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ESIPUHEET KOLMEEN PAINOKSEEN
1.
Seuraava teos ei ole suinkaan minkään “sisäisen pakon” he
delmä. Päinvastoin.
Kun hra Diihring kolme vuotta sitten tietäjänä ja samalla
sosialismin reformaattorina odottamatta heitti haasteen vuosisadalleen, pyysivät ystäväni Saksassa yhä uudelleen ja uudel
leen minua kriitillisesti valaisemaan tätä uutta sosialistista teo
riaa sosialidemokraattisen puolueen pää-äänenkannattajassa,
silloisessa “Volkstaafissa”. He pitivät sitä aivan välttämättö
mänä, jotta poistuisi uuden lahkolaishajaannuksen ja sekaannuk
sen mahdollisuus vielä niin nuoressa ja vastikään lopullisesti
yhtyneessä puolueessa. Paremmin kuin minä kykenivät he ar
vioimaan oloja Saksassa, minä olin sisi velvollinen uskomaan
heitä. Lisäksi ilmeni, että osa sosialistisesta lehdistöstä tervehti
tätä vastikään kääntynyttä sellaisella lämmöllä, josta, vaikka
koskikin vain hra Duhringin hyvää tahtoa, kuitenkin saattoi
havaita, että puoluelehdistön tällä osalla oli hyvää tahtoa huo
maamatta ottaakseen kaupassa Duhringin hyvän tahdon ohella
myös Duhringin opin. Löytyi myös ihmisiä, jotka jo hankkiu
tuivat levittämään tätä oppia kansanomaistetussa muodossa työ
väen keskuuteen. Ja vihdoin, hra Duhring ja hänen piskuinen
lahkokuntansa käyttivät kaikki reklaami- ja intriigitaitonsa pa
kottaakseen “Volkstaafin” päättävästi ottamaan kannan tähän
niin suurin vaatimuksin esiintyvään uuteen oppiin.
Tästä huolimatta kului vuosi, ennenkuin päätin, jättämällä
muut työt, puraista tätä karvasta omenaa. Se olikin omena, joka
täytyi syödä kokonaan, kun kerran oli siihen hampaansa iskenyt.
Eikä se ollut ainoastaan karvas, vaan myös sangen kova. Tuo
uusi sosialistinen teoria astui esiin uuden filosoofisen systeemin
viimeisenä käytännöllisenä hedelmänä. Se oli siis tutkittava tä
män systeemin yhteydessä, ja samalla tutkittava itse tämä sys
teemi; oli seurattava hra Duhringiä sille avaralle alueelle, jolla
hän käsittelee kaikkia mahdollisia asioita ja vielä hieman enem
män. Näin syntyi sarja artikkeleita, jotka v:n 1877 alusta jul
kaistiin leipzigiläisessä “Vorwärts”issä, “Volkstaafin seuraajassa
ja jotka nyt on tässä koottu yhteen.
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Esineen laatu pakotti arvostelijan sellaiseen seikkaperäisyytecn, johon verraten esineen, siis Diihringin kirjoitusten tieteel
linen sisältö on huutavassa ristiriidassa. Vielä kaksi muutakin
seikkaa puolustaa sentään tätä perinpohjaisuutta. Toisaalta an
toi se minulle tilaisuuden kehitellä sangen erilaisilla tässä koske
tetuilla aloilla myönteisesti käsilvksiäni kiistakysymyksistä, joi
hin nykyään on yleisempää tieteellistä tai käytännöllistä mielen
kiintoa. Näin on käynyt jokainoassa luvussa, ja niin vähän kuin
tämän kirjoituksen tarkoituksena on voinutkaan olla toisen sys
teemiin esittäminen hra Diihringin “systeemin” vastapainoksi,
huomannee lukija kuitenkin toivottavasti sisäisen yhtenäisvyd- i
esittäniissäni katsomuksissa. Että työni ei tässä suhi ¿ s a o»c ilut aivan hedelmätön, siitä on minulla jo nyt kylliksi todistuksia.
Toisaalta, “systeemejä luova” hra Döhring ei ole mikään
yksityinen ilmiö Saksassa nykyään. Kosmogonian, yleensä luon
nonfilosofian, politiikan, talousopin jne. systeemejä on Saksassa
jonkun aikaa syntynyt aivan kuin sieniä tusinoittain yössä. Pienoisinkin filosofian tohtori, jopa ylioppilaskin luo vähintään
täydellisen “systeemin”. Samoin kuin uusi a ikäisessä valtio '
edellytetään, että jokainen kansalainen on kypsä arvostelemaan
asioita, joista hänen pitää äänestää, samoin kuin talousopissa
on otettu perustaksi, että jokainen kuluttaja on kaikkien niiden
tavarain hyvä tuntija, joita hän joutuu ostamaan elämänsä yllä
pitääkseen, samoin pitää nyt olla myöskin tieteessä. Tieteen
vapaus on sitä, että pitää kirjoittaa kaikesta, mitä ei ole tutki
nut, ja esittää se ainoana ankaran tieteellisenä metoodina. Mut
ta hra Duhring on yksi luon onton valetieteen merkittävimpiä
tyyppejä, valetieteen, joka kaikkialla Saksassa tunkeutuu etu
alalle ja kaiken ontolla sanahelinällään vaimentaa. Onttoa sana
helinää runoudessa, filosofiassa, politiikassa, talousopissa, his
toriankirjoituksessa, onttoa sanahelinää kateedereilla ja puhuja
lavoilla, onttoa sanahelinää kaikkialla, onttoa sanahelinää joka
pretendoi etevämmyyttä ja ajatuksen syvemmvvttä muiden kan
sallisuuksien yksinkertaiseen, karkean-vulgääriin sanahelinään
verraten, ontto sanahelinä — Saksan intellektuaalisen teollisuu
den luonteenomaisin joukkotuote, halpa mutta huono, niinkuin
kaikki muutkin saksalaiset tuotteet, joiden vieressä se ei, ikävä
kyllä, ollut Filadelphiassa edustettuna. Jopa saksalainen sosia
lismikin, nimittäin hra Diihringin hyvän esimerkin jälkeen, on
taas oikein kosolta tarjonnut sanahelinää ja tuottaa toisen jos
toisenkin, joka korskeilee “tieteellä”, vaikkei ole siitä mitään op
pinut. Se on penikkatautia, joka osottaa että saksalainen opis
keleva väki alkaa kääntyä sosialidemokratiaan ja joka ei ole
tästä kääntymisestä erotettavissa, mutta jonka työläistemme
merkillisen terve luonto tulee tietysti voittamaan.
i
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Ei ollut minun syyni se, että minun täytyi seurata hra Diihringiä aloille, joilla voin liikkua korkeintaan dilettantin (asianharrastelijan) vaatimattomuudella. Tällaisissa tapauksissa olen
enimmäkseen rajottunut esittämään oikeita, kiistämättömiä tosi
asioita vastustajani väärien tai vikaan viepien väitteiden vasta
painoksi. Niin olen tehnyt lainopissa ja monissa tapauksissa
luonnontieteen alalla. Muussa suhteessa on puhe teoreettisen
luonnontieteen yleisistä katsomuksista, siis alasta, jolla amma
tiltaan luonnontutkijankin täytyy astua erikoisalaltaan naapurialoille, siis alueelle, jolla hän, kuten hra Virchow myöntää, on
yhtälailla “puol-tietäjä” kuin me muutkin. Toivottavasti saan
minäkin osakseni näissä asioissa tavallista suopeutta sanonnan
pienempien epätäsmällisyyksien ja avuttomuuksien suhteen.
Päättäessäni tätä alkulausetta saapuu minulle hra Duhringin
laatima kirjailmoitus eräästä hra Duhringin uudesta “uraa uur
tavasta” teoksesta: “Neue Grundgesetze zur rationellen Psyhik
und Chemie” (“Järkiperäisen fysiikan ja kemian uudet perus
lait”). Niin hyvin kuin olenkin selvillä tietojeni puutteellisuu
desta fysiikan ja kemian alalla, uskon toki tuntevani jo hra
Duhringin, ja siksipä, näkemättä hänen kirjoitelmiaan, rohkenen jo etukäteen sanoa, että hänen niissä esittämänsä fysiikan
ja kemian lait ovat saman arvoiset kuin hra Duhringin aikai
semmin keksimät ja minun tässä teoksessani käsittelemät talou
den, maailmankaavan jne. lait ja että hra Duhringin konstruoi
ma rigometri eli hyvin alhaisten temperatuurien mittauslaite ei
kelpaa ei korkeiden eikä alhaisten lämpötilojen mittaukseen,
vaan yksinomaan hra "Duhringin julkean vaativaisen tietämät
tömyyden mittaukseen.
Lontoo, kesäkuun 11, 1878.
N.
En odottanut että tämä kirja ilmestyisi uutena painoksena.
Esine, jota se arvostelee^ on nyt unohdettu; onhan kirja ollut
monien tuhansien lukijain käsissä, ensin paloittain Leipzigin
“Vorwärts”issä ja sitten erikseen suurena painoksena julkaistuna
kirjana. Kuinka voi vielä herättää jonkun mielenkiintoa se,
mitä minä vuosia sitten sanoin hra Diihringistä.
Lähinnä saan tästä kiittää sitä seikkaa, että tämä kirja, kuten
ylipäänsä melkein kaikki silloin kiertokulussa olleet kirjani,
kiellettiin Saksan valtakunnassa heti sen jälkeen kun julkaistiin
sosialistilaki. Niille, joita pyhän allianssin maiden perinnölli
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nen virkavaltaisuus ei ollut kahlinnut, niille täytyi tämän toimen
piteen vaikutuksen olla selvän: kiellettyjen kaksin- jopa kolmin
kertainen menekki, Berliinin herrojen voimattomuuden paljas
tuminen, herrojen jotka kyllä kieltoja julkaisevat, mutta eivät
kykene niitä toteuttamaan. Todellakin valtakunnan hallituksen
rakastettavuus tuo minulle pikku kirjojeni uusia painoksia
enemmän kuin jaksan läpikäydä; en ennätä kunnolla tarkasta
maan tekstiä, vaan useimmiten täytyy painattaa vanhassa asussa.
Tähän liittyy vielä toinen seikka. Tässä arvosteltu hra Duh
ringin “systeemi” ulottuu sangen laajalle teoreettiselle alalle;
minun oli pakko seurata häntä kaikkialle ja asettaa hänen käsitystensä vastapainoksi omat käsitykseni. Kielteisestä arvoste
lusta tuli siten myönteistä; polemiikki kääntyi Marxin ja minun
edustaman dialektisen materialismin ja kommunistisen maail
mankatsomuksen enemmän tai vähemmän yhtenäiseksi esityk
seksi hyvin monella eri alalla. Meidän katsantotavallamme on,
sen jälkeen kun se ensi kerran astui maailmaan Marxin kirjassa
“Misere de la philosophie” (“Filosofian kurjuus”) ja Kommu
nistisessa Manifestissamme, ollut yli kahdenkymmenen vuoden
inkubatsioaika, ennenkuin se “Pääoman” ilmestymisen jälkeen
on kasvavalla nopeudella vallannut yhä laajemmat piirit ja nyt
saanut arvonantoa ja kannatusta kaukana Europan rajojen ul
kopuolella, kaikissa maissa, joissa toisaalta on proletaareja ja
toisaalta ennakkoluulottomia tieteellisiä teoreetikkoja. Näyttää
siis olevan yleisöä, jonka harrastus asiaan on kyllin suuri ot
taakseen kaupan päällisiksi monessa suhteessa esineettömän po
lemiikin Duhringin väitteitä vastaan sen yhteydessä kehiteltyjen
myönteisten katsomuksien takia.
Huomautan tämän ohella: kun tässä kehitelty katsantotapa
on suurimmaksi osaksi Marxin perustelema ja kehittelemä, ja
minulle kuuluu vain pieni osa, niin oli itsestään selvä asia, että
tämä esitykseni ei tapahtunut hänen tietämättään. Ennen paina
tusta luin hänelle koko käsikirjoituksen, ja taloutta koskevan
osan 10:s luku on Marxin kirjoittama, minun täytyi vain, ikävä
kyllä, ulkoisten syiden vuoksi sitä hieman lyhentää. Meillä oli
muutoin tapana että kumpikin auttoi erikoisalallaan toista.
Tähän uuteen painokseen ei ole tehty muutoksia, paitsi yh
teen lukuun. Toisaalta minulla ei ollut aikaa perinpohjaiseen tar
kistukseen, niin hartaasti kuin olisin halunnutkin muuttaa monia
kohtia esityksessäni. Minun velvollisuuteni oli panna painokun
toon Marxin jälkeensä jättämät käsikirjoitukset, se oli paljon
tärkeämpää kuin kaikki muu, sitä paitsi tietoisuuteni nousee
vastustamaan kaikkia muutoksia. Kirjahan on väittelvkirja, ja
katson vastustajani vuoksi velvollisuudekseni olla parantamatta
mitään siinä, missä hän ei voi mitään parantaa. Voisin ainoas
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taan vaatia oikeutta vastata uudelleen hra Diihringin vastauk
seen. Mutta sitä, mitä hra Diihring on hvökkäykseni johdosta
kirjoittanut, sitä en ole lukenut enkä ilman erikoista aihetta
tule lukemaankaan; teoreettisesti olen hänestä selvä. Häneen
nähden täytyy minun noudattaa kirjallisen taistelun kohteliaisuussääntöjä sitäkin enemmän kun Berliinin yliopisto on hänelle
tehnyt hävytöntä vääryyttä. Yliopisto on siitä kyllä jo saanut
rangaistuksen. Yliopisto joka tunnetuissa oloissa antautuu riis
tämään hra Diihringiltä opetusvapauden, ei saa ihmetellä vaik
ka se yhtä tunnetuissa oloissa pakotetaankin ottamaan hra
Sch wenningerin.
Ainoa luku, johon olen selvittäviä lisäyksiä *) tehnyt, on kol
mannen osan II luku: “Teoreettista”. Kun tässä on kysymys
yksinomaan edustamani katsomuksen ydinkohdan esittämisestä,
niin vastustajani ei voi valittaa siitä, että olen yrittänyt puhua
kansantajuisemmin ja täydentää ajatusyhteyttä. Ja tähän oli
vielä ulkoinenkin aihe. Tämän teoksen kolme lukua (johdannon
ensimäisen ja kolmannen osan ensimäisen ja toisen) olin ystä
välleni Lafarguelle muokannut erikoiseksi kirjaseksi ranskan
kielelle kääntämistä varten, ja sen jälkeen kun tämä ranskan
kielinen oli ollut pohjana italialaiselle ja puolalaiselle kään
nökselle, toimittanut saksankielisen laitoksen nimellä “Die
Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft”
(“Sosialismin kehitys haaveesta tieteeksi”). Siitä on muuta
massa kuukaudessa ilmestynyt kolme painosta, ja on se julkaistu
myöskin venäjän- ja tanskankielisinä käännöksinä. Ainoastaan
kysymyksessä oleva luku oli kaikissa näissä laitoksissa sisältänyt
lisäyksiä, ja olisipa ollut pedanttista, jos alkuteoksen uudessa
laitoksessa olisin pitänyt kiinni tekstin alkuperäisestä sanamuo
dosta vastoin myöhempää, jo kansainväliseksi tullutta muotoa.
Mitä muuta tahtoisin muuttaa, se koskee etupäässä kahta koh
taa. Ensiksi ihmiskunnan alkuhistoriaa, johon Morgan antoi
avaimen vasta v. 1877. Mutta koska minulla myöhemmin, teok
sessa “Perheen, yksityisomaisuuden ja valtion alkuperä”, on jo
ollut tilaisuus ulottuviini tulleen materiaalin muokkaamiseen,
niin riittää tässä vain viittaus tuohon myöhempään teokseen.
Toinen kohta koskee sitä osaa, jossa käsitellään teoreettista
luonnontiedettä. Siinä on esitys perin kömpelöä, moni kohta voi
taisiin nyt ilmaista paljon kirkkaammin ja määritellymmin.
Kun en pidä olevani oikeutettu tässä kohden parannuksia teke
mään, niin olen juuri siksi velvollinen tässä arvostelemaan
itseäni.
x) Lisäykset, jotka Engels on tehnyt kirjaseensa “Sosialismin kehitys haa
veesta tieteeksi”, on tähän laitokseen sisällytetty hakasulkujen sisälle. — Suom.
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Marx ja minä olimme melkeinpä ainoat, jotka siirsimme tie
toisen dialektiikan saksalaisesta idealistisesta filosofiasta mate
rialistiseen luonnon- ja historiankäsitykseen. Mutta dialektiseen
ja samalla materialistiseen luonnonkäsitykseen tarvitaan mate
matiikan ja luonnontieteen tuntemus. Marx oli perinpohjainen
matemaatikko, mutta luonnontieteitä kykenimme seuraamaan
vain paloittain, hyppimällä, sporadisesti. Siksipä kun minä
kauppamiehen toimesta luovuttuani ja Lontooseen siirryttyäni
sain aikaa, suoritin, mikäli se minulle oli mahdollisia, täydelli
sen kurssin matematiikassa ja luonnontieteessä, ja käytin siihen
suurimman osan kahdeksasta vuodesta. Olin juuri tätä kurssia
suorittamassa kun sain tilaisuuden käydä käsiksi hra Duliringin
niinkutsuttuun luonnonfilosofiaan. On siis luonnollista, että mo
nasti en löydä oikeata teknillistä sanontaa ja että liikunta teo
reettisen luonnontieteen alalla on minulle ylipäänsä aika vaivaloista. Mutta toisaalta on tietoisuus vielä voittamattomasta epä
varmuudestani tehnyt minut varovaiseksi; minulle ei voida osoit
taa todellisia hairahduksia silloin tunnettuja tosiasioita vastaan,
eikä silloin tunnettujen teoriain väärää esitystä. Tässä suhteessa
on vain yksi tuntematon suuri matemaatikko kirjeessään Marxil
le valittanut, että minä olen karkeasti käsitellyt kaavaa V—1.
Tässä matematiikan ja luonnontieteen opiskelussani oli mi
nulla tietystikin pyrkimyksenä päästä yksityiskohdissakin va
kuutetuksi siitä, — mistä minulla yleispiirteissään ei ollut mitään
epäilyä, — että luonnossa toteutuvat lukemattomien muutoksien
sekamelskassa samat dialektiset liikunnan lait, jotka yhteiskun-liassakin hallitsevat tapausten näennäistä sattumavaraisuutta;
samat lait, jotka muodostamalla punaisen langan inhimillisen
ajatuksen kehityksen historiassa, tulevat vähitellen ajattelevien
ihmisten tietoisuudeksi; lait, jotka Hegel ensimäisenä liahmotteli
laajasti, mutta mystifioidussa muodossa, ja joiden vapauttami
nen tästä mystifioidusta muodosta ja kaikessa yksinkertaisuu
dessaan ja yleispätevyydessään kirkkaasti tietoisuuteen luomi
nen oli yksi meidän pyrkimyksistämme. On ilman selityksiä
ymmärrettävissä, että meitä ei voinut tyydyttää vanha luonnon
filosofia, — niin paljon todella hyvää ja niin paljon hedelmöi
tettyjä siemeniä kuin se sisälsikin. ‘) Kuten tässä kirjassa lähimPaljon helpompaa on ajatuksettoman rosvoväen a la Karl Vogt kanssa
hyökätä vanhan luonnonfilosofian kimppuun kuin arvioida sen historiallinen;
merkitys. Se sisältää kyllä paljon järjettömyyttä ja mielikuvitusta, muttei kui
tenkaan enempää kuin samanaikaiset empiiristen luonnontutkijain ei-filosoofiset teoriat, ja että se sisältää myöskin paljon järkeä ja ymmärtämystä, se
on alettu huomata sitten kun kehitysteoria on yleistynyt. Niinpä Häckel on
aivan oikein tunnustanut Treviranuksen ja Okenin ansiot. Alkulimassaan Ja
alkurakkulassaan asettaa Oken biologian postulaatiksi sen, mikä sitten tosiaan
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min selvitämme, oli siinä nimenomaan hegeliläisessä muodossaan
puutteena se, että se ei tunnustanut luonnossa minkäänlaista ke
hitystä ajassa, ei mitään “sen jälkeen’’, vaan vain “sen ohella”.
Tämä perustui toisaalta itse Hegelin systeemiin, joka omaksui his
toriallisen kehityksen vain “hengelle”, mutta toisaalta sen sel
vittää myöskin silloinen luonnontieteiden yleinen tila. Niinpä
Hegel tässä jäi paljon jälelle Kantista, jonka nehulaariteoria jo
oli selvittänyt aurinkokunnan synnyn ja jonka huomio, että me
rien luode ja vuoksi estää maan pyörintää, jo ennusti aurinko
kunnan häviötä. Ja lopuksi minulle ci voinut olla kysymystäkään
dialektisten lakien konstruoimisesta itse luontoon, vaan niiden
löytämisestä siitä itsestään ja niiden kehityksen osoittamisesta.
Mutta tämän suorittaminen kokonaisuudessaan ja kullakin
eri alalla on jätliläistyö. Paitsi sitä, että hallittava ala on miltei
rajaton, on tällä koko alalla luonnontiede itse niin valtavan
mullistusproscssin alainen, että sitä töin tuskin kykenee seuraa
maan sekään, joka voi käyttää siihen kaiken vapaan aikansa.
Mutta Karl Marxin kuoleman jälkeen ovat vaativammat vel
vollisuudet ottaneet minun aikani piin että minun täytyi kes
keyttää työni (luonnontieteen alalla. — Suoni.). Minun on pakko
tyytyä tässä kirjassa esitettyihin huomautuksiin ja odottaa, jos
myöhemmin tulisi tilaisuus saavutettujen tuloksien kokoamiseen
ja julkaisemiseen, ehkäpä yhdessä Marxin jälkeensä jättämäin
erittäin tärkeiden matemaattisten käsikirjoituksien kanssa.
Mutta ehkäpä teoreettisen luonnontieteen koliitys tekee mi
nun työni suurimmaksi osaksi tai kokonaankin tarpeettomaksi.
Sillä kumous, johon pelkkä massamäärin kertyvien, puhtaasti
kokemusperäisten löytöjen järjestämisvälttämättömyys pakot
on havaittu protoplasmaksi ja soluksi. Mitä erikoisesti Hegeliin tulee, on hän
paljon aikansa empiirikkojen yläpuolella, jotka luulivat selvittäneensä kaikki,
selvittämättömät ilmiöt sanomalla niiden olevan jonkun voiman alaisia — pai
novoiman, kellumisvoiman, sähköyhdistysvoiman jne. taikka missä se ei käynyt
päinsä, sanomalla niitä tuntemattomaksi aineeksi — valoaine, lämpöaine, sähköaine jne. Nämä kuvitellut (imaginären) aineet on nyt kutakuinkin poistot
tu, mutta tuo voimiin hullaantuminen, jota vastaan Hegel tappeli. kummittelee edelleen, esim. Ilelmholzin puheessa Innsbruckissa v. 186!)
(Helinholrz:
Popuiäre Vorlesungen, II Häft. 1817. S. 190). 18:nnen vuosisadan ranskalaisil
ta perittyä Nevvtonin jumaloimista voitaan. Nevvtonin. jonka Englanti verhosi
kunniaan ja rikkauteen, osolti Hegel, että Kepler jonka Saksa jätti nälkään
kuolemaan, oli maailmankappaleiden mekaniikan varsinainen perustaja ja että
Nevvtonin painolaki sisältyy jo Keplerin kolmeen lakiin, ja kolmanteen aivan
kirjaimellisesti ilmaistuna. Sen minkä Hegel ''Luonnonfilosofiassaan”, § 270 ja
lisäys (Hegelin teokset, 1842. VII, sv. 98 ja 113—115) parilla yksinkertaisella
yhtälöllä todistaa, sen esittää taas Gustaf Kirchlioff uusimman matemaattisen
mekaniikan tuloksena ja oleellisesti samassa, Hegelin ensinnä kehittämässä
yksinkertaisessa muodossa. Luonnonfilosoofit ovat tietoisen-dialektiseen luonluonnoutieteeseen samassa suhteessa kun utopistit nykyaikaiseen kommunismiin.
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taa teoreettisen luonnontieteen, on sitä laatua, että sen täy
tyy yhä ja yhä enemmän saada pahimminkin vastaan han' gottelevan empiirikon tietoiseksi luonnonilmiöiden dialektisesta
luonteesta. Vanhat jäykät vastakohdat, terävät, ylipääsemättö
mät rajalinjat häviävät yhä enemmän ja enemmän. Sen jäl
keen kun viimeisetkin “varsinaiset” kaasut on onnistuttu
muuttamaan nesteeksi, sen jälkeen kun tuli todistetuksi, että
kappale voidaan saattaa sellaiseen tilaan, jossa nestemäinen
ja kaasumainen tila eivät ole toisistaan erotettavissa, sen jäl
keen on kappalten aggregaattitila (muuttumaton tila) kadotta
nut viimeisenkin jäännöksen aikaisemmasta absoluuttisesta
luonteestaan. Kun löydettiin kaasuteorian laki, joka kuuluu
että täydellisissä kaasuissa ovat yksityisten kaasumolekyylien
liikuntanopeuksien neliöt samassa lämpötilassa kääntäin ver
rannolliset näiden kaasujen molekyylipainoon, niin tuli lämpö
kin sellaisinaan mitattavien liikuntamuotojen joukkoon. Kun
vielä kymmenen vuotta sitten vasta löydetty liikunnan suuri
peruslaki käsitettiin pelkkänä energian säilymisen lakina, pelk
känä sen ilmaisuna että liikuntaa ei voida hävittää eikä luoda,
siis pelkästään määrälliseltä puoleltaan, niin nyt tämän ahtaan,
kielteisen ilmaisun tunkee yhä ja yhä enemmän syrjään myön
teinen laki energian muuttumisesta, laki, jossa ensi kerran
pääsee oikeuksiinsa prosessin laadullinen puoli ja jossa on
poistettu viimeinen muistokin maailman ulkopuolisesta luo
jasta. Sitä, että liikunnan (n.k. energian) määrä ei muutu
kun se itse muuttuu kineettisestä energiasta (n.k. mekaani
sesta voimasta) sähköksi, lämmöksi, potensiaaliseksi energiaksi
ja päinvastoin, sitä ei nyt enää tarvitse julistaa uutena asiana:
se on nyt kerta kaikkiaan todettu perusta itse muuttumispro
sessin paljon sisältörikkaammalle tutkimukselle, tuon suuren
perusprosessin, jonka tuntemukseen sisältyy koko luonnontun
temuksemme. Ja siitä pitäin kun biologia on käyttänyt apu
naan kehitysteorian valoa, on luokittelun jyrkät rajalinjat or
gaanisen luonnon alalla poistettu toinen toisensa jälkeen;
luokiteltaviksi miltei mahdottomat välijäsenet lisääntyvät päi
vittäin, tarkempi tutkimus heittää organismin toisesta luokasta
toiseen, ja melkeinpä uskonkappaleiksi tulleet rajottavat luok
katunnukset menettävät ehdottoman pätevyytensä: tunnemme
nyt munivia imettäväisiä ja, jos uusi tieto saa vahvistuksen,
neljällä jalalla kulkevia lintuja. Jos Virchow jo vuosia sit
ten, solun löytämisen tuloksena, oli pakotettu enemmän edistyksellisesti kuin luonnontieteellisesti ja dialektisesti selittä
mään eläinyksilön yhtenäisyyden soluvaltioiden liitoksi, niin
nyt tekee käsitteen eläimen (siis myöskin ihmisen) yksilölli
syydestä vielä paljon monimutkaisemmaksi se löytö, että kor
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keampien eläinten ruumiissa kiertelee amoeban tapaisia val
keita verisoluja. Mutta juuri nämä sovittamattomiksi ja rat
kaisemattomiksi kuvitellut polaariset vastakohdat, väkivaltai
sesti vedetyt rajaviivat ja luokkaeroavaisuudet ovat antaneet
nykyiselle teoreettiselle luonnontieteelle sen ahtaan-metafyysillisen luonteen. Se tietoisuus, että näitä vastakohtia ja ero
tuksia luonnossa kyllä tavataan, mutta niillä on vain suhteel
linen pätevyys, ja että vasta meidän heijastelumme tuo luon
toon niiden kuvitellun pysyväisyyden ja absoluuttisen päte
vyyden, — tämä tietoisuus on dialektisen luonnonkäsityksen
ydinkohta. Tähän dialektiseen luonnonkäsitykseen voidaan tulla
siten, että luonnontieteen yhä lisääntyvät tosiasiat siihen pakot
tavat; siihen tullaan helpommin, jos näiden tosiasiain dialek
tiseen luontoon yhtyy dialektisen ajattelun lakien tuntemus.
Joka tapauksessa on luonnontiede nyt niin pitkällä, että se
ei voi välttää dialektista selvitystä. Mutta se tekee tämän
prosessin itselleen helpommaksi, jos se ei unohda sitä, että
ne tulokset, joissa se kokemuksensa selvittää, ovat käsitteitä;
mutta että käsitteillä operoimisen taito ei ole myötäsyntyinen
eikä myöskään tavallisen arkisen tietoisuuden saavutettavissa,
vaan vaatii todellista ajattelua, ajattelua, jolla niinikään on
pitkä kokemukseen perustuva historiansa yhtä hyvin kuin ko
kemusperäisellä luonnontutkimuksellakin. Juuri sen kautta,
että luonnontutkimus oppii omaksumaan filosofian 2500-vuotisen kehityksen tulokset, vapautuu se toisaalta erikoisesta,
uiko- ja yläpuolellaan olevasta luonnonfilosofiasta, toisaalta
myöskin omasta, englantilaiselta empirismiltä perimästään tuh
masta ajattelutavastaan.
Lontoo, syyskuun 23, 1885.
III.
Lukuunottamatta eräitä varsin vähäisiä tyylillisiä korjauk
sia on tämä uusi painos vain edellisen kopio. Vain yhteen
lukuun, toisen osan kymmenenteen: “Kriitillisestä historiasta”,
olen tehnyt oleellisia lisäyksiä seuraavilla perusteilla:
Kuten jo esipuheessa toiseen painokseen mainitsin, on tämä
luku kaikilta oleellisilta kohdiltaan Marxin kirjoittama. Ensimäiseen, lehtiartikkeliksi tarkoitettuun asuun oli minun
pakko huomattavasti lyhentää Marxin käsikirjoitusta ja juuri
niiltä osiltaan, joissa Duhringin käsityksien arvostelua oli vä
hemmän kuin itsenäistä kehittelyä talousopin historiasta.
Mutta juuri tällä käsikirjoituksen osalla on vielä tänä päivä
näkin suurin ja pysyvin kiintoisuutensa. Pidän velvollisuutenani
julkaista mahdollisimman täydellisinä ja sanatarkasti ne koh
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dat, joissa Marx osoittaa, mikä paikka klassillisen taloustie
teen syntyhistoriassa kuuluu sellaisille miehille kuin Petty,
North, Locke ja Hume; vieläkin enemmän hänen selvityksensä
Quesnayn “talouden taulusta”, tästä sfinksi-arvoituksesta, joka
on jäänyt koko uusiaikaiseltä taloustieteeltä ratkaisematta.
Sitävastoin olen, mikäli yhtenäisyys on sallinut, jättänyt pois
niitä kohtia, mitkä koskevat yksinomaan hra Duhringin kirjoi
tuksia.
Voin olla täysin tyytyväinen siihen levikkiin, minkä tässä
kirjassa esitetyt katsomukset edellisen painoksen jälkeen ovat
saaneet tieteen ja työväenluokan yhteiskunnallisessa tietoisuu
dessa, vieläpä maailman kaikissa sivistysmaissa.
Lontoo, toukokuun 23, 1894. F. Engels.

