voittanut; hinnat ovat tosin nimelli
sesti muuttuneet, mutta todellisuudessa — keskinäissuhtees
saan — ne ovat jääneet ennalleen; kaikki jää entiselleen, ja 
tuo kehuttu jakoarvo on pelkkä harhanäky. Tai sitten nuo 
oletetut verolisäykset edustavat todellista arvosummaa, ni
mittäin sitä, minkä työtätekevä, arvoaluova luokka tuottaa,, 
mutta minkä monopolistiluokka anastaa omakseen, ja silloin 
tämä arvosumma on yksinkertaisesti maksamatonta työtä; 
tässä tapauksessa tulemme Marxin oppiin lisäarvosta — huo
limatta tuosta miehestä miekka kädessä, huolimatta oletetus
ta veronlisästä ja väitetystä jakoarvosta.

Silmäilkäämme sentään muutamia esimerkkejä tuosta kuu
luisasta ’’jakoarvosta”. Sivulla 135 ja seuraavilla sanotaan: 
’’Myöskin hinnanmuodostus yksilöllisen kilpailun avulla on 
katsottava taloudellisen jaon ja keskinäisen verotuksen muo
doksi... ajateltakoon, että jonkin välttämättömän tavaran va
rasto äkkiä huomattavasti vähenee, silloin saavat myyjät suh
teettoman suuren mahdollisuuden riistämiseen... kuinka ta
vattomiin tuo kohoaminen saattaa mennä, sen osoittavat eri
koisesti ne epänormaalit tilat, joiden vallitessa välttämättö
mien esineiden kuljetus, on pitemmän ajan katkenneena” jne. 
Sitäpaitsi kuuluu säännöllisissäkin oloissa olevan tosiasialli
sia monopoleja, jotka antavat mahdollisuuden mielivaltaiseen 
hintain kohottamiseen, esim. rautatiet, yhtiöt, jotka varusta
vat kaupunkeja vedellä ja valokaasulla jne. — Että tuollaisia 
tilaisuuksia monopoliseen riistämiseen esiintyy, se on ajat 
sitten tiedetty. Mutta uutta on se, että niiden synnyttämät 
monopolihinnat on katsottava klassilliseksi esimerkiksi ny
kyään pätevästä arvonmääräämistavasta, eikä poikkeukseksi 
ja erikoistapaukseksi. Miten tulevat elintarvikkeiden hinnat
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määrätyiksi? Menkääpä piiritettyyn kaupunkiin, johon tuonti 
on katkaistu, ja ottakaa selko! vastaa herra Diihring. Miten 
kilpailu vaikuttaa markkinahintoihin? Kysykää monopolilta, 
se antaa arvoituksen ratkaisun!

Näistä monopoleistakaan ei muuten voida löytää miestä 
miekka kädessä, jonka muka pitäisi olla niiden takana. Päin
vastoin: piiritetyissä kaupungeissa tekee mies miekka kädessä, 
komentaja, jos hän täyttää tehtävänsä, tavallisesti sangen 
nopeasti lopun monopolista ja takavarikoi monopolien varas
tot, jakaakseen ne tasapuolisesti. Ja muutenkin, kun miehet 
miekka kädessä ovat yrittäneet oman päänsä mukaan tehdä 
’’jakoarvoa”, he ovat saaneet tulokseksi vain huonoja kauppo
ja ja rahallisia tappioita. Monopolisoimalla Itä-Intian kaupan 
tuhosivat hollantilaiset monopolinsa ja kauppansa. Kaksi 
kaikkien aikojen vahvinta hallitusta, Pohjois-Amerikan val- 
lankumoushallitus ja Ranskan kansalliskonventti, rohkenivat 
yrittää maksimihintojen säätämistä ja epäonnistuivat sur
keasti. Venäjän hallitus on vuosikausia ponnistellut kohot- 
taakseen paperirahan kurssia, jonka painoi alas lunastamat
tomien pankkisetelien jatkuva liikkeellelaskeminen Venäjällä, 
se on yrittänyt sitä yhä jatkuvasti ostelemalla Lontoosta vek- 
seleitä Venäjälle. Muutamassa vuodessa se on tästä huvituk
sesta saanut maksaa 60 miljoonaa ruplaa, mutta rupla on nyt 
alle kaksi markkaa yli kolmen markan asemasta. Jos miekal
la olisi sellainen taloudellinen taikavoima, kuin herra Diih- 
ring on kuvannut, niin minkätähden sitten yksikään hallitus 
ei ole kyennyt pakottamaan huonolle rahalle jatkuvasti hy
vän rahan ’’jakoarvoa” tai assignaateille kullan ’’jakoarvoa”? 
Ja missä on se miekka, joka maailmanmarkkinoilla komen
taa?

Edelleen on olemassa vielä eräs päämuoto, jossa jakoarvo 
välittää toisten ihmisten suorituksien omikseen anastamista 
ilman vastasuoritusta: omistuskorko, so. maakorko ja pää
oman voitto. Me vain toistaiseksi mainitsemme tämän, voidak
semme sanoa, että siinä onkin kaikki, mitä saamme tuosta 
kuuluisasta ’’jakoarvosta” tietää. Kaikkiko? Ei sentään 
aivan kaikki. Kuulkaamme:

’’Huolimatta kaksinaisesta näkökannasta, mikä esiintyy 
tuotanto- ja jakoarvon käsittämisessä, jää kuitenkin aina pe
rustaksi eräs yhteinen esine, josta kaikki arvo on peräisin, ja 
jolla arvo senvuoksi myöskin mitataan. Tuo välitön, luonnol
linen mitta on voimankulutus, ja yksinkertaisin yksilö on ih
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misen voima sanan karkeimmassa merkityksessä. Viimemai
nittu juontaa olemassaoloaikaan, jonka itseylläpito taas edus
taa ravitsemis- ja elämisvaikeuksien määrätyn summan voit
tamista. Jakoarvo eli omaksiottamis-arvo on olemassa pelkäs
tään ja yksinomaan silloin, kun tuottamattomien esineiden 
käyttövaltaa, tai tavanomaisemmin sanoaksemme, itse noita 
esineitä vaihdetaan suorituksiin ja esineisiin, joilla on todel
linen tuotantoarvo. Samanlaisuus sellaisena kuin se esiintyy 
jokaisessa arvonilmauksessa ja siis myös jaon kautta ilman 
vastasuoritusta omiksi anastetuissa arvo-osissa, on ihmistyön 
käyttämistä, ihmistyön, joka... jokaisessa tavarassa... on ruu
miillistuneena.”

Mitä meidän nyt pitää tähän sanoa? Jos kaikki tavara-arvot 
mitataan tavaraan ruumiillistuneen ihmistyön käytöllä, niin 
mihin silloin jää jakoarvo, hinnanlisäys ja verotus? Herra 
Duhring sanoo meille tosin, että sellaisillakin esineillä, joita 
ei ole tuotettu, siis esineillä, joilla ei voi olla varsinaista arvoa, 
on jakoarvo, ja niitä voidaan vaihtaa tuotettuihin arvoasisäl- 
täviin esineisiin. Mutta samalla hän sanoo, että kaikkien ar
vojen, siis myöskin puhtaan ja pelkän jakoarvon, määrää esi
neisiin olennoitunut voimankäyttö. Valitettavasti emme täl
löin saa kuulla, miten voimankulutus olennoituu esineessä, 
jota ei ole tuotettu. Joka tapauksessa näyttää kaikesta tuosta 
arvojen sekotuksesta huolimatta lopultakin olevan niin paljon 
selvää, että jakoarvosta, yhteiskunnallisen aseman avulla sä
lytetystä hintalisästä tavaroille, miekan avulla asetetusta ve
rotuksesta, ei tule mitään; tavaran arvon määrää yksinomaan 
ihmistyön käyttö, yksinkertaisesti sanoen työ, joka tavaroissa 
on esineellistynyt? Herra Duhring sanoo siis, kun jätetään 
huomioonottamatta maakorko ja eräitä monopolihintoja, vain 
huolimattomammin ja sekavammin saman asian, minkä on 
paljon selvemmin ja määrätymmin sanonut niin pahaan mai
neeseen saatettu Ricardon-Marxin arvoteoria.

Niin hän sanoo, mutta sanoo samaan hengenvetoon päin- 
vastaistakin. Lähtökohtanaan Ricardon tutkimukset sanoo 
Marx: tavaran arvon määrää tavaroissa esineellistynyt yh
teiskunnallisesti välttämätön, yleinen inhimillinen työ, jota 
vuorostaan mitataan sen kestoajalla. Työ on kaikkien arvo
jen mitta, mutta sillä itsellään ei ole mitään arvoa. Kun her
ra Diihring huolimattomaan, sotkuiseen tapaansa niinikään 
on ottanut arvonmitaksi työn, jatkaa hän: se ’’juontuu ole
massaoloaikaan, jonka itseylläpito taas edustaa ravitsemis- ja
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elämisvaikeuksien tietyn summan voittamista”. Jätämme si
vuun sen pelkästään erikoisuuden tavoitteluun perustuvan 
seikan, että työaika, josta tässä voi vain olla kysymys, on vaih
dettu olemassaoloaikaan, joka vielä tähän asti ei milloinkaan 
ole arvoa luonut eikä mitannut. Jätämme sivuun myöskin 
väärän ’’sosialitaarisen” ulkonäön, jonka tämän olemassaolo- 
ajan ’’itseylläpidon” pitäisi esitykseen tuoda; niin kauan kuin 
maailma on ollut olemassa ja tulee olemaan, täytyy jokaisen 
itse ylläpitää itseään siinä mielessä, että hän itse nauttii yllä
pidon välineensä. Olettakaamme, että herra Duhring olisi il
maissut ajatuksensa taloustieteellisesti ja täsmällisesti, siinä 
tapauksessa yllä esitetty lause joko ei merkitse yhtään mitään, 
tai merkitsee tätä: tavaran arvon määrää siinä esineellisty
nyt työaika, ja tämän työajan arvon määräävät työläisen yl
läpitoon tänä aikana tarvittavat elintarvikkeet. Ja tämä mer
kitsee nykyiseen yhteiskuntaan sovellettuna: tavaran arvon 
määrää siihen sisältyvä työpalkka.

Täten olemme vihdoin päässeet siihen, mitä herra Duhring 
oikeastaan tahtoo sanoa. Vulgääritaloustieteellisen sanontata
van mukaan tavaran arvon määräävät sen tuotantokustan
nukset; mitä vastaan Carey ’’esitti sen totuuden, että arvoa 
eivät määrää tuotantokustannukset — sen määräävät uusin- 
tamiskustannukset” (’’Kriitillinen historia” s. 401). Mitä 
näillä tuotanto- tai uusintamiskustannuksilla tarkoitetaan, 
siitä myöhemmin; tässä vain sen verran, että ne, kuten tie
detään, muodostuvat työpalkasta ja pääoman voitosta. Työ
palkka esittää tavaraan esineellistynyttä ’’voimankulutusta”, 
tuotantoarvoa. Voitto esittää kapitalistien monopolinsa voi
malla, miekka kädessä kiskomaa tullia eli hintalisäystä, jako- 
arvoa. Näin ratkeaa koko herra Duhringin arvoteorian risti
riitainen sekasotku lopultakin mitä kauneimmaksi sopusoin
tuiseksi selvyydeksi.

Tavaran arvon määrääminen työpalkan avulla, jota Adam 
Smith vielä tavallisesti käyttää, sen ohella, että käyttäisi ar
von määräämistä työajan avulla, on Ricardon ajoista lähtien 
karkoitettu tieteellisestä taloustieteestä, ja se esiintyy meidän 
päivinämme vain vulgääritaloustieteessä. Juuri nykyisen ka
pitalistisen yhteiskuntajärjestelmän kaikkein typerimmät 
imartelijat saarnaavat arvon määräämisestä työpalkan avulla 
ja pitävät samaan aikaan kapitalistin voittoa työpalkan kor
keampana lajina, maksuna pidättymisestä (siitä että kapita
listi ei ole tuhlannut pääomaansa mässäykseen), palkkiona

197



FRIEDRICH ENGELS

mahdollisen tappion vaarasta, liikeyrityksen hoitamispalkka- 
na jne. Herra Diihring eroaa näistä ainoastaan sikäli, että 
hän julistaa voiton rosvoamiseksi. Toisin sanoen, herra Diih- 
ring perustaa sosialisminsa välittömästi kaikkein kehnoim- 
manlaatuisen vulgääritaloustieteen opeille. Yhtä paljon kuin 
on tieteellistä arvoa tällä vulgääritaloustieteellä, tarkalleen 
yhtä paljon on sitä hänen sosialismillaan. Kumpikin pysyy 
pystyssä ja kaatuu toisensa kerällä.

On kuitenkin selvää, että se, mitä työläinen tuottaa ja se, 
mitä hän maksaa, ovat yhtä paljon toisistaan eroavia asioita 
kuin se, mitä koneella tuotetaan, ja mitä se maksaa. Arvolla, 
jonka työläinen luo 12-tuntisena työpäivänä, ei ole mitään 
yhteistä niiden elintarvikkeiden arvon kanssa, jotka hän ku
luttaa tänä työpäivänä ja siihen kuuluvina lepohetkinä. Näis
sä elintarvikkeissa voi olla esineellistyneenä kolme-, neljä-, 
seitsentuntinen työaika, aina sen mukaan millainen on työn 
tuottavuuden kehitysaste. Jos oletamme, että niiden tuotta
miseen on tarvittu 7 työtuntia, niin herra Duhringin omaksu
ma vulgääritaloustieteellinen arvoteoria sanoo, että 12 työ
tunnin tuotteella on 7 työtunnin tuotteen arvo, että kaksi
toista työtuntia ovat samaa kuin seitsemän työtuntia, eli että 
12=7. Sanokaamme vielä selvemmin: maatyöläinen, saman
tekevää millaisten yhteiskunnallisten olosuhteiden vallitessa, 
tuottaa vuodessa erään viljamäärän, sanokaamme 20 hehto
litraa vehnää. Hän kuluttaa tänä aikana erään arvosumman, 
joka saa ilmaisunsa 15 hehtolitrassa vehnää. Silloin on 20 
hehtolitralla vehnää sama arvo kuin 15 hehtolitralla, vieläpä 
samoilla markkinoilla, muiden ehtojen ollessa samat, toisin 
sanoen 20=15. Ja tätä nimitetään taloustieteeksi!

Ihmisyhteiskunnan koko kehitys eläimelliseltä villiasteelta 
alkaa siitä päivästä, jolloin perheen työ alkoi luoda enemmän 
tuotteita, kuin tarvittiin sen ylläpitoon, siitä päivästä, jolloin 
osa työstä voitiin käyttää tuotantovälineiden tuottamiseen, 
eikä enää yksistään elintarvikkeiden tuottamiseen. Työn 
tuotteen ylijäämä työn ylläpitokustannusten yli ja yhteiskun
nallisen tuotanto- ja varaomaisuuden muodostuminen ja li
sääntyminen tästä ylijäämästä on ollut ja on kaiken yhteis
kunnallisen, valtiollisen ja sivistyksellisen kehityksen perus
ta. Tähänastisessa historiassa tämä perusta on ollut etuoi
keutetun luokan omaisuutta, jolle tämän omaisuuden muka
na on langennut myös poliittinen herruus ja henkinen johto. 
Tuleva yhteiskunnallinen kumous vasta tekee tämän yhteis
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kunnallisen tuotanto- ja varaomaisuuden, so. raaka-aineiden, 
tuotantovälineiden ja elintarvikkeiden kokonaismäärän, to
della yhteiskunnalliseksi, ottaa sen pois tuon etuoikeutetun 
luokan hallusta ja luovuttaa sen koko yhteiskunnan yhteis- 
«maisuudeksi.

Joko — tahi. Joko tavaran arvon määräävät niiden tuotta
miseen tarvittavan työn ylläpitokustannukset, so. nykyisessä 
yhteiskunnassa työpalkka. Siinä tapauksessa jokainen työ
läinen saa työpalkassaan työntuotteensa arvon, ja silloin ka- 
pitalistiluokan harjoittama palkkatyöläisten luokan riistämi
nen on mahdottomuus. Olettakaamme, että yhden työläisen 
ylläpitokustannukset määrätyssä yhteiskunnassa ilmaistaan 
kolmen markan rahasummalla. Silloin on yllämainitun vul- 
gääritaloustieteen teorian mukaan työläisen päivätuotteella 
kolmen markan arvo Olettakaamme nyt, että kapitalisti, jo
ka on palkannut tämän työläisen, lisää tuotteeseen voiton, 
yhden markan korotuksen, ja myy sen neljällä markalla. Sa
moin tekevät toisetkin kapitalistit. Mutta siinä tapauksessa 
työläinen ei enää voi maksaa päivittäistä ylläpitoaan kolmel
la markalla, vaan tarvitsee siihen samaten neljä markkaa. 
Koska kaikkien muiden ehtojen on edellytetty säilyvän en
nallaan, täytyy elintarvikkeissa ilmaistun työpalkan pysyä 
samana; siis rahassa ilmaistun työpalkan täytyy kohota, ja 
nimenomaan 3 markasta 4 markkaan päivässä. Sen, mitä 
kapitalistit ottavat työväenluokalta voiton muodossa, he ovat 
pakotetut antamaan sille takaisin työpalkan muodossa. 
Olemme siis nyt yhtä pitkällä kuin alussakin; jos työpalkka 
määrää arvon, niin ei minkäänlainen työläisen riistäminen 
kapitalistin puolelta ole mahdollista. Mutta myöskin tuottei
den ylijäämän muodostuminen on mahdotonta, sillä edelly- 
tyksemme mukaan työläiset kuluttavat tarkalleen yhtä pal
jon arvoa, kuin he sitä tuottavatkin. Ja koska kapitalistit ei
vät tuota mitään arvoa, ei voida edes kuvitella, millä he oi
kein elävät. Ja kun nyt tällainen tuotannon ylijäämä kulu
tukseen verrattuna, tällainen tuotanto- ja vararahasto kui
tenkin on olemassa ja vielä kapitalistien hallussa, niin ei jää 
mahdolliseksi mikään muu selitys kuin se, että työläiset ku
luttavat ylläpitoonsa pelkästään tavaroiden arvon, mutta itse 
tavarat jäävät edelleen kapitalistin käytettäväksi.

Tai sitten: koska tämä tuotanto- ja vararahasto on tosiasi
allisesti olemassa kapitalistiluokan hallussa, koska se on to
siasiallisesti syntynyt voiton kasaamisen kautta (maakoron
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jätämme tässä toistaiseksi syrjään), niin se muodostuu vält
tämättömäsi siitä kasatusta ylijäämästä, minkä työväen
luokka työnsä tuotteina on kapitalistiluokalle luovuttanut yli 
sen työpalkkasumman, minkä kapitalistiluokka on työväen
luokalle maksanut. Mutta silloin arvoa ei määrää työpalkka, 
vaan työn paljous; silloin työväenluokka luovuttaa kapitalis
tiluokalle työntuotteessa suuremman arvomäärän, kuin mitä 
se siltä työpalkkana saa, ja silloin pääomavoitto, kuten kaikki 
vieraan, maksamattoman työn tuotteen anastuksen muutkin 
muodot, osottautuu Marxin paljastaman lisäarvon eroitta- 
mattomaksi osaksi.

Sivumennen sanoen, siitä suuresta keksinnöstä, jolla Ri- 
cardo alkaa pääteoksensa: ’’Tavaran arvo riippuu sen tuotta
miseen välttämättömästä työmäärästä, eikä tästä työstä 
maksetusta korkeammasta tai alhaisemmasta hyvityksestä”, 
tästä käänteentekevästä keksinnöstä ei ole sanaakaan herra 
Duhringin koko ’’Taloustieteen kurssissa”. ’’Kriitillisessä his
toriassa” hän suoriutuu siitä oraakkelimaisella lauseparrella: 
’’Hän (Ricardo) ei ajattele, että suurempi tai pienempi suhde, 
jossa palkka voi olla (!) maksuosoituksena elämäntarpeiden 
tyydyttämistä varten... pakostakin tuo mukanaan myöskin 
erilaisia arvosuhteita!” Lause, josta lukija voi ajatella mitä 
tahtoo, ja jonka hän sivuuttaa varmimmin siten, ettei ajatte
le siitä yhtään mitään.

Ja nyt lukija valitkoon itse niistä viidestä arvolajista, joita 
herra Duhring meille tarjoilee, itselleen sen, mikä häntä pa- 
raiten miellyttää: tuotantoarvon, joka on peräisin luonnosta, 
tai jakoarvon, jonka on luonut ihmisten kehnous ja joka on 
erikoinen sentähden, että se mitataan voimankulutuksen mu
kaan, jota siihen ei sisälly, tai kolmanneksi arvon, joka mita
taan työajalla, tai neljänneksi arvon, jota mitataan uudista- 
miskustannuksilla, taikka vihdoin sen arvon, jota mitataan 
työpalkalla. Valikoima on runsas, sekasotku täydellinen, eikä 
meidän auta muuta kuin yhdessä herra Duhringin kanssa 
huudahtaa: ’’Oppi arvosta on talousopillisten järjestelmien 
kelvollisuuden koetinkivi!”
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VI. Yksinkertainen ja yhdistetty työ

Herra Diihring on havainnut Marxilla sangen karkean kou- 
lupoikamaisen taloustieteen virheen, johon samalla sisältyy 
yhteiskunnallisesti vaarallista sosialistista kerettiläisyyttä. 
Marxin arvo-oppi ”ei ole mitään muuta kuin tavanomaista... 
oppia siitä, että työ muka on kaikkien arvojen lähde ja työaika 
niiden mitta. Täysin epäselväksi jää tällöin käsitys siitä, mi
ten on ajateltava ns. ammattityön erilainen arvo. Meidänkin 
teoriamme mukaan voi tosin vain käytetty työaika mitata 
luonnollisia kustannuksia ja samalla taloudellistep esineiden 
absoluuttista arvoa; mutta tällöin on jokaisen työaikaa jo 
etukäteen pidettävä täydelleen yhtäläisenä, ja on vain katsot
tava, missä ammattitaitoisemmissa suorituksissa yksityisen 
yksilöllisen työajan mukana vielä vaikuttaa yhdessä toisten 
henkilöiden työaika... esim. työvälineitä käytettäessä. Jonkun 
henkilön työajalla itsessään ei siis ole, niinkuin herra Marx 
hämärästi kuvittelee, enempää arvoa kuin toisenkaan henki
lön työllä, sentähden että siinä olisi tiivistyneenä enemmän 
keskimääräistä työaikaa, vaan kaikki työaika on poikkeukset
ta ja periaatteellisesti, siis ilman että ensin olisi otettava jokin 
keskimäärä, täydelleen yhdenarvoista, ja jonkun henkilön 
suorituksista, samoinkuin jokaisesta valmiista tuotteestakin 
on vain katsottava, kuinka paljon toisten henkilöiden työai
kaa on kätkettynä näennäisesti vain oman työajan kulutuk
seen. Olipa kysymyksessä käden käyttämä tuotantoväline tai 
käsi tai itse pää, joka ilman toisten ihmisten työaikaa ei voisi 
saada erikoisominaisuutta eikä -suorituskykyä, sillä ei ole vä
hintäkään merkitystä sovellettaessa teoriaa tarkasti. Mutta 
herra Marx järkeilyissään arvosta ei kykene irtautumaan sen 
takana kummittelevasta erilaatuisen työajan peikosta. Tästä 
vapautumisesta häntä on estänyt oppineiden luokkien perin
näinen ajatustapa, luokkien, joista pakostakin näyttää vallan 
hirvittävältä kärrääjän työajan ja arkkitehdin työajan tun
nustaminen taloudellisesti täysin tasa-arvoiseksi.”

Hyvin lyhyt on Marxilla se kohta, joka on aiheuttanut her
ra Duhringissä tällaisen ’’valtavan kiukunpurkauksen”. Marx 
tutkii mikä määrää tavarain arvon, ja vastaa: niihin sisälly
tetty inhimillinen työ. Hän jatkaa, että tämä on yksinkertai
sen työvoiman käyttämistä, työvoiman, joka yleensä jokaisel
la tavallisella ihmisellä ilman erityistä kehittämistä on ruu
miillisessa elimistössään. Itse yksinkertainen keskimääräistyö
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on tosin eri maissa ja eri sivistyskansina luonteeltaan erilai
nen, mutta tietyssä yhteiskunnassa se on aina kulloinkin mää
rätynlaisena olemassa. Yhdistetty työ vastaa vain potensoi
tua tahi paremminkin kerrottua yksinkertaista työtä, niin 
että pienempi määrä yhdistettyä työtä on yhtä paljon kuin 
suurempi määrä yksinkertaista työtä. Kokemus osoittaa, että 
tätä pelkistämistä alituisesti tapahtuu. Tavara voi olla mitä 
monipuolisimman työn tuote, sen arvo tekee sen yhtäläiseksi 
yksinkertaisen työn tuotteen kera ja edustaa itse siten vain 
tiettyä määrää yksinkertaista työtä. Yhteiskunnallinen ke
hityskulku määrää tuottajien selän takana ne eri suhteet, 
joissa eri työlajit pelkistetään niiden mittayksikkönä olevaksi 
yksinkertaiseksi työksi, ja sen tähden näyttävät ne heistä jo 
alunpitäen määrätyiltä.”1

Marx käsittelee tässä lähinnä vain tavarain arvon määrää
mistä, siis sellaisten esineiden, joita yksityistuottajien muo
dostamassa yhteiskunnassa nämä yksityiset tuottajat tuotta
vat omaan laskuunsa, ja jotka vaihdetaan keskenään. Tässä 
ei siis lainkaan käsitellä ’’absoluuttista arvoa”, missä ikänä 
tämä mahtaneekin olla, tässä on puhe siitä arvosta, joka pä
tee määrätyssä yhteiskuntamuodossa. Tämä arvo, tässä mää
rätyssä historiallisessa muodossa, luodaan ja mitataan yksi
tyisissä tavaroissa esineellistyneellä ihmistyöllä, ja tämä ih
mistyö vuorostaan on yksinkertaisen työvoiman kulutusta. 
Mutta kaikki työ ei ole pelkkää yksinkertaisen ihmistyövoi
man kulutusta; hyvin monissa työlajeissa on käytettävä sel
laista määrää taitavuutta ja tietoja, että niiden hankkiminen 
on vaatinut suurempaa tai pienempää työtä, ajan ja rahan 
kulutusta. Luovatko nämä yhdistetyn työn lajit samoissa 
aikamäärissä samat tavara-arvot kuin yksinkertainenkin työ, 
joka on pelkästään yksinkertaisen työvoiman kulutusta? Il
meisesti eivät. Yhdistetyn työn tuote tunnissa on tavara, jon
ka arvo on korkeampi, kaksinkertainen tai kolminkertainen 
yksinkertaisen työn tunnissa valmistamaan tuotteeseen ver
raten. Yhdistetyn työn tuotteiden arvo tulee tämän vertailun 
kautta ilmaistuksi määrätyissä paljouksissa yksinkertaista 
työtä; mutta tämä yhdistetyn työn pelkistäminen yksinker
taiseksi työksi tapahtuu yhteiskunnallisen prosessin kautta, 
tuottajien selän takana, sellaisen prosessin välityksellä, joka 
tässä arvoteoriaa kehiteltäessä voidaan vain todeta, mutta ei 
vielä selittää.

1 ’’Pääoma” I osa suom. s. 75. — Toim.
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Tämän yksinkertaisen, nykyisessä kapitalistisessa yhteis
kunnassa päivittäin silmäimme edessä tapahtuvan tosiasian 
Marx tässä toteaa. Tämä tosiasia on niin kiistämätön, että 
itse herra Duhring ei rohkene väittää sitä vääräksi enemmän 
’’Kurssissakaan” kuin taloustieteen historiassakaan; ja Mar
xin esitys on niin yksinkertaista ja selvää, että herra Diihrin- 
giä lukuunottamatta kukaan ei ’’tällöin jää täydelliseen epä
selvyyteen”. Tämän täydellisen epäselvyyden takia herra Duh
ring ei näe tavaran arvoa, jonka tutkimiseen Marx lähinnä ja 
yksinomaan kohdisti huomionsa, vaan hän viehättyy ’’luon
nollisiin itsekustannuksiin”, jotka tekevät epäselvyyden sitä
kin täydellisemmäksi, vieläpä ’’absoluuttiseen arvoon”, jota ta
loustieteessä tähän saakka ei ole tietääksemme missään käy
tetty. Mutta mitä ikänä herra Diihring ymmärtäneekään 
’’luonnollisilla itsekustannuksilla”, ja mikä hänen viidestä 
arvolajistaan saaneekaan kunnian esittää absoluuttista arvoa, 
niin paljon on varmaa, että Marx ei puhu lainkaan näistä 
asioista, vaan hän puhuu tavara-arvosta, ja että ’’Pääoman” 
koko siinä luvussa, jossa arvosta puhutaan, ei ole vähäisintä
kään viittausta siihen, katsooko Marx ja missä määrin teori
ansa tavaran arvosta olevan sovellettavissa myöskin muihin 
yhteiskuntamuotoihin.

Herra Duhring jatkaa: ’’Jonkun henkilön työajalla itses
sään ei siis ole, niinkuin herra Marx hämärästi kuvittelee, 
enempää arvoa kuin toisenkaan henkilön työajalla, sentähden 
että siinä olisi tiivistyneenä enemmän keskimääräistä työai
kaa, vaan kaikki työaika on poikkeuksetta ja periaatteellises
ti, siis ilman että ensin olisi otettava jokin keskimäärä, täy
delleen yhdenarvoista”. — On onni herra Diihringille, ettei 
kohtalo ole tehnyt hänestä tehtailijaa, ja että se siten on var
jellut hänet arvioimasta tavarainsa arvoa tämän uuden sään
nön mukaan, ja siis väistämättömästi syöksymästä vararik
koon. Mutta näinköhän olemme tässä vielä tehtailijani yh
teiskunnassa? Emme suinkaan. Luonnollisilla itsekustannuk
silla ja ehdottomalla arvolla herra Diihring on pannut mei
dät tekemään hypyn, todellisen kuolemanhypyn nykyisestä 
huonosta riistäjien maailmasta tulevaisuuden talouskommuu- 
niinsa, tasa-arvon ja oikeuden puhtaaseen taivaalliseen ilma
piiriin, ja meidän täytyy siis jo tässä, vaikkakin hieman en
nenaikaisesti, katsella tätä uutta maailmaa.

Herra Diihringin teorian mukaan on asia niin, että myös
kin talouskommuunissa voi taloudellisten esineiden arvon
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mitata vain käytetty työaika, mutta tällöin on jokaisen työ
aikaa jo etukäteen pidettävä täysin yhdenveroisena, kaikki 
työaika on poikkeuksetta ja periaatteellisesti täysin tasa-ar- 
voista, ja vielä ilman että ensin olisi otettava jokin keskimää
rä. Ja verrattakoon nyt tähän radikaaliin tasa-arvo-sosialis- 
miin Marxin sekavaa kuvitelmaa, että jonkun henkilön työ- 
ajalla itsessään muka olisi enemmän arvoa kuin toisen henki
lön työajalla sentähden, että siinä olisi tiivistyneenä enem
män keskimääräistä työaikaa, kuvitelma, josta hänet estää 
vapautumasta oppineiden luokkien perinnäinen ajatustapa, 
luokkien, joista pakostakin näyttää vallan hirvittävältä kär
rääjän työajan ja arkkitehdin työajan tunnustaminen talou
dellisesti täysin tasa-arvoisiksi!

Valitettavasti Marx tekee yllä esitettyyn kohtaan ’’Pää
omassa” pienen lisähuomautuksen: ’’Lukijan on huomattava, 
että tässä ei ole puhe siitä palkasta eli arvosta, jonka työläi
nen saa jostakin työpäivästä, vaan tavara-aruosia, jossa hä
nen työpäivänsä esineellistyyMarx, jolla tässä näyttää ol
leen aavistus tulevasta Diihringistään, varautuu siis jo itse 
sitä vastaan, että hänen yllämainittua lausettaan käytettäi
siin vaikkapa vain nykyisessä yhteiskunnassa yhdistetystä 
työstä maksettavan palkan selittämiseen. Ja kun herra Duh- 
ring tyytymättä siihenkään, että kuitenkin näin tekee, vielä 
esittää nuo lauseet periaatteiksi, joiden mukaan Marx muka 
tahtoo säännöstellä elintarvikkeiden jaon sosialistisesti järjes
tetyssä yhteiskunnassa, niin se on jo niin häpeämätöntä vää
ristelyä, että sen veroista voi tavata vain ryövärihistorioissa.

Tarkastakaamme sentään tuota tasa-arvoisuusoppia hie
man lähemmin. Kaikki työaika on aivan samanarvoista, niin 
kärrääjän kuin arkkitehdinkin työaika. Siis työajalla, ja siten 
itse työllä on arvo. Mutta työ on kaikkien arvojen luoja. Vain 
se antaa luonnontuotteille arvon taloustieteellisessä mielessä. 
Arvo itse ei ole mitään muuta kuin jossakin oliossa esineellis
tyneen yhteiskunnallisesti välttämättömän ihmistyön ilmaus. 
Työllä siis ei voi olla mitään arvoa. Yhtä hyvin kuin voitai
siin puhua työn arvosta ja yritettäisiin määrätä se, yhtä hy
vin voitaisiin puhua arvon arvosta, tai voitaisiin yrittää mää
rätä itse painavuuden eikä jonkun painavan kappaleen pai
no. Herra Diihring suoriutuu sellaisista miehistä kuin Owen, 
Saint-Simon ja Fourier nimittämällä heitä sosiaalisiksi alke-

1 Marxin oma alaviitta ’’Pääomaan” s. 75. suom. — Toim,
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misteiksi. Itse hän järkeilyllään työajan, so. työn arvosta to
distaa olevansa vielä syvällä todellisten alkemistien alapuo
lella. Arvioitakoon nyt sitä häikäilemättömyyttä, millä herra 
Diihring panee Marxin väittämään, että jonkun henkilön 
työajalla itsessään on enemmän arvoa kuin toisen henkilön 
työajalla, että työajalla, siis työllä on arvo — Marxin joka en
simmäisenä kehitti väitöksen, ettei työllä voi olla mitään ar
voa, ja selitti, mistä syystä asia niin oli.

Sosialismille, joka tahtoo vapauttaa ihmisen työvoiman ta
varan asemasta, on erittäin tärkeätä oivaltaa, että työllä ei 
ole eikä voi olla mitään arvoa. Sen mukana kaatuvat kaikki 
herra Duhringille vaistovaraisesta työläissosialismista periy
tyneet yritykset säännöstellä tulevaisuudessa elintarvikkei
den jakoa eräänlaisena korkeamman työpalkan lajina. Tästä 
seuraa edelleen se oivallus, että jakoa, mikäli sitä hallitsevat 
puhtaasti taloudelliset näkökohdat, tulee säännöstelemään 
tuotannon etu, ja tuotantoa edistää parhaiten jakotapa, joka 
antaa yhteiskunnan kaikille jäsenille tilaisuuden mahdolli
simman kaikinpuolisesti kehittää, säilyttää ja käyttää kyky
jään. Herra Duhringille oppineilta luokilta siirtyneen ajatus
tavan mukaan täytyy tietysti näyttää hirvittävältä, että jos
kus tulee aika, jolloin ihmisellä ei enää ole mitään erikoista 
kärrääjän tai arkkitehdin ammattia, ja että sama mies, joka 
puolen tunnin ajan on antanut ohjeita arkkitehtina, myöskin 
työntää jonkin aikaa kottikärryjä, kunnes hänen toimintan
sa arkkitehtinä jälleen käy tarpeelliseksi. Kaunista sosialis
mia, joka tekee kärrääjän ammatista iankaikkisen!

Jos työajan tasa-arvoisuuden pitää merkitä sitä, että jokai
nen työläinen tuottaa yhtäsuurissa aikajaksoissa yhtäsuuria 
arvoja, ilman että ensin olisi otettava jokin keskiarvo, niin on 
tämä ilmeisesti väärä väite. Samallakin ammattialalla on 
kahden työläisen tuotteen arvo työtunnissa erilainen riippuen 
työn voimaperäisyydestä ja työtaidosta; tätä epäkohtaa, joka 
muuten on epäkohta vain Duhringin tapaisille miehille, ei voi 
poistaa mikään talouskommuunikaan, ainakaan meidän maa
pallollamme. Mitä siis jää jälelle koko tuosta kaiken ja joka 
ainoan työn tasa-arvoisuudesta? Ei mitään muuta kuin pelk
kä kerskuva lauseparsi, jolla ei ole muuta taloudellista poh
jaa, kuin herra Diihringin kyvyttömyys erottaa arvon mää
rääminen työn avulla ja arvon määrääminen työpalkan avul
la — ei mitään muuta kuin ukaasi, uuden talouskommuunin 
peruslaki: työpalkka samanlaisesta työajasta on oleva saman
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lainen! Vanhoilla ranskalaisilla työläiskommunisteilla ja 
Weitlingillä oli toki paljon paremmat perustelut yhtäläisen 
työpalkan puolesta.

Miten nyt ratkeaa koko tuo tärkeä kysymys yhdistetyn työn 
korkeammasta pakkauksesta? Yksityistuottajien yhteiskun
nassa suorittavat yksityiset henkilöt tai heidän perheensä am
mattiopetuksen saaneiden työläisten kasvatuskustannukset; 
yksityisille henkilöille senvuoksi myöskin lähinnä lankeaa 
ammattitaitoisen työvoiman korkeampi hinta: taitava orja 
myydään kalliimmalla, taitavalle palkkatyöläiselle maksetaan 
korkeampi palkka. Sosialistisesti järjestetyssä yhteiskunnas
sa suorittaa nämä kustannukset yhteiskunta, sille kuuluvat 
sentähden myöskin hedelmät, yhdistetyn työn tuottamat suu
remmat arvot. Työläisellä itsellään ei ole mitään lisävaati
muksia. Tästä ohimennen sanoen vielä seuraa, että työläisen 
mieluisa vaatimus ’’täydestä työn tuloksesta” ei useinkaan 
ole vailla omia mutkiaan.

VII. Pääoma ja lisäarvo

’’Pääomalla Marx ei tarkoita lähinnä yleispätevää taloustie
teellistä käsitettä, jonka mukaan se on tuotettu tuotantoväli
ne, vaan hän yrittää tehdä sen erikoisemmaksi, dialektis-his- 
torialliseksi, käsitteiden ja historian muodonvaihdosleikkiin 
sisältyväksi ideaksi. Pääoma muka syntyy rahasta; se muka 
muodostaa historiallisen vaiheen, joka alkaa 16. vuosisadan 
mukana, nimittäin maailman-markkinain noihin aikoihin 
oletettujen alkuitujen mukana. Tuollaisen käsitesommitel- 
man yhteydessä ilmeisesti menetetään kansantaloudellisen 
analyysin terävyys. Tuollaisissa villeissä käsiterakennelmis- 
sa, joiden tulee olla puolittain historiallisia puolittain loogil
lisia, mutta jotka tosiasiassa ovat vain historiallisen ja loo
gillisen kuvittelun sekasikiöitä, katoaa järjen erittelykyky 
yhdessä kaiken rehellisen käsitekäyttelyn kanssa” — ja näin 
huidotaan edelleen koko sivun mitan . . . ’’Marxin antamalla 
pääoma-käsitteen määritelmällä saadaan ankarassa kansan
taloustieteessä vain aikaan sekasotkua... Kevytmielisyyksiä, 
jotka esitetään syvinä loogillisina totuuksina... Perusteiden 
viallisuutta” jne.
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Marxin mukaan siis pääoma muka syntyi 16. vuosisadalla 
rahasta Tämä on samaa, kuin jos sanottaisiin, että metalli
raha on runsaasti kolme tuhatta vuotta sitten syntynyt kar
jasta, koska varhaisempina aikoina karjakin muiden muassa 
suoritti rahan tehtäviä. Vain herra Duhring pystyy näin 
karkeaan ja kieroon sanontaan. Marxin analysoidessa talou
dellisia muotoja, joiden puitteissa tavaran vaihdon prosessi 
liikkuu, raha esiintyy viimeisenä muotona. ’’Tämä tavaran- 
kiertokulun viimeinen tuote on pääoman ensimmäinen ilme
nemismuoto. Historiallisesti pääoma esiintyy maaomaisuutta 
vastaan kaikkialla ensinnä rahan muodossa, rahaomaisuu- 
tena, kauppiaan pääomana ja koronkiskojan pääomana... Sa
ma historia uudistuu joka päivä silmiemme edessä. Yhä vielä
kin jokainen uusi pääoma tulee ensi aluksi rahana näyttä
mölle, so. markkinoille, tavara-, työ- tahi rahamarkkinoille, 
rahana, joka tiettyjen prosessien kautta on muuttuva pää
omaksi.”1 Marx siis toteaa taaskin tosiasian. Kykenemättä 
väittämään sitä vastaan herra Diihring vääntää sen: pääoma 
muka syntyy rahasta!

Marx tutkii nyt edelleen prosesseja, joiden kautta raha 
muuttuu pääomaksi, ja havaitsee ensinnä, että muoto, jossa 
raha kiertää pääomana, on vastakkainen sille muodolle, jossa 
se kiertää yleisenä tavarain vastikkeena. Yksinkertainen ta- 
varanomistaja myy ostaakseen; hän myy sen, mitä hän ei tar
vitse, ja ostaa saamallaan rahalla sitä, mitä hän tarvitsee. 
Liiketoimintaan ryhtyvä kapitalisti ostaa alunpitäen sitä, 
mitä hän ei itse tarvitse; hän ostaa myydäkseen, ja vielä 
myydäkseen kalliimmalla, saadakseen kauppatoimeen al
kuaan heitetyn raha-arvon takaisin suurentuneena rahan 
lisäkasvulla, ja tätä lisäkasvua Marx nimittää lisäarvoksi.

Mistä tämä lisäarvo on peräisin? Se ei voi syntyä siitä, että 
ostaja osti tavarat alle niiden arvon, eikä siitä, että myyjä 
möi ne yli arvon. Sillä molemmissa tapauksissa jokaisen yk
silön voitot ja tappiot tasoittavat toisensa, koska jokainen on 
vuorotellen ostaja ja myyjä. Eikä se voi syntyä petoksesta, 
sillä petos voi kyllä rikastuttaa toista toisen kustannuksella, 
mutta ei voi suurentaa molempien omistamaa yhteissummaa, 
ei siis myöskään yleensä kiertokulussa olevien arvojen sum
maa. ’’Jonkin maan kapitalistiluokka kokonaisuudessaan ei 
voi rikastua itsensä kustannuksella.

1 ’’Pääoma” I osa suom. s. 161. — Toim.

207



FRIEDRICH ENGELS

Ja kuitenkin havaitsemme, että jokaisen maan kapitalisti- 
luokka kokonaisuudessaan jatkuvasti rikastuu silmäimme 
edessä myyden kalliimmalla kuin oli ostanut, anastamalla it
selleen lisäarvoa. Olemme siis yhtä pitkällä kuin alussakin: 
mistä on peräisin tämä lisäarvo? Tämä kysymys on ratkais
tava, ja vielä ratkaistava puhtaasti taloudellista tietä, sulke
malla pois kaikki petokset, kaikenlaiset väkivallan puuttumi
set asiain kulkuun — ja kysymyksenä on: kuinka on mahdol
lista jatkuvasti myydä kalliimmalla kuin on ostettu, vieläpä 
edellyttäen, että kaiken aikaa samanlaiset arvot vaihdetaan 
samanlaisiin arvoihin?

Tämän kysymyksen ratkaisu on Marxin teoksen käänteen
tekevä ansio. Se levittää kirkkaan päivänvalon niille talou
den aloille, joilla varhaisemmat sosialistit yhtä paljon kuin 
porvarilliset talousoppineetkin harhailivat synkimmässä pi
meydessä. Siitä saa alkunsa, sen ympärille ryhmittyy tieteel
linen sosialismi.

Ratkaisu on seuraava. Rahan arvon suurentuminen, rahan, 
jonka pitää muuttua pääomaksi, ei voi tapahtua tässä ra
hassa eikä johtua ostosta, koska raha tässä vain realisoi tava
ran hinnan, ja koska oletimme, että vaihdetaan yhtäsuuria 
arvoja, niin tämä hinta ei eroa tavaran arvosta. Mutta sa
masta syystä ei arvon suurentuminen voi syntyä myöskään 
tavaran myynnistä. Muutoksen täytyy siis tapahtua tava
rassa, joka ostetaan, mutta ei sen arvossa, koska se ostetaan 
ja myydään arvoonsa, vaan sen käyttöarvossa sellaisenaan, 
so. arvonmuutoksen täytyy syntyä tavaran käyttämisestä. 
’’Voidakseen jonkin tavaran käyttämisestä saada arvoa, pi
täisi rahanomistajamme onnistua kiertokulun piirissä, 
markkinoilla, jonka käyttöarvolla itsellään olisi se omi
tuinen ominaisuus, että se olisi arvonlähteenä, jonka to
dellinen käyttäminen siis olisi työn esineellistyttämistä, ja 
niin muodoin arvon luomista. Ja rahanomistaja löytää
kin markkinoilla sellaisen erikoisen tavaran — työkyvyn 
eli työvoiman."1 Jos työllä sellaisenaan ei ole mitään ar
voa, niinkuin olemme nähneet, niin näin ei ole suin
kaan työvoiman laita. Se sisältää arvoa heti, kun siitä tulee 
tavara, niinkuin se nyt tosiasiallisesti on tavara, ja tämän 
arvon määrää ’’samoinkuin jokaisen muunkin tavaran arvon, 
tämän erikoisen tavaran tuottamiseen ja siis myöskin uusin- 
tamiseen välttämätön työaika”, so. se työaika, mikä tarvitaan 
niiden elintarvikkeiden tuottamiseen, mitkä työläinen tarvit
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see pitääkseen itsensä työkunnossa ja jatkaakseen sukuaan. 
Olettakaamme, että nämä elintarvikkeet edustavat päivästä 
päivään kuuden tunnin työaikaa. Kapitalistimme, joka os
taa työvoimaa liikkeensä käynnissäpitoa varten, so. palkkaa 
työläisen, maksaa siis tälle työläiselle hänen työvoimansa 
täyden päiväarvon maksaessaan tälle rahasumman, joka sa
moin edustaa kuutta työtuntia. Kun työläinen nyt on työs
kennellyt kuusi tuntia tämän kapitalistin palveluksessa, hän 
on suorittanut tälle täyden korvauksen saamastaan maksus
ta, työvoiman maksetusta päiväarvosta. Mutta täten raha ei 
olisi muuttunut pääomaksi, se ei olisi synnyttänyt mitään li
säarvoa. Työvoiman ostajalla on sen vuoksi täysin toinen kä
sitys solmimansa kaupan luonnosta. Se, että työläisen hen- 
gissäpitoon 24 tunnin aikana tarvitaan vain kuusi työtuntia, 
ei suinkaan estä tätä tekemästä työtä 12 tuntia 24:stä. Työ
voiman arvo ja sen realisoiminen työprosessissa ovat kaksi 
erilaista suuretta. Rahanomistaja on maksanut työvoiman 
päiväarvon, hänelle kuuluu sentähden myöskin työvoiman 
käyttö koko päivän kuluessa, päivän jatkuva työ. Että arvo, 
minkä työvoiman käyttäminen päivän kuluessa luo, on kaksi 
kertaa niin suuri kuin sen oma arvo, se on ostajan erikoinen 
onni, mutta tavaranvaihdon lakien mukaan ei suinkaan mi
kään vääryys myyjää kohtaan Työläinen siis tulee maksa
maan rahanomistajalle olettamuksemme mukaan päivittäin 
kuuden työtunnin arvotuotteen verran, mutta hän tuottaa 
tälle päivittäin kahdentoista työtunnin arvotuotteen. Ero ra- 
ranomistajan eduksi on — kuusi tuntia maksamatonta lisä
työtä, maksamatonta lisätuotetta, johon on esineellistynyt 
kuuden tunnin työ. Ihme on tehty. Lisäarvo synnytetty, 
raha muutettu pääomaksi.

Kun Marx tällä tavalla todisti, miten lisäarvo syntyy, ja 
miten lisäarvo vain voi syntyä tavaranvaihtoa säännöstele
vien lakien alaisena, hän paljasti nykyisen kapitalistisen tuo
tantotavan ja tälle perustuvan anastusta van mekanismin, 
hän paljasti sen kristallijyvän, jonka ympärille koko nykyi
nen yhteiskuntajärjestys kiertyy.

Tällä pääoman tuottamisella on kuitenkin oleellinen edelly
tys: ’’Muuttaakseen rahaa pääomaksi täytyy rahanomistajan 
siis kohdata tavaramarkkinoilla vapaa työläinen, vapaa siinä 
kaksoismerkityksessä, että hän vapaana ihmisenä hallitsee 
työvoimaansa omana tavaranaan, että hänellä toiselta puolen

1 ’’Pääoma” I osa suom. s. 178. — Tolm.
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ei ole myytävänä muita tavaroita, että hän on joutilas ja va
paa kaikista hänen työvoimansa realisoimiseen välttämättö
mistä esineistä.1 Mutta tämä suhde toiselta puolen rahan tai 
tavaran omistajien ja toiselta puolen niiden välillä, jotka ei
vät omista mitään muuta kuin oman työvoimansa, ei ole mi
kään luonnonhistoriallinen eikä kaikille historiallisille ajoille 
yhteinen suhde, ’’ilmeisesti se itse on edelläkäyneen historial
lisen kehityksen tulos... sen seuraus, että kokonainen sarja 
yhteiskunnallisen tuotannon vanhempia muodostumia on hä
vinnyt”.2 Tämä vapaa työläinen astuu suurin joukoin meitä 
vastaan historiassa ensi kerran 15. vuosisadan lopulla ja 16. 
vuosisadan alussa, feodaalisen tuotantotavan hajoamisen seu
rauksena. Tällä ja samoihin aikoihin tapahtuneen maail
mankaupan ja maailmanmarkkinain luomisella oli laskettu 
perusta, jolla tarjolla olevan liikkuvan rikkauden suurten 
määrien täytyi yhä enemmän ja enemmän muuttua pää
omaksi ja kapitalistisen, lisäarvon tuottamiseen suunnatun 
tuotantotavan kehittyä yhä enemmän ja enemmän yksin
omaan vallitsevaksi.

Näin pitkälle olemme seuranneet Marxin ’’villejä käsitera- 
kennelmia”, näitä ’’historiallisen ja loogillisen kuvittelun se
kasikiöitä”, joiden yhteydessä ’’katoaa järjen erittelykyky 
yhdessä kaiken rehellisen käsitekäyttelyn kanssa”. Asetta
kaamme nyt nämä ’’kevytmielisyydet” niiden ’’syvien loogil
listen totuuksien” ja ’’täsmällisten tieteiden merkityksessä 
viimeisen ja ankarimman tieteellisyyden” kanssa vastakkain, 
sellaisina kuin herra Duhring niitä meille tarjoilee.

Siis pääomalla Marx ei tarkoita ’’sitä yleispätevää talous
tieteellistä käsitettä, jonka mukaan se on tuotettu tuotanto
väline”, hän sanoo päinvastoin, että jokin arvosumma muut
tuu pääomaksi vasta sitten, kun se saa arvonlisäystä lisäar
voa muodostaen. Ja mitä sanoo herra Duhring? ’’Pääoma on 
taloudellisten voimakeinojen runko tuotannon jatkamista 
varten ja osuuksien muodostamista varten yleisen työvoiman 
hedelmistä.” Niin arvoituksellisesti ja holtittomasti kuin tä
mä taaskin on sanottu, niin näin paljon on kuitenkin var
maa: jatkakoon taloudellisten voimakeinojen runko tuotantoa 
vaikka ikuisesti, siitä ei tule herra Diihringin omienkaan sa
nojen mukaan pääomaa, niinkauan kuin se ei muodosta 
’’osuuksia yleisen työvoiman hedelmistä”, so. lisäarvoa tai ai

1 ’’Pääoma” I osa suom. s. 180. — Toim.2 E.m.t. s. 180, — Toim.
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nakin lisätuotetta. Siis paitsi sitä, että herra Dühring itse te
kee synnin, josta hän soimaa Marxia, nimittäin, että tämä ei 
tarkoita pääomalla yleispätevää taloustieteellistä käsitettä, 
hän sen lisäksi tekee korkealentoisella puhetavallaan ’’huo
nosti peitetyn” epäonnistuneen kirjallisen varkauden Marx
ilta.

Sivulla 262 tätä kehitellään edelleen: ’’Pääoma yhteiskun
nallisessa mielessä” (ja pääoma ei-yhteiskunnallisessa mieles
sä on herra Dühringin vielä keksittävä) ”on nimittäin erikoi
sesti erotettava puhtaasta tuotantovälineestä; sillä kun vii
memainitulla on vain teknillinen luonne, ja se on välttämä
tön kaikissa oloissa, luonnehtii edellistä sen omistuksen ja 
osuuksien muodostamisen yhteiskunnallinen voima. Yhteis
kunnallinen pääoma tosin suurimmalta osaltaan ei ole mi
tään muuta kuin teknillinen tuotantoväline yhteiskunnalli
sessa toiminnassaan; mutta tämä toiminta juuri onkin se, 
minkä... täytyy hävitä.” Kun otamme huomioon, että juuri 
Marx ensimmäisenä kohotti esiin tämän ’’yhteiskunnallisen 
toiminnan”, jonka välityksellä vain jostakin arvosummasta 
tulee pääomaa, niin täytyy tosin asian ’’jokaiselle tarkkaavai
selle tutkijalle pian selvitä, että Marxin pääomakäsitteen 
luonnehtimisella saadaan aikaan vain sekasotkua” — mutta 
ei ankarassa kansantaloustieteessä, niinkuin herra Dühring 
luulee, vaan, kuten kyseessäoleva tapaus osoittaa, yksin
omaan herra Dühringin omassa päässä. Dühring, joka ’’Krii
tillisessä historiassa” jo on unohtanut, kuinka vahvasti hän 
on sanottua pääomakäsitettä ’’Kurssissa” käyttänyt hyväk
seen.

Mutta herra Dühring ei tyydy siihen, että on lainannut 
Marxilta määritelmänsä, pääomasta tosin ’’puhdistetussa” 
muodossa. Hänen täytyy sitä myös noudattaa ’’käsitteen ja 
historian muodonvaihdosten leikissä”, huolimatta omasta pa
remmasta tiedostaan, että siitä ei heru mitään muuta kuin 
’’villejä käsiterakennelmia”, kevytmielisyyksiä”, ’’perustan 
häilyväisyyttä” jne. Mistä on peräisin tämä pääoman ’’yhteis
kunnallinen toiminta”, joka tekee sen kykeneväksi anasta
maan vieraan työn hedelmiä, ja jonka tähden se vain eroaa 
pelkästä tuotantovälineestä? Herra Dühring sanoo, että se ”ei 
perustu tuotantovälineiden luontoon eikä niiden teknilliseen 
välttämättömyyteen”. Se on siis syntynyt historiallisesti, ja 
herra Dühring toistaa meille sivulla 252 vain sen, minkä olem
me jo saaneet kymmeneen kertaan kuulla, kun hän selittää
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sen syntymisen noiden kahden miehensä vanhastaan tutun 
seikkailun avulla, kahden miehen, joista toinen historian 
alussa muuttaa tuotantovälineensä pääomaksi alistamalla toi
sen väkivaltaisesti alaisekseen. Mutta tyytymättä siihen, että 
omaksuu historiallisen alun sille yhteiskunnalliselle toimin
nalle, jonka kautta jokin arvosumma vasta tulee pääomaksi, 
herra Diihring ennustaa sille myöskin historiallista loppua. 
Se ’’onkin juuri se, minkä täytyy hävitä”. Ilmiötä, joka on 
historiallisesti syntynyt ja historiallisesti jälleen häviää, on 
yleispätevällä kielellä tavallisesti nimitetty "historialliseksi 
vaiheeksi” Pääoma on siis historiallinen vaihe paitsi Marxil
la, myöskin herra Dtihringillä, ja siksi meidän on pakko tulla 
päätelmään, että tässä olemme jesuiittain parissa. Jos kaksi 
ihmistä tekee saman, niin se ei ole samaa. Kun Marx sanoo, 
että pääoma on historiallinen vaihe, niin se on villi käsitera- 
kennelma, historiallisen ja loogillisen kuvittelun sekasikiö, 
jonka yhteydessä katoaa erittelykyky yhdessä kaiken rehelli
sen käsitekäyttelyn kanssa. Kun herra Diihring esittää pää
oman samoin historialliseksi vaiheeksi, niin se on todistus 
kansantaloudellisen analyysin terävyydestä ja viimeisestä an- 
karimmasta tieteellisyydestä täsmällisten tieteiden mielessä.

Miten Diihringin pääomakäsitys eroaa Marxin käsityksestä?
Marx sanoo: "Pääoma ei ole keksinyt lisätyötä. Kaikkialla, 

missä tuotantovälineet ovat jonkin yhteiskunnan osan yksin
oikeutena. täytyy työmiehen, olipa hän vapaa tai epävapaa, 
lisätä ylläpidokseen välttämättömään työaikaan ylimääräistä 
työaikaa, tuottaakseen elintarpeet tuotantovälineiden omis
tajalle.”' Lisätyö, työ työläisen itsensä ylläpitoon välttämät
tömän ajan yli, ja tämän lisätyön tuotteen toisten suoritta
ma anastaminen, työn riistäminen on siis kaikille tähänasti
sille yhteiskuntamuodoille yhteinen, sikäli kuin nämä ovat 
liikkuneet luokkavastakohdissa Mutta vasta sitten, kun tä
män lisätyön tuote ottaa lisäarvon muodon, kun tuotantoväli
neiden omistaja tapaa vastassaan vapaan työläisen — vapaan 
yhteiskunnallisista kahleista ja vapaan omaisuudesta — riis
tämisen esineenä ja riistää tätä tarkoituksenaan tavarain 
tuotanto, vasta sitten, Marxin mukaan, tuotantoväline saa 
pääoman erikoisen luonteen. Ja tämä on suuressa mitta
kaavassa tapahtunut vasta 15. vuosisadan lopulla ja 16 vuosi
sadan alussa.

1 ’’Pääoma”. I osa, suom. s. 239. — Toim.

212



HERRA EUGEN DUHRING TIETEEN MULLISTAJANA

Herra Duhring sitävastoin selittää pääomaksi jokaisen tuo- 
tantovälinemäärän, joka ’’muodostaa osuuksia yleisen työvoi
man hedelmistä”, siis lisätyön missä muodossa tahansa. Toi
sin sanoen, herra Duhring valtaa Marxin havaitseman lisätyön 
lyödäkseen sen avulla hänelle nyt sopimattoman, niinikään 
Marxin havaitseman, lisäarvon kuoliaaksi. Herra Duhringin 
mukaan olisi siis ilman mitään poikkeusta pääomaa paitsi se 
irtain ja kiinteä rikkaus, mikä oli orjien avulla taloutta hoi
tavilla Korintin ja Ateenan kansalaisilla, myöskin Rooman 
keisariajan suurmaanomistajan omaisuus ja yhtä hyvin myös 
keskiajan feodaaliparoonin omaisuus, sikäli kuin se vain jol
lain tavoin palveli tuotantoa.

Herra Duhring itse ymmärtää siis ’’pääomalla ei sitä yleis
pätevää käsitettä, jonka mukaan se on tuotettu tuotantovä
line, vaan pikemmin jotain päinvastaista, sitä, mikä sisältää 
jopa tuottamattomatkin tuotantovälineet, maan ja sen luon
nolliset apulähteet. Mutta kuvitelma, että pääoma muka on 
vain ’’tuotettu tuotantoväline”, on taaskin yleispätevä vain 
vulgääritaloustieteessä. Tämän herra Duhringille niin kalliin 
vulgääritaloustieteen ulkopuolella tulee ’’tuotettu tuotanto
väline”, tai ylimalkaan jokin arvosumma pääomaksi vasta 
sen kautta, että se tuottaa voittoa tai korkoa, so. maksamatto
man työn antamaa lisätuotetta lisäarvon muodossa, ja että 
tämä taas omaksutaan näissä lisäarvon molemmissa määrä
tyissä alamuodoissa. Tällöin jää vaille kaikkea merkitystä se, 
että koko porvarillisen taloustieteen on vallannut käsitys, että 
voiton ja koron tuottaminen on muka aivan itsestään omi
naista jokaiselle arvosummalle, joka normaaleissa oloissa käy
tetään tuotantoon tai vaihtoon. Pääoma ja voitto, tai pää
oma ja korko ovat klassillisessa taloustieteessä yhtä eroitta- 
mattomat, samassa vuorosuhteessa toisiinsa kuin syy ja seu
raus, isä ja poika, eilispäivä ja tämä päivä. Mutta sana pääoma 
nykyaikaisessa taloustieteellisessä merkityksessään esiintyy 
vasta sinä aikana, jolloin asia itse esiintyy, jolloin irtain rik
kaus saa yhä enemmän ja enemmän pääoman toimintoja, 
riistäen vapaiden työläisten lisätyötä tavaroita tuottaakseen, 
ja tämän tekee ensimmäinen historiallinen kapitalistikansa, 
italialaiset 15. ja 16. vuosisadalla. Ja jos Marx ensimmäisenä 
pohjiaan myöten eritteli nykyaikaiselle pääomalle ominaisen 
omistustavan, jos hän saattoi pääoma-käsitteen sopusoin
tuun historiallisten tosiasiain kanssa, joista se viimekädessä 
oli abstrahoitu, ja joita se saa kiittää olemassaolostaan; jos
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Marx täten vapautti tämän taloustieteellisen käsitteen epä
selvistä ja horjuvista kuvitelmista, joita siihen takertui klas
sillisessa porvarillisessa taloustieteessä ja vielä siihen asti so
sialisteillakin, niin myöskin juuri Marx toimi tuon "viimeisen 
ja ankarimman tieteellisyyden” mukaan, mikä herra Duhrin
gillä on alati huulillaan, mutta mitä häneltä itseltään niin 
kipeästi kaipaamme.

Herra Diihringillä tapahtuu asian käsittely tosiaan aivan 
toisin. Hän ei tyydy siihen, että ensin sättii ’’historiallisen ja 
loogillisen kuvittelun sekasikiöksi” pääoman esittämisen his
toriallisena vaiheena, ja sitten itsekin esittää sen historialli
seksi vaiheeksi. Hän julistaa summamutikassa pääomaksi 
myöskin kaikki taloudelliset voimakeinot, kaikki tuotantoväli
neet, jotka anastavat ’’osuuksia yleisen työvoiman hedelmis
tä”, siis myöskin maaomaisuuden kaikissa luokkayhteiskun
nissa; mikä kuitenkaan ei lainkaan estä häntä myöhemmässä 
esityksessään aivan totunnaisella tavalla eroittamasta maa
omaisuutta ja maakorkoa pääomasta, ja määrittelemästä pää
omaksi vain ne tuotantovälineet, jotka antavat voittoa tai kor
koa, niinkuin laajemmin on nähtävissä ’’Kurssin” sivulla 156 
ja sitä seuraavilla. Yhtä hyvin herra Diihring voisi ensin si
sällyttää lokomotiivin nimeen myös hevoset, härät, aasit ja 
koirat, koska näilläkin ajoneuvoilla voidaan tehdä matkaa, ja 
soimata nykyisiä insinöörejä siitä, että nämä rajoittaessaan 
lokomotiivin nimen vain nykyaikaisia höyryvetureja tarkoit
tavaksi, ovat tehneet siitä historiallisen vaiheen, että he teke
vät villejä käsiterakennelmia, historiallisen ja loogillisen ku
vittelun sekasikiöitä jne ; ja sitten lopuksi selittää, että hevo
set, aasit, härät ja koirat on sentään suljettava lokomotiivin 
määritelmän ulkopuolelle, ja että tämä koskee vain höyry- 
vetureja. — Näin olemme taaskin pakotetut sanomaan, että 
nimenomaan silloin, kun pääoma käsitetään Duhringin ta
voin, katoaa kansantaloudellisen analyysin kaikki terävyys ja 
menetetään erittelykyky yhdessä kaiken rehellisen käsitekäyt- 
telyn kera, ja että villit käsiterakennelmat, sekasotku, kevyt
mielisyydet, jotka esitetään syvinä loogillisina totuuksina, ja 
perustan häilyväisyys tavataan kaikessa kukoistuksessaan ni
menomaan herra Duhringillä.

Mutta kaikki tämä ei tee mitään. Herra Duhringille jää 
sittenkin kunnia siitä, että hän on keksinyt navan, jonka ym-
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parilla pyörii koko tähänastinen taloustiede, koko politiikka 
ja oikeusoppi, sanalla sanoen koko tähänastinen historia. Täs
sä se on:
’’Väkivalta ja työ ovat kaksi päätekijää, jotka tulevat kysy
mykseen yhteiskunnallisten siteiden muodostumisen yhtey
dessä.”

Tässä yhdessä lauseessa on tähänastisen talousmaailman 
koko peruslaki. Se on hyvin lyhyt ja kuuluu:

I pykälä: Työ tuottaa.
II pykälä: Väkivalta jakaa.
Ja tähän, ’’inhimillisellä ja saksankielellä sanoen”, päättyy 

myös herra Duhringin koko taloustieteellinen viisaus.

VIII. Pääoma ja lisäarvo (loppu)

’’Herra Marxin käsityksen mukaan edustaa työpalkka vain 
maksua siitä työajasta, minkä työläinen todella työskentelee 
tehdäkseen mahdolliseksi oman olemassaolonsa. Tähän riit
tää muka jokin pienempi tuntimäärä; usein hyvin pitkäksi 
venytetyn työpäivän koko muu osa antaa ylijäämän, johon 
yleispätevällä kielellä sanoen on sisällytetty pääoman voitto. 
Kun lasketaan pois jollakin tuotantoasteella jo tuotantoväli
neiden ja suhteellisten raaka-aineiden sisältämä työaika, on 
tuo työpäivän ylijäämä kapitalistisen yrittäjän osuutta. Työ
päivän pidentäminen on tämän mukaan puhdasta riistovoit- 
toa kapitalistin hyväksi.”

Herra Duhringin mukaan Marxin lisäarvo ei siis olisi mi
tään muuta kuin sitä, jota yleispätevällä kielellä nimitetään 
pääomanvoitoksi eli voitoksi. Kuulkaamme Marxia itseään. 
’’Pääoman” sivulla 1951 selitetään lisäarvoa tämän sanan jäl
keen suluissa sanoilla: ’’koron, maankoron, voiton”. Sivulla 
2102 Marx antaa esimerkin, jossa lisäarvosumma 71 shillinkiä 
ilmenee eri jakomuodoissaan: kymmenykset, paikalliset ja 
valtion verot 21 sh., maankorko 28 sh., vuokraajan voitto ja ra
han korko 22 sh., koko lisäarvo yhteensä 71 sh. — Sivulla 5423 
Marx selittää erääksi Ricardon pääpuutteista sen, että tämä

1 ’’Pääoma” I osa, suom. s. 214.
2 E.m.t. s. 226.
3 E.m.t. s. 485.
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”on yhtä vähän kuin muutkaan taloustieteilijät koskaan tut
kinut lisäarvoa sellaisenaan, so. riippumatta sen erikoisista 
muodoista, kuten voitosta, maankorosta jne.” ja että hän sen- 
vuoksi sekoittaa lait lisäarvon suhdeluvusta ilman muuta voi
ton suhdeluvun lakien kanssa; jota vastaan Marx sanoo: 
"Myöhemmin, tämän teoksen kolmannessa kirjassa todistan, 
että samat lisäarvon suhdeluvut voivat esiintyä mitä erilai- 
simpina voiton suhdelukuina, ja erilaiset lisäarvon suhdeluvut 
määrätyissä oloissa samana voiton suhdelukuna.” Sivulla 
5871 sanotaan: ’’Kapitalisti, joka tuottaa lisäarvon, so. pump- 
puaa välittömästi työläisistä maksamatonta työtä ja kiteyttää 
sen tavaroiksi, on tosin tämän lisäarvon ensimmäinen anas
taja, mutta ei suinkaan viimeinen omistaja. Hänen on se 
myöhemmin jaettava kapitalistien kanssa, jotka suorittavat 
muita tehtäviä yhteiskunnallisessa tuotannossa yleensä, 
maanomistajien yms. kanssa. Lisäarvo jakautuu siten usei
hin osiin. Sen murto-osat joutuvat eri henkilöi uokille ja saa
vat erilaisia, toistensa suhteen itsenäisiä muotoja, kuten voit
to, korko, kauppavaihto, maankorko jne. Näitä lisäarvon 
muuttuneita muotoja voidaan käsitellä vasta kolmannessa 
kirjassa.” Samoin monissa muissa kohdissa.

Täsmällisemmin asiaa ei voi sanoa. Jokaisessa tilaisuudes
sa Marx kiinnittää huomiota siihen, että hänen lisäarvoaan 
ei saa sekoittaa voittoon tai pääomavoittoon, että viimemai
nittu on vain alamuoto ja sangen usein vain lisäarvon murto- 
osa. Kun herra Duhring siitä huolimatta väittää, että Marxin 
lisäarvo muka ’’yleispätevällä kielellä on pääomavoittoa”, ja 
kun on varmaa, että Marxin koko kirja käsittelee juuri lisä
arvoa, niin on vain kaksi mahdollisuutta: joko herra Duhring 
ei tätä tiedä, ja silloin on verratonta häpeämättömyyttä sät
tiä kirjaa, jonka pääsisältöä ei edes tunne. Tai hän tietää sen 
varsin hyvin, ja tekee silloin tietoisen väärennyksen.

Edelleen: "Se myrkyllinen viha, jolla herra Marx käsittelee 
tätä kiskomishomman kuviteltua lajia, on liiankin ymmärret
tävää. Mutta vieläkin valtavampi kiukku ja vielä täydellisem
pi palkkatyölle perustuvan talousmuodon riistoluonteen tun
nustaminen on mahdollista, ilman että hyväksytään sellaista 
teoreettista käännettä, joka ilmenee Marxin opissa lisäar
vosta.”

Marxin hyvää tarkottava, mutta erheellinen teoreettinen
1 E.m.t. s. 523. — Toim.
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käänne herättää tässä myrkyllistä vihaa kiskomishommaa 
kohtaan; itsessään siveellinen kiihko saa väärän ’’teoreetti
sen käänteen” seurauksena epäsiveellisen ilmauksen, se astuu 
päivänvaloon epäjalon vihan ja matalan myrkyllisyyden hah
mossa, kun sitävastoin herra Duhringin viimeinen ja ankarin 
tieteellisyys ilmenee siveellisenä kiihkona, jolla on vastaavasti 
jalo luonne, vihana, joka muotonsakin puolesta on siveellistä, 
ja joka lisäksi määrällisesti voittaa tuon myrkyllisen vihan, on 
valtavampaa vihaa. Sillä aikaa kun herra Duhring nauttii 
omasta itsestään, tahdomme me katsoa, mistä tuo valtavampi 
viha on peräisin.

’’Herää nimittäin kysymys, kuinka nämä kilpailevat yrittä
jät kykenevät realisoimaan jatkuvasti työn koko tuloksen ja 
samalla lisätuotteen niin paljon luonnollisten tuotantokus
tannuksien yläpuolelle, kuin tuo työtuntien ylijäämän mai
nittu suhde osoittaa. Marxin opista ei ole löydettävissä vas
tausta tähän, siitä yksinkertaisesta syystä, että siinä ei edes 
tämän kysymyksen asettaminen ole voinut saada tilaa. Palk
katyölle perustuvan tuotannon ylellisyystuotannon luontee
seen ei ole tartuttu kiinni vakavasti, eikä yhteiskunnallista 
järjestelmää ja sen nylkyriasemia tunnustettu lainkaan val
koisen orjuuden viimeiseksi perustaksi. Päinvastoin kaiken 
poliittis-yhteiskunnallisen pitää aina saada selityksensä talou
dellisesta.”

Edellä esitetyistä kohdista olemme nähneet, että Marx ei 
lainkaan väitä, että teollisuuskapitalistit, jotka ovat lisäarvon 
ensimmäiset anastajat, kaikissa olosuhteissa möisivät lisäar
von keskimäärin täyteen arvoonsa, kuten herra Duhring tässä 
edellyttää. Marx sanoo selvästi, että kauppavoittokin on osa 
lisäarvosta, ja tämähän on näillä edellytyksillä mahdollista 
vain silloin, kun tehtailija myy tuotteensa kauppiaalle alle 
arvon ja siten luovuttaa tälle osan saaliista. Niinkuin kysy
mys tässä asetetaan, ei se siis Marxin käsittelyssä voinutkaan 
tulla asetetuksi. Järjellisesti asetettuna se kuuluu: miten li
säarvo muuttuu alamuodoikseen: voitoksi, koroksi, kauppa
voitoksi, maankoroksi jne., ja tämän kysymyksen Marx luoaa 
kyllä ratkaista kolmannessa kirjassa. Mutta jos herra Duh
ring ei voi odottaa niin kauan, että ’’Pääoman” toinen osa 
ilmestyy, niin olisi hänen sillävälin pitänyt hieman tarkem
min silmäillä ensimmäistä osaa. Hän olisi silloin, jo mainit
tujen kohtien lisäksi, voinut lukea esim. sivulta 323, että
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Marxin mukaan kapitalistisen tuotannon sisäiset lait vaikut
tavat pääoman ulkoisessa liikunnassa kilpailun pakkolakei- 
na, ja esiintyvät tässä muodossa yksityisen kapitalistin tietoi
suudessa kannustavina syinä; että siis kilpailun tieteellinen 
erittely on mahdollista vain silloin, kun on ymmärretty nää- 
oman sisäinen luonne, aivan samoin kuin taivaankappaleitten 
näkyvän liikunnan ymmärtää vain se, joka tuntee niiden to
dellisen, mutta aistimille näkymättömän liikunnan; senjäl- 
keen Marx osoittaa esimerkillä, kuinka eräs tietty laki, arvo
laki, eräässä tietyssä tapauksessa ilmenee kilpailussa ja toteut
taa liikkeellepanevan voimansa. Herra Duhring voisi jo tästä 
päättää, että kilpailu esittää pääosaa lisäarvon jaossa, ja kun 
edes jonkin verran ajattelee, ovat nämä ensimmäisessä osassa 
esitetyt viittaukset tosiaan riittävät, jotta voi ymmärtää lisä
arvon muuttumisen alamuodoikseen ainakin yleispiirteissään.

Herra Duhringille on kuitenkin juuri kilpailu ymmärryksen 
ehdottomana esteenä. Hän ei voi käsittää, kuinka kilpailevat 
yrittäjät voivat realisoida, muuttaa rahaksi työn täyden tu
loksen ja samalla lisätuotteen jatkuvasti niin huomattavasti 
yli luonnollisten tuotantokustannuksien. Tässä ilmaistaan 
asia taaskin tavallisella ’’ankaruudella”, joka itse asiassa on 
huolimattomuutta. Lisätuotteella sellaisenaan ei Marxin esi
tyksessä ole yhtään mitään tuotantokustannuksia, se on se 
tuotteen osa, joka ei maksa mitään kapitalistille. Jos siis kil
pailevat yrittäjät tahtoisivat realisoida lisätuotteen sen luon
nollisiin tuotantokustannuksiin, niin heidän pitäisi lahjoittaa 
se. Mutta jättäkäämme tällaiset ’’mikrologiset yksityiskoh
dat”. Eivätkö kilpailevat yrittäjät sitten tosiaankaan joka 
päivä realisoi työn tuotetta yli luonnollisten tuotantokustan
nuksien? Herra Diihringin mukaan ovat luonnolliset tuotan
tokustannukset ’’työn tai voiman luovutus, ja tämä taas voi
daan viimeisissä perusteissaan mitata ravinnonkulutuksella”, 
siis nykyisessä yhteiskunnassa raaka-aineisiin, työvälineisiin 
ja työpalkkoihin todella käytetyt kulut, eroitettuina ’’tullis
ta’, voitosta, miekka kädessä pakolla kiskotusta lisäyksestä. 
Yleisesti tunnettu asia kuitenkin on, että yhteiskunnassa, jos
sa elämme, kilpailevat yrittäjät eivät realisoi tavaroitaan luon
nollisten tuotantokustannusten määrään, vaan laskevat nii
den lisäksi ja säännöllisesti myös saavat tuon lisäyksen, voi
ton. Kysymys, joka, kuten herra Duhring luulee, hänen tar
vitsee vain asettaa puhaltaakseen kumoon koko Marxin ra
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kennelman, kuten Joosua-vainaja teki Jerikon muureille, tä
mä kysymys on siis myös olemassa herra Duhringin talous
teoriassa. Katsokaammepa miten hän siihen vastaa. Hän 
sanoo:

’’Pääomaomaisuudella ei ole mitään käytännöllistä sisältöä 
eikä se ole realisoitavissa, jos siihen ei samalla ole sisällytetty 
epäsuoraa väkivaltaa ihmisainekseen nähden. Tämän väki
vallan tuote on pääomavoitto, ja viimemainitun suuruus riip
puu sen tähden tämän vallankäytön laajuudesta ja tehokkuu
desta . . . Pääomanvoitto on poliittinen ja sosiaalinen sää
dös, joka vaikuttaa voimakkaammin kuin kilpailu. Yrittäjät 
toimivat tässä suhteessa säätynä, ja jokainen yksilö puolus
taa asemaansa. Pääomavoiton määrätynlainen korkeus on 
kulloinkin vallitsevan taloustavan yhteydessä välttämätön.”

Valitettavasti emme yhä vieläkään tiedä, miten kilpailevat 
yrittäjät kykenevät realisoimaan työn tuotteen jatkuvasti yli 
luonnollisten tuotantokustannuksien. Herra Duhring ei voi
ne arvioida yleisöään niin mitättömäksi, että ruokkisi sitä 
yleisellä puheenparrella: pääomavoitto on kilpailun yläpuo
lella, samoinkuin Preussin kuningas aikoinaan oli lain ylä
puolella. Me tunnemme tuon tempun, jonka avulla Preussin 
kuningas pääsi asemaansa lain yläpuolelle: se temppu, jolla 
pääomavoitto pääsee mahtavammaksi kuin kilpailu, on juttu, 
joka herra Duhringin juuri pitäisi meille selittää, ja jonka 
selittämisestä hän itsepintaisesti kieltäytyy. Mitään ei selitä 
sekään, että, kuten hän sanoo, yrittäjät toimivat tässä suh
teessa säätynä, ja tällöin jokainen yksilö puolustaen säilyttää 
asemansa. Eihän meidän toki tarvitse uskoa hänen sanojaan, 
että jonkun ihmismäärän tarvitsee vain toimia säätynä, jotta 
jokainen yksilö niistä säilyttäisi asemansa? Keskiajan am- 
mattikuntalaiset, Ranskan aateli v. 1789 toimivat kyllä san
gen päättäväisesti säätynä ja joutuivat kuitenkin perikatoon. 
Preussin armeija toimi Jenan luona myös säätynä, mutta sen
sijaan, että olisi säilyttänyt asemansa, sen täytyi päinvastoin 
lähteä karkuun ja senjälkeen jopa osittain antautua. Yhtä 
vähän meitä voi tyydyttää se vakuutus, että kussakin 
vallitsevassa talouslajissa pääomavoiton määrätynlainen 
korkeus on muka välttämättömyys; sillä kysymyshän on 
juuri sen todistamisesta, miksi näin on. Askeltakaan lä
hemmäksi päämäärää emme pääse sillä, että herra Duh
ring ilmoittaa meille: ’’Pääomavalta on kasvanut yhtynee
nä valtaan maahan. Osa maaorjamaatyöläisistä on kau
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pungeissa muuttunut käsityöläisiksi ja vihdoin tehdas
työläisiksi. Maankoron jälkeen on pääomavoitto muodos
tunut omistuskoron toiseksi muodoksi.” Vaikka jätämme- 
kin huomioimatta tämän väitteen historiallisen virheelli
syyden, jää se sittenkin yhä pelkäksi väitteeksi ja rajottuu 
toistamiseen vannomaan sitä, mikä juuri piti selittää ja to
distaa. Emme siis voi tulla mihinkään muuhun lopputulok
seen, kuin että herra Diihring ei kykene vastaamaan omaan 
kysymykseensä: kuinka kilpailevat yrittäjät kykenevät reali
soimaan työn tuotteen jatkuvasti yli luonnollisten tuotanto
kustannuksien, so. että hän ei kykene selittämään voiton syn
tyä. Eikä hänelle jää muuta keinoa kuin ykskantaan julistaa: 
pääomavoitto on väkivallan tuote, mikä kyllä käy aivan yh
teen Duhringin yhteiskunnan perustuslain II pykälän kanssa: 
Väkivalta jakaa. Tämä on kyllä sangen kauniisti sanottu; 
mutta nyt ’’syntyy kysymys”: Mitä se väkivalta jakaa? Täy
tyyhän toki olla jotakin jaettavana, muuten ei mahtavinkaan 
voima voi parhaalla tahdollaankaan mitään jakaa. Voitto, 
jonka kilpailevat yrittäjät pistävät taskuihinsa, on jotain san
gen kouriintuntuvaa. Väkivalta voi sen ottaa pois, mutta ei 
voi sitä synnyttää. Ja kun herra Diihring itsepintaisesti kiel
täytyy selvittämästä meille, kuinka väkivalta ottaa yrittäjä- 
voiton, niin vastauksena kysymykseen, mistä se sen ottaa, hän 
on jo aivan haudanhiljainen. Missä ei mitään ole, siellä on 
menettänyt oikeutensa keisari yhtä hyvin kuin muukin valta. 
Tyhjästä ei tule mitään, varsinkaan ei voittoa. Jos pääoman- 
omistuksella ei ole mitään käytännöllistä merkitystä, ja jos 
se ei ole realisoitavissa, niinkauan kuin siihen ei ole samalla 
sisällytetty epäsuoraa väkivaltaa ihmisainekseen nähden, niin 
herää taaskin kysymys: ensiksi, kuinka pääomarikkaus on 
päässyt tällaiseen väkivaltaan, kysymys, josta yllä esitetyllä 
parilla historiallisella väitöksellä ei suinkaan suoriuduta; toi
seksi, kuinka tämä väkivalta muuttuu pääoman arvon lisäyk
seksi, voitoksi; ja kolmanneksi, mistä se ottaa tämän voiton.

Voimme ottaa Duhringin taloustieteestä minkä kohdan ta
hansa, emmekä sittenkään pääse askeltakaan pitemmälle. 
Kaikille epämieluisille seikoille, voitolle, maankorolle, nälkä- 
palkalle, työläisen orjuutukselle on hänellä selitykseksi vain 
yksi sana: väkivalta, ja yhä uudelleen väkivalta, ja herra Duh
ringin ’’valtavampi viha” paljastuukin samoin vihaksi väki
vallan vuoksi. Olemme nähneet ensiksi, että tämä vetoami
nen väkivaltaan on mätä veruke, kysymyksen lykkäämistä
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taloudelliselta alalta poliittiselle, eikä siten voida selittää yh
tään ainoata taloudellista tosiasiaa; ja toiseksi, että se jättää 
selittämättömäksi itse väkivallan synnyn, ja menettelee näin 
tehdessään sangen viisaasti, sillä muuten se pakosta veisi tu
lokseen, että kaiken yhteiskunnallisen mahdin ja kaiken po
liittisen vallan alkuperä on taloudellisissa edellytyksissä, his
toriallisesti määrätyssä kunkin yhteiskunnan tuotanto- ja 
vaihtotavassa.

Yrittäkäämme kuitenkin, jos vaikka onnistuisimme saa
maan tältä taloustieteen leppymättömältä ’’syvemmältä pe- 
rustanlaskijalta” vielä joitakin selityksiä voitosta. Ehkäpä 
onnistumme käydessämme tutustumassa hänen selitykseensä 
työpalkasta. Sivulla 158 sanotaan:

’’Työpalkka on palkka työvoiman ylläpitoa varten, ja se tu
lee kysymykseen lähinnä vain maankoron ja pääomavoiton 
perustana. Tehdäksemme tässä käsiteltävät suhteet oikein 
ratkaisevan selviksi, ajatelkaamme maankorkoa ja edelleen 
myös pääoma voittoa ensin historiallisesti ilman työpalkkaa, 
siis orjuuden ja maaorjuuden pohjalla . . . Onko ylläpidettä
vänä orja tai maaorja taikka palkkatyöläinen, siitä vain joh
tuu ero tuotantokustannuksien suoritusmuodosta ja tavasta. 
Joka tapauksessa työvoiman käytön kautta saatu puhdas tuo
te muodostaa isännän tulon . . . Näemme siis, että . . . ni
menomaan se pääristiriita, jonka tähden toisella puolella on 
omistuskoron jokin laji ja toisella puolella omistamaton palk
katyö ei voi olla olemassa yksinomaan toisessa jäsenistään, 
vaan aina vain molemmissa yhtaikaa.” Mutta omistuskorko 
on, kuten saamme tietää sivulta 188, yhteinen ilmaus maan- 
korolle ja pääomavoitolle. Edelleen sanotaan s. 174: ’’Pää
omavoiton luonteena on työvoiman tuotteen pääasiallisen 
osan anastaminen. Se ei ole ajateltavissa ilman jossain muo
dossa välittömästi tai välillisesti ilmenevää alistettua työtä.” 
Ja sivulla 183: Työpalkka ’’kaikissa muodoissaan ei ole mitään 
muuta kuin palkka, jonka avulla yleensä täytyy turvata työ
läisen ylläpito ja sikiämismahdollisuus”. Ja vihdoin sivulla 
195: ’’Mikä tulee omistuskoron osaksi, se on työpalkasta me
netettyä ja päinvastoin, se mikä yleisestä suorituskyvystä (!) 
tulee työn osaksi, se täytyy ottaa pois omistustuloista.”

Herra Diihring vie meitä yllätyksestä toiseen. Arvoteorias
sa ja seuraavissa luvuissa aina oppiin kilpailusta, sekin mu
kaanlukien, siis sivulta 1 sivulle 155, jakautuivat tavarain hin
nat tai arvot ensiksi luonnollisiin tuotantokustannuksiin tai
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tuotantoarvoon, so. raaka-aine-, työväline- ja työpalkkakus- 
tannuksiin, ja toiseksi lisäykseen eli jakoarvoon miekka kä
dessä pakolla otettuun veroon monopolistiluokan hyväksi; li
säykseen, joka, niinkuin näimme, ei voinut todellisuudessa 
saada aikaan mitään muutosta rikkauden jaossa, sillä sen täy
tyi toisella kädellä antaa takaisin sama, minkä se toisella otti, 
ja joka sitäpaitsi, sikäli kuin herra Duhring antaa sen alku
perästä ja sisällöstä meille tietoja, oli tyhjästä syntynyt, ja 
siksi myös tyhjää. Kahdessa seuraavassa luvussa, jotka käsit
televät tulon eri lajeja, siis sivulta 156 sivulle 217, ei lisäyk
sestä enää puhuta mitään. Sensijaan jokaisen työntuotteen, 
siis jokaisen tavaran arvo jakautuu nyt seuraavaan kahteen 
osaan: ensiksi tuotantokustannuksiin, joihin on sisällytetty 
myöskin maksettu työpalkka, ja toiseksi ’’työvoiman käytön 
avulla saatuun puhtaaseen tuottoon", joka muodostaa isän
nän tulon. Ja tällä puhtaalla tuotolla on aivan tunnettu, mil
lään tatuoinnilla tai maalausnäytteellä peittämättömät kas
vot. ’’Tehdäkseen tässä vallitsevat suhteet oikein ratkaisevan 
selviksi” lukija ajatelkoon, että nämä vastikään esitetyt koh
dat herra Diihringin teoksesta on painettu vierekkäin aikai
semmin esitettyjen Marxilta otettujen lisätyötä, lisätuotetta 
ja lisäarvoa koskevien kohtien kanssa, silloin hän havaitsee, 
että herra Diihring tässä omalla tavallaan suorastaan kopioi 
’’Pääoman” sanoja.

Lisätyön missä muodossa tahansa, olipa se orjuuden, maa- 
orjuuden tai palkkatyön lisätyötä, herra Diihring tunnustaa 
kaikkien tähän asti hallinneiden luokkien tulolähteeksi: otet
tu suoraan useaan kertaan esitetystä kohdasta ’’Pääomaa”, s. 
227:1 pääoma ei ole keksinyt lisätyötä jne. — ja se ’’puhdas 
tuotto”, joka muodostaa isännän tulon, mitä muuta se on kuin 
työntuotteen ylijäämää työpalkan lisäksi, jonka viimemaini
tun herra Diihringilläkin täytyy taata yleensä työläisen yllä
pito ja suvunjatkamismahdollisuus? Miten voi ’’työvoiman 
tuotteen pääasiallisen osan anastaminen” käydä päinsä muu
ten kuin siten, että kapitalisti, niinkuin Marx selittää, puris
taa työläisestä ulos enemmän työtä kuin on tarpeen työläisen 
kuluttamien elintarvikkeiden uusintamiseen, so. siten, että 
kapitalisti panee työläisen työskentelemään pitemmän ajan, 
kuin mikä tarvitaan työläiselle maksetun työpalkan arvon 
korvaamiseen? Siis työpäivän pidentäminen yli työläisen elin

1 ’’Pääoma” I osa, suom. s. 239. — Toim.
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tarvikkeiden uusintamiseen välttämättömän ajan, Marxin 
lisätyö — sitä, eikä mitään muuta on se, mikä kätkeytyy her
ra Diihringin ’’työvoiman käyttämisen” taakse; ja hänen sa
nontansa isännän ’’puhdas tuotto”, mitä muuta se voi tar
koittaa kuin Marxin lisätuotetta ja lisäarvoa? Ja mikä muu 
kuin epätäsmällinen sanonta erottaa Diihringin omistus- 
koron Marxin lisäarvosta? Tuon nimen ’’omistuskorko” her
ra Diihring on muuten lainannut Rodbertukselta, joka jo il
maisi maankoron ja pääomakoron eli pääomavoiton yhteisellä 
nimellä ’’Rente” (korko, kasvu), niin että herra Diihringin 
oli enää liitettävä alkuun ’’omistus”.1 Ja jotta kirjallisen var
kauden suhteen ei jäisi mitään epäilyä, esittää herra Diihring 
Marxin ’’Pääoman” XV luvussa kehittelemät lait työvoiman 
hinnan ja lisäarvon määrällisestä vaihtelusta omalla taval
laan, niin että minkä omistuskorko saa lisää, sen työpalkka 
menettää, ja päinvastoin, ja typistää näin Marxin sisältörik- 
kaat yksityislait sisällöttömäksi toistamiseksi, sillä onhan it
sestään selvä asia, että määrätystä kahteen osaan jakautu
vasta suureesta toinen osa ei voi kasvaa, ilman että toinen pie
nenee. Ja näin herra Diihring on onnistunut suorittamaan 
Marxin aatteiden omaksumisen sellaisella tavalla, että täydel
leen on kadonnut se ’’viimeinen ja ankarin tieteellisyys täs
mällisten tieteiden mielessä”, mikä Marxin kehittelyssä aina 
on.

Emme siis voi välttää sitä johtopäätöstä, että hurja melu, 
jonka herra Diihring ’’Kriitillisessä historiassa” nostaa Marxin 
’’Pääomasta”, ja nimenomaan tomu, jota hän tupruttaa tuon 
mielevän kysymyksen yhteydessä — joka syntyy lisäarvoa 
käsiteltäessä, ja joka olisi ollut parempi jättää esittämättä, 
koska hän itse ei kykene siihen vastaamaan — että tämä 
kaikki on vain sotajuonta, ovelaa manööveriä ’’Kurssissa” 
Marxilta tehdyn karkean kirjallisen varkauden peittämiseksi. 
Herra Duhringillä oli todellakin useita syitä varoittaa luki
jaansa askartelemasta ’’sen sekamelskan parissa, jota herra 
Karl Marx ’pääomaksi’ nimittää”, historiallisen ja loogillisen 
kuvittelun sekasikiöiden parissa, hegeliläisen sekavan utu- 
kuvittelun ja loruilun parissa jne. Venuksen, josta tämä us

1 Eikä edes sitä. Rodbertus sanoo (Soziale Brlefe, 2. Brief, s. 59): 
’’Korkoa on tämän teorian (hänen teoriansa) mukaan kaikki tulo, 
mikä saadaan ilman työtä, yksinomaan omistuksen perusteella.” — 
(Engelsin huomautus.)
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kollinen Eckart Saksan nuorisoa varottaa, hän oli itse sala
kuljettanut Marxin tarhasta, käyttääkseen sitä omiin tarkoi
tuksiinsa. Onnittelemme häntä tämän Marxin työvoiman 
käytön kautta saamansa puhtaan tuoton johdosta ja sen 
omituisen valon johdosta, minkä hänen tekemänsä Marxin 
lisäarvo-opin valtaaminen omistuskoron nimellä valaa hänen 
itsepintaisen, kahdessa painoksessa toistetun väärän väitteen
sä vaikutteen ylle, väitteen, että Marx muka tarkoittaa lisä
arvolla vain voittoa eli pääomavoittoa.

Ja lopuksi meidän täytyy kuvailla herra Dtihringin aikaan
saannoksia herra Duhringin sanoilla seuraavasti: ’’Herra” 
Dtihringin ’’käsityksen mukaan edustaa työpalkka ainoastaan 
sen työajan maksua, minkä työläinen todella työskentelee teh
däkseen mahdolliseksi oman olemassaolonsa. Tähän riittää 
jo pienempi tuntimäärä; usein pitkäksi venytetyn työpäivän 
koko muu osa tuottaa ylijäämän, johon kirjailijamme sisällyt
tää niinkutsutun” omistuskoron. ’’Kun jätetään huomioon
ottamatta työvälineiden ja suhteellisten raaka-aineiden jolla
kin tuotantoasteella jo sisältämä työaika, on tuo ylijäämä ka
pitalistisen yrittäjän osuutta. Työpäivän venyttäminen on 
tämän mukaan puhdasta kiristämisvoittoa kapitalistien hy
väksi. Se myrkyllinen viha, jolla herra Duhring ’’tätä riistäjä- 
homman kuvittelulajia käsittelee, on liiankin hyvin käsitettä
vissä.” . . . Vaikeammin käsitettävissä sitävastoin on se, miten 
hän nyt jälleen on pääsevä ’’valtavampaan vihaansa”.

IX. Talouden luonnonlait. Maankorko

Tähän saakka emme parhaalla tahdollakaan ole voineet 
keksiä, miten herra Duhring pääsee talouden alalla ’’esiinty
mään, vaatien tunnustamaan uuden, ei vain aikakaudelleen 
riittävän, vaan aikakautensa määräävän systeemin’’. Mutta 
ehkäpä se, mitä emme kyenneet näkemään väkivaltateorian 
yhteydessä, arvon ja pääoman yhteydessä, käy silmissämme 
päivänselväksi tarkastellessamme herra Dtihringin esittämiä 
’’kansantalouden luonnonlakeja”. Sillä kuten hän tavanomai
sella tuoreudellaan ja terävyydellään itse sanoo, ’’korkeam
man tieteellisyyden voittokulku on sitä, että päästään ikään
kuin lepotilassa olevan aineen pelkän kuvailun ja jaottelun
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ohitse eläviin, luomiskykyä selittäviin oivalluksiin. Lakien 
tuntemus on sentakia täydelliseltä tietoa; sillä se osoittaa 
meille, miten toinen tapahtuma on toisen edellytyksenä”. 
Heti ensimmäinen kaiken talouden luonnonlaki on erikoisesti 
herra Diihringin keksimä. Adam Smith ”on merkillisellä ta
valla paitsi jättänyt asettamatta etualalle kaiken taloudelli
sen kehityksen tärkeimpää tekijää, myöskin lyönyt kokonaan 
laimin sen erikoisen määrittelemisen ja täten tahtomattaan 
painanut alistettuun asemaan sen voiman, joka on lyönyt lei
mansa Euroopan uudempaan kehitykseen”. Tämä ’’peruslaki, 
joka on asetettava etualalle, on teknillisen varustamisen pe
ruslaki, voitaisiinpa sanoa ihmiselle luonnostaan suodun ta- 
lousvoiman aseistamisen laki”. Tämä herra Diihringin kek
simä ’’peruslaki” kuuluu näin:

Laki N:o 1: ’’Taloudellisten välineiden, luonnon apulähtei- 
den ja ihmisvoiman tuottoisuus kohoaa löytöjen ja keksintö
jen avulla”.

Ällistymme. Herra Diihring käsittelee meitä aivan niinkuin 
pilkkakirves Molieren näytelmässä vastaleivottua aatelismies- 
tä, jolle hän ilmoitaa, että hän on koko elämänsä ajan puhu
nut proosaa itse sitä tietämättä. Että löydöt ja keksinnöt mo
nessa tapauksessa kohottavat työn tuotantovoimaa (mutta 
myös monissa tapauksissa ovat kohottamatta, kuten maail
man kaikkien patenttitoimistojen arkistomakulatuuri todis
taa), sen olemme jo ajat sitten tienneet; mutta että tämä 
ikivanha kulunut totuus on koko talouden peruslaki — siitä 
löydöstä saamme kiittää herra Diihringiä. Jos ’’korkeamman 
tieteellisyyden voittokulku” taloustieteessä samoin kuin filo
sofiassa on vain sitä, että ensimmäiselle päähän pälkähtäväl
le latteudelle annetaan komea nimi, että se julistetaan luon
nonlaiksi tai jopa peruslaiksi, niin on tieteen ’’syvempi pe
rustani askeminen” ja mullistaminen tehty mahdolliseksi jo
kaiselle, jopa Berlinin ’’Volkszeitungin” toimituksellekin. 
Tässä tapauksessa meidän olisi pakko ’’kaikella ankaruudella” 
soveltaa herra Diihringin tuomiota Platonista herra Diihrin- 
giin itseensä seuraavasti: ’’Jos taas tuollaisen pitäisi olla jo
tain kansantaloustieteellistä viisautta, niin on se” kriitillisiltä 
perusteiltaan ’’yhteistä jokaisen sellaisen henkilön kanssa, jol
la ylipäänsä on tilaisuus ajatella jotakin” — niin, jopa vain 
jotakin sanoakseen — ’’jostakin aivan ilmeisestä asiasta”. 
Jos esim. sanomme: eläimet syövät, niin me jätämme vaati-
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mattomuudessamme tyynesti pois suuren sanan; sillä meidän 
tarvitsee vain sanoa, että kaiken eläinelämän peruslaki on 
syöminen, ja näin olemme mullistaneet koko eläintieteen.

Laki N:o 2. Työnjako: ’’Ammattihaarojen erilaistuminen 
ja toimintojen jaoittaminen kohottaa työn tuottavaisuutta”. 
Sikäli kuin tämä väite on oikea, on se jo Adam Smithin 
ajoista lähtien ollut yleisenä lausepartena. Missä määrin se 
on oikein, se käy selville kolmannessa osassa.

Laki N:o 3. ’’Välimatkat ja kuljetus ovat niitä pääsyitä, joi
den tähden tuottavien voimien yhteisvaikutus vaikeutuu tai 
edistyy”.

Laki N:o 4. ’’Teollisuusvaltiolla on verrattomasti enemmän 
mahdollisuuksia elättää väestönsä kuin maatalousvaltiolla”.

Laki N:o 5. ’’Taloudessa ei tapahdu mitään ilman aineellis
ta harrastusta.”

Nämä ovat ne ’’luonnonlait”, joille herra Duhring perustaa 
uuden taloustieteensä. Hän pysyy jo filosofiassa esitetyille 
menetelmineen uskollisena. Pari, monasti vielä huonosti sa
nottua, lohduttoman yleistä, itsestään selvää seikkaa muo
dostavat aksiomat, jotka eivät kaipaa mitään todistuksia, pe- 
rusprinsiipit, myöskin talouden luonnonlait. Sisällön kehit
tämisen varjolla näille laeille, joilla ei mitään sisältöä ole, 
käyttää herra Duhring tilaisuutta hyväkseen laajaan talous
opilleen kannunvalantaan niistä erilaisista aiheista, joiden 
nimet esiintyvät noissa oletetuissa laeissa, siis keksinnöistä, 
työnjaosta, kuljetusvälineistä, väestöstä, eduista, kilpailusta 
jne, kannunvalantaan, jonka latteata jokapäiväisyyttä hövs- 
tetään ainoastaan arvoituksellisilla suurilla sanoilla sekä 
siellä täällä myös virheellisillä käsityksillä tai tärkeilevällä 
aprikoinnilla kaikenlaisista kasuistisista, rikkiviisaista ove
luuksista. Sitten tulemme lopuksi maankorkoon, pääomavoit- 
toon ja työpalkkaan, ja koska edellä olemme käsitelleet vain 
kahta viimeksimainittua omistamismuotoa, niin tahdomme 
lopuksi vielä lyhyesti tutkia herra Diihringin käsitystä maan- 
korosta.

Jätämme tässä huomioonottamatta kaikki ne kohdat, jotka 
herra Dtihring vain kopioi edeltäjältään Careylta; me emme 
ole nyt tekemisissä Careyn kanssa, emme myöskään puolus
tamassa Ricardon käsitystä maankorosta Careyn vääristely
jä ja järjettömyyksiä vastaan. Olemme tekemisissä yksin
omaan herra Diihringin kanssa, ja tämä määrittelee maan-
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koron ’’sellaiseksi tuloksi, jonka omistaja sellaisenaan saa 
maasta”. Maankoron taloudellisen käsitteen, mikä herra 
Diihringin on selvitettävä, hän kääntää näin ykskaks juriidi- 
selle kielelle, joten emme siitä yhtään viisastu. Syvemmän 
perustanlaskijamme täytyy sentakia pakostakin suostua pi
tempään pohdintaan. Hän vertailee jonkin maatilan vuokra
usta kapitalistiselle vuokraajalle jonkin pääoman lainaukseen 
yrittäjälle, mutta huomaa pian, että tämä vertaus ontuu ku
ten monet muutkin. Sillä, hän sanoo, ’’jos tahdottaisiin seu
rata tätä yhdenmukaisuutta pitemmälti, niin täytyisi sen 
voiton, mikä vuokraajalle jää maankoron maksamisen jäl
keen, vastata sitä pääomavoiton jäännöstä, mikä pääomalla 
taloutta harjoittavalle yrittäjälle jää koron vähentämisen 
jälkeen Mutta ei olla totuttu pitämään vuokraajan voittoa 
päätulona ja maankorkoa jäännöksenä ... Todistuksena tälle 
käsityksen eroavaisuudelle on se tosiasia, että opissa maan- 
korosta ei erikoisesti oteta huomioon sitä tapausta, jossa itse 
hoidetaan taloutta, eikä panna mitään erikoista painoa vuok
ran muodossa saadun ja itse tuotetun maankoron suuruus- 
erolle. Ainakaan ei ole katsottu olevan aihetta ajatella oman 
talouden pidosta tulevaa maankorkoa sillä tavoin jaetuksi, 
että toinen osa olisi ikäänkuin maapalstan korko ja toinen 
edustaisi liikeyrityksen ylivoittoa. Kun jätetään pois se pää
oma, minkä vuokraaja. panee yritykseen, näythän hänen 
erikoista voittoaan useimmiten pidettävän eräänlaisena työ
palkkana. On kuitenkin arvelluttavaa väittää tästä mitään, 
koska kysymystä näin määriteltynä ei edes ole asetettu. Kaik
kialla, missä on kysymys suuremmista talouksista, voidaan 
helposti nähdä, että erikoista vuokraajan voittoa ei käy päin
sä pitää työpalkkana. Sillä tämä voitto itse perustuu risti
riitaan itse maatyövoimassa, jonka käyttö vain tekee mahdol
liseksi tämän tulolajin. Osan maankorkoa muodostaa ilmei
sesti se, mikä jää vuokraajan käsiin, ja minkä johdosta lyhe
nee se täydellinen maankorko, jonka omistaja saisi itse talo
utta pitäessään.”

Oppi maankorosta on varsinaisesti englantilainen osa ta
loustieteestä, ja näin täytyykin olla, koska vain Englannissa 
vallitsi tuotantotapa, jonka yhteydessä maankorko myös tosi
asiallisesti oli eroittunut voitosta ja korosta. Kuten tunnet
tua, on Englannissa vallitsevana suurmaanomistus ja suur- 
viljelys. Maanomistajat vuokraavat maitaan suurina, usein 
hyvin suurina viljelystiloina vuokraajille, joilla on riittävästi
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pääomaa taloudenhoitoa varten, ja jotka eivät itse tee työtä, 
niinkuin tekevät meidän talonpoikamme, vaan oikeina kapi
talistisina yrittäjinä käyttävät talon palvelusväen ja päivä
läisten työtä. Tässä me siis tapaamme kapitalistisen yhteis
kunnan kolme luokkaa kullekin ominaisine tuloineen: maan
omistajat, jotka saavat maankoron, kapitalistit, jotka saavat 
voiton, ja työväki, joka saa työpalkan. Englantilaisen talous
tieteilijän päähän ei ole koskaan pälkähtänyt pitää vuokraa
jan voittoa eräänlaisena työpalkkana, kuten herra Diihrin- 
gistä näyttää; vielä vähemmän arveluttava saattoi hänestä 
olla väite, että vuokraajan voitto on sitä, mitä se kiistämättö- 
mästi, silminnähtävästi ja kouriintuntuvasti on, nimittäin 
pääoman voittoa. On suorastaan naurettavaa sanoa niinkuin 
tässä, että kysymystä, mitä vuokraajan voitto oikein on, ei 
ole näin määriteltynä lainkaan asetettu. Englannissa ei tätä 
kysymystä tarvitse edes asettaa, sillä kysymys samoinkuin 
vastaus on ajat sitten ollut tosiasioissa itsessään, eikä siitä 
Adam Smithin ajoista lähtien ole koskaan ollut epäilyä.