JOHDANTO
Yleistä

Uusaikainen sosialismi on sisältönsä puolesta lähinnä toi
saalta nykyisessä yhteiskunnassa vallitsevien omistavien ja
omistamattomien, palkkatyöläisten ja porvarien luokkavastakohtien, toisaalta tuotannossa vallitsevan anarkian huomioin
nin. tulos. Mutta teoreettisen muotonsa puolesta esiintyi se
aluksi Ranskan 18:nnen vuosisadan valistusfilosoofien esittä
mien perusväitelmien pitemmälle pyrkivänä, ikäänkuin joh
donmukaisempana kehittelynä. Niinkuin jokaisen uuden teorian,
täytyi senkin aluksi kytkeytyä jo olevaan ajatusainehistoon,
niin varmasti kuin sen juuret olivatkin taloudellisissa tosiasi
oissa.
Suurmiehet, jotka Ranskassa kirkastivat päitä tulevan val
lankumouksen varalle, esiintyivät itse äärimäisen vallankumouk
sellisesti. He eivät tunnustaneet mitään ulkoista auktoriteet
tia, olipa se millainen tahansa. Uskonto, luonnonkäsitys, yh
teiskunta, valtiojärjestys, — kaikki alistettiin säälimättömän
arvostelun alaiseksi; järjen tuomioistuimen edessä täytyi kaiken
todistaa olemassaolonsa oikeus taikka hävitä. Arvosteleva järki
myönnettiin ainoaksi kaiken mittapuuksi. Se oli sitä aikaa,
jolloin Hegelin sanoja käyttääksemme, maailma asetettiin pää
laelleen, aluksi siinä mielessä, että ihmispää ja sen ajattelun
löytämät oppilauseet vaativat, että ne tunnustetaan kaiken in
himillisen toiminnan ja yhteiskunnallisuuden perustaksi, mutta
myöhemmin myöskin siinä laajemmassa mielessä, että todelli
suus, joka oli ristiriidassa näiden oppilauseiden kanssa, tuli
todella ylös alaisin käännetyksi. Kaikki entiset yhteiskunta- ja
valtiomuodot, kaikki aikansa eläneet käsitykset Heitettiin jär
jettöminä romukoppaan; maailmahan oli näet siihen asti an
tanut ennakkoluulojen johtaa itseään; kaikki mennyt ansaitsi
vain sääliä ja halveksumista. Nyt vasta vaikeni päivä, ikuisen
totuuden, oikeudenmukaisuuden, luontoon perustuvan tasa-arvoisuuden ja riistämättömien ihmisoikeuksien piti siitä pitäin
poistaa taikausko, vääryys, etuoikeudet ja sorto.
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Nyt tiedämme, että tämä järjen valtakunta ei ollut mitään
enempää kuin idealisoitu porvariston valtakunta; että ikuinen
oikeudenmukaisuus sai ilmauksensa porvariston oikeuslaitok
sessa; että tasa-arvo typistyi kansalaisten tasa-arvoksi lain
edessä; että yhdeksi oleellisimmista ihmisoikeuksista julistet
tiin — porvarillinen omistusoikeus; että järjen valtio, Rous
seaun yhteiskuntasopimus, toteutui elämässä vain porvarillisena,
demokraattisena tasavaltana, ja vain sellaisena saattoi toteutua.
Yhtä vähän kuin edeltäjänsä, kykenivät XVIII vuossadan suu
ret ajattelijat astumaan niiden rajojen yli, jotka heidän oma
aikakautensa oli heille asettanut.
Mutta feodaaliaateliston ja porvariston vastakohdan rinnalle
astui yleinen riistäjien ja riistettyjen välinen vastakohta, jou
tilaiden rikkaiden ja työtätekevien köyhien vastakohta. Juuri
tämä seikka antoi porvariston edustajille mahdollisuuden
esiintyä koko kärsivän ihmiskunnan edustajina, eikä vain jon
kun luokan edustajana. Enemmänkin. Syntymästään saakka
painaa porvaristoa sen vastakohta: kapitalistit eivät voi olla
olemassa ilman palkkatyöläisiä, ja samassa suhteessa kuin
keskiaikainen
ammattikuntaporvari kehittyi uusaikaiseksi
porvariksi, samassa suhteessa kehittyi ammattikuntasälli ja
päivätyöläinen ammattikunnan ulkopuolella proletaariksi. Ja
joskin porvaristo suurin piirtein saattoi katsoa taistelussa
aatelistoa vastaan samalla edustavansa aikansa työtätekevien
luokkien etuja, niin puhkesi kuitenkin jokaisen suuren por
varillisen liikehtimisen yhteydessä esiin sen luokan itsenäisiä
liikehtimisiä, joka oli nykyisen proletariaatin enemmän tai
vähemmän kehittynyt edeltäjä. Sellainen oli Saksan uskon
puhdistuksen ja talonpoikaissotien aikana Tuomas Miinzerin
suunta; Englannin suuressa vallankumouksessa levellerit; suu
ressa Ranskan vallankumouksessa Babeuf. Näiden vielä kypsymättömän luokan kumouksellisten kapinain yhteydessä
esiintyi myöskin vastaavia teoreettisia oppeja: 16:nnella ja
17:nnellä vuosisadoilla ideaalisten yhteiskuntatilojen utopis
tista kuvailua, 18:nnella jo suorastaan kommunistisia teorioja
(Morelly ja Mably). Tasa-arvon vaatimus ei enää rajoittunut
poliittiseen oikeuteen, sen piti ulottua myöskin yksilöiden
yhteiskunnalliseen asemaan; paitsi luokkaetuoikeuksia, myös
kin itse luokkaeroavaisuudet vaadittiin poistettaviksi. Askeet
tinen, spartalainen kommunismi oli uuden opin ensimäinen
ilmenemismuoto. Sitten seuraavat kolme suurta utopistia:
Saint Simon, jolle porvarillinen suunta säilyttää vielä vissin
merkityksen proletaarisen rinnalla; Fourier, ja Owen, joka
kehittyneimmän kapitalistisen tuotannon maassa ja tämän tuo
tannon synnyttämien luokkavastakohtien vaikutuksen alla vä
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littömässä yhteydessä Ranskan materialismin kanssa systemaat
tisesti kehitteli ehdotelmiaan luokkaeroavaisuuden poistami
seksi.
Kaikille kolmelle yhteistä on se, että he eivät esiintyneet histo
riallisesti jo syntyneen proletariaatin etujen ajajina. Samoinkuin
valistusmiehet, eivät nämäkään tahtoneet vapauttaa mitään
määrättyä luokkaa, vaan koko ihmiskunnan. Samoin kuin va
listusmiehet, samoin nämäkin tahtoivat aikaansaada järjen ja
ikuisen oikeudenmukaisuuden valtakunnan; mutta näiden val
takunta oli valistusmiesten valtakunnasta yhtä kaukana kuin
taivas maasta. Myöskin tämä valistusmiesten periaatteiden
mukaan rakennettu porvarillinen maailma on järjetön ja epä
oikeutettu, ja siksi sekin vaeltaa kelvottomaan kattilaan ai
van samoin kuin feodalismi ja kaikki aikaisemmat yhteis
kuntatilat. Se, että todellinen järki ja oikeudenmukaisuus ei
vät ole maailmassa tähän asti hallinneet, se johtuu siitä, että
niitä ei olla tähän asti oikein tunnettu. On puuttunut juuri
sitä nerokasta miestä, joka nyt on ilmestynyt ja totuuden
tiedonnut; se että hän on juuri ilmestynyt, että totuus on
juuri nyt tullut tunnetuksi, se ei ole koko historiallisesta
kehityksestä välittömästi johtuva, väistämätön tapaus, vaan
pelkkä onnen potku. Hän olisi yhtä hyvin voinut syntyä
500 vuotta sitten, ja niin olisi ihmiskunta säästynyt 500 vuo
den harhoista, taisteluista ja kärsimyksistä.
Tällainen käsitys on oleellisesti kaikilla englantilaisilla ja
ranskalaisilla sekä ensimäisillä saksalaisilla sosialisteilla, myös
kin Weitlingillä. Sosialismi on absoluuttisen järjen, totuuden
ja oikeudenmukaisuuden ilmaus; se pitää vain tulla keksityksi,
sitten se omalla voimallaan valloittaa maailman; koska ab
soluuttinen totuus on riippumaton ajasta, paikasta ja inhimil
lisestä, historiallisesta kehityksestä, niin on pelkkä sattuma
milloin ja missä se keksitään. Sitten vielä absoluuttinen to
tuus, järki ja oikeus on jokaisella koulukunnan perustajalla
erilainen; ja koska jokaisen subjektiivinen ymmärrys, elä
mänehdot, tietojen määrä ja ajatuksen kouluutus määräävät
hänen erikoislaatuisen absoluuttisen totuuden, järjen ja oikeu
den, niin tässä absoluuttisten totuuksien konfliktissa ei ole
mahdollinen mikään muu ratkaisu kuin se, että ne keskenään
hierovat siloisiksi toinen toisensa. Tästä ei sitten voinut
tulla mitään muuta kuin jonkunlaista keskimääräissosialismia,
joka tähän asti todellakin on vallinnut Ranskan ja Englannin
useimpien sosialististen työläisten aivoja, jonkunlaista mitä mominaisimpia vivahteita sallivaa sekotusta vähemmän silmiinpis
tävistä kriitillisistä järkeilyistä, taloudellisista oppilauseista ja
erilaisten lahkonperustajien yhteiskunnallisista tulevaisuuskuF. Engels Anti-Duhring— 2
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vitelmista, sekotusta joka syntyy sitä helpommin, mitä enem
män sen eri osilta väittelyjen virrassa hioutuvat pois terävät
kulmat, niinkuin kivistä särmät vuoripurossa. Tehdäkseen
sosialismista tieteen, täytyi se ensin asettaa reaaliselle pohjalle.
18:nnen vuossadan ranskalaisen filosofian rinnalla ja sen
jälkeen oli kuitenkin noussut uusi saksalainen filosofia, joka
sai Hegelissä päätöksensä. Hänen suurin ansionsa oli dia
lektiikan elvyttäminen ajattelun korkeimpana muotona. Van
hat kreikkalaiset filosoofit olivat kaikki synnynnäisiä, luon
nostaan dialektiikkoja, ja universaalisin pää heidän joukossaan,
Aristoteles, onkin jo tutkinut dialektisen ajattelun oleellisim
mat muodot. Sitävastoin uudempi filosofia, vaikka siinäkin
dialektiikalla on ollut loistavia edustajia (esim. Descartes ja
Spinoza), oli erikoisesti englantilaisten vaikutuksesta yhä enefnmän ja enemmän juurtunut niin kutsuttuun metafyysilliseen
ajattelutapaan, joka melkein poikkeuksetta hallitsi myöskin
18:nnen vuossadan ranskalaisia, ainakin heidän filosoofisissa
erikoisteoksissaan. Varsinaisen filosofian ulkopuolella kykeni
vät hekin luomaan dialektiikan mestariteoksia; muistutamme
mieliin vain Diderofn kirjan Rameaun veljenpoika ja Rous
seaun teoksen eriarvoisuuden alkuperästä ihmisten kesken. —
Esitämme tässä lyhyesti oleellisimmat kohdat kumpaisestakin
ajatustavasta; palaamme kyllä vielä yksityiskohtaisemmin tä
hän.
Kun otamme luonnon taikka ihmiskunnan historian taikka
oman henkisen toimintamme ajatuksellisen tarkastelumme
alaiseksi, niin tarjoutuu meille lähinnä kuva loputtomasta
yhteyksien ja vuorovaikutuksien punoutumasta, jossa mikään
ei jää entiselleen, ei paikoilleen eikä entiseen muotoonsa, vaan
kaikki liikkuu, muuttuu, tulee ja häviää. Tämä alkuperäinen,naivi, mutta asiallisesti oikea maailmankatsomus on vanhan kreik
kalaisen filosofian katsomus, ja on sen ensimäisenä kirkkaasti
esittänyt Herakleitos: kaikki on olemassa, mutta ei olekaan
olemassa, sillä kaikki virtaa, on alituisesti muuttumassa, ali
tuisesti syntymässä ja häviämässä. Mutta tämä katsomus, niin
oikein kuin se käsittääkin ilmiöiden kokonaiskuvan yleisen
luonteen, ei kuitenkaan riitä selvittämään yksityiskohtia, joista
tämä kokonaiskuva muodostuu; ja niinkauan kuin emme sitä
voi tehdä, pysyy kokonaiskuvakin meille epäselvänä. Oppiak
semme tuntemaan nämä yksityiskohdat täytyy meidän irrottaa
ne niiden luonnollisesta taikka historiallisesta yhteydestään ja
tutkia erikseen kunkin laatua, erikoisia syitä, vaikutuksia jne.
Tämä on lähinnä luonnontieteen ja historiantutkimuksen työtä,
siis tutkimusalojen, jotka klassillisen ajan kreikkalaisten kes
kuudessa olivat varsin hyvillä perusteilla vain alistetussa ase
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massa, koska niiden lähinnä täytyi vasta haalia kokoon ai
neksia. Täsmällisen luonnontutkimuksen alkeita kehitellään
kreikkalaisten keskuudessa vasta aleksandrialaisella kaudella,
ja myöhemmin, keskiajalla, kehittelevät arabialaiset niitä edel
leen; varsinainen luonnontiede alkaa kuitenkin vasta XV
vuossadan jälkipuoliskolla, ja siitä pitäin on se edistynyt yhä
kasvavalla vauhdilla. Luonnon jaottaminen eri osiinsa, erilais
ten luonnonilmiöiden ja luonnonesineiden eritteleminen määrät
tyihin luokkiin, orgaanisten olioiden sisäelinten, niiden moni
naisten anatoomisten muodostumain tutkiminen on ollut pe
rusedellytys sille jättiläismäiselle edistykselle, mikä viimeisten
400 vuoden kuluessa on luonnon tuntemuksessa saavutettu.
Mutta se on samalla jättänyt meille tottumuksen käsitellä
luonnonesineitä ja luonnonilmiöitä erillisinä, suuren kokonais
yhteytensä ulkopuolella; ei siis niiden liikunnassa, vaan nii
den lepotilassa, ei oleellisesti muuttuvaisina, vaan kiinteinä,
muuttumattomina kappaleina, ei niiden elämässä, vaan niiden
kuolemassa. Ja samalla kun tämä käsitystapa siirtyi luonnon
tieteestä filosofiaan, niinkuin Baconin ja Locken kautta tapah
tui, samalla loi se tuon viime vuosisadoille erikoisen rajottuneisuuden, metafyysillisen ajattelutavan.
Metafyysikosta näyttävät esineet ja niiden ajatukselliset ku
vat, käsitteet, erillisiltä, toinen toisensa perään ja ilman toista
tarkasteltavilta, kiinteiltä, jähmettyneiltä, kerta kaikkiaan an
netuilta tutkimusesineiltä. Hän ajattelee pelkästään sovittamat
tomissa vastakohdissa: hänen puheensa on vain: on, on, ei, ei,
ja mitä siitä ylitse, se on pahasta... Hänelle on olio joko
olemassa taikka ei ole olemassa: esine ei voi samanaikaisesti
olla oma itsensä ja joku toinen. Myönteinen ja kielteinen
sulkevat ehdottomasti pois toisensa; syy ja vaikutus ovat yhtä
liikkumattomia vastakohtia toisilleen. Tämä ajattelutapa näyt
tää meistä ensi katsaukselta varsin hyväksyttävältä, koska se
on niinkutsutun terveen ihmisjärjen ajattelutapa. Mutta niin
kunnioitettava seuralainen kuin tuo terve ihmisjärki onkin
kotioloissa neljän seinän sisällä, kokee se varsin ihmeellisiä
seikkailuja niin pian kuin se uskaltaa tutkimuksen avaraan
maailmaan; ja metafyysillinen katsomustapa, niin laajoilla
aloilla, aina esineen luonnon mukaan, kuin se onkin oikeutettu,
jopa välttämätönkin, kohtaa aina ennemmin tai myöhemmin
sen rajan, jonka takana siitä tulee yksipuolinen, rajotettu,
abstraktinen ja eksyy ratkaisemattomiin ristiriitoihin, koska
se unohtaa että yksityisten esineiden takana on niiden yhteys,
että niiden olemisen takana on niiden tuleminen ja häviäminen,
niiden levon takana niiden liikunta, koska se ei näe metsää
yksityisiltä puilta. Jokapäiväisiä tapauksia varten tiedämme
2*
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ja voimme määritellysti sanoa esimerkiksi, onko joku eläin
olemassa vai eikö; mutta tarkemmin tutkiessamme huomaammekin, että se on usein varsin monimutkainen asia, niinkuin
varsin hyvin tietävät juristit, joiden on täytynyt vahvasti
vaivata päätään löytääkseen järkiperäisen rajan, jonka toisella
puolella sikiön kuolettaminen äidin kohdussa on murha, ja yhtä
mahdoton on määrätä kuoleman hetkeä, sillä fysiologia opet
taa, että kuolema ei ole kertakaikkinen, silmänräpäyksellinen
tapahtuma, vaan sangen pitkäaikainen prosessi. Niinikään jo
kainen orgaaninen olio on vissillä hetkellä sama eikä ole sama;
joka silmänräpäys muokkaa se ulkoapäin ottamiaan aineksia
ja erittää toisia, joka silmänräpäys sen ruumiissa soluja kuolee
ja uusia muodostuu; aina pitemmän tai lyhyemmän ajan ku
luttua on sen ruumiin aines täydellisesti uudistunut, tulleet aivan
uudet ainesatoomit, niin että jokainen orgaaninen olio alati on
sama ja kuitenkin toinen. Lähemmin tarkastaessamme huo
maamme niinikään, että vastakohdan molemmat poolit, kieltei
nen ja myönteinen, ovat sekä toisistaan erottamattomat että
vastakkaiset ja että ne kaikesta vastakkaisuudestaan huolimatta
tunkeutuvat kumpikin toisensa sisään; samoin ovat syy ja vai
kutus kuvitelmia, joilla sellaisinaan on pätevyys vain yksityis
tapaukseen sovellettuina, mutta joka hetki, kun katselemme tätä
yksityistapausta yleisessä yhteydessään maailmankaikkeuden
kanssa, lankeavat ne yhteen, ratkeavat universaalin vuorovai
kutuksen käsitteessä, jossa syyt ja vaikutukset alituiseen vaihta
vat paikkaa, niin että se mikä tässä ja nyt on vaikutuksena, on
tuolla ja sitten syynä, ja päinvastoin.
Nämä ilmiöt ja ajatusmetoodit eivät mahdu metafyysillisen
ajattelun puitteisiin. Dialektiikalle sitävastoin, joka käsittää
ilmiöt ja niiden käsitteelliset kuvat oleellisesti niiden yleisessä
yhteydessä, toisiinsa punoutuneina, liikunnassaan, syntymässä
ja häviämässä, ovat ilmiöt sellaisina kuin ylempänä on kuvattu,
vain vahvistusta sen omille menettelytavoille. Luonto on dialek
tiikan koetin, ja meidän täytyy myöntää, että uusiaikainen luon
nontiede on antanut tälle koettimelle sangen runsaan, joka päivä
lisääntyvät ainehiston ja siten todistanut, että luonnossa käy
kaikki viime kädessä dialektillisesti, eikä metafyysillisesti. Mutta
kun tähän asti ovat olleet sormin laskettavissa ne luonnontut
kijat, jotka ovat oppineet dialektillisesti ajattelemaan, niin saa
saavutettujen tuloksien ja perinnäisen ajattelutavan välisestä
konfliktista selvityksensä se rajaton sekamelska, mikä nyt teo
reettisessa luonnontieteessä vallitsee ja mikä saattaa epätoivoon
sekä opettajat että oppilaat, sekä kirjailijat että lukijat.
Täsmällinen esitys maailmankaikkeudesta, sen kehityksestä
ja ihmiskunnan kehityksestä, samoinkuin tämän kehityksen peili
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kuvasta ihmisten päissä voi siis käydä vain dialektista tietä, alati
huomioimalla syntymisen ja häviämisen, edistyksellisten ja taan
tumuksellisten muutoksien yleistä vuorovaikutusta. Ja tässä mie
lessä esiintyikin heti uusi saksalainen filosofia. Kant alotti elä
mänuransa sillä, että muutti Newtonin muuttumattoman aurinkosysteemin ja sen ikuisuuden — sittenkun se oli saanut ensimäisen kohtalokkaan sysäyksen — historialliseksi prosessiksi: aurin
gon ja kaikkien planeettojen syntymiseksi pyörivistä sumumassoista. Samalla veti hän jo sen johtopäätöksen, että tähän syn
tymiseen liittyy välttämättömästi aurinkokunnan häviäminen
tulevaisuudessa. Puoli vuosisataa myöhemmin perusteli Laplace
tämän käsityksen matemaattisesti, ja vielä puoli vuosisataa myö
hemmin osoitti spektroskooppi että avaruudessa todella on heh
kuvia kaasumassoja erilaisilla tiivistymisasteilla.
Päätteensä sai tämä uudempi saksalainen filosofia Hegelin
systeemissä, jossa ensi kerran — ja se juuri on sen suuri ansio
— esitetään koko luonto, historia ja henkinen maailma proses
seiksi, s.o. alituisessa liikunnassa, muutoksessa ja kehityksessä
olevaksi, ja yritetään osoittaa sisäinen yhteys tässä liikunnassa
ja kehityksessä. Kun tältä näkökannalta katsottiin, niin ihmis
kunnan historia ei enää näyttänyt mielettömien väkivaltatekojen
hurjalta sekamelskalta, tekojen, jotka nyt kypsyneen filosoofisen järjen tuomioistuimen edessä ovat kaikki hyljättäviä ja jotka
on paras mahdollisimman nopeasti unohtaa, vaan se näytti itse
ihmiskunnan kehitysprosessilta, ja ajatuksen tehtäväksi tuli nyt
ihmiskunnan vähitellen tapahtuvan edistyksen seuraaminen
kaikkien harhapolkujen kautta ja sisäisen lainmukaisuuden
osoittaminen kaikissa näennäisissä sattumissa.
Se että Hegel ei tätä tehtävää ratkaissut, se on tässä saman
tekevää. Hänen historiallinen ansionsa oli se että hän asetti
tämän tehtävän. Se onkin sellainen tehtävä, jota kukaan yksilö
ei kykene ratkaisemaan. Vaikka Hegel — Saint Simonin rin
nalla — olikin aikansa universaalisin pää, oli hän kuitenkin
rajotettu: ensiksikin hänen oma tietopiirinsä oli pakostakin rajotettu, toiseksi hänen aikansa tiedot ja katsomukset olivat rajotetut sekä laajuudeltaan että syvyydeltään. Lisäksi vielä kol
mas tekijä. Hegel oli idealisti, s.o. hän katsoi että hänen päänsä
ajatukset eivät ole todellisten olioiden ja ilmiöiden enemmän
tai vähemmän abstraktisia kuvia, vaan päinvastoin oliot ja nii
den kehitys ovat vain jo ennen maailmaa jossain olleen “aat
teen” todellistuneita kuvia. Näin käännettiin kaikki ylösalaisin
ja maailman todellinen asiaintila tuli aivan nurinkuriseksi. Niin
oikein ja nerokkaasti kuin Hegel monet yksityisasiat tulkitsikin,
niin edellä esitetyistä syistä täytyi sentään detaljeissakin olla
paljon paikkailtua, keinotekoista, rakenneltua, lyhyesti nurin
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kurista. Hegelin systeemi sellaisenaan oli suuri keskonen —
mutta myöskin viimeinen sitä lajia. Se nimittäin poti vielä eräs
tä parantumatonta sisäistä ristiriitaa; toisaalta oli sillä oleelli
sena edellytyksenään se historiallinen katsomus, että ihmiskun
nan historia on kehittymisprosessi, joka jo luontonsa vuoksi
ei voi saada intellektuaalista päätettään siten että keksittäisiin
joku n.k. absoluuttinen totuus; mutta toisaalta se väitti olevansa
juuri tämän absoluuttisen totuuden yhteenveto. Kaikkikäsittävä,
kerta kaikkiaan kaiken ratkaiseva luonnon- ja historiantiedon
systeemi on ristiriidassa dialektisen ajattelun peruslakien kans
sa; mikä ei suinkaan sulje pois, vaan päinvastoin sisältää sen,
että systemaattinen tieto ulkoisesta ottaa sukupolvesta sukupol
veen jättiläisaskelia.
Tietoisuus siihenastisen saksalaisen idealismin nurinkurisuudesta johti välttämättömäsi! materialismiin, mutta — se huomat
takoon — ei XVIII vuosisadan metafyysilliseen, yksinomaan me
kaaniseen materialismiin. Päinvastoin kuin naiivin-kumouksellinen kaiken aikaisemman historian yksinkertainen hylkäämi
nen, näkee uusiaikainen materialismi historiassa ihmiskunnan
kehitysprosessin, jonka liikuntalakien löytäminen on materialis
min tehtävä. Päinvastoin kuin sekä XVIII :n vuosisadan ranska
laiset, että Hegel, joilla vallitsevana oli se käsitys, että luonto on
ahtaissa kiertopiireissä liikkuva samanlaisena kokonaisuutena
pysyvä ikuisine taivaankappaleilleen, niinkuin Newton opetti, ja
muuttumattomine orgaanisine lajeilleen, niinkuin Linné oli opetta
nut, kokoaa materialismi yhteen luonnontieteen viimeiset saavu
tukset, joiden mukaan luonnollakin on oma historiansa ajassa,
taivaankappaleet ja niillä suotuisissa oloissa asustavat organis
mit syntyvät ja häviävät, ja kiertopiireillä, mikäli ne yleensä
ovat hyväksyttäviä, on äärettömän suuret mitat. Molemmissa
tapauksissa on materialismi oleellisesti dialektista eikä se enää
tarvitse mitään muiden tieteiden yläpuolella olevaa filosofiaa.
Niin pian kuin jokaiselle eri tieteelle asetetaan vaatimus, että
sen on oltava selvillä asemastaan olioiden ja niiden tuntemuksen
kokonaisyhteydessä, käy erikoinen tiede kokonaisyhteydestä tar
peettomaksi. Koko tähänastisesta filosofiasta jää sitten enää it
senäisesti olemaan vain oppi ajattelusta ja sen laeista — muo
dollinen logiikka ja dialektiikka. Kaikki muu sisältyy myöntei
seen luonnon- ja historiantieteeseen.
Kun kuitenkin luonnonkäsityksen mullistus saattoi tapahtua
vain sikäli kuin tutkimus tarjosi vastaavaa myönteistä ainehistoa, oli jo paljon aikaisemmin ilmennyt historiallisia tosi
asioita, jotka aiheuttivat historiankäsityksessä ratkaisevan kään
teen. 1831 Lyonissa ensimäinen työväen kapina; 1838—1842 saa
vutti huippukohtansa ensimäinen kansallinen työväenliike, kart-
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taliike Englannissa. Luokkataistelu proletariaatin ja porvariston
välillä astui Europan edistyneimpien maiden historiassa etu
alalle samassa mitassa, kuin niissä kehittyi toisaalta suurteolli
suus, toisaalta porvariston vastikään valloittama poliittinen valta.
Tosiasiat osoittivat yhä iskevämmin valheeksi porvarillisen ta
loustieteen opin pääoman ja työn etujen identtisyydestä (samaisuudesta), yleisestä sopusoinnusta ja yleisestä kansan hyvinvoin
nista kilpailun tuloksena. Eivät olleet enää poistettavissa mit
kään nämä tosiasiat, yhtä vähän kuin ranskalainen ja englanti
lainen sosialismikaan, joka oli niiden teoreettinen, vaikkakin
sangen epätäydellinen ilmaus. Mutta vanha idealistinen histo
riankäsitys, jota ei vielä oltu tungettu sivuun, ei tuntenut mitään
aineellisiin etuihin perustuvaa luokkataistelua, ei ylipäänsä mi
tään aineellisia etuja; tuotanto, samoin kuin kaikki taloudelliset
suhteet, tavataan siinä noin vain ohimennen, “kulttuurihistorian”
toisarvoisina aineksina. Uudet tosiasiat pakottivat uudelleen tut
kimaan koko aikaisemman historian, ja silloin nähtiin, että koko
tähänastinen historia onkin ollut luokkataistelujen historiaa, että
nämä keskenään taistelevat yhteiskunnan luokat ovat joka kerta
olleet tuotanto- ja vaihtosuhteiden, sanalla sanoen taloudellisten
suhteiden tuotteita; että siis kunkinaikainen yhteiskunnan talou
dellinen rakenne muodostaa sen reaalisen perustan, josta viime
kädessä saa selityksensä kunkin historiallisen aikajakson oikeu
dellisten ja poliittisten laitoksien, samoin kuin uskonnollistenkin,
filosoofisten ym. käsitystapojen koko päällysrakenne. ,Näin oli
idealismi karkoitettu viimeisestä pakopaikastaan, historiankäsi
tyksestä, annettu materialistinen historiankäsitys ja löydetty tie,
jonka kautta ihmisen tietoisuus sai selvityksensä hänen olemi
sestaan, eikä kuten siihen asti hänen olemisensa hänen tietoi
suudestaan.
Mutta yhtä vähän kuin ranskalaisen materialismin luonnonkäsitys sopi yhteen dialektiikan ja uudemman luonnontieteen
kanssa, yhtä vähän sopi siihenastinen sosialismi yhteen tämän
materialistisen historiankäsityksen kanssa. Siihenastinen sosia
lismi oli kyllä arvostellut kapitalistista tuotantotapaa ja sen seu
rauksia, mutta ei kyennyt sitä selvittämään, ei siis myöskään
kyennyt siitä suoriutumaan; saattoi vain kehnona sen hyljätä.
Mutta kysymyksessähän oli toisaalta selvittää tämä kapitalisti
nen tuotantotapa historiallisessa yhteydessään ja sen välttämät
tömyys määrätylle historialliselle aikajaksolle, siis myös sen
häviämisen välttämättömyys, ja toisaalta paljastaa sen yhä vielä
salattuna pysynyt sisäinen luonne, joka oli pysynyt salattuna,
koska siihenastinen arvostelu oli käynyt enemmän sen huonojen
seurauksien kimppuun kuin selvittänyt itse asian kulkua. Tähän
päästiin sen kautta, että löydettiin lisäarvo. Todistettiin, että