Asiaa ei muuta sekään tapaus, jolloin maanomistaja itse 
hoitaa taloutensa, josta herra Duhring puhuu, tai parem
minkin taloudenpito pehtoorin avulla maanomistajan las
kuun, niinkuin Saksassa todellisuudessa useimmiten tehdään. 
Jos maanomistaja käyttää myös pääomaa ja pitää taloutta 
omaan laskuunsa, niin hän pistää taskuunsa maankoron li
säksi myöskin pääomavoiton, mikä nykyisen tuotantotavan 
mukaan on aivan selviö, eikä edes voi olla toisin. Ja kun herra 
Duhring väittää, että tähän saakka ei muka ole katsottu ole
van aihetta ajatella omasta taloudenpidosta tulevaa maan- 
korkoa (pitäisi olla: tuloa) jaetuksi, niin tämä ei yksinkertai
sesti ole totta, ja se osoittaa paraassa tapauksessa taaskin vain 
hänen oman tietämättömyytensä. Esimerkiksi:

’’Tuloa, joka johtuu työstä, sanotaan työpalkaksi; sitä tuloa, 
jonka joku saa pääoman käyttämisestä, sanotaan voitoksi . . . 
tuloa joka juoksee yksinomaan maasta, nimitetään maan- 
koroksi ja kuuluu maanomistajalle. Kun nämä eri tulolajit 
kuuluvat eri henkilöille, ovat ne helposti erotettavissa; mutta 
jos ne kuuluvat samalle henkilölle, niin ainakin jokapäiväi
sessä kielessä ne usein sekoitetaan. Maanomistajan, joka itse 
pitää taloutta osalla omasta maastaan, pitäisi taloudenhoito- 
kustannusten poistamisen jälkeen saada sekä maanomistajan 
korko että vuokraajan voitto. On kuitenkin helppo, ainakin 
tavallisessa kielessä, sanoa hänen koko ylijäämäänsä voitoksi
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ja näin käsittää maankorko yhdeksi voiton kanssa. Useim
mat pohjois-Amerikan ja länsi-Intian plantaasinomistajistam- 
me ovat tässä asemassa; useimmat viljelevät omia tiluksiaan, 
ja niinpä harvoin kuulemme puhuttavan jonkin plantaasin 
maankorosta, mutta kyllä voitosta, minkä se antaa . . . Puu
tarhuri, joka omin käsin viljelee puutarhaansa, on maanomis
taja, vuokraaja ja työläinen samassa henkilössä. Siksi tuot
teen pitäisi antaa hänelle ensinmainitun maankoron, toisen 
voiton ja kolmannen työpalkan. Mutta koko summa käy 
tavallisesti hänen työpalkastaan; maankorko ja voitto käsite
tään tässä siis yhdeksi työpalkan kanssa.”

Tämä kohta on Adam Smithin ensimmäisen kirjan 6 luvus
sa. Oman taloudenhoidon tapausta Gn tutkittu siis jo sata 
vuotta sitten, ja arvelluttavuus ja epävarmuus, jotka herra 
Duhringiä tässä niin huolestuttavat, johtuvat yksinomaan 
hänen omasta tietämättömyydestään.

Vihdoin hän pelastuu pulasta rohkealla otteella: Vuokraa
jan voitto perustuu ’’maalaistyövoiman riistoon”, ja siksi se 
ilmeisesti on ’’osa maankorkoa”, jolla ’’lyhenee” se "täydelli
nen maankorko”, minkä oikeastaan pitäisi virrata maanomis
tajan taskuun. Näin saamme tietää kaksi seikkaa. Ensiksi, 
että vuokraaja ’’lyhentää” maanomistajan maankorkoa, niin 
että herra Duhringin mukaan se onkin maanomistaja, joka 
maksaa vuokraajalle maankorkoa, eikä vuokraaja maanomis
tajalle, kuten tähän saakka oli kuviteltu — todella ’’perustei
taan myöten omaperäinen katsomus”, ja toiseksi saamme vih
doinkin tietää, mitä herra Duhring maankorolla ymmärtää; 
nimittäin maalaisväen työn riistämisen kautta maanviljelyk
sestä saatua koko lisätuotetta. Mutta koska tämä lisätuote 
tähänastisessa taloustieteessä — eräitä vulgääritaloustieteili- 
jöitä lukuunottamatta — jaetaan maankoroksi ja pääoman 
voitoksi, niin meidän on todettava, että myöskään maankoros
ta herra Duhring ”ei omaksu yleispätevää käsitettä”.

Maankorko ja pääoman voitto eroavat herra Duhringin mu
kaan siis vain siinä, että edellinen saadaan maanviljelyksestä 
ja jälkimmäinen teollisuudesta tai kaupasta. Herra Dtihring 
joutuu tähän epäkriitilliseen ja sekavaan käsitystapaan vält- 
tämättömästi. Me näimme, että hänen lähtökohtanaan oli 
’’tosi historiallinen käsitys”, jonka mukaan valta maahan pe
rustuu vain valtaan ihmisten suhteen. Siis heti kun maata 
viljellään orjatyön jonkin muodon avulla, heti syntyy ylijää
mää tilanherralle, ja tämä ylijäämä juuri on maankorkoa, sa
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moinkuin tyontuotteen ylijäämä teollisuudessa on pääoma- 
voittoa. ’’Tällä tavoin on selvää, että maankorko on huomat
tavassa määrin olemassa sinä aikana ja kaikkialla, silloin kun 
maanviljelystä harjoitetaan työn jonkin alistamismuodon 
avulla.” Kun herra Duhring näin esittää maankoron kokonaan 
maanviljelyksen yhteydestä saaduksi lisätuotteeksi, niin hä
nen tielleen poikkiteloin asettuu toiselta puolen englantilaisen 
maan vuokraa jän voitto ja toiselta puolen tältä lainattu, koko 
klassillisessa taloustieteessä pätevä tuon lisätuotteen jako 
maankorkoon ja vuokraajan voittoon, ja samalla puhdas täs
mällinen maankoron käsite. Mitä tekee herra Duhring? Hän 
tekeytyy aivan tietämättömäksi maanviljelyksen lisätuotteen 
jaosta vuokraajan voittoon ja maankorkoon, siis klassillisen 
taloustieteen koko maankorko-opista; aivan kuin koko talous
tieteessä ei "näin määriteltynä” olisi edes asetettu kysymystä 
siitä, mitä vuokraajan voitto oikein on; kuin olisi kysymyk
sessä täysin tutkimaton esine, josta ei tunneta mitään muuta 
kuin ulkonäkö ja eräitä olettamuksia. Ja karttaen kohtalo
kasta Englantia, jossa maanviljelyksen lisätuote ilman min
kään teoreettisen koulukunnan apua niin säälimättömästi on 
jaettu kahteen osaansa: maankorkoon ja pääoman voittoon, 
hän pakenee rakastamansa Preussin maaoikeuden pätevyys- 
piiriin, jossa oman talouden pito on täydessä patriarkaalisessa 
kukoistuksessaan, jossa ’’tilanomistaja ymmärtää maankorol- 
la tuloja maapalstastaan”, ja herrojen junkkerien käsitys 
maankorosta esiintyy vielä vaatien, että sen on osoitettava 
suuntaa tieteelle. Siellä herra Duhring siis vielä saattaa toi
voa livahtavansa jotenkuten lävitse sekavine käsityksineen 
maankorosta ja voitosta, jopa löytävänsä palvojiakin uusim
malle keksinnölleen, että maankorkoa ei maksa vuokraaja 
maanomistajalle, vaan maanomistaja vuokraajalle.

X. ’’Kriitillisestä historiasta”

Luokaamme vielä lopuksi silmäys ’’Kansantalouden kriitil
liseen historiaan”, herra Dilhringin ’’tähän yritykseen”, joka, 
kuten hän sanoo, ”on kokonaan vailla edeltäjiä”. Ehkäpä 
täällä lopultakin kohtaamme tuon monasti luvatun viimeisen 
ja ankarimman tieteellisyyden.

Herra Duhring nostaa paljon melua löydöstään, että ’’ta
lousoppi” ”on tavattoman uudenaikainen ilmiö” (s. 12).
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Tosiasia on, että Marxin ’’Pääomassa” sanotaan: "Kansan- 
ta^ustiede . . . erikoisena tieteenä esiintyy vasta tehdasteolli
suuden aikana”, ja kirjassa "Poliittisen taloustieteen arvoste
lua” sivulla 29, että ’’klassillinen kansantaloustiede . . . alkaa 
Englannissa Petty’stä, Ranskassa Boisguilleberfista, päättyy 
Englannissa Ricardoon, Ranskassa Sismondiin.” Herra Diih- 
ring noudattaa tätä hänelle osoitettua tietä, ainoastaan hä
nen korkeampi taloustieteensä alkaa vasta niillä surkeilla 
keskosilla, joita porvarillinen tiede on tuottanut klassillisen 
vaiheensa päättymisen jälkeen. Sitävastoin hän juhlii täydel
lä oikeudella voittoaan johdantonsa lopussa: ’’Mutta jos jo tä
mä yritys on kokonaan vailla edeltäj iä ulkoisten havaittavien 
erikoisuuksiensa ja sisältönsä uudemman puolen kannalta, 
niin tämän yrityksen sisäisten kriitillisten näkökohtien ja 
yleisen katsantokannan tutkiminen on omaa työtäni vielä 
paljon enemmän” (s. 9). Molempien, sekä ulkoisten että si
säisen puolen suhteen hän olisi tosiaan voinut julistaa tästä 
’’yrityksestä” (teollinen sanonta ei ole huonosti valittu): ai
noa ja omaa omaisuuttani.

Koska kansantaloustiede, sehaisena kuin se on historialli
sesti esiintynyt, tosiasiassa ei ole mitään muuta kuin kapita
listisen tuotantotavan taloudellisten suhteiden tieteellistä tar
kastelua, niin voivat siinä erinäiset, esim. vanhan kreikkalai
sen yhteiskunnan kirjailijoilla tavattavat lauselmat ja väittä
mät esiintyä vain sikäli, kuin määrätyt ilmiöt, tavaratuotanto, 
kauppa, raha, korkoatuottava pääoma jne. ovat molemmille 
yhteiskunnille yhteiset. Sikäli kuin kreikkalaiset tekivät tila
päisiä retkeilyjä tälle alalle, he osoittivat samaa nerokkuutta 
ja omaperäisyyttä kuin kaikilla muillakin tutkimusaloilla. 
Heidän katsomuksensa muodostavat sentähden historiallisesti 
nykyaikaisen tieteen teoreettisen lähtökohdan. Kuulkaamme 
nyt maailmanhistoriallista herra Diihringiä.

’’Vanhan ajan tieteellisen talousteorian suhteen ei meillä 
tämän jälkeen oikeastaan (!) olisi mitään myönteistä kerrot
tavana, ja koko epätieteellinen keskiaika tarjoaa siihen (sii
hen ettei ole mitään kerrottavana!) vielä paljon vähemmän 
aihetta. Koska kuitenkin pelkästään oppineisuuden ulkonä
köä tarjoileva esitystapa ... on ruhjonut nykyaikaisen tieteen 
puhtaan luonteen, niin täytyy merkitä muistiin ainakin muu
tamia esimerkkejä.” Ja herra Diihring tuo sitten esiin muu
tamia esimerkkejä kritiikistä, joka tosiaan on vapaa kaikesta 
’’oppineisuuden ulkonäöstäkin”.
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Aristoteleen lause, että ’’jokaisen hyödykkeen käyttö on kak
sinainen — toinen on ominainen esineelle sellaisenaan, toinen 
ei, esim. sandaalin käyttö jalkineena ja sen olo vaihdettavana; 
molemmat ovat sandaalin käyttötapoja, sillä sekin, joka vaih
taa sandaalin häneltä puuttuvaan rahaan tai ravintoon, käyt
tää sandaalia sandaalina; mutta ei sen luonnollisella käyttö
tavalla, sillä se ei ole olemassa vaihtoa varten” — tämä lause 
on herra Dilhringin mukaan ”ei ainoastaan perin arkipäiväi
sellä ja koulupoikamaisella tavalla sanottu”, vaan lisäksi 
myöskin ne, jotka tässä havaitsevat ’’eron käyttöarvon ja vaih
toarvon välillä”, tulevat sitäpaitsi ’’humoristisesti” unohta
neiksi, että ’’aivan viimeisinä aikoma” ja ’’pisimmälle kehitty
neen järjestelmän puitteissa”, tietysti herra Dilhringin oman 
järjestelmän, ovat käyttöarvo ja vaihtoarvo kokonaan rauen
neet tyhjiin.

’’Platonin valtiota koskevista kirjoituksista on tahdottu . . . 
löytää myöskin uudenaikainen ajatus kansantaloudellisesta 
työnjaosta ” Tämä kai kohdistuu ’’Pääoman” XII lukuun, 
kohtaan 5, sivu 369' kolmannessa painoksessa, kohtaan, jossa 
kuitenkin päinvastoin klassillisen vanhan ajan käsitys työn
jaosta osoitetaan ’’mitä jyrkimmin vastakkaiseksi” nykyiselle 
käsitykselle. — Nenän nyrpistyksiä eikä mitään muuta ansait
see herra Duhringin mielestä Platonin ajalle nerokas esitys 
työnjaosta kaupungin (joka kreikkalaisten mielestä oli sama 
kuin valtio) luontoperäisenä perustana, ja vain sentakia, ettei 
hän maininnut — mutta sen teki kyllä kreikkalainen Xenop
hon, herra Diihring! — ’’raja”, ’’jonka markkinain kulloinen
kin laajuus asettaa ammattien haarautumiselle ja erikoistoi
mintojen teknilliselle jakamiselle . . . tämän rajan käsittämi
nen on vasta sellaista tietoa, jonka mukana muuten tuskin 
tieteelliseksi mainittava ajatus tulee taloustieteellisesti huo
mattavaksi totuudeksi.”

Herra Duhringin niin halveksima ’’professori” Roscher on 
tosiaan vetänyt tämän ’’rajan”, jonka yhteydessä työnjaon 
ajatuksesta vasta muka tulee ’’tieteellinen”, ja siten tehnyt 
Adam Smithin selvästi työnjaon lain keksijäksi. Yhteiskun
nassa, jossa tavaratuotanto on vallitsevana tuotantotapana, 
ovat ’’markkinat” olleet ’’liikemiesten” keskuudessa hyvin 
tunnettuna ’’rajana” — puhuaksemme kerrankin herra Diih- 
ringin tavoin. Mutta tarvitaan enemmän kuin ’’tieto ja to- 
tunnaisuuden vaisto”, ennenkuin voidaan katsella asiaa niin,

1 ’’Pääoman” I osa, suom. s. 354. — Toim.
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että markkinat eivät ole luoneet kapitalistista työnjakoa, vaan 
että päinvastoin aikaisempien yhteiskunnallisten yhteyksien 
pirstoutuminen ja sitä seurannut työnjako luovat markkinat. 
(Katso Pääoma I, luku 24, kohta 5; kotimaisten markkinoiden 
luominen teollisuuspääomalle.)

’’Rahan osuus on kaikkina aikoina ollut ensimmäinen pää- 
kannustin taloudellisiin (!) ajatuksiin. Mutta mitä tiesi joku 
Aristoteles tästä osuudesta? Ilmeisesti ei mitään muuta kuin 
sen, n? ikä sisältyy siihen kuvitelmaan, että vaihto rahan väli
tyksellä en seurannut alkuperäistä luontaisvaihtoa.”

Kun ’’joku” Aristoteles ottaa löytääkseen rahan kaksi kierto- 
kvlkumuotoa, toisen, jossa raha esiintyy pelkästään kierto
kulun välineenä, ja toisen jossa se toimii rahapääomana, niin 
ilmaisee hän täten, herra Dühringin mukaan, ’’vain moraalis
ta vastenmielisyyttä”. Kun ’’joku” Aristoteles harhautuu jo
pa analysoimaan rahaa sen esittämässä ’’osassa” arvomittana 
ja määrittelee tosiaan oikein tämän rahaa käsittelevälle opille 
niin ratkaisevan kysymyksen, niin ’’joku” Duhring vaikenee 
mieluimmin kokonaan tuollaisesta kuulumattomasta rohkeu
desta — ja siihen hänellä onkin pätevät salaiset syynsä.

Lopputulos: Dühringin ’’muistiinmerkinnän” peilikuvassa 
on Kreikan vanhalla ajalla todellakin ’’vain aivan tavallisia 
ajatuksia”, jos tuollaisella ’’joutavuudella” (s. 29) vielä on mi
tään yhteistä tavallisten tai epätavallisten ajatusten kanssa.

Herra Dühringin luku merkantilismista on paras lukea alku
peräisestä, s.o. F. Listin kirjasta ’’Kansantaloustieteen kansal
linen järjestelmä”, luku 29: ’’Teollisuusjärjestelmä, jota koulu
kunta sanoo väärin merkantiilijärjestelmäksi.” Kuinka huo
lellisesti herra Dühring tässäkin osaa välttää kaikkea ’’tieteel
lisyyden ulkonäköäkin”, sen osoittaa mm. seuraava:

List, luvussa 28, ’’Italialaiset kansantaloustieteilijät”, sanoo: 
’’Italia on käynyt kaikkien kansakuntien edellä niin kansan
taloustieteen käytännössä kuin teoriassakin”, ja mainitsee sit
ten ’’ensimmäisenä kansantaloustieteestä erikoisesti Italiassa 
kirjoitettuna teoksena napolilaisen Antonio Serran kirjoituk
sen niistä keinoista, joilla kuningaskunnille luodaan kullan ja 
hopean ylijäämä (1613)”. Herra Duhring ottaa tämän vastaan 
huolettomasti, ja saattaa Serran ’’Breve trattato’a” ’’pitää ta
vallaan taloustieteen uudemman esihistorian sisäänkäytävän” 
otsikkokirjoituksena. Tähän ’’kaunokirjalliseen juttuun” ra
joittuu todellakin hänen ’’Breve trattaton” tarkastelunsa. On
nettomuudeksi oli asia todellisuudessa toisin, ja v. 1609, siis

233



FRIEDRICH ENGELS

neljä vuotta ennen ’’Breve trattatoa” ilmestyi Thomas Mun’in 
”A Discourse of Trade etc”. Tällä teoksella oli heti ensimmäi
senä painoksena erikoismerkitys sikäli, että se on tähdätty al
kuperäistä, silloin vielä Englannissa valtion käyttämänä puo
lustettua rahajärjestelmää vastaan, se siis esittää merkantiili- 
järjestelmän tietoisen eroittautumisen emäjärjestelmästään. 
Jo ensimmäisessä muodossaan teos ilmestyi useampina pai
noksina, ja sillä oli välitön vaikutus lainsäädäntöön. Tekijän 
kokonaan uudelleen muokkaamana, vasta hänen kuolemansa 
jälkeen v. 1664 ilmestyneenä painoksena se säilyi edelleen sata 
vuotta merkantilismin evankeliumina. Jos merkantilismilla 
siis on jokin käänteentekevä teos ’’tavallaan sisäänkäytävän” 
otsikkokirjoituksena, niin se on tämä, ja juuri siksi sitä lain
kaan ei ole olemassa herra Diihringin ’’arvosuhteet sangen 
huolellisesti huomioon ottavassa historiankirjoituksessa”.

Nykyaikaisen kansantaloustieteen perustajasta Pettystä 
herra Duhring tiedoittaa, että hänellä on ’’melkoinen määrä 
kevytpainoista ajattelutapaa”, edelleen ’’sisäisten ja hienom
pien käsite-erojen tajun puute” . . . ’’ketterä mies, joka tietää 
paljon, mutta siirtyy kevyesti asiasta toiseen, ilman että kiin
nittäisi juurensa mihinkään ajatukseen syvällisemmällä ta
valla” . . . hän ’’järkeilee kansantaloudellisessa suhteessa vielä 
perin karkeasti” ja ’’päätyy naiviuksim, joiden ristiriitaisuus 
. . . saattaa kyllä viehättää vakavampaakin ajattelijaa”. Kuin
ka armollista alentumista siis onkaan se, että ’’vakavampi 
ajattelija” herra Duhring yleensä vaivautuu panemaan mer
kille ’’jonkun Pettyn”! Ja millä tavalla Duhring panee hänet 
merkille?

Pettyn väitteitä ’’työstä ja jopa työajasta arvon mittana, 
josta hänellä on olemassa epätäydellisiä jälkiä”, ei mainita 
tätä lausetta lukuunottamatta enää ensinkään. Epätäydelli
siä jälkiä. Kirjassaan "Treatise on Taxes and Contributions” 
(ensimmäinen painos v. 1662) Petty antaa täysin selvän ja oi
kean analyysin tavarain arvon suuruudesta. Kun hän lähin
nä havainnollistaa sitä esimerkillä yhtä paljon työtä vaatinei
den jalojen metallien ja viljan yhtäläisistä arvoista, hän lau
suu ensimmäisen ja viimeisen ’’teoreettisen” sanan jalojen 
metallien arvosta. Mutta hän sanoo myös määrätysti ja ylei
sesti, että tavaroiden arvon mittaa yhtäläinen työ (equal la- 
bor). Hän soveltaa havaintoaan erilaisten, osittain sangen 
mutkikkaiden tehtävien ratkaisuun, ja tekee siitä paikotellen 
eri tilaisuuksissa ja eri kirjoituksissa, silloinkin kun pääväi-
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tettä ei toisteta, tärkeitä johtopäätöksiä. Mutta hän sanoo 
myös heti ensimmäisessä kirjoituksessaan:

’’Tämä (arvioiminen yhtäläisen työn avulla) väitän minä, 
on arvojen vertailun ja punnitsemisen perusta; kuitenkin on 
ylärakenteessa ja tämän käytännöllisessä soveltamisessa, sen 
myönnän, paljon sekavaa ja mutkikasta”. Petty on siis yhtä 
varmasti tietoinen löytönsä tärkeydestä kuin myöskin vai
keuksista sen yksityiskohtaisessa käytössä. Sentähden hän 
yrittää myös toista tietä päästä varmoihin osatuloksiin . . . 
Piti nimittäin löytää luonnollinen tasapainosuhde (a natural 
Par) maan ja työn välillä, niin että arvo voidaan ilmaista 
’’kumpaisessakin näistä kahdesta tai vielä parempi jos mo
lemmissa”. Erehdys itse on nerokas.

Herra Duhring tekee Pettyn arvoteoriaan terävästi harkitun 
huomautuksen: ’’Jos hän itse olisi ajatellut terävämmin, niin 
ei olisi ollut lainkaan mahdollista, että toisissa kohdin esiintyi 
jälkiä päinvastaisesta käsityksestä, jälkiä, joihin jo edellä tuli 
viitatuksi”; so. joista ’’edellä” ei ole mainittu mitään, paitsi 
että ’’jäljet” ovat ’’epätäydellisiä”. Tämä on sangen kuvaava 
tapa herra Duhringille: heittää ’’edellä” jostakin asiasta jokin 
sisällyksetön lauseparsi, jotta ’’jälkeen” voisi lukijalle uskotel
la, että tämä on jo ’’edellä” saanut tiedon pääasiasta, jonka 
ohitse herra Diihring tosiasiallisesti livahtaa edellä ja jälkeen.

Mutta Adam Smithillä on muutakin kuin pelkät ’’jäljet” 
"vastakkaisesta käsityksestä” arvosta, eikä vain kaksi, vaan 
jopa kolme, ja aivan tarkasti ottaen jopa neljä jyrkästi vas
takkaista käsitystä, ja ne kaikessa sovussa rinnakkain ja pe
räkkäin. Mutta se, mikä on luonnollista kansantaloustieteen 
perustajalle, joka pakostakin hapuilee, kokeilee, kamppailee 
vasta muodostumassa olevan ajatuskaaoksen parissa, se voi 
näyttää oudolta kirjailijalla, joka seuloen tekee yhteenvetoa 
yli puolentoista vuosisadan tutkimuksista, senjälkeen kun 
näiden tulokset ovat jo osittain siirtyneet kirjoista yleiseen 
tietoisuuteen. Ja tullaksemme suuresta pieneen: kuten näim
me, antaa herra Duhring itse valittaviksemme niinikään viisi 
eri arvolajia ja niiden kera yhtä monta vastakkaista käsitystä. 
Tosiaan. ’’Jos hän itse olisi syvällisemmin ajatellut”, niin hän 
ei olisi nähnyt noin paljon vaivaa heittääkseen lukijansa Pet
tyn aivan selvästä arvokäsityksestä takaisin hirvittävään seka
sotkuun.

Aivan perusteltu, ikäänkuin yhdestä kappaleesta valettu 
teos on Pettyn ’’Quantulumcunque concerning Money”, jul
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kaistu 1682, kymmenen vuotta myöhemmin kuin hänen kir
jansa ” Anatomy of Ireland” (tämä ilmestyi ’’ensi kerran” 
1672, eikä 1691, niinkuin herra Duhring kopioi ’’käyttökelpoi- 
simmista kokoomateoksen luontoisista oppikirjoista”). Tässä 
ovat täysin kadonneet merkantilististen katsomuksien viimei
setkin jäljet, joita hänen muissa teoksissaan tavataan. Se on 
sisältönsä ja muotonsa puolesta pieni mestariteos, ja juuri sik
si herra Duhring ei ole sitä edes maininnut. On kyllä aivan 
luonnollista, että tämän nerokkaimman ja omaperäisimmän 
taloustutkijan suhteen tuollainen pöyhistelevä koulumestari- 
mainen keskimittaisuus voi vain julistaa nurisevaa tyytymät
tömyyttään, voi vain suuttua siitä, että teoreettiset neronlei
maukset eivät marssi esiin järjestetyssä rivissä valmiina ’’ak
siomeina”, vaan pikemminkin pulpahtivat esiin sieltä täältä 
”raa’an” käytännöllisen aineksen, esim. verojen syvällisestä 
tutkimuksesta.

Samoinkuin Pettyn varsinaisia taloustieteellisiä teoksia, 
samoin herra Duhring kohtelee tämän ’’poliittisen aritmetii
kan”, yleensäkin tilastotieteen perustelua. Halveksuvia olan
kohautuksia Pettyn menetelmien erikoisuuden johdosta! Kun 
muistetaan ne eriskummalliset menetelmät, joita Lavoisier 
tällä alalla sovelsi vielä sata vuotta myöhemmin, kun muiste
taan kuinka pitkä välimatka eroittaa vielä nykyisen tilasto
tieteen siitä päämäärästä, jonka Petty sille suurin piirtein 
hahmoitteli, näyttää tuollainen itserakas kaikkitietävyys kak
si vuosisataa post festum peittelemättömältä typeryydeltä.

Pettyn merkittävimmät ajatukset, joista herra Duhring ei 
havaitse ’’yrityksessään” jälkeäkään, ovat Diähringin mukaan 
vain irrallisia huomautuksia, tilapäisajatuksia, satunnaisia 
lausuntoja, joille vasta meidän aikanamme, repäisemällä ne 
lainauksina irti yhteyksistään, on muka annettu merkitys, jo
ka ei niihin sellaisinaan lainkaan sisälly. Eivät ne siis myös
kään esitä mitään huomattavampaa osaa kansan taloustie
teen todellisessa historiassa. Jonkinlainen osa niillä on ai
noastaan niissä nykyaikaisissa kirjoissa, jotka ovat tasoltaan 
herra Diihringin juurekkaan kritiikin ja ’’suuren tyylin his
toriankirjoituksen” alapuolella. Ryhtyessään ’’yritykseensä” 
hän on nähtävästi pitänyt silmällä niin herkkäuskoista lukija- 
piiriä, ettei sen päähän edes pälkähdä ryhtyä tarkistamaan 
hänen väitettään. Palaamme kohta tähän (Locken ja 
North’in yhteydessä), mutta ensin meidän täytyy ohimennen 
silmäillä Boisguillebertia ja Law’ta.
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Ensinmainitun suhteen nostamme esiin yksistään herra 
Diihringille kuuluvan keksinnön. Hän on paljastanut aikai
semmin huomaamattoman yhteyden Boisguillebertin ja Law’n 
kesken. Boisguillebert nimittäin väittää, että jalot metallit 
voitaisiin korvata luottorahalla (un morceau de papier) nor
maalien rahantoimintojen aikana, joita raha suorittaa tava
ratuotannon sisällä. Law sitävastoin kuvittelee, että näiden 
’’paperipalasten” jokainen ’’enentyminen” muka enentää 
kansakunnan rikkautta. Tästä seuraa herra Diihringin mie
lestä, että Boisguillebertin ’’sanontatapaan kätkeytyy jo mer
kantilismin uusi käänne” — toisin sanoen, sisältyy jo Law. 
Tämä todistetaan päivänselvästi seuraavalla tavalla: ’’Oli 
vain omaksuttava ’’pelkille paperipaloille” sama osa, jota 
jalojen metallien oli pitänyt esittää, ja näin olisi heti toteu
tettu merkantilismin muodonvaihdos”. Samalla tavalla voi
daan heti saada aikaan sedän muodonvaihdos tädiksi. Herra 
Dtihring tosin liittää tähän lieventävästi: ’’Boisguillebertilla 
ei kyllä ollut tätä aikomusta.” Mutta hitto vieköön, kuinka 
hänellä voi ollakaan aikomusta korvata oma rationalistinen 
käsityksensä jalojen metallien tehtävästä rahana merkanti- 
listien taikauskoisella käsityksellä, koska hänen käsityksensä 
mukaan jalot metallit olivat tuossa tehtävässä korvattavissa 
paperilla? — Kuitenkin, jatkaa herra Dtihring samassa va
kavan koomillisessa äänilajissaan, ’’kuitenkin on sentään 
myönnettävä, että kirjoittajallamme on siellä täällä sattuvia, 
onnistuneita huomautuksia” (s. 83).

Law’n suhteen herra Dtihring onnistuu vain esittämään 
’’tosiaan sattuvan huomautuksen”: ’’Lawkaan ei ole lopulli
sesti koskaan kyennyt kokonaan poistamaan viimeistä perus
tetta” (nimittäin ’’jalojen metallien perustaa”), ’’mutta hän 
jatkoi setelinantoa äärimmäisyyteen asti, so. kunnes ajoi koko 
järjestelmän romahdukseen” (s. 94). Mutta todellisuudessa 
piti paperipalasten, pelkkien rahamerkkien levitä yleisön 
keskuuteen sitä varten, että ne houkuttelisivat jalot metallit 
yleisön taskuista tyhjiin valtion kassoihin, eikä jalometalli- 
perustan poistamistarkoit uksessa.

Palataksemme jälleen Pettyyn ja siihen vähäpätöiseen 
osaan, jota herra Duhring panee hänet taloustieteen histo
riassa esittämään, tahdomme ensin kuulla, mitä meille kerro
taan Pettyn lähimmistä seuraajista, Lockesta ja Northista. 
Samana vuonna, 1691, ilmestyivät Locken ’’Considerations on
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Lowering of Interest and Raising of Money” ja North’in ’’Dis
course upon Trade”.

’’Mitä hän (Locke) kirjoitti korosta ja rahasta, se ei men
nyt yli niiden heijastusten puitteiden, jotka valtioelämän ta
pahtumiin nojautuneina olivat tavallisia merkantilismin val
litessa” (s.64). Tästä ’’selonteosta” pitää lukijalle nyt käydä 
päivänselväksi, minkätähden Locken ’’Lowering of Interest” 
aiheutti 18. vuosisadan toisella puoliskolla niin merkitykselli
sen vaikutuksen kansantaloustieteeseen Ranskassa ja Italias
sa, vieläpä sen eri suuntiinkin.

’’Korkokannan vapaudesta” olivat monet liikemiehet aja
telleet samaan tapaan (kuin Locke), ja olosuhteiden kehitys
kin taivutti pitämään korkorajoituksia epäpätevinä. Aikana, 
jona eräs Dudley North saattoi kirjoittaa kirjansa ’’Discourses 
upon Trade” vapaakaupan suuntaan, täytyi jo olla ikäänkuin 
ilmassa paljon sellaista, josta teoreettinen oppositio korko- 
rajoituksia vastaan ei näyttänyt mitenkään ennenkuulumat
tomalta.” (s. 64).

Locken oli siis vain ajateltava tämän tai tuon samaan ai
kaan eläneen ’’liikemiehen” ajatuksien mukaan tai siepattava 
paljon hänen aikanaan ’’ikäänkuin ilmassa olevaa” kyetäk
seen teoretisoimaan korkokannan vapaudesta ja ollakseen sa
nomatta mitään ’’ennenkuulumatonta”! Tosiasia kuitenkin 
on, että Petty jo v. 1662 kirjassaan ’’Treatise on Taxes and 
Contributions” esitti koron rahan korkona, jota nimitämme 
koronkiskonnaksi (rent of money w’hich we call usury) eroi- 
tukseksi maankorosta ja tilankorosta (rent of land and hou
ses), ja opetti tilanherroille, jotka tahtoivat laeilla säännös
tellä sen alhaisemmaksi, ei tosin maankorkoa mutta kyllä 
rahakoron, kuinka turhaa ja hedelmätöntä on laatia porvaril
lisia positiivisia lakeja luonnon lakeja vastaan (the vanity 
and fruitlessness of making civil positive law against the law 
of nature). Kirjassaan ’’Quantulumcunque” (1682) hän selit
tää sentähden koron säännöstelyn lakien avulla yhtä järjet
tömäksi kuin jalojen metallien maastaviennin tai vekselikurs- 
sin säännöstelyn. Samassa teoksessa hän lausuu kerta kaik
kiaan pätevät ajatuksensa raising of money’sta (yrityksestä 
antaa esim. shillingille 1 shillingin nimi lyömällä unssista 
hopeaa kaksinkertaisen shillinkimäärän).

Locke ja North milteipä vain kopioivat viimemainitun koh
dan. Koron suhteen Locke yhtyy Petty n ajatukseen rahako
ron ja maankoron rinnakkaisuudesta, kun taas North pitem
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mälle mennen asettaa koron pääomakorkona (rent of sto3k) 
maankorkoa ja pääomaloordit (stocklords) maaloordeja 
(land’ords) vastaan. Mutta kun Locke hyväksyy Pettyn vaa
timan korkovapauden vain rajoituksin, hyväksyy North sen 
sellaisenaan.

Herra Duhring ylittää jo itsensäkin, kun hän, vielä kii
vaampana merkantilistina ’’ovelammassa” mielessä, suoriutuu 
Dudley Northin kirjasta ’’Discourses upon Trade” huomaut
tamalla, että se on kirjoitettu ’’vapaakaupan suuntaan”. Tuo 
on samaa kuin jos Harvey’sta sanottaisiin, että hän on kir
joittanut verenkierron ’’suuntaan”. Northin teos — puhumat
ta nyt sen muista ansioista — on klassillinen, tinkimättömän 
johdonmukaisesti kirjoitettu esitys vapaakaupan opeista niin 
ulkomaiseen kuin kotimaiseenkin kauppaan nähden, mikä 
v. 1691 oli tietysti jotain ’’ennenkuulumatonta”!

Lisäksi herra Diihring kertoo, että North oli ’’kauppias” ja 
lisäksi kehno mies, ja että hänen teoksensa ”ei voinut saavut
taa mitään suosiota”. Se nyt vielä olisi puuttunut, että tuol
lainen teos olisi suojatullijärjestelmän lopullisen voiton 
aikoina Englannissa voinut saavuttaa ’’suosiota” suuntaa an
tavan roskaväen keskuudessa! Tämä ei kuitenkaan estänyt 
sen teoreettista vaikutusta, mikä on havaittavissa hymin mo
nissa heti hänen jälkeensä, osittain jo 17. vuosisadalla Eng
lannissa ilmestyneissä taloustieteellisissä teoksissa.

Locke ja North osoittavat meille, kuinka Pettyn englantilai
set seuraajat ottivat yksitellen esille ja muokkasivat edelleen 
niitä rohkeita otteita, joita Petty oli tehnyt miltei kaikilla 
kansantaloustieteen aloilla. Tämän prosessin jäljet ajalta 
1691—1752 pistävät pinnallisimmankin tutkijan silmään jo 
senkin tähden, että kaikki tuon ajan merkityksellisimmät ta
loustieteelliset teokset liittyivät, myönteisesti tai kielteisesti, 
Pettyyn. Tuo ajanjakso, joka on täynnä omaperäisiä ajatteli
joita, on sentähden kaikkein merkityksellisin kansantalous
tieteen yleisen syntyhistorian tutkimuksessa. ’’Suuren tyylin 
historiankirjoitus”, joka leimaa Marxin sovittamattomaksi 
synniksi sen, että ’’Pääomassa” pidetään niin suurta ääntä 
Pettystä ja tuon ajan kirjailijoista, pyyhkii nämä yksinkertai
sesti pois historiasta. Lockesta, Northista, Boisguillebertista 
ja Lawsta se hyppää suoraa päätä fysiokraatteihin, ja tällöin 
ilmestyy poliittisen taloustieteen todellisen temppelin sisään- 
käytävään — David Hume. Herra Duhringin suostumuksella
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palautamme oikean aikajärjestyksen asettamalla Humen fy- 
siokraattien edelle.

Humen talousopilliset ’’Essays”, (Kirjoitelmia), ilmestyivät 
v. 1752. Yhteenkuuluvissa tutkielmissa rahasta, kauppata
seesta, kaupasta, Hume seuraa askel askeleelta Jacob Vander- 
lintin kirjaa ’’Money answers all thing”, Lontoo, 1734, jopa 
usein tekijän pelkkiä oikkujakin. Niin tuntemattomaksi kuin 
tämä Vanderlint lienee herra Duhringille jäänytkin, otetaan 
hänet kuitenkin huomioon englantilaisissa taloustieteellisissä 
teoksissa vielä 18, vuosisadan lopulla, siis Smithin jälkeisenä 
aikana.

Samoinkuin Vanderlint käsittelee Hume rahaa pelkkänä 
arvon merkkinä; hän kopioi milteipä sanasta sanaan (ja tämä 
on tärkeä seikka, koska hän olisi voinut lainata arvomerkki- 
teorian monista muistakin teoksista) Vanderlintilta, minkä- 
takia kauppatase ei voi vakinaisesti olla jollekin maalle kiel
teinen tai myönteinen; hän opettaa, kuten Vanderlint, taseen 
tasapainoa, joka syntyy luonnollista tietä, eri maiden talou
dellisten asemien mukaan; hän propagoi, kuten Vanderlint, 
vapaakauppaa, ei tosin yhtä rohkeasti eikä johdonmukaisesti; 
samoinkuin Vanderlint, mutta pinnallisemmin, korostaa hän 
tarpeita tuotannon kannustimena; hän seuraa Vanderlintia 
omaksuessaan pankkiseteleille ja kaikille virallisille arvopa
pereille harhauttavan vaikutuksen tavaranhintoihin; samoin
kuin Vanderlint hänkin hylkää luottorahan; kuten Vander
lint tekee hänkin tavarain hinnat riippuviksi työn hinnasta, 
siis työpalkasta; hän kopioi tältä jopa senkin järjettömän 
väitteen, että kalleuksien kasaaminen muka pitää tavarain 
hinnat alhaisina jne. jne.

Herra Duhring oli jo kauan oraakkelimaisesti viittaillut 
toisten väärinkäsityksiin Humen rahateoriasta ja nimen
omaan uhkaavasti osoittanut Marxia, joka ’’Pääomassa” oli 
päälle päätteeksi poliisiasetuksia rikkoen näyttänyt Humen 
salaisen yhteyden Vanderlintin ja J. Massien kanssa, josta 
edempänä tulee puhe.

Tämän väärinkäsityksen suhteen asia on seuraava. Mitä 
tulee Humen varsinaiseen rahateoriaan, jonka mukaan raha 
on pelkkä arvonmerkki ja sentähden, muuten samanlaisten 
ehtojen vallitessa, tavarain hinnat laskevat samassa suhteessa 
kuin kiertokulussa oleva rahamäärä kasvaa ja kohoavat sa
massa suhteessa kuin tämä laskee, niin voi herra Duhring 
parhaalla tahdollaan — vaikka kyllä hänelle ominaisella päi-
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Vänselvällä tavalla — vain matkia harhautuneita edeltäjiään. 
Hume taas, kun ensin on esittänyt mainitun teorian, väittää 
itseään vastaan (samoin oli tehnyt jo Montesquieu samoista 
edellytyksistä lähtien), että on toki ’’varmaa”, että Amerikan 
kaivoksien löydön ajoista lähtien ”on Euroopan kaikkien kan
sojen teollisuus kasvanut, lukuunottamatta näiden kaivoksien 
omistajien teollisuutta”, ja että tähän ’’muiden syiden ohella, 
•on syypää myöskin kullan ja hopean lisääntyminen”. Hän 
selittää tämän ilmiön johtuvan siitä, että ’’vaikka tavarain 
korkea hinta on välttämätön seuraus kullan ja hopean lisään
tymisestä, se kuitenkaan ei seuraa tätä lisääntymistä välittö
mästi, vaan on siihen tarpeen jokin aika, siksi kunnes raha 
ehtii kiertää koko valtiossa ja tekee vaikutuksensa kaikkiin 
kansalaispiireihin”. Tänä väliaikana se vaikuttaa kyllä teol
lisuuteen ja kauppaan. Tämän selityksensä lopussa sanoo 
Hume, tosin paljon yksipuolisemmin kuin monet hänen edel
täjistään ja aikalaisistaan, miksi näin on: ’’Helppo on seura
ta rahan etenemistä kautta koko yhteiskunnan, ja silloin ha
vaitsemme, että sen täytyy kiihoittaa joka miehen ahkeruutta 
ennenkuin se kohottaa työn hintaa”.

Toisin sanoen: Hume kuvaa tässä jalojen metallien arvossa 
tapahtuneen kumouksen vaikutusta, nimittäin niiden arvon 
alentumista, eli mikä on sama asia, jalojen metallien arvon- 
mitassa tapahtuneen kumouksen vaikutusta. Hän havaitsee 
aivan oikein, että tämä arvon alentuminen, tavaranhintain 
vain vähitellen tapahtuvan sopeutumisen yhteydessä, vasta 
viime kädessä ’’kohottaa työn hintaa”, tavallisella kielellä sa
noen työpalkkoja; siis työläisten kustannuksella (mikä hänen 
mielestään on aivan oikein) lisääntyy kauppiaiden ja teolli- 
suusherrain voitto ja siten ’’kiihoittaa ahkeruutta”. Mutta 
varsinaista tieteellistä kysymystä: vaikuttaako ja miten jalo
jen metallien kasvanut lisääntyminen tavarahintoihin niiden 
arvon pysyessä entisellään — tätä kysymystä hän ei itselleen 
aseta ja sotkee kaiken ’’jalojen metallien lisääntymisen” yh
teen niiden arvonmenetyksen kanssa. Hume tekee siis täs
mälleen niinkuin Marx panee hänet tekemään (’’Zur Kritik” 
s. 189) Palaamme ohimennen vielä takaisin tähän kohtaan, 
mutta sitä ennen käännymme tarkastelemaan Humen tutki
elmaa ’’Interest”.

Humen selvästi Lockea vastaan suunnattu huomautus, että 
korkoa ei säännöstele tarjolla oleva kullan määrä, vaan voi
ton normi, ja hänen muut selityksensä syistä, jotka määrää
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vät korkokannan korkeuden tai alhaisuuden — tämä kaikki 
on paljon täsmällisemmin ja vähemmän henkevästi sanottu
na eräässä 1750, kaksi vuotta ennen Humen tutkielmaa ilmes
tyneessä teoksessa: ”An Essay on the Governing Causes of the 
Natural Rate of Interest, wherein the sentiments of Sir W. 
Petty and Mr. Locke, on that head, are considered”. Sen kir
joittajana on J. Massie, eräs monipuolinen, ja kuten nähdään 
sen ajan englantilaisesta kirjallisuudesta, paljon luettu kir
jailija. Adam Smithin selitys korkokannasta on lähempänä 
Massieta kuin Humea. Kumpikaan, ei Massie eikä Hume, tie
dä eikä sano mitään ’’voiton” luonnosta, joka molemmilla 
esittää samaa osaa.

’’Ylipäänsä” — saarnaa herra Dühring — ”on Humen ar
vostamisessa menetelty sangen puolueellisesti ja pantu hä
nen tililleen ajatuksia, joita hänellä lainkaan ei ollut.” Ja 
tästä ’’menettelystä” herra Dühring itse antaa meille enem
män kuin yhden räikeän esimerkin.

Niinpä esim. Humen tutkielma korosta alkaa sanoilla: 
’’Mitään ei pidetä varmempana merkkinä jonkun kansan ku
koistavasta tilasta kuin korkokannan alhaisuutta, ja siinä 
tehdään aivan oikein; vaikka minä uskon, että syy siihen on 
hieman toinen kuin tavallisesti oletetaan”. Siis heti ensim
mäisessä lauseessa Hume esittää käsityksen, että korkokan
nan alhaisuus on muka varmin merkki jonkun kansan ku
koistavasta tilasta, jo hänen päivinään jokapäiväiseksi tul
leena yleisenä lauselmana. Ja Childin ajoista lähtien oli 
tällä ’’aatteella” itse asiassa ollut aikaa kokonaista sata vuot
ta tullakseen kansanomaiseksi. Sitävastoin: ’’Humen käsityk
sistä korkokannan suhteen on pääasiallisesti kohotettavissa 
esiin ajatus, että korkokanta on tilojen (minkä tilojen?) var
ma ilmapuntari ja sen alhaisuus milteipä pettämätön merkki 
jonkun kansakunnan kukoistuksesta” (s. 130). Kuka on se 
pettämätön, joka tuon ajatuksen kohottaa esiin? Herra Düh
ring itse, ei kukaan muu.

Ohimennen sanoen, kriitillisen historiankirjoittajamme 
naivia ihmettelyä herättää se, että Hume onnistuneen ajatuk
sensa johdosta ”ei edes mainitse itseään sen laatijaksi”. Her
ra Dühringille ei olisi sellaista sattunut.

Olemme nähneet, kuinka Hume sotkee jalojen metallien 
jokaisen lisääntymisen niiden sellaiseen lisääntymiseen, mitä 
seuraa jokin arvonalennus, kumous niiden omassa arvossa, 
siis tavarain arvonmitassa. Tämä sekaannus oli Humelle
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väistämätön, koska hänelle ei ollut vähäisintäkään käsitystä 
jalojen metallien toiminnasta arvonmittana. Eikä hänellä 
sitä voinutkaan olla, koska hän ei tiennyt mitään itse arvos
ta Sana arvo esiintyy ehkäpä vain yhden kerran hänen lau
sunnoissaan, nimittäin silloin, kun hän luulee paikkaavansa 
Locken erehdystä, että jaloilla metalleilla muka on ’’vain mie
likuvituksellinen arvo”, sanomalla että niillä on ’’pääasialli
sesti kuviteltu arvo”.

Tässä kysymyksessä hän on paljon, ei vain Pettyn, vaan 
myöskin monen aikansa englantilaisen alapuolella. Hän osot- 
taa samaa ’’takapajuisuutta”, kun hän yhä vielä vanhan muo
din mukaan ylistää ’’kauppiasta” tuotannon ensimmäiseksi 
kiihoittajaksi, käsitystä, josta jo Petty ajat ennen oli vapaa. 
Mitä tulee herra Duhringin vakuutukseen, että Hume muka 
tutkielmissaan selvittelee ’’taloudellisia pääsuhteita”, niin 
verrattakoonpa vain Adam Smithin siteeraamaa Cantillon’in 
teosta (ilmestyi samoin kuin Humen tutkielmat, v. 1752, mut
ta vasta monta vuotta kirjoittajan kuoleman jälkeen) ja sil
loin vallan hämmästyy Humen taloustieteellisten teosten ah
dasta näköpiiriä. Huolimatta herra Dhhringin hänelle anta
masta valtakirjasta jää Hume, kuten sanottu, poliittisen ta
loustieteen alallakin kunnioitettavaksi, mutta tällä alalla on 
hän kaikkea muuta kuin omaperäinen ja sitäkin vähemmän 
käänteentekevä ilmiö. Hänen taloudellisten kirjoitelmiensa 
vaikutus aikansa sivistyneisiin piireihin ei johtunut pelkäs
tään mainiosta esitystavasta, vaan vielä paljon enemmän sii
tä, että ne olivat silloin kukkaansa puhkeavan teollisuuden 
ja kaupan edistyksellistä ja optimistista ylistelyä, toisin sa
noen, silloin Englannissa nopeasti ylöspäin pyrkivän kapita
listisen yhteiskunnan ylistelyä, ja siksi niiden täytyi saada 
’’suosiota” sen taholta.' Tässä riittäköön lyhyt huomautus. 
Jokainen tietää, kuinka kiihkeästi Englannin kansan suuret 
joukot juuri Humen aikoina taistelivat välillistä verojärjestel
mää vastaan, jota surullisenkuuluisa Robert Walpole toteutti 
suunnitelmallisesti keventääkseen maanomistajien ja yleensä 
rikkaiden veroja. Tutkielmassa veroista (Of Taxes), jossa 
Hume nimeä mainitsematta väittelee aina läsnäolevaa tie
donantajaansa, välillisten verojen kiihkeintä vastustajaa ja 
maaverotuksen rohkeinta esitaistelijaa Vanderlintia vastaan, 
sanotaan: ’’Niiden (kulutusverojen) täytyy tosiaan olla kovin 
raskaita veroja ja kovin ymmärtämättömästi säädettyjä, jos 
työläinen ei kykenisi niitä maksamaan kohotetun ahkeruu
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den ja säästäväisyyden avulla, ilman että kohottaa työnsä 
hintaa”. Siinä luulee kuulevansa Robert Walpolen oman ää
nen, varsinkin jos tähän vielä liitetään se tutkielman kohta 
’’julkisesta luotosta”, jossa valtion luotonantajien verottamis- 
vaikeuden suhteen sanotaan: ’’Heidän tulonsa pienentäminen 
ei tulisi verhotuksi sillä varjolla, että se olisi pelkkä kulutus
vero tai tulli”.

Kuten skottilaiselta voitiin odottaakin, oli Humen osoitta
ma porvarillisen raha-ansion ihailu kaikkea muuta kuin pel
kästään platoonista Lähdettyään kotoaan köyhänä kuin 
kirkon rotta hän raivasi tien sievoiseen tuhannen punnan 
vuosituloon, minkä herra Dilhring miellyttävästi ilmaisee 
näin (koska tässä ei ole puhe Pettystä): ’’Hän oli hyvän yk
sityistalouden avulla sangen niukkojen varojen pohjalla on
nistunut pääsemään niin pitkälle, ettei hänen tarvinnut kir
joittaa kenenkään mieliksi”. Kun herra Duhring sanoo 
edelleen: ’’Hän ei ollut koskaan tehnyt pienintäkään myön
nytystä puolueiden, ruhtinaiden tai yliopistojen vaikutuksel
le”, niin ei tosin tiedetä, että Hume olisi koskaan tehnyt kir
jallisia kauppoja yhdessä jonkun ”Wagenerin”' kanssa, mut
ta tiedetään kyllä, että hän oli hellittämätön Whig-harvain- 
vallan kannattaja, vallan, joka piti korkealla ’’kirkon ja val
tion”, ja palkkioksi tästä ansiosta sai ensin lähetystösihtee- 
rin viran Pariisissa ja myöhemmin verrattomasti tärkeämmän 
ja tuottavamman alivaltiosihteerin viran. ’’Poliittisessa suh
teessa Hume oli ja pysyi aina konservatiivina ja ankaran mo
narkistisena mielipiteiltään. Sentähden eivät vallitsevan kir
kon kannattajatkaan niin vihaisesti tuominneet häntä kuin 
Gibbonia”, sanoo vanha Schlosser. ’’Tämä itsekäs Hume, tämä 
historian väärentäjä”, kuvailee englantilaiset munkit lihavik
si, naimattomiksi, perheettömiksi ja kerjuulla eläviksi, ’’mut
ta hänellä ei ole koskaan ollut perhettä tai vaimoa, ja itse oli 
hän iso ja lihava, hyvin paksu yhteiskunnan rahoilla lihotettu 
herra, ilman että hän olisi koskaan ansainnut noita rahoja 
millään todellisella yhteiskunnallisella palveluksella”, sanoo 
’’karkea” plebeijimäinen Cobbet. Hume on ’’elämän käytän
nöllisessä järjestämisessä oleellisesti hyvin paljon jonkun 
Kantin edellä”, sanoo herra Duhring.

Mutta miksi Humelle on annettu niin liioiteltu asema ”Krii-

1 Tässä tarkoitetaan Duhringin yhteyttä Bismarckin kätyriin, 
Wagener-nimiseen preussilaiseen virkamieheen, jonka tilauksesta 
Duhring laati työväenkysymystä koskevan selostuksen. — Toim.