24

F. Engels: Anti-Dühring

maksamatta jäävän työn omaksuminen on kapitalistisen tuotan
totavan ja sen kautta tapahtuvan työläisen riistämisen perus
muoto; että kapitalisti, vaikka hän maksaakin työläisensä työ
voimasta sen täyden arvon, mikä sillä tavarana tavaramarkklnoilla on, kuitenkin kiskoo siitä enemmän arvoa kuin itse on
siitä maksanut; ja että tämä lisäarvo se lopultakin muodostaa
sen arvosumman, josta omistavien luokkien käsiin kertyy tuo
yhä kasvava pääomamäärä. Niin kapitalistisen tuotannon kuin
pääomankin tuotannon alkuperä oli näin selvitetty.
Näisfä molemmista suurista keksinnöistä: materialistisesta
historian käsityksestä ja kapitalistisen tuotannon salaisuuden
paljastamisesta lisäarvon avulla saamme kiittää Marxia. Näiden
kautta tuli sosialismista tiede, ja nyt on lähinnä kysymys sen
edelleen muokkaamisesta kaikissa yksityiskohdissaan ja yhteyk
sissään.
Likipitäin näin olivat asiat teoreettisen sosialismin ja kuol
leen filosofian alalla silloin kun herra Eugen Diihring aikamoi
sella melulla syöksyi näyttämölle ja julisti tehneensä täydellisen
vallankumouksen filosofiassa, poliittisessa taloustieteessä ja so
sialismissa.
Katsotaanpa, mitä hra Diihring meille lupaa ja — mitä hän
pitää.
II. Mitä hra Dühring lupaa

Herra Diihringin lähinnä tähän kuuluvia kirjoituksia ovat
“Cursus der Philosophie” (“Filosofian kurssi”), “Cursus der
National- und Sozialökonomie” (“Kansan- ja sosiaalitalouden
kurssi”) ja “Kritische Geschichte der Nationalökonomie und des
Sozialismus” (“Kansantalouden ja sosialismin kriitillinen histo
ria”). Lähinnä kiinnostaa meitä etupäässä ensinmainittu teos.
Heti ensimäisellä sivulla julistaa hra Diihring olevansa “se,
joka ottaa edustaakseen tätä voimaa (filosofiaa) aikanansa ja
lähinnä nähtävissä olevana aikajaksona”. Hän julistaa siis ole
vansa nykyajan ja “lähinnä nähtävissä olevan” tulevaisuuden
ainoa tosi filosoofi. Joka hänestä poikkeaa, se poikkeaa totuu
desta. Moni mies on jo ennen hra Diihringiä itsestään jotain
tähän tapaan ajatellut, mutta hän on — Richard Wagneria lu
kuunottamatta — kai ensimäinen, joka näin on itse itsestään
tyynesti sanonut. Ja se totuus, jota hän käsittelee, on vielä “vii
meisen asteen lopullinen totuus”.
Hra Diihringin filosofia on "luonnollinen systeemi eli todellisuusfilosofia . . . todellisuus ajatellaan siinä sillä tavalla, että
se sulkee pois kaiken vaelluksen unelmoivaan ja subjektiivisesti
rajotettuun maailmankäsitykseen”. Tämä filosofia on siis sei-
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laista, että se kohottaa hra Diihringin hänen persoonallis-subjektiivisen rajottuneisuutensa puitteiden yläpuolelle, puitteiden joi
ta hän itsekään ei kiellä. Tämä onkin tietysti välttämätöntä,
kun kerran hänen pitäisi kyetä toteamaan viimeisen asteen lo
pulliset totuudet, vaikka me emme vielä näe, kuinka tällainen
ihme voisi tapahtua.
Tämä “itsessään hengelle arvokkaan tiedon luonnollinen sys
teemi” on, “lainkaan luopumatta ajatuksen syvyydestä, varmasti
todennut olemisen perusmuodot”. “Tosi kriitilliseltä katsomuskannaltaan” lähtien tarjoaa se todellisen ja sen mukaisesti
luonnon ja elämän todellisuuteen tähtäävän filosofian ainekset,
filosofian joka ei jätä voimaan mitään pelkästään näennäistä
horisonttia, vaan valtavasti mullistavassa liikunnassaan avua ul
koisen ja sisäisen luonnon kaikki maat ja taivaat; se on “uusi
ajatustapa”, ja sen tuloksina ovat “perusteitaan myöten oma
peräiset johtopäätökset ja katsomukset . . . systeeminluovat aja
tukset . . . todetut totuudet”. Siinä on meillä edessämme “työ,
jonka täytyy etsiä voimansa keskitetystä alotteesta” — hitto ties,
mitä tuo mahtaneekaan merkitä; “juuriin saakka ulottuva tutki
mus . . . juurtava tiede . . . ankaran tieteellinen käsitys esineis
tä ja ihmisistä . . . kaikinpuolisesti läpitunkeva ajatustyö . . .
ajatuksen hallittavissa olevien edellytyksien ja seurauksien luova
luonnostelu. . . absoluuttisen fundamentaalista”. Talouspoliit
tisella alalla antaa hän meille paitsi “historiallisesti ja syste
maattisesti runsassisältöisiä töitä”, joista historialliset vielä pääl
le päätteeksi ovat erikoisia “minun suurpiirteisen historiankuvaukseni” kautta ja jotka talousopissa tuovat mukanaan “luo
via käänteitä”, hän myöskin päättää sen omalla täydellisesti
muokatulla sosialistisella suunnitelmalla tulevaisuuden yhteis
kuntaa varten, suunnitelmalla joka on "selvän ja viimeisiin juu
riin saakka ulottuvan teorian käytännöllinen hedelmä” ja siksi
yhtä erheetön ja ainoa autuaaksitekevä kuin Diihringin filo
sofiakin; sillä “ainoastaan siinä sosialistisessa rakennuksessa,
jonka minä olen “Kansan- ja sosiaalitalouden kurssissani” hah
motellut, saattaa oikea omistus astua pelkästään näennäisen ja
ohimenevän taikka väkivaltaisen omistuksen tilalle”. Ja tämän
mukaan pitää tulevaisuuden suuntautua.
Tätä hra Diihringin latelemaa hra Diihringin ylistelyä olisi
helppo esittää kymmenen vertaa pitemmälti. Jo yllä esitetty
herättäneen lukijassa epäilyjä, onko hän todellakin tekemisissä
filosoofin kanssa vaiko — mutta meidän täytyy pyytää lukijaa
pidättymään tuomiostaan ennen kuin on lähemmin tutustunut
tuohon kehuttuun perusteellisuuteen. Me esitimmekin ylempänä
tuon kukkakimpun vain osoittaaksemme, että edessämme ei ole
tavallinen filosoofi ja sosialisti, joka yksinkertaisesti sanoo aja
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tuksensa ja jättää jatkuvan kehityksen ratkaistavaksi kysymyk
sen niiden arvosta, vaan että olemme tekemisissä aivan epä
tavallisen olion kanssa, joka väittää olevansa yhtä erheetön kuin
paavi ja jonka ainoa autuaaksitekevä oppi on yksinkertaisesti
hyväksyttävä, jollei tahdota langeta pahimpaan kerettiläisyy
teen. Emme ole ollenkaan tekemisissä sellaisen työn kanssa,
joita niin runsaasti on kaikissa sosialistisissa kirjallisuuksissa
ja viime aikoina myös saksalaisessa, töiden joissa kyvyiltään
erilaiset ihmiset rehdillä tavalla yrittävät selvitellä kysymyksiä,
joihin vastatakseen heiltä kenties puuttuu enemmän tai vähem
män aineksia; töiden joissa aina ansaitsee tunnustuksen sosialis
tinen hyvä tahto, olivatpa niiden tieteelliset ja kirjalliset puut
teet mitkä tahansa. Päinvastoin, hra Diihring tarjoilee meille
väittämiä, jotka hän julistaa viimeisen asteen lopullisiksi to
tuuksiksi, joiden rinnalla siis kaikki muut mielipiteet ovat jo
edeltäkäsin vääriä; samoin kuin totuus on yksinomaan hänen
hallussaan, samoin on hänellä myös ainoa ankaran tieteellinen
tutkimusmetoodi, jonka rinnalla kaikki muut ovat epätieteelli
siä. Joko hän on oikeassa — ja siinä tapauksessa on edessämme
kaikkien aikojen suurin nero, ensimäinen yli-ihminen, koska hän
on erheetön ihminen. Taikka hän on väärässä, ja siinäkin ta
pauksessa, olipa meidän tuomiomme mikä tahansa, olisi hänen
mahdollisen hyvän tahtonsa suopea huomioon ottaminen sitten
kin mitä murhaavin loukkaus hra Duhringille.
Kun kerran hallitsee viimeisen asteen lopullista totuutta ja
ainoaa ankaraa tieteellisyyttä, niin on luonnollista, että pakos
takin aika lailla halveksii muuta harhailevaa ja epätieteellistä
ihmiskuntaa. Meidän ei siis pidä ihmetellä, kun hra Diihring
puhuu edeltäjistään äärimäisen halveksuvasti ja kun vain har
vat, poikkeuksenomaisesti hänen itsensä nimittämät suuret mie
het saavat armon hänen perusteellisuutensa edessä.
Kuulkaamme ensinnä, mitä hän sanoo filosoofeista: “Kaik
kea tervettä ajatustapaa vailla oleva Leibniz, tämä parhain kai
kista mahdollisista hovi-filosofoijista”. Kant on vielä joten kuten
siedetty; mutta Kantin jälkeen on kaikki mennyt päin mäntyyn:
tulivat “lähimpien epigoonien, siis nimenomaan jonkun Fichten
ja Schellingin sekapäisyydet ja yhtä typerät kuin kevyet järjet
tömyydet . . . tietämättömän luonnonfilosofoinnin hirvittävät
irvikuvat . . . Kantin jälkeisen ajan hirveä sekasotku” ja “kuumehourailut”, jotka “joku Hegel” kruunasi. Tämä puhui jotain
“hegelin siansaksaa” ja levitti “Hegel-ruttoa” “päällepäätteeksi
epätieteellisen maneerinsa muodossa” ja “vaikeasti sulatettavil
la ajatuksillaan”.
Paremmin ei käy luonnontutkijoillekaan, vain Darwin mai
nitaan nimeltään ja niinpä täytyy meidän rajottua tähän:
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“Darwinistinen puolrunous ja muodonvaihdoksilla leikittely karkeine aistillisille käsityksen ahtauksineen ja erotteluvoiman tyl
syyksilleen . . . Meidän käsittääksemme on erikoinen darwinis
mi, josta Lamrck’in katsomukset luonnollisesti on pois otettava,
kappale inhimillisyyttä vastaan kohdistettua raakuutta.
Kaikkein hulluimmin käy kuitenkin sosialisteille. Poikkeuk
sena kaiken kaikkiaan Louis Blanc — mitättömin kaikista —
ovat he kaikki syntipukkeja eivätkä ansaitse sitä mainetta, mikä
heillä hra Diihringin edellä (taikka jälkeen) lieneekään. Eivät
kä ainoastaan totuuden ja tieteellisyyden kannalta, ei, myöskin
luonteensa puolesta. Poikkeuksena Babeuf ja eräät kommunaarit v. 1871, ei heistä yksikään ole mitään “miehiä”. Kolmea
utopistia nimitetään “sosiaalisiksi alkemisteiksi”. Heistä käsi
tellään Saint Simonía vielä sikäli suopeasti, että häntä moititaan
vain “liiaksi pingoitetusta mielenjännityksestä” ja osaaottavasti
huomautetaan, että häntä vaivaa uskonnollinen mielettömyys.
Fourieria käsitellessään sitävastoin katkeaa hra Diihringin kär
sivällisyys tyyten. Sillä Fourier “paljasti kaikki järjettömyyden
ainekset . . . aatteita, joita muutoin nopeimmin löytää hullujen
huoneessa . . . hassuimpia houreita . . . hulluuden tuotteita...
Kuvaamattoman höperö Fourier”, tämä “pienoinen lapsenpää”,
tämä “idiootti” ei edes ole mikään sosialisti; hänen falansterinsa
ei ole ollenkaan palanen järkiperäistä sosialismia, se on “taval
lisen liike-elämän kaavan mukaan konstruoitu irvikuva”. Ja
lopuksi: “Se jolle nämä (Fourierin) mielipideilmaisut (New
tonista) . . . eivät riitä tullakseen vakuutetuksi siitä, että Fourierin nimessä ja koko fourierismissä vain ensimäinen tavu
(fou=järjetön, hullu) sanoo jotain todenpitoista, hänet itsensä
pitäisi sijottaa johonkin idioottien kategoriaan”. Lopuksi Robert
Owenilla “oli himmeitä ja puutteellisia aatoksia . . . hänen mo
raalia koskevassa kohdassa niin raaka, kypsymätön ajatuksensa
. . . joitakin hassahtavia huonoja yleisiä lauseparsia . . . järje
tön ja raaka katsomustapa . . . Owenin kuvitelmien juoksu on
tuskin sen arvoista, että se otettaisiin vakavamman arvostelun
alaiseksi . . . hänen äitelyytensä” jne. Kun siis hra Dühring
erittäin henkevästi luonnehtii utopisteja heidän nimiensä mu
kaan; Saint-Simon — saint (pyhä), Fourier — fou (hullu), Enfantin — enfant (lapsellinen), niin puuttuu enää vain että hän
lisäisi tähän Owen — o weh! (voi kirousta) jotta koko tuo sosia
lismin historian niin tärkeä aikakausi olisi neljällä sanalla yk
sinkertaisesti tuomittu, ja joka tätä epäilee, hänet “itsensä pi
täisi sijottaa johonkin idioottien kategoriaan”.
Diihringin myöhemmistä sosialisteista lausumista arvosteluis
ta otamme lyhyyden vuoksi enää vain hänen arvostelunsa Lassallesta ja Marxista:
,....................................... .......
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Lassalle: “Pedanttisen saivartelevia popularisoimis-yrityksiä
. . . tukahuttavaa skolastiikkaa . . . yleisen teorian ja pikkumai
sen lorun hirvittävää sekasotkua . . . järjetöntä ja muodotonta
Hegel-taikauskoa . . . pelottava esimerkki . . . oma rajoittunei
suus . . . tärkeily aivan tarpeettomalla kamalla . . . juutalainen
sankarimme. . . häväistyskirjasten laatija . . . törkeä . . . elä
män- ja maailmankatsomuksen sisäinen holtittomuus.”
Marx: “Katsomuksen ahtaus . . . hänen työnsä ja teoksensa
ovat itsessään, s.o. puhtaan teoreettisesti katsoen meidän alallem
me (sosialismin kriitilliselle historialle) vailla pitempiaikaista
merkitystä, ja henkisen virtauksen yleiselle historialle ovat ne
parhaassa tapauksessa uudemman lahkolaisskolastiikan erään
haaran vaikutuksen symptoomeja . . . keskittävien ja järjestä
vien kykyjen lamatila . . . ajatuksien ja tyylin muodottomuus,
arvoton kielenkäyttönsä . . . englantilaistettua äitelyyttä . . .
puijausta . . . sisällöttömiä käsityksiä, jotka itse asiassa ovat
vain historiallisen ja loogillisen mielikuvittelun sekasikiöitä . . .
petollisia käänteitä . . . persoonallinen ällöttävyys . . . kurjia
teennäisyyksiä . . . julkea . . . kaunosieluista hölmöilyä . . . kii
nalaista oppineisuutta . . . filosoofista ja tieteellistä takapajui
suutta.”
Ja niin edelleen, ja niin edelleen— sillä tämäkin on vasta
pieni ylimalkaan koottu kukkakimppu hra Duhringin ruusutar
hasta. Ymmärrettävä asia, että me emme näin etukäteen nosta
kysvmystä, kuuluvatko viimeisen asteen lopullisiin totuuksiin
myöskin nämä rakastettavat solvaukset, joiden olisi pitänyt es
tää hra Duhring, edes jonkunlaisen kasvatuksen saaneena, ha
vaitsemasta mitään häpeälliseksi ja inhottavaksi. Samoin ka
vahdamme — nyt vielä lausumasta julki mitään epäilyä niiden
juurtavuuden suhteen, koska muutoin meitä ehkä kiellettäisiin
jopa etsimästä sitä idioottien kategoriaa, johon me kuulumme.
Olemme vain pitäneet velvollisuutenamme toisaalta antaa esi
merkin siitä, mitä hra Duhring nimittää “huomaavaisen ja sanan
oikeassa merkityksessä vaatimattoman esitystavan valioesimerkiksi”, ja toisaalta todeta että hra Duhring on yhtä varmasti
vakuutettu edeltäjiensä kelvottomuudesta kuin omasta virheet
tömyydestään. Tämän jälkeen me vaikenemme ja vajoamme
mitä syvimpään kunnioitukseen tuota kaikkien aikojen suurinta
neroa kohtaan — jos nimittäin tämä kaikki tosiaan näin on.

ENSIMÄINEN OSA

FILOSOFIA
III. Alajako. Apriorisml

Filosofia on hra Diihringin mukaan maailmasta ja elämästä
omatun tietoisuuden korkeimman muodon kehitystä ja laajem
massa merkityksessä käsittää kaiken tiedon ja tahdon periaat
teet. Missä inhimilliselle tietoisuudelle tulee kysymykseen tieto
jen taikka henkisten vaikuttimien sarja taikka joku olemassa
olon muotojen sarja, täytyy näiden muotojen periaatteiden olla
filosofian esineenä. Nämä periaatteet ovat yksinkertaisia taikka
tähän asti yksinkertaisiksi edellytettyjä aineksia, joista moni
nainen tieto ja tahto on koottavissa. Samoin kuin kappalten
kemiallinen kokoonpano samoin voidaan myöskin asioiden ylei
nen rakenne johtaa perusmuodoiksi ja perusaineksiksi. Nämä
viimemainitut kokoomusosat eli periaatteet niin pian kuin ne
kerran on saavutettu, pätevät, paitsi välittömästi tunnetun ja
luoksepäästävän suhteen, myöskin meille tuntemattoman ja
luoksepääsemättömän maailman suhteen. Filosoofiset periaat
teet muodostavat siten sen viimeisen täydennyksen, jota tieteet
tarvitsevat tullakseen luontoa ja ihmiselämää selvittäväksi yhte
näiseksi systeemiksi. Paitsi kaiken olemassaolevan perusmuotoja
on filosofialla vain kaksi omaa tutkimusesinettä, nimittäin luon
to ja ihmismaailma. Tämän mukaan saadaan aineistomme jär
jestämistä varten ilman minkäänlaista pakkoa kolme ryhmää,
nimittäin yleinen maailmankaava, oppi luonnon periaatteista ja
oppi ihmisestä. Tässä vuorojärjestyksessä on samalla sisäinen
loogillinen järjestys; sillä edellä käyvät muodolliset peruspitämykset, jotka pätevät kaiken olemisen suhteen, ja sitten seuraavat alistusjärjestyksen mukaisesti esineelliset alat, joihin näitä
peruspitämyksiä on sovellettava. Näin, melkein sanatarkasti,
järkeilee hra Duhring.
Hänellä on siis kysymys periaatteista, ajattelusta, eikä ulkoi
sesta maailmasta, johdetuista muodollisista peruspitämyksistä,
joita on sovellettava luontoon ja ihmismaailmaan, joiden mu
kaan siis luonnon ja ihmisen pitää itsensä ojentaman. Mutta
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inistä ajattelu ottaa nämä peruspitämykset? Itsestäänkö? Ei,
sillä hra Duhring itse sanoo: puhtaasti aatteellinen ala rajottuu
loogillisiin kaavoihin ja matemaattisiin muodostumiin (viime
mainittu on päälle päätteeksi väärä väite, kuten tulemme näke
mään). Loogilliset kaavat saattavat koskea vain ajatusmuotoja;
mutta tässä käsitellään olemisen muotoja, ulkoisen maailman
muotoja, ja nämä muodot voi ajatus ammentaa ja johtaa vain
ulkoisesta maailmasta, eikä milloinkaan itse itsestään. Mutta
näin kääntyykin koko suhde päinvastaiseksi: periaatteet eivät ole
tutkimuksen lähtökohta, ne ovat tutkimuksen tulos; niitä ei
sovelleta luontoon ja ihmiskunnan historiaan, vaan ne abstrahoi
daan näistä; luonto ja ihmismaailma eivät ojenna itseään peri
aatteiden mukaan, vaan periaatteet ovat vain sikäli oikeita kuin
ne käyvät yhteen luonnon ja historian kanssa. Tällainen on ai
noa materialistinen käsitys asiasta, ja tälle vastakkainen hra
Duhringin käsitys on idealistinen, se kääntää asian aivan ylös
alaisin ja konstruoi todellisen maailman ajatuksista, joistakin
jo ennen maailmaa ikuisesti olleista esikuvista, kaavoista taikka
kategorioista, aivan kuin — joku Hegel.
Todellakin. Ottakaamme Hegelin Encyklopedia kaikkine kuumehoureineen hra Duhringin viimeisen asteen lopullisten to
tuuksien rinnalle. Hra Diihringillä tapaamme ensimäisenä ylei
sen maailmankaavan, jonka niinenä Hegelillä on logiikka.. Sit
ten seuraa molemmilla tämän kaavan — taikka loogillisten kategoriojcn soveltaminen luontoon: luonnonfilosofia, ja vihdoin nii
den soveltaminen ihmismaailmaan, mitä Hegel nimittää hengen
filosofiaksi. Duhringin vuorojärjestyksen “sisäinen loogillinen
järjestys” vie meidät siis “ilman minkäänlaista pakkoa” takaisin
Hegelin Encyklopcdiaan, josta se on otettu sellaisella luottamuk
sella, että se liikuttaisi kyyneliin saakka Hegelin koulukunnan
ikuisen juutalaisen, professori Michelefin Berliinissä.
Näin käy, kun “tietoisuus”, “ajattelu” otetaan aivan naturalistisesti jonakin annettuna, jo alunperin olemiselle, luonnolle
vastakkaisena. Silloin täytyy myös näyttää varsin merkilliseltä
se, että tietoisuus ja luonto, ajattelu ja oleminen, ajattelun lait
ja luonnon lait käyvät niin hyvin yhteen. Mutta jos edelleen ky
sytään, mitä sitten ovat ajattelu ja tietoisuus ja mistä ne ovat
peräisin, niin havaitaan, että ne ovat ihmisen aivojen tuotteita
ja että ihminen itse on luonnon tuote, joka on kehittynyt ympä
ristössään ja ympäristönsä mukana; ja tällöin on itsestään ym
märrettävää, että ihmisen aivojen tuotteet, jotka viime kädessä
itsekin ovat luonnon tuotteita, eivät ole ristiriidassa muun luonnonyhteydcn kanssa, vaan vastaavat sitä.
Mutta hra Duhring ei voi sallia itselleen näin yksinkertaista
asian käsittelyä. Hänhän ei ajattele ainoastaan ihmiskunnan ni-

III. Alajako. Apriorismi.

31

messä — joka sekin jo olisi sangen kaunis asia — hän ajattelee
kaikkien maailmankappalten tietoisten ja ajattelevien olioiden
nimessä. Todellakin, olisi “tietoisuuden ja tiedon perusmuotojen
arvon väheksymistä, jos niiden suvereenia pätevyyttä ja niiden
ehdotonta totuuden vaadetta yritettäisiin poistaa lisänimellä in
himillinen taikka edes saattaa epäilyksen alaiseksi”. Jotta siis
ei pääsisi syntymään epäilyä, että jollakin maailmankappaleella
kaksi kertaa kaksi olisi viisi, ei hra Duhring saa sanoa ajattelua
inhimilliseksi, ja siten täytyy hänen kiskaista ajattelu irti ainoas
ta todellisesta perustastaan, jolla se meille esiintyy, nimittäin
ihmisestä ja luonnosta, ja näin uppoaa hän auttamattomasti ideo
logiaan, joka tekee hänestä “epigoni” Hegelin epigonin (jäljit
telijän). Muutoin, vielä monasti tulemme kohtaamaan hra Duh
ringin toisilla maailmankappaleilla.
Selvä asia, että tuollaiselle ideoloogiselle perustalle ei voida
rakentaa mitään materialistista oppia. Myöhemmin näemme,
.että hra Duhringin on pakko useasti omaksua luonnolle tie
toisen menettelytavan, siis sen mitä tavallisella kielellä sano
taan jumalaksi.
Todellisuusfilosoofillamme oli vielä muitakin syitä siirtääk
seen kaiken todellisuuden perustan todellisesta maailmasta aja
tusmaailmaan. Sillä tuo tiede tästä yleisestä maailmankaavasta, näistä olemisen muodollisista periaatteista se juuri on
hra Duhringin filosofian perusta. Jos emme johda maailmankaavaa päästämme, vaan vain pään välityksellä todellisesta
maailmasta, ja johdamme olemisen perusteet siitä mitä on.
niin me emme tähän tarvitse mitään filosofiaa, me tarvit
semme myönteistä tietoa maailmasta ja siitä mitä maailmassa
tapahtuu; ja se, mitä tällöin tulokseksi saadaan, ei myöskään
ole mitään filosofiaa, se on myönteistä tiedettä. Mutta silloin
olisi hra Duhringin koko nide vain turhan vaivannäön tuote.
Edelleen: jos mikään filosofia sellaisenaan ei enää ole tar
peen, silloin ei ole tarpeen myöskään mikään systeemi, ei
edes mikään filosofian luonnollinen systeemi. Käsitys että luon
nonprosessien kokonaisuus on määrätyssä systemaattisessa yh
teydessä, se kannustaa tiedettä osoittamaan tämän systemaatti
sen yhteyden kaikkialla yksityiskohdissa samoin kuin kokonai
suudessa. Mutta täysin vastaava, tyhjentävä, tieteellinen esi
tys tästä yhteydestä, aivan täsmällisen ajatuskuvan luomi
nen maailmansysteemistä, jossa elämme, on mahdoton meille
samoin kuin se on mahdoton kaikille ajoille. Jos jonakin
ihmiskunnan kehityksen hetkenä saataisiin laadituksi tuollai
nen fyysillisten, henkisten ja historiallisten maailmanyhteyksien
lopullinen kaiken sisältävä systeemi, olisi siten inhimillisen
tiedon piiri suljettu ja jatkuva historiallinen edelleenkehitys
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katkeaisi siitä silmänräpäyksestä, jona yhteiskunta on saatettu
sopusointuun tuon systeemin kanssa — mikä olisi mahdoton,
pelkkä järjettömyys. Ihmiset ovat siis ristiriidan edessä: toi
saalta on heidän opittava perinpohjin tuntemaan maailmansysteemi sen kokonaisyhteydessä, toisaalta sekä heidän oman
luontonsa että maailmansysteemin luonnon takia tämä tehtävä
ei voi tulla koskaan täydelleen ratkaistuksi. Mutta paitsi sitä,
että tämä ristiriita on molempien tekijöiden, maailman ja ih
misten luonnossa, se on myöskin koko älyllisen (intellektuaali
sen, henkisen) kehityksen päävipu ja ratkeaa joka päivä jat
kuvasti ihmiskunnan loputtomassa edistyksellisessä kehityksessä,
aivan samoin kuin esim. matemaattiset tehtävät saavat rat
kaisunsa loputtomissa sarjoissa taikka sarjamurtoluvussa. To
siasiassa on ja jää jokainen ajatuskuva maailmansysteemistä
rajotetuksi objektiivisesti historiallisen tilan ja subjektiivisesti
laatijansa ruumiillisen ja henkisen rakenteen kautta. Mutta
hra Diihring julistaa etukäteen ajatustapansa sellaiseksi, että
se sulkee pois kaiken subjektiivisesti rajotetun maailmankäsi
tyksen. Näimme edellä, että se oli kaikkialla läsnäoleva —
kaikilla mahdollisilla maailmankappaleilla. Nyt näemme myös
kin, että se on kaikkitietävä. Hän on ratkaissut tieteen vii
meiset tehtävät ja siten sulkenut kaikelta tieteeltä tien tule
vaisuuteen.
Samoin kuin olemisen perusmuodot, samoin luulee hra Duhring voivansa valmistaa koko puhtaan matematiikan apriori
sesti, s.o. omasta päästään, käyttämättä niitä kokemuksia, joita
ulkoinen maailma meille tarjoaa. Hän väittää, että puhtaassa
matematiikassa järki askartelee “omilla vapailla luomuksiP
laan ja kuvitelmillaan”: käsitteet luku ja kuvio ovat “sille riit
tävä ja sen itsensä luotavissa oleva objekti”, ja näin on sillä
“erikoisesta kokemuksesta ja todellisesta maailmansisällöstä riip
pumaton pätevyys”.
Että puhtaalla matematiikalla on jokaisen yksilön erikoisesta
kokemuksesta riippumaton pätevyys, se on kyllä oikein ja
tämä pätee kaikkien tieteiden kaikkien varmasti todettujen
tosiasioiden, vieläpä ylipäänsä kaikkien tosiasioiden suhteen.
Magneettiset navat, veden muodostuminen vedystä ja hapesta,
tosiasia, että Hegel on kuollut ja hra Diihring elää pätevät
riippumatta minun tai toisten yksityisten ihmisten kokemuk
sesta, riippumatta itse hra Diihringinkään kokemuksesta niin
pian kun hän nukkuu vanhurskaan uneen. Mutta puhtaassa
matematiikassa järki ei ollenkaan askartele omilla vapailla
luomuksillaan ja kuvitelmillaan. Käsitteet luku ja kuvio on
otettu todellisesta maailmasta, eivätkä ne ole tulleet mistään
muualta. Kymmenen sormea, joilla ihmiset ovat oppineet las-
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keniaan, siis oppineet suorittamaan ensimäisen aritmeettisen
toimituksen, ovat kaikkea muuta mutta eivät järjen vapaata
luomusta. Lukuihin kuuluu paitsi luettavia esineitä, myöskin
kyky erottaa näitä esineitä tarkasteltaessa niiden luku niiden
kaikista muista ominaisuuksista — ja tämä kyky on pitkän
historiallisen kokemusperäisen kehityksen tulos. Käsite luku sa
moin kuin käsite kuvio on yksinomaan ulkomaailmalta lai
nattu, eikä ole syntynyt päässä puhtaasta ajattelusta. Täytyi
olla olemassa olioita, joilla oli muoto ja joiden muotoja ver
tailtiin, ennenkuin voitiin tulla käsitteeseen kuvio. Puhtaan ma
tematiikan esineinä ovat todellisen maailman tilavuusmuodot
ja määrälliset suhteet, siis varsin reaalinen aines. Se, että
tämä aines esiintyy erikoisen abstraktisessa muodossa, se voi
vain heikosti peittää tämän aineksen alkuperän, jona on ul
koinen maailma. Jotta näitä muotoja ja suhteita voitaisiin
tutkia puhtaina, pitää ne täydellisesti erottaa sisällöstään, jät
tää sisältö tyyten sivuun; näin saadaan piste ilman ulottu
vaisuuksia, viiva jolla ei ole paksuutta eikä leveyttä, a ja b
ja x ja y, vakiot ja muuttuvaiset suureet, ja vasta sitten kaik
kein viimeiseksi tullaan järjen omiin vapaisiin luomuksiin ja
kuvitelmiin, nimittäin imaginääri-lukuihin. Myöskin matemaat
tisten suureiden näennäinen johtaminen toisistaan on osoitus
vain niiden järkiperäisestä yhteydestä, eikä ole todistus niiden
apriorisesta alkuperästä. Ennenkuin päästiin ajatukseen, että
sylinterin muoto on johdettava suorakaiteen kääntymisestä
sivunsa ympäri, täytyi tutkia suuri määrä todellisia suorakai
teita ja sylinterejä, vaikka tosin vielä sangen epätäydellisessä
muodossaan. Samoin kuin kaikki muutkin tieteet, samoin on
matematiikkakin syntynyt ihmisen tarpeista: maan ja astiain
sisällön mittauksesta, ajan laskemisesta ja mekaniikasta.
Mutta niinkuin ajatuksen kaikilla aloilla, niin määrätyllä ke
hitysasteella todellisesta maailmasta abstrahoidut lait irrottuvat
todellisesta maailmasta, asettuvat sitä vastaan ikäänkuin olisi
vat itsenäisiä, ulkoapäin tulleita lakeja, joiden mukaan maail
man pitää itsensä ojentaman. Näin on ollut yhteiskunnan ja
valtion laita, näin eikä mitenkään muutoin sovelletaan maail
maan myöhemmin puhdasta matematiikkaa, vaikka se on
otettu juuri tästä maailmasta ja esittää vain osan tämän maail
man kokoomusmuodoista — ja nimenomaan vain tämän vuoksi
on ylipäänsä käyttökelpoista.
Mutta samoin kuin hra Duhring kuvittelee voivansa johtaa
koko puhtaan matematiikan matemaattisista aksioomeista,
“jotka myöskään puhtaasti loogilliselta kannalta katsoen eivät
siedä eivätkä tarvitse mitään perusteluja”, ilman minkään
laista kokemusperäistä lisäystä ja sitten voivansa sovelluttaa
F. Engels: Anti-Duhrlng—3

34

F. Engels: Anti-Duhring

tätä maailmaan, aivan samoin kuvittelee hän voivansa tuottaa
omasta päästään ensiksi olemisen perusmuodot, kaiken tiedon
yksinkertaiset kokoomusosat, filosofian aksioomit, johtaa omasta
päästään koko filosofian taikka maailmankaavan ja sitten
korkeimman armollisesti lahjoittaa tämän teelmänsä luonnolle
ja ihmismaailmalle. Ikävä vain että luonto ei lainkaan ja ih
mismaailmakin vain hyvin, hyvin pieneltä osaltaan muodostuu
Manteuffelin Preussista v:lta 1850.
Matemaattiset aksioomit ovat ilmaus varsin köyhästä aja
tuksellisesta sisällöstä, jonka matematiikka on pakotettu lai
naamaan logiikalta. Ne ovat johdettavissa kahdeksi aksioo
miksi :
1) Kokonainen on suurempi kuin osa. Tämä lause on puh
dasta tautologiaa, sillä määrällisessä mielessä käsitettynä osa
on jo etukäteen määrätyllä tavalla suhtautettu käsitteeseen
kokonainen, nimittäin siten, että “osa” sanoo jo ilman muuta
sen että määrällinen “kokonainen” muodostuu useammista
määrällisistä “osista”. Sen kautta että niin sanottu aksioomi
tämän ilmeikkäästi toteaa, emme vielä pääse askeltakaan
eteenpäin. Tämä tautologia voidaan jopa vississä määrin to
distaa, kun sanotaan: kokonainen -on se mikä muodostuu
useammista osista; osa on se joita tarvitaan useampia jotta
muodostuisi kokonainen — ja tällöin toistannan tyhjyys tuo
sitäkin vahvemmin esiin sisällön tyhjyyden.
2) Jos kaksi suuretta ovat yhtä suuret kuin kolmas suure,
ovat ne myöskin keskenään yhtä suuret. Kuten jo Hegel
osoitti, tämä lause on päätelmä, jonka oikeuden takaa logiikka,
joka siis on todistettu, tosin puhtaan matematiikan ulkopuo
lella. Muut aksioomit yhtäläisyydestä ja erilaisuudesta ovat
tämän päätelmän pelkkiä loogillisia laajennuksia.
Nämä laihat lauselmat eivät maanittele ketään enempää
matematiikassa kuin missään muuallakaan. Päästäksemme
eteenpäin täytyy meidän ottaa todelliset suhteet, todellisista
esineistä otetut suhteet ja tilavuusmuodot. Käsitykset viivoista,
pinnoista, kulmista, monikulmioista, kuutioista, palloista jne
ovat todellisuudelta lainattuja, ja tarvitaan aimo annos ideoloogista naiviutta uskotellakseen matemaatikoille että ensiinäinen viiva on syntynyt pisteen liikunnasta avaruudessa, ensi
mäinen pinta syntynyt viivan liikunnasta, ensimäinen kappale
pinnan liikunnasta jne. Jo kieli kapinoi tätä vastaan. Kolmiulottuvaista matemaattista kuviota nimitetään kappaleeksi,
corpus solidum, siis latinankielessä aivan kourin koitettavaksi
kappaleeksi, kantaa siis nirneä, joka ei suinkaan ole järjen
vapaan kuvittelun tuote, vaan on otettu kourin koetettavalta
todellisuudelta.
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Mutta miksi kaikki nämä laajat mietelmät? Sen jälkeen
kun hra Diihring on sivuilla 42 ja 43 innoissaan ylistänyt
puhtaan matematiikan riippumattomuutta kokemuksen maail
masta, sen apriorisuutta, sitä että se askartelee vain järjen
omilla vapailla luomuksilla ja kuvitelmilla, sanoo hän sivulla
63: “On nimittäin helppo nähdä, että npo matemaattiset ele
mentit (luku, suure, aika, tila, ja geometrinen liikunta) ovat
vain muotonsa puolesta aatteellisia,... absoluuttiset suureet
ovat sentähden kauttaaltaan kokemuspiiriin kuuluvia, olivatpa
ne minkä laatuisia tahansa”,... mutta “matemaattiset kaavat
sallivat kokemuksesta eristetyn ja kuitenkin riittävän luonnekuvauksen”, mikä pätee suuremmassa tai pienemmässä mää
rin jokaisen abstraktsion suhteen, mutta mikä ei lainkaan to
dista sitä, että niitä ei olisi abstrahoitu todellisuudesta. Maailmankaavassa on puhdas matematiikka puhtaan ajattelun tu
los — luonnonfilosofiassa se on jotain kauttaaltaan kokemus
peräistä ulkoisesta maailmasta otettua ja sitten siitä erotettua.
Kumpaa meidän nyt pitää uskoa?
IV. Maallmankaava