244



HERRA EUGEN DUHRING TIETEEN MULLISTAJANA

tiilisessä historiassa”? Yksinkertaisesti siksi, että tällä ’’va
kavalla ja nokkelalla ajattelijalla” on kunnia esittää 18 vuo
sisadan Duhringiä. Kuten Hume on todisteena siitä, että ’’ko
ko tieteenhaaran (taloustieteen) luominen on ollut valistu
neemman filosofian teko”, niin on Hume edeltäjäominaisuu- 
dessa paras tae siitä, että koko tämä tieteenhaara tulee saa
maan lähinnä nähtävissä olevan päätöksensä tuossa ilmiö
mäisessä miehessä, joka on muokannut tuon pelkästään ’’va
listuneemman” filosofian kaikenvalaisevaksi todellisuusfilo- 
sofiaksi ja jolla, aivan kuin Humella, mikä ’’Saksan maape
rällä on tähän saakka vailla esimerkkiään ... huolenpito fi
losofiasta ahtaammassa mielessä on yhtyneenä tieteellisiin 
ponnistuksiin kansantalouden alalla”. Tämän mukaisesti ha
vaitsemme, että talousoppineena ehkä kunnioitettava Hume 
on paisutettu ensiluokkaiseksi taloustieteen tähdeksi, jonka 
merkityksen on tähän saakka voinut olla tunnustamatta vain 
sama kateus, mikä tähän asti niin itsepintaisesti vaikenee 
myöskin herra Duhringin ’’aikakaudelle suuntaa-antavista” 
aikaansaannoksista.

Kuten tunnettua, on jysiokraattinen koulukunta jättänyt 
meille Quesnayn ’’taloustieteellisessä taulukossa” arvoituksen, 
jota taloustieteen tähänastiset arvostelijat ja historiantutki
jat ovat turhaan yrittäneet ratkaista. Tämä taulukko, jonka 
piti selvästi ja havainnollisesti esittää fysiokraattien käsitys 
jonkin maan kokonaisnkkauden tuotannosta ja kiertokulus
ta, jäi taloustieteelliselle jälkimaailmalle melko hämäräksi. 
Herra Duhring antaa tässäkin asiassa meille lopullisen va
laistuksen. Hän sanoo: mitä tämä ’’tuotannon ja jaon suh
teiden talousopillinen kuva (¿uesnaylla itsellään merkitsee” 
sen voi ymmärtää vain, kun ’’ensin on tarkkaan tutkinut hä
nelle ominaisia johtavia käsitteitä”. Tämä on sitäkin välttä- 
mättömämpäa, kun näitä on tähän asti esitetty vain ’’häily
vällä epämääräisyydellä” ja itse Adam Smithilläkään niiden 
’’oleelliset piirteet eivät ole tunnettavissa”. Tästä tavanomai
sesta ’’kevytmielisestä selonteosta” Duhring nyt kerta kaik
kiaan tekee lopun. Ja nyt hän pitää lukijaansa pilkkanaan 
kokonaisen viiden sivun mitan, viiden sivun, joilla kaiken
laisten pullistelevien sanakäänteiden alituisen toistelun ja ta
hallisen epäjärjestyksen pitäisi peittää se tosiasia, että herra 
Duhringillä on kerrottavana Quesnayn ’johtavista käsitteis
tä” tuskin niinkään paljoa kuin kertovat ’’yleisimmät lainail-
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Ien mukaellut oppikirjat”, joista hän niin väsymättömästi 
varoittelee. ’’Eräs” tämän johdatuksen "arveluttavimmista 
puolista” on se, että tässäkin taas tähän asti vain nimeltään 
tunnettua taulukkoa nuuskaistaan ohimennen, ja sitten ha
jotetaan ajatus kaikennäköisiin ’’heijasteluihin” kuten esim. 
’’kustannuksen ja tuloksen erotukseen”. Jos tämä erotus 
”ei tosin ole Quesnayn ajatuksessa valmiina tavattavissa”, 
niin herra Diihring sitävastoin on antava meille salaman- 
kirkkaan esimerkin siitä heti, kun hän pitkäksi venytetyssä 
johtavasta ’’kustannuksesta” pääsee merkillisen niukkaan 
’’tulokseen ", selitykseen itse tuosta taulukosta. Esitämme nyt 
kaiken, mutta myös sanalleen kaiken, minkä hän katsoo hy
väksi Quesnayn taulukosta tiedoittaa.

’’Kustannuksessa” herra Diihring sanoo: ’’Hänestä (Ques- 
naystä) näytti itsestään selvältä, että tulo” (herra Diihring 
on juuri edellä puhunut nettotuotteesta) ”on käsitettävä 
raha-arvoksi ja sellaisena käsiteltävä .. . hän kytki tuumai- 
lunsa(!) heti raha-arvoihin, jotka hän edellytti maatalous
tuotteiden myynnin tuloksiksi tuotteiden siirtyessä pois en
simmäisistä käsistä Tällä tavalla(!) hän operoi taulukkonsa 
sarakkeissa miljardeilla” (so. raha-arvoilla). Näin olemme 
kolmasti saaneet tietää, että Quesnay operoi ’’raha-arvoilla”, 
’’maataloustuotteiden” ’’raha-arvoilla”, sisällyttäen noihin 
tuotteisiin ”nettotuotteen”tai ’’puhtaan tulon”. Edelleen teks
tissä: ’’Jos Quesnay olisi astunut todella luonnollisen tutki
mustavan tielle, jos hän olisi vapautunut ottamasta lukuun 
ei vain jaloja metalleja ja rahamääriä, vaan myöskin raha- 
arvoja ... Mutta hän ottaa lukuun pelkät arvosummat ja 
ajatteli itsekseen (!) nettotuotteen jo etukäteen jonakin raha- 
arvona”. Siis neljännen ja viidennen kerran: taulukossa on 
vain raha-arvoja!

’’Hän (Quesnay) sai sen (nettotuotteen) siten, että laski pois 
menot ja pääasiallisesti” (ei tavanomainen, mutta senvuoksi 
sitä kevytmielisempi selostus) ’’ajatteli (!) sitä arvoa, joka 
lankeaa maankorkona maanomistajalle”. — Vieläkään ei as
keltakaan eteenpäin; mutta nyt se tulee: ’’Toiselta puolen 
menee nyt kuitenkin” — tämä ’’nyt kuitenkin” on tosiaan 
helmi! — ’’nettotuote luonnollisena esineenä kiertokulkuun 
ja sillä tavalla tulee ainekseksi, jonka avulla hedelmättömäk
si merkitty luokka ... on ylläpidettävä. Tässä voidaan heti (!) 
huomata sekavuus, joka syntyy siitä, että ajatuksen kulun 
määrää toisessa tapauksessa raha-arvo, toisessa esine itse”.
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— Ylipäänsä näyttää koko tavaran kiertokulku sairastavan 
sitä ’’sekavuutta”, että tavarat menevät siihen samanaikai
sesti ’’luonnollisina esineinä” ja ’’raha-arvoina”. Mutta yhä 
vielä pyörimme piirissä ’’raha-arvojen” ympärillä, sillä "Ques- 
nay tahtoo välttyä arvioimasta kansantaloudellista tuloa kah
teen kertaan”.

Herra Dtihringin suostumuksella huomautamme, että 
Quesnayn taulukon ’’analyysissä” esiintyvät erilaiset tuote- 
lajit ’’luonnollisina esineinä”, ja ylhäällä itse taulukossa nii
den raha-arvot. Onpa Quesnay myöhemmin apulaisena, apot- 
ti Beaudeau’n avulla sisällyttänyt myös itse taulukkoon luon
nolliset esineet niiden raha-arvojen ohella.

Näin suuren ’’kustannuksen” jälkeen lopultakin ’’tulos”. 
Kuultakoon ja hämmästyttäköön: ’’Kuitenkin käy epäjohdon
mukaisuus” (sen osan suhteen, minkä Quesnay antaa maan
omistajalle) ’’selväksi heti kun kysytään, mitä tulee sitten 
maankorkona omaksutusta nettotuotteesta kansantaloudelli
sessa kiertokulussa. Tässä on fysiokraattien käsitystavalle ja 
taloustieteelliselle taulukolle ollut mahdollinen vain mystisis
miin saakka kohoava sekavuus ja mielivalta.”

Kun loppu on hyvin, niin kaikki on hyvin Herra Diihring 
ei siis tiedä, ’’mitä sitten tulee taloudellisessa kiertokulussa 
(jota taulukko esittää) maankorkona anastetusta nettotuot
teesta”. Taulukko on hänelle ’’ympyrän neliöiminen”. Oman 
tunnustuksensa mukaan hän ei ymmärrä fysiokratian aak
kosia. Kaiken tämän kuuman puuron kiertelyn, kaiken tuu- 
lenpieksämisen, pitkin ja poikin juoksentelun, ilveilyjen, epi
sodien, eksytyssyöksyjen, toistelujen ja huumaavien sekoitus
ten jälkeen, kaiken sen jälkeen, minkä piti valmentaa meitä 
valtavaan loppuun, ’’mitä merkitsee taulukko Quesnayllä it
sellään” — kaiken tämän jälkeen vihdoin viimein herra Dhh- 
ringin oma häpeilevä tunnustus, että hän ei sitä tiedä.

Vapauduttuaan tästä ahdistavasta salaisuudesta, tästä Ho- 
ratiuksen mustasta surusta, joka häntä rasitti matkallaan 
fysiokraattien maassa, töräyttää ’’vakava ja nokkela ajatte
lijamme” jälleen iloisena torvea: ”Ne viivat, joita Quesnay 
muuten melko yksinkertaisessa (!) taulukossaan vetelee sinne 
tänne”, (niitä on siinä kaiken kaikkiaan kuusi!), ”ja joiden pi
täisi esittää nettotuotteen kiertokulkua”, panevat ajattele
maan, eikö ’’näiden ihmeellisten sarakeyhdistelyjen teossa” 
vain liene osallisena jokin matematiikkafantasia, ne muistut
tavat Quesnayn askartelusta ympyrän neliöimispuuhissa jne.
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Koska nämä viivat jäävät herra Diihringille hänen oman tun- 
nustuksensakin mukaan yksinkertaisuudestaan huolimatta 
käsittämättömiksi, täytyy hänen mieluisaan tapaansa tehdä 
ne epäiltäviksi. Sitten hän voi rohkeasti antaa tälle kohta
lokkaalle taulukolle viimeisen iskun: ’’Kun tarkastelemme 
nettotuotetta tältä arveluttavimmalta puolelta” jne. Sitä pa
kostakin tekemäänsä tunnustusta, että hän ei ymärrä yhtään 
sanaa taloustieteellisestä taulukosta eikä ’’osasta”, jota tau
lukossa esiintyvä nettotuote esittää — sitä herra Diihring 
juuri sanoo ’’nettotuotteen arvelluttavimmaksi puoleksi”! 
Millaista hirtehishuumoria!

Mutta jotta lukijamme eivät jäisi niin kiusalliseen tietä
mättömyyteen Quesnayn taulukosta kuin väkisinkin jäävät 
ne, jotka ammentavat taloustieteellisen viisautensa herra 
Duhringin ’’ensikäden lähteestä”, esitämme lyhyesti seuraa- 
vaa:

Kuten tunnettua, jakavat fysiokraatit yhteiskunnan kol
meen luokkaan: 1) Tuottava, so. todella maanviljelyksessä 
toimiva luokka, vuokraajat ja maatyöväki; näitä nimitetään 
tuottaviksi, koska heidän työnsä jättää ylijäämän, maanko- 
ron. 2) Luokka, joka anastaa tämän ylijäämän, lukien tähän 
luokkaan maanomistajat ja heistä riippuvat ryhmät, ruhti
naan ja ylipäänsä valtion palkkaamat virkamiehet sekä myös 
kirkon kymmenysten anastajan erikoisominaisuudessa. Ly
hyyden vuoksi sanomme seuraavassa esityksessä edellistä 
luokkaa ’’vuokraajiksi” ja jälkimmäistä ’’maanomistajiksi ’. 
3) Teollisuutta harjoittava eli steriili (hedelmätön) luokka, 
hedelmätön sentähden, että se fysiokraattien käsityksen mu
kaan lisää tuottavan luokan sille toimittamiin raaka-aineisiin 
vain saman verran arvoa, kuin se itse kuluttaa tuottavan luo
kan sille toimittamissa elintarvikkeissa. Quesnayn taulukon 
tarkoitus on havainnollisesti näyttää, kuinka jonkin maan 
(tosiasiassa Ranskan) vuotuinen kokonaistuote kiertää näi
den luokkien kesken ja palvelee vuotuista uudistamista.

Taulukon ensimmäisenä edellytyksenä on se, että yleensä 
on toteutettu vuokrausjärjestelmä ja sen mukana suurviljelys 
sellaisena kuin tämä ymmärrettiin Quesnayn aikoina, ja täl
löin hänellä oli esikuvana Normandia, Picardia, Ile de France 
ja eräät muut Ranskan maakunnat. Vuokraaja esiintyy sen
tähden maatalouden todellisena johtajana, edustaa taulukos
sa koko tuottavaa (maataviljelevää) luokkaa ja maksaa 
maanomistajalle maankoron rahassa. Kaikilla vuokraajilla
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yhteensä edellytetään olevan peruspääomaa tai kalustoa kym
menen miljardia livreä,josta viides osa eli kaksi miljardia on 
vuosittain korvattavaa liikkuvaa pääomaa, arvio, jota laadit
taessa olivat olleet määräävinä mainittujen maakuntien pa- 
raiten viljellyt vuokratilat.

Muita edellytyksiä ovat: 1) että yksinkertaisuuden takia 
edellytetään hinnat pysyviksi ja uudistaminen yksinkertai
seksi; 2) että kaikki kiertokulku, mikä tapahtuu vain kunkin 
luokan omassa piirissä, jää pois laskuista, ja huomioon ote
taan vain se kiertokulku, mikä tapahtuu luokan ja toisen vä
lillä; 3) että kaikki ostot tai myynnit, jotka tapahtuvat luo
kalta toiselle liikevuoden aikana, on sisällytetty yhteen koko
naissummaan. Edelleen muistettakoon, että Quesnayn aikoi
na Ranskassa, kuten suuremmassa tai pienemmässä määrin 
koko Euroopassakin, talonpoikaisperheen kotiteollisuus tuotti 
valtavasti suurimman osan sen tarpeista, ja siksi se edellyte
tään itsestään selväksi maanviljelyksen lisäkkeeksi.

Taulukon lähtökohtana on kokonaissato, siksi myös heti yl
häällä taulukossa esiintyvä vuotuisten maanantimien koko- 
naistuote eli maan, tässä tapauksessa Ranskan, ’’koko uusin- 
taminen”. Tämän kokonaistuotteen arvonmäärä määritellään 
maataloustuotteiden keskihintojen mukaan, sellaisina kuin 
hinnat ovat kauppaakäyvillä kansoilla. Se tekee viisi miljar
dia livreä, summan, joka silloin mahdollisten tilastollisten 
laskelmien mukaan suunnilleen ilmaisee Ranskan maatalou
dellisen kokonaistuotteen raha-arvon. Tämä juuri on syy, 
minkä tähden Quesnay taulukossaa ’’operoi erinäisillä miljar
deilla”, nimittäin viidellä, mutta ei viidellä Livres tournoisdla.1

Koko viiden miljardin arvoinen bruttotuote on siis tuotta
van luokan käsissä, so. lähinnä vuokraa jäin käsissä, jotka 
ovat sen tuottaneet sijoittamalla kahden miljardin vuotuisen 
liikkuvan pääoman, kymmenen miljardin peruspääomaa vas
taavasti. Maataloustuotteet, elintarvikkeet, raaka-aineet jne., 
jotka tarvitaan liikkuvan pääoman korvaamiseen, siis myös
kin välittömästi maanviljelyksessä toimivien henkilöiden yl
läpitämiseen, otetaan luontoismuodossa pois kokonaissadosta 
ja käytetään uudelleen maataloustuotantoon. Koska, kuten 
jo sanottiin, on edellytetty muuttumattomat hinnat ja yksin
kertainen uusintaminen kerta kaikkiaan annetussa mittakaa
vassa, on tämän poisotetun bruttotuotteen osan arvo kaksi 
miljardia livreä. Tämä osa siis ei mene yleiseen kiertokul

1 Vanha ranskalainen raha. — Toim.
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kuun. Sillä, kuten jo huomautettiin, on taulukosta jätetty 
pois se kiertokulku, mikä tapahtuu vain kunkin luokan oman 
piirin sisällä, eikä eri luokkien välillä.

Kun liikkuva pääoma jo on poistettu bruttotuotteesta, jää 
vielä ylijäämäksi kolme miljardia, joista kaksi on elintarpeina, 
yksi raaka-aineina. Mutta maankorko, mikä vuokraajan pi
tää maksaa maanomistajalle, on vain kaksi kolmannesta täs
tä summasta, siis kaksi miljardia. Pian selviää, minkätähden 
vain nämä kaksi miljardia esiintyvät ’’nettotuotteen” tai 
’’puhtaan tulon” otsikon alla.

Paitsi maataloudellista ’’koko uudistamista”, arvoltaan viisi 
miljardia, joista kolme miljardia menee yleiseen kiertokul
kuun, on vielä ennen taulukossa esitetyn liikunnan alkua 
olemassa kansan koko ’’pécule” (säästöraha), kaksi miljardia 
puhtaana rahana vuokraajien käsissä. Näiden suhteen on 
asianlaita seuraava.

Koska taulukon lähtökohtana on maankoron kokonaissum
ma, on se myöskin samalla jonkin talousvuoden, esim. v. 1758 
loppupisteenä, jonka jälkeen alkaa uusi talousvuosi. Tämän 
uuden talousvuoden 1759 aikana jakautuu kiertokulkuun tu
leva kokonaistuotteen osa kahden muun luokan kesken mo
nien yksityisten maksujen, ostojen ja myyntien kautta. Nämä 
toinen toisiaan seuraavat, hajanaiset ja koko vuoden mittaan 
tapahtuvat liikunnat on koottu muutamiksi luonteenomaisik
si, joka kerta koko vuoden kerrallaan käsittäviksi toiminnoik
si — kuten joka tapauksessa täytyi tehdä taulukkoa varten. 
Näin onkin sitten v. 1758 lopussa vuokraajaluokalle virrannut 
takaisin se raha, minkä tämä oli vuodelta 1757 maksanut 
maankorkona maanomistajille (kuinka se tapahtuu, sen osoit
taa taulukko itse), nimittäin kaksi miljardia, ja nämä vuok- 
raajaluokka voi taas v. 1759 heittää kiertokulkuun. Koska, 
kuten Quesnay huomauttaa, tämä summa on paljon suurem
pi kuin todellisuudessa tarvitaan maan (Ranskan) kokonais- 
kiertokulkuun, sillä maksut toistuvat aina vain osittain, niin 
edustavat vuokraajien hallussa olevat kaksi miljardia livreä 
kansan kiertokulussa olevan rahan kokonaismäärää.

Maanomistajain luokka, joka pistää maankoron taskuihin
sa, esiintyy lähinnä maksujen kantajan ominaisuudessa, niin
kuin sattumalta on asianlaita vielä nytkin. Quesnay olettaa, 
että varsinaiset maanomistajat saavat vain neljä seitsemäs- 
osaa kahden miljardin maankorosta, kaksi seitsemäsosaa me
nee hallitukselle ja yksi seitsemäsosa kymmenysten kantajil
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le. Quesnayn aikoina kirkko oli suurin maanomistaja Rans
kassa, ja se sai sitäpaitsi kymmenykset kaikesta muustakin 
maaomaisuudesta.

’’Steriilin” luokan koko vuoden kuluessa luovuttama liikku
va pääoma (avances annuelles) on raaka-aineina, joiden arvo 
on yksi miljardi — vain raaka-aineina, koska työkalut, koneet 
jne. luetaan tämän luokan omiin tuotteisiin. Mutta ne mo
ninaiset osat, joita tällaiset tuotteet esittävät itse tämän luo
kan teollisessa toiminnassa, sisältyvät taulukkoon yhtä vähän 
kuin yksinomaan tämän luokan piirissä tapahtuva tavarain 
ja rahan kiertokulkukaan. Palkka siitä työstä, jonka kautta 
steriili luokka muuttaa raaka-aineet teollisuustavaroiksi, on 
yhtä suuri kuin niiden elintarvikkeiden arvo, mitkä tämä 
luokka saa osittain välittömästi tuottavalta luokalta, osittain 
välillisesti maanomistajien kautta. Vaikka steriili luokka itse 
jakautuu kapitalisteihin ia palkkatyöväkeen, on se Quesnayn 
peruskatsomuksen mukaan luokkakokonaisuus, tuottajien 
luokan ja maanomistajien palkkaama. Teollinen kokonais
tuotanto ja siksi myös sen kokonaiskiertokulku, joka jakau
tuu osaksi satoon seuraavalle vuodelle, on niinikään yhdis
tetty yhdeksi kokonaisuudeksi. Sentähden on edellytetty, että 
taulukossa esitetyn liikunnan alkaessa steriilin luokan vuo
tuinen tavaratuotanto on kokonaan sen omissa käsissä, että 
siis sen koko liikkuva pääoma, so. yhden miljardin arvoiset 
raaka-aineet on muutettu tavaroiksi, joiden arvo on kaksi mil
jardia, joista puolet edustaa tämän muuttamisen aikana ku
lutettujen elintarvikkeiden hintaa. Tätä vastaan voitaisiin 
väittää: mutta steriili luokkahan kuluttaa toki myös teolli
suuden tuotteita omiin kotitarpeisiinsa; missä nämä esiinty
vät, kun sen oma kokonaistuote siirtyy kiertokulun kautta 
toisille luokille? Tähän saamme vastauksen: paitsi sitä, että 
steriili luokka itse kuluttaa osan omista tavaroistaan, se vielä 
lisäksi yrittää pidättää niistä itsellään niin paljon kuin mah
dollista. Se siis myy kiertokulkuun joutuvat tavarat kalliim
malla kuin niiden todellinen arvo on, ja sen täytyy näin tehdä, 
koska arvioimme nämä tavarat niiden tuotannon kokonais
arvossa. Tämä ei kuitenkaan muuta mitään taulukon totea
muksissa, sillä molemmat toiset luokat saavat nyt teollisuus
tuotteita kerta kaikkiaan vain näiden kokonaistuotannon ar
voa vastaavan summan edestä.

Nyt siis tunnemme näiden kolmen eri luokan taloudellisen 
aseman sen liikunnan alussa, jota taulukko esittää.
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Senjälkeen kun tuottava luokka on luontoismuodossa kor
vannut liikkuvan pääomansa, on sen hallussa vielä kolme mil
jardia maatalouden kokonaistuotteesta ja kaksi miljardia ra
haa. Maanomistajien luokka esiintyy toistaiseksi vain kah
den miljardin korkovaatimuksin tuottavalle luokalle. Sterii
lin luokan hallussa on kahden miljardin teollisuustavarat. 
Kiertokulkua, joka tapahtuu vain kahden luokan välillä näis
tä kolmesta, nimittävät fysiokraatit epätäydelliseksi, ja kier
tokulkua, joka tapahtuu kaikkien kolmen luokan kesken, he 
nimittävät täydelliseksi kiertokuluksi.

Siirrymme nyt itse taloustieteelliseen taulukkoon
Ensimmäinen (epätäydellinen) kiertokulku: Vuokraajat 

maksavat maanomistajille, ilman mitään vastasuoritusta, 
näille tulevan maankoron kahdella miljardilla rahassa. Toi
sella näistä kahdesta miljardista maanomistajat ostavat elin
tarvikkeiden vuokraajilta, joille näin palaa takaisin puolet 
maankoron maksuna luovuttamastaan rahasta.

’’Taloustieteellisen taulukon analyysissa” Quesnay ei enää 
puhu valtiosta, joka saa kaksi seitsemäsosaa, eikä kirkosta, 
joka saa yhden seitsemäsosan maankorosta, koska näiden yh
teiskunnallinen osa on yleensä tunnettu. Mutta varsinaisten 
maanomistajien suhteen hän sanoo, että heidän menonsa, 
joissa esiintyvät myös kaiken heidän palvelusväkensä menot, 
ovat ainakin suurimmalta osaltaan hedelmättömiä menoja, 
poikkeuksena se vähäinen osa, mikä käytetään ’’heidän tilo- 
jensa ylläpitoon ja parantamiseen ja heidän sivistyksensä ko
hottamiseen”. Mutta ’’luonnollisen lain” mukaan on heidän 
varsinaisena tehtävänään muka nimenomaan ’’huolenpito pe
rintöosansa hyvästä hallinnasta ja kuluista sen ylläpitämistä 
varten”, tai kuten tämä myöhemmin kehittyy, avances fonciè
res, so. kustannuksien suorittaminen muokatakseen maaperän 
ja varustaakseen vuokrattavat tilat kaikella sillä, mikä antaa 
vuokraajalle mahdollisuuden käyttää koko pääomansa yksin
omaan todelliseen viljelykseen.

Toinen (täydellinen) kiertokulku. Toisella, vielä käsissään 
olevalla miljardilla maanomistajat ostavat teollisuustavaroita 
steriililtä luokalta, ja tämä taas näin saamallaan rahalla 
vuokraajilta elintarvikkeita samalla summalla.

Kolmas (epätäydellinen) kiertokulku. Vuokraajat ostavat 
steriililtä luokalta teollisuustavaroita miljardilla livrellä; suu
ri osa näistä tavaroista on maanviljelyskaluja ja muita maan
viljelyksessä tarpeellisia tuotantovälineitä. Steriili luokka lä
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hettää vuokraajille takaisin saman rahasumman ostamalla 
miljardin arvosta raaka-aineita oman liikkuvan pääomansa 
tilalle. Näin ovat vuokraajille virranneet takaisin ne kaksi 
miljardia livreä, jotka he olivat maankoron maksuna luovut
taneet, ja laskelma on valmis. Ja täten on myös ratkaistu se 
suuri arvoitus, ’’mitä sitten taloudellisessa kiertokulussa tulee 
maankorkona anastetusta nettotuotteesta”.

Edellä meillä oli tuottavan luokan hallussa, prosessin alku
kohdassa, kolmen miljardin ylijäämä. Siitä maksettiin vain 
kaksi miljardia nettotuotteena maanomistajille maankorkona, 
ylijäämän kolmas miljardi muodostaa koron vuokraajien koko 
liikepääomalle, siis kymmenelle miljardille kymmenen pro
senttia. Huomautamme, että tätä korkoa he eivät saa kierto
kulusta; se on heidän hallussaan luonnossa, ja he realisoivat 
sen vain kiertokulun avulla, vaihtamalla sen kiertokulussa ar
voltaan yhtä suureen summaan teollisuustavaroita.

Ilman tätä korkoa ei vuokraaja, tämä maanviljelyksen pää
tekijä, sijoittaisi siihen ennakolta liikepääomaansa. Jo tältä 
kannalta katsoen on fysiokraattien käsityksen mukaan tuon 
korkoa edustavan maataloudellisen lisätulon omistaminen 
vuokraajan puolelta yhtä välttämätön uusintamisen ehto kuin 
vuokraajaluokka itse, ja siksi tätä ainesta ei voida lukea kan
sallisen ’’nettotuotteen” tai ’’puhtaan tulon” yleiskäsitteeseen; 
sillä viimemainittua luonnehtii nimenomaan se, että se on 
kulutettavissa ilman mitään vaikutusta kansallisen uusinta
misen välittömiin tarpeisiin. Mutta tämä yhden miljardin 
rahasto on Quesnayn mukaan suurimmalta osaltaan vuoden 
varrella tarpeellisiksi käyviä korjauksia ja liikepääoman osit
taisia uudistuksia varten, edelleen vararahastona onnetto
muustapauksien varalta ja vihdoin, missä se on mahdollista, 
liike- ja liikkuvan pääoman suurentamiseksi, samoinkuin 
maaperän parantamiseksi ja viljelyksen laajentamiseksi.

Koko prosessi on kyllä ’’melko yksinkertainen”. Kiertokul
kuun panivat: vuokraajat kaksi miljardia rahassa maankoron 
maksuun ja kolmen miljardin arvosta tuotteita, josta kaksi 
kolmannesta elintarvikkeina ja yksi kolmannes raaka-aineina; 
steriili luokka kahden miljardin arvosta teollisuustavaroita. 
Kahden miljardin arvoisista elintarvikkeista kuluttavat maan
omistajat ja heistä riippuvat puolet, toisen puolen kuluttaa 
steriili luokka maksuna työstään. Miljardin arvoiset raaka- 
aineet korvaavat steriilin luokan liikkuvan pääoman. Kierto
kulkuun tulleista kahden miljardin arvoisista teollisuustava-
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roista menee puolet maanomistajille, toinen puoli vuokraajille, 
joille se on vain heidän liikepääomansa koron muuttunut muo
to, mikä alunperin on saatu maataloudellisesta uusintamises- 
ta. Mutta se raha, minkä vuokraaja on pannut kiertokulkuun 
maankoron maksuna, virtaa hänelle takaisin hänen tuottei
densa myynnissä, ja näin voi sama kiertokulku tapahtua seu- 
raavina vuosina uudelleen.

Ja nyt ihmeteltäköön herra DUhringin ’’tosi kriitillistä”, 
’’tavanomaisen kevytmielisen selostustavan” niin mittaamat- 
tomasti voittavaa esitystä. Senjälkeen kun hän on viiteen 
kertaan peräkkäin salaperäisesti meille toistanut, kuinka ar
veluttavasta Quesnay taulukossaan operoi pelkillä raha-arvoil
la, mikä vielä lisäksi osottautui valheeksi, hän pääsee lopulta 
siihen tulokseen, että heti kun hän on kysynyt, ’’mitä sitten 
kansantaloudellisessa kiertokulussa tulee maankorkona anas
tetusta nettotuotteesta”, on ’’taloustieteelliselle taulukolle 
mahdollista vain mystismiin saakka kohoava sekavuus ja mie
livalta”. Olemme nähneet, että taulukko, tämä yhtä yksin
kertainen kuin omana aikanaan nerokas esitys vuotuisesta 
uusintamisprosessista, sellaisena kuin kiertokulku sen välit
tää, vastaa aivan tarkasti kysymykseen, mitä tästä nettotuot
teesta tulee kansantaloudellisessa kiertokulussa, ja näin jää 
"mystismi” ja ’’sekavuus ja mielivalta” taaskin yksinomaan 
herra Duhringin ’’arvelluttavimmaksi puoleksi” ja hänen fy- 
siokraattisten tutkimuksiensa ainoaksi ’’nettotuotteeksi”.

Aivan yhtä hyvin kuin fysiokraattien teorian herra Diihring 
tuntee heidän historiallisen vaikutuksensa. Hän opettaa meil
le, että ’Turgofn mukana fysiokratia oli Ranskassa tullut 
käytännöllisesti ja teoreettisesti päätepisteeseensä”. Mutta 
se, että Mirabeau oli taloustieteellisten katsomustensa puo
lesta oleellisesti fysiokraatti, että hän oli perustuslakia sää
tävässä kokouksessa ensimmäinen auktoriteetti talouskysy
myksissä, että tämä kokous taloudellisissa uudistuksissa siirsi 
suuren osan fysiokraattien väitöksistä teorian alalta käytän
töön, ja sääti myös nimenomaan korkean veron maanomis
tajien ’’ilman vastasuoritusta” anastamalle nettotuotteelle, 
maankorolle, — kaikki tämä on ’’jollekin” Duhringille täysin 
olematonta.

Samoinkuin herra Diihring pyyhki pitkällä viivalla aika
jaksona 1691—1752 pois tieltä kaikki Humen edeltäjät, samoin 
pyyhki hän toisella viivalla pois Humen ja Adam Smithin vä
lillä olevan James Steuartin. Tämän suuresta teoksesta, joka
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— sen historiallista tärkeyttä lukuunottamatta — jälkeenpäin 
on rikastuttanut kansantaloustieteen alaa, ei herra Diihrin
gin ’’yrityksessä” ole yhtään tavua. Sitävastoin hän heittää 
Steuartia vahvimmalla häväistyssanalla, minkä sanavarastos
taan löytää, sanoen, että tämä oli ’’professori” Adam Smithin 
aikoina. Valitettavasti tämä häväistys on pelkkää keksintöä. 
Steuart oli todellisuudessa skotlantilainen suurmaanomistaja, 
joka karkotettiin Isosta-Britanniasta epäiltynä osallistumi
sesta Stuartien salaliittoon, ja tutustui pitkänä mannermaalla 
oloaikanaan ja matkoillaan eri maiden taloudelliseen tilan
teeseen.

Lyhyesti: ’’Kriitillisen historian” mukaan oli kaikilla varhai
semmilla taloustieteilijöillä vain se arvo, että he olivat joko 
ainoastaan ’’ituja” herra Diihringin syvemmälle, ’’perustan- 
laskevalle” tutkimukselle, tai kelvottomuutensa takia vasta 
oikein kehottavatkin tämän arvoonsa. On taloustieteessäkin 
sentään sankareita, jotka eivät anna pelkkiä ’’ituja” ’’syvem
mälle perustanlaskulle”, vaan myös ’’väittämiä”, joista tämä, 
kuten luonnonfilosofiassa sanotaan, ei ole ’’kehitetty”, vaan 
’’sommiteltu”: nimittäin ’’vertojaan vetämättömästi etualalle 
kohoava” List, joka saksalaisten tehtailijain hyödyksi ja iloksi 
paisutti ’’valtavimmiksi” sanoiksi erään Ferrierin ja muiden 
’’nokkelat” merkantilistiset opit; edelleen Carey, joka seuraa- 
vassa väitteessään paljastaa viisautensa oikean ytimen: 
’’Ricardon järjestelmä on eripuraisuuden järjestelmä ... Se 
johtaa luokkien vihamielisyyden syntymiseen . . . hänen teok
sensa on demagogin käsikirja, demagogin, joka pyrkii valtaan 
maiden jakamisen, sodan ja ryöstämisen kautta”; ja vihdoin 
kaiken hyvän päätteeksi Lontoon Cityn Konfusius1 Mac Leod.

Tämän jälkeen menettelisivät ne ihmiset, jotka tahtovat 
nykyisyydessä ja lähinnä nähtävästi tulevaisuudessa tutkia 
kansantaloustieteen historiaa, sittenkin huomattavasti pa
remmin, jos tutustuisivat ’’vesitettyihin tuotteisiin”, ’’yleisim
min käytettyjen lainaillen kokoonpantujen oppikirjojen” ’’lat
teuksiin” ja ’’veteliin kerjäläissärpimiin”, kuin turvautumalla
herra Diihringin ’’korkean tyylin historiankirjoitukseen”.*

Mikä nyt on lopputuloksena eriteltyämme herra DUhringin 
’’itse luomaa” kansantaloustieteen ’’systeemiä”? Ei muuta 
kuin se tosiasia, että kaikilla suurilla sanoilla ja sitäkin suu
remmilla lupauksilla meitä on petetty samoin kuin ’’filoso

1 Sanaleikki — sana Konfusius voidaan ymmärtää myöskin ”seka- 
pääksi”. — Toim.
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fiassa”. Arvoteoria, tämä ’’talousopillisen järjestelmän kelpoi
suuden koetinkivi”, typistyi siihen, että herra Dühring ym
märtää arvolla viittä aivan erilaista ja keskenään jyrkästi ris
tiriitaista asiaa, ja parhaassa tapauksessa ei siis itse tiedä, 
mitä tahtoo. Niin suurella pauhinalla julistetut ’’kaiken ta
louden luonnonlait” olivatkin pelkkiä hyvin tunnettuja ja 
usein vielä väärin ymmärrettyjä, kaikkein kehnoimpia lat
teuksia. Ainoa taloudellisten tosiasiain selitys, minkä itseluo- 
tu systeemi meille voi antaa, on se, että ne muka ovat ’’väki
vallan” tuloksia, sananparsi, jolla kaikkien kansojen poro- 
porvari vuosituhannet on lohduttanut itseään kaikissa ikä
vissä sattumissa, ja josta emme yhtään viisastu. Sensijaan, 
että tutkisi tämän väkivallan syntyä ja sen vaikutuksia, vaatii 
herra Dühring meitä kiitollisina tyytymään pelkkään sanaan 
’’väkivalta” kaikkien taloudellisten ilmiöiden viimeisenä lop- 
pusyynä ja lopullisena selvityksenä. Kun hänen on pakko 
antaa lisäselvityksiä työn kapitalistisesta riistämisestä, hän 
esittää sen ensin yleensä perustuvan pakkoverotukseen ja hin- 
talisäykseen, hyväksyen tässä kokonaan Proudhonin "ennak- 
kovähennyksen” (prélèvement), ja siirryttyään tämän jälkeen 
selvittämään asiaa yksityiskohtaisemmin, hän käyttää hy
väkseen Marxin oppia lisätyöstä, lisätuotteesta ja lisäarvosta. 
Hän kykenee siis onnellisesti sovittamaan yhteen kaksi aivan 
vastakkaista katsomuskantaa kopioimalla ne molemmat yh
teen hengenvetoon. Ja samoinkuin hän filosofiassa ei löydä 
kyllin karkeita sanoja samasta Hegelistä, jonka ajatuksia hän, 
niitä mataloittaen, lakkaamatta käyttää, samoin on ’’Kristil
lisessä historiassa” Marxin pohjaton sättiminen vain verhona 
sille tosiasialle, että kaikki edes jossain määrin järkevä, mitä 
hänen ’’Kurssissaan” pääomasta ja työstä sanotaan, on sa
moin mataloitettua Marxin plagiointia. Tietämättömyys, jol
la ’’Kurssissa” asetetaan sivistyskansojen historian alkuun 
’’suuri tilanomistaja”, ja joka ei tiedä mitään suku- ja kylä
yhteisöjen maan yhteisomistuksesta, josta kaikki historia to
dellisuudessa alkaa — tämä nykyään miltei käsittämätön tie
tämättömyys vielä melkein kalpenee sen tietämättömyyden 
rinnalla, joka ’’Kriitillisessä historiassa” niin valtavalla itse
kehulla esittäytyy ’’historiallisen näköpiirin yleismaailmalli
sena laajuutena”, ja josta olemme poimineet vain pari hirveä
tä esimerkkiä. Sanalla sanoen: ensin "kustannuksina” tavaton 
määrä itsensä ylistelyä, markkinameluisia torventörähdvksiä, 
yhä ylettömämpiä lupauksia; ja sitten ’’tuloksena” — pelkkä 
nolla.
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SOSIALISMI

I. Historiallista
Näimme,1 kuinka 18. vuosisadan ranskalaiset filosofit, val

lankumouksen valmistajat, vetosivat järkeen kaiken olevaisen 
ainoana tuomarina. Oli pystytettävä järjellinen valtio, järjel
linen yhteiskunta, oli kumottava armotta kaikki, mikä oli ris
tiriidassa ikuisen järjen kanssa. Näimme niinikään, että tuo 
ikuinen järki olikin todellisuudessa vain juuri niihin aikoihin 
porvariksi kehittyvän keskiluokan kansalaisen ihanteellistettu 
järki. Kun Ranskan vallankumous sitten oli toteuttanut tuon 
järjellisen yhteiskunnan ja järjellisen valtion, ei uusista lai
toksista tullutkaan niin ehdottoman järjellisiä, niin järkipe
räisiä kuin ne olivatkin aikaisempiin olotiloihin verraten. Jär-

ienvaltio oli ajautunut täydellisesti karille. Rousseaun yhteis- 
:untasopimus oli muuttunut todellisuudeksi hirmuvallan 
ajassa, josta porvaristo, lakattuaan uskomasta omaan poliitti
seen kykyynsä, pakeni ensin direktoriohallituksen turmeluk

seen ja lopulta Napoleonin despotismin turviin. Luvattu ikui
nen rauha oli muuttunut loppumattomaksi valloitussodaksi. 
Järjelliselle yhteiskunnalle ei käynyt sen paremmin. Rikkaan 
ja köyhän välinen vastakohta, sensijaan että olisi ratkennut 
yleisessä onnessa, olikin käynyt kärkevämmäksi sen kautta, 
että oli poistettu siltana olleet ammattikunta- ja muut etu
oikeudet ja sitä lieventäneet kirkolliset hyväntekeväisyyslai
tokset; nyt tosiasiaksi tullut ’’omaisuuden vapaus” feodaali
sista kahleista oli pikkuporvareille ja pientalonpojille vapaut
ta myydä suurpääoman ja suuromistuksen ylivoimaisen kil
pailun kuristama pikkuomaisuutensa juuri noille isoille her
roille ja siten muuttui heille vapautumiseksi omaisuudesta. 
Teollisuuden nopea nousu kapitalistisella pohjalla johti työtä
tekevien joukkojen köyhyyden ja kurjuuden yhteiskunnan

1 Vertaa ’’Filosofia” I. (Engelsin huomautus.)
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elinehdoksi. Rahalla maksaminen tuli yhä enemmän, kuten 
Carlyle sanoi, yhteiskunnan ainoaksi yhdyssiteeksi. Rikosten 
määrä lisääntyi vuosi vuodelta. Vaikkakaan aikaisemmin jul
kisesti ja julkeasti harjoitetut feodaaliset paheet eivät olleet 
coistetut, oli ne kuitenkin toistaiseksi tungettu taka-alalle, 
sitä rehevämpään kukoistukseen pulpahtivat paheet, joita sii
hen asti oli harjoitettu vain salassa. Kauppa kehittyi yhä 
enemmän ja enemmän petkutukseksi. Vallankumouksellinen 
tunnus ’’veljeys” toteutui kilpailukamppailun juonitteluissa ja 
kateudessa. Väkivaltaisen alistamisen tilalle astui lahjomi
nen, miekan tilalle ensimmäisenä yhteiskunnallisena voima- 
vipuna tuli raha. Ensiyön oikeus siirtyi feodaaliherroilta por
varillisille tehtailijoille. Prostitutio paisui siihen asti tunte
mattomiin mittoihin. Avioliitto itse jäi nyt, kuten ennenkin, 
prostitution laillisesti tunnustetuksi muodoksi, sen viralliseksi 
verhoksi, ja sitä täydensivät runsaat aviorikokset. Lyhyesti: 
valistusmiesten komeisiin lupauksiin verrattuna osottautuivat 
’’järjen voiton” kautta luodut yhteiskunnalliset ja poliittiset 
laitokset katkeran pettäviksi irvikuviksi. Enää puuttuivat 
vain ne miehet, jotka tämän petoksen totesivat, ja hekin tuli
vat vuosisadan vaihteessa. V. 1802 ilmestyivät Saint Simonin. 
’’Geneven kirjeet”; 1808 ilmestyi Fourierin ensimmäinen teos, 
vaikka hänen teoriansa perusta oli laskettu jo 1799; tammi
kuun 1 pnä 1800 Robert Owen otti käsiinsä johdon New La- 
narkissa.

Tuona aikana oli kapitalistinen tuotantotapa ja sen muka
na porvariston ja proletariaatin vastakohta vielä sangen ke
hittymätön. Suurteollisuus oli Englannissa vasta paraikaa 
syntymässä, Ranskassa vielä tuntematon. Mutta toiselta puo
len vasta suurteollisuus kehittää ne ristiriidat, jotka kohotta
vat pakottavaksi välttämättömyydeksi tuotantotavan kumoa
misen, sen kapitalistisen luonteen poistamisen — ei ainoas
taan tämän tuotantotavan synnyttämien luokkien vaan 
myöskin sen luomien tuotantovoimien ja vaihtotavan ristirii
dat; — ja toiselta puolen suurteollisuus kehittää juuri näissä 
valtavissa tuotantovoimissa myöskin välikappaleen noiden 
ristiriitaisuuksien ratkaisemiseksi. Kun siis 1800 tienoilla 
uudesta yhteiskuntajärjestyksestä johtuvat ristiriidat oli kä
sitettävä vasta tulevina, niin koskee tämä vielä paljon enem
män keinoja niiden ratkaisemiseksi. Kun Pariisin omista
mattomat kansanjoukot olivat hirmuvallan aikana hetkiseksi 
kyenneet ottamaan vallan käsiinsä, kohdistamaan porvarilli
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sen kumouksen porvaristoa itseään vastaan ja näin viemään 
sen voittoon, ne samalla olivat vain osoittaneet kuinka mah
doton tämä herruus silloisissa oloissa ajan pitkään oli. Näistä 
omistamattomista joukoista vasta uuden luokan ituna erottu
va proletariaatti, joka vielä oli aivan kykenemätön itsenäiseen 
poliittiseen toimintaan, esiintyi sorrettuna, kärsivänä säätynä, 
jolle itse kykenemättömänä auttamaan itseään oli apu tuota
vissa vain ulkoapäin, ylhäältä.

Tämä historiallinen tila piti myös vallassaan sosialismin 
luojia. Kapitalistisen tuotannon kypsymätöntä tilaa, luok
kien kypsymätöntä tilaa vastasivat epäkypsät opit. Aivoissa 
piti kehitellä sitä yhteiskunnallisten tehtävien ratkaisua, jo
ka vielä oli kätkettynä kehittymättömiin taloudellisiin suhtei
siin. Yhteiskunta tarjosi vain epäkohtia; niiden poistaminen 
oli ajattelevan järjen tehtävänä. Kysymys oli senvuoksi uuden 
täydellisemmän yhteiskuntajärjestyksen keksimisestä ja sen 
lahjoittamisesta yhteiskunnalle ulkoapäin, propagandan, ja, 
missä se vain oli mahdollista, mallikokeiden antaman esimer
kin avulla. Nämä uudet yhteiskuntajärjestelmät oli jo etu
käteen tuomittu utopioiksi; mitä pitemmälle niitä muokattiin 
yksityiskohdittain, sitä enemmän täytyi niiden vaipua pel
käksi mielikuvitukseksi.

Tämän todettuamme ei meillä ole enää hetkeksikään syytä 
pysähtyä tähän nyt jo menneisyyteen kuuluvaan puoleen. 
Voimme jättää kirjalliset kamasaksat ä la Diihring ylevästi 
mietiskelemään näitä nyt enää vain huvittavia kuvitelmia ja 
näyttelemään oman raikkaan ajatustapansa etevämmyyttä 
mokomiin ’’järjettömyyksiin” verraten. Käymme mieluum
min tarkastelemaan niitä nerokkaita ajatusituja ja ajatuksia, 
joita tuon mielikuvituksellisen kuoren alta murtautuu esiin 
kaikkialta, mutta joita nuo sokeat poroporvarit eivät näe.

Saint-Simon oli Ranskan suuren vallankumouksen poika. 
Sen puhjetessa hän ei ollut vielä kolmenkymmenen vuoden 
ikäinen. Vallankumous oli kolmannen säädyn voitto, so. kan
san, suuren, tuotannossa ja kaupan palveluksessa toimivan 
kansanjoukon voitto siihen asti etuoikeutetuista joutilaista 
säädyistä, aatelistosta ja papistosta. Mutta kolmannen säädyn 
voitto paljastui pian tämän säädyn pienen osan yksinomai
seksi voitoksi, poliittisen vallan valtaamiseksi tämän säädyn 
yhteiskunnallisesti etuoikeutetun osan, omistavan porvaris
ton käsiin. Tämä porvaristo oli tosin vielä vallankumouksen 
aikana kehittynyt nopeasti keinottelemalla aatelistolta ja kir-
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koita takavarikoiduilla ja sitten myydyllä maaomaisuudella 
sekä pettämällä kansakuntaa armeijan varustajain välityk
sellä. Juuri näiden huijarien valta direktorihallituksen aika
na vei Ranskan ja vallankumouksen perikadon partaalle ja 
antoi Napoleonille tekosyyn vallankaappaukseen. Siitä syystä 
sai Saint-Simonin päässä kolmannen säädyn ja etuoikeutettu
jen säätyjen välinen vastakohta ’’työläisten” ja ’’joutilaiden” 
välisen vastakohdan muodon. Joutilaita eivät olleet vain 
vanhat etuoikeutetut, vaan kaikki, jotka elivät koroillaan tuo
tantoon ja kauppaan osallistumatta. Ja ’’työläisiä” eivät ol
leet vain palkkatyöläiset, vaan myöskin tehtailijat, kauppiaat 
ja pankkiirit. Se, että joutilaat olivat menettäneet henkisen 
johtamiskykynsä ja kykeneväisyytensä poliittiseen valtaan, oli 
varmaa, ja vallankumous oli sen lopullisesti todistanut. Sen, 
että omistamattomilla ei ollut tätä kykyä, näytti Saint-Simo- 
nista kauhunajan kokemukset todistaneen. Kenen sitten piti 
johtaa ja hallita? Saint-Simonin mukaan tieteen ja teolli
suuden, jotka uusi uskonnollinen side liittäisi yhteen, side, 
jonka piti jälleen palauttaa uskonpuhdistuksen ajoista saak
ka rikkinäinen uskonnollisten katsomusten yhtenäisyys, vält
tämättä mystillinen ja ankaran hierarkinen ’’uusi uskonto”. 
Mutta tieteen muodostivat koulunoppineet ja teollisuuden en
si sijassa aktiiviset porvarit, tehtailijat, kauppiaat ja pank
kiirit. Näiden porvarien piti tosin muuttua eräänlaisiksi jul
kisiksi virkamiehiksi, yhteiskunnallisiksi luottamusmiehiksi, 
mutta työläisten suhteen he kuitenkin säilyttäisivät taloudel
lisen etuoikeutetun käskijän aseman. Erikoisesti pankkiirien 
tehtävänä oli luoton säännöstelemisen kautta koko tuotan
non säännösteleminen. Tämä käsitys vastasi täysin aikaa, 
jolloin Ranskassa suurteollisuus ja sen mukana porvariston 
ja proletariaatin välinen vastakohta juuri oli syntymässä. 
Mutta erikoisesti Saint-Simon korostaa: hän on aina ja kaik
kialla ensin tekemisissä ’’lukuisimpien ja köyhimpien luok
kien” (la classe la plus nombreuse et la plus pauvre) kohtalon 
kanssa.

Saint-Simon esittää jo ’’Geneven kirjeissään” väitteen, että 
’’kaikkien ihmisten on tehtävä työtä”. Samassa teoksessa 
hän mainitsee jo, että hirmuhallituksen aika oli omistamat
tomien joukkojen valtaa. Hän huudahti niille: ’’Katsokaapa, 
mitä Ranskassa on tapahtunut sinä aikana, jolloin toverinne 
siellä ovat olleet vallassa; he ovat saaneet aikaan nälän
hädän ” Mutta käsittää Ranskan vallankumous luokkataiste
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luksi ei vain aateliston ja porvariston välillä, vaan aateliston, 
porvariston ja omistamattomien välillä oli v. 1802 erittäin ne
rokas havainto. V. 1816 hän selittää, että politiikka on tiede 
tuotannosta, ja ennustaa politiikan täydellisesti sulautuvan 
taloustieteeseen. Vaikka tietoisuus siitä, että taloudellinen 
tila on poliittisten laitoksien perusta, ilmenee tässä vasta 
idussaan, niin kuitenkin ihmisten poliittisen hallitsemisen 
muuttaminen esineiden hallitsemiseksi ja tuotantoprosessien 
johtamiseksi, siis viime aikoina niin paljon melua aiheuttanut 
valtion poistaminen, on tässä ilmaistu jo selvästi. Samanlai
sella etevämmyydellä aikalaisiinsa verraten hän julistaa v. 
1814, välittömästi liittoutuneiden Pariisiin marssin jälkeen, ja 
vielä 1815 satapäiväisen sodan aikana, että Ranskan liitto 
Englannin kanssa ja toisaalta näiden valtojen liitto Saksan 
kanssa on rauhallisen kehityksen ja Euroopan rauhan ainoa 
tae. Se, että joku saarnasi vuoden 1815 ranskalaisille liittoa 
Waterloon voittajien kanssa, se vaati tosiaan sekä rohkeutta 
että historiallista kaukonäköisyyttä.