“Kaikenkäsittävä oleminen on ainoa. Kun se on itse riit
tävä ei sillä ole mitään rinnallaan eikä yläpuolellaan. Jos
siihen liitetään toinen oleminen, merkitsee se sen tekemistä
siksi, mitä se ei ole, nimittäin jonkun laajemman kokonaisuu
den osaksi taikka kokoomuskappaleeksi. Kun me panemme
yhtenäiset ajatuksemme samalla ikäänkuin raameiksi, ei mil
lään, minkä täytyy sisältyä tähän ajalusyhtenäisyyteen, voi olla
kaksinaisuutta itsessään. Mutta tästä ajatusyhtenäisyydestä ei
myöskään voida mitään pois ottaa... Kaiken ajattelun ole
muksena on tietoisuus-elementtien yhdistäminen yhtenäisyy
deksi... Se on yhdistelyn yhtenäisyyskohta, jonka kautta ja
kamaton maailmankäsitys on syntynyt ja Universum (maail
mankaikkeus), niinkuin jo sana osoittaa myönnetään joksikin
sellaiseksi, jossa kaikki on yhtyneenä yhdeksi yhtenäisyydeksi."
Näin hra Diihring. Tässä sovelluttaa hän ensi kerran mate
maattista metoodia: “Jokainen kysymys on ratkaistava aksiomaattisesti yksinkertaisten perusmuotojen avulla aivan kuin
olisi kysymys yksinkertaisista... matematiikan perusväittämistä”.
“Kaikenkäsittävä oleminen on ainoa”. Jos tautologia, pelkkä
sen toistaminen predikaatissa, mikä subjektissa jo on sanottu
— jos se on aksioomi, niin on meillä tässä aksioomi kaikkein
puhtaimmassa muodossaan. Subjektissa sanoo hra Diihring
meille, että oleminen käsittää kaiken, ja predikaatissa väit
3»
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tää hän urheasti, että sen ulkopuolella ei silloin ole mitään.
Mikä valtava “systeeminluova ajatus”!
Systeeminluova todellakin. Ennenkuin olemme kuusi riviä
etempänä on hra Dühring yhtenäisen ajatuksemme välityk
sellä vaihtanut olemisen ainouden sen yhtenäisyydeksi. Kun
kaiken ajattelun olemuksena on yhdisteleminen yhteydeksi,
niin on oleminen, niin pian kun se on ajateltu, ajateltu yh
tenäiseksi, maailmakäsite jakamattomaksi, ja koska ajateltu
oleminen, maailma-käsite on yhtenäinen, niin on todellinen
oleminen, todellinen maailma samoin jakamaton yhteys. Ja
näin ollen “tuonpuolisuuksille ei enää ole mitään tilaa niin
pian kun henki kerran on oppinut käsittämään olemisen sen
yhtäläisessä universaalisuudessa”.
Siinä sotaretki, jonka rinnalla Austerlitz ja Jena, Königgrätz
ja Sedan ovat vallan pikku juttuja. Muutamalla lauseella,
jotka tuskin ottavat sivun mitan, heti kun olemme panneet
liikekannalle ensimäisen aksioomin, olemme jo kumonneet,
poistaneet ja hävittäneet kaikki tuonpuolisuudet: jumalan, tai
vaalliset sotajoukot, taivaan, helvetin, kiirastulen sekä sielun
kuolemattomuuden.
Miten tulemme olemisen ainoudesta sen yhteyteen? Siten
että sen ylipäänsä itsellemme kuvittelemme. Heti kun panemme
yhtenäisen ajatuksemme raameiksi sen ympärille, tulee ai
noasta olemisesta ajatuksissa yhtenäinen, ajatusyhteys; sillä
kaiken ajattelun olemuksena on tietoisuusaineksien yhdistämi
nen joksikin yhteydeksi.
Viimeinen väite on yksinkertaisesti väärä. Ensiksikin, ajat
telu on yhtä hyvin tietoisuusesineiden jaottamista niiden ele
menteiksi (eri aineksiksi) kuin yhteenkuuluvien elementtien
kokoamista joksikin yhteydeksi. Ilman analyysiä ei ole mi
tään synteesiä. Toiseksi, tekemättä pukkeja voi ajattelu koota
yhteydeksi vain niitä tietoisuuselementtejä, joissa taikka joiden
todellisissa alkukuvissa jo on olemassa tuo yhteys. Jos minä
yhdistän kenkäharjan imettäväisen yhteyteen niin ei se tästä
vielä suinkaan saa mitään maitorauhasia. Olemisen yhteys,
s.o. olemisen yhteydeksi ymmärtämisen oikeuttaminen on siis
juuri se mikä oli todistettava, ja kun hra Dühring vakuuttaa
meille, että hän ajattelee olemisen yhteydeksi eikä miksikään
kaksinaiseksi, niin sanoo hän meille vain oman mielipiteensä,
joka ei muille osviittaa anna.
Jos tahdomme esittää hänen ajatuksensa juoksun puhtaassa
muodossaan niin on se tällainen: “Minä alotan olemisesta.
Minä siis itsekseni ajattelen olemisen. Olemisen ajatus on yh
tenäinen. Mutta ajatuksen ja olemisen pitää käydä yhteen, ne
vastaavat toinen toisiaan, ne “peittävät toisensa”. Oleminen
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on siis myöskin todellisuudessa yhtenäinen. Siis ei ole olemassa
mitään tuonpuolisuutta”. Mutta jos hra Duhring olisi puhunut
näin avoimesti sensijaan että antoi meille yllä esitettyjä
oraakkelin lauseita, niin olisi ideologia tullut päivän selväksi.
Se että yritti ajatuksen ja olemisen samaisuuden avulla to
distaa jonkun ajatustuloksen reaalisuuden, se juuri oli eräs —
jonkun Hegelin hulluimmista kuumehoureista.
Spiritualisteilta ei hra Duhring vielä olisi voittanut alaa
sormen leveyttä siinäkään tapauksessa, että hänen koko to
distelunsa olisi oikea. Spiritualistit vastaavat hänelle lyhyesti:
maailma on meillekin yksinkertainen; jako tämänpuoliseen
ja tuonpuoliseen on olemassa vain erikoisesti maalliselle, perisynnilliselle katsantokannallemme; itsessään, s.o. jumalassa,
on koko oleminen yksi ainoa. Ja he seuraavat hra Duhringiä
hänen rakastamilleen toisille maailmankappaleille ja näyttä
vät hänelle yhden taikka useampiakin niistä, joissa ei ole
syntiinlankeemusta ollut, joissa siis ei ole mitään vastakohtaa
tämänpuolisen ja tuonpuolisen välillä ja maailman yhtenäi
syys on uskon vaatimus.
Huvittavinta asiassa on se, että hra Duhring käyttää ontoloogista todistusta jumalan olemassaolon puolesta todistaakseen
olemisen käsitteen perusteella että jumalaa ei ole olemassa.
Tämä kuuluu: kun me ajattelemme jumalan itsellemme, niin
ajattelemme hänet kaikkien täydellisyyksien yhteenkertymänä.
Mutta kaikkien täydellisyyksien yhteenkertymään kuuluu en
nenkaikkea olemassolo, sillä olematon olio on välttämättä epä
täydellinen. Jumalan täydellisyyteen pitää meidän siis lukea
myöskin olemassaolo. Siis jumalan täytyy olla olemassa. —
Täsmälleen näin järkeilee hra Duhring: kun ajattelemme ole
misen, ajattelemme me sen jonakin käsitteenä. Mikä on koot
tuna yhteen käsitteeseen, se on yhtenäistä. Oleminen ei siis
vastaisi olemisen käsitettä jos se ei olisi yhtenäinen. Siksi
olemisen täytyy olla yhtenäisen. Siis ei ole olemassa mitään
jumalaa jne.
Kun puhumme olemisesta ja yksinomaan olemisesta, niin yh
teys voi olla vain sitä, että kaikki ne esineet, joista on puhe,
ovat, ovat olemassa. Ne ovat yhteenkäsitettyinä tämän olemisen,
eikä minkään muun olemisen yhteydessä, ja yleinen lausuma
että ne kaikki ovat olemassa, ei voi antaa niille mitään muita
yhteisiä taikka erilaisia ominaisuuksia, päinvastoin se sulkee
toistaiseksi pois käsittelystä ne kaikki. Sillä niin pian kuin
loittonemme millimetrin verran tästä yksinkertaisesta perustosiasiasta, että kaikille näille esineille on yhteistä oleminen,
heti alkavat katseemme eteen astua näiden esineiden erilai
suudet, ja siitä että kaikille niille on yhtälailla omaksuttu
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pelkkä olemassaolo, siitä emme voi päättää ovatko nuo eri
laisuudet sitä, että toiset ovat valkeita, toiset mustia, toiset
elollisia ja toiset elottomia, toiset jotain tämänpuolista, toi
set jotain tuonpuolista.
Maailman yhteys ei ole sen olemisessa, vaikka sen oleminen
on sen yhteyden edellytys, sillä täytyyhän sen olla olemassa
ennenkuin se voi olla yksi. Oleminen on vielä ylipäänsä avoin
■ kysymys siitä rajasta alkaen, jolla meidän näköpiirimme lop
puu. Maailman todellinen yhteys on sen aineellisuudessa, ja
tämän on todistanut filosofian ja luonnontieteen pitkä ja vai
valloinen kehitys, eikä pari silmänkääntäjän lausepartta.
Seuratkaamme edelleen tekstiä. Oleminen, josta hra Duhring meille kertoilee, “ei ole se puhdas oleminen, joka on sa
mainen itsensä kanssa, jolta puuttuu kaikki erikoiset määri
telmät, ja joka itse asiassa edustaa vain ajatuksellisen ei
mitään taikka ajatuksen-puuttumisen vastaavaa kuvaa”. Mutta
hyvin pian näemme, että hra Duhringin maailma sittenkin al
kaa olemisesta, josta puuttuu kaikki sisäinen erilaisuus, kaikki
liikunta ja muutos, ja siis itse asiassa on vain ajatuksellisen
eimitään vastakuva, on siis todellinen ei-mitään. Vasta tästä
eiminään-olemisesta kehittyy nykyinen erilaistettu, vaihteluja
täynnä oleva maailman tila, joka edustaa kehitystä, tulemista;
ja vasta sen jälkeen kun olemme tämän ymmärtäneet, tu
lemme siihen, että myöskin tämän ikuisen muutoksen alla
“säilytämme itselleen identtisen universaalin olemisen käsit
teen”. Meillä on siis nyt olemisen käsite eräällä korkeammalla
asteella, jossa se sisältää sekä pysyväisyyden että muutoksen,
sekä olemisen että tulemisen. Näin pitkälle päästyämme ha
vaitsemme me, että “suku ja laji, ylimalkaan yleinen ja
erikoinen ovat yksinkertaisimpia erotusvälineitä, joita ilman
esineiden rakennetta ei voi ymmärtää”. Mutta nämä ovat laa
dun erottamisvälineitä; sen jälkeen kun olemme tämän käsi
telleet, menemme eteenpäin: “sukuja vastassa on suureen kä
site, sellaisen samanlajisen, jossa ei enää ole mitään lajieroavaisuuksia”, s.o. siirrymme laadusta määrään, ja tämä on aina
“mitattavissa”.
Verratkaamme nyt näitä “yleisten vaikutustelloisten kaavo
jen terävää erottamista” ja niiden “tosi kriitillistä katsanto
kantaa” jonkun Hegelin vaikeasti sulatettaviin ajatuksiin, tol
kuttomuuksiin ja kuumehoureisiin. Havaitsemme, että Hege
lin logiikka alkaa olemisesta — aivan samoin kuin hra
Duhring; että oleminen esiintyy eiminään, niinkuin hra Duhringillä; että tästä eiminään-olemisesta siirrymme tulemiseen,
jonka tuloksena on läsnäoleva oleminen (Dasein), s.o. kor
keampi, täyteläisempi olemisen muoto — aivan samoin kuin

IV. Maailmankaava

39

hra Diihringillä. Läsnäoleva oleminen johtaa laatuun, laatu
määrään — aivan kuin hra Diihringillä. Ja jotta mitään oleel
lista ei puuttuisi, kertoo hra Dfihring meille toisessa kohdassa:
“Aistittomuuden valtakunnasta siirrytään aistimuksien valta
kuntaan kaikesta määrällisestä vähittäisyydestä (AHmäligkeit)
huolimatta vain laadullisella hyppäyksellä, josta... voimme sa
noa, että se loputtomasti eroaa yhden ja saman laadun pel
kästä vähitellen lisääntymisestä”. Tämä on aivan Hegelin mit
tasuhteiden solmulinja, jossa pelkkä määrällinen lisääntyminen
taikka väheneminen aiheuttaa määrätyissä solmukohdissa
laadullisen hyppäyksen, esim, veden lämmetessä tai jäähtyessä,
jolloin kiehumapiste taikka jäätymäpiste ovat ne solmukoh
dat, joissa — normaalipaineen alla — tapahtuu hyppäys
uuteen aggregaattitilaan, jossa siis määrä muuttuu laaduksi.
Mekin olemme tutkimuksessamme yrittäneet päästä juuriin
saakka, ja Diihringin juurtavan peruskaavan juuriksi havait
see se — jonkun Hegelin “kuumehoureet”, Hegelin logiikan
kategoriat (ensiinäinen osa, oppi olemisesta), tarkalleen vanha-hegeliläisessä “vuorojärjestyksessä” ja miltei ilman yritys
täkään kirjallisen varkauden peittämiseen!
Ja tyytymättä siihen, että on näpistänyt sättimältänsä edel
täjältään koko tuon olemisen kaavan on hra Diihringillä, sen
jälkeen kun itse on esittänyt yllä mainitun esimerkin määrän
hyppäyksellisestä muuttumisesta laaduksi, julkeutta sanoak
seen Marxista: “Kuinka koomilliselta kuulostaakaan esim.
(Marxin) vetoaminen Hegelin sekavaan utukuvitelmaan, että
määrä muka muuttuu laaduksi”.
Sekava utukuvitelma! Kuka tässä heittää volttia ja kuka
tässä kuulostaa koomilliselta, hra Diihring?
Kaikki nämä kauniit jutut ovat siis kaikkea muuta kuin
“aksiomaattisesti ratkaistuja”, niinkuin niiden piti olla, ne on
yksinkertaisesti otettu ulkoapäin, Hegelin logiikasta. Otettu
vielä siten, että koko luvussa ei ole edes minkäänlaisen sisäi
sen yhteyden ulkonäköäkään mikäli sitäkin ei ole Hegeliltä
otettu, ja siten että kokonaisuus lopulta muuttuu sisällyksettö
mäksi lepertelyksi paikasta ja ajasta, pysyväisyydestä ja muut
tuvaisuudesta.
Olemisesta tulee Hegel olemukseen, dialektiikkaan. Tässä
käsittelee hän refleksiomääritelmiä, niiden sisäisiä vastakohtia
ja ristiriitoja, esim. positiivinen ja negatiivinen, tulee sitten
kausaliteettiin eli syyn ja vaikutuksen suhteeseen, ja päättää
välttämättömyydellä. Näin tekee myös hra Duhring. Mitä He
gel nimittää opiksi olemuksesta, sen kääntää hra Duhring: ole
misen loogilliset ominaisuudet. Nämä ovat lähinnä “voimien
antagonismia”, vastakohtia. Ristiriidan hra Duhring sitävas
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toin jyrkästi kieltää; myöhemmin palaamme tähän aiheeseen.
Sitten siirtyy hän kausaliteettiin ja tästä välttämättömyyteen.
Kun siis hra Duhring sanoo itsestään: “Me joka emme filoso
foi lintuhäkistä", niin tahtoo hän sanoa, että hän filosofoi hä
kissä, nimittäin Hegelin kaavaopin kategoriain häkissä.
V. Luonnonfilosofia. Aika ja tila

Nyt tulemme luonnonfilosofiaan. Tässä on hra Duhringillä
jälleen kaikki syyt ollakseen tyytymätön edeltäjiinsä. Luon
nonfilosofia “vajosi niin alas, että siitä tuli tolkutonta tietä
mättömyyteen perustuvaa törkyrunoutta” ja “joutui jonkun
Schellingin ja hänen kaltaistensa absoluutin salaisuuksia kaupustelevien ja yleisöä mystifioivien sällien prostituoidun filo
sofoinnin esineeksi”. Väsymys on pelastanut meidät näistä
“epämuodostumista”, mutta se on tähän saakka tehnyt tilaa
vain “ryhdittömyydelle”; “ja mitä tulee suureen yleisöön, niin,
kuten tunnettua, antaa suuremman petturin poistuminen usein
pienemmälle, mutta ammattinsa taitavalle seuraajalle vain ti
laisuuden toistaa kaikki suuremman tuotteet uuden kyltin alla”.
Luonnontutkijoilla itsellään on vähän “halua lentämään maail
maa jännittävien aatteiden valtakuntaan” ja he antavat teo
reettisella alalla sentähden pelkkiä “sekavia hätiköityjä tuot
teita”. Tässä on nopea apu tarpeen, ja onneksi onkin hra
Duhring paikalla.
Voidaksemme nyt oikein arvioida seuraavat paljastukset
maailman kehittymisestä ajassa ja sen rajoittuneisuudesta ti
lassa täytyy meidän palata takaisin eräisiin kohtiin “maailmankaavassa”.
Olemiselle, taaskin yhtäpitävästi Hegelin kanssa (Encyklopädie § 93) omaksutaan loputtomuus — jota Hegel nimittää
huonoksi loputtomuudeksi — ja sitten tutkitaan tätä loputto
muutta. “Ristiriidattomaksi ajateltavissa olevan loputtomuuden
selvin muoto on lukujen rajaton lisäytvminen lukusarjaan...
Samoin kuin me voimme jokaiseen lukuun lisätä vielä yksi
kön ilman, että siten koskaan loppuisi edelleen lisäämisen
mahdollisuus, samoin liittyy myös jokaiseen olemisen tilaan
uusi tila, ja loputtomuus on näiden tilojen rajatonta tuottamista.
Tällä tarkoin ajatellulla loputtomuudella on senvuoksi myöskin
vain yksi ainoa perusmuoto ja yksi ainoa suunta. Vaikka ni
mittäin ajatuksemme voi yhtä hyvin kaavailla myöskin tilo
jen lisäämisen päinvastaiseen suuntaan, niin on tuo taaksepäin
jatkuva loputtomuus kuitenkin vain hätiköity mielikuvitusrakennelma. Kun sen nimittäin pitäisi todellisuudessa käydä
päinvastaiseen suuntaan, olisi sillä jokaisessa tilassaan takanaan
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loputon lukusarja. Mutta täten olisi saatu poislasketun lo
puttoman lukusarjan sietämätön ristiriita, ja näin osoittautuu
loputtomuudelle vielä toisen suunnan olettaminen järjettö
mäksi.”
,
Ensimäinen johtopäätös, mikä tästä loputtomuuden käsityk
sestä vedetään, on se, että syiden ja vaikutuksien ketjulla
on kerran maailmassa pitänyt olla joku alku: “syiden loputon
lukumäärä, syiden jotka muka jo ovat toinen toisiinsa liitty
neet, ei ole ajateltavissa jo sentakia, että se edellyttää luke
mattoman määrän lasketuksi”. Lopullinen syy on siis todistettu.
Toinen johtopäätös on “määrätyn paljouden laki: itsenäisten
olioiden jonkun todellisen lajin identtisten yksikköjen kasaa
minen on ajateltavissa vain määrätyn luvun muodostamisena”.
Paitsi sitä, että olemassaolevan maailmankappalten lukumää
rän pitää kunakin ajankohtana olla itsessään määrätyn, pitää
myöskin kaikkien maailmassa olevien pienimpienkin itsenäisten
materianosien kokonaisluvun olla määrätyn. Viimemainittu
välttämättömyys on se tosi perusta, jonka takia mitään yh
distelmää ei voida ajatella ilman atoomia. Kaikella todellisella
ositettavuudella on ja täytyy aina olla lopullinen määrättyys,
jottei poislasketun äärettömän määrän ristiriita pääsisi synty
mään. Samalta perusteelta lähtien täytyy myöskin maapallon
tähänastisen kiertoluvun auringon ympäri olla määrätyn, vaikka
se ei olekaan meille tunnettu, enemmänkin, kaikilla perioodisilla
luonnonprosesseilla on täytynyt olla joku alku, ja luonnon kai
killa toisiaan seuraavilla erilaisilla muodostumilla, kaikella
moninaisuudella täytyy olla juurensa jossakin itselleen samai
sessa tilassa. Tämä on ilman ristiriitaa saattanut olla olemassa
ikuisista ajoista asti, mutta tämäkin käsitys olisi ulos suljettu,
jos aika itsessään muodostuisi reaalisista osista eikä olisi mei
dän ymmärryksemme mahdollisuuksien aatteellisen sijottelun
mielivaltaisesti jakama. Toisin on asianlaita reaalisen ja itses
sään erilaisen ajansisällön suhteen; tämä ajan todellinen täyt
tyminen erilaisilla tosiasioilla ja tämän piirin olomuodot kuu
luvat erilaisuutensa takia nimenomaan laskettavissa oleviin.
Ajatelkaamme sellainen tila, joka on vailla muutoksia ja
joka itsessään samaisessa tilassaan ei aiheuta mitään erilaisia
seurauksia, niin muuttuu myöskin erikoisempi aika-käsite ylei
semmäksi olemisen aatteeksi. Mitä tyhjän kestämisen (Dauer)
kasautuminen oikein merkitsisi, sitä ei lainkaan voi käsittää.
— Näin pitkälle hra Diihring, ja hän on aika lailla ihastuksis
saan näiden keksintöjen merkityksestä. Ensin lausuu hän toi
vomuksen että niitä “ei ainakaan pidettäisi vähäarvoisina
totuuksina”; mutta myöhemmin sanotaan: “Muistettakoon ne
mitä yksinkertaisimmat otteet, joilla me olemme auttaneet lo
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puttomuus-käsitteitä ja niiden kritiikkiä tähän asti tuntematto
maan kantavuuteen... nuo nykyaikaisen terävöittämisen ja sy
ventämisen kautta niin yksinkertaisesti hahmottuneet universaa
lin tila- ja aikakäsitteen elementit”.
Me olemme auttaneet! Nykyaikainen syventäminen ja te
rävöittäminen! Ketä olemme me, ja milloin näytellään meidän
nykyaikamme? Kuka syventää ja terävöittää?
“Väittämä. Maailmalla on alkunsa ajassa ja tilan puolesta
on se myöskin suljettu rajojen sisälle. — Todistus: Sillä jos
oletetaan, että maailmalla ei ole mitään alkua ajassa, niin
on jokaiseen määrättyyn ajankohtaan tultaessa kulunut koko
nainen ijäisyys, ja siis maailmassa esiintynyt päättymätön
sarja toisiaan seuraavia esineiden liloja. Mutta jonkun sar
jan loputtomuushan on nimenomaan sitä, että sitä ei voi kos
kaan päättää mikään suksessiivinen synteesi. Loputon loppuun
kulunut maailmansarja on siis mahdoton, ja samalla maail
man alku on sen olemassaolon välttämätön ehto, mikä ensiksi
oli todistettava. — Toista tapausta tarkasteltaessa olettakaamme
taas päinvastoin, että maailma on samanaikaisesti olemas
saolevien esineiden loputon määrätty kokonaisuus. Mutta sel
laisen määrän suuruutta, joka ei ole jokaisen havainnon mää
rättyjen rajojen sisäpuolella, emme voi ajatella millään muulla
tavalla kuin vain osien synteesin kautta, ja tuollaisen määrän
kokonaisuuden (voimme ajatella) vain päätetyn synteesin
avulla taikka yksikön toistetun itseensä liittymisen kautta.
Ajatellakseen maailman kokonaisuudeksi, joka täyttää kaiken
tilan (kaikki avaruudet), pitäisi tämän mukaan loputtoman
maailman suksessiivinen synteesi katsoa päätetyksi, s.o. pitäisi
katsoa kuluneeksi loputon aika kaikkien yhtaikaa olevien esi
neiden laskemisessa, mikä on mahdotonta. Tämän mukaan
todellisten esineiden loputonta aggregaattia ei voida pitää mää
rättynä kokonaisuutena, eikä myöskään yhtaikaisesti määrät
tynä. Siis ulottuvaisuutensa puolesta tilassa maailma ei ole
loputon, vaan on rajojensa sisälle suljettu, mikä toiseksi oli
(todistettava).”
Nämä lauseet on kirjaimelleen kopioitu eräästä hyvin tun
netusta kirjasta, joka ilmestyi vuonna 1781 ja jonka nimenä
on: Puhtaan järjen kritiikki, kirjoittanut Immanuel Kant, josta
jokainen voi ne lukea (toisen kirjan toinen jakso, ensimäinen
osa, toinen kappale, pykälä 2: “Puhtaan järjen ensimäinen
antinoinia"). Hra Diihringille kuuluu kyllä kunnia siitä, että
hän on liittänyt Kantin lausumaan ajatukseen nimen-, “määrä
tyn paljouden laki”, ja tehnyt keksinnön, että oli kerran aika,
jolloin ei vielä ollut mitään aikaa, mutta maailma kyllä oli.
Mitä tulee kaikkeen muuhun, siis kaikkeen millä hra Duhrin-
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gin mietelmissä vielä jotakin järkeä on, niin “me” on — Im
manuel Kant, ja “nykyaika” on vain yhdeksänkymmentä viisi
vuotta vanha. Todellakin “erittäin yksinkertaista”! Ja merkil
listä “tähän asti tuntemattoman kantavaa”!
Mutta Kant ei ollenkaan esitä sitä, että yllämainitut väit
teet olisivat hänen todistelunsa kautta saaneet tyhjentävän vas
tauksen. Päinvastoin: vastakkaisella sivulla väittää ja todistaa
hän päinvastaista: maailmalla ei ole mitään alkua ajassa
eikä mitään loppua tilassa; ja antinomian, ratkaisemattoman
ristiriidan näkee hän nimenomaan siinä, että toinen on yhtä
hyvin todistettavissa kuin toinenkin. Hieman pienemmän ka
liiberin miehen olisi ehkä pannut vähän arvelemaan se että
“joku Kant” kohtasi tässä ratkaisemattoman vaikeuden. Mutta
niin ei tee tuo urhea “perusteitaan myöten omaperäisten joh
topäätösten ja katsomuksien” kyhääjä: sen mikä Kantin antinomiasta hänelle kelpaa, sen hän uutterasti kopioi, ja lopun
nakkaa sivuun.
Asia itse ratkeaa sangen yksinkertaisesti. Ikuisuus ajassa,
loputtomuus tilassa on jo sanojen merkityksen mukaan yksin
kertaisesti sitä, että millään puolella ei ole loppua, ei eteeneikä taaksepäin, ei ylöspäin eikä alaspäin, ei oikealle eikä
vasemmalle. Tämä loputtomuus on tyyten toista kuin loput
toman sarjan loputtomuus, sillä sarja alkaa aina ykkösellä,
ensimäisellä jäsenellä. Se, ettjj tätä sarjakuvitelmaa ei voida
käyttää tähän esineeseemme, se käy. ilmi heti kun sovellamme
sitä tilaan. Loputon sarja tilaan sovellettuna on määrätystä
pisteestä määrättyyn suuntaan vedetty loppumaton viiva. Onko
tilan loputtomuus tämän kautta tullut vähimmässäkään mää
rässä ilmaistuksi? Ei ollenkaan; tilan ulottuvaisuuden mittaa
miseen tarvitaan ainakin kuusi tästä pisteestä kolmeen vas
takkaiseen suuntaan vedettyä viivaa; näitä ulottuvaisuuksia
olisi meillä tämän mukaan kuusi. Kant näki tämän niin hy
vin, että hän sovelti lukusarjaansa vain epäsuorasti, kierto
teitse kysymyksen maailman tilavuudesta. Hra Diihring sitä
vastoin pakottaa meidät hyväksymään kuusi ulottuvaisuutta ti
lavuudessa, mutta heti tämän jälkeen hän ei löydä kyllin
vahvoja sanoja ilmaistakseen tyytymättömyytensä Gaussin ma
temaattisen inystillisyyden johdosta, tämä kun ei tahtonut tyy
tyä tilan tavallisiin kolmeen ulottuvaisuuteen.
Aikaan sovellettuna on molempiin suuntiin loputtomalla vii
valla taikka yksikkösarjafla vissi kuvaannollinen ajatus. Mutta
jos kuvittelemme ajan ykkösestä alkaen lasketuksi taikka mää
rätystä pisteestä alkavaksi viivaksi, niin siten jo etukäteen sa
nomme, että ajalla on joku alku: me edellytämme juuri sen,
mikä meidän pitäisi todistaa. Annamme ajan loputtomuudelle
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yksipuolisen, puolinaisen luonteen; mutta yksipuolinen, puoli
nainen loputtomuus on sekin ristiriita itsessään, “ristiriidatto
maksi ajatellun loputtomuuden” suora vastakohta. Tästä ris
tiriidasta pääsemme ulos vain siten, että oletamme, että se
yksikkö, josta sarjan laskemisen alotamme, se piste, josta al
kaen viivaa edelleen mittaamme, ovat mielivaltainen ykkönen
sarjassa, mielivaltainen piste viivassa, joten viivalle taikka
sarjalle on samantekevää, mihin kohtaan me ne sijoitamme.
Entä “poislasketun loputtoman lukusarjan” ristiriita? Meillä
on tilaisuus tutkia sitä lähemmin heti, kun hra Diihring on suo
rittanut meille sen tempun, että laskee sen. Kun hän saa las
ketuksi — c\j (miinus äärettömästä) nollaan, tulkoon sitten
uudelleen esiin. Onhan selviö, että mistä ikänä hän alkaneekaan laskemisensa, aina jättää hän taakseen loputtoman sarjan
ja sen mukana tehtävän, mikä hänen pitää ratkaista. Kään
täköön hän vain loputtoman sarjansa 14-2+3+4. • • ympäri ja
yrittäköön laskea loputtomasta päästä takaisin ykköseen; tämä
on ilmeisesti sellaisen miehen yritys, joka ei ensinkään ym
märrä, mikä on kysymyksessä. Enemmänkin. Kun hra Duhring väittää, että kuluneen ajan loputon sarja on poislaskettu,
niin väittää hän samalla, että ajalla on ollut joku alku; sillä
muutoinhan hän ei ylimalkaan voisi alottaa “poislaskemista”.
Hän siis taaskin vaivihkaa kääntää edellytykseksi sen, mikä
hänen piti todistaa. Lasketun loputtoman sarjan kuvitelma, toi
sin sanoin, Duhringin koko maailman sisältäväksi esittämä mää
rätyn luvun laki on siis contradictio in adjecto, sisältää risti
riidan itsessään, ja vielä järjettömän ristiriidan.
Onhan selvää: loputtomuus, jolla on loppu, mutta ei al
kua, ei ole yhtään enemmän eikä yhtään vähemmän loputon
kuin sekään, jolla on alku, mutta ei loppua. Vähäisimmänkin
dialektisen ymmärtämyksen olisi pitänyt sanoa hra Diihringille,
että alku ja loppu kuuluvat välttämättömästi yhteen, aivankuin
pohjoisnapa ja etelänapa, ja että jos jätetään pois loppu, niin
alku tulee lopuksi — siksi ainoaksi lopuksi, mikä sarjalla on,
ja päinvastoin. Koko erehdys olisi mahdoton ilman matemaat
tista loputtomien sarjojen käytön tottumusta. Kun matema
tiikassa on pakko lähteä määrätyistä, lopullisista ennenkuin
päästään epämääräisiin, loputtomiin, niin täytyy kaikkien ma
temaattisten sarjojen, positiivisten taikka negatiivisten, alkaa
ykkösellä, muutoin ei niiden avulla voida laskelmia suorittaa.
Mutta matematiikan aatteellinen tarve ei suinkaan ole pakkolaki todelliselle maailmalle.
Muutoin, hra Duhring ei koskaan kykene ajattelemaan
todellista loputtomuutta ristiriidattomaksi. Loputtomuus on ris
tiriita, täynnään ristiriitoja. Jo se on ristiriita, että loputto-
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niuus on pantava kokoon pelkistä lopullisuuksista, äärettömyys
äärellisistä, ja kuitenkin on asia näin. Aineellisen maailman
rajallisuus johtaa ristiriitoihin yhtälailla kuin sen rajatto
muus, ja jokainen näiden ristiriitojen sivuuttamisyritys joh
taa uusiin ja pahempiin ristiriitoihin, niinkuin olemme näh
neet. Nimenomaan siksi, että loputtomuus on ristiriita, on se
loppumaton, ajassa ja tilassa ilman loppua kehittyvä prosessi.
Tämän ristiriidan poistuminen olisi loputtomuuden loppu. Jo
Hegel havaitsi tämän aivan oikein, ja siksi hän ansaitulla hal
veksunnalla käsitteleekin niitä herroja, jotka viisastelevat tästä
ristiriidasta.
Jatkakaamme. Ajalla on siis ollut alku. Mitä oli ennen
tätä alkua? Itselleen samaisessa, muuttumattomassa tilassa
oleva maailma. Ja koska tässä tilassa mitkään muutokset ei
vät seuraa toisiaan, niin muuttuu myöskin erikoisempi ajan
käsite yleisemmäksi olemisen aatteeksi. Ensinnäkin, meillä ei
ole mitään tekemistä sen kanssa, mitkä käsitteet hra Diihringin päässä muuttuvat. Kysymys ei ole ajan käsitteestä, kysymys
on todellisesta ajasta, josta hra Duhring ei noin helpolla suin
kaan suoriudu. Toiseksi, muuttukoon ajan käsite kuinka ta
hansa yleisemmäksi olemisen aatteeksi, sen kautta emme pääse
askeltakaan eteenpäin. Sillä kaiken olemisen perusmuotoja ovat
tila ja aika, ja oleminen ajan ulkopuolella on yhtä suuri jär
jettömyys kuin oleminen tilan ulkopuolella. Hegelin “ajatto
masti kulunut oleminen” ja uus-schellingiläinen “ammoinen
oleminen” ovat järjellisiä kuvitelmia verrattuna tähän olemi
seen ajan ulkopuolella. Sentähden hra Duhring käykin sangen
varovaisesti työhön: oikeastaan se kyllä on aikaa, mutta se
on sellaista, jota oleellisesti ei voida miksikään ajaksi nimit
tää: aika itsessään ei näet muodostu todellisista osista ja vain
meidän järkemme sen mielivaltaisesti jaottaa — vain ajan
todellinen täyttyminen toisistaan erotettavilla tosiasioilla kuuluu
laskettavissa olevaan piiriin — mitä jonkun tyhjän kestävyy
den kasautuminen oikein merkitsisi, sitä on mahdoton ymmär
tää. Mitä tuo kasautuminen merkinneekään, se on tässä aivan
samantekevää; herää kysymys, onko maailmalla, sellaisessa ti
lassaan kuin tässä on kuviteltu, pituutta ajassa, onko sillä jatkuvaisuutta ajassa? Että mitään ei tule tuollaisen sisällykset
tömän jatkumisen mittaamisesta yhtä vähän kuin tarkoitukset
tomasta ja määräämättömästä mittailusta tyhjässä tilassa, sen
tiedämme varsin hyvin, ja Hegel nimittääkin, nimenomaan tuol
laisen askartelun järjettömyyden takia, tätä loputtomuutta
huonoksi. Hra Duhringin mukaan aika on olemassa vain muu
toksien kautta, eivätkä muutokset ajassa ja ajan kautta. Juuri
siksi että aika eroaa muutoksesta, on siitä riippumaton, voi
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daan aikaa niitata muutoksella, sillä mittaan kuuluu aina jo
takin mitattavasta eroavaa. Ja aika, jossa ei tapahdu mitään
tiedottavissa olevia muutoksia, ei ole ollenkaan samaa kuin
ei mitään aikaa; se?on pikemminkin puhdasta, kaikista vieraista
sekotuksista vapaata, siis todellista aikaa, aikaa sellaisenaan.
Tosiaan, jos tahdomme saada aika-käsitteen aivan puhtaana,
vapaana kaikista vieraista ja asiaan kuulumattomista seko
tuksista, on meidän pakko tähän kuulumattomina jättää sivuun
kaikki erilaiset ilmiöt, jotka rinnakkain ja peräkkäin ajassa
tapahtuvat, ja siten kuvitella aika, jossa ei tapahdu mitään.
Näin menetellen emme siis ole sulattaneet aika-käsitettä ylei
seksi olemisen aatteeksi, vaan vasta täten olemme päässeet
puhtaaseen aika-käsitteeseen.
Mutta kaikki nämä ristiriidat ja mahdottomuudet ovat
vasta lasten leikkiä siihen sekasotkuun verraten, johon hra
Duhring on joutunut maailman itselleen samaisine alkutiloineen. Jos maailma kerran oli sellaisessa tilassa, jossa ei tapah
tunut yhtään mitään muutoksia, niin miten saattoi se päästä
tällaisesta tilasta muuttuvaiseen tilaan? Ehdottomasti muutokseton, jos se vielä päälle päätteeksi on ollut tässä tilassa ijäti,
ei voi itsekseen päästä pois tästä tilasta, ei voi siirtyä liikun
nan ja muutoksen tilaan. On siis pitänyt tulla ulkoapäin,
maailman ulkopuolelta ensi sysäys, joka on pannut maailman
liikunnan tilaan. Mutta tiedetäänhän, että “ensi sysäys” on
vain jumalan toinen nimi. Hra Duhring, joka maailmankaavassaan vakuutti niin kauniisti tuhonneensa jumalan ja tuonpuolisen, itse tuo tässä nuo molemmat, terävämpinä ja sy
vennettyinä, jälleen luonnonfilosofiaan.
Edelleen. Hra Duhring sanoo: “Missä suuruus kuuluu johon
kin olevaisen pysyväiseen elementtiin, säilyy se määrättyydessään muuttumattomana. Tämä pätee . . . materiaan ja mekaa
niseen voimaan nähden.” Sivumennen sanoen, ensimäinen lause
on mainio esimerkki hra Duhringin suureleisestä aksiomaattistautoloogisesta puhetavasta: missä suuruus ei muutu, siellä säi
lyy 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 säilymisestä ollut yleensä hy
väksytty parin vuosikymmenen ajan; että hra Duhring ei sitä
lainkaan paranna rajottamalla sen mekaaniseen voimaan. Mutta
missä oli mekaaninen voima muuttumattoman tilan aikana? Tä
hän kysymykseen kieltäytyy hr Duhring itsepintaisesti mitään
vastaamasta.
Hra Duhring, missä oli silloin itselleen ikuisesti identtiseksi
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jäävä mekaaninen voima ja mitä se pani liikkeelle? Vastaus:
“Universumin alkutila, taikka täsmällisemmin sanoen, materian
alkuperäinen olotila, jossa ei ollut mitään muutoksia, joka ei
sisältänyt mitään muutoksien ajallista kasautumista, on kysy
mys, jonka voi hyljätä vain sellainen järki, joka näkee viisauden
huipun siitosvoimansa itsesilpomisessa”. — Siis: joko te hyväk
sytte silmät ummessa minun muutoksettoman alkutilani taikka
minä, siitoskykyinen Eugen Duhring, julistan teidät henkisiksi
eunukeiksi. Tämä ehkä säikäyttää hyvin monen. Me, joka olem
me jo nähnyt muutamia esimerkkejä hra Diihringin henkisestä
siitoskyvystä, me voimme toistaiseksi jättää vastaamatta sievään
haukkumasanaan ja vielä kerran kysyä: Mutta hra Duhring, salli
nette kysyä, miten on mekaanisen voiman laita?
Hra Duhring joutuu heti hämilleen. Itse asiassa, sammaltaa
hän, “tuon alkuperäisen rajatilan ehdoton samaisuus ei itsestään
tarjoa mitään siirtymisperiaatetta. Muistakaamme kuitenkin, et
tä samoin on pohjaltaan asianlaita meille hyvin tunnetussa ole
misen ketjussa jokaisen pienimmän uuden jäsenen suhteen. Joka
siis tahtoo korostaa vaikeuksia nyt esillä olevassa päätapauksessa, hän varokoon, ettei vain jätä niitä unohduksiin vähemmän
näkyvissä seikoissa. Muutoin, avoinna on vähittäisten asteettaisten välitilojen lisäysmahdollisuus ja samalla katkeamattomuu
den silta päästäksemme takaisinpäin vaihtelujen sammumiseen
saakka. Puhtaan käsitteellisesti ei tämä katkeamattomuus tosin
auta selviämään pääajatuksesta, mutta se on meille kaiken lain
mukaisuuden ja kaiken muutoin tunnetun siirtymisen perus
muoto, joten meillä on oikeus käyttää sitä myöskin välittäjänä
tuon ensimäisen tasapainotilan ja sen häiriintymisen välillä.
Mutta jos nyt ajattelisimme tuon niin sanoaksemme (!) liikku
mattoman tasapainotilan niiden käsitteiden mukaisesti, joita
nykypäivien mekaniikassa siedetään ilman erikoisempia epäily
jä (!), niin ei olisi ollenkaan selvitettävissä, kuinka materia
saattoi joutua muutosten tilaan.” Mutta paitsi massojen liikun
taa on nähkääs olemassa vielä myöskin massaliikunnan muut
tuminen pienen pienten hiukkasten liikunnaksi, mutta miten
tämä tapahtuu, “siitä meillä ei ole tähän hetkeen asti olemassa
mitään yleistä periaatetta eikä meidän sentähden pidä ihmetellä,
vaikka nämä prosessit käyvät hieman hämärässä”.
Siinä kaikki, mitä hra Duhringillä on sanottavaa. Ja todel
lakin, jos ottaisimme henkiseksi muonaksemme nämä tosiaan
viheliäiset ja kurjat verukkeet ja fraasit, täytyisi meidän pitää
korkeimpana viisautena paitsi siitosvoiman itsesilpomista, myös
kin sokeaa uskoa. Hra Duhring myöntää, että ehdoton samai
suus ei voi itsestään päästä liikunnan tilaan. Ei ole mitään kei
noa, jonka kautta ehdoton tasapaino olisi itsestään saattanut
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siirtyä liikuntatilaan. Mitä sitten jää jälelle? Kolme väärää vi
heliäistä veruketta.
Ensiksi: on muka yhtä vaikea osoittaa siirtyminen jokaisesta
pienoisimmasta jäsenestä seuraavaan jäseneen meille hyvin tun
netussa olemassaolon ketjussa. — Hra Diihring näyttää pitävän
lukijoitaan rintalapsina. Nimenomaan luonnontieteen sisältönä
on olemisen ketjun pienimpien jäsenten yksityisten ylimenojen
ja yhteyksien osoittaminen, ja jos siinä joissakin kohdin jää
aukkopaikkoja, niin ei kukaan, eipä hra Duhring itsekään edes
ajattele voivansa selvittää tapahtunutta liikuntaa tyhjästä johtu
neeksi, vaan aina vain edeltäneen liikunnan siirtymisestä, muut
tumisesta taikka jatkumisesta johtuneeksi. Mutta tässä on kysy
mys sen myöntämisestä, että liikunta on syntynyt liikkumatto
muudesta, 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 välittäjänä
liikkumattomuuden ja liikunnan välillä. Valitettavasti on liik
kumattomuuden katkeamattomuus sitä, että ei lähde liikkeelle;
kuinka liikunta tällöin on synnytettävissä, se jää siis salaperäisemmäksi kuin koskaan. Ja jaottakoon hra Duhring siirtvmisensä liikunnan täydelleen puuttumisesta kaikkeuden liikuntaan
kuinka pieniin osasiin tahansa ja antakoon sille kuinka pitkän
ajan tahansa, emme sittenkään ole päässeet millimetrin kymme
nes tuhannes osaa paikaltamme. Ilman Iuomistoimintoa emme
voi tyhjästä tulla johonkin, olkoonpa tämä jokin vaikkapa niin
kin pieni kuin joku matemaattinen differenssi. Katkeamatto
muuden silta ei siis ole edes aasinsilta1)« se on kulkukelpoinen
vain hra Diihringille.
Kolmanneksi. Niin kauan kuin nykyinen mekaniikka pätee,
ja se on hra piihringiu mukaan ajattelun kehityksen oleellisim
pia vipuja, ei ole ollenkaan selvitettävissä, kuinka käy siirtymi
nen liikkumattomuuden tilasta liikunnan tilaan. Mutta mekaa
ninen lämpöoppi osoittaa meille, että massan liikunta vissien
ehtojen vallitessa muuttuu molekyyliliikunnaksi (vaikka tässä
kin liikunta johtuu loisesta liikunnasta, eikä koskaan liikku
mattomuudesta), ja hra Duhring sanoo arasti, että tämä ken
ties voisi tarjota sillan ankarasti staattisen (tasapainossa olevan)
ja dynaamisen (liikunnassa olevan) välille. Mutta nämä proses
sit käyvät “hieman hämärässä”. Ja hra Duhring jättääkin mei
dät hämärään istumaan.
3) Saksalainen sanaleikki, jota ei voi suomentaa. Eselspriicke (aasinsilta)
on laiskojen koululaisten käyttämä “luntta”, — Suona.
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Kaiken syventämisen ja terävöittämisen kautta olemme va
jonneet yhä syvemmälle yllä terävämpään järjettömyyteen ja
lopulta päätyneet siihen, niihin meidän välttämättä täytyi pää
tyä — “hämärään”. Mutta tämä ällistyttää hra Duhringiä perin
vähän. Heti seuraavalla sivulla on hänellä julkeutta välttääk
seen että hän on “kyennyt varustamaan reaalisella sisällöllä it
selleen samaisen vakiotilan käsitteen välittömästi materian ja
mekaanisten voimien olotilasta”. Ja tämä mies nimittelee vielä
toisiakin ihmisiä “sekapäisiksi”!
Onneksi jää meille kaiken tämän sekasotkun ja avuttoman
“hämärässä” harhailun ohella sentään yksi lohdutus, ja se on
kyllä mieltä ylentävä: “Muiden maailmankappalten asujanten
matematiikka ei voi nojautua mihinkään muihin kuin meidän
aksioomeihimme”!
VI. Luonnonfilosofia. Kosmogonia, fysiikka, kemia