Jos Saint-Simonissa havaitsemme nerokkaan kaukonäköi
syyden, jonka ansiosta hänen esityksensä jo sisältävät ituina 
kaikki myöhempien sosialistien ajatukset, jotka eivät koske 
pelkästään taloustiedettä, niin Fourierilla tapaamme oikein 
aito ranskalaiseen tapaan henkevän, mutta siitä huolimatta 
yhtä syvällisen arvostelun vallitsevista yhteiskuntatiloista. 
Fourier ottaa vallankumousta edeltäneen ajan porvariston, 
sen innoittamat profeetat ja sen kumousajan jälkeen lahjo
mat valehtelijat tiukasti kiinni sanoistaan. Säälimättä hän 
paljastaa porvarillisen maailman aineellisen ja moraalisen 
kurjuuden, hän vertaa sitä sekä varhaisempien valistusfiloso
fien loistaviin lupauksiin yhteiskunnasta, jossa vain järki tu
lisi hallitsemaan, kaiken onnellistuttavasta sivistyksestä, ra
jattomasta ihmissuvun täydellistymismahdollisuudesta, ja 
myöskin senaikaisten porvari-ideologien kaunomaalailevaan 
puhetulvaan; hän todistaa, miten noita yleviä fraaseja kaik
kialla vastaa viheliäinen todellisuus, ja hän ivaa purevasti 
näiden korulauseiden auttamatonta epäonnistumista. Fourier 
ei ole pelkkä kriitikko, hänen loputtoman iloinen luonteensa 
tekee hänestä satiirikon, vieläpä yhden kaikkien aikojen suu
rimmista satiirikoista. Vallankumouksen laskukaudella kuk
kaansa puhjennutta villiä keinottelua samoinkuin Ranskan 
silloisen kaupan yleistä kamasaksaluonnetta hän kuvailee 
yhtä mestarillisesti kuin hupaisasti. Sitäkin mestarillisempi
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on hänen kuvauksensa sukupuolisuhteiden porvarillisesta 
muodosta ja naisen asemasta porvarillisessa yhteiskunnassa. 
Hän sanoo ensimmäisen kerran, että naisen vapautumisen 
aste kunkin ajan yhteiskunnassa on yhteiskunnan yleisen 
vapautumisen luonnollinen mittapuu. Mutta kaikkein suu- 
renmoisimpana Fourier esiintyy käsityksessään yhteiskunnan 
historiasta. Hän jakaa tähänastisen historian neljään kehi
tysvaiheeseen: villiyden tilaan, raakalaisuuskauteen, patriar- 
kaa’iseen tilaan ja sivistyskauteen, mikä viimemainittu sat
tuu yhteen nk. porvarillisen yhteiskunnan kanssa, siis 16. vuo
sisadalta juontaneen yhteiskuntajärjestyksen kanssa, ja osoit
taa, ’’että sivistynyt järjestys kohottaa jokaisen paheen, jota 
raakalaisuuden asteella harjoitettiin yksinkertaisella tavalla, 
mutkikkaampaan, kaksimieliseen, arvelluttavaan ja tekopy
hään muotoon”, että sivistys liikkuu ’’noidutussa kehässä”, 
ristiriidoissa, jotka se yhä uudelleen tuottaa kykenemättä nii
tä voittamaan, joten tulos on aina päinvastainen sille, mitä 
se tahtoo, tai uskottelee tahtovansa. Niinpä esim. ’’sivistys- 
kaudella köyhyys on tuloksena ylellisyydestä itsestään” . . . 
Kuten näemme, käsittelee Fourier dialektiikkaa yhtä mesta
rillisesti kuin aikalaisensa Hegel. Yhtä dialektisesti hän 
korostaa, vastoin silloista käsitystä rajattomasta inhimillises
tä täydellistymiskvvystä, että jokaisella historiallisella as
teella on nouseva, mutta myös laskeva vaiheensa, ja hän so
veltaa tämän käsityksensä myöskin koko ihmiskunnan tu
levaisuuteen. Samoinkuin Kant toi maapallon tulevan peri
kadon luonnontieteeseen, samoin toi Fourier ihmiskunnan 
tulevan perikadon historiankäsitykseen. —

Samaan aikaan kun vallankumouksen myrsky lakaisi maa
ta Ranskassa, tapahtui Englannissa hiljaisempi, mutta silti 
yhtä valtava mullistus. Höyry ja uudet koneet muuttivat ma- 
nufaktuuriteollisuuden uudenaikaiseksi suurteollisuudeksi, ja 
saivat siten aikaan mullistuksen koko porvarillisen yhteis
kunnan perustuksessa. Manufaktuuriteollisuuden vitkalli- 
nen, unelias kehityskulku vaihtui tuotannon valtavaksi pika- 
marssiksi. Alati kasvavalla vauhdilla tapahtui nyt yhteiskun
nan jakautuminen suurkapitalisteihin ja omaisuudettomiin 
proletaareihin, joiden välillä nyt aikaisemman vankan keski- 
säädyn asemesta vietti epävarmaa elämäänsä käsityö
läisten ja pikkukauppiaiden horjuva joukko, tuo väestön eni
ten vaihteleva osa. Uusi tuotantotapa oli vasta nousuvaiheen
sa alkutaipaleella; se oli vielä normaali, oikea, noissa oloissa
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ainoa mahdollinen tuotantotapa. Mutta jo silloin se synnytti 
huutavia yhteiskunnallisia epäkohtia: sulloi kodittoman vä
estön suurkaupunkien kurjimmille kulmille, katkoi kaikki 
perinnäiset sukusiteet, mursi patriarkaaliset suhteet, rikkoi 
perheen, teetti etenkin naisilla ja lapsilla ylityötä kauhistut
tavassa määrässä, turmeli siveellisesti työväenluokan suuret 
joukot, jotka äkkiä oli heitetty aivan uusiin olosuhteisiin, 
maalta kaupunkiin, maanviljelyksestä teollisuuteen, vakiin
tuneista olosuhteista joka päivä vaihteleviin epävarmoihin 
elämänehtoihin. Silloin astui uudistajana esiin 29 vuotias 
tehtailija, luonteeltaan ylevä ja lapsellisen yksinkertainen, 
mutta samalla synnynnäinen ihmisten johtaja, jolle harvat 
vetävät vertoja. Robert Owen oli omaksunut valistusfiloso
feilta materialistisen opin siitä, että ihmisen luonne on toi
saalta synnynnäisten taipumusten, toisaalta ihmistä hänen 
elinaikanaan, mutta erikoisesti kehitysvaiheensa aikana ym
päröivien olojen tuote. Useimmat hänen säätvtovereistaan 
näkivät teollisessa vallankumouksessa vain epäjärjestystä ja 
sekasotkua, hyvän tilaisuuden kalastaa sameassa vedessä ja 
rikastua nopeasti. Hän näki siinä hyvän tilaisuuden sovellut
taa mielilausettaan ja siten aikaansaada järjestystä tuossa 
kaaoksessa. Hän oli yrittänyt tätä jo menestyksellisesti Man
chesterissa, ollessaan johtajana tehtaassa, jossa oli yli 500 
työläistä. V:sta 1800 v:een 1829 hän johti New Lanarkin 
suurta puuvillakehräämöä Skotlannissa samaan tapaan, ollen 
johtavana yhtiökumppanina ja omaten siten suurehkon toi
mintavapauden, ja niin hyvällä menestyksellä, että saavutti 
mainetta koko Euroopassa. Vähitellen 2500 henkeä käsittä
väksi kasvaneen, alkuaan mitä sekavimmista ja enimmäkseen 
vahvasti turmeltuneista aineksista kokoonpannun väestön 
hän muutti täydelliseksi mallisiirtolaksi, jossa juopottelu, 
poliisi, vankilat, tuomarit, oikeusjutut, köyhäinhoito ja hy
väntekeväisyyden tarve olivat tuntemattomia asioita. Ja tä
mä tapahtui yksinkertaisesti siten, että hän asetti ihmiset 
inhimillisiin oloihin ja kasvatti huolellisesti etenkin nousevan 
sukupolven. Hän oli pikkulasten koulujen keksijä ja otti ne 
siellä ensimmäisenä käytäntöön. Kahden vuoden ikäisinä tu
livat lapset kouluun ja saivat niin hyvän hoidon että heitä 
oli vaikea saada palaamaan kotiinsa. Kun hänen kilpailijan
sa teettivät 13—14 tunnin työpäiviä, tehtiin New Lanarkissa 
10’/2 tuntia Kun puuvillapula pakotti seisauttamaan tehtaan 
neljäksi kuukaudeksi, maksettiin joutilaille työläisille täysi
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palkka. Ja kaiken tämän tapahtuessa oli liike paisuttanut 
arvonsa yli kaksinkertaiseksi ja päälle päätteeksi antanut 
omistajille runsaat voitot.

Owen ei ollut tyytyväinen tähän. Olotila, minkä hän oli 
työläisilleen hankkinut, ei hänen silmissään ollut vielä lähes
kään ihmisarvoa vastaava; ’’ihmiset olivat minun orjiani”, 
ne suhteellisen suotuisat olot, joihin hän oli heidät saattanut, 
olivat vielä kaukana siitä, että olisivat suoneet mahdollisuu
den jalostaa luonnetta ja järjen kaikinpuolista ja järkiperäis
tä kehittymistä, puhumattakaan vapaasta elämäntoiminnas- 
ta. ”Ja kuitenkin tuotti työtätekevä osa näistä 2500 ihmisestä 
yhteiskunnalle yhtä paljon todellista rikkautta, kuin tuskin 
puoli vuosisataa aikaisemmin olisi voinut tuottaa 600.000 hen
gen väestö. Kysyin itseltäni: miten käy sille rikkauseroituk- 
selle, minkä kuluttavat nämä 2500 ja minkä nuo 600.000 oli
sivat kuluttaneet?” Vastaus oli selvä. Se oli tullut käytetyksi 
siten, että laitoksen omistajat saivat 5 % voiton liikepääomalle 
ja sitäpaitsi vielä yli 300.000 puntaa voittoa. Ja mikä oli tot
ta New Lanarkin suhteen, se piti vielä suuremmassa määrin 
paikkansa Englannin kaikkien tehtaiden suhteen. ’’Ilman tä
tä uutta koneiden luomaa rikkautta ei olisi voitu käydä sotia 
Napoleonin kukistamiseksi ja aristokraattisten yhteiskunta- 
periaatteiden pystyssäpitämiseksi. Ja tämä uusi mahti oli 
kuitenkin työväenluokan luomus.”1 Tälle kuuluivat sentakia 
myöskin hedelmät. Uudet valtavat tuotantovoimat, jotka sii
hen asti olivat palvelleet vain yksityisten rikastuttamista ja 
suurten joukkojen orjuuttamista, tarjosivat Owenille perus
tan yhteiskunnan uudistamiseksi, ja niiden piti työskennellä 
kaikkien yhteisenä omaisuutena vain kaikkien yhteistä hy
vinvointia varten.

Owenin kommunismi syntyi tällaisella, puhtaasti liikemies- 
mäisellä tavalla, niinsanoaksemme kauppamiehen laskelman 
hedelmänä. Tämän käytännöllisyyteen tähtäävän luonteensa 
se säilytti kaiken aikaa. Niinpä Owen ehdotti v. 1823 Irlannin 
kurjuuden poistamista kommunististen siirtoloiden avulla ja 
liitti täydelliset laskelmat perustamiskustannuksista, vuotui
sista menoista ja arvioiduista tuloista. Hänen tulevaisuuden

1 Eräästä ’’The Revolution in Mind and Practice", kaikille "Euroo
pan punaisille tasavaltalaisille, kommunisteille ja sosialisteille” osoi
tetusta ja Ranskan väliaikaiselle hallitukselle v. 1848, mutta myös 
"kuningatar Viktorialle ja hänen vastuunalaisille neuvonantajilleen” 
lähetetystä mietinnöstä. — Engelsin huomautus.
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suunnitelmassaan onkin yksityiskohtien teknillinen muok
kaus, sisällyttäen siihen pohjapiirroksen, piirustukset ja mai- 
semaluonnoksen lintuperspektiivistä katsoen, suoritettu sel
laisella asiantuntemuksella, että jos kerran hyväksyy Owenin 
menetelmän yhteiskunnan uudistamiseksi, niin yksityiskoh
tia vastaan on ammattimiehenkin kannalta hyvin vähän sa
nottavana.

Kehitys kommunismiin oli Owenin elämän käännekohta. 
Niinkauan kuin hän oli esiintynyt pelkkänä ihmisystävänä, 
hän oli niittänyt vain rikkautta, myötätuntoa, kunniaa ja 
mainetta. Hän oli tunnetuin mies Euroopassa. Eivät ainoas
taan hänen säätytoverinsa, vaan myöskin valtiomiehet ja ruh
tinaat kuuntelivat häntä myötämielisinä. Mutta lehti kään
tyi heti, kun hän esiintyi kommunistisine oppeineen. Oli ole
massa kolme suurta estettä, jotka hänestä ennen kaikkea 
näyttivät sulkevan tien yhteiskunnalliseen uudistukseen: yk
sityisomistus, uskonto ja avioliiton nykyinen muoto. Käydes
sään näiden kimppuun hän tiesi hyvin, mikä häntä odotti: 
yleinen halveksiminen virallisen yhteiskunnan taholta, koko 
yhteiskunnallisen asemansa menettäminen. Mutta siitä huo
limatta hän kävi siekailematta käsiksi niihin, ja silloin tapah
tui, kuten hän oli jo etukäteen nähnyt. Virallisen yhteiskun
nan kiroamana, lehdistön vaieten tappamana, köyhtyneenä 
Amerikassa tekemiensä epäonnistuneiden kommunististen 
kokeilujen takia, yritysten, joihin hän uhrasi kaiken omaisuu- 
tensa, kääntyi hän välittömästi työväenluokan puoleen ja 
työskenteli sen keskuudessa vielä kolmen vuosikymmenen 
ajan. Owenin nimeen kytkeytyivät kaikki yhteiskunnalliset 
liikkeet, kaikki todelliset edistysaskeleet, mitkä Englannissa 
työväen eduksi otettiin. Niinpä ajoi hän v. 1819, viisivuotisten 
ponnistelujen jälkeen, lävitse ensimmäisen lain naisten ja 
lasten työn rajoittamisesta tehtaissa. Hän johti puhetta en
simmäisessä kongressissa, jossa koko Englannin Trade Unions 
yhtyivät yhdeksi suureksi ammatilliseksi järjestöksi. Hän jär
jesti, siirtymistoimenpiteenä yhteiskunnan täydellistä kom
munistista uudistamista kohti toisaalta ensimmäiset osuus
kunnat (kulutus- ja tuotanto-osuuskunnat), jotka sitten ovat 
antaneet ainakin sen käytännöllisen todistuksen, että niin 
kauppiaat kuin tehtailijatkin ovat varsin tarpeettomia hen
kilöitä; toisaalta työbasaarit, laitokset työntuotteiden vaihta
mista varten paperisen työrahan välityksellä, rahan, jonka 
yksikkönä oli työtunti; laitokset, joiden välttämättä täytyi
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epäonnistua, mutta jotka olivat Proudhonin paljon myöhäi- 
semmän vaihtokaupan täydellisiä edeltäjiä ja erosivat tästä 
vain siinä, että eivät pyrkineetkään olemaan kaiken yhteis
kunnallisen pahan yleislääkkeinä, vaan ainoastaan ensi aske
leena yhteiskunnan paljon jyrkempää uudestijärjestämistä 
kohti.

Tällaisia olivat ne miehet, joita itsenäinen herra Duhring 
’’viimekäden lopullisten totuuksiensa” korkeuksista katselee 
niin kovin halveksuvasti, kuten johdannossa esittämistämme 
muutamista esimerkeistä kävi selville. Ja eräältä puoleltaan 
tämä halveksuminen onkin riittävästi perusteltua: se nimit
täin nojautuu oleellisesti todella hirvittävään tietämättömyy
teen kolmen utopistin kirjoitusten suhteen. Niinpä sanotaan 
Saint-Simonista, että ’’hänen perusajatuksensa on oleellisesti 
ollut sattuva, ja kun jätetään huomioimatta eräät yksipuoli
suudet, tarjoaa se vielä nytkin ohjaavan kannustimen todel
liseen luomistyöhön”. Mutta vaikka herra Diihring tosiaan 
näyttää pidelleen käsissään eräitä Saint-Simonin kirjoja, niin 
saamme näiltä 27 painetuha sivulta yhtä turhaan hakea 
Saint-Simonin ’’perusajatusta” kuin aikaisemmin sitä, mitä 
Quesnayn taloustieteellisen taulukon ’’Quesnaylla itsellään 
pitäisi merkitä”, ja lopuksi meidän on tyydyttävä siihen fraa
siin, ’’että kuvittelu ja filantrooppinen mielenliikutus . . . sii
hen liittyvine ylijännittyneine fantasioineen hallitsi Saint- 
Simonin koko aatepiiriä”! Fourierin ajatuksista tuntee ja 
arvostaa hän vain romanttisen yksityiskohtaisia tulevaisuus- 
kuvitelmia, mikä tietysti ”on paljon tärkeämpää” herra Diih- 
ringin äärettömän etevämmyyden toteamiseksi Fourieriin 
verraten, kuin sen tutkiminen, miten Fourier ’’ohimennen 
yrittää arvostella todellisia tiloja”. Ohimennen! Miltei joka 
sivulla hänen teoksissaan säkenöivät näet satiirin ja kritiikin 
kipinät tuon ylistetyn sivistyksen viheliäisyydestä. Aivan 
kuin tahdottaisiin sanoa, että Duhring vain ’’ohimennen” 
julistaa herra Diihringin kaikkien aikojen suurimmaksi ajat
telijaksi. Mitä tulee kahteentoista Robert Owenille omistet
tuun sivuun, niin herra Diihringillä ei tässä asiassa ole ollut 
muuta lähdettä kuin poroporvari Sargantin kirjoittama vihe
liäinen elämäkerta, tämän miehen, joka niinikään ei tuntenut 
Owenin tärkeimpiä teoksia avioliitosta ja kommunistisesta 
järjestelmästä. Tämän takia herra Duhring voikin uskaltau
tua jopa väittämään, että Owenilla "ei voi olettaa olleen mi
tään päättävää kommunismia”. Jos herra Diihringillä olisi
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ollut edes kädessään Owenin kirja ’’Book of the New Moral 
World”, olisi hän siitä löytänyt paitsi kaikkein päättävintä 
kommunismia, yhtäläisine työvelvollisuuksineen ja yhtäläisi- 
ne oikeuksineen työn tuotteeseen — aina iän mukaan, kuten 
Owen aina lisää — myöskin täydellisesti muokattuna tule
vaisuuden kommunistisen yhteisön pohjapiirroksineen, poik- 
kileikkauksineen ja lintuperspektiivistä katsottuna. Mutta 
kun välitön tutkimus ’’sosialistisen aatepiirin edustajien omis
ta kirjoituksista” rajoittuu nimikkeiden ja korkeintaan muu
tamien harvojen teosten mottojen tuntemukseen, niinkuin 
rajoittuu herra Diihringin tuntemus tällä alalla, ei kyllä voi 
tuloksena ollakaan muu kuin tuollainen typerä ja suorastaan 
tekaistu väite. Eikä Owen ainoastaan julistanut päättävää 
kommunismia, hän myöskin kokeili sitä viiden vuoden ajan 
(30-luvun lopulla ja 40-luvun alussa) käytännössä Harmony 
Hall'in siirtolassa Hampshiressä, ja tämän siirtolan kommu
nismi ei selvyytensä puolesta jättänyt mitään toivomisen 
varaa. Itse olen tuntenut useampia tähän kommunistiseen 
mallikokeeseen aikoinaan osallistuneita. Mutta kaikesta täs
tä. kuten yleensäkään Owenin toiminnasta vv. 1836 ja 1850 
välillä ei Sargant tiedä yhtään mitään, ja siksi jää myös her
ra Diihringin ’’syvempi historiankirjoitus” pikimustaan tie
tämättömyyteen. Herra Diihring nimittää Owenia ’’kaikissa 
suhteissa ihmisystävällisen tungettelevaisuuden todelliseksi 
hirviöksi” Mutta kun samainen herra Diihring kertoilee meil
le sellaisten kirjojen sisällöstä, joista hän tuntee tuskin otsi
kon ja moton, emme me sittenkään millään muotoa sanoisi, 
että hän on ’’kaikissa suhteissa tietämättömän tungettelevai
suuden todellinen hirviö”, sillä meidän suussamme se olisi 
’’hävyttömyyttä”.

Olemme nähneet, että utopistit olivat utopisteja, koska he 
eivät voineet muuta ollakaan aikana, jolloin kapitalistinen 
tuotantotapa oli vielä niin vähän kehittynyt. Heidän oli pak
ko rakennella omissa aivoissaan uuden yhteiskunnan ainek
sia, koska nämä ainekset eivät vanhassa yhteiskunnassa it
sessään vielä olleet tulleet yleisesti päkyviin; uudisrakennuk 
sensa peruspiirteitä varten oli heidän pakko rajoittua vetoa
maan järkeen, koska he eivät vielä voineet vedota oman ai
kansa historiaan. Mutta kun nyt, lähes 80 vuotta heidän 
esiintymisensä jälkeen, näyttämölle astuu herra Diihring vaa
tien, että uuden yhteiskuntajärjestyksen ’’määräävää” järjes
telmää ei ole kehitettävä olemassa olevasta, historiallisesti

267



FRIEDRICH ENGELS

kehittyneestä ainehistosta sen välttämättömänä tuloksena, 
vaan se on konstruoitava hänen itsenäisesti toimivista aivois
taan, hänen ikuisten totuuksien raskauttamasta järjestään, 
niin on hän, joka kaikkialla vainuaa jäljittelijöitä, itse vain 
utopistien jäljittelijä, uusin utopisti. Hän nimittää suuria 
utopisteja ’’yhteiskunnallisiksi alkemisteiksi”. Saattaa olla. 
Alkemia oli aikoinaan väistämätön. Mutta tuon ajan jälkeen 
on suurteollisuus kehittänyt kapitalistisessa tuotantotavassa 
piilleet ristiriidat niin huutaviksi vastakohdiksi, että tämän 
tuotantotavan lähestyvä romahdus on niin sanoaksemme kä
sin koeteltavissa; että uudet tuotantovoimat itse ovat säilytet
tävissä ja edelleen kehitettävissä vain siten, että toteutetaan 
uusi, niiden nykyistä kehitysastetta vastaava tuotantotapa; 
että molempien, tähänastisen tuotantotavan synnyttämien ja 
alati terävämmin vastakkaisina uudistamien luokkien taistelu 
on vallannut kaikki sivistysmaat ja käy päivittäin kiivaam
maksi, ja että myöskin jo on saavutettu käsitys näistä histo
riallisista yhteyksistä, niiden välttämättömäksi tekemän yh
teiskunnallisen uudistuksen ehdoista ja niinikään peruspiir
teistä, jotka ne pakostakin on tälle uudistukselle hahmotellut. 
Ja kun herra Duhring nyt valmistelee uutta utopistista yh- 
teiskuntajärjetystä kaikkein korkeimmasta aivokopastaan, 
eikä lähtien olemassa olevasta taloudellisesta ainehistosta niin 
hän harjoittaa jotain muuta kuin yksinkertaista ’’yhteiskun
nallista alkemiaa”. Hän menettelee pikemminkin samoin kuin 
se henkilö, joka uudemman kemian lakien keksimisen ja to
teamisen jälkeen tahtoisi jälleen palauttaa voimaan vanhan 
alkemian, tahtoisi käyttää atomipainoja, molekyylikaavoja, 
atomiarvoja, kideoppia ja spektraalianalyysiä yksinomaan 
keksiäkseen — viisaiden kiven.

II. Teoreettista

Materialistinen historiankäsitys lähtee siitä väitteestä, että 
tuotanto, ja lähinnä tuotantoa sen tuotteiden vaihto, on jo
kaisen yhteiskuntajärjestyksen perusta; että jokaisessa his
toriallisesti esiintyvässä yhteiskunnassa tuotteiden jakautumi
nen ja sen yhteydessä yhteiskunnallinen luokkiin tai säätyi
hin jakautuminen tapahtuu sen mukaan, mitä ja kuinka tuq- 
tetaan, ja miten tuotteet vaihdetaan. Tämän mukaan kaik
kien yhteiskunnallisten muutosten ja poliittisten mullistusten
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lopullisia syitä ei ole etsittävä ihmisten aivoista, ei heidän li
sääntyvästä, ikuisen totuuden ja oikeudenmukaisuuden tun
temuksestaan, vaan tuotanto- ja vaihtotapojen muutoksista; 
niitä ei ole etsittävä kysymyksessäolevan ajan filosofiasta, 
vaan sen taloudesta. Heräävä tietoisuus siitä, että vallitsevat 
yhteiskunnalliset laitokset ovat järjettömiä ja epäoikeutettu
ja, että järki on tullut järjettömyydeksi, hyvätyö kidutuksek
si, on vain merkki siitä, että tuotantomenetelmissä ja vaihto- 
muodoissa on kaikessa hiljaisuudessa tapahtunut muutoksia, 
joiden kanssa aikaisemmille taloudellisille olosuhteille raken
tunut yhteiskuntajärjestys ei enää sopeudu. Täten on samal
la sanottu, että paljastettujen epäkohtien poistamiskeinojen 
täytyy myöskin — enemmän tai vähemmän kehittyneinä — 
olla olemassa itse muuttuneissa tuotantosuhteissa. Nuo kei
not eivät suinkaan ole jotakin aivoissa keksittävää, vaan on 
ne aivojen avulla löydettävissä puheenaolevista tuotannon 
aineellisista tosiasioista.

Miten on nyt tämän mukaan nykyaikaisen sosialismin 
laita?

Vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen on luonut nyt hallit
seva luokka, porvaristo — se myönnetään nykyisin verrattain 
yleisesti. Porvaristolle ominainen tuotantotapa, jota Marxin 
ajoista on kutsuttu nimellä kapitalistinen tuotantotapa, ei 
sietänyt paikallisia eikä säätyetuoikeuksia enempää kuin feo
daalisen järjestelmän keskinäisiä henkilökohtaisia siteitä
kään:, porvaristo murskasi ieodaalisen järjestelmän ja pystytti 
sen raunioille yhteiskuntalaitoksen, vapaan kilpailun, vapaan 
siirtymisoikeuden, tavaranomistajien tasaoikeudellisuuden —■

Ia kuinka näitä kaikkia porvarillisia ihanuuksia nimitetään- 
:ään — valtakunnan. Kapitalistinen tuotantotapa saattoi 
nyt laajentua vapaasti. Senjälkeen kun höyry ja uusi työ- 
koneisto oli muuttanut vanhan manufaktuurin suurteollisuu

deksi, kehittyivät porvariston johdolla muokatut tuotanto
suhteet ennenkuulumattoman nopeasti ennennäkemättömäs
sä mitassa. Mutta niinkuin aikoinaan manufaktuuri ja sen 
vaikutuksen alaisena laajaksi kehittynyt käsityö joutui risti
riitaan ammattikuntien feodaalisten kahleiden kanssa, niin 
joutuu suurteollisuus täydellisemmäksi kehityttyään ristirii
taan niiden puitteiden kanssa, joihin kapitalistinen tuotanto
tapa sen puristaa. Uudet tuotantovoimat ovat kasvaneet yli 
porvarillisen käyttömuotonsa; eikä tuo ristiriita tuotantovoi
mien ja tuotantotavan välillä ole mikään ihmisen aivoissa
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syntynyt ristiriita, niinkuin ihmisen perisynnin törmäys ju
malallista oikeutta vastaan, vaan se on olemassa tosiasioissa, 
objektiivisena, meidän ulkopuolellamme, riippumattomana 
jopa niidenkin ihmisten tahdosta ja menettelystä, jotka sen 
ovat aiheuttaneet. Nykyaikainen sosialismi ei ole mitään 
muuta kuin tämän tosiasiallisen ristiriidan ajatusrefleksi, sen 
aatteellinen heijastus lähinnä sen luokan aivoissa, joka sen 
alaisena välittömästi kärsii — työväenluokan aivoissa.

Mikä tuo ristiriita sitten on?
Ennen kapitalistista tuotantoa, siis keskiajalla, oli yleisenä 

pikkuyritys, joka perustui siihen, että työntekijäin tuotanto
välineet olivat heidän yksityisomaisuuttaan: vapaiden tai 
alustalaisasemassa olevien pientalonpoikien maanviljelys, 
kaupunkien käsityö. Työvälineet — maa, maatyökalut, vers
tas, käsityökalut — olivat yksityisten työvälineitä, tarkoitetut 
vain yksityiseen käyttöön, siis pakostakin vähäisiä, epätäy
dellisiä, rajoitettuja. Mutta juuri senvuoksi ne myös säännöl
lisesti kuuluivat tuottajille itselleen. Näiden hajallaan olevi
en, ahtaiden tuotantovälineiden keskittäminen, laajentami
nen, niiden muuttaminen nykyajan mahtavasti vaikuttaviksi 
tuotannon vivuiksi on ollut juuri kapitalistisen tuotantotavan 
ja sen kannattajan, porvariston historiallinen tehtävä. Mi
ten porvaristo 15. vuosisadalta lähtien on tämän historialli
sesti suorittanut kolmen asteen — yksinkertaisen yhteistyön, 
manufaktuurin ja suurteollisuuden — kautta, sen Marx on 
seikkaperäisesti kuvannut ’’Pääoman” neljännessä osastossa. 
Mutta porvaristo, kuten ’’Pääomassa” niinikään on osoitettu, 
ei voinut muuttaa noita rajoitettuja tuotantovälineitä valta
viksi tuotantovoimiksi muuttamatta niitä yksityisen tuotan
tovälineistä yhteiskunnallisiksi, vain jonkun ihmisryhmän 
yhteisesti käytettäviksi tuotantovälineiksi. Rukin, käsikan- 
gaspuiden ja sepän vasaran tilalle tuli. kehruukone, kutoma
kone ja höyryvasara; yksityisen pikkuverstaan tilalle tuli sa
tojen ja tuhansien yhteistoimintaa vaativa tehdas. Ja sa
moinkuin tuotantovälineet, samoin muuttui itse tuotanto sar
jasta yksityiskäsittelyjä sarjaksi yhteiskunnallisia toimintoja, 
ja tuotteet muuttuivat yksityisten tuotteista yhteiskunnalli
siksi tuotteiksi. Kangas, lanka ja metallitavarat, jotka nyt 
tulivat tehtaista, olivat niiden monien työläisten yhteisiä 
tuotteita, joiden käsien kautta niiden täytyi vuoronperään 
kulkea, ennenkuin ne tulivat valmiiksi. Kukaan yksityinen 
ei niistä voinut sanoa: tuon olen minä tehnyt, tuo on minun 
tuotteeni.
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Mutta missä tuotannon perusmuotona on luontoperäinen, 
vähitellen ilman suunnitelmaa syntynyt työnjako yhteiskun
nan sisällä, siellä painaa se tuotteisiin tavarain muodon, joi
den keskinäinen vaihto, osto ja myynti tekee yksityiset tuot
tajat kykeneviksi tyydyttämään moninaiset tarpeensa. Ja 
näin oli keskiajalla. Esimerkiksi talonpoika möi maantuottei- 
taan käsityöläiselle ja osti häneltä niillä käsityön tuotteita. 
Tähän yksityistuottajien, tavarantuottajien yhteiskuntaan 
tunkeutui nyt uusi tuotantotapa. Luontoperäisen, suunnitel- 
mattoman työnjaon keskelle, sellaisena kuin se vallitsi koko 
yhteiskunnassa, asetti se suunnitelmallisen työnjaon, sellai
sena kuin tämä oli järjestetty yksityisessä tehtaassa; yksityis- 
tuotannon rinnalle asettui yhteiskunnallinen tuotanto. Kum
paisenkin tuotteet myytiin samoilla markkinoilla, siis ainakin 
likipitäen samoihin hintoihin. Mutta suunnitelmallinen orga- 
nisatio oli voimakkaampi kuin luontoperäinen työnjako; yh
teiskunnallisesti työskentelevät tehtaat tuottivat tuotteensa 
halvemmalla kuin yksinäiset pikkutuottajat. Yksityistuotan- 
10 joutui alalla toisensa jälkeen tappiolle, yhteiskunnallinen 
tuotanto vallankumouksellistutti koko vanhan tuotantotavan. 
Mutta tämä sen vallankumouksellinen luonne tuli niin vähän 
tunnetuksi, että se otettiin käytäntöön nimenomaan tavara
tuotannon kohottamis- ja edistämiskeinona. Se syntyi välit
tömästi liittyen määrättyihin, jo ennen olemassaolleisiin ta
varatuotannon ja tavaranvaihdon vipuihin: kauppiaan pää
omaan. käsityöhön ja palkkatyöhön. Kun se itse esiintyi ta
varatuotannon uutena muotona, säilyttivät tavaratuotannon 
omistamismuodot siinäkin täyden voimansa.

Tavaratuotannossa, sellaisena kuin se oli kehittynyt keski
ajalla, ei voinut lainkaan nousta kysymystä siitä, kenelle työn 
tuote on kuuluva. Yksityinen tuottaja oli sen yleensä valmis
tanut hänelle itselleen kuuluvista, usein itse tuottamistaan 
raaka-aineista omilla työvälineillään ja omalla taikka per
heensä käsityöllä. Hänen ei tarvinnut ottaa sitä lainkaan 
omakseen, se kuului hänelle aivan itsestään. Omistusoikeus 
tuotteeseen perustui siis omaan työhön. Missä vierasta anua 
käytettiinkin jäi se yleensä sivuasiaksi ja palkittiin usein työ
palkan lisäksi vielä muilla eduilla: ammattikuntaoppilas ja 
kisälli tekivät työtä vähemmän ruoan ja palkan vuoksi kuin 
valmistautuakseen mestareiksi. Sitten tuli tuotantovälinei
den keskittäminen suuriin verstaisiin ja manufaktuureihin, 
niiden muuttaminen tosiasiallisesti yhteiskunnallisiksi tuo
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tantovälineiksi. Mutta yhteiskunnallisia tuotantovälineitä 
ja tuotteita käsiteltiin aivankuin ne olisivat yhä edelleenkin 
yksityisten tuotantovälineitä ja tuotteita. Kun työvälineiden 
omistaja oli siihen saakka ottanut tuotteen omakseen, koska 
se yleensä oli hänen tuotteensa, ja vieras aputyö oli ollut vain 
poikkeuksena, niin työvälineiden omistaja otti nyt edelleen 
tuotteen omakseen, vaikka se ei enää ollut hänen tuotteensa, 
vaan poikkeuksetta vieraan työn tuote. Näin siis yhteiskun
nallisesti tuotettuja tuotteita eivät nyt ottaneet omikseen ne, 
jotka olivat todella panneet tuotantovälineet liikkeelle ja to
della valmistaneet tuotteet, vaan tuotteet otti omakseen ka
pitalisti. Tuotantovälineet ja tuotteet ovat tulleet oleellisesti 
yhteiskunnallisiksi. Mutta ne alistetaan sen omistusmuodon 
alaisiksi, jonka edellytyksenä on yksityisten yksityinen tuo
tanto, jonka aikana siis kukin omistaa oman tuotteensa ja 
vie sen markkinoille. Tuotantotapa alistetaan tämän omis
tusmuodon alaiseksi, vaikka se poistaa tämän omistamismuo- 
don edellytyksen1. Tässä ristiriidassa, joka antaa uudelle tuo
tantotavalle sen kapitalistisen luonteen, on jo idussaan nyky
ajan koko yhteentörmäys. Mitä enemmän uusi tuotantotapa 
tuli vallitsevaksi kaikilla ratkaisevilla tuotantoaloilla ja kai
kissa taloudellisesti ratkaisevissa maissa ja samalla syrjäytti 
yksityistuotannon mitättömiksi jätteiksi, sitä räikeämpänä 
täytyi myöskin ilmetä yhteiskunnallisen tuotannon ja kapi
talistisen omistuksen yhteensopimattomuuden.

Kuten sanottu, tapasivat ensimmäiset kapitalistit palkka
työn muodon jo valmina. Mutta palkkatyön vain poikkeukse
na, sivuhommana, apukeinona, ylimenokohtana. Maatyöläi 
sellä, joka aika ajoin meni päivätyöläiseksi, oli joku kapan- 
ala omaa maataan, josta hän hädin tuskin saattoi elää. Am- 
mattikuntajärjestys piti huolta siitä, että tämän päivän kisäl
li siirtyi huomenna mestariksi. Mutta tämä muuttui heti, 
kun tuotantovälineet olivat muuttuneet yhteiskunnallisiksi

1 Tässä ei kaipaa selitystä se, että vaikka omaksiottamisen m u o- 
t o jää samaksi, niin omaksiottamisen luonne tulee ylläkuvatun 
prosessin johdosta samalla lailla mullistetuksi kuin tuotantokin. Joa 
minä otan omakseni oman tuotteeni taikka toisen tuotteen, niin ne 
ovat tietysti kaksi aivan erilaista omaksiottamistapaa. Ohimennen: 
palkkatyö, johon jo idussaan kätkeytyy koko kapitalistinen tuotanto
tapa, on hyvin vanha; yksityisenä hajanaisilmiönä se seurasi vuosi
satojen ajan orjuuden rinnalla. Mutta tämä itu saattoi kehittyä ka-

fntalistiseksi tuotantotavaksi vasta sitten, kun oli luotu sen historial- 
iset edellytykset. — (Engelsin huomautus.)
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ja keskittyneet kapitalistien käsiin. Pienen yksityistuottajan 
tuotantoväline samoinkuin tuotekin tuli yhä arvottomam
maksi; hänelle ei jäänyt mitään muuta keinoa kuin mennä 
kapitalistin palkkalaiseksi. Palkkatyö, joka aikaisemmin oli 
ollut poikkeus ja apukeino, tuli säännöksi ja koko tuotan
non perusmuodoksi; kun se aikaisemmin oli ollut sivuhomma, 
tuli se nyt työläisten yksinomaiseksi toiminnaksi. Tilapäinen 
palkkatyöläinen muuttui elinkautiseksi palkkatyöläiseksi 
Elinkautisten palkkatyöläisten määrää lisäsi vielä tavatto
masti samanaikainen feodaalisen järjestelmän romahdus, feo
daaliherrojen seurueiden hajoaminen, talonpoikain karkoitta- 
minen kotikonnuiltaan jne. Eroittava raja oli lopullisesti ve
detty yhtäältä kapitalistien käsiin keskitettyjen tuotantoväli
neiden ja toisaalta kaiken muun paitsi työvoimansa omistuk
sen menettäneiden tuottajien välille. Ristiriita yhteiskunnal
lisen tuotannon ja kapitalistisen omistuksen välillä tulee nä
kyviin proletariaatin ja porvariston vastakohtana.

Olemme nähneet, että kapitalistinen tuotantotapa tunkeu
tui tavarantuottajien, yksityistuottajien yhteiskuntaan, joi
den yhteiskunnallisen yhteyden välitti heidän tuotteittensa 
vaihto. Mutta jokaisella tavaratuotantoon perustuvalla yh
teiskunnalla on se erikoisuus, että siinä tuottajat ovat kadot
taneet vallan omien yhteiskunnallisten suhteittensa yli. Jo
kainen tuottaa itseään varten tilapäisillä tuotantovälineillään 
ja omaa erikoista vaihtotarvettaan varten. Kukaan ei tiedä, 
kuinka paljon hänen valmistamaansa tavaralaatua tulee 
markkinoille, kuinka paljon sitä ylipäänsä tarvitaan, kukaan 
ei tiedä, onko hänen yksityistuotteensa suhteen todellista 
tarvetta, saako hän siitä takaisin kustannuksensa, vai saako 
hän sitä lainkaan myydyksi. Vallitsee yhteiskunnallisen tuo
tannon anarkia. Mutta tavaratuotannolla, samoinkuin jokai
sella muullakin tuotantomuodolla, on omat ominaiset, sille 
kuuluvat, siitä eroittamattomat lakinsa; ja nämä lait toteu
tuvat anarkiasta huolimatta anarkiassa, anarkian kautta. Ne 
ilmenevät yhteiskunnallisen yhteyden ainoassa säilyneessä 
muodossa, vaihdossa, ja astuvat yksityisten tuottajien suh
teen voimaan kilpailun pakkolakeina. Ne ovat siis näille tuot
tajille itselleen aluksi tuntemattomat, ja heidän täytyy vasta 
pitkän kokemuksen kautta vähitellen löytää ne. Ne toteutu
vat siis tuottajien ohitse ja vastoin tuottajia, heidän tuotanto
muotonsa sokeasti vaikuttavina luonnonlakeina. Tuote hal
litsee tuottajia.
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Keskiajan yhteiskunnassa, varsinkin ensimmäisinä vuosisa
toina, oli tuotanto oleellisesti tarkoitettu omaa käyttöä var
ten. Se tyydytti pääasiassa vain tuottajan ja hänen perheensä 
tarpeet. Siellä, missä vallitsi persoonallinen riippuvaisuus- 
suhde, kuten maaseudulla, piti sen tyydyttää myös feodaali
herran tarpeet. Tällöin ei siis ollut mitään vaihtoa, eivätkä 
tuotteet sen vuoksi ottaneetkaan tavaran luonnetta. Talon
pojan perhe tuotti miltei kaiken, mitä tarvitsi, kotikaluston- 
sa ja vaatteensa yhtä hyvin kuin elintarpeensakin. Vasta sit
ten, kun se alkoi tuottaa ylijäämää yli oman tarpeensa ja yli 
feodaaliherroille suoritettavien luontaisluovutusten, vasta sit
ten se tuotti myös tavaroita; tämä yhteiskunnalliseen vaih
toon heitetty, myytäväksi tarjottu ylijäämä tuli tavaraksi. 
Kaupunkien käsityöläisten täytyi tosin jo alunperin tuottaa 
voittoa varten. Mutta hekin valmistivat suurimman osan 
omista tarvetavaroistaan itse; heillä oli puutarhansa ja pelto
tilkkunsa; he laiduntivat karjaansa yhteismetsässä, josta li
säksi saivat tarve- ja polttopuunsa; naiset kehräsivät pellavaa 
ja villaa jne. Tuotanto vaihtotarkoituksessa, tavaratuotanto 
oli vasta syntymässä. Siitä rajoitettu vaihto, rajoitetut mark
kinat, stabiili (muuttumaton) tuotantotapa, paikallinen sul
keutuneisuus ulospäin, paikallinen yhtyminen sisäänpäin; 
yhteismaa maaseudulla, ammattikunta kaupungissa.

Mutta tavaratuotannon laajentuessa, eritoten kapitalisti
sen tuotantotavan mukana, alkoivat myös siihen asti uinu
neet tavaratuotannon lait vaikuttaa selvemmin ja voimak
kaammin. Vanhat siteet höltyivät, vanhat raja-aidat murret
tiin, tuottajat muuttuivat yhä enemmän ja enemmän riippu
mattomiksi, yksityisiksi tavarantuottajiksi. Yhteiskunnalli
sen tuotannon anarkia astui päivänvaloon ja kärjistyi yhä 
enemmän ja enemmän. Mutta pääase, jolla kapitalistinen 
tuotantotapa kartutti tätä anarkiaa yhteiskunnallisessa tuo
tannossa, oli anarkian suoranainen vastakohta: yhteiskun
nallisena suoritetun tuotannon kasvava järjestys jokaisessa 
yksityisessä laitoksessa. Tällä vivulla se teki lopun vanhasta 
rauhallisesta liikkumattomuudentilasta. Missä kapitalistinen 
tuotantotapa kerran oli tuotu jollekin teollisuusalalle, ei se 
sietänyt mitään vanhempia tuotantomenetelmiä rinnallaan. 
Missä se valtasi käsityön, siellä se tuhosi vanhan käsityön. 
Työkentästä tuli taistelukenttä. Suuret maantieteelliset löy
döt ja niitä seurannut siirtomaiden hankkiminen moninker
taistu ttivat menekkialueen ja jouduttivat käsityön muuttu-
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mistä manufaktuurityöksi. Eikä taistelu puhjennut ainoas
taan paikallisten yksityisten tuottajien välillä; paikalliset 
taistelut kasvoivat vuorostaan kansallisiksi, 17. ja 18. vuosi
satain kauppasodiksi. Lopuksi suurteollisuus ja maailman
markkinoiden syntyminen ovat tehneet taistelun yleismaail
malliseksi ja samalla antaneet sille tavattoman kiihkeyden. 
Luonnollisten taikka hankittujen tuotantoehtojen suotuisuus 
ratkaisee olemassaolon yksityisten kapitalistien välillä samoin
kuin kokonaisten teollisuuksien ja kokonaisten maiden välil
lä. Alakynteen jäänyt syrjäytetään siekailematta. Se on dar- 
winilaista yksilöiden taistelua lisääntyneellä raivolla olemas
saolonsa puolesta luonnosta yhteiskuntaan siirrettynä. Eläi
men luonnontila esiintyy inhimillisen kehityksen huippukoh
tana. Ristiriita yhteiskunnallisen tuotannon ja kapitalistisen 
omistuksen välillä uudistuu nyt yksityisessä tehtaassa olevan 
tuotannon järjestyksen ja koko yhteiskunnassa vallitsevan 
tuotannon välisenä vastakohtana.

Kapitalistinen tuotantotapa liikkuu näissä molemmissa al
kuperänsä vuoksi sille ominaisen sisäisen ristiriitansa ilmene
mismuodoissa, se piirtää ulospääsemättömästi tuota ’’noidut
tua kehää”, jonka siinä keksi jo Fourier. Fourier ei vielä 
aikanaan kuitenkaan voinut nähdä, että tämä kehäkierto käy 
vähitellen ahtaammaksi, että liike muistuttaa pikemminkin 
spiraalia, ja että sen täytyy saavuttaa loppunsa samoinkuin 
planeetat, törmäämällä keskukseen. Tuotannon yhteiskun
nallisen anarkian liikuntavoima muuttaa suuren enemmistön 
ihmisistä yhä enemmän ja enemmän proletaareiksi, ja juuri 
proletaarijoukot ne viimein tulevat tekemään lopun tuotan
non anarkiasta. Juuri tuo tuotannon yhteiskunnallisen anar
kian liikuntavoima muuttaa suurteollisuuden koneiston lo
puttoman täydellistymiskyvyn pakkokäskyksi, joka tuhoutu
misen uhalla panee jokaisen yksityisen teollisuuskapitalistin 
yhä enemmän täydellistämään koneistoaan. Mutta koneiston 
täydellistäminen on ihmistyön tekemistä tarpeettomaksi. Kun 
koneiden käytäntöönottaminen ja niiden määrän lisääminen 
merkitsee sitä, että muutamat konetyöläiset syrjäyttävät mil
joonia käsityöläisiä, niin koneiston parantaminen merkitsee 
sitä, että yhä enemmän ja enemmän syrjäytetään itse kone- 
työläisiä, ja viime kädessä sitä, että syntyy pääoman keski
määräisen käyttötarpeen ylittävä määrä käytettävissä olevia 
palkkatyöläisiä, kokonainen teollinen vara-armeija, niinkuin 
minä sitä nimitin jo v. 1845, vara-armeija, joka on käytettä
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vissä silloin, kun teollisuus työskentelee korkeapaineella, mut
ta jonka sitä välttämättömästi seuraava romahdus heittää 
kadulle, armeija, joka kaikkina aikoina on lyijypainona työ
väenluokan jaloissa sen taistellessa olemassaolonsa puolesta 
pääomaa vastaan, säätäjänä, joka pitää työpalkan kapitalis
tisen tarpeen mukaisella alhaisella tasolla. Näin ollen käy 
niin, että koneistosta, käyttääksemme Marxin sanoja, tulee 
pääoman voimakkain taisteluväline työväenluokkaa vastaan, 
että työväline alituisesti riistää elintarpeet työläisten käsistä, 
että työläisen oma tuote muuttuu työläisen orjuuttamisen 
välineeksi. Näin ollen käy niin, että työvälineiden taloudellis- 
tuminen tulee alunalkaen samalla mitä häikäilemättömim- 
mäksi työvoiman haaskaamiseksi ja työtoiminnan normaalien 
edellytysten raateluksi; että koneisto, valtavin väline työajan 
lyhentämiseksi, muodostuukin pettämättömäksi välineeksi, 
jolla työläisen ja hänen perheensä koko elinikä muutetaan 
pääoman lisäämistä varten käytettävissä olevaksi työajaksi; 
näinollen käy niin, että toisten ylenmääräisestä työnteosta 
tulee edellytys toisten työtätekemättömyydelle, ja että suur
teollisuus, joka kautta koko maapallon ajaa takaa uusia ku
luttajia, rajoittaa kotimaassaan suurten joukkojen kulutuk
sen nälkäminimiin ja siten järkyttää kotimaisia markkinoita. 
”Se laki, joka alati pitää suhteellisen liikaväestön eli teollisen 
vara-armeijan tasapainossa pääoman kasaantumisen laajuu
den ja voiman kanssa, kahlehtii työläisen pääomaan lujem
min, kuin Hefaistoksen kiilat kahlehtivat Prometheuksen kal
lioon. Se edellyttää pääoman kasaantumista vastaavaa kur
juuden kasaantumista. Rikkauden kasaantuminen toiseen 
kohtioon on siis samalla kurjuuden, työrasituksen, orjuuden, 
tietämättömyyden, raaistumisen ja siveellisen alentumisen 
kasaantumista päinvastaiseen kohtioon, so. sen luokan puo
lelle, joka tuottaa oman tuotteensa pääomana.”1 Muunlaisen 
tuotteiden jaon odottaminen kapitalistiselta tuotantotavalta 
olisi samaa kuin vaatimus, että sähköpariston elektrodit, niin- 
kauan kuin ne ovat yhteydessä pariston kanssa, eivät saisi 
jakaa vettä, eivät saisi kehittää positiivisessa elektrodissa 
happea ja negatiivisessa elektrodissa vetyä.

Olemme nähneet, miten nykyaikaisen koneiston mitä kor
keimpaan määrään noussut parantumiskyky on muuttunut 
tuotannon yhteiskunnallisen anarkian kautta yksityisen teol-

1 ’’Pääoma” I suom. s. 596. — Toim.
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lisuuskapitalistin pakkolaiksi, joka pakottaa hänet alati pa
rantamaan koneistoaan, alati lisäämään sen tuotantovoimaa. 
Samanlaiseksi pakkolaiksi muuttuu hänelle pelkkä tosiasial
linen mahdollisuus laajentaa tuotantopiiriänsä. Suurteolli
suuden valtava laajentumisvoima, johon verraten kaasujen 
laajentumiskyky on vain lastenleikkiä, astuu nyt eteemme 
kaikkea vastusta uhmaavana laadullisen ja määrällisen laa
jentumisen tarpeena. Tuon vastuksen muodostaa suurteol
lisuuden tuotteiden kulutus, menekkimarkkinat. Mutta mark- 
kinain sekä ulospäin suuntautuvaa että voimaperäistä laaje- 
nemiskykyä hallitsevat lähinnä tyyten toiset, paljon lievem
min vaikuttavat lait Markkinain laajeneminen ei voi käydä 
rintarinnan tuotannon laajenemisen kanssa. Yhteentörmäys 
käy väistämättömäksi, ja koska se ei voi tuoda mitään ratkai
sua, niinkauan kuin se ei räjäytä rikki koko kapitalistista 
tuotantotapaa, niin se muodostuu aika ajoin uusiutuvaksi. 
Kapitalistinen tuotanto luo uuden ’’noidutun kehän”.

Todellakin alkaen v. 1825, jolloin ensimmäinen pula puhke
si, suistuu koko teollinen ja kaupallinen maailma, kaikkien 
sivistyskansojen ja niiden enemmän tai vähemmän barbaa
risten lisäkkeiden tuotanto ja vaihto likipitäen kerran kym- 
mennessä vuodessa pois raiteiltaan, liikenne pysähtyy, markki
nat ovat täpötäydet, tuotteet makaavat joukottain myymät
töminä, käteinen raha katoaa liikkeestä, luotto häviää, teh
taat seisovat, työtätekeviltä joukoilta puuttuu elintarpeita, 
koska he ovat tuottaneet elintarpeita liian paljon, vararikko 
seuraa vararikkoa, pakkohuutokauppa pakkohuutokauppaa. 
Vuosikausia jatkuu lamaannustila, tuotantovoimia samoin
kuin tuotteitakin haaskataan ja hävitetään suurin määrin, 
kunnes kertyneet tavarajoukot, menetettyään enemmän tai 
vähemmän arvostaan, lopulta soluvat markkinoille, kunnes 
tuotanto tai vaihto taas hiljalleen pääsevät käyntiin. Vähitel
len käynti kiihtyy, pääsee raviin, teollinen ravi vaihtuu lau
kaksi, ja tämä taas yltyy täydellisen teollisen, kaupallisen, 
luotto- ja keinotteluesteratsastuksen hillittömäksi neliksi pää
tyäkseen niskat taittavin hypyin jälleen — romahduksen hau
taan. Ja näin aina uudelleen. V:sta 1825 olemme tämän 
kokeneet jo kokonaista viisi kertaa ja tällä hetkellä (1877) 
koemme sitä kuudetta kertaa. Ja näiden pulien luonne ilme
nee niin räikeänä, että Fourier osui niihin kaikkiin nähden 
oikeaan nimittäessään ensimmäistä pulaa yltäkylläisyyden 
pulaksi, crise pléthorique.
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Pulissa ristiriita yhteiskunnallisen tuotannon ja kapitalis
tisen omistuksen välillä purkautuu väkivaltaisesti. Tavaran 
kierto on hetkellisesti hävitetty; kiertokulun välineestä, ra
hasta, tulee kiertokulun este; kaikki tavaratuotannon ja tava
ran kiertokulun lait kääntyvät ylösalasin. Taloudellinen yh
teentörmäys on saavuttanut huippupisteensä: tuotantotapa 
kapinoi vaihtotapaa vastaan.