Edelleen jatkaessamme tulemme oppiin siitä, millä tavalla
nykyinen maailma on syntynyt. Hra Duhring selittää, että ku
vitelma materian yleisestä hajatilasta oli jo joonilaisten filosoofien lähtökohtana, mutta että Kantin ajoista erikoisesti on alkusumukon olettaminen näytellyt uutta rollia, ja tällöin gravitatsio
ja lämpösäteily olivat tekijöinä kiinteiden maailmankappalten
vähitellen muodostuessa. Nykyajan lämpöopin nojalla voidaan
tehdä paljon täsmällisempiä päätelmiä universumin aikaisem
mista tiloista. Mutta kaiken tämän yhteydessä voi “kaasumuotoinen hajatila olla vakavien johtopäätösten lähtökohtana vasta
sitten kun kyettiin määritellymmin kuvaamaan siinä annettu
mekaaninen systeemi. Muussa tapauksessa ei ainoastaan tämä
aatos tosiasiassa jää perin sumuiseksi, vaan alkusumukin johto
päätösten todella edistyessä käy yhä tiheämmäksi ja yhä enem
män läpitunkemattomaksi; . . . toistaiseksi on vielä kaikki jon
kun lähemmin määrittelemättömän diffusioaatoksen epämääräi
sessä ja muodottomassa tilassa”, ja näin on meillä “tässä kaasuuniversumissa perin ilmava konseptsioni”.
Kantin oppi, jonka mukaan kaikki nykyiset maailmankappa- t
leet ovat syntyneet pyörivistä sumumassoista, oli suurin edistys
askel astronomiassa Kopernikuksen jälkeen. Ensimäisen kerran
horjutti se kuvitelmaa, että luonnolla muka ei olekaan mitään
historiaa ajassa. Siihen saakka pidettiin maailmankappaleita
alusta aikain samoilla radoilla ja samoissa tiloissa pysyvinä; ja
vaikka eri maailmankappaleilla orgaaniset yksilöoliot kuolivatkin, niin sukuja ja lajeja pidettiin sittenkin muuttumattomina.
Luonto tosin oli ilmeisesti alituisessa liikunnan tilassa, mutta
tätä liikuntaa pidettiin samojen prosessien lakkaamattomana
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toistumisena. Tähän metafyysillistä ajatustapaa täydelleen vas
taavaan kuvitelmaan mursi Kant ensimäisen aukon, vieläpä niin
tieteellisesti, että useimmat hänen käyttämistään todistusperusteista pätevät vielä tänä päivänä. Tarkasti ottaen on Kantin
teoria kyllä vielä nytkin vain olettamus. Mutta eihän Koperni
kuksenkaan maailmansysteemi vielä tänä päivänä ole muuta
kuin olettamus, ja sen jälkeen kun spektroskoopilla oli kaikki
vastaväitteet kumoavasti näytetty tuollaisia hehkuvia kaasumassoja tähtitaivaalla, on tieteellinen oppositsio Kantin teoriaa vas
taan vaiennut. Eikä hra Duhringkään kykene muovaamaan
maailmanrakennettaan ilman tuollaista sumuastetta, mutta hän
kostaa tämän vaatimalla, että hänelle on osoitettava tässä sumutilassa oleva määrätty mekaaninen systeemi, ja koska sitä ei
voida tehdä, sättimällä tuota sumutilaa kaikenlaisilla vähemmän
mairittelevilla nimikkeillä. Ikävä kyllä, tiede ei voi nyt luon
nehtia tuota systeemiä hra Duhringiä tyydyttävästi. Yhtä vähän
kykenisi se antamaan vastauksia moniin muihin kysymyksiin.
Kysymykseen: miksi sammakoilla ei ole häntää? saattaa se vas
tata vain: koska ne ovat häntänsä menettäneet. Mutta tästä kii
vastumalla ja sanomalla, että tuohan on jonkun lähemmin mää
rittelemättömän menetys-aatoksen epämääräisessä ja muodotto
massa tilassa ja perin ilmava konseptio, tällä tavalla sovelta
malla moraalia luonnontieteeseen emme pääse askeltakaan
eteenpäin. Tällaisia vastenmielisyyden ja tyytymättömyyden il
mauksia voidaan kyllä esittää aina ja kaikkialla, mutta juuri
sentähden niitä ei milloinkaan eikä missään esitetä. Ja kukapa
estää hra Duhringiä löytämästä alkusumun mekaanisen systee
min?
Onneksi saamme nyt tietää, että Kantin sumumassa “ei ole
lähestulkoonkaan sama kuin maailmanmediumin täydellisesti
identtinen tila taikka toisin sanoin materian itselleen samainen
tila”. Todellakin- onni Kantille, joka saattoi tyytyä kulkemaan
olevista maailmankappaleista takaisinpäin sumupalloon ja joka
ei antautunut unelmoimaan materian itselleen samaisesta olo
tilasta! Huomautamme ohimennen, että kun nykyisessä luonnon
tieteessä sanotaan Kantin sumupalloa alkusumuksi, niin on tämä
ymmärrettävä tietenkin suhteellisena. Se on alkusumua toisaalta
siinä mielessä, että siitä ovat peräisin nykyiset maailmankappaleet, ja toisaalta se on varhaisin meille tähän asti tunnetuista
materian muodoista. Tämä ei suinkaan sulje pois, päinvastoin
pikemminkin edellyttää sitä, että materialla on jo ennen alkusumua ollut loputtoman monta muotoa.
Hra Diihring huomaa tässä etevämmyytensä. Kun me tietoi
nemme väliaikaisesti pysähdymme väliaikaiseen alkusumuun,
auttaa hra Duhringiä hänen tieteiden tieteensä paljon kauem
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mas taaksepäin aina siihen “maailmanmediumin tilaan, joka ei
ole käsitettävissä puhtaasti staattisena sanan nykyisessä merki
tyksessä, eikä myöskään dynaamisena” — joka siis ei ole yli
päänsä käsitettävissä. “Materian ja mekaanisen voiman yhteys,
josta me käytämme sanontaan maailmanmediumi, on niin sa
noaksemme loogillis-reaalinen kaava, jolla ilmaistaan materian
itselleen samainen tila kaikkien laskettavissa olevien kehitys
vaiheiden edellytyksenä”.
Ilmeisesti emme ole vielä lähestulkoonkaan suoriutuneet it
selleen samaisesta materian alkutilasta. Tässä on se merkitty
materian ja mekaanisen voiman yhteydeksi, ja tämä loogillisreaalisena kaavana jne. Siis heti kun materian ja mekaanisen
voiman yhteys lakkaa, heti alkaa liikunta.
Loogillis-reaalinen kaava ei ole mitään muuta kuin surkea
yrite käyttää todellisuusfilosofian tarkoituksiin Hegelin kategorioja “itsessään” ja “itseään varten”. Hegelin mukaan sisältää
“itsessään” jossakin oliossa, jossakin prosessissa, jossakin käsit
teessä piilevien kehittymättömien ristiriitojen alkuperäisen samaisuuden; kategoriassa “itseään varten” käy näiden piilevien
elementtien erottuminen ja irrottuminen ja alkaa niiden taistelu.
Meidän täytyy siis kuvitella liikkumaton alkutila materian ja
mekaanisen voiman yhteydeksi ja siirtyminen liikuntaan näiden
molempien erottumiseksi ja vastakkain asettumiseksi. Näin te
kemällä emme ole saavuttaneet tuon fantastisen alkutilan reaali
suuden todistusta, vaan vain sen, että se voidaan johtaa Hegelin
kategoriaksi “’itsessään” ja sen yhtä fantastinen lakkaaminen
kategoriaksi “itseään varten”. Hegel, apuun!
, Hra Diihring sanoo, että materia on kaiken todellisen kan
taja; tämän mukaan ei voi olla mitään mekaanista voimaa ilman
materiaa. Edelleen, mekaaninen voima on materian olotila.
Alkutilassa, jolloin ei mitään tapahtunut, oli materia ja sen tila
mekaaninen voima yksi. Sittemmin kun jotain alkoi tapahtua,
täytyi siis olotilan erottua materiasta. Tällaisilla mystillisillä
fraaseilla ja vakuuttelulla, että itselleen samainen'olotila ei ollut
staattinen eikä dynaaminen, ei ollut tasapainossa eikä liikun
nassa, pitäisi meidän antaa muonittaa itseämme. Emme yhä vie
läkään tiedä missä oli mekaaninen voima tuossa olotilassa ja
kuinka päästiin ehdottomasta liikkumattomuudesta liikuntaan
ilman sysäystä ulkoapäin, siis ilman jumalaa.
Ennen hra Diihringiä puhuivat materialistit materiasta ja lii
kunnasta. Hän juontaa liikunnan mekaaniseksi voimaksi muka
liikunnan perusmuotona ja näin tekee hän itsensä mahdotto
maksi ymmärtämään todellista yhteyttä materian ja liikunnan
välillä, mikä muutoin oli epäselvää myöskin varhaisemmille ma
terialisteille. Ja kuitenkin on tämä asia melko yksinkertainen.
4*
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Liikunta on materian olomuoto. Milloinkaan ja missään ei ole
ollut eikä voi olla materiaa ilman liikuntaa. Liikunta maailman
avaruudessa, pienten massojen liikunta eri maailmankappaleilla,
molekyyliväreily lämpönä taikka sähkönä taikka magneettisena
virtana, kemiallinen hajoaminen ja yhtyminen, orgaaninen elä
mä — jossakin näistä liikunnan muodoista taikka useammissa
yhtaikaisesti on kunakin hetkenä maailman jokainen eri aineatoomi. Kaikki lepo, kaikki tasapaino on vain suhteellista, sillä
on merkitystä vain suhteessa tähän tai tuohon määrättyyn lii
kuntamuotoon. Joku kappale saattaa esim. maan päällä olla
mekaanisessa tasapainossa, olla mekaanisesti levossa; tämä ei
ollenkaan estä sitä ottamasta osaa maapallon liikuntaan ja koko
aurinkokunnan liikuntaan, yhtä vähän kuin tämä estää kappa
leen pienoisimpien fysikaalisten osaisten väreilyä lämmön vai
kutuksesta taikka kappaleen aineatoomien kemiallista prosessia.
Materia ilman liikuntaa on yhtä mahdoton kuin liikunta ilman
materiaa. Liikunta on sentähden yhtä vähän luotavissa taikka
hävitettävissä kuin materia itse; tämän tosiasian ilmaisee van
hempi filosofia (Descartes) sanomalla, että maailmassa olevan
liikunnan määrä on alati sama. Liikuntaa ei siis voida tuottaa,
se voidaan vain siirtää. Kun liikuntaa siirretään toisesta kappa
leesta toiseen, niin voidaan sitä, mikäli se siirtyy, on aktiivista,
pitää liikunnan syynä, mikäli liikunta on siirtynyttä, on se pas
siivista. Aktiivista liikuntaa nimitämme voimaksi, passiivista
voiman ilmaukseksi. Tämän mukaan on aivan selvää se, että
voima on täsmälleen yhtäsuuri kuin sen ilmaus, sillä tapahtuu
han molemmissa sama liikunta.
Materian liikkumaton tila on näinollen ontto ja typerä kuvi
telma, pelkkä “kuumehoure”. Siihen tullakseen täytyy kuvitella
suhteellinen mekaaninen tasapainotila, jossa joku kappale saat
taa tällä maapallolla olla, ehdottomaksi lepotilaksi ja sitten siir
tää tämä koko maailmankaikkeuteen. Tämä käy kyllä helpom
maksi jos kaikki liikunta typistetään pelkästään mekaaniseksi
voimaksi. Ja sitten tarjoaa liikunnan rajottaminen pelkästään
mekaaniseksi voimaksi vielä sen edun, että joku voima voidaan
kuvitella lepääväksi, sidotuksi, siis tilapäisesti toiminnattomaksi.
Jos nimittäin jonkun liikunnan siirtäminen, kuten asianlaita on
hyvin usein, on edes jossain määrin monimutkainen prosessi,
johon kuuluu erilaisia jäseniä, niin voidaan todellinen siirtymi
nen katkaista minä silmänräpäyksenä hyvänsä siten, että ketjun
viimeinen rengas suljetaan pois. Niinpä esim. kun pyssy lada
taan ja pidetään siihen silmänräpäykseen asti, jona liipasinta
avetämällä panos lauaistaan, jona siis tapahtuu ruudin palamisen
kautta vapautetun liikunnan siirtyminen. Voidaan siis kuvitella,
että liikunnattoman, itselleen samaisen tilan aikana materia oli
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voimalla ladattu, ja tätä — jos ylipäänsä mitään — näyttää hra
Duhring ymmärtävän materian ja mekaanisen voiman yhtey
dellä. Tämä kuvitelma on järjetön, koska se siirtää maailman
kaikkeuteen absoluuttisena erään olotilan, joka luontonsa puo
lesta on suhteellinen, ja jossa siis yhtaikaisesti saattaa olla vain
osa materiasta. Jos vielä tämänkin jätämme huomioon ottamat
ta, niin yhä vielä jää vaikeudeksi ensiksi se, kuinka maailma
saattoi tulla ladatuksi, sillä eiväthän pyssyt vielä tähän päivään
asti ole itsekseen latautuneet, ja toiseksi kenen sormi se sitten
liipasintag vetäsi? Väännelkäämme ja käännelkäämme tässä
kuinka tahansa, hra Duhringin johdolla tulemme aina — juma
lan sormeen.
Astronomiasta siirtyy todellisuusfilosoofimme mekaniikkaan
ja fysiikkaan ja valittelee, että mekaaninen lämpöteoria ei ole
kolmen vuoskymmenen aikana sen keksimisen jälkeen sanot
tavasti edistynyt siitä, mihin Robert Mayer itse sen kehitti. Sitä
paitsi koko kysymys on muka vielä sangen hämärä; meidän
täytyy “aina muistaa, että materian liikuntatilojen ohella on
myös staattisia suhteita, ja että näillä viimemainitulla ei ole mi
tään mittaa mekaanisessa työssä . . . kun aikaisemmin olemme
sanoneet luontoa suureksi työntekijättäreksi ja tästä sanonnasta
nyt ankarasti pidämme kiinni, niin pitää meidän vielä lisätä,
että itselleen samaiset olotilat ja levon suhteet eivät edusta mi
tään mekaanista työtä. Me kaipaamme siis jälleen siltaa staatti
sesta dynaamiseen, ja kun niin kutsuttu piilevä lämpö on yhä
vielä jäänyt teorialle koetinkiveksi, niin täytyy meidän tässäkin
myöntää puute, jota kaikkein vähimmän pitäisi kiellettämän kos
millisissa ilmiöissä”.
Koko tämä oraakkelimainen jutustelu ei taaskaan ole mitään
muuta kuin ilmaus pahasta omastatunnosta, joka sangen hyvin
tuntee, että on auttamattomasti takertunut kiinni liikunnan tuottamisineen ehdottomasta liikunnattomuudesta, ja sittenkin hä
peää vetoamista ainoaan pelastajaan, nimittäin taivaan ja maan
luojaan. Ja jopa mekaniikassa, lämpö mukaan luettuna, ei voi
löytää siltaa staattisesta dynaamiseen, tasapainosta liikuntaan,
kuinka sitten voitaisiin hra Duhring velvoittaa löytämään sillan
liikkumattomasta tilastaan liikuntaan? Ja näin hän sitten on
nellisesti pääseekin pälkähästä.
Tavallisessa mekaniikassa on siltana staattisesta dynaamiseen
sysäys ulkoapäin. Jos sentnerin painonen kivi kohotetaan kym
menen metrin korkeuteen ja ripustetaan vapaasti niin että se
jää siihen riippumaan itselleen samaiseen tilaan ja levon suh
teeseen, niin pitääpä vedota rintalasten muodostamaan yleisöön
voidakseen väittää, että tämän kappaleen nykyinen tila ei muka
edusta mitään mekaanista työtä taikka että ei ole mitään me

54

F. Engels: Anti-Duhring

kaanisen työn mittaa, jolla ilmaistaisiin sen loittoneminen aikai
semmasta asemastaan. Jokainen ohikulkija selvittää hra Diihringille vaivatta ja ymmärrettävästi, että kivi ei ole itsestään
kivunnut tuonne ylös silmukkaan ja ensimäinen käteen sattuva
mekaniikan käsikirja voi sanoa hänelle, että jos hän antaa kiven
jälleen pudota, niin tämä pudotessaan suorittaa yhtä paljon
mekaanista työtä kuin oli tarpeen sen kohottamiseen kymme
nen metrin korkeudelle. Jo se yksinkertainen tosiasia, että kivi
riippuu tuolla ylhäällä, edustaa mekaanista työtä, sillä jos se jää
sinne riippumaan kyllin pitkäksi ajaksi katkeaa nuor^i silmuk
ka heti kun se kemiallisen hajoamisen seurauksena on tullut
liian heikoksi kiveä kantaakseen. Mutta kaikki mekaaniset pro
sessit ovat johdettavissa tuollaisiksi yksinkertaisiksi perusmuo
doiksi — käyttääksemme hra Diihringin sanontaa, — ja synty
mättä on vielä se insinööri, joka ei voisi löytää siltaa staattisesta
dynaamiseen, kun hänen käytettävissään on kyllin suuri sysäysvoima.
Metafyysikollemme on kyllä kova pähkinä ja katkera pala
se seikka, että liikunnan on saatava mittansa omassa vastakoh
dassaan, levossa. Se onkin kirkuva ristiriita, ja tuollainen risti
riita on hra Diihringin mukaan järjettömyys. Siitä huolimatta
on tosiasia se, että riippuva kivi edustaa määrättyä, painonsa ja
maan pinnasta lasketun etäisyytensä kautta tarkoin mitattavissa
olevaa ja eri tavoin, miten halutaan, — suorana putoamisena,
liukumisena kalteyaa pintaa pitkin, pyörimisenä akselin ympäri
— käytettävissä olevaa mekaanisen voiman paljoutta, ja samoin
sitä edustaa ladattu pyssy. Dialektiselle käsitykselle ei liikunnan
mitattavuus vastakohdassaan, levossa, tarjoa yhtään mitään vai
keutta. Sille on koko tämä vastakohta vain suhteellinen, kuten
olemme nähneet; absoluuttista lepotilaa, ehdotonta tasapainoa
ei ole. Yksityinen liikunta pyrkii tasapainoa kohti, kokonaisliikunta poistaa jälleen tasapainon. Missä lepo ja tasapaino esiin
tyvät. ovat ne näinollen rajotetun liikunnan tuloksia, ja itses
tään selvää on että tämä liikunta on mitattavissa tuloksellaan,
on siinä ilmaistavissa ja siitä jälleen saatavissa toisessa taikka
toisessa muodossa. Mufta näin yksinkertaiseen asian esittämi
seen ei hra Diihring tietenkään voi tyytyä. Hyvänä metafyysik
kona kaivaa hän ensin liikunnan ja tasapainon välille todelli
suudessa olemattoman ammottavan kuilun ja sitten ihmettelee,
kun hän ei voi löytää mitään siltaa tämän itse kyhäämänsä kui-x
lun yli. Ylitä hyvin voisi hän astua metafyysillisen Bosinantensa
selkään ja lähteä ajamaan takaa Kantin “oliota itsessään”, sillä
juuri tämä, eikä mikään muu, se loppujen lopuksi kätkeytyy
tuon löytymättömän sillan taa.
Mutta miten on mekaanisen lämpöteorian laita ja sidotun eli
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piilevän lämmön laita, joka tälle teorialle on “jäänyt koetinkiveksi” ?
Jos otetaan naula jäätä jäätymäpisteen lämmössä ja normaa
lin ilmanpaineen alaisena lämmön avulla muutetaan naulaksi
vettä, jonka lämpöaste on sama, niin tällöin kuluu lämpömäärä,
jolla voitaisiin lämmittää sama vesinaula 0 asteesta 79,4 astee
seen taikka 79,4 naulaa vettä yhden .asteen lämpöisemmäksi
(100-jakoisen lämpömittarin mukaan). Kun lämmitetään naula
vettä kiehumapisteeseen, siis 100 asteen lämpöön ja sitten muu
tetaan 100-asteiseksi höyryksi, niin ennenkuin viimeinen vesi
pisara on höyryksi muuttunut häviää lähes seitsemän kertaa
suurempi lämpömäärä, joka riittäisi kohottamaan 537,2 vesinaulan lämpöä yhdellä asteella. Tätä hävinnyttä lämpöä nimi
tetään sidotuksi. Kun jäähdytyksen kautta höyry jälleen muut
tuu vedeksi ja vesi jälleen jääksi, niin sama lämpömäärä, mikä
aikaisemmin tuli sidotuksi, tulee jälleen vapaaksi, s.o. lämpönä
tunnettavaksi ja mitattavaksi. Tämä lämmön vapautuminen
höyryn tiivistyessä ja veden jäätyessä on syynä siihen, että höy
ry 100-asteiseksi jäähdytettynä vain vähitellen muuttuu ensin
vedeksi ja että jäätymislämmössä oleva vesimassa vain sangen
hitaasti muuttuu jääksi. Tällaisia ovat tosiasiat. Nyt kysytään:
miten on lämmön laita silloin kun se on sidottuna?
Mekaaninen lämpöteoria, jonka mukaan lämpö on kappaleen
pienimpien fysikaalisesti toimivien osaisten (molekyylien) pie
nempää taikka suurempaa väreilyä aina lämpö- ja aggregaattitilan mukaan, väreilyä joka vissien ehtojen alla voi muuttua
niiksi muuksi liikuntamuodoksi tahansa, selittää tämän siten
että hävinnyt lämpö on suorittanut työn, muuttunut työksi. Rau
dan sulaessa on poistunut eri molekyylien kiinteä keskinäinen
yhteys ja muuttunut niiden löysäksi sijainniksi toinen toisensa
suhteen; veden höyryyntyessä kiehumapisteessään on syntynyt
tila, jossa eri molekyyleillä ei ole lainkaan merkittävää vaiku
tusta toisiinsa ja lämmön vaikutuksen alaisina lentelevät jopa
kaikkiin suuntiin poispäin toisistaan. Nyt on selvää, että kappa
leen yksityisillä molekyyleillä on kaasumuotoisessa tilassa pal
jon suurempi energia kuin nestemäisessä tilassa, ja nestemäi
sessä lilassa suurempi energia kuin kiinteässä tilassa. Sidottu
lämpö ei siis olekaan kadonnut, se on yksinkertaisesti muuttu
nut ja ottanut molekylaarisen virevoiman muodon. Niin pian
kuin lakkaa vaikuttamasta se ehto, jonka alla eri molekyylit
voivat säilyttää tämän ehdottoman taikka suhteellisen vapauden
toinen toistensa suhteen, nimittäin niin pian kuin lämpö laskee
minimin, s.o. 100 asteen taikka 0 asteen alapuolelle, heti tämä
virevoima häviää, molekyylit pyrkivät jälleen toinen toisiaan
kohden samalla voimalla millä ne aikaisemmin loittonivat toi
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sistaan; ja tämä voima häviää, mutta vain ilmetäkseen jälleen
lämpönä, vieläpä täsmälleen samana lämpömääränä, mikä ai
kaisemmin oli sidottu. Tämä selitys on tietysti hypoteesi, oletta
mus, samoin kuin koko mekaaninen lämpöteoria, sillä kukaan
ei vielä tähän hetkeen mennessä ole nähnyt molekyyliä, puhu
mattakaan väräjävästä molekyylistä. Juuri siksi on se varmasti
täynnä puutteita samoin" kuin tuo vielä varsin nuori teoriakin,
mutta se kykenee ainakin selittämään prosessin joutumatta mis
sään koh,den ristiriitaan sen opin kanssa että liikunta ei ole tu
hottavissa eikä luotavissa, ja vieläpä se osaa tehdä tarkan tilin
lämmön olinpaikasta lämmönmuutoksien puitteissa. Piilevä eli
sidottu lämpö ei ole siis ollenkaan koetinkivenä mekaaniselle
lämpöteorialle. Päinvastoin, tämä teoria vasta ensimäisen ker
ran antaa järkiperäisen selvityksen prosessista, ja “koetinkivi”
voi olla tuloksena korkeintaan siitä, että fyysikot edelleenkin ni
mittävät molekylaari-energian toiseksi muodoksi muuttunutta
lämpöä vanhentuneella ja sopimattomalla sanalla “sidottu”.
Siis nuo kiinteän, nestemäisen ja kaasumaisen aggregaattitilan itselleen samaiset olotilat ja leposuhteet sittenkin edusta
vat mekaanista työtä, sikäli kuin mekaaninen työ on lämmön
mitta. Niin kiinteä maakamara kuin valtamerien vesi edustavat
nykyisessä aggregaattitilassaan aivan määrättyä paljoutta va
paaksi tullutta lämpöä, joka tietenkin vastaa yhtä määrättyä
mekaanisen voiman paljoutta. Sen kaasupallon, josta maa on
syntynyt, muuttuessa nestemäiseen tilaan ja myöhemmin suu
relta osaltaan kiinteään aggregaattitilaan on määrätty paljous
molekylaari-energiaa lämpönä säteillyt avaruuteen. Ei siis ole
olemassa sitä vaikeutta, josta hra Diihring salaperäisesti vih
jailee, ja vaikka me kosmillisten ilmiöiden yhteydessä voimme
tosin kohdata puutteita ja aukkoja, jotka johtuvat tietoamisvälineidemme epätäydellisyydestä, niin missään emme kohtaa
teoreettisesti voittamattomia esteitä. Siltana staattisesta dynaa
miseen on tässäkin sysäys ulkoapäin — jäähdytys taikka lämmi
tys, jonka aiheuttavat toiset kappaleet vaikuttamalla tasapai
nossa olevan esineeseen. Mitä pitemmälle tähän Diihringin luon
nonfilosofiaan tunkeudumme, sitä mahdottomammilta näyttävät
kaikki yritykset liikunnan johtamiseksi liikunnattomuudesta
taikka sen sillan löytämiseksi, jota myöten puhtaasti staattinen,
lepotilassa oleva voi itsestään tulla dynaamiseksi, liikunnan ti
laan.
Näin olemme sitten onnellisesti joksikin aikaa päässeet va
paiksi itselleen samaisesta alkutilasta. Hra Diihring siirtyy ke
mian alalle ja paljastaa meille tässä tilaisuudessa kolme todellisuusfilosofian tähän mennessä löytämää luonnon pysyväisyvslakia, nimittäin:
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1) yleisen materian määrä, 2) yksinkertaisten kemiallisten
alkuaineiden määrä ja 3) mekaanisen voiman määrä ovat muut
tumattomat.
Siis: että materia ja sen yksinkertaiset kokoomusosat (mikäli
sillä niitä on) ja liikunta ei ole luotavissa eikä hävitettävissä —
nämä vanhat, kautta maailman tunnetut tosiasiat perin epätyy
dyttäväsi! ilmaistuina —, siinä se ainoa todella myönteinen,
mitä hra Diihring kykenee meille tarjoamaan epäorgaanisen
maailman luonnonfilosofiansa tuloksena. Kaikki tämä on meille
jo kauan tunnettuja asioita. Mutta mitä me emme ole tienneet,
on se että ne ovat “pysyväisyyslakeja” ja sellaisina “esineiden
systeemin shemaattisia ominaisuuksia”. Sama historia kuin
aikaisemmin Kantin yhteydessä: Hra Diihring ottaa jonkun
yleensä tunnetun pikku jutun, liimaa siihen Duhringin etiketin
ja nimittää tätä: “aivan omaperäisiä johtopäätöksiä ja katso
muksia . . . systeeminluovia ajatuksia . . . juurtavaa tiedettä '.
Tämän takia ei meidän toki vielä tarvitse joutua epätoivoon.
Mitä puutteita tuolla juurtavalla tieteellä ja parhaalla yhteiskuntalaitoksella mahtaakaan olla, yhden asian voi hra Diihring
varmasti sanoa: “Universumissa olevan kullan määrän on aina
täytynyt olla saman ja se on voinut lisääntyä taikka vähentyä
yhtä vähän kuin yleensä materia”. Mutta mitä me voimme itsel
lemme ostaa tuolla “olevalla kullalla”, sitä hra Diihring ei, ikävä
kyllä, sano.
VII. Luonnonfilosofia. Orgaaninen maailma