Sen tosiasian, että tuotannon yhteiskunnallinen organisa- 
tio tehtaan sisällä on kehittynyt kohtaan, jossa se ei enää sovi 
yhteen yhteiskunnassa sen rinnalla ja yläpuolella olevan tuo
tannon anarkian kanssa, tämän tosiasian tekee kapitalisteille 
itselleen kouraantuntuvaksi pääoman väkivaltainen keskitty
minen, joka pulien aikana toteutuu useiden suurten ja sitä
kin useampien pikkukapitalistien sortumisessa. Kapitalisti
sen tuotantotavan koko mekanismi lakkaa toimimasta sen 
itsensä luomien tuotantovoimien painon alla. Se ei voi enää 
muuttaa kaikkea tuota tuotantovälineiden määrää pääomak
si; tuotantovälineet makaavat käyttämättöminä, ja juuri sen- 
tähden täytyy teollisen vara-armeijan olla toimettomana. Tuo
tantovälineitä, elintarpeita, käytettävissä olevia työläisiä — 
tuotannon ja rikkauden kaikkia aineksia on yllin kyllin. Mut
ta ’’yltäkylläisyydestä tulee hädän ja puutteen lähde” (Fou
rier), koska juuri se estää tuotantovälineitä ja elintarpeita 
muuttumasta pääomaksi. Sillä kapitalistisessa yhteiskun
nassa tuotantovälineet eivät voi astua toimintaan, elleivät ne 
ensin ole muuttuneet pääomaksi, inhimillisen työvoiman väli
neiksi. Tuotantovälineiden ja elintarpeiden pääomaominai- 
suuksien välttämättömyys seisoo aaveena niiden ja työläisten 
välillä. Se yksin estää tuotannon esineellisten ja persoonal
listen vipujen yhtymisen; se yksin estää tuotantovälineet toi
mimasta, työläiset tekemästä työtä ja elämästä. Toisaalta 
kapitalistinen tuotantotapa siis itse paljastaa kykenemättö
myytensä hallita edelleen näitä tuotantovoimia, Toisaalta 
nämä tuotantovoimat itse yhä lisääntyvällä voimalla vaativat 
ristiriidan poistamista, vapautumistaan pääomaominaisuu- 
destaan, tunnustamaan tosiasiallisesti, että ne ovat luonteel
taan yhteiskunnallisia tuotantovoimia.

Juuri tämä valtavasti kasvavien tuotantovoimien painostus 
pääomaominaisuutta vastaan, tämä niiden lisääntyvä yhteis
kunnallisen luonteen tunnustamisen pakko panee kapitalisti- 
luokan itsensäkin yhä enemmän ja enemmän, mikäli se pää- 
omasuhteen sisällä yleensä on mahdollista, käsittelemään nii
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tä yhteiskunnallisina tuotantovoimina. Näin teollisen korkea
paineen vaihe rajattomiin paisutettuine luottoineen, aivan- 
kuin itse pula suurten kapitalististen laitosten romahdusten 
kautta, johtaa sellaiseen muotoon suurten tuotantoväline- 
määrien yhteiskunnallistamisessa, kuin minkä tapaamme eri
laisissa osakeyhtiöissä. Monet näistä tuotanto- ja liikenne
välineistä, esim. rautatiet, ovat io alunperin niin jättiläismäi
siä, että ne sulkevat pois kapitalistisen riiston kaikki muut 
muodot. Määrätyllä kehitysasteella ei tämäkään muoto enää 
riitä; saman teollisuushaaran kotimaiset suurtuottajat yhty
vät ’’trustiksi”, liitoksi, jonka tarkoituksena on tuotannon 
säännöstely; he määrittelevät tuotettavan kokonaismäärän ja 
näin pakolla kiskovat etukäteen päätetyn myyntihinnan. 
Mutta koska tällaiset trustit ensimmäisen huonon liikeajan 
koittaessa enimmäkseen hajoavat, ajautuvat ne juuri sen 
kautta keskitetympään yhteenliittymään: koko teollisuushaa- 
ra muuttuu yhdeksi ainoaksi suureksi osakeyhtiöksi, kotimai
nen kilpailu tekee tilaa yhden yhtiön kotimaiselle monopolille; 
näin kävi jo v. 1890 Englannin alkalituotannolle, joka nyt 
kaikkien 48 suuren teollisuuslaitoksen yhteensulautumisen 
jälkeen on yhden ainoan yhtenäisesti johdetun yhtiön käsissä, 
yhtiön, jolla on 120 miljoonan markan pääoma.

Trusteissa muuttuu vapaa kilpailu monopoliksi, kapitalisti
sen yhteiskunnan suunnitelmaton tuotanto antautuu esiin- 
murtautuvan sosialistisen yhteiskunnan suunnitelmallisen 
tuotannon edessä. Tosin vielä lähinnä kapitalistien iloksi ja 
hyödyksi. Mutta tällöin riisto käy niin kouraantuntuvaksi, 
että sen täytyy romahtaa. Mitään kansaa ei voida alistaa 
trustien johtamaan tuotantoon, niin räikeään pienen kupon
gin leikkaa jäin joukon harjoittamaan kokonaisuuden riistoon.

Joko tahi, joko ilman trusteja tai trustien kanssa 
täytyy kapitalistisen yhteiskunnan edustajan, valtion lopulta 
ottaa haltuunsa tuotannon johto.1 Tämä valtion omaisuu-

* Sanon täytyy. Sillä vain siinä tapauksessa, että tuotanto- ja 
liikennevälineet ovat todella kasvaneet yli niiden osakeyhtiöllisen 
hoitotavan, että siis valtiollistuttaminen on tullut taloudellises- 
t i välttämättömäksi, vain siinä tapauksessa se merkitsee nykyisenkin 
valtion toimeenpanemana taloudellista edistysaskelta, uuden esiasteen 
saavuttamista kaikkien tuotantovoimien ottamisessa itse yhteiskun
nan haltuun. Mutta hiljakkoin, senjälkeen kun Bismarck ryhtyi 
puuhaamaan valtiollistuttamista, on esiintynyt eräänlaista väärää 
sosialismia, siellä täällä jopa jonkunlaiseksi vapaaehtoiseksi lakeijan- 
palvelukseksi turmeltunutta, joka ilman muuta julistaa sosialistiseksi 
jokaisen valtiollistuttamisen, jopa bismarckilaisenkin. Tosiaan
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suudeksi muuttamisen välttämättömyys koskee ensiksi suuria 
liikelaitoksia, postia, sähkölennätintä ja rautateitä.

Kun pulat paljastavat porvariston kykenemättömyyden 
edelleen hallita nykyaikaisia tuotantovoimia, niin suurten 
tuotanto- ja liikennelaitosten muuttuminen osakeyhtiöiksi ja 
valtion omaisuudeksi osoittaa porvariston tarpeettomuuden. 
Kapitalistien kaikkia yhteiskunnallisia tehtäviä hoitavat nyt 
palkatut virkamiehet. Kapitalistilla ei ole enää mitään yh
teiskunnallista tehtävää, jollemme ota lukuun tulojen kasaa
mista omaan kukkaroon, kuponginleikkausta ja pelaamista 
pörssissä, jossa eri kapitalistit ostelevat keskenään pääomiaan. 
Jos kapitalistinen tuotantotapa ensiksi tunki syrjään työläiset, 
niin nyt se tunkee syrjään kapitalistit ja karkoittaa heidät, 
aivan samoin kuin työläiset, liikaväestön joukkoon, joskaan 
ei vielä todelliseksi vara-armeijaksi.

Mutta ei tuotantovoimien muuttuminen osakeyhtiöiksi eikä 
valtion omaisuudeksi poista niiden pääomaominaisuutta. 
Osakeyhtiöiden ja trustien suhteen tämä on aivan selvä asia. 
Ja nykyaikainen valtio taas on vain järjestö, jonka porvaril
linen yhteiskunta luo itselleen pitääkseen voimassa kapitalis
tisen tuotantotavan yleiset ulkoiset ehdot niin työläisten kuin 
yksityisten kapitalistienkin hyökkäyksiä vastaan. Nykyaikai
nen valtio, olipa sen muoto mikä tahansa, on oleellisesti kapi
talistinen kone, kapitalistinen valtio, ihanteellinen kokonais- 
kapitalisti. Mitä enemmän tuotantovoimia se ottaa omaisuu
dekseen, sitä enemmän siitä tulee todellinen kokonaiskapita- 
listi, sitä suurempaa määrää valtion kansalaisia se riistää. 
Työläiset jäävät palkkatyöläisiksi, proletaareiksi. Pääomasuh- 
de ei tule poistetuksi, päinvastoin se kärjistyy huippuunsa.
jos tupakan valtlollistuttaminen olisi sosialistista, niin kuuluisivat Na
poleon ja Metternich sosialismin perustajien joukkoon. Kun Belgian 
valtio aivan tavallisista poliittisista ja finanssisyistä rakennutti pää
ratansa itse, kun Bismarck ilman minkäänlaista taloudellista välttä
mättömyyttä valtiollistutti Preussin pääradat pelkästään sen vuoksi, 
että paremmin voisi varustautua ja käyttää niitä sodan tullen, että 
saisi rautatieläisistä kasvatetuksi hallitukselle äänestyskarjaa, ja pää
asiassa siksi, että saisi luoduksi itselleen parlamentin päätöksistä riip
pumattoman tulolähteen, niin ne eivät lainkaan olleet sosialistisia as
keleita, eivät välittömästi eivätkä välillisesti, eivät tietoisesti eivätkä 
tiedottomasti. Muutoinhan olisivat sosialistisia laitoksia myös kunin
kaallinen merikauppa, kuninkaallinen porsliinimanufaktuuri, jopa 
komppanian räätälikin armeijassa, taikka jopa Fredrik Wilhelm III 
aikana 30-luvulla erään älyniekan aivan tosissaan esittämä — portto- 
lain kansallistuttaminen. — (Engelsin huomautus.)
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Mutta huippukohdassa se kumotaan. Tuotantovoimien val
tiollinen omistus ei ole ristiriidan ratkaisu, mutta se kätkee 
itseensä ratkaisun muodollisen välineen, vivun.

Tämä ratkaisu voi olla ainoastaan se, että nykyaikaisten 
tuotantovoimien yhteiskunnallinen luonne todella tunnuste
taan, että siis tuotanto-, omistus- ja vaihtotapa saatetaan 
sopusointuun tuotantovälineiden yhteiskunnallisen luonteen 
kanssa. Ja tämä voi tapahtua vain siten, että yhteiskunta 
avoimesti ja kiertelemättä ottaa haltuunsa kaiken muunlai
sen johdon yli kasvaneet tuotantovoimat. Tuotantovälineiden 
ja tuotteiden yhteiskunnallisen luonteen, joka nykyään kään
tyy tuottajia itseään vastaan, joka aika ajoin murtautuu tuo
tanto- ja vaihtotavan lävitse ja toteutuu vain sokeasti vai
kuttavana luonnonlakina aiheuttaen väkivaltaisuutta ja hä
vitystä, saattavat tuottajat tällä teolla voimaan täysin tietoi
sesti, ja se muuttuu hävityksen ja aika-ajoittaisen romahduk
sen aiheuttajasta itse tuotannon voimakkaimmaksi vivuksi.

Yhteiskunnallisesti toimivat voimat vaikuttavat aivan kuin 
luonnonvoimat: sokeasti, väkivaltaisesti, hävittävästi, niin- 
kauan kuin me emme niitä tunne emmekä ota niitä lukuun. 
Mutta kun me kerran olemme oppineet ne tuntemaan, ym
märtämään niiden toiminnan, niiden suunnan ja niiden vai
kutukset, niin niiden alistaminen yhä enemmän ja enemmän 
meidän oman tahtomme alaiseksi, ja tarkoitusperiemme saa
vuttaminen niiden avulla riippuu vain meistä itsestämme. Ja 
aivan erikoisesti koskee tämä nykyisiä valtavia tuotantovoi
mia. Niinkauan kuin me uppiniskaisesti kieltäydymme ym
märtämästä niiden luontoa ja niiden luonnetta — ja tätä ym
märtämistä vastaan rimpuilee kapitalistinen tuotantotapa ja 
sen puoltajat — niinkauan nämä voimat vaikuttavat meitä 
vastaan meistä huolimatta, niin kauan ne hallitsevat meitä, 
niinkuin olemme seikkaperäisesti esittäneet. Mutta kun nii
den luonto kerran on ymmärretty, niin ne voidaan yhdistynei
den tuottajien käsissä muuttaa demoonisista haltijoista nöy
riksi palvelijoiksi. Ero on samanlainen kuin rajuilman sala
man hävittävän voiman ja lennättänen taikka valokaaren 
taltutetun sähkön välillä; ero tulipalon ja ihmisen palveluk
sessa olevan tulen välillä. Tällaisen toimenpiteen kera astuu 
yhteiskunnallisen tuotannon anarkian tilalle tuotannon yh
teiskunnallisesti suunniteltu säännöstely kokonaisuuden ja 
jokaisen yksityisen tarpeiden mukaan. Samalla kapitalisti
nen omistustapa, jossa tuote orjuuttaa ensin tuottajan, mutta
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sitten myöskin omistajan, korvataan sillä tuotteiden omista- 
mistavalla, joka perustuu itse nykyaikaisten tuotantovälinei
den luonteeseen: toisaalta tuotteiden välittömästi yhteiskun
nalliseen omistamiseen tuotannon ylläpitämisen ja laajenta
misen välineinä, toisaalta tuotteiden välittömästi yksilölliseen 
omistamiseen elin- ja nautinnonvälineinä.

Muuttaessaan väestön valtavan enemmistön yhä enemmän 
proletaareiksi kapitalistinen tuotantotapa luo voiman, jonka 
perikatonsa uhalla on pakko suorittaa tämä mullistus. Pa
kottaessaan suuret yhteiskunnallistuneet tuotantovälineet 
yhä enemmän ja enemmän muuttumaan valtion omaisuudeK- 
si, se osoittaa itse tien tämän kumouksen suorittamiseen. 
Proletariaatti ottaa käsiinsä valtiovallan ja muuttaa tuotan
tovälineet lähinnä valtion omaisuudeksi. Mutta siten se lak
kauttaa itse itsensä proletariaattina, siten se poistaa kaikki 
luokkaeroavaisuudet ja luokkavastakohdat, ja samalla myös
kin valtion valtiona. Tähänastiselle luokkavastakohdissaan 
liikkuvalle yhteiskunnalle on valtio, so. kunkin ajan riistävän 
luokan järjestö, ollut välttämätön ulkoisten tuotantoehtojen 
ylläpitämiseksi, siis nimenomaan väkivalloin pitääkseen riis
tetyn luokan vallitsevan tuotantotavan määräämien sortami
sen ehtojen alaisuudessa (orjuus, maaorjuus, palkkatyö). 
Valtio on ollut koko yhteiskunnan virallinen edustaja, sen 
keskittymä näkyväksi yhdyskunnaksi, mutta se on ollut tätä 
vain sikäli, mikäli se on ollut sen luokan valtio, joka aikanaan 
on yksin edustanut koko yhteiskuntaa: vanhalla ajalla se oli 
orjanomistajain valtio, keskiajalla feodaaliaateliston valtio, 
meidän aikanamme porvariston valtio. Kun siitä vihdoin tu
lee todella koko yhteiskunnan edustaja, tekee se itsensä tar
peettomaksi. Kun sorrettavana ei enää ole yhtään yhteis
kuntaluokkaa, kun luokkaherruuden mukana ja tähänastisen 
tuotannon anarkiaan perustuneen yksilöllisestä olemassaolos
ta käydyn taistelun mukana on lakkautettu myös siitä aiheu
tuneet yhteentörmäykset ja ristiriidat, silloin ei enää ole mitä 
sorrettaisiin, mikä tekisi tarpeelliseksi erikoisen sortamisval- 
lan, valtion. Ensimmäinen teko, missä valtio todella esiintyy 
koko yhteiskunnan edustajana — tuotantovälineiden haltuun- 
ottaminen yhteiskunnan nimessä — on samalla sen viimei
nen itsenäinen teko valtiona. Valtiovallan sekaantuminen 
yhteiskunnallisiin suhteisiin käy alalla toisensa jälkeen tar
peettomaksi ja kuolee silloin itsestään. Ihmisten hallitsemi
sen tilalle tulee asiain hallitseminen ja tuotantoprosessin joh
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taminen. Valtiota ei ’’poisteta”, se kuolee. Tältä pohjalta on 
arvosteltava fraasia ’’vapaasta kansanvaltiosta” niin hetkelli
seen agitatooriseen oikeutukseensa kuin lopulliseen tieteelli
seen riittämättömyyteensäkin nähden; tältä pohjalta on ar
vosteltava myös niinkutsuttujen anarkistien vaatimusta, että 
valtio on poistettava heti paikalla.

Kaikkien tuotantovälineiden ottaminen yhteiskunnan hal
tuun on väikkynyt niin yksilöiden kuin kokonaisten lahkokun
tienkin silmien edessä useimmiten enemmän taikka vähem
män epäselvänä tulevaisuuden ihanteena siitä pitäen, kun ka
pitalistinen tuotantotapa astui historian näyttämölle. Mutta 
vasta sitten se saattoi tulla mahdolliseksi, vasta sitten tulla 
historialliseksi välttämättömyydeksi, kun sen toteuttamisen 
aineelliset edellytykset olivat olemassa. Sitä, samoinkuin mi
tään muutakaan historiallista edistysaskelta, ei tee toteutet
tavaksi pelkästään käsitys, että luokkien olemassaolo on risti
riidassa oikeuden, tasa-arvoisuuden yms. kanssa, ei pelkkä 
näiden luokkien poistamisen tahtominenkaan, vaan määrätyt 
uudet taloudelliset edellytykset. Yhteiskunnan jakaantumi
nen riistäviin ja riistettyihin, hallitsevaan ja sorrettuun luok
kaan oli välttämätön seuraus tuotannon varhaisemmasta al
haisesta kehityksestä. Niinkauan kuin yhteiskunnallinen 
kokonaistyö antaa vain sellaisen tuloksen, joka ainoastaan hie
man ylittää sen, mitä tarvitaan, jotta kaikki hädin tuskin 
tulisivat toimeen, siis niinkauan kuin työ vaatii yhteiskunnan 
jäsenten suurelta enemmistöltä kaiken tai melkein kaiken 
ajan, niinkauan tämä yhteiskunta välttämättömästi jakautuu 
luokkiin Yksinomaan työn orjina raatavan suuren enem
mistön rinnalle muodostuu välittömästi tuottavasta työstä va
paa luokkaa, joka huolehtii yhteiskunnan yhteisistä asioista: 
työn johtamisesta, valtion toimista, oikeudenhoidosta, tieteis
tä, taiteista jne. Työnjaon laki on siis luokkajaon pohjana. 
Tällä emme suinkaan tahdo sanoa, että tämä luokkiin jakau
tuminen olisi tapahtunut ilman väkivaltaa ja ryöväystä, ilman 
viekkautta ja petosta, ja että hallitseva luokka kerran satu
laan päästyään olisi koskaan laiminlyönyt valtansa lujitta
misen työtätekevien luokkien kustannuksella ja yhteiskunnal
lisen johtoasemansa muuttamisen suurten joukkojen lisätyksi 
riistämiseksi.

Mutta vaikka luokkiin jakautumisella täten on tietty his
toriallinen oikeutuksensa, niin sillä on se ainoastaan määrät
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tyyn aikaan, määrättyihin yhteiskunnallisiin oloihin nähden. 
Se perustui riittämättömään tuotantoon; sen tulee poista
maan nykyaikaisten tuotantovoimien täydellinen kehitys. Ja 
tosiasiassa yhteiskunnallisten luokkien poistamisen edellytyk
senä on se historiallinen kehitysaste, jolloin ei ainoastaan 
tämän taikka tuon määrätyn hallitsevan luokan, vaan yli
päänsä hallitsevan luokan, siis itse luokkaeroavaisuuden ole
massaolo on tullut anakronismiksi, yli aikansa eläneeksi. Sen 
edellytyksenä siis on tuotannon sellainen kehitysaste, jolla 
tuotantovälineiden ja tuotteiden omistus ja niiden mukana 
poliittisen vallan, valistuksen ja henkisen johdon yksityisoi
keuden anastaminen jonkun erikoisen yhteiskuntaluokan kä
siin on käynyt ei vain tarpeettomaksi, vaan vieläpä taloudel
lisesti, poliittisesti ja älyllisesti kehityksen esteeksi. Tämä 
kohta on nyt saavutettu. Porvariston poliittinen ja henkinen 
vararikko tuskin on enää sille itselleenkään salaisuus, ja sen 
taloudellinen vararikko toistuu säännöllisesti joka kymmenes 
vuosi. Jokaisessa pulassa yhteiskunta läkähtyy omien, mutta 
käyttökykynsä ulkopuolella olevien tuotantovoimiensa ja tuot- 
teittensa taakan alla, ja seisoo avuttomana sen mielettömän 
ristiriidan edessä, että tuottajilla ei ole mitään kulutettavaa, 
koska puuttuu kuluttajia. Tuotantovälineiden laajenemis- 
voima katkoo ne siteet, joilla kapitalistinen tuotantotapa ne 
kahlehtii. Tuotantovälineiden vapauttaminen näistä siteistä 
on ainoana ennakkoehtona tuotantovoimien katkeamattomal
le, yhä nopeammin edistyvälle kehitykselle ja samalla itse 
tuotannon käytännöllisesti katsoen rajattomalle lisääntymi
selle. Eikä siinä kyllin. Tuotantovälineiden yhteiskunnalli
nen omistaminen poistaa paitsi tuotannon nykyisen keinote
koisen esteen, myöskin tuotantovoimien ja tuotteiden suora
naisen hävittämisen ja tuhoamisen, mikä nykyään on tuotan
non kiertämättömänä seuralaisena ja mikä pulissa saa
vuttaa huippunsa. Edelleen tuotantovälineiden yhteiskun
nallinen omistus vapauttaa koko yhteiskuntaa varten suuret 
määrät tuotantovälineitä ja tuotteita, poistamalla nykyisin 
hallitsevien luokkien ja niiden poliittisten edustajain järjettö
män ylellisen tuhlauksen. Mahdollisuus turvata yhteiskun
nallisen tuotannon avulla yhteiskunnan kaikille jäsenille toi
meentulo, joka paitsi sitä, että se aineellisesti on täysin riit
tävä ja tulee päivä päivältä yhä runsaammaksi, takaa heille 
myös tilaisuuden kaikin puolin vapaasti kehittää ja toteuttaa
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ruumiillisia ja henkisiä kykyjään, tämä mahdollisuus on nyt 
ensi kerran olemassa, mutta se on olemassa.1

Yhteiskunnan ottaessa haltuunsa tuotantovälineet poistuu 
samalla tavaratuotanto ja sen mukana tuotteen valta tuotta
jiin nähden. Anarkian tilalle yhteiskunnallisessa tuotannos
sa asetetaan suunnitelmallinen, tietoinen järjestys. Yksilölli
nen olemassaolontaistelu lakkaa. Vasta silloin ihminen mää
rätyssä mielessä eroaa lopullisesti eläinkunnasta, astuu eläi
mellisistä olemassaolonehdoista todella inhimillisiin. Ihmisiä 
ympäröivien elinehtojen piiri, joka tähänasti on hallinnut ih
mistä, joutuu nyt ihmisten hallinnan ja valvonnan alaiseksi, 
ihmisten, joista nyt ensikerran on tullut tietoisia, todellisia 
luonnonvaltiaita, koska ja sikäli kuin heistä tulee oman yh- 
teiskunnallistumisensa valtiaita Heidän oman yhteiskunnal
lisen toimintansa lakeja, jotka siihen saakka ovat olleet heitä 
vastassa vieraina, heitä hallitsevina luonnonlakeina, ihmiset 
tulevat silloin täydellä asiantuntemuksella käyttämään hy
väkseen ja sen kautta hallitsemaan niitä. Ihmisten oma yh
teiskunnallistuminen, mikä siihen asti oli heitä vastassa luon
non ja historian pakoittamana, tulee nyt heidän vapaaksi 
teokseen. Objektiiviset, vieraat voimat, jotka siihen saakka 
hallitsivat historiaa, joutuvat ihmisten itsensä valvottaviksi. 
Vasta siitä alkaen ihmiset tulevat itse täysin tietoisesti teke
mään historiansa, vasta siitä alkaen heidän liikkeellepanemil- 
laan yhteiskunnallisilla syillä tulee olemaan etupäässä ja alati 
kasvavassa määrässä myös heidän tahtomansa vaikutukset. 
Se on ihmiskunnan hyppäys välttämättömyyden valtakun
nasta vapauden valtakuntaan.

*
Lopuksi teemme esittämästämme kehityskulusta lyhyen 

yhteenvedon:
1 Muutama luku antanee likipitäisen käsityksen nykyaikaisten tuo

tantovälineiden tavattomasta laajenemisvoimasta jo kapitalistisen 
puristuksenkin alla. Giffenin laskelmien mukaan teki Ison-Britan- 
nian ja Irlannin rikkauksien kokonaissumma pyöreissä luvuissa:

v. 1814 2.200 miljoonaa puntaa eli 44 miljardia mk (Saksan) 
v. 1865 6.100 „ „ „ 122
v. 1875 8.500 „ „ „ 170

Mitä tulee tuotantovälineiden ja tuotteiden tuhoamiseen pulissa, 
niin laskettiin Saksan teollisuudenharjoittajain toisessa kongressissa 
Berliinissä helmik. 21 p:nä 1878, yksistään Saksan rautateollisuuden 
kokonaistappio viimeisessä pulassa 455 miljoonaksi markaksi. — (En
gelsin huomautus.)
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I. Keskiaikainen yhteiskunta: yksityinen pientuotanto. 
Tuotantovälineet tarkoitettu yksityiskäyttöä varten, siksi al
kuperäisen kömpelöitä, vähäpätöisiä, heikosti tehoavia. Tuo
tanto joko tuottajan itsensä tai hänen feodaaliherransa väli
töntä käyttöä varten. Vain siellä, missä on tuotannon ylijää
mää tämän kulutuksen yli, tarjotaan ylijäämä myytäväksi ja 
lankeaa vaihdettavaksi: tavaratuotanto siis vasta syntymässä; 
mutta jo nyt sisältää se ituna yhteiskunnallisen tuotannon 
anarkian.

II. Kapitalistinen vallankumous: Teollisuuden mullistami
nen lähinnä yksinkertaisen yhteistyön ja manufaktuurin 
avulla. Siihen asti hajallaan olleiden tuotantovälineiden kes
kittyminen suuriin verstaisiin, samalla niiden muuttuminen 
yksityisen tuotantovälineistä yhteiskunnallisiksi — muutos, 
joka ei yleensä koske vaihdon muotoa. Vanhat omistusmuo
dot jäävät voimaan. Kapitalisti astuu esille: tuotantovälinei
den omistajana ottaa hän omakseen myös tuotteet ja tekee 
näistä tavaroita. Tuotanto on tullut yhteiskunnalliseksi toi
minnaksi; vaihto ja sen kanssa omistus jäävät edelleen yksi
löllisiksi toiminnoiksi, yksityisten toiminnoiksi: Yhteiskun
nallisen tuotteen ottaa omakseen yksityiskapitalisti. Perus
ristiriita, josta saavat alkunsa kaikki ristiriidat, joissa nykyi
nen yhteiskunta liikkuu ja jotka suurteollisuus tuo päivän
valoon.

A. Tuottajan eroaminen tuotantovälineestä. Työläisen 
tuomitseminen elinkautiseen pakkotyöhön. Proletariaatin ja 
porvariston välinen vastakohta.

B. Kasvavassa määrässä ilmenevät ja yhä tehokkaimmin 
vaikuttavat ne lait, jotka hallitsevat tavaratuotantoa. Hilli
tön kilpailu. Ristiriita yksityisen tehtaan yhteiskunnallisen 
organisation ja kokonaistuotannon yhteiskunnallisen anar
kian välillä.

C. Toisaalta koneiston täydellistäminen, josta kilpailu on 
tehnyt pakkokäskyn jokaiselle yksityiselle tehtailijalle, ja jo
ka merkitsee samaa kuin työläisten yhä lisääntyvä työstä syr
jäyttäminen: teollisuuden lisäarmeija. — Toisaalta tuotannon 
rajaton kasvu, samoin kilpailun pakkolaki jokaiselle tehtaili
jalle. — Näistä molemmista syistä tuotantovoimien tavaton 
kehitys, tarjonta ylittää kysynnän, liikatuotanto, markkinoi
den ylenmääräinen täyttyminen, kymmenvuosittain pulia, 
virheellinen kiertokulku: toisaalta, liikamäärä tuotantoväli-
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neitä ja tuotteita, toisaalta liikamäärä työläisiä, joilla ei ole 
tointa ja elämänvälineitä. Mutta nämä kaksi tuotannon ja 
hyvinvoinnin vipua eivät voi yhtyä, koska tuotannon kapita
listinen muoto kieltää tuotantovoimia toimimasta, tuotteita 
kiertämästä, jolleivät ne sitä ennen ole muuttuneet pääomak
si: minkä juuri niiden oma liikamäärä estää. Ristiriita on 
kasvanut järjettömyydeksi: tuotantotapa kapinoi vaihtomuo
toa vastaan. Porvaristo on tullut kykenemättömäksi enää joh
tamaan yhteiskunnallisia tuotantovoimia.

D. Kapitalistit itse pakoitetut osittain tunnustamaan tuo
tantovoimien yhteiskunnallisen luonteen. Suurten tuotanto
ja liikeorganismien ottaminen ensin osakeyhtiöiden, myöhem
min trustien, vihdoin valtion omaisuudeksi. Porvaristo osoit
taa olevansa tarpeeton luokka: palkatut henkilöt suorittavat 
nyt sen kaikki yhteiskunnalliset toiminnat.

III. Proletaarinen vallankumous, ristiriitojen ratkaisu: 
proletariaatti valtaa valtiovallan ja muuttaa tämän vallan 
avulla porvariston käsistä luiskahtaneet yhteiskunnalliset tuo
tantovälineet valtion omaisuudeksi. Tällä toimenpiteellä va
pauttaa se tuotantovälineet niiden aikaisemmasta pääoma- 
ominaisuudesta ja antaa niiden yhteiskunnalliselle luonteelle 
vapauden päästä täysin esille. Suunnitelmallinen yhteiskun
nallinen tuotanto tulee nyt mahdolliseksi. Tuotannon kehitys 
tekee eri yhteiskuntaluokkien olemassaolosta anakronismin. 
Sitä mukaa kuin yhteiskunnallinen anarkia katoaa, raukeaa 
myöskin valtion poliittinen auktoriteetti. Ihmiset, jotka ovat 
vihdoinkin oman yhteiskunnallisuutensa valtiaita, tulevat sa
malla luonnon valtiaiksi, itsensä valtiaiksi — vapaiksi.

Tämän maailman vapauttavan teon toteuttaminen on ny
kyaikaisen proletariaatin historiallinen kutsumus. Tämän 
teon historiallisten ehtojen ja samalla itse sen luonteen tut
kiminen perinpohjin sekä siten toimimaan määrätyn sorretun 
luokan saattaminen tietoiseksi sen oman toiminnan ehdoista 
ja luonnosta — se on proletaarisen liikkeen teoreettisen il
mauksen, tieteellisen sosialismin tehtävä.

III. Tuotanto
Kaiken edellä esitetyn jälkeen lukija ei hämmästyne saa

dessaan tietää, että viimeisessä luvussa esitetty sosialismin 
pääpiirteiden kehitys ei lainkaan ole herra Duhringin mielen
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mukainen. Päinvastoin. Hänen täytyy viskata se kaiken tuo
mitun kadotukseen, muiden ’’historiallisen ja loogillisen mieli- 
kuvittelun sekasikiöiden”, ’’villien mielikuvarakennelmien”, 
"sekavien utukuvitelmien” jne. joukkoon. Hänelle ei sosia
lismi suinkaan ole historiallisen kehityksen välttämätön tulos, 
ja sitäkin vähemmän se on karkeasti aineellisten, pelkästään 
ruokkimistarkoitusta palvelevien nykyajan taloudellisten eh
tojen tulos. Hän on laatinut omansa paljon paremmin. Hä
nen sosialisminsa on viimekäden lopullinen totuus; se on ’’yh
teiskunnan luonnollinen järjestelmä”, sen juuret ovat ’’oikeu
denmukaisuuden yleismaailmallisessa periaatteessa”, ja kun 
hän ei kuitenkaan voi välttyä ottamasta huomioon vallitsevaa, 
tähänastisen syntisen historian luomaa tilaa parantaakseen 
sitä, niin on sitä pidettävä pikemminkin onnettomuutena 
oikeudenmukaisuuden puhtaalle periaatteelle. Kuten kaiken 
muun, luo herra Duhring sosialisminsakin kahden kuulun 
miehensä avulla. Sensijaan, että nuo kaksi sätkyukkoa näyt- 
telisivät herraa ja orjaa, kuten tähän asti ovat tehneet, esittä
vät ne vaihteen vuoksi kerran näytöksen tasa-arvoisuudesta 
— ja Dühringin sosialismi on pääpiirteissään valmis.

Siksi on selittelyittä selvää, että herra Diihringistä ei aika- 
ajoin ilmenevillä teollisuuspulilla ole sitä historiallista merki
tystä, minkä me niille tahdomme antaa. Pulat ovat hänen 
mielestään vain ohimeneviä poikkeamia ’’normaalitilasta”, ja 
ne antavat korkeintaan aiheen ’’säännellyn järjestyksen pys
tyttämiseen”. Se ’’tavallinen tapa”, että pulat selitetään joh
tuviksi liikatuotannosta, ei lainkaan riitä hänen "täsmälli
semmälle käsitykselleen”. Kuitenkin tuollainen selitys ’’käy
nee sallittavaksi ehkä erikoispulille erikoisilla aloilla”. Tähän 
kuuluu esim. "kirjamarkkinain liiallinen täyttyminen sellai
silla teoksilla, joista äkkiä otetaan jälkipainoksia ja jotka ovat 
tarkoitetut joukkomenekkiä varten”. Herra Duhring saattaa 
nyt kyllä laskeutua vuoteelleen siinä hurskaassa tietoisuudes
sa, että hänen kuolemattomat teoksensa eivät milloinkaan ai
heuta tällaista onnettomuutta maailmalle. Mutta suurissa 
pulissa ei ilmene liikatuotanto, vaan päinvastoin ’’kansan ku
lutuksen jälkeen jääminen . . keinotekoisesti synnytetty ali- 
kulutus . . . kansan tarpeen (!) luonnollisen kasvun jarrutta
minen, mikä tekee lopulta niin kriitilliseksi kuilun varastojen 
ja menekin välillä”. Ja tälle pulateorialleen hän on sitten 
onnellisesti löytänyt erään kannattajankin.

Ikävä vain, että joukkojen alikulutus, joukkojen kulutuksen
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rajoittaminen ylläpitoa ja suvun jatkamista varten välttämät
tömään määrään ei ole mikään uusi ilmiö. Se on ollut ole
massa niin kauan, kun on ollut riistäviä ja riistettyjä luokkia. 
Kansan suuret joukot alikuluttavat jopa niinäkin historialli
sina aikoina, jolloin niiden asema on ollut erikoisen suotuisa, 
esim. Englannissa 15. vuosisadalla. Milloinkaan ne eivät ole 
lähestulkoonkaan saaneet kulutettavakseen omaa vuosittais
ta kokonaistuotettaan. Kun nyt siis alikulutus on ollut vaki
nainen historiallinen ilmiö vuosituhansien ajan, mutta pulissa 
purkautuva, yleinen menekin tyrehtyminen liikatuotannon 
seurauksena on ollut havaittavissa vasta viiden vuosikymme
nen ajan, niin tarvitaan herra Duhringin koko vulgääritalous- 
tieteellinen pintapuolisuus selvittämään uuden yhteentör
mäyksen vuosituhansia vanhan alikulutuksen, eikä liikatuo
tannon uuden ilmiön avulla. Tämä on samaa, kuin jos mate
matiikassa tahdottaisiin kahden suureen, vakion ja muuttu
vaisen suhteen muuttuminen selittää johtuvaksi siitä, että va
kio on pysynyt samana, eikä siitä, että muuttuvainen suure 
on muuttunut. Kansan suurten joukkojen alikulutus on 
kaikkien riistolle perustuvien yhteiskuntamuotojen, siis myös
kin kapitalistisen yhteiskunnan välttämätön ehto. Mutta 
vasta kapitalistinen tuotantomuoto vie puliin. Joukkojen ali
kulutus on siis myöskin pulien ennakkoehto ja esittää niissä 
jo kauan sitten tunnustettua osaa; mutta tämä ei yhtään sel
vitä meille nykyisten pulien syitä eikä sitä, miksi pulia ei ollut 
aikaisemmin.

Herra Diihringillä on yleensäkin omituiset käsitykset 
maailmanmarkkinoista. Me näimme, miten hän yrittää sel
vittää todellisia teollisia erikoispulia Leipzigin kirjamarkki- 
noille kuvittelemansa täysipainoisen saksalaisen kirjallisuu
den pulan avulla, myrskyn merellä myrskyllä vesilasissa aito 
saksalaisen kirjatoukan tapaan. Hän kuvittelee edelleen, et
tä nykyisen kapitalistisen tuotannon muka täytyy ’’menekkei- 
neen pyöriä etupäässä itse omistavien luokkien piirissä”, mikä 
ei estä häntä vain 16 sivua myöhemmin esittämästä ratkaise
vina uudenaikaisina teollisuuksina rauta- ja puuvillateolli
suutta, siis juuri niitä kahta tuotannonhaaraa, joiden tuotteet 
vain häviävän pieneltä osaltaan kulutetaan omistavien luok
kien piirissä, ja enemmän kuin mitkään muut tuotetaan jouk- 
kokulutusta varten. Otammepa minkä kysymyksen tahansa, 
häneltä emme saa vastaukseksi muuta kuin tyhjää ristiriitais
ta loruilua. Ottakaamme esimerkki puuvillateollisuuden alal-
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ta Kun yhdessä ainoassa suhteellisen pienessä Oldham’in 
kaupungissa — eräs niistä 50.000—100.000 henkilön asutta
mista, puuvillateollisuutta harjoittavista kaupungeista, joita 
Manchesterin ympärillä on tusinan verran — kun tässä ai
noassa kaupungissa niiden kehrien luku, joilla kehrättiin yk
sinomaan 32 numeron lankaa, lisääntyi neljässä vuodessa, 
1872—1875, 2’/2 miljoonasta 5 miljoonaan, joten yhdessä ai
noassa keskisuuressa kaupungissa Englannissa on yhtä ai
noata lankanumeroa kehräämässä yhtä paljon kehriä kuin 
koko Saksan ja Elsassin puuvillateollisuudessa, ja kun paisu
minen on tapahtunut suunnilleen samassa suhteessa Englan
nin ja Skotlannin puuvillateollisuuden muissa haaroissa ja 
muilla aloilla, niin tarvitaan aimo annos juurekasta julkeutta 
voidakseen selittää puuvillalankojen ja kankaiden koko ny
kyisen menekkipysähdyksen johtuvan englantilaisten kansan
joukkojen alikulutuksesta eikä Englannin puuvillatehtaiden 
liikatuotannosta.1

Tämä riittääkin. Ei kannata kiistellä ihmisten kanssa, 
jotka taloustieteen alalla ovat niin tietämättömiä, että pitä
vät Leipzigin kirjamarkkinoita ylipäänsä markkinoina nyky
aikaisen teollisuuden mielessä. Todetkaamme senvuoksi vain, 
että herra Duhring osaa edelleen kertoa meille pulista vain 
sen, että niissä ei ole kysymys muusta kuin ’’tavallisesta vaih
telusta liiallisen jännityksen ja herpaantumisen välillä”, että 
yletön keinottelu ”ei johdu yksinomaan yksityisyrityksien 
suunnittelemattomasta kasaamisesta”, vaan että ’’myöskin 
yksityisten yrittäjien hätiköinti ja yksityisen varovaisuuden 
puute on luettava liikatarjonnan syntymisen syihin”. Ja mi
kä on taas hätiköinnin ja yksityisen varovaisuuden puuttu
misen ’’syntymisen syy”? Juuri tuo sama kapitalistisen tuo
tannon suunnittelemattomuus, mikä ilmenee yksityisyrityk
sien suunnitelmattomassa kasaamisessa. Se, että pitää jon
kin taloudellisen tosiasian kääntämistä moraaliseksi syytök
seksi uuden syyn paljastamisena, se on niinikään aika vah
vaa ’’hätiköimistä”.

Jättäkäämme pulien käsittely tähän. Osoitettuamme edel
lisessä luvussa, kuinka ne välttämättömästi syntyvät kapita

1 Pulien selittäminen alikulutuksesta johtuviksi on alkuaan lähtöi
sin Sismondista, ja hänen esittämänään on tässä selityksessä vielä 
jotain järkeä. Sismondilta sen on lainannut Rodbertus, ja Rodber- 
tukselta herra Duhring on sen vuorostaan kopioinut itselleen ominai
sella pintapuolisella tavalla. — (Engelsin huomautus.)
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listisesta tuotantotavasta ja mikä on niiden merkitys itse tä
män tuotantotavan pulina, yhteiskunnallisen mullistuksen 
pakkokeinoina, ei meidän tästä asiasta enää tarvitse lisätä 
sanaakaan herra Diihringin pintapuolisuuksia vastaan. Siir
tykäämme hänen myönteisiin luomuksiinsa, ’’yhteiskunnan 
luonnolliseen järjestelmään”.

Tämä, ’’oikeudenmukaisuuden yleismaailmalliselle peri
aatteelle” rakennettu, ja siis ikävien aineellisten tosiasiain 
kaikesta huomioonottamisesta vapaa järjestelmä on talous- 
kommuunien liitto, kommuunien, joiden kesken vallitsee ’’va
paa siirtymisoikeus ja uusien jäsenten vastaanottamispakko 
tiettyjen lakien ja hallintonormien mukaisesti”. Talouskom- 
muuni itse on ennen kaikkea ’’koko ihmiskunnan historialle 
tärkeä kaikenkäsittävä kaavio” ja jättää kauas taakseen esim. 
erään Marxin ’’harhaanjohtavat puolinaisuudet”. Se merkit
see ’’niiden henkilöiden yhteyttä, joita määrätyn maa-alueen 
ja tuotantolaitosryhmän julkinen käyttöoikeus sitoo yhteiseen 
toimintaan ja yhteiseen osuuteen tuloksesta”. Julkinen oi
keus on ’’oikeutta esineisiin . . . puhtaasti julkisessa suhteessa 
luontoon ja tuotantolaitoksiin”. Mitä tämän pitäisi merkitä, 
sillä halkokoot päitään talouskommuunin tulevat juristit, me 
luovumme kaikesta yrityksestäkin. Vain sen verran saamme 
tietää, että se ei lainkaan ole samaa kuin ’’työväenyhdistyk
sien korporatiivinen omistus”, yhdistysten, jotka eivät poista 
keskinäistä kilpailua eivätkä edes palkkariistoa. Minkä ohel
la sivumennen tehdään se huomautus, että jonkin ’’yhteis
omistuksen” kuvitelma, sellaisena kuin se Marxillakin esiin
tyy, on ’’vähintäänkin epäselvä ja arveluttava, koska tämän 
tulevaisuudenkäsityksen ymmärretään aina merkitsevän vain 
työläisryhmien korporatiivista omistusta”. Tässä on taas yksi 
monista herra Diihringin niin tavallisista vääristelyn ’’kur
jista kaavamaisuuksista”, ’’joiden vulgäärisestä ominaisuudes
ta (kuten hän itse sanoo) vain vulgääri sana ’julkea’ olisi ai
van sopiva”; se on samalla tavoin ilmasta siepattu vale kuin 
herra Diihringin toinenkin keksintö, että yhteisomistus 
Marxilla muka on ’’samalla yksilöllistä ja yhteiskunnallista 
omistusta”.

Joka tapauksessa näyttää tämän verran selvältä: jonkin 
talouskommuunin ’’julkinen oikeus” työvälineisiinsä on kum
minkin yksinomaista omistusoikeutta jokaiseen muuhun ta- 
louskommuuniin nähden ja myös yhteiskuntaan ja valtioon 
nähden. Mutta se ei saa oikeuttaa ’’täydelliseen sulkeutunei
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suuteen ulkomaailmasta, sillä eri talouskommuunien välillä 
on siirtymisvapaus ja uusien jäsenten vastaanottamispakko 
määrättyjen lakien ja hallintonormien mukaan . . . samaan 
tapaan . . . kuin nykyään kuuluminen johonkin poliittiseen 
muodostumaan ja osanotto yhteisön taloudellisiin toimiin”. 
On siis oleva rikkaita ja köyhiä talouskommuuneja, ja tasoi
tus tapahtuu siten, että väestö virtaa pois köyhistä kommuu
neista rikkaisiin kommuuneihin. Kun herra Diihring siis 
tahtoo poistaa tuotteiden kilpailun eri kommuunien väliltä 
kaupan yhteiskunnallisen järjestämisen avulla, niin hän jät
tää rauhassa jatkumaan tuottajien kilpailun. Esineet poiste
taan kilpailun piiristä, ihmiset jäävät sen alaisuuteen.

Tällä emme vielä läheskään ole suoriutuneet ’’julkisesta oi
keudesta”. Kaksi sivua myöhemmin selittää herra Diihring: 
kauppakommuuni ulottuu ’’lähinnä niin laajalle, kuin se po- 
liittis-yhteiskunnallinen alue, jonka asukkaat ovat yhtyneet 
yhtenäisiksi oikeussubjektiksi, ja joilla tässä ominaisuudessa 
on käytettävänään kaikki maa, asunnot ja tuotantolaitokset”. 
Siis sittenkään ei käyttöoikeus ole yksityisillä kommuuneilla, 
vaan koko kansalla. ’’Julkinen oikeus”, ’’oikeus esineisiin”, 
’’julkinen suhde luontoon” jne. eivät siis ole pelkästään ’’vä
hintään epäselvää ja arveluttavaa”, vaan välittömässä risti
riidassa itsensä kanssa. Tämä on tosiaan, ainakin mikäli jo
kainen talouskommuuni on samalla oikeussubjekti, ’’samalla 
yksilöllistä ja yhteiskunnallista omaisuutta”, ja tämä viime
mainittu, siis taaskin ’’sumuinen sekasikiö”, vain herra Diih- 
ringillä itsellään tavattavissa.

Joka tapauksessa talouskommuuni käyttää työvälineitään 
tuotantotarkoituksessa. Kuinka tämä tuotanto tapahtuu? 
Kaiken sen mukaan, minkä saamme herra Duhringiltä tietää, 
aivan vanhaan malliin, vain sillä erotuksella, että kapitalis
tien tilalle astuu kommuuni. Korkeintaan saamme tietää, et
tä ammatin valinta nyt vasta on jokaiselle yksilölle vapaa, ja 
että on olemassa samanlainen työnteon velvollisuus.

Kaiken tähänastisen tuotannon perusmuotona on työnjako 
toisaalta yhteiskunnan, toisaalta kunkin yksityisen tuotanto
laitoksen piirissä. Miten suhtautuu siihen herra Duhringin 
"yhteisö”?

Ensimmäinen suuri yhteiskunnallinen työnjako on kaupun
gin ja maaseudun välinen eroavuus. Tämä vastakohta on 
herra Diihringin mukaan ’’asian luonnon mukaan välttämä
tön”. Mutta ”on ylipäänsä arveluttavaa ajatella kuilua maa
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talouden ja teollisuuden välillä . . . täyttämättömäksi. Tosi
asiassa jo nyt on olemassa määrättyä vakinaista lähentymistä, 
mikä tulevaisuudessa lupaa vielä huomattavasti lisääntyä”. 
Ja nyt on nähkääs kaksi teollisuutta tunkeutunut maanvil
jelykseen ja maatalouteen: ’’ensi sijassa viinanpoltto ja toi
seksi juurikassokerin valmistus . . . spriin tuotanto on merki
tyksensä puolesta sellainen, että sitä pikemmin väheksytään 
kuin liioitellaan”. Ja ’’jos suurempien teollisuuspiirien olisi 
mahdollista joidenkin keksintöjen seurauksena muovautua 
siten, että kävisi välttämättömäksi sijoittaa tuotantoa maa
seudulle ja nojata välittömästi raaka-aineiden tuotantoon”, 
niin siten heikkenisi kaupungin ja maaseudun välinen vasta
kohta ja ’’saataisiin mitä laajin perusta sivistyksen kehityk
selle”. Sitäpaitsi ’’jotain tämäntapaista voisi tulla kysymyk
seen vielä toistakin tietä. Teknillisten vaatimusten lisäksi 
tulevat yhä enemmän ja enemmän kysymykseen yhteiskun
nalliset tarpeet, ja jos viimemainitut tulevat määrääviksi ih
misten toimien ryhmityksessä, silloin ei enää ole mahdollista 
halveksia niitä etuja, jotka johtuvat maaseudun töiden järjes
telmällisen läheisestä yhteydestä teknillisen muokkaustyön 
tehtävien kanssa”.

Talouskomm uunissahan juuri tulevat kysymykseen yhteis
kunnalliset tarpeet, ja näin se kai kiirehtii omaksumaan täy- 
dellisimmässä mitassa tuon yllämainitun edun, maatalouden 
ja teollisuuden yhdistämisen? Herra Duhring ei kai jätä kyl
lin laajasti kertomatta meille ’’täsmällisempiä käsityksiään” 
talouskommuunin suhteesta tähän kysymykseen? Pettynyt 
olisi kuitenkin se lukija, joka tätä odottaisi. Yllämainitut lai
hat, epäselvät, taaskin Preussin maaoikeuden viinaa poltta
van ja sokeria valmistavan pätevyyspiirin sisällä liikkuvat lat
teudet — siinä kaikki, mitä herra Duhringillä on sanottavana 
kaupungin ja maaseudun vastakohdasta nykyään ja tulevai
suudessa.

Siirtykäämme työnjaon yksityiskohtiin. Tässä herra Duh
ring on jo hieman ’’täsmällisempi”. Hän puhuu ’’henkilöstä, 
jonka on antauduttava yksinomaan yhdelle toiminta-alalle”. 
Jos järjestettävänä on uusi tuotannon haara, niin kysymys on 
yksinkertaisesti siitä, voidaanko hankkia tietty määrä hen
kilöitä, jotka antautuvat tuottamaan yhtä valmistetta, ja sa
malla tarpeellinen kulutus (!) tälle. Mikään tuotantohaara 
tuossa yhteisössä ”ei vaadi paljon väkeä”. Ja yhteisössä on 
myös olemassa ’’elämäntapansa mukaan erikoistuneita talou
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dellisia ihmislajeja”. Tämän mukaan jäävät asiat tuotannon 
piirissä suunnilleen ennalleen. Tähänastisessa yhteiskunnas
sa on muuten vallinnut ’’väärä työnjako”; mutta miten se 
on ilmennyt, ja millä se talouskommuunissa korvataan, siitä 
saamme tietää vain tämän: ’’Mitä tulee itse työnjaon huo
mioonottamiseen, niin olemme jo ylempänä sanoneet, että se 
voidaan pitää ratkaistuna, niin pian kuin on otettu huomioon 
erilaiset luonnonolot ja henkilölliset kyvyt.” Henkilöllisten 
kykyjen ohella vaikuttaa vielä henkilökohtainen taipumus: 
’’Viehättyminen sellaiseen toimintaan, joka kysyy enemmän 
kykyjä ja valmennusta, perustui yksinomaan taipumukseen 
tähän toimeen ja juuri tämän eikä minkään muun asian har
joittamisen (jonkin asian harjoittaminen!) iloon.” Mutta 
täten yhteisössä tulee kiihoitetuksi kilpailua ja ’’tuotanto itse 
saa tietynlaista mielenkiintoa, ja tuo tylsä tuotanto, joka saa 
arvoa vain voiton keinona, ei enää tule olemaan yhteiskunnal
listen suhteiden leimaa-antavana tilana”.