“Mekaniikasta paineineen ja sysäyksineen aistimuksien ja aja
tuksien yhteyteen ulottuu yksi yhtenäinen ja ainoa välitilojen
portaikko”. Tämä väitös vapauttaa hra Duhringin sanomasta
mitään enempää elämän synnystä, vaikka sellaiselta ajattelijalta,
joka on seurannut maailman kehitystä taaksepäin aina itselleen
samaiseen olotilaan saakka ja joka on kuin kotonaan muillakin
maailmankappaleilla, pitäisi kyllä odottaa, että hän tässäkin
antaisi tarkan vastauksen. Muutoin tuo väite on vain puolittain
oikea, jollei sitä täydennetä jo mainitulla Hegelin mittasuh
teiden solmulinjalla. Kaikesta vähittäisyydestä huolimatta jää
siirtyminen toisesta liikuntamuodosta toiseen aina hyppäykseksi,
ratkaisevaksi käänteeksi. Niin on siirtyminen maailmankappalten mekaniikasta pienempien massojen mekaniikkaan jollakin
maailmankappaleella; samoin siirtyminen massojen mekanii
kasta molekyylien mekaniikkaan — käsittäen tällä niitä liikun
toja, joita tutkitaan n.s. varsinaisessa fysiikassa: lämpö, valo,
sähkö, magnetismi; samoin tapahtuu siirtyminen molekyylien
fysiikasta atoomien fysiikkaan — kemiaan — niinikään ratkai
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sevan hyppäyksen kautta, ja sitäkin enemmän on asianlaita näin
siirryttäessä tavallisesta kemiallisesta toiminnasta munanval
kuaisen kemiaan, jota nimitämme elämäksi. Elämän piirin si
sällä tulevat hyppäykset yhä harvinaisemmiksi ja vähemmän
huomattaviksi. — Siis taaskin Hegelin täytyy oikaista hra Duhringiä.
Käsitteellisen siirtymisen orgaaniseen maailmaan antaa hra
Duhringille tarkoitusperän käsite. Tämä on taaskin lainattu
Hegeliltä, joka logiikassa — opissa käsitteestä — siirtyy kemiasta
teleologian eli tarkoitusperäopin välityksellä elämää käsittele
mään. Luommepa katseemme mihin tahansa, aina kohtaamme
hra Duhringillä jonkun Hegelin “vaikeasti sulatettavan ajatuk
sen”, jonka Duhring silmää räväyttämättä esittää omana juurtavana tieteenään. Sen tutkiminen, missä määrin on oikeutettu
ja paikallaan tarkoitusperä- ja keino-käsitteiden soveltaminen
orgaaniseen maailmaan, veisi meidät liian pitkälle. Joka ta
pauksessa myöskin Hegelin “sisäisen tarkoituksen” soveltami
nen, s.o. tarkoituksen, jota luontoon ei ole tuonut määrätietoi
sesti toimiva kolmas persoona, joku tulevaisuuteen näkevä vii
saus, vaan joka on itse asian välttämättömyydessä, vie sellaisen
ihmisen, joka ei ole filosoofisesti täydelleen kouluuntunut, yhtä
mittaa ajatuksettomasti omaksumaan luonnolle tietoisen ja tar
koitusperäisen toiminnan. Tämä sama hra Duhring, jonka tois
ten ihmisten pieninkin “spiritistinen” mielenilmaus saattaa mit
taamattoman siveellisen suuttumuksen valtaan, vakuuttaa “tin
kimättömästi, että vaistot on pääasiassa luotu sen tyydytyksen
vuoksi, joka on yhteydessä niiden leikin kanssa”. Hän kertoo
meille, että luonto paran “täytyy yhä uudelleen panna esineelli
nen maailma järjestykseen” ja että sillä sitäpaitsi on järjestet
tävänä useampi kuin yksi asia, “jotka vaativat luonnon puolelta
paljon enemmän neuvokkuutta kuin tavallisesti myönnetään”.
Mutta paitsi sitä että luonto tietää, minkä takia se tämän taikka
tuon luo, paitsi sitä että sen on suoritettava kotipalvelijattaren
tehtäviä, paitsi sitä että sillä on neuvokkuutta, joka sekin jo on
aika sievä täydellisyys subjektiivisessa tietoisessa ajattelussa,
sillä on myöskin tahto; sillä sitä lisäystä vaistoihin, että nämä
muun muassa täyttävät reaalisia luonnollisia tarpeita: ravitse
misen, suvunjatkamisen jne, tätä lisäystä “on meidän pidettävä
vain välillisesti, eikä välittömästi tahto peräisenä”. Näin olemme
tulleet tietoisesti ajattelevaan ja toimivaan luontoon, olemme
siis jo “sillalla” — emme tosin sillalla staattisesta dynaamiseen,
vaan sillalla, joka vie panteismistä deismiin. Vai tahtoiko hra
Duhring ehkä hieman harrastaa “luonnonfilosoofista puolrunoutta”?
Ei, se ei ole mahdollista. Kaikki piitä todellisuusfilosoofimme
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kykenee sanomaan orgaanisesta luonnosta, kaikki se rajottuu
taisteluun tätä luonnonfilosoofista puolrunoutta vastaan, “seka
päisyyttä vastaan kevytmielisine pinnallisuuksineen ja niin sa
noaksemme tieteellisine mystifiointeineen”, darwinismin “runoi
levia piirteitä” vastaan.
Ennenkaikkea soimataan Darwinia siitä, että hän muka siirsi
Malthuksen väestöteorian poliittisesta taloustieteestä luonnontie
teeseen, että hän on eläintenhoitajan käsityksien kahlehtima, et
tä hän oppeineen olemassaolon taistelusta on vajonnut epätie
teelliseen puolrunouteen ja että koko darwinismi, kun Lainarckilta lainattu jätetään pois, on muka palanen inhimillisyyttä
vastaan suunnattua eläimellisyyttä.
Tieteellisiltä matkoiltaan oli Darwin tuonut kotio sen vakau
muksen, että kasvi- ja eläinlajit eivät ole pysyväisiä, vaan ovat
muuttuvaisia. Muokatakseen näitä käsityksiä edelleen kotona
ei hänelle ollut tarjolla mitään parempaa työkenttää kuin eläin
ten ja kasvien hoito. Juuri tähän tarkoitukseen on Englanti klas
sillinen maa; toisten maiden, esim. Saksan saavutukset eivät
lähestulkoon vedä vertoja Englannin saavutuksille tässä suh
teessa. Sitäpaitsi saavutukset ovat enimmäkseen viimeisten sa
dan vuoden ajalta, joten tosiasiain toteaminen ei ole kovin vai
keaa. Darwin havaitsi, että hoito oli keinotekoisesti aiheuttanut
saman lajin eläimissä ja kasveissa suurempiakin eroavaisuuksia
kuin ne, joita esiintyy yleensä eri lajeiksi tunnustettujen välillä.
Toisaalta oli siis todistettu lajien muuttuvaisuus vissiin määrään
asti, toisaalta yhteisten esivanhempani mahdollisuus organis
meille, joilla oli erilaisia lajitunnuksia. Darwin tutki nyt, eikö
luonnossakin löytyisi niitä tekijöitä, joiden — ilman hoitajan
tietoista tarkoitusta — aikojen kuluessa täytyi aiheuttaa elävissä
organismeissa samanlaisia muutoksia kuin keinotekoinen hoito
aiheutti. Nämä syyt havaitsi hän epäsuhteessa luonnon luomien
sikiöiden tavattoman suuren lukumäärän ja todella kypsyyden
saavuttaneiden organismien vähäisen määrän välillä. Mutta kos
ka jokainen sikiö pyrkii kehittymään, niin syntyy välttämättä
taistelu olemassaolosta, taistelu joka ei ole pelkästään välitöntä
fyysillistä taistelua taikka syömistä, vaan myöskin taistelua va
losta ja tilasta, jopa kasvienkin keskuudessa. Ja ilmeistä on,
että tässä taistelussa on suurimmat mahdollisuudet päästä kypsyysikään ja monistua niillä yksilöillä, joilla on joku, vaikka
vähäinenkin, mutta olemassaolon taistelussa edullinen yksilölli
nen ominaisuus. Näillä yksilöllisillä ominaisuuksilla on senvuoksi tendenssinä periytyminen, ja jos ne esiintyvät saman
lajin useammilla yksilöillä, pyrkivät ne toistuneiden periytymis
ten kautta vahvistumaan tähän määrättyyn suuntaan; sitävas
toin ne yksilöt, joilta nämä ominaisuudet puuttuvat, sortuvat
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helpommin ja vähitellen häviävät. Tällä tavalla muuttuu laji
luonnollisen hoidon kautta, paraiten mukautuneiden säilymisen
kautta.
Tätä darwinilaista teoriaa vastaan sanoo nyt hra Diihring,
että olemassaolon taistelun kuvitelman alkuperä, kuten Darwin
itsekin myöntää, on löydettävissä taloustieteilijä ja väestöteoreetikko Malthuksen katsomuksien yleistämisestä ja siksi sillä on
myös kaikki ne puutteet, mitkä on tuolla papillisella malthuslaisella katsomuksella väestön liiallisesta sikiämisestä. — Mutta
Darwinin päähänkään ei pälkähtänyt sanoa, että olemassaolon
taistelun aatoksen alkuperää on etsittävä Malthukselta. Hän sa
noo vain: hänen oppinsa olemassaolon taistelusta on vain Malthuksen teoria eläin- ja kasvimaailmaan sovellettuna. Miten iso
lieneekin se virhe, minkä Darwin teki naiviudessaan niin varo
mattomasti hyväksymällä Malthuksen opin, näkee toki jokainen
jo heti ensi silmäyksellä, että ei tarvitse mitään Malthuksen sil
mälaseja havaitakseen luonnossa olemassaolon taistelun — risti
riidan, mikä on luonnon niin tuhlaavaisesti tuottaman sikiöiden
lukemattoman määrän ja sen määrän välillä, mikä niistä yli
päänsä voi saavuttaa kypsyyden; ristiriidan, joka tosiaan suu
rimmaksi osaksi ratkeaa — usein äärimäisen raa’assa — taiste
lussa olemassaolon puolesta. Ja samoin kuin työpalkkalaki on
säilyttänyt pätevyytensä senkin jälkeen kun jo ajat sitten ovat
sammuneet malthuslaiset perustelut, joilla Ricardo sitä perusteli,
samoin voi olemassaolon taistelu luonnossa olla olemassa ilman
mitään inalthuslaista tulkintaa. Muutoin, luonnon organismeilla
on niinikään väeslölakinsa, joita ei juuri nimeksikään ole tut
kittu, multa joiden toteaminen on merkitykseltään ratkaiseva
lajien kehitysteorialle. Ja kuka on tähänkin suuntaan antanut
ratkaisevan sysäyksen? Ei kukaan muu kuin Darwin.
Hra Diihring varoo visusti koskemasta tähän kysymyksen
myönteiseen puoleen. Sensijaan on taistelu olemassaolosta yhä
uudelleen hyökkäyksen kohteena. Olemassaolon taistelusta tie
dottomien kasvien ja lauhkeiden kasvinsyöjien välillä ei näet
voi olla mitään puhettakaan: “tarkoin määritellyssä merkityk
sessä on taistelu olemassaolosta edustettuna eläimellisyyden
puitteissa vain sikäli kuin ravitseminen tapahtuu ryöväyksen ja
syömisen kautta”. Ja sitten kun käsite: taistelu olemassaolosta
on typistetty näihin ahtaisiin rajoihin, saattaa hra Diihring pääs
tää valloilleen koko suuttumuksensa tämän hänen itsensä eläi
mellisyyteen rajottaman käsitteen eläimellisyyden johdosta. Tä
mä siveellinen suuttumus kohdistuu kuitenkin hra Diihringiin
itseensä, sillä hänhän se on ainoa, joka näin on rajottanut ole
massaolon taistelun ja siksi hän yksin on siitä myös vastuussa.
Darwin ei siis ole se, joka “etsii petojen piiristä kaiken luonnon-
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toiminnan lakeja ja ymmärtämystä” — Darwinhan oli sisällyttä
nyt taisteluun koko orgaanisen luonnon —, vaan se on joku hra
Diihringin itsensä kyhäämä mielikuvituksellinen pöpö. Nimi-,
olemassaolon taistelu, voidaan muutoin kernaasti antaa hra Diihringin ylevän siveellisen vihan uhriksi. Että itse tuo asia on ole
massa myöskin kasvien keskuudessa, sen voi hänelle todistaa
jokainen niitty, jokainen pelto ja jokainen metsä, eikä kysymys
ole nimestä, ei siitä sanotaanko “taistelu olemassaolosta” vaiko
“elinehtojen puuttuminen ja mekaaniset vaikutukset”, vaan siitä
kuinka tämä tosiasia vaikuttaa lajien säilymiseen taikka muut
tumiseen. Ja tästä hra Duhring itsepintaisesti vaikenee, jää it
selleen samaisen vaikenemisen tilaan. Luonnollinen valinta jää
siis kyllä toistaiseksi sillensä.
Mutta darwinismi “tuottaa muutoksensa ja erilaisuutensa
tyhjästä”. Kun Darwin käsittelee luonnollista valintaa, jättää
hän kyllä huomioon ottamatta ne syyt, jotka ovat aiheuttaneet
muutoksia yksityisissä yksilöissä, ja lähinnä käsittelee sitä, millä
tavalla noista yksityisistä poikkeuksista vähitellen tulee rodun,
muunnoksen taikka lajin tunnusmerkkejä. Darwinia kiinnostaa
vähemmän näiden syiden löytäminen — syiden jotka vielä nyt
ovat osin aivan tuntemattomia, osin vain aivan ylimalkaisesti
oletettavissa —, kuin se järkiperäinen muoto, jossa ne kiinnit
tyvät, saavat jatkuvan merkityksen. Se että Darwin tällöin antoi
löydölleen liian laajan vaikutuspiirin, että hän teki siitä lajien
muuttumisen ainoan tekijän ja löi laimin kysymyksen toistu
neiden yksilöllisten muutoksien syistä selvitellessään kysymystä
muutoksien yleistymisen muodoista, se oli virhe, ominainen hä
nelle samoin kuin useimmille ihmisille, jotka todella ovat tie
dettä edistäneet. Sitäpaitsi, jos Darwin johtaa yksilöjen muuttu
vaisuuden tyhjästä, ja soveltaa tässä yksinomaan “karjanhoitajan viisautta”, niin täytyy tämän mukaan hoitajan tuottaa tyh
jästä myöskin eläin- ja kasvimuotojen todelliset, eikä vain kuvi
tellut muutokset. Mutta se joka on antanut alkusysäyksen tut
kimukselle, mistä sitten nämä muutokset ja eroavaisuudet oi
kein johtuvat, ei taaskaan ole kukaan muu kuin Darwin.
Viime aikana on, erikoisesti Häckelin ansiosta, käsitys luon
nollisesta valinnasta laajentunut ja lajien muuttuminen käsitetty
tulokseksi mukautumisen ja periytymisen vuorovaikutuksesta,
ja tällöin mukautuminen on esitetty muutoksia aiheuttavana,
periytyminen niitä säilyttävänä prosessin puolena. Hra Diih
ringin mielestä ei tämäkään ole oikein. “Varsinainen mukautu
minen elämänehtoihin sellaisina kuin luonto niitä tarjoaa taikka
ottaa pois, edellyttää vaistot ja toiminnallisuuden, joka määri
tellään käsityksien mukaisesti. Muussa tapauksessa on mukautu
minen vain näennäinen ja vaikuttava syysuhde ei kohoa fysi
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kaalisten, kemiallisten ja kasvifysioloogisten alempien asteiden
yläpuolelle”. Vain nimi se taaskin hra Duhringiä suututtaa.
Mutta nimittäköön hän tuota prosessia kuinka tahansa, kysymys
on tässä siitä, aiheuttavatko tuollaiset prosessit muutoksia orga
nismien lajeissa vai eivätkö aiheuta? Ja taaskaan hra Duhring
ei anna mitään vastausta.
“Jos joku kasvi ottaa kasvunsa aikana sen tien, jolla se saa
eniten valoa, niin tämä kiihotuksen vaikutus ci ole mitään muuta
kuin fysikaalisten voimien ja kemiallisten agenttien kombinatsio,
ja jos tässä tapauksessa tahdotaan puhua mukautumisesta sanan
varsinaisessa, eikä kuvaannollisessa merkityksessä, niin tämä
pakostakin tuo käsitteisiin spirilististä sekasotkua”, näin ankara
on toisia kohtaan tämä sama mies, joka aivan tarkalleen tietää,
kenen tahdosta luonto tämän tai tuon tekee, joka puhuu luonnon
neuvokkuudesta, vieläpä sen tahdosta! Spiritististä sekasotkua
todellakin — mutta missä, Häckelillä vaiko hra Duhringillä?
Ja paitsi spiritististä, myöskin loogillista sekasotkua. Näimme
että hra Duhring ponnistaa kaikin voiminsa saadakseen luon
nossa voimaan tarkoitusperän käsitteen: “Keinon ja tarkoitus
perän suhde ei ollenkaan edellytä tietoista aikomusta”. Mutta
mitä muuta kuin tuollaista tiedotonta tarkoitushakuisuutta sitten
on mukautuminen ilman tietoista aikomusta, ilman käsityksien
välitystä, joita vastaan hän noin intoilee?
Kun lehtisammakko ja lehtiä syövät hyönteiset ovat vihreitä,
hieta-aavikkojen eläimet hiekankeltaisia, napamaiden eläimet
enimmäkseen lumivalkoisia, niin eivät ne varmaankaan ole
omaksuneet näitä värejä tarkoituksellisesti taikka niinkään kä
sityksen mukaisesti; päinvastoin värit saavat selityksensä vain
fysikaalisista voimista ja kemiallisista tekijöistä. Ja sittenkin
on kiistämätön tosiasia se, että nämä eläimet ovat tarkoituksen
mukaisesti mukautuneet väriensä kautta siihen ympäristöön, jos
sa ne elävät, niin että ne tämän takia ovat vähemmässä mää
rässä vihollistensa nähtävissä. Samoin ovat ne elimet, joilla
eräät kasvit vangitsevat ja syövät niille istuutuvia hyönteisiä,
mukautuneet tähän toimintaan, ja vielä tarkoituksenmukaisesti
mukautuneet. Jos nyt hra Duhring pitää kiinni siitä, että mu
kautumisen täytyy olla käsityksien aiheuttaman, niin sanoo hän
vain toisilla sanoilla sen, että tarkoitushakuisuuden täytyy olla
samoin käsityksien välittämän, sen täytyy olla tietoista, aikomuksellista. Näin olemme taasen, niinkuin todellisuusfilosofiassa tavallisesti, tulleet tarkoituksellisesti toimivaan luojaan, ju
malaan.
Mukautumisesta tulemme polveutumiseen. Hra Duliringin
mielestä on Darwin tässäkin tykkänään hakoteillä. Darwin
muka väittää, että koko orgaaninen maailma on polveutunut
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yhdestä alkuoliosta, on niin sanoaksemme yhden ainoan olion
poikuetta. Darwinille ei muka lainkaan ole olemassa saman
laatuisten luonnonluomuksien itsenäisiä rinnakkaissarjoja il
man että niillä on yhteinen alkuperä, ja siksi täytyy hänen
nurinpäin käännettyine katsomuksineen joutua umpikujaan
siinä, missä siittämisen taikka muunlaisen suvunjatkamisen
lanka häneltä katkeaa.
*
Väite että Darwin muka johtaa kaikki nykyiset organismit
yhdestä alkuoliosta, on, kohteliaasti sanoaksemme, hra Dühringin “omaa vapaata luomusta ja kuvitelmaa”. Kirjassaan Origin of Species (Lajien synty), 6:s painos, sanoo Darwin selvästi
viimeisen edellisellä sivulla, että hän pitää “kaikkia organis
meja muutamien harvojen olioiden jälkeläisinä suoralla lin
jalla, eikä erikoisina luomuksina”. Ja Häckel menee vielä
paljon pitemmälle ja olettaa “aivan itsenäisen suvun kasvikunnalle, toisen eläinkunnalle” ja näiden kahden välille “vissin
määrän itsenäisiä protistisukuja, joista jokainen on, edellisistä
aivan riippumatta, kehittynyt omasta alkuperäisestä moneerimuodostaan” (Schöpfungsgeschichte, s. 397). Tämän alkuolennon keksi hra DüKring vain sentähden, että voisi saattaa sen
mahdollisimman pahaan huutoon rinnastamalla sitä alku juu
talaiseen Aatamiin; tässä sattui hänelle — nimittäin hra Diihringille — se onnettomuus, että hänelle on jäänyt tuntematto
maksi se, kuinka tämä alkujuutalainen on Smithin-assyvrialaisten löytöjen kautta osottautunutkin seemiläisten kantaisäksi,
ja että raamatun koko luomis- ja vedenpaisumustarina osottautuu palaseksi vanhasta pakanallisesta, juutalaisille, babyloonilaisille, kaldealaisille ja assyyreille yhteisestä uskonnolli
sesta legendasikermästä.
Ankara ja kumoamaton syytös Darwinia vastaan on kyllä
se, että hän heti joutuu umpikujaan siinä, missä häneltä kat
keaa polveutumisen lanka. Ikävä kyllä, tämän syytöksen an
saitsee koko luonnontieteemme. Siinä missä polveutumisen
lanka siltä katkeaa, on se “umpikujassa”. Se ei yielä ole
kyennyt tuottamaan orgaanista oliota muutoin kuin toisista
olioista, eipä edes valmistamaan yksinkertaista protoplasmaa
taikka muuta valkuaisainetta kemiallisista alkuaineista. Elä
män alkuperästä voi se 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 toisiinsa sido? Kuinka ovat nämä
voineet syntyä? Alkusiitoksen kautta? Mutta tähän asti eivät
kaikkein kiukkuisimmatkaan alkusiitosopin puoltajat ole väit
täneet tätä tietä tuotetuiksi muita kuin bakteerit, sienet ja
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muut sangen alkuperäiset organismit, mutta ei ollenkaan hyön
teisiä, kaloja, lintuja taikka imettäväisiä. Jos nyt näitä samalaatuisia luonnon luomuksia — luonnollisesti orgaanisia, sillä
niistähän tässä vain on puhe — ei sido toisiinsa yhteinen
alkuperä, niin siellä “missä polveutumisen lanka katkeaa”, täy
tyy niiden taikka jokaisen niiden esivanhemman ilmestyä maail
maan erikoisen luomistoimituksen kautta. Siis taasen olemme
luojan luona, ja nyt sellaisen, jota nimitetään deismiksi.
Edelleen, hra Duhring julistaa Darwinin suureksi pintapuo
lisuudeksi sen, että hän “kohottaa ominaisuuksien suvuttain
kertymisen pelkän tosiasian näiden ominaisuuksien syntymisen
fundamenttaaliksi periaatteeksi”. Tämä on taas juurtavan filosoofimme omaa vapaata luomusta ja kuvitelmaa. Päinvas
toin Darwin määritellysti selittää: sanonta “luonnollinen va
linta” sisältää vain muutoksien säilymisen, mutta ei näiden
syntymistä (s. 63). Mutta tämä uusi asiain vääristeleminen,
asiain joita Darwin ei koskaan ole sanonut, on tarkotettu
auttamaan meitä seuraavaan Diihringin syvämieliseen huo
mautukseen: “Jos siitoksen sisäisestä kaavallisuudesta olisi
etsitty joku itsenäisen muutoksen periaate, niin tämä ajatus
olisi tullut aivan järkiperäiseksi, sillä onhan luonnollinen se
ajatus, että yleisen genesiksen periaate kytketään yhteen suvunjatkumisen kanssa ja että niinsanottua alkusiitosta kor
keammalta näkökannalta katsoen ei pidetä uusintamisen eh
dottomana vastakohtana, vaan nimenomaan tuotantona”. Ja
mies, joka on saattanut kyhätä tällaisen sekasotkun, rohkenee
vielä soimata Hegeliä tämän “siansaksan” takia?
Riittäköön jo tämä viheliäinen, ristiriitoja täynnään oleva
torailu ja saivartelu, jolla hra Duhring päästää ilmoille kiihtvmyksensä sen valtavan edistyksen johdosta, josta luonnontiede
saa kiittää Darwinin opin antamaa sysäystä. Ei Darwin ei
vätkä hänen kannattajansa luonnontieteilijäin joukosta aiokaan
millään tavoin väheksyä Lamarckin suuria ansioita: juuri he
hän hänet ensimäisinä jälleen nostivat unohduksen haudasta.
Mutta me emme saa jättää huomioon ottamatta sitä, että
Lamarckin aikoina tieteellä ei vielä ollut hallussaan läheskään
riittävästi ainehistoa voidakseen vastata kysymykseen lajien
alkuperästä muutoin kuin olettamuksellisesti, niin sanoaksemme
profeetallisesti. Paitsi sitä valtavaa ainehistoa kokoilevan ja
anatoornisen kasvi- ja eläintieteen alalta, mikä sen jälkeen
on kertynyt, 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 jätteiden
tutkimus (paleontologia). On nimittäin merkillinen yhden
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mukaisuus orgaanisen sikiön asteettain kypsäksi organismiksi
kehittymisen ja sen portaikon välillä, jonka kautta maapal
lon 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 var
sin huomattavasti muuttaa nykyistä, ankaran darwinististakin
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 luonnonluomuksien itsenäinen rinnakkaissarja, luomuksien joita ei sido
toisiinsa yhteinen alkuperä”. Tämän mukaan pitäisi kai aja
tella, että erilaiset luonnonluomukset, s.o. muuttuvat lajit, pol
veutuvat toinen toisistaan, mutta samanlaiset eivät. Mutta näin
ei suinkaan ole, sillä muuttuvaisillakin lajeilla on nähkääs
“polveutumisen välitys päinvastoin vasta toissijainen luonnon
toimitus”. Siis kuitenkin polveutuminen, mutta “toisen luokan”
polveutuminen. Olkaamme iloisia siitäkin, että sen jälkeen
kun hra Duhring on niin paljon pahaa ja mustaa polveutu
misesta puhunut, tämä polveutuminen kuitenkin lopulta pääste
tään takaoven kautta sisälle. Samoin käy luonnolliselle valin
nalle, sillä kaiken sen siveellisen kiukun jälkeen, mikä koh
distuu taisteluun olemassaolosta, jonka kautta luonnollinen va
linta juuri tapahtuu, sanotaan äkkiä: “Orgaanisten muotojen
laadun syvempi peruste on etsittävä elämänehdoista ja kosmil
lisista suhteista, kun taas Darwinin korostama luonnollinen
valinta voi tulla kysymykseen vasta toisella tilalla”. Siis sit
tenkin luonnollinen valinta, vaikkakin toisen luokan; siis luon
nollisen valinnan mukana myös taistelu olemassaolosta ja sen
mukana myöskin papillinen malthuslainen väestön liiallinen
sikiäminen! Siinä kaikki, kaikessa muussa ohjaa hra Duhring
meidät Lamarckin luo.
Lopuksi varottaa hän meitä käyttämästä väärin sanoja muodonvaihdos ja kehitys. Muodonvaihdos on näet epäselvä kä
site ja käsite ‘kehitys’ on vain sikäli sallittava, kuin kehityk
sen lait todella ovat osoitettavissa. Näiden molempien ase
mesta pitää meidän sanoa “kompositsio”, sitten on kaikki hyvin.
Taaskin tuo vanha historia: asiat jäävät ennalleen, ja hra
Duhring on aivan tyytyväinen heti kun vain vaihdamme ni
men. Jos puhumme kananpoikasen kehittymisestä munassa,
niin sotkemme asian, koska vain puutteellisesti voimme osoit
taa kehityksen lait. Mutta jos puhumme sen kompositsiosta,
niin kaikki on selvää. Emme siis enää sano: tämä lapsi keF. Engels: Anti-Duhrlng — 5
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hittyy mainiosti, vaan sanomme: tämä lapsi komponeerautuu
erinomaisesti, ja meidän täytyy onnitella hra Duhringiä siitä,
että hän arvokkaana seisoo Nibelungin sormuksen luojan rin
nalla paitsi jalossa itsearvioinnissa, myöskin tulevaisuuden
komponistin ominaisuudessa.
VIII. Luonnonfilosofia. Orgaaninen maailma. (Loppu).
“Otettakoon huomioon,... mikä myönteinen tieto tarvitaan
tälle luonnonfilosoofiselle osastollemme, jotta se tulisi varuste
tuksi kaikilla tieteellisillä edellytyksillä. Sen perustana ovat
lähinnä matematiikan kaikki oleelliset saavutukset ja sitten
päätoteamukset täsmällisen tiedon mekaniikassa, fysiikassa
ja kemiassa, sekä ylipäänsä luonnontieteelliset johtopäätökset
fysiologiassa, eläinopissa ja samantapaisissa tutkimushaaroissa”.
Näin varmasti ja tinkimättömästi puhuu hra Duhring hra
Duhringin matemaattisesta ja luonnontieteellisestä oppineisuu
desta. Itse tuosta laihasta osasta ei näekään, ja sitäkin vähem
män näkee sen vieläkin köyhemmistä tuloksista, mikä myön
teisen tiedon juurtavuus tämän taakse kätkeytyy. Joka ta
pauksessa tarvitsee Duhringin fysiikasta ja kemiasta esittämäin
tietäjälausuntojen esittämiseen tuntea fysiikasta vain yhtälö,
joka ilmaisee lämmön mekaanisen ekvivalentin, ja kemiasta
vain sen, että kaikki kappaleet jaottuvat alkuaineiksi ja ovat
alkuaineiden yhdistymiä. Ja joka tämän lisäksi, niinkuin hra
Duhring sivulla 131, saattaa puhua “graviteeraavista atoomeista”,
se todistaa tällä vain että atoomin ja molekyylin ero on hä
nelle aivan “hämärä”. Tunnettu asiahan on, että atoomit eivät
ole gravitatsiota taikka muita mekaanisia taikka fysikaalisia
liikuntamuotoja varten, vaan vain kemiallisia toimintoja var
ten. Ja kun lukee luvun orgaanisesta luonnosta tylijine, ristiriitaisine, ratkaisevassa kohdassa oraakkelimaisen mielettömine lörpöttelyineen ja ehdottoman mitättömine lopputuloksineen, niin eipä voi pidättyä käsityksestä, että hra Duhring
puhuu tässä asioista, joista hän tietää ihmeteltävän vähän.
Tämä käsitys muuttuu varmuudeksi kun pääsee hänen eh
dotukseensa, että opissa orgaanisista olennoista (biologiassa) on
tästälähin “kehityksen” asemesta sanottava “kompositsio”.
Joka saattaa jotain tällaista esittää, se osoittaa ettei hänellä
ole vähintäkään aavistusta orgaanisten olentojen muodostumi
sesta.
Kaikki orgaaniset olennot, kaikkein alhaisimpia lukuunotta
matta, muodostuvat soluista, pienistä, vain vahvasti suurennet
tuina nähtävistä munanvalkuaishiukkasista, joiden sisällä on
solutuma. Yleensä solu kehittää myös ulkokuoren, soluketon,
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ja sisältö on silloin enemmän tai vähemmän nestemäistä. Al
haisimmat solueliöt muodostuvat yhdestä solusta; valtava enem
mistö orgaanisista olennoista on monisoluisia, monien solujen
yhteenkuuluva kompleksi, solujen jotka alhaisemmilla eliöillä
vielä ovat samanlaisia, korkeammilla saavat yhä erilaisem
pia muotoja, ryhmittymiä ja toimintoja. Esim. ihmisen ruu
miissa ovat luut, lihakset, hermot, suonet, jänteet, rustot, nahka,
lyhyesti kaikki kudokset joko soluista kokoonpantuja taikka
soluista syntyneitä. Mutta kaikille solurakennuksille, alkaen
amoebasta, joka useimmiten on ketoton munanvalkuaiskimpale,
jonka sisällä on yksi solutuma, aina ihmiseen asti, ja pie
nimmistä yksityissoluista Desmidiacea aina korkeimpiin kasvei
hin saakka, on yhteinen se tapa, millä solut lisääntyvät: ja
kautumisen kautta. Solutuma kuroutuu ensin keskellä yhteen,
kuroutuma, joka erottaa tuman molemmat puoliskot, tulee yhä
lujemmaksi, lopulta puoliskot erottuvat ja muodostavat kaksi
solutumaa. Sama prosessi käy itse solussa, kumpaisestakin
tumasta tulee soluaineen kokoamisen keskipiste, soluaineen jota
sitoo toisiinsa yhä kapeneva kuroutuma, kunnes lopulta mo
lemmat eroavat ja jatkavat elämäänsä itsenäisinä soluina. Täl
laisen toistuneen solunjakautumisen kautta kehittyy eläinmunan sikiösolusta hedelmöittymisen jälkeen vähitellen aivan val
mis eläin, ja samoin tapahtuu varttuneella eläimellä kuluneiden
kudoksien korvaaminen uusilla. Nimittääkseen tällaista proses
sia kompositioksi ja sen ilmaisemista sanalla kehitys “pelkäksi
kuvitelmaksi’’ täytyy tosiaan olla sellainen henkilö, joka ei
tiedä tästä prosessista yhtään mitään — niin vaikea kuin sitä
onkin enää nyt uskoa; tässähän tapahtuu nimenomaan ainoas
taan kehitys ja aivan kirjaimellisessa merkityksessä, mutta
ei ollenkaan mikään korftponeeraus!
Siitä mitä hra Diihring yleensä elämällä ymmärtää, on
meidän vielä myöhemmin jotain sanottava. Erikoisesti kuvittelee hän elämän seuraavasti: “Myöskin epäorgaaninen maailma
on itsestään tapahtuvien liikuntojen systeemi; mutta vasta siellä,
missä alkaa varsinainen jäsentyminen ja ainesten kiertokulun
välitys erikoisten tiehyeiden kautta jostain sisäisestä pisteestä
johonkin sikiöskeemaan, joka on muutettavissa pienemmäksi
muodostumaksi, vasta siellä voidaan ahtaammassa ja ankaram
massa merkityksessä puhua elämästä”.
Tämä lause on ahtaammassa ja ankarammassa merkityksessä
järjettömyyden itsestään tapahtuvien liikuntojen systeemi (mitä
tämä sitten merkinneekään), puhumattakaan lauseen kieliopil
lisesta sekavuudesta. Jos elämä vasta alkaa siinä, missä varsinai
nen jäsentyminen alkaa, niin täytyy meidän julistaa kuolleeksi
koko Häckelin protistikunta ja kenties vielä paljon enemmän,
5*
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aina sen mukaan kuinka tuo jäsentymisen käsite tulkitaan.
Jos elämä alkaa vasta siinä, missä tämä jäsentyminen on jon
kun pienemmän itiöskeeman siirrettävissä, niin eläviä eivät ole
ainakaan kaikki eliöt yksisoluisiin saakka, nämä mukaan luet
tuina. Jos ainesten kiertokulku erikoisten tiehyeiden kautta on
elämän tunnusmerkki, niin täytyy meidän yllämainittujen li
säksi pyyhkiä elävien olentojen joukosta pois vielä onteloeläinten (Coelenterata) 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
täytyy meidän julistaa kuolleiksi kaikki ne eläimet, joilla
ei ole ollenkaan sydäntä taikka joilla on useampia sydämiä.
Näihin kuuluvat yllä mainittujen lisäksi vielä kaikki madot,
meri tähdet ja rataseläimet (Annuloida ja Annulosa, Huxleyn
luokituksen mukaan), osa kuorieläimistä (äyriäiset) ja vieläpä
eräs selkärankainen, suikulainen (Amphioxus). Lisäksi kaikki
kasvit.
Kun siis hra Duhring