Missään yhteiskunnassa, jossa tuotanto on luontoperäisesti 
kehittynyt — ja nykyinen yhteiskunta kuuluu niihin — eivät 
tuottajat hallitse tuotantovälineitä, vaan tuotantovälineet 
hallitsevat tuottajia. Tällaisessa yhteiskunnassa muuttuu 
jokainen uusi tuotannon vipusin väistämättömästi uudeksi 
välineeksi tuottajien orjuuttamiseksi tuotantovälineiden alai
suuteen. Ennen kaikkea koskee tämä sitä tuotannon vipu
sinta, joka suurteollisuuden kehittymiseen saakka oli kaikkein 
mahtavin — työnjakoa. Heti ensimmäinen suuri työnjako, 
kaupungin ja maaseudun eroittuminen, tuomitsi maaseutu- 
väen vuosituhansiksi tylsyydentilaan, ja kaupunkilaiset kun
kin oman yksityistyönsä orjaksi. Se tuhosi edellisten henki
sen ja jälkimmäisten ruumiillisen kehityksen perustan. Jos 
talonpoika ottaa omakseen maan ja kaupunkilainen käsityön, 
niin yhtä varmasti ottaa maa omakseen talonpojan ja käsityö 
käsityöläisen. Samalla kun työ jakautuu, jakautuu myöskin 
Ihminen. Yhden ainoan toiminnan kehittämiseksi uhrataan 
kaikki muut ruumilliset ja henkiset kyvyt. Tämä. ihmisen 
surkastuminen kasvaa samassa mitassa koin työnjako, joka 
saavuttaa korkeimman kehityksensä tehdasteollisuudessa. 
Tehdasteollisuus jakaa käsityön yksityisiksi asataumnmoiksi, 
antaa kunkin niistä kullekin eri työläiselle elämäntehtäväksi, 
•ja kytkee siten hänet elinajakseen määrättyyn osatoimintaan 
ja määrättyyn työkaluun. ”Se surkastuttaa työläisen vialli
seksi kehittämällä ansarimaisesti hänen erikoistaitoansa, tu-
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kahuttaen kokonaisen maailman tuotantoviettejä ja -taipu
muksia . . . yksilö itse jaetaan, muutetaan osatyön automaat
tiseksi käyttökoneistoksi” (Marx), — käyttökoneistoksi, joka 
monissa tapauksissa saavuttaa täydellisyytensä vasta työläi
sen täydellisen ruumiillisen ja henkisen surkastumisen avulla. 
Suurteollisuuden koneisto muuttaa työläisen koneesta pelkäk
si koneen lisäkkeeksi. ’’Elinkautisesta erikoistehtävästä käyt
tää osatyökalua tulee elinkautinen erikoistehtävä palvella 
osakonetta. Konejärjestelmää käytetään väärin muuttamaan 
työläinen jo lapsesta asti osakoneen osaksi” (Marx). Eikä 
ainoastaan työläiset, myöskin työväkeä välittömästi tai vä
lillisesti riistävät luokat alistetaan työnjaon välityksellä työn
sä välikappaleiden orjiksi; henkisesti tyhjä porvari pääomansa 
ja voitonahneutensa alaiseksi; juristi luutuneiden oikeuskäsi- 
tyksiensä, jotka hallitsevat häntä itsenäisenä mahtina; ’’sivis
tyneet säädyt” yleensä moninaisen paikallisen rajottuneisuu- 
den ja yksipuolisuuden alaisiksi surkastumaan sen kasvatuk
sen vaikutuksesta, mikä typistyy heidän erikoisalansa puit
teisiin, ja senvuoksi, että ne ovat eliniäkseen kytketyt tuohon 
erikoisalaan — silloinkin, kun tämä erikoisala on pelkkää tyh- 
jäntoimitusta.

Utopistit olivat jo täydellisesti selvillä työnjaon vaikutuk
sista, toisaalta työläisen, toisaalta itse työtoiminnan surkas- 
tuneisuudesta, työtoiminnan, joka rajoittuu yhden ja saman 
otteen elinkautiseksi, yksitoikkoiseksi, mekaaniseksi toistami
seksi. Vastakohdan poistamista kaupungin ja maaseudun 
väliltä vaativat yleensä sekä Fourier että Owen vanhan työn
jaon poistamisen ensimmäisenä perusehtona. Kumpaisenkin 
käsityksen mukaan pitää väestö jakaa 600—3.000 hengen 
ryhmiin kautta maan; kukin ryhmä asuu yhteisine talouksi
neen maa-alueensa keskuksessa jättiläispalatsissa. Fourier 
puhuu kyllä siellä ja täällä kaupungeista, mutta nämä kau
pungit ovat vain neljä tai viisi tällaista lähekkäin sijaitsevaa 
palatsia. Kumpaisenkin suunnitelman mukaan osallistuu jo
kainen yhteiskunnan jäsen sekä maanviljelykseen että teolli
suuteen. Fourierilla näyttelevät viimemainitussa pääosaa 
käsityö ja tehdasteollisuus, Owenilla sitävastoin jo suurteolli
suus, ja hän vaatii jo höyryvoiman ja koneiston käyttämistä 
taloudessa. Mutta kumpikin vaatii niin maanviljelyksen kuin 
teollisuudenkin puitteissa mahdollisimman paljon vaihtelua 
jokaisen yksilön toimintaan ja sen mukaisesti nuorison kas
vattamista teknillisesti mahdollisimman monipuoliseksi.
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Kumpaisenkin mukaan pitää ihmisen kehittää itseään kaikin
puolisesti monipuolisen toiminnan avulla, ja työn pitää saada 
takaisin työnjaon kautta menettämänsä viehätys, lähinnä 
työn vaihtelun ja sitä vastaavan lyhyen jatkumisen avulla, 
kullekin eri työlle omaksutun ’’istunnon” (Fourierin sanontaa 
käyttääksemme) lyhyyden avulla. Molemmat ovat kaukana 
herra Diihringin riistäjäluokilta perimästä ajatustavasta, joka 
pitää kaupungin ja maaseudun vastakohtaa asian luonnon 
mukaan välttämättömänä, joka on sen rajoitetun käsityksen 
vanki, että tietty määrä ’’olentoja” on muka kaikissa oloissa 
tuomittu tuottamaan yhtä valmistetta, ja joka tahtoo ikuis
taa elämäntapansa puolesta erikoistuneet ’’taloudelliset ih
mislajit”, ihmiset, jotka iloitsevat juuri tämän eikä minkään 
muun asian harjoittamisesta, jotka siis ovat vajonneet niin 
alas, että iloitsevat omasta orjuudestaan ja yksipuolistumi- 
sestaan. ’’Idiootti’ Fourierin hullunrohkeimpienkin kuvitel
mien perusajatuksiin verraten, ’’korkean, hämärän ja laihan” 
Owenin laihimpiinkin ajatuksiin verraten on jatkuvasti työn
jaon kokonaan orjuuttama herra Dilhring itse vain nenäkäs 
kääpiö.

Samalla kun yhteiskunta tekee itsestään kaikkien tuotanto
välineiden valtiattaren käyttääkseen niitä yhteiskunnallisesti 
suunnitelman mukaan, poistaa se ihmisten siihenastisen or
juutuksen omien tuotantovälineittensä alaisiksi. On itsestään 
selvää, että yhteiskunta ei voi vapauttaa itseään vapautta
matta jokaista yksilöä. Vanha tuotantotapa täytyy siis pe
rinpohjin kumota, ja varsinkin täytyy vanhan työnjaon hä
vitä. Sen tilalle täytyy tulla tuotannon järjestyksen, jossa 
toisaalta kukaan yksilö ei voi sälyttää toisille omaa osuut
taan tuotannollisesta työstä, tästä inhimillisen olemassaolon 
luonnollisesta ehdosta; jossa toisaalta tuotannollisesta työstä, 
joka ennen oli orjuutuksen väline, tulee ihmisten vapauttami
sen väline, samalla kun se tarjoaa jokaiselle yksilölle tilaisuu
den kaikkien, niin ruumiillisten kuin henkistenkin kykyjensä 
kehittämiseen ja käyttämiseen kaikkiin suuntiin, järjestyksen, 
jossa työ siis muuttuu taakasta iloksi.

Tämä ei nyt enää ole mitään kuvittelua, mitään hurskaita 
toiveita. Tuotantovoimien nykyisellä kehitysasteella riittää jo 
sekin tuotannon lisääntyminen, minkä antaa pelkkä tuotan
tovoimien yhteiskunnallistaminen, kapitalistisesta tuotan
totavasta johtuvien tuotannon esteiden ja häiriöiden sekä
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tuotteiden ja tuotantovälineiden tuhlaamisen poistaminen, 
jotta kaikkien osallistuessa työhön työaika voidaan supistaa 
nykyisten käsitysten mukaan hyvin vähiin.

Vanhan työnjaon poistaminen ei myöskään ole vaatimus, 
joka olisi toteutettavissa vain työn tuottavuuden kustannuk
sella. Päinvastoin. Suurteollisuus on tehnyt sen itse tuotan
non ehdoksi. ’’Mutta konetyössä ei enää ole välttämätöntä 
tehdä tätä jakoa vakinaiseksi, niinkuin manufaktuureissa, pi
tämällä samoja työläisiä jatkuvasti samassa toimessa. Kun 
tehtaan kokonaisliike ei lähde työläisestä, vaan koneesta, voi 
henkilöiden vaihtaminen jatkuvasti tapahtua ilman työproses
sin keskeytystä ... Ja lopuksi sen nopeuden vuoksi, millä 
nuoruuden iässä työ koneen ääressä opitaan, ei myöskään 
enää ole välttämätöntä kasvattaa erityistä luokkaa työläisiä 
yksinomaan konetyöläisiksi.”1 Mutta kun koneiston kapitalis
tinen käyttötapa pakottaa edelleen jatkamaan vanhaa työn
jakoa luuduttavine osatoimintoineen huolimatta siitä, että se 
on tullut teknillisesti tarpeettomaksi, kapinoi koneisto itse 
tätä vanhentunutta jätettä vastaan. Suurteollisuuden tek
nillinen perusta on vallankumouksellinen. ’’Koneilla, kemial
lisilla prosesseilla ja muilla keinoilla muuttaa se alituisesti 
tuotannon teknillistä perustaa ja sen mukana työläisten teh
täviä ja työprosessin yhteiskunnallisia yhdistelmiä. Sen kaut
ta se yhtä alituisesti kumouksellistaa työnjaon yhteiskunnas
sa ja heittelee lakkaamatta pääomia ja työläisjoukkoja tuo
tannon alalta toiselle. Suurteollisuus edellyttää siis luon
teensa mukaisesti työn vaihtelua, toiminnon virtaamista, työ
läisten kaikinpuolista liikkuvaisuutta . . . Olemme nähneet, 
kuinka tämä absoluuttinen ristiriitaisuus . . . kuohahtaa työ
väenluokan alituisiksi uhriteurastuksiksi, työvoimien määrät
tömäksi tuhlaamiseksi ja yhteiskunnallisen anarkian hävitys- 
työksi. Tämä on kysymyksen nurja puoli. Mutta kun työn 
vaihtelu nyt voi päästä voimaan vain voittavana luonnon
lakina ja kaikkialla tiellään esteitä tapaavan luonnonlain so
keasti hävittävillä seurauksilla, tekee suurteollisuus juuri ka
tastrofeillaan kysymykseen elämästä ja kuolemasta töiden 
vaihtelun ja siten sen, että työläisten mahdollisimman suuri 
monipuolisuus tunnustetaan yleiseksi yhteiskunnalliseksi tuo- 
tannonlaiksi ja olosuhteet sovelletaan sen normaalin toteutta
misen vaatimuksia vastaaviksi. Se tekee kysymykseksi elä

1 ’’Pääoma” I, suom. s. 399. — Toim.

297



FRIEDRICH ENGELS

mästä ja kuolemasta sen, että hirvittävä, kurja, pääoman 
vaihtelevia riistämistarpeita varten varalla pidetty, käytettä
vissä oleva työläisväestö korvataan siten, että ihminen teh
dään ehdottomasti kelpaavaksi vaihteleviin työnvaatimuksiin: 
osayksilö, pelkkä yhteiskunnallisen osatehtävän suorittaja, 
korvataan kaikinpuolisesti kehittyneellä yksilöllä, jolle eri yh
teiskunnalliset tehtävät ovat vain vuorottelevia toiminta
tapoja.”1

Samalla kun suurteollisuus on opettanut meidät muutta
maan kaikkialla enemmän tai vähemmän aikaansaatavissa 
olevan molekyyliliikunnan massaliikunnaksi teknillisiin tar
koituksiin, on se huomattavassa määrässä vapauttanut teolli
sen tuotannon paikallisista rajoista. Vesivoima oli paikalli
nen, höyryvoima on vapaa. Jos vesivoima välttämättömästi 
on maaseutuun kuuluva, niin höyryvoima ei suinkaan ole 
välttämättömästi kaupunkiin kuuluva. Sen kapitalistinen 
käyttäminen keskittää sen etupäässä kaupunkeihin ja muut
taa tehdaskylät tehdaskaupungeiksi. Mutta siten se samalla 
murtaa oman toimintansa ehtoja. Höyrykoneen ensimmäi
nen vaatimus ja suurteollisuuden miltei kaikkien alojen pää- 
vaatimuksia on suhteellisen puhdas vesi. Mutta tehdaskau- 
punki muuttaa kaiken veden haisevaksi visvaksi. Siis niin 
varmasti kuin keskittyminen kaupunkeihin on kapitalistisen 
tuotannon perusehto, yhtä varmasti pyrkii jokainen yksityi
nen teollisuuskapitalisti alati pois kapitalistisen tuotannon 
välttämättömästi synnyttämistä suurkaupungeista, tuotan
toon maaseudulla. Tätä prosessia voidaan yksityiskohdittain 
tutkia Lancashiren ja Yorkshiren tekstiilialueilla; kapitalisti
nen suurteollisuus tuottaa siellä alati uusia suurkaupunkeja 
senjohdosta, että se jatkuvasti pakenee kaupungista maaseu
dulle. Samoin metalliteollisuuspiireissä, joissa osittain toiset 
syyt synnyttävät saman ilmiön.

Tämän uuden noidutun kehän, tämän nykyaikaisen teolli
suuden alati uudelleen syntyvän ristiriidan voi jälleen poistaa 
vain teollisuuden kapitalistisen luonteen kumoaminen. Vain 
sellainen yhteiskunta, joka panee tuotantovoimansa sopusoin- 
tuisesti toimimaan yhden yhtenäisen suursuunnitelman mu
kaan, voi saada teollisuuden sijoittumaan yli koko maan, jaet
tuna tavalla, joka parhaiten edistää sen omaa kehitystä ja 
tuotannon muiden aineksien säilymistä ja kehittymistä.

1 ’’Pääoma” I, suom. s. 454—455. — Toim.
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Kaupungin ja maaseudun välisen vastakohdan poistaminen 
on tämän mukaan kyllä mahdollista. Enemmänkin, se on 
tullut suorastaan välttämättömäksi teolliselle tuotannolle it
selleen samoinkuin maataloustuotannollekin, ja lisäksi vält
tämättömäksi yleiselle terveydenhoidolle. Vain sulattamalla 
yhteen kaupunki ja maaseutu voidaan poistaa nykyinen il
man-, veden- ja maanmyrkytys, vain siten nyt kaupungeissa 
kituvat kansanjoukot pääsevät siihen tilaan, että heidän ulos
tuksensa muuttuvat kasvien tuottajiksi, kun ne nyt ovat tau
tien aiheuttajia.

Kapitalistinen teollisuus on jo tehnyt itsensä suhteellisen 
riippumattomaksi raaka-aineittensa tuotantopaikkojen ah
taista rajoista. Tekstiiliteollisuus muokkaa suuressa määrin 
ulkoa tuotua raaka-ainetta. Espanjalaista rautamalmia ja
lostetaan Englannissa ja Saksassa, espanjalaista ja etelä-ame
rikkalaista kuparimalmia muokataan Englannissa. Jokainen 
hiilikenttä varustaa polttoaineella kauas omien rajojensa ul
kopuolelle vuosittain kasvavaa teollisuuspiiriä. Pitkin koko 
Euroopan rannikkoa käyvät höyrykoneet englantilaisella, pai- 
kotellen saksalaisella ja belgialaisella hiilellä. Kapitalistisen 
tuotannon kahleista vapautettu yhteiskunta voi mennä vielä 
paljon pitemmälle. Samalla kun se synnyttää kaikin puolin 
kehittyneiden tuottajien sukupolven, joista jokainen ymmär
tää koko teollisen tuotannon tieteelliset perusteet ja jokainen 
on käytännössä tutkinut useampia tuotantoaloja alusta lop
puun asti, samalla se luo uuden tuotantovoiman, joka run
saasti korvaa pitempienkin matkojen takaa tuotujen raaka- 
ja polttoaineiden aiheuttaman kuljetustyön.

Kaupungin ja maaseudun välisen eroavaisuuden poistami
nen ei siis ole mikään utopia, ei siitäkään puolelta, jolta sen 
ehtona on teollisuuden mahdollisimman tasainen jakaminen 
kautta koko maan. Sivistys on tosin jättänyt perinnöksem
me suurkaupungit, joista suoriutuminen vaatii paljon aikaa 
ja vaivaa. Mutta niistä täytyy päästä ja niistä päästään, 
vaikka se olisikin pitempiaikainen tapahtumasarja. Olipa 
Preussin kansakunnan saksalaisen valtion kohtalo mikä ta
hansa, Bismarck voi mennä hautaan ylpeän tietoisena siitä, 
että hänen mielitoiveensa toteutuu varmasti: suurkaupungit 
häviävät.

Nyt silmäiltäköön sitä herra Dhhringin lapsellista kuvitte
lua, että yhteiskunta muka voisi ottaa haltuunsa kaikki tuo
tantovälineet kumoamatta vanhaa tuotantotapaa perustei
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taan myöten, ja ennen kaikkea poistamatta vanhaa työnja
koa; että kaikesta olisi suoriuduttu niin pian kuin vain ’’ote
taan huomioon luonnonolot ja henkilökohtaiset kyvyt” — 
minkä lisäksi vielä edelleen, kuten ennenkin, kokonaiset suu
ret ihmisjoukot jäävät yhden valmisteen tuottamisen orjuut
tamiksi, yksi ainoa tuotantoala vaatii kokonaisia ’’väestöjä”, 
ja ihmiskunta jakautuu edelleen, kuten ennenkin, epälukui
siin surkastuneisiin ’’taloudellisiin ihmislajeihin”, että edel
leen on olemassa ’’kärrääjiä” ja ’’arkkitehtejä”. Yhteiskun
nan kokonaisuutena pitäisi tulla tuotantovälineiden valtiaak
si siten, että jokainen yksilö jäisi tuotantovälineensä orjaksi, 
saisi vain valita minkä tuotantovälineen orjaksi. Samoin sil- 
mäiltäköön sitä tapaa, miten herra Duhring pitää kaupungin 
ja maaseudun eroavuutta ’’asian luonnon puolesta välttämät
tömänä” ja kykenee keksimään vain pienen lievikekeinon 
erikoisesti preussilaisissa aloissa — viinanpoltosta ja juuri
kassokerin valmistuksesta; miten hän asettaa teollisuuden 
jakamisen yli koko maan riippuvaiseksi joistakin tulevista 
keksinnöistä ja siitä, että on pakko yhdistää jalostus välittö
mästi raaka-aineen tuotantoon — raaka-aineen, jota jo nyt 
käytetään yhä pitenevien taivalten takana tuotantopaikoil
taan! — ja miten hän lopuksi yrittää suojata selkäänsä väit
tämällä, että yhteiskunnalliset tarpeet tulisivat lopulta to
teuttamaan maanviljelyksen ja teollisuuden yhteyden vaik
kapa vastoin taloudellisia näkökohtia, siis vaikka siinä vaadit
taisiin taloudellisia uhrejakin!

Epäilemättä nähdäkseen, että ne kumoukselliset ainekset, 
jotka poistavat vanhan työnjaon sekä kaupungin ja maaseu
dun välisen eroavuuden ja mullistavat koko tuotannon, että 
nämä ainekset ovat idussaan jo nykyaikaisen suurteollisuu
den tuotantoehdoissa, ja että nykyinen kapitalistinen tuotan
totapa estää niiden kehitystä, pitää omata hieman laajempi 
näkökulma kuin Preussin maaoikeuden pätevyyspiiri, maan, 
jossa viina ja juurikassokeri ovat tärkeimmät teollisuustuot
teet, ja jossa kauppapulia voidaan tutkia kirjamarkkinoilla. 
Sen nähdäkseen täytyy tuntea todellinen suurteollisuus, sen 
historia ja sen nykyinen todellisuus nimenomaan siinä aino
assa maassa, joka on sen kotimaa, ja jossa se vain on saavut
tanut klassillisen kehityksensä; ja silloin ei myöskään päl
kähtäisi kenenkään päähän mataloittaa uudempaa tieteellis
tä sosialismia herra Duhringin erikoisesti preussilaiseksi 
sosialismiksi.

300



HERRA EUGEN DÜHRING TIETEEN MULLISTAJANA

IV. Jako
Näimme jo aikaisemmin, että herra Diihringin taloustiede 

typistyi lausumaksi: Kapitalistinen iuoianiotapa on sangen 
hyvä ja voi jäädä olemaan, mutta kapitalistinen jakotapa on 
pahasta ja se täytyy poistaa. Nyt havaitsemme, että herra 
Diihringin ’’sosialiteetti” ei ole mitään muuta kuin tämän 
lausuman toteuttamista mielikuvituksessa. Todellakin kävi 
Ilmi, että herra Diihringillä on tuskin mitään poistettavana 
kapitalistisen yhteiskunnan tuotantotavasta — sellaisenaan 
— että hän tahtoo säilyttää vanhan työnjaon kaikissa oleel
lisissa suhteissa, ja siksi hän ei kykene sanomaan mitään tuo
tannosta talouskommuunissaan. Tuotanto on kuitenkin ala, 
jolla kysymys on kouriintuntuvista tosiasioista, jolla siis ’’jär
kiperäinen iäntasia” saa antaa hyvin vähän tilaa vapaan sie
lunsa siiville, koska häpeän vaara on liian lähellä. Mutta ja
ko, joka herra Diihringin mukaan ei ole lainkaan yhteydessä 
tuotannon kanssa, jota hänen käsityksensä mukaan ei mää
rää tuotanto, vaan pelkkä tahdon toiminto, — sellainen jako 
on luvattu maa hänen ’’yhteiskunnalliselle alkemialleen”.

Yhtäläistä tuotantovelvollisuutta vastaa yhtäläinen kulu- 
tusoikeus talouskommuunissa ja suuren määrän talouskom- 
muuneja käsittävässä kauppakommuunissa. Siellä ’’työ . . . 
vaihdetaan toiseen työhön yhtäläisen arvioperiaatteen mu
kaan ... suoritus ja vastasuoritus edustavat siellä työsuurei- 
rten todellista yhtäläisyyttä”. Tosin tämä ’’ihmistyövoimien 
yhtäläisiksi arviointi” on pätevä, ’’vaikkapa yksilöt sitten 
ovatkin saaneet aikaan enemmän tai vähemmän, tai tilapäi
sesti eivät ole saaneet aikaan mitään”; sillä kaikkia töitä, mi
käli ne vaativat aikaa ja voimia, voidaan pitää työnsuorituk
sina — siis myös keilapeliä ja kävelyä. Mutta tuo vaihto ei 
tapahdu eri yksilöjen kesken, koska kokonaiuus on kaikkien 
tuotantovälineiden haltija, siis myöskin tuotteiden haltija, 
vaan toiselta puolen kunkin talouskommuunin ja sen yksi
tyisten jäsenten kesken, toiselta puolen eri talous- ja kauppa- 
kommuunien kesken. ’’Nimittäin yksityiset talouskommuunit 
asettavat oman piirinsä sisällä vähittäiskaupan tilalle täysin 
suunnitelmallisen myynnin”. Samaten järjestetään kauppa 
suuressa mittakaavassa: ’’Vapaan talousyhteiskunnan jär
jestelmä ... on sentähden oleva suuri vaihtolaitos, jonka 
vaihtotoimet tapahtuvat jalojen metallien antamien perustei
den avulla. Tämän perusominaisuuden väistämättömän vält-
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tämättömyyden ymmärtämisen tähden meidän kaavamme 
eroaa kaikista sumuisista kuvitelmista, joista eivät vielä ole 
vapaat nykyään yleisten sosialististen käsityksien järkiperäi- 
simmätkään muodot.”

Talouskommuuni, yhteiskunnallisten tuotteiden ensimmäi
senä omistajana, määrää tämän vaihdon tähden ’’jokaiselle 
valmistelajille yhden yhtenäisen hinnan” keskimääräisten 
tuotantokustannuksien mukaan. ’’Mitä niinkutsutut tuotan
tokustannukset nykyään . . . arvolle ja hinnalle merkitsevät, 
sen tulee (sosialiteetissa) . . . suorittamaan kulutettavan työ
määrän arvio. Nämä arviot, jotka myöskin jokaisen henkilön 
taloudellisesti yhtäläisen oikeuden periaatteen mukaan ovat 
viimekädessä johdettavissa siitä, että otetaan huomioon työ
hön osallistuneiden henkilöiden lukumäärä, nämä arviot sa
malla antavat tuotannon luonnonsuhteita ja yhteiskunnallis
ta realisoimisoikeutta vastaavan hintojen suhteen. Jalojen 
metallien tuotanto pysyy samoin kuin nyt rahan arvon mää
räävänä säätäjänä ... Tästä nähdään, että muutetussa yh
teiskuntatilassa lähinnä arvo ja sen mukana ne suhteet, jois
sa tuotteet vaihtuvat toisiinsa, eivät menetä määräysperus
tetta ja mittaa, vaan vasta nyt saavuttavat oikean pätevyy
tensä.” Paljonpuhuttu ’’absoluuttinen arvo” on vihdoinkin 
realisoitu.

Mutta kommuunin täytyy tarjota myös yksilöille mahdolli
suus tuotettujen tarvikkeiden ostamiseen kommuunilta, mak
samalla jokaiselle vastasuorituksena hänen työstään päivit
täin, viikottain tai kuukausittain määrätyn rahasumman, jo
ka on sama kaikille. ’’Yhteiskunnan kannalta katsoen on sen- 
vuoksi samantekevää, sanotaanko, että työpalkan täytyy hä
vitä, vaiko että sen pitää tulla taloudellisten tulojen yksin
omaiseksi muodoksi”. Mutta yhtäläiset palkat ja yhtäläiset 
hinnat antavat tulokseksi ’’määrällisen, joskaan eivät laadul
lista yhtäläisyyttä kulutuksessa”, ja siten on ’’oikeudenmukai
suuden yleismaailmallinen periaate” toteutettu taloudellisesti. 
Tämän tulevaisuudenpalkan tason määräämisestä sanoo her
ra Duhring meille vain, että tässä, kuten kaikissa muissakin 
tapauksissa, vaihdetaan ’’yhtäsuuri työ yhtäsuureen työhön”. 
Kuuden tunnin työstä on senvuoksi maksettava rahasumma, 
jossa niinikään esineellistyy kuusi työtuntia.

’’Oikeudenmukaisuuden yleismaailmallista periaatetta” ei 
kuitenkaan millään muotoa saa sotkea siihen karkeaan tasa- 
arvohumpuukiin, joka niin jyrkästi nostattaa porvarin kaik-
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kea, eritoten vaistovaraista työläiskommunismia vastaan. Se 
ei ole läheskään niin tinkimätön, kuin ehkä saattaisi näyttää. 
’’Taloudellisten oikeuksien periaatteellinen yhtäläisyys ei sul
je pois sitä, että siihen, mitä oikeudenmukaisuus vaatii, liit
tyy vielä erikoisen tunnustuksen ja kunnioituksen ilmaisemi
nen vapaaehtoisesti . .. Yhteiskunta kunnioittaa itseään, kun 
se kunnioittaa korkeampia suorituksia myöntämällä niistä 
kohtuullisen määrän lisää kulutettavaksi’’ Ja myöskin herra 
Duhring kunnioittaa itseään, kun hän sulattamalla yhteen 
kyyhkysen viattomuuden ja käärmeen viisauden on näin lii- 
kuttavasti huolehtinut tulevaisuuden diihringien kohtuulli
sesta lisäkulutuksesta.

Näin on kapitalistinen jakotapa lopullisesti poistettu. Sillä 
’’jos otaksutaan, että tällaisen tilan vallitessa jollakin olisi 
hallussaan todellakin ylijäämä yksityisiä varoja, ei hän voisi 
niitä mitenkään käyttää kapitalistiseen tapaan. Kukaan yk
sityinen tai mikään ryhmä ei niitä häneltä ottaisi tuotantoa 
varten muuten kuin vaihdon tai oston avulla, eikä milloin
kaan suostuisi maksamaan hänelle korkoa taikka voittoa”. 
Siksi on sallittava ’’oikeudenmukaisuuden periaatetta vastaa
va perintöoikeus”. Se on välttämätön, sillä "periminen jossain 
muodossa tulee aina olemaan perheperiaatteen välttämättö
mänä seuralaisena”. Perintöoikeuskaan ”ei voi johtaa mihin
kään suurempien rikkauksien kasaantumiseen, koska täällä 
omaisuuden muodostamisella ... ei nimittäin koskaan enää 
voi olla tarkoituksena tuotantovälineiden hankkiminen ja 
pelkästään koroillaelävien olentojen luominen”.

Näin on talouskommuuni siis onnellisesti valmis. Katso
kaamme nyt, kuinka se hoitaa talouttaan.

Oletamme, että herra Diihringin kaikki otaksumat on täy
delleen toteutettu; edellytämme siis, että talouskommuuni 
maksaa jokaiselle jäsenelleen tämän 6-tuntisesta työstä päi
vittäin rahasumman, jossa samoin on esineellistynyt 6 työ
tuntia, sanokaamme 12 markkaa. Samoin oletamme, että 
hinnat vastaavat tarkalleen arvoja, siis edellytyksiemme mu
kaan sisältävät vain raaka-aineista, koneiden kulumisesta, 
työvälineiden käytöstä ja maksetuista työpalkoista aiheutu
vat kustannukset. Talouskommuuuni, jossa on sata työtäte
kevää jäsentä, tuottaa silloin päivittäin tavaroita, joiden arvo 
on 1.200 mk, vuodessa 300 työpäivän aikana 360.000 mk, ja 
maksaa tämän saman summan jäsenilleen, joista jokainen 
tekee tällä osuudellaan, päivittäin 12 mk:l!a tai vuodessa
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3.600 miellä, mitä itse tahtoo. Vuoden lopussa tai sadan vuo
den kuluttua kommuuni ei ole yhtään rikkaampi kuin alka
essaan. Tänä aikana se ei edes kykene suorittamaan herra 
Duhringille kohtuullista lisäkulutusmäärää, jollei se tahdo 
kajota tuotantovälinevarastoonsa. Kasaaminen on tyyten 
unohdettu. Pahempaakin: koska kasaaminen on yhteiskun
nallinen välttämättömyys, ja rahan säilyttäminen on antanut 
mukavan kasaamismuodonkin, niin vaatii talouskommuunin 
järjestö jäseniään suorastaan yksityisesti suorittamaan ka
saamisen ja vie siten omaan perikatoonsa.

Miten on vältettävissä tämä ristiriita talouskommuunin 
luonteessa? Se voisi turvautua tuohon mieluisaan ’’tullinkan
toon”, hintalisäykseen, ja myydä vuosituotannon 480.000 mar
kalla 360.000 markan asemesta. Mutta koska kaikki muut 
talouskommuunit ovat samassa asemassa, niiden siis pitäisi 
tehdä samoin, niin vaihdossa toisten kanssa jokaisen täytyisi 
maksaa saman verran ’’tullia”, kuin se itse sitä tavaroihinsa 
sälyttää, ja ’’vero” lankeaisi siis vain sen omien jäsenten kan
nettavaksi.

Tai se ratkaisee asian lyhyesti ja pätevästi siten, että mak
saa jokaiselle jäsenelleen 6 tunnin työstä vähemmän kuin 6 
tunnin työn tuotteen, sanokaamme neljästä tunnista, siis 12 
markan asemesta vain 8 mk päivältä, mutta jättää tavarain 
hinnat entiselle tasolle. Tässä tapauksessa se tekee välittö
mästi ja avoimesti sen, mitä se edellisessä tapauksessa yrittää 
peitetysti ja kiertoteitse: se muodostaa Marxin lisäarvoa 
120.000 mk. vuosittain, maksaen jäsenilleen aivan kapitalisti
seen tapaan alle heidän suoritustensa arvon, ja vaatii sitä
paitsi näiltä täyden arvon tavaroista, joita nämä voivat ostaa 
vain siltä. Talouskommuuni voi siis saada itselleen reservi- 
varaston vain siten, että se paljastaa itsensä ’’jalostetuksi” 
Truck-järjestelmäksi1 mitä laajimmalla kommunistisella poh
jalla.

Siis jompi kumpi: Joko talouskommuuni vaihtaa ’’yhtäläi
sen työn yhtäläiseen työhön”, jolloin siinä tapauksessa tuo
tannon ylläpitämis- ja laajentumisvarastoa ei voi kasata se, 
vaan ainoastaan yksityiset henkilöt. Tai se muodostaa täl
laisen varaston, eikä siinä tapauksessa vaihda ’’yhtäläistä työ
tä yhtäläiseen työhön”.

1 Truck-järjestelmäksi sanotaan Englannissa sitä Saksassakin hy
vin tunnettua järjestelmää, että kapitalistit itse pitävät myymälöitä 
ja pakottavat työläisensä ostamaan tavaran näistä. — (Engelsin 
huomautus.)
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Näin on asianlaita vaihdon sisällön suhteen talouskommuu- 
nissa. Entä muodon suhteen? Vaihdon välittää metalliraha, 
ja herra Dühring on erittäin hyvillään tämän parannuksen
sa ’’maailmanhistoriallisesta kantavuudesta”. Mutta kaupassa 
kommuunin ja sen jäsenten välillä raha ei ole mitään rahaa, 
se ei toimi lainkaan rahana. Se on pelkkä työtodiste, se to
teaa, Marxin sanoja käyttäen, ’’vain tuottajan yksilöllisen 
■osuuden yhteisestä työstä ja hänen yksilöllisen vaatimuksen
sa kulutukseen tulevasta kokonaistuotteen osasta”, ja tässä 
toiminnossaan on se ’’rahaa yhtä vähän kuin jokin teatteri- 
lippu”. Se voidaan siis korvata millä merkillä tahansa, kuten 
Weitling korvaa sen ’’kauppakirjalla”, johon toiselle sivulle 
leimataan työtunnit ja toiselle niistä tulevat nautinnot. Ly
hyesti sanoen, talouskommuunin kaupassa jäsentensä kanssa 
toimii se vain Owenin ’’työtuntirahana”, tänä ’’harhakuvitel
mana”, jota herra Dühring niin ylevästi halveksii, mutta joka 
hänen itsensä on pakko ottaa tulevaan talouteensa. Onko se 
merkki, joka osoittaa täytetyn ’’tuotantovelvollisuuden” ja si
ten saadun ’’kulutusoikeuden” määrän, jokin paperipala, tai 
kultapala, se on tähän tarkoitukseen aivan samantekevää. 
Mutta toisiin tarkoituksiin se ei olekaan yhdentekevää, kuten 
edempänä nähdään.

Jos metalliraha siis ei edes talouskommuunin kaupassa 
jäsentensä kanssa ole rahana, vaan verhottuna työmerkkinä, 
niin sitäkin vähemmän ne joutuvat rahatehtäväänsä vaih
dossa eri talouskommuunien välillä. Siinä on metalliraha ai
van tarpeeton, koska herra Dühringin edellytykset kerran on 
toteutettu. Itse asiassa riittäisi pelkkä kirjanpito, joka suo
rittaa yhtäläisen työn tuotteiden vaihtamisen yhtäläisen työn 
tuotteisiin paljon yksinkertaisemmin laskemalla työn luon
nollisen mittayksikön — ajan, työtunti yksikkönä — avulla 
kuin muuttamalla työtunnit ensin rahaksi. Vaihtohan on 
tässä tapauksessa pelkkää luontaisvaihtoa; kaikki lisävaati
mukset ovat yksinkertaisesti ja helposti tasoitettavissa siirtä
mällä ne toisille kommuuneille. Mutta jos jollakin kommuu
nilla todella olisi vajausta toisten kommuunien suhteen, niin 
’’kaikki maailmankaikkeudessa oleva kulta”, vaikkapa se sit
ten olisikin jo ’’luonnostaan rahaa”, ei pelastaisi tätä kom
muunia suorittamasta vajaustaan omalla lisätyllä työllään, 
jollei se tahdo joutua velkasuhteisiin toisten kommuunien 
kanssa. Lukija pitäköön muuten jatkuvasti mielessään, että 
me emme tässä lainkaan tee tulevaisuudenrakennelmia. Me
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vain otamme herra Diihringin olettamukset ja vedämme niis
tä väistämättömät johtopäätökset.

Siis kulta, joka ’’luonnostaan on rahaa”, ei voi päästä to
teuttamaan tätä luontoaan ei vaihdossa talouskommuunin ja 
sen jäsenten välillä eikä vaihdossa eri kommuunien välillä. 
Siitä huolimatta herra Duhring määrää sen täyttämään ra
han tehtäviä myöskin ’’sosialiteetissa”. Meidän täytyy siis 
tarkastella, eikö tätä rahatehtävää olisi jollakin toisella alalla. 
Ja tämä toinen liikkuma-ala onkin olemassa. Herra Duhring 
oikeuttaa kyllä jokaisen ’’määrällisesti yhtäläiseen kulutuk
seen”, mutta hän ei voi siihen ketään pakoittaa. Päinvastoin, 
hän on ylpeä siitä, että hänen maailmassaan jokainen voi 
tehdä rahallaan mitä itse tahtoo. Hän ei siis voi estää sitä, 
että toiset tallettavat pienen rahasumman, kun toiset taas 
eivät tule heille maksetulla palkalla toimeenkaan. Hän tekee 
tällaisen tilan jopa välttämättömäksikin, tunnustamalla sel
västi perheen yksityisomaisuuden perintöoikeuden alaiseksi, 
josta sitten edelleen on seurauksena vanhempien velvollisuus 
lastensa ylläpitämiseen. Mutta näin tulee määrällisesti yhtä
läiseen kulutukseen ammottava repeämä. Yksinäinen mies 
elää mainiosti ja iloisesti 8 tai 12 markallaan päivän, kun taas 
leski kahdeksan alaikäisen lapsensa kera selviää sillä hädin 
tuskin. Mutta kun kommuuni ilman muuta ottaa rahaa vas
taan maksuvälineenä, jättää se toisaalta avoimeksi mahdolli
suuden, että raha onkin hankittu muulla keinoin kuin omalla 
työllä. Non olet.1 Kommuuni ei tiedä, mistä raha on saatu. 
Mutta näin ovat olemassa kaikki tarvittavat edellytykset, jot
ta metalliraha, joka siihen asti on ollut vain työmerkki, pää
sisi esiintymään todellisessa rahatehtävässä. On olemassa ti
laisuus ja syy toisaalta säästön muodostamiseen, toisaalta ve- 
lantekoon. Tarvitseva ottaa lainan säästönkokoojalta Lai
nattu raha, jonka kommuuni ottaa maksuksi elintarpeista, 
tulee täten jälleen siksi, mitä se on nykyisessä yhteiskunnas
sa, ihmisen työn yhteiskunnalliseksi esineellistymäksi, todel
liseksi työn mitaksi, yleiseksi kiertokulun välineeksi. Maail
man kaikki ’’lait ja hallintonormit” ovat yhtä voimattomia 
sitä vastaan kuin kertomataulua tai veden kemiallista ko
koonpanoa vastaan. Ja koska rahasäästön kerääjällä on tilai
suus ottaa tarvitsevalta korkoakin, niin on maksuvälineenä 
toimivan metallirahan mukana palautettu myöskin koron
kiskonta.

1 Raha ei haise. — Toim.
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Tähän asti olemme tarkastelleet metallirahan säilymisen 
seurauksia Diihringin talouskommuunin vaikutuspiirissä. 
Mutta tämän piirin ulkopuolella jatkaa muu syntinen maail
ma rauhassa vanhaa kulkuaan. Kulta ja hopea säilyvät maa
ilmanmarkkinoilla maailmanrahana, yleisenä osto- ja maksu
välineenä, ehdottomasti rikkauden yhteiskunnallisena ruu
miillistumana. Ja jalon metallin tämän ominaisuuden muka
na astuu talouskommunistien eteen uusi motiivi säästönka- 
saamiseen, rikastumiseen, koronkiskontaan, aihe liikkua kom
muunissa ja sen ulkopuolella vapaasti ja riippumattomana ja 
realisoida koottu yksityinen rikkaus maailmanmarkkinoilla. 
Koronkiskojista tulee kiertokulun välineiden kauppiaita, 
pankkiireja, kiertokulun välineiden ja maailmanrahan halti
joita, siten myös tuotannon ja tuotantovälineiden haltijoita, 
vaikka nämä vielä vuosikausia nimellisesti toimisivatkin ta
lous- ja kauppakommuunin omaisuutena. Mutta näin ollen 
ovat pankkiireiksi kehittyneet rahankasaajat ja koronkiskojat 
samalla myös talous- ja kauppakommuunin herroja. Herra 
Diihringin ’’sosialiteetti” eroaa tosiaan sangen oleellisesti mui
den sosialistien ’’utuisista kuvitelmista”. Sillä ei ole muuta 
tarkoitusta kuin korkeiden finanssiherrojen synnyttäminen 
uudelleen, herrojen, joiden valvonnan alaisena ja joiden kuk
karoa täyttääkseen se raataa urhoollisesti — jos kommuuni 
ylipäänsä muodostuu ja pysyy koossa. Sen ainoa pelastus oli
si ehkä se, että aarteenkokoojat katsoisivat edullisemmaksi 
kiireen vilkkaa paeta kommuunista rahoineen.

Saksassa, jossa vanhemman sosialismin tuntemattomuus 
on niin perin yleinen, saattaisi joku nuorukainen nyt heittää 
kysymyksen, eikö myöskin esim. Owenin työmerkki voisi an
taa aihetta samanlaiseen väärinkäyttöön. Vaikka meillä ei 
tässä olekaan kehiteltävänämme näiden työmerkkien merki
tys, esitettäköön kuitenkin Duhringin ’’kaikkikäsittävän kaa
vion” ja Owenin ”raa’an, hämärän ja laihan ajatuksen” ver
taamiseksi toisiinsa seuraavaa: Ensiksikin, tullakseen tällä 
tavalla väärinkäytetyiksi, pitäisi Owenin työmerkkien muut
tua todelliseksi rahaksi, kun taas herra Duhring edellyttää 
todellisen rahan, mutta tahtoo vain kieltää sen toimimasta 
muuten kuin pelkkänä työmerkkinä. Jos siis tässä tapahtui
sikin todellinen väärinkäyttö, niin tässä murtautuu lävitse 
rahan sisäinen, ihmisen tahdosta riippumaton luonto, raha 
toteuttaa sille ominaisen oikean käyttönsä vastakohtana sil
le väärinkäytölle, jota herra Duhring sille tyrkyttää rahan
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oman luonnon tuntemattomuuden voimalla. Toiseksi, Owe- 
nilla ovat työmerkit vain siirtymismuotona yhteiskunnallisten 
varastojen täydelliseen yhteisyyteen ja vapaaseen käyttöön, 
lisäksi korkeintaan vielä keinona saadakseen kommunismin 
brittiläiselle yleisölle käsitettäväksi. Jos siis jokin väärin
käyttö pakottaisi Owenin yhteiskunnan poistamaan työmer- 
kin, niin tämä yhteiskunta ottaisi askeleen pitemmälle kohti 
päämääräänsä ja astuisi täydellisemmälle kehitysasteelleen. 
Mutta jos Diihringin talouskommuuni poistaa rahan, niin se 
tuhoaa yhdellä iskulla ’’historiallisen kantavuutensa”, poistaa 
omaperäisimmän kauneutensa, lakkaa olemasta Diihringin 
talouskommuuni ja vajoaa niiden sumuisten kuvittelujen 
joukkoon, joista sitä nostaakseen herra Diihring on käyttänyt 
niin paljon järkiperäisen kuvittelun vaivaloista työtä.1

Mistä johtuvat kaikki nämä virheet ja viat, joissa Diihrin- 
gin talouskommuuni liikkuu? Yksinkertaisesti siitä sekavuu
desta, joka herra Diihringin pääkopassa verhoaa arvon ja ra
han käsitteitä, ja panee hänet lopulta yrittämään työn arvon 
keksimistä. Mutta koska herra Diihringillä suinkaan ei ole 
tällaisen sekavuuden yksinoikeutta Saksaa varten, vaan päin
vastoin lukuisasti kilpailijoita, niin tahdomme ’’pakoittaa it
semme hetkiseksi purkamaan sitä kerää”, jonka hän on tässä 
laatinut.

Ainoa arvo, jonka taloustiede tuntee, on tavarain arvo. Mitä 
ovat tavarat? Tuotteita, joita jossakin yhteiskunnassa ovat 
tuottaneet enemmän tai vähemmän hajallaan toimivat yksi- 
tyistuottajat, siis lähinnä yksityistuotteita. Mutta nämä yk- 
sityistuotteet tulevat tavaroiksi vasta sitten, kun niitä ei tuo
teta omaa, vaan toisen käyttöä varten, siis yhteiskunnallista 
käyttöä varten; ne tulevat yhteiskunnalliseen käyttöön vaih
don kautta. Yksityistuottajat ovat siis yhteiskunnallisessa 
yhteydessä keskenään, muodostavat yhteiskunnan. Heidän 
tuotteensa, vaikkakin ne ovat kukin yksilön yksityisiä tuottei
ta, ovat kuitenkin samalla myös yhteiskunnallisia tuotteita, 
mutta ilman tarkoitusta ja ikäänkuin vastentahtoisesti. Mis
sä sitten esiintyy näiden yksityistuotteiden yhteiskunnallinen

1 Ohimennen huomautamme: osa, jota työmerkit esittävät Owenin 
kommunistisessa yhteiskunnassa, on herra Duhringille täysin tunte
maton. Hän tuntee nämä merkit — Sargantin välityksellä — vain 
sikäli, kuin ne esiintyvät luonnollisestikin epäonnistuneissa Labour 
Exchange Bazars’eissa, näissä yrityksissä, joilla pyrittiin välittömän 
työnvaihdon välityksellä siirtymään nykyisestä yhteiskunnasta kom
munistiseen yhteiskuntaan. — (Engelsin huomautus.)
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luonne? Ilmeisesti kahdessa ominaisuudessa: ensiksi siinä, 
että ne kaikki tyydyttävät jotakin ihmisen tarvetta, että niillä 
on käyttöarvoa ei ainoastaan tuottajilleen, vaan myöskin toi
sille ihmisille; ja toiseksi siinä, että vaikka ne ovat mitä eri
laisimpien yksityistöiden tuotteita, ne samalla kuitenkin ovat 
inhimillisen työn, yleisen ihmistyön tuotteita. Mikäli niillä 
on käyttöarvoa toisille, voivat ne yleensä tulla vaihdetuiksi; 
mikäli niissä kaikissa piilee yleistä inhimillistä työtä, inhimil
lisen työvoiman yksinkertaista kulutusta, voidaan niitä tä
män työn kuhunkin niistä sisältyvän määrän mukaan verra
ta vaihdossa keskenään, asettaa yhtäsuuriksi tai erisuuriksi. 
Kahteen samanlaiseen yksityistuotteeseen saattaa samanlais
ten yhteiskunnallisten suhteiden vallitessa sisältyä eri mää
rät yksityistyötä, mutta aina niihin sisältyy yhtä paljon yleis
tä inhimillistä työtä. Taitamaton seppä voi ehkä valmistaa 
viisi hevosenkenkää samassa ajassa, jossa taitava seppä val
mistaa niitä kymmenen. Mutta yhteiskunta ei realisoi toisen 
satunnaista taidon puutetta, se tunnustaa yleiseksi inhimilli
seksi työksi vain sen työn, joka on suoritettu kulloinkin nor
maalilla keskimääräisellä taidolla. Kullakin noista edellisen 
viidestä hevosenkengästä ei vaihdossa siis ole sen enempää ar
voa kuin jälkimmäisen samassa työajassa takomista kymme
nestä. Yksityistyö sisältää yleistä inhimillistä työtä vain si
käli, kuin se on yhteiskunnallisesti välttämätöntä työtä.

Kun siis sanon, että jollakin tavaralla on tämä määrätty 
arvo, niin sanon 1. että se on yhteiskunnallisesti hyödyllinen 
tuote, 2. että sen on tuottanut yksityinen henkilö omaan yk
sityiseen laskuunsa, 3. että vaikka se on yksityistyön tuote, se 
kuitenkin samalla ja ikäänkuin tiedottomasti ja vastoin tah
toaan on myös yhteiskunnallisen työn tuote, vieläpä yhteis
kunnallista tietä, vaihdon kautta paljoudeltaan määrätyn yh- 
teiskunna1 lisen työn tuote, 4. että minä en ilmaise tätä pal
joutta itse työssä, niin ja niin monena työtuntina, vaan jos
sain toisessa tavarassa. Kun siis sanon, että tämän kellon ar
vo on yhtä suuri kuin tämän verkapalan arvo, ja kumpaisen
kin arvo on 50 markkaa, niin sanon: kelloon, verkaan ja tä
hän rahaan sisältyy yhtä paljon yhteiskunnallista työtä. To
tean siis, että niissä edustettu yhteiskunnallinen työaika on 
yhteiskunnallisesti mitattu ja havaittu yhtäsuureksi. Mutta 
ei välittömästi, ehdottomasti, niinkuin työaikaa muuten mi
tataan, ei työtunneissa tai päivissä jne, vaan kiertoteitse, 
vaihdon välityksellä, suhteellisesti. Sentähden minä en myös
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kään voi tätä todettua työajan määrää lausua työtunneissa, 
joiden luku jää minulle tuntemattomaksi, vaan samoin vain 
kiertoteitse, suhteellisesti, toisessa tavarassa, joka edustaa yh
täsuuria yhteiskunnallisen työajan määrää. Kellon arvo on 
yhtäsuuri kuin verkapalasen arvo.

Mutta kun tavaratuotanto ja tavaranvaihto pakoittavat 
niille perustuvan yhteiskunnan kulkemaan tätä kiertotietä, 
pakoittavat ne sen samalla lyhentämään sitä mahdollisimman 
paljon. Ne eroittavat yleisestä tavara-alhaisosta erään ruhti
naallisen tavaran, jossa kaikkien muiden tavarain arvo on 
kerta kaikkiaan ilmaistavissa, joka esiintyy yhteiskunnallisen 
työn välittömänä olennoitumana ja on siksi vaihdettavissa 
kaikkiin tavaroihin välittömästi ja ehdottomasti — rahan. 
Raha sisältyy idussaan jo arvokäsitteeseen, se on vain kehitty
nyt arvo. Mutta kun tavaranarvo itse tavarain suhteen itse
näistyy rahaksi, niin siten tavaroita tuottavaan ja vaihtavaan 
yhteiskuntaan astuu uusi tekijä, tekijä, jolla on uudet yhteis
kunnalliset tehtävät ja vaikutukset. Tämä meidän on tois
taiseksi vain todettava käymättä sitä lähemmin käsittele
mään.

Tavaratuotantoa käsittelevä taloustiede ei suinkaan ole ai
noa tiede, joka on tekemisissä vain suhteellisesti tunnettujen 
tekijäin kanssa. Fysiikassakaan emme tiedä, kuinka paljon 
kaasumolekyvlejä on jossakin kaasumäärässä, vaikka paine 
ja lämpötila ovatkin määrätyt. Mutta me tiedämme, että si
käli kuin Boylen laki on oikea, tietty määrä jotakin kaasua 
sisältää yhtäpaljon molekyylejä kuin sama määrä mitä muuta 
kaasua tahansa, jos paine ja lämpötila ovat samat. Sentäh- 
den voimme molekyylisisältönsä puolesta verrata mitä erilai
simpien kaasujen mitä erilaisimpia määriä mitä erilaisimpien 
paine- ja lämpöehtojen alaisina; ja jos otamme litran kaasua 
0 C asteen lämmössä ja 760 mm paineen alaisena, niin tällä 
yksiköllä mittaamme noita molekyylisisältöjä. — Kemiassa 
meille ovat niinikään tuntemattomia eri alkuaineiden abso
luuttiset atomipainot. Mutta me tunnemme ne suhteellisesti, 
kun tunnemme niiden keskinäiset suhteet. Siis samoinkuin 
tavaratuotannolla ja sitä tutkivalla taloustieteellä on tavaroi
hin sisältyvälle tuntemattomalle työmäärälle suhteellinen il
maus siinä, että ne vertailevat näitä tavaroita niiden suhteel
lisen työsisällön mukaan, samoin kemia luo itselleen suhteel
lisen ilmauksen sille tuntemattomista atomipainoista vertaile
malla eri alkuaineita niiden atomipainojen mukaan, ilmaise-
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maila toisen atomipainon toisen atomipainon monikertana tai 
murto-osana (rikki, happi, vety). Ja samoinkuin tavaratuo
tanto kohottaa kullan absoluuttisen tavaran asemaan, kaik
kien muiden tavarain yleiseksi vastikkeeksi, kaikkien arvojen 
mitaksi, samoin kohottaa kemia vedyn kemialliseksi rahatava- 
raksi ottamalla vedyn atomipainon yksiköksi ja vertaa kaik
kien muiden alkuaineiden atomipainoja vetyatomin painoon, 
ilmaisten ne tämän monikertaisina osina.

Tavaratuotanto ei suinkaan ole yhteiskunnallisen tuotan
non ainoa muoto. Vanhassa intialaisessa yhteisössä, etelä
slaavilaisessa perheyhteisössä tuotteet eivät muuttuneet tava
roiksi. Yhteisön jäsenet ovat välittömästi tuotantoa varten 
yhtyneet yhteiskunnaksi, työ jaetaan perinnäistavan ja tar
peiden mukaan, samoin tuotteet, mikäli ne tulevat kulutetta
viksi. Välittömästi yhteiskunnallinen tuotanto samoinkuin 
välittömästi suoritettu jako sulkevat pois kaiken tavaranvaih- 
don, siis myöskin tuotteiden muuttumisen tavaroiksi (ainakin 
yhteisön piirissä), ja siten myöskin niiden muuttumisen 
arvoiksi.

Niin pian kuin yhteiskunta ottaa haltuunsa tuotantoväli
neet ja käyttää niitä välittömästi yhteiskunnallistettuina tuo
tantoon, tulee jokaisen henkilön työ jo etukäteen ja välittö
mästi yhteiskunnalliseksi työksi, olipa sen erikoisesti hyödylli
nen luonne kuinka erilainen tahansa. Johonkin tuotteeseen 
sisältyvän yhteiskunnallisen työn paljouden ei silloin enää 
tarvitse tulla määrätyksi kiertoteitse; jokapäiväinen kokemus 
osoittaa välittömästi, kuinka paljon sitä keskimäärin tarvi
taan. Yhteiskunta voi yksinkertaisesti laskea, kuinka monta 
työtuntia sisältyy johonkin höyrykoneeseen, viimeisen sadon 
vehnähehtoon, sataan neliömetriin tietyn lajin verkaa. Eikä 
sille siis voi juolahtaa mieleenkään tuotteisiin sisältyvien, sil
loin jo välittömästi ja ehdottomasti tuntemiensa työmäärien 
ilmaiseminen yhä edelleenkin vain suhteellisella, häilyvällä, 
riittämättömällä mitalla, joka aikaisemmin oli välttämättö
mänä hätäkeinona, nim. jossakin kolmannessa tuotteessa, 
vaan se ilmaisee ne niiden luonnollisella, täysin vastaavalla, 
ehdottomalla mitalla, ajalla. Yhtä vähän kuin kemiassa päl
kähtäisi päähänkään atomipainojen ilmaiseminen kiertoteitse 
suhteina vetyatomiin vielä senkin jälkeen, kun jo kyetään il
maisemaan ne ehdottomasti, niiden täysin vastaavalla mital
la, nimittäin todellisissa painoissa, gramman biljoonas- tai 
kvadriljoonasosissa Yhteiskunta ei siis myöskään yllämai-
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nittujen edellytyksien vallitessa omista tuotteille mitään ar
voja. Sitä yksinkertaista tosiasiaa, että sadan neliömetrin 
verkapalan tuottaminen on vaatinut sanokaamme 1000 työ
tuntia, ei yhteiskunta tule ilmaisemaan sillä kierolla ja järjet
tömällä tavalla, että verkapalan arvo on tuhat työtuntia. 
Tietysti yhteiskunnan täytyy silloinkin tietää, kuinka paljon 
työtä kunkin käyttöesineen tuottaminen vaatii. Yhteiskun
nan on laadittava tuotantosuunnitelma tuotantovälineiden 
mukaan, joihin erikoisesti kuuluu myöskin työvoima. Eri
laisten käyttöesineiden hyödyllisyystehot, punnittuina keske
nään ja verrattuina niiden tuottamiseen välttämättömiin työ
määriin, määräävät lopullisesti suunnitelman. Ihmiset suo
rittavat kaiken sangen yksinkertaisesti ilman tuon paljon
puhutun ’’arvon” apua.1

Arvokäsite on tavaratuotannon taloudellisten ehtojen ylei
sin ja siksi myös sisältörikkain ilmaus. Sentähden arvokäsit- 
teeseen sisältyy jo paitsi rahan, myöskin tavaratuotannon ja 
tavaranvaihdon kaikkien pitemmälle kehittyneiden muotojen 
itu. Siinä, että arvo on yksityistuotteisiin sisältyvän yhteis
kunnallisen työn ilmaus, on jo eron mahdollisuus tämän ja 
samaan tuotteeseen sisältyvän yksityistyön välillä. Jos siis 
yksityistuottaja tuottaa edelleen vanhaan tapaan, samalla 
kun yhteiskunnallinen tuotantotapa ottaa edistysaskelia, niin 
tämä ero tulee koskemaan häneen kipeästi. Samoin tapahtuu 
niinpian kuin jonkin tavaralajin kaikki yksityiset valmistajat 
tuottavat tätä tavaraa enemmän kuin mitä yhteiskunta tar
vitsee. Siinä, että tavaran arvo ilmenee vain toisessa tava
rassa ja voi tulla realisoiduksi vain vaihdossa tähän, on se 
mahdollisuus, että vaihtoa ylipäänsä ei tapahdu, tai se ei ai
nakaan realisoi oikeata arvoa. Vihdoin, kun erikoinen tavara^ 
työvoima astuu markkinoille, niin määrää sen, kuten jokaisen 
muunkin tavaran arvon, sen tuottamiseen yhteiskunnallisesti 
välttämätön työaika. Tuotteen arvomuotoon kätkeytyy sen
tähden jo idussaan koko kapitalistinen tuotantomuoto, kapi
talistien ja palkkatyöväen vastakohta, teollinen vara-armeija 
ja pulat. Se, että tahtoisi poistaa kapitalistisen tuotanto-

' Että yllämainittu hyötytehon ja työnkulutuksen punninta tuo
tantoa säännösteltäessä onkin kaikki, mitä kommunistisessa yhteis
kunnassa on jälellä poliittisen taloustieteen arvokäsitteestä, sen olen 
sanonut jo 1844 (Deutsch-Französische Jahrbücher, s. 95). Mutta tä
män väitöksen tieteellinen perusteleminen on, kuten nähdään, käy
nyt mahdolliseksi vasta Marxin "Pääoman” avulla. — (Engelsin huo
mautus.)
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tavan saattamalla voimaan ’’todellisen arvon”, on sentähden 
samaa kuin tahtoisi poistaa katolilaisuuden asettamalla vir
kaan 'todellisen” paavin, tai pystyttää yhteiskunnan, jossa 
tuottajat lopultakin hallitsevat tuotteitaan, saattamalla joh
donmukaisesti voimaan taloustieteellisen kategorian, joka on 
laajasisältöisin ilmaus siitä, että tuottajat ovat oman tuot
teensa orjuuttamia.

Jos tavaroita tuottava yhteiskunta on kehittänyt tavaroille 
sellaisinaan ominaisen arvomuodon edelleen rahamuodoksi, 
niin esille murtautuvat jo erilaiset arvossa vielä piilleet idut. 
Lähimpänä ja oleellisimpana seurauksena on tavaramuodon 
yleistyminen. Siihen saakka välittömästi omaa kulutusta 
varten tuotetut esineetkin raha pakoittaa ottamaan tavara- 
muodon ja vetää ne vaihtoon. Samalla tunkeutuu tavara- 
muoto ja raha tuotantoa varten välittömästi yhtyneiden yh
dyskuntain sisäiseen talouteen, katkoo yhdyskuntaa yhdistä
vistä siteistä toisen toisensa jälkeen ja hajoittaa yhdyskun
nan yksityistuottajien joukoksi. Raha asettaa aluksi maan 
yhteisviljelyksen tilalle yksityisviljelyksen, niinkuin näemme 
käyneen Intiassa; myöhemmin se lakkauttaa vielä aika ajoin 
toistuvissa uusin ta jaoissa ilmenevän peltomaiden yhteisomis
tuksen lopullisen maanjaon avulla (esim. Moselin varrella ole
vissa yhdyskunnissa, alkuasteella myöskin Venäjän maayhtei- 
sössä); vihdoin se pakoittaa jakamaan vielä jälellä olevat yh
teiset metsät ja niittymaat. Mitkä muut tuotannon kehityk
seen perustuvat syyt tässä lisäksi vaikuttavatkaan, raha on 
aina mahtavin väline niiden vaikuttaessa yhteisön oloihin. 
Ja samalla luonnonvälttämättömyydellä täytyisi rahan, kai
kista ’’laeista ja hallintonormeista” huolimatta, hajoittaa 
myöskin Dhhringin kuvittelema talouskommuuni, jos tästä 
joskus tulisi tosi.

Olemme jo edellä (Taloustiede, VI) nähneet, että puhumi
nen työn arvosta on sinänsä ristiriitaista. Kun työ tiettyjen 
yhteiskunnallisten suhteiden vallitessa tuottaa paitsi tuot
teita, myöskin arvon, ja tämän arvon mittana on työ, niin 
työllä voi olla erikoinen arvo yhtä vähän kuin painavuudella 
sellaisenaan jokin erikoinen paino tai lämmöllä erikoinen läm
pötila. Mutta kaikkien ’’oikeata arvoa” mielessään hautovien 
sosiaalisten sekapäiden kuvaavana ominaisuutena on se luu
lottelu, että työläinen ei nykyisessä yhteiskunnassa saa työn
sä täyttä ’’arvoa”, ja että sosialismi muka on poistava tämän 
epäkohdan. Tässä tapauksessa olisi ensinnäkin keksittävä,
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mikä on työn arvo; ja se muka löydetään siten, että työ yrite
tään mitata työn tuotteella, eikä työtä vastaavalla mitalla, 
ajalla. Työläisen on saatava ’’työnsä täysi tuote”. Ei vain 
työntuotteen, vaan itse työn pitää olla välittömästi vaihdetta
vissa tuotteeseen, työtunnin vaihdettavissa toisen työtunnin 
tuotteeseen. Mutta tässä on heti hyvin ’’arveluttava” pul
ma. Koko tuote jaetaan. Yhteiskunnan tärkein edistyksel
linen tehtävä, kasaaminen, otetaan pois yhteiskunnalta ja jä
tetään yksityisten käsiin ja mielivaltaan. Tehkööt yksityiset 
’’tuloksellaan” mitä tahansa, yhteiskunta jää parhaassa ta
pauksessa yhtä rikkaaksi tai yhtä köyhäksi kuin olikin. Siis 
aikaisemmin kasatut tuotantovälineet on keskitetty yhteis
kunnan haltuun vain sitä varten, että kaikki tulevaisuudessa 
kasattavat tuotantovälineet jälleen ripotellaan yksityisten 
haltuun. Omille edellytyksille annetaan isku vasten kasvoja, 
on tultu ilmeiseen järjettömyyteen.

Elävä työ, toimiva työvoima on vaihdettava työn tuottee
seen. Silloin se on tavara aivan samoin kuin tuote, johon se 
on vaihdettava. Silloin ei tämän työvoiman arvoa suinkaan 
määrätä sen oman tuotteen mukaan, vaan työvoimassa esi
neellistyneen yhteiskunnallisen työn mukaan, siis työpalkan 
nykyisen lain mukaan.

Mutta näin juuri ei nähkääs saa olla. Elävä työ, työvoima, 
pitää olla vaihdettavissa täyteen tuotteeseensa. Tämä mer
kitsee, että sen pitää olla vaihdettavissa käyttöarvoonsa, eikä 
arvoonsa; arvolain pitää päteä kaikkiin muihin tavaroihin 
nähden, mutta työvoimaan nähden sen pitää olla kumottu. 
Ja tämä itsensä kumoava sekasotku juuri kätkeytyy ’’työn 
arvon” taakse.

’’Työn vaihtaminen työhön yhtäläisen arvion pohjalla”, 
mikäli tässä on mitään järkeä, siis yhtäläisen yhteiskunnalli
sen työn tuotteiden vaihdettavuus toisiinsa, siis arvolaki, se 
on juuri tavaratuotannon ja siis myös tavaratuotannon kor
keimman muodon, kapitalistisen tuotannon peruslaki. Se to
teuttaa itsensä nykyisessä yhteiskunnassa sillä ainoalla taval
la, millä taloudelliset lait vain voivat yksityistuottajien yh
teiskunnassa toteuttaa itsensä: esineissä ja olosuhteissa ole
vana, tuottajien tahdosta ja pyrkimyksistä riippumattomana, 
sokeasti vaikuttavana luonnonlakina. Kohottaessaan tämän 
lain talouskommuuninsa peruslaiksi ja vaatiessaan, että tuon 
kommuunin pitää toteuttaa se tietoisesti, tekee herra Diih- 
ring nykyisen yhteiskunnan peruslaista mielikuvituksellisen
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yhteiskuntansa peruslain. Hän tahtoo säilyttää nykyisen yh
teiskunnan, mutta ilman sen epäkohtia. Hän liikkuu tällöin 
aivan samalla pohjalla kuin Proudhon. Samoinkuin tämä, 
tahtoo hänkin poistaa epäkohdat, jotka ovat syntyneet tava
ratuotannon kehittymisestä kapitalistiseksi tuotannoksi, si
ten että hän sitä vastaan saattaa täysvoimaiseksi tavaratuo
tannon peruslain, jonka vaikutus juuri on synnyttänyt nämä 
epäkohdat. Samoinkuin Proudhon tahtoo hänkin poistaa 
arvolain todelliset seuraukset mielikuvituksellisilla.

Mutta niin korskeasti kuin uusi Don Quijotemme ratsasta- 
neekin jalolla Rocinantellaan, ’’oikeudenmukaisuuden yleis
maailmallisella periaatteella” seuranaan Abraham Enss,1 ur
hoollinen Sancho Panzansa hullulle ritariretkelleen valloitta
maan Mambrinin kypärää, ’’työn arvoa”, me pelkäämme, että 
hän ei tuo saaliinaan kotiin mitään muuta kuin tuon vanhan 
tunnetun parturinvadin.

V. Valtio, perhe, kasvatus

Kahdessa edellisessä luvussa olemme nyt kutakuinkin tyh
jentävästi käsitelleet herra Duhringin ’’uuden sosialitaarisen 
järjestyksen” taloustieteellisen sisällön. Korkeintaan olisi 
vielä huomautettava, että ’’historiallisen katsauksen yleis
maailmallinen laajuus ei suinkaan estä häntä ottamasta huo
mioon omia erikoisintressejään, muitakin kuin tuon tunne
tun kohtuullisen lisäkulutuksen. Koska sosialiteetissa edel
leen jatkuu vanha työnjako, on talouskommuunin arkkiteh
tien ja kärrääjien lisäksi otettava laskuihinsa myöskin am
mattikirjailijat, minkä yhteydessä herääkin kysymys, kuinka 
sitten käy tekijäoikeuksien. ‘ Tämä kysymys askarruttaa her
ra Duhringiä enemmän kuin mikään muu. Kaikkialla, esim. 
Louis Blancista ja Proudhonista puhuttaessa, pistää lukijan 
silmään tekijäoikeus, jota sitten ’’Kurssin” yhdeksällä sivulla 
käsitellään pitkin ja poikin, ja joka tulee onnellisesti pelaste
tuksi ’’sosialiteetin” satamaan salaperäisen ’’työpalkan” muo
dossa — kohtuullisen lisäkulutuksen kera vaiko ilman, se jä
tetään sanomatta. Jokin luku kirppujen asemasta yhteiskun

1 Abraham Enss — Marxia ja Engelsiä vastaan tähdätyn häväis- 
tyskirjäsen tekijä. — Toim.
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nan luonnollisessa järjestelmässä olisi ollut yhtä hyvin paikal
laan ja joka tapauksessa vähemmän ikävystyttävä.

Tulevaisuuden valtiojärjestyksestä antaa ’’Filosofia” seik
kaperäisiä ohjeita. Rousseau, vaikka onkin herra Duhringin 
’’ainoa merkityksellinen edeltäjä”, ei ole tässä kuitenkaan 
laskenut kyllin syvää perustaa, hänen syvällisempi seuraajan
sa auttaa tässä perusteellisuudessa vesittämällä Rousseauta 
vallan tavattomasti ja sekoittamalla siihen samoin mautto
maksi kerjäläisliemeksi keitettyjä Hegelin oikeusfilosofian 
jätteitä. ’’Yksilön itsenäisyys” muodostaa Duhringin tulevai- 
suusvaltion perustan; enemmistön vallan alla se ei tule sor
retuksi, vaan päinvastoin vasta sitten oikein kohookin kukois
tukseen. Miten se käy päinsä? Sangen yksinkertaisesti. 
’’Kun edellytetään jokaisen tekemä sopimus jokaisen toisen 
kanssa kaikkiin suuntiin, ja kun näiden sopimuksien kohtee
na on keskinäinen avunanto epäoikeutettuja loukkauksia 
vastaan — silloin vain vahvistuu voima oikeuden ylläpitämi
seksi, ja oikeutta ei johdeta mistään pelkästä joukon ylival
lasta yksilön suhteen eikä enemmistön ylivallasta vähemmis
tön suhteen.” Näin helpolla suoriutuu todellisuusfilosofinen 
temppuilu voittamattomista vaikeuksista, ja jos lukija arve
lee, että hän ei ole nyt viisaampi kuin ennenkään, niin herra 
Dtihring vastaa hänelle, että hänen ei pidä toki ottaa asiaa 
noin kevyesti, sillä ’’vähäisinkin virhe kokonaistahdon osan 
käsittämisessä tuhoaisi yksilön itsenäisyyden, ja vain tästä 
itsenäisyydestä (!) johdutaan todelliseen oikeuteen.” Pitäes
sään yleisöään pilkkanaan herra Duhring käsittelee sitä, niin
kuin se on ansainnut. Voisipa hän esiintyä vielä kokolailla 
paksumminkin; todellisuusfilosofian kurssin kuulijat eivät oli
si sitä edes panneet merkille.

Yksilön itsenäisyys on näet oleellisesti sitä, että ’’yksilö on 
absoluuttisella tavalla pakonalainen valtioon nähden”, mutta 
tämä pakko voi olla oikeutettua vain sikäli, mikäli se ’’todella 
palvelee luonnollista oikeudenmukaisuutta”. Tätä tarkoitus
ta varten on olemassa ’’lainsäädäntö ja oikeuslaitos”, mutta 
niiden ’ pitää olla kokonaisuuden käsissä”; edelleen puolus
tusliitto, joka ilmenee ’’armeijana tai jonakin sisäiseen turval- 
lisuuspalvelukseen kuuluvana toimeenpanevana elimenä”, siis 
myöskin armeija, poliisi ia santarmit. Herra Duhring on to
sin jo monasti näyttänyt oi evänsä oikein kunnon preussilai
nen; tässä hän todistaa sukulaisuutensa sen esikuvallisen 
preussilaisen kanssa, joka ministeri von Rochow-vainajan sa
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nojen mukaan "kantaa santarmia rinnassaan”. Tämä tule
vaisuuden santarmilaiios ei sentään ole yhtä vaarallinen kuin 
nykyiset piiskurit. Mitä vääryyttä se sitten tehneekin itse
näiselle yksilölle, tällä on aina yksi lohdutus: ’’oikeus tai vää
ryys, joka häntä sitten aina olosuhteiden mukaan kohtaa va
paan yhteiskunnan puolelta, ei milloinkaan voi olla pahempaa 
kuin se, minkä myöskin luonnontila toisi mukanaan”! Ja 
senjälkeen kun herra Duhring on vielä kerran pannut mei
dät kompastumaan tuohon välttämättömään tekijäoikeuteen, 
vakuuttaa hän meille, että hänen tulevaisuudenmaailmas- 
saan on oleva ’’täysin vapaa ja yleinen asianajolaitos, se on 
itsestään ymmärrettävä asia”. ’’Nyt keksitty vapaa yhteis
kunta” käy yhä sekavammaksi. Arkkitehtejä, kärrääjiä, kir
jailijoita, santarmeja, ja nyt vielä myös asianajajia! Tämä 
’’luja ja kriitillinen ajatuksen valtakunta” on hiuskarvalleen 
samanlainen kuin ne erilaisten uskontojen taivaanvaltakun- 
nat, joissa uskovainen aina löytää kirkastettuna sen, mikä hä
nen maallista elämäänsä sulostutti. Ja herra Diihringhän 
kuuluu siihen valtioon, jossa ’’jokainen voi tulla omalla taval
laan autuaaksi”. Mitä muuta vielä tahtoisimme?

Mutta se, mitä me tahtoisimme, ei tässä vaikuta mitään. 
Kysymys on siitä, mitä herra Duhring tahtoo. Ja tämä eroaa 
Fredrik II:sta siinä, että Dtihringin tulevaisuuden valtiossa 
kukin ei voikaan tulla omalla tavallaan autuaaksi. Tämän 
tulevaisuudenvaltion lainsäädännössä sanotaan: ’’Vapaassa 
yhteiskunnassa ei voi olla mitään jumalan palvomista; sillä 
sen jokaisesta jäsenestä on hävinnyt se lapsellinen, alkuperäi
nen kuvitelma, että luonnon takana tai yläpuolella olisi joku 
olento, joka antaisi vaikuttaa itseensä uhrien tai rukouksien 
avulla”. ’’Oikein ymmärretyn sosialiteettijärjestelmän täytyy 
sentähden poistaa kaikki henkiset hurmauslaitokset ja sa
malla kaikki kultin oleelliset perusosat.” Uskonto kielletään.

Mutta kaikki uskonto ei ole mitään muuta kuin ihmisten 
aivoissa tapahtuvaa niiden ulkoisten voimien mielikuvituksel
lista heijastelua, jotka hallitsevat heidän jokapäiväistä elä
määnsä, heijastelua, jossa maalliset voimat ottavat yliluon
nollisten voimien muodon. Historian alkuaikoina ovat tällai
sina heijastuvina voimina ensin luonnonvoimat, jotka kehi
tyksen jatkuessa käyvät eri kansojen keskuudessa mitä moni- 
naisimpien ja kirjavimpien henkilöllistymien lävitse. Tämän 
ensimmäisen prosessin, ainakin indo-eurooppalaisten kanso
jen suhteen, on vertaileva mytologia tutkinut sen ilmenemi
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seen saakka intialaisessa Vedassa ja yksityiskohtaisesti osoit
tanut sen edelleen ilmenneen intialaisten, persialaisten, kreik
kalaisten, roomalaisten, germaanien, ja sikäli kuin ainehisto 
riittää, myöskin kelttien, liettualaisten ja slaavien keskuu
dessa. Mutta pian luonnonvoimien rinnalla alkoivat vaikut
taa myöskin yhteiskunnalliset voimat; voimat, jotka olivat 
ihmisten silmien edessä yhtä vieraita ja alussa yhtä selittä
mättömiä, hallitsivat ihmisiä näköjään yhtäläisellä luonnon- 
välttämättömyydellä kuin luonnonvoimatkin. Kuvitellut oliot, 
joina alussa heijastuivat vain salaperäiset luonnonvoimat, 
saivat näin yhteiskunnallisia ominaisuuksia, muuttuivat his
toriallisten voimien edustajiksi.1 Sitäkin myöhäisemmällä 
kehitysasteella siirretään monien jumalien kaikkivoivalle ju
malalle, joka vuorostaan on vain abstraktisen Uimisen heijas
tuma. Näin syntyi monoteismi, joka historiallisesti oli myö
hemmin kreikkalaisen vulgäärifilosofian viimeinen tuote ja 
tuli ruumiillistetuksi juutalaisten yksinomaan kansallisessa 
Jahve-jumalassa. Tässä mukavassa, kätevässä ja kaikUle so
pivassa muodossa voi uskonto edelleen olla olemassa välittö
mänä, so. tunnepitoisena muotona ihmisten suhtautumisessa 
heitä hallitseviin vieraisiin luonnon- ja yhteiskunnan voimiin, 
niin kauan kuin ihmiset ovat näiden voimien vallassa. Olem
me jo useampaan kertaan nähneet, että ihmisiä hallitsevat 
nykyisessä porvarillisessa yhteiskunnassa heidän itsensä luo
mat taloudelliset suhteet, heidän itsensä tuottamat tuotanto
voimat aivankuin jokin vieras voima. Uskonnollisen heijas- 
tusprosessin tosiasiallinen perusta on siis edelleenkin olemas
sa, ja sen mukana itse tuo uskonnollinen heijastus. Ja vaik
ka porvarillinenkin taloustiede alkaa jossain määrin nähdä 
tämän vieraan vallan perimmäisen syy-yhteyden, niin se ei 
lainkaan muuta asiaa. Porvarillinen taloustiede ei voi estää 
pulia kokonaisuudessaan, eikä suojella yksityisiä kapitalis
teja tappioilta, pahasti velkaantumasta ja vararikosta, eikä 
yksityisiä työläisiä työttömyydeltä ja kurjuudelta. Yhä vielä 
on niin, että ihminen päättää ja jumala (so. kapitalistisen

1 Eräs mytologian myöhemmin levinneen sekaannuksen syistä on 
se, että vertaileva mytologia ei huomannut tätä jumalolentojen myö
häisempää kaksoisluonnetta, vaan piti niiden luonnetta yksipuolisesti 
luonnonvoimien heijasteluna. Niinpä eräiden germaanisten heimo
jen keskuudessa nimitetään sodan jumalaa vanhalla normandilaisella 
sanalla Tyr, muinaissaksaksl Zio, vastaa siis kreikankielen Zeusta, 
latinalaista Jupiteria Diu-piterin asemasta: muilla Er, Eor, vastaa 
siis kreikkalaista Ares, latinalaista Mars — (Engelsin huomautus.)
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tuotantotavan muukalaisvalta) säätää. Pelkkä tieto, vaikka 
se ulottuisi pitemmälle ja syvemmälle kuin porvarillisen ta
loustieteen tieto ulottuukaan, ei riitä yhteiskunnallisten voi
mien alistamiseksi yhteiskunnan hallintaan. Siihen tarvitaan 
yhteiskunnallista tekoa. Ja kun tämä teko on täytetty, kun 
yhteiskunta ottamalla haltuunsa kaikki tuotantovälineet ja 
kaikki jäsenensä siitä orjuudesta, jossa niitä nyt pitävät hei
dän itsensä tuottamat, mutta heitä vastassa ylivoimaisena 
vieraana mahtina olevat tuotantovälineet; vasta sitten ka
toaa viimeinen vieras mahti, joka nyt vielä heijastelee uskon
nossa, ja samalla katoaa myös itse uskonnollinen heijastelu, 
koska sitten ei enää ole olemassa mitään heijastettavaa.

Herra Duhring sitävastoin ei jaksa odottaa siihen saakka, 
kunnes uskonto kuolee tämän luonnollisen kuolemansa. Hän 
menettelee juurekkaammin. Hän ylittäkä itse Bismarckin; 
hän säätää kireämmät toukokuun lait, eikä vain katolilai
suutta vastaan, vaan ylipäänsä kaikkea uskontoa vastaan; 
hän yllyttää tulevat santarminsa uskonnon kimppuun ja ko
hottaa uskovaiset siten marttyyrien asemaan ja lisää uskon
non elinvoimaisuutta. Katsommepa minne tahansa, aina vain 
erikoista preussilaista sosialismia.

Senjälkeen kun herra Duhring on näin onnellisesti tuhon
nut uskonnon, ”voi nyt yksinomaan itsensä ja luonnon va
raan kohotettu ja oman kollektiivisen voimansa tuntemukseen 
kypsynyt ihminen rohkeasti astua kaikille teille, jotka avaa- 
vat hänelle asiainkulun ja hänen oman olemuksensa”. Kat
sokaamme nyt vaihteen vuoksi, minkälaisen ’’asiainkulun” 
tielle herra DUhringin käsissä voi rohkeasti astua tuo omien 
voimiensa varaan kohotettu ihminen.

Ensimmäinen ’asiainkulku”, jonka avulla ihminen asete
taan itsensä varaan, on ihmisen syntyminen. Sitten hän jää 
luonnollisen alaikäisyyden ajaksi ’’lasten luonnollisen kasvat
tajan”, äidin huostaan. ’’Tämä vaihe jatkukoon, kuten van
hassa roomalaisessa oikeudessa, nuorukaisikään, siis noin 14 
ikävuoteen”. Vain silloin kun huonosti kasvatetut vanhem
mat pojat eivät kuuliaisina alistu kunnioittamaan äitiään, on 
tämän puutteen poistava isän myötävaikutus, mutta varsin
kin yhteiskunnalliset kasvatustoimenpiteet. Nuoruusikään 
kehityttyään lapsi joutuu ’isän luonnollisen holhousvallan” 
alaiseksi, jos nimittäin on olemassa isä, ’’jonka todellinen 
isyys on kiistaton”; muussa tapauksessa asettaa yhteisö hol
hoojan.

HERRA EUGEN DOHRING TIETEEN MULLISTAJANA
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Samoinkuin herra Diihring aikaisemmin kuvitteli, että ka
pitalistisen tuotantotavan tilalle voitaisiin asettaa yhteiskun
nallinen, ilman että tuotanto itse järjestettäisiin uudelleen, 
samoin hän kuvittelee tässä, että nykyaikainen porvarillinen 
perhe voitaisiin reväistä irti taloudellisesta perustastaan, il
man että sen muoto kokonaan muutetaan. Tämä muoto on 
hänestä niin muuttumaton, että hän ottaa perheen suhteen 
ikiajoiksi määrääväksi ’’vanhan roomalaisen oikeuden” tosin 
hieman "jalostetussa” muodossa, ja kykenee käsittämään per
heen vain ’’perivänä”, siis omistavana yksikkönä. Utopistit 
olivat tässä kaukana herra Diihringin edellä. Ihmisten va
paan yhteiskunnallistumisen ja yksityisen kotityön yhteiskun
nalliseksi teollisuudeksi muuttamisen mukana oli heidän mie
lestään välittömästi selvää myös lastenkasvatuksen yhteis
kunnallistuminen ja perheenjäsenten todella vapaa keskinäi
nen suhde. Ja edelleen on jo Marx ("Pääoma”, s. 515)1 osoit
tanut, kuinka ’’suurteollisuus synnyttää uudet taloudelliset 
perusteet korkeammalle perhemuodolle ja molempien suku
puolien välisille suhteille antamalla yhteiskunnallisesti järjes
tetyissä tuotantoprosesseissa kodin piirin ulkopuolella naisil
le, nuorille henkilöille ja lapsille ratkaisevan merkityksen.”

Herra Diihring sanoo: ’’Jokaisella yhteiskuntaauudistaval- 
la haaveilijalla on luonnollisesti valmiina uutta yhteiskunnal
lista elämää vastaava pedagogiikka.” Tämän väitteen mu
kaan mitattaessa herra Diihring on ’’todellinen hirviö" yhteis- 
kuntaauudistavien haaveilijain joukossa. Tulevaisuuden kou
lu askarruttaa hänen ajatuksiaan vähintään yhtä paljon kuin 
tekijäoikeus, ja se ei ole suinkaan vähän. Hänellä on koulu- 
suunnitelma ja yliopistosuunnitelma aivan valmiina ei vain 
"lähinnä nähtävissä olevaa tulevaisuutta”, vaan myöskin koko 
siirtymiskautta varten. Rajoittukaamme kuitenkin siihen, 
mitä viimekäden lopullisessa sosialiteetissa on opetettava 
kummankin sukupuolen nuorelle väelle.

Yleinen kansakoulu tarjoaa ’’kaiken, millä itsessään ja peri
aatteellisesti voi olla viehätystä ihmisille”, siis eritoten ’’kaik
kien maailman- ja elämänkatsomuksia koskevien tieteiden 
perusteet ja tulokset”.. Se siis opettaa ennenkaikkea matema
tiikkaa ja vielä siten, että ’’täydellisesti käydään lävitse” kaik
kien periaatteellisten käsitteiden ja välineiden piiri yksinker
taisista luvuista ja yhteenlaskuista alkaen aina integraalilas-

1 ’’Pääoma” I, suom. s. 456. — Toim.
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kuihin saakka. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että tässä 
koulussa tosiaan differentoidaan ja integroidaan, päinvastoin. 
Siellä opetetaan aivan uusia kokonaismatematiikan aineksia, 
joihin sisältyy sekä tavallinen alkeismatematiikka että myös 
idussaan korkeampi matematiikka. Ja vaikka herra Duhring 
vakuuttaa, että tämän tulevaisuudenkoulun "oppikirjojen si
sältökin" on hänellä jo ’’pääpiirteittensä puolesta kaaviolli- 
sesti edessään”, niin ei hänelle valitettavasti vielä tähän 
mennessä ole ottanut onnistuakseen ’’kokonaismatematiikan 
aineksien” keksiminen; ja mitä hän ei kykene suorittamaan, 
se "onkin todella odotettavissa vasta uuden yhteiskuntatilan 
vapailta ja kasvaneilta voimilta”. Mutta jos tulevaisuuden 
matematiikan tertut ovatkin vielä perin kypsymättömiä, niin 
sitä vähemmän vaikeuksia tuottavat tulevaisuuden tähtitiede, 
mekaniikka ja fysiikka, ja ne ’’antavat kaiken kouluutuksen 
rungon”, kun taas ’’kasvi- ja eläintiede, kaikista teorioista 
huolimatta yhä vielä etupäässä laadultaan kuvailevina ... tu
levat olemaan kevyemmän käsittelyn esineinä”. Näin on pai
nettuna ’’Filosofiassa”, sivulla 417. Herra Duhring ei vielä 
tänä päivänä tunne mitään muuta kuin etupäässä kuvaile
van kasvi- ja eläintieteen. Koko orgaaninen morfologia, joka 
sisältää orgaanisen maailman vertailevan anatomian, embryo
logian ja paleontologian, on hänelle jopa nimeltään tuntema
ton. Samaan aikaan kun hänen selkänsä takana biologian 
alalla syntyy aivan uusia tieteitä miltei tusinoittain, ammen
taa hänen lapsenmielensä yhä vielä Raffin luonnonhistoriasta 
lapsia varten ’’luonnontieteellisen ajatustapansa huomattavat 
nykyaikaiset valistusainekset”, ja ylevänä hän lahjoittaa tä
män orgaanisen maailman perustuslain koko ’nähtävissä ole
valle tulevaisuudelle”. Kemia on tässäkin jäänyt herra Dhh- 
ringiltä kokonaan unohduksiin, kuten tavallisesti.

Opetuksen esteettistä puolta varten herra Dhhringin on 
luotava kaikki uudelleen. Tähänastinen runous ei kelpaa 
lainkaan. Siellä, missä kaikki uskonto on kielletty, ei tieten
kään voida koulussa sietää aikaisemmilla runoilijoilla esiin
tyvää ’’mytologista tai muuten uskonnollista esitystapaa”. 
Hyljättävä on myöskin ”se runollinen mystisismi, johon esim. 
Goethe vahvasti kallistui”. Herra Dhhringin itsensä täytyy 
siis valmistaa meille ne runouden mestariteokset, jotka "vas
taavat järjen kanssa sopusointuun päässeen mielikuvituksen 
korkeampia vaatimuksia” ja esittävät sen oikean ihanteen, 
joka ’’merkitsee maailman täydellistymistä”. Älköön hän
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vain viivytelkö siinä. Talouskommuuni voi vaikuttaa maail- 
maavalloittavasti vasta sitten, kun se vaeltaa eteenpäin jär
jen kanssa sopusointuun saatetun aleksandriinin kiitävin as
kelin.

Kielitieteellä ei paljon kiusata tulevaisuuden kasvavaa kan
salaista. ’’Kuolleiden kielien opiskelu lakkaa kokonaan ... ja 
vieraat elävät kielet jäävät sivuasiaksi.” Vain siellä, missä 
kansojen yhteys ulottuu itse kansanjoukkojen liikuntaan, pi
tää näiden auttavasti oppia kutakin helpolla tavalla, aina tar
peen mukaan ’’Todella kasvattavaa kielikoulutusta” varten 
keksitään eräänlainen yleisempi kielioppi ja sen rungoksi 
’’oman kielen aines ja muoto”. — Nykyisten ihmisten kansal
linen rajoittuneisuus on vielä liian yleismaailmallista herra 
Diihringille. Hän tahtoo poistaa nekin molemmat vivut, jot
ka nykyisessä maaPmassa tarjoavat ainakin tilaisuuden ko
hota rajoitetun kansallisen katsantokannan yläpuolelle: van
hojen kielien tuntemuksen, joka avaa ainakin kaikkien kan
sojen klassillisesti sivistyneille ihmisille yhteisen avaramman 
näköpiirin, ja uudempien kielien tuntemuksen, joiden avulla 
eri kansojen jäsenet vain voivat ymmärtää toisiaan ja oppia 
tietämään, mitä tapahtuu heidän omien rajojensa ulkopuo
lella. Sitävastoin pitää oman kielen kielioppi päntätä päähän 
perusteellisesti. Mutta ’’oman kielen aines ja muoto” voidaan 
ymmärtää vain silloin, kun on tutkittu niiden syntyä ja yleis
tä kehitystä, ja tämä ei ole mahdollista, jos ei oteta huomioon 
ensiksi sen omia kuolleita muotoja, toiseksi eläviä ja kuollei
ta sukulaiskieliä. Mutta näin olemme taaskin selvästi kielle
tyllä alueella. Mutta kun herra Duhring täten pyyhkii koulu- 
ohjelmastaan pois koko uudenaikaisen historiallisen kieliopin, 
niin hänelle jää kieliooetusta varten jälelle vain vanhanmalli
nen, vanhan klassillisen kielitieteen tyyliin rakennettu teknil
linen kielioppi kaikkine rikkiviisauksineen ja mielivaltaisuuk- 
sineen, jotka johtuvat historiallisen perustan puuttumisesta. 
Viha vanhaa kielitiedettä kohtaan vie hänet niin pitkälle, että 
hän kohottaa vanhan kielitieteen huonoimman tuotteen ’’to
della kasvattavan kielikoulutuksen keskeisimmäksi kohdak
si”. Selvästi näkyy, että tässä olemme tekemisissä sellaisen 
kielitieteilijän kanssa, joka ei koskaan ole kuullut puhutta
vankaan viimeisten kuuden vuosikymmenen aikana niin val
tavasti ja hedelmöittävasti kehittyneestä historiallisesta kieli- 
tutkimuksesta, ja joka sentakia ei etsi kieliopetuksen ”huo-
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mättäviä nykyaikaisia valistusaineksia” Boppilta, Grimmilta 
ja Dieziltä, vaan Heysen ja Beckerin autuaista muistoista.

Mutta nuori tulevaisuudenkansalainen ei vielä näin ole lä
heskään ’’saatettu omille jaloilleen”. Siihen kuuluu vielä sy- 
väHisemmän perustan laskeminen, nimittäin ’ viimeisten filo
sofisten perusteiden omaksuminen”. ’’Mutta tällainen syven
täminen ... on oleva kaikkea muuta kuin jättiläistehtävä”, 
sen jälkeen kun herra Diihring on tässä raivannut tien. To
siaan, ’’kun puhdistetaan se vähäinen täsmällinen tieto, josta 
olemisen yleinen kaavio voi ylpeillä, vääristä, skolastisista ko
risteistaan, ja kun päätetään kaikkialla pitää pätevänä vain” 
herra DUhringin ’’oikeaksi todistamaa todellisuutta”, niin tu
levaisuuden nuorisokin kykenee täysin omaksumaan alkeis- 
filosofian. ’’Kun muistetaan ne mitä yksinkertaisimmat otteet, 
joilla me olemme auttaneet äärettömyyskäsitteet ja niiden kri
tiikin tähän saakka tuntemattomaan merkitykseen” — niin 
”ei ole lainkaan käsitettävissä, minkätähden nykyisen syven
tämisen ja terävöittämisen kautta niin yksinkertaisiksi hah
mottuneet yleismaailmallisen paikka- ja aikakäsityksen ai
nekset eivät lopulta voisi siirtyä esitietojen riviin’” . . . herra 
DUhringin ’’juurekkaimpien ajatusten ei pidä näytellä uuden 
yhteiskunnan yleismaailmallisessa kasvatusjärjestelmässä mi
tään sivuosaa”. Materian itsensä kaltaisen tilan ja lasketun 
äärettömyyden kutsumuksena on päinvastoin ’’paitsi ihmisen 
asettaminen omille jaloilleen, myöskin ihmisen pakoittaminen 
tietämään itsestään, että hänellä on niinkutsuttu absoluutti
nen jalkainsa alla”.

Kuten nähdään, ei tulevaisuuden kansakoulu ole mitään 
muuta kuin hieman ’’jalostettu” preussilainen keskikoulu, 
jossa kreikan ja latinan tilalle on otettu vähän enemmän puh
dasta ja sovellettua matematiikkaa ja varsinkin todellisuus- 
filosofian aineksia, ja saksankielen opetus jälleen tainnutet
tu Beckeriin nojaavaksi, siis alkeiskoulun tasolle. Tosiaan ”ei 
ole lainkaan käsitettävissä” minkätähden nyt kaikilla hänen 
käsittelemillään aloilla perin koulupoikamaisiksi osoittamiam
me herra DUhringin ’’tietoja” tai paremminkin sitä, mikä 
niistä yleensä on jälellä edelläkäyneen perinpohjaisen ’’puh
distuksen” jälkeen, ei pitäisi tukussa ja vähittäin ’’siirtää lo
pullisesti esitietojen piiriin”, koska ne todellisuudessa eivät 
koskaan ole tätä piiriä jättäneetkään. Tietenkin on herra 
Diihring kuullut jotakin myöskin siitä, että sosialistisessa yh
teiskunnassa pitäisi työn ja kasvatuksen olla toisiinsa yhdis
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tettyinä ja näin taata tieteelliselle kasvatukselle monipuoli
nen" teknillinen kehitysmahdollisuus samoinkuin sen käytän
nöllinen perusta; tämäkin kohta otetaan tavanmukaisesti 
sosialiteetin palvelukseen. Mutta koska vanha työnjako, 
kuten olemme nähneet, jää oleellisesti jatkumaan rauhassa 
herra Duhringin tulevassa tuotannossa, niin on tältä teknilli
seltä koulutukselta riistetty kaikki edellytykset soveltaa sitä 
myöhemmin käytäntöön, kaikki merkitys itse tuotannolle, sil
lä on nimenomaan vain koulutarkoitus: sen on astuttava voi
mistelun tilalle, josta tämä juurekas mullistajamme ei tahdo 
tietää mitään. Siksi hän kykeneekin tarjoamaan meille vain 
pari fraasia, kuten: ’’nuoriso ja vanhempi väki tekevät työtä 
sanan vakavimmassa merkityksessä”. Viheliäiseltä näyttää 
tosiaan tämä häilyvä ja sisällötön kannunvalanta, kun sitä 
verrataan siihen kohtaan ’’Pääomassa” (siv. 508—515)*, jossa 
Marx kehittelee väitettä, että ’’tehdasteollisuus synnytti, niin
kuin Robert Owenin teoksista voidaan yksityiskohdittain 
nähdä, siemenen tulevaisuuden kasvatukselle, joka kaikille 
määrättyä ikärajaa vanhemmille lapsille liittää tuottavan 
työn opetukseen ja voimisteluun, ei ainoastaan keinona yh
teiskunnallisen tuotannon lisäämiseksi, vaan ainoana keinona 
valmistaa kaikin puolin kehittyneitä ihmisiä.”

Sivuuttakaamme tulevaisuuden yliopisto, jossa todellisuus- 
filosofia tahtoo muokata kaiken tiedon rungon, ja jossa lääke
tieteellisen rinnalla on edelleenkin täydessä kukoistuksessaan 
lakitieteellinen tiedekunta; sivuuttakaamme samoin ’’erikoi
set ammattikoulut”, joista saamme tietää ainoastaan sen, et
tä niillä on oleva merkitystä ’’vain parille aineelle”. Oletta
kaamme, että tulevaisuuden nuori kansalainen kaikki koulu- 
kurssit päätettyään lopultakin on ’’saatettu omille aloilleen” 
niin, että hän voi ryhtyä katselemaan vaimoa itselleen. Mil
laisen asiainkulun herra Duhring avaa hänelle tässä suh
teessa?

’’Katsoen siihen merkitykseen, mikä suvunjatkamisella on 
ominaisuuksien pysyttämisessä, hylkäämisessä ja yhdistämi
sessä samoinkuin myös uusien syntyvien ominaisuuksien ke
hittämisessä, on inhimillisen tai epäinhimillisen perimmäiset 
juuret etsittävä suurelta osaltaan sukupuoliyhteydestä ja va
linnasta ja senlisäksi vielä huolenpidosta, jolla pyritään edis
tämään tai ehkäisemään tiettyä synnytystulosta. Tuomio siitä

1 ’’Pääoma” I, suom. s. 451—452. — Toim.
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raakuudesta ja tylsyydestä, mikä tällä alalla vallitsee, on käy
tännöllisesti jätettävä myöhäisemmälle ajalle. Ennakkoluulo
jenkin vallitessa on kuitenkin jo etukäteen saatava ymmär
rettäväksi se, että luonnolle ja ihmisälylle onnistunut tai epä
onnistunut vastasyntyneiden laatu on paljon tärkeämpää 
kuin niiden lukumäärä. Epäsikiöitä on tosin kaikkina aikoi
na ja kaikkien oikeusaikojen vallitessa tuhottu; mutta astei
kossa normaalista epämuodostumaan, joka ei enää ole ihmi
senkaltainen, on monta välimuotoa ... Jos estetään sellaisen 
ihmisen syntyminen, josta kuitenkin tulisi vain huono tuote, 
niin on tämä tosiasia ilmeisesti edullinen.” Samoin sanotaan 
toisessa kohdassa: ’’Filosofiselle tarkastelulle ei voi olla vai
keata käsittää vielä syntymättömän maailman oikeutta vaatia 
itselleen mahdollisimman hyvää kokoonpanoa .. . Siittäminen 
ja joka tapauksessa vielä syntymäkin tarjoavat tässä suhtees
sa estävälle tai poikkeustapauksessa myöskin valikoivalle 
huolenpidolle tilaisuuden puuttua asiaan”. Ja edelleen: 
’’Kreikkalainen taide, ihmisen ihanteellistaminen marmoris
sa, ei voi säilyttää sille annettua historiallista merkitystä, 
niinpian kun omin käsin otetaan suoritettavaksi vähemmän 
taiteellisesti toteutettava ja siksi miljoonien elämänkohtalol
le paljon vakavampi tehtävä, ihmisen muovaaminen vereksi 
ja lihaksi. Tämä taiteen laji ei ole mitään pelkkää kivenveis- 
totaidetta, ja tämän estetiikka ei koske kuolleiden muotojen 
käsittelyä” jne.

Nuori tulevaisuuden kansalaisemme onkin kuin pilvistä 
pudonnut. Että avioliitossa ei ole kysymyksessä mikään pelk
kä kivenveistotaide, eikä myöskään kuolleiden muotojen kä
sittely, sen hän tiesi kyllä ilman herra Diihringiäkin; mutta 
tämähän oli hänelle luvannut, että hän saisi astua kaikille teil
le, jotka avaavat hänelle asiainkulun ja hänen oman olemuk
sensa, löytääkseen myötätuntoisen naissydämen ja siihen 
kuuluvan ruumiin. Ei millään muotoa, jyrisee hänelle nyt tä
mä ’’syvällisempi ja ankarampi moraali”. Ensin on poistetta
va raakuus ja tylsyys, joka vallitsee sukupuoliseurustelun ja 
valinnan alalla, ja otettava laskuihin vastasyntyneen maail
man oikeus vaatia itselleen mahdollisimman hyvää kokoonpa
noa. Avioliittoon astujalle asetetaan tänä juhlallisena hetkenä 
velvollisuus täydentää ihmisen muodostumista lihasta ja ve
restä, niinsanoaksemme tulla Feidiaaksi lihassa ja veressä. 
Kuinka on aloitettava? Herra Diihringin ylläesitetyt salape
räiset lausunnot eivät anna hänelle pienintäkään opastusta
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siihen, vaikka tämä itse sanookin, että se on ’’taidetta”. Eh
käpä herra Diihringillä jo onkin ’’kaaviollisesti silmiensä 
edessä” käsikirja tätä taidetta varten, jokin sen tapainen, 
joita nykyään niin runsaasti ja monenlaisina tarjoillaan Sak
san kirjakaupoissa? Todellakaan emme tässä enää ole mis
sään sosialiteetissa, vaan pikemminkin katselemassa ’’Taika- 
huilua”, vain sillä poikkeuksella, että lihava vapaamuurari- 
pappi Sarastro voinee tuskin käydä "toisen luokan pastorista” 
syvällisemmän ja ankaramman moraalisaarnaajamme rinnal
la. Ne kokeet, joita tuo vapaamuuraripappi asetti rakastavil
le holhokkipareilleen, ovat pelkkää lastenleikkiä siihen anka
raan tarkastukseen verraten, jonka alaiseksi herra Diihring 
pakoittaa molemmat itsenäiset yksilönsä, ennenkuin sallii 
näiden astua ’’siveellisen ja vapaan avion” säätyyn. Mutta 
saattaahan tapahtua, että vaikka tällä ’’omille jaloilleen ase
tetulla tulevaisuuden Taminolla onkin niinkutsuttu absoluut
tinen jalkainsa alla, toinen näistä jaloista sittenkin poikkeaa 
pari tuumaa normaalipituudesta, niin että pahat kielet hauk
kuvat häntä lenkkajalaksi. Niinikään on mahdollisuuksien 
rajoissa, että hänen hellimmin rakastamansa tulevaisuuden 
Pamina ei seisokaan aivan suorana edellämainitun absoluut
tisen päällä, sillä hänen oikea olkapäänsä on hieman taipu
nut, mitä kademielet sanovat jopa pienoiseksi kyttyräksi. 
Mitä sitten tehdään? Kieltääkö syvällisempi ja ankarampi 
Sarastromme heitä harjoittamasta ihmisen täydentämistä 
lihassa ja veressä, paneeko hän voimaan ’’estävän ennakko- 
varjelun” ’’siittämisessä” vaiko ’’valikoivan huolenpidon” 
’’syntymisen yhteydessä”? Panen kymmenen yhtä vastaan 
sen puolesta, että asiat menevät toisin; rakastavaiset jättävät 
Sarastro-Diihringin odottelemaan ja menevät siviilirekisteriin.

Seis! huutaa herra Diihring. Ei ollut tarkoitettu niin. Sal
likaa minun selittää teille. "Terveiden sukupuoliyhteyksien 
korkeammista, tosi inhimillisistä vaikutteista ... on sukupuo- 
likiihotuksen inhimilliseksi jalostunut muoto, jonka kohoami
nen ilmenee intohimoisena rakkautena, molemminpuolisuu
dessaan paras tae hyödyllisestä yhteydestä, myöskin sen he
delmien suhteen ... ainoastaan toisasteista vaikutusta on se, 
että itsessään harmoonisesta suhteesta on tuloksena myöskin 
vastaavasti kaunis hedelmä Tästä taas seuraa, että kaiken 
pakon täytyy vaikuttaa vahingollisesti” jne. Näin ratkeaa 
kaikki mitä parhaiten tuossa mitä kauneimmassa sosialitee
tissa. Lenkkajalka ja kyttyräselkä rakastavat intohimoisesti
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toisiaan, ja tarjoavat sille myös parhaan takeen harmoonises- 
ta ’’toisen asteen vaikutuksesta”. Käy kuin romaanissa, he 
rakastavat toisiaan, saavat toisensa, ja kaikki syvällisempi ja 
ankarampi moraali päättyy kuten tavallisesti harmooniseksi 
loruiluksi.

Kuinka jalot käsitykset herra DQhringillä ylipäänsä on 
naissukupuolesta, se käy ilmi seuraavasta valituksesta nykyis
tä yhteiskuntaa kohtaan: ’’Prostitutiota pidetään sortoyhteis- 
kunnassa, joka perustuu ihmisen myyntiin toiselle ihmiselle, 
itsestään selvänä täydennyksenä pakkoavioon miesten hyväk
si, ja kaikkein ymmärrettävimpiä, mutta myös merkitykselli
simpiä tosiasioita on se, että naisilla ei voi olla olemassa mi
tään samantapaista”. Sitä kiitosta, minkä herra Diihring 
tästä kohteliaisuudesta saanee osakseen naisilta, en millään 
tahtoisi itselleni. Olisikohan herra Diihringille aivan tunte
maton se ansiotulojen laji, joka ei nykyään enää ole kovinkaan 
harvinainen, nimittäin hameväeltä saadut ’’stipendit” 
(Schurzenstipendien). Onhan herra Diihring ollut itsekin 
referendaarina ja asuu Berliinissä, missä jo minun siellä olles
sani, 36 vuotta sitten, Rejerendarius — jottemme puhuisi 
luutnanteista — ja Schiirzenstipendiarius esiintyvät melko 
usein toisiaan vastaavina loppusointuina!

*
Meidän sallittaneen näin sovittelevan hilpeällä tavalla jät

tää tämä aiheemme, joka varmaankin usein on ollut melko 
kuiva ja ikävystyttävä. Niinkauan kuin käsittelemme eri 
kiistakysymyksiä,oli arvostelu objektiivisten, kiistämättömien 
tosiasiain sitomaa; näiden tosiasiain mukaisesti siitä tuli pa
kostakin melko usein terävä, jopa ankarakin. Nyt kun filo
sofia, taloustiede ja sosialiteetti ovat takanamme, kun edes
sämme on kirjailijan kokonaiskuva, jota meidän oli yksityis
kohdissaan arvosteltava, nyt voivat inhimilliset näkökohdat 
astua etualalle; nyt sallittaneen meidän johtaa monet muu
ten käsittämättömät tieteelliset erehdykset ja itseylistelyt 
persoonallisiin syihin ja lausua kokonaisarvionamme herra 
Diihringistä: suuruudenhulluudesta johtunutta syyntakeetto
muutta.
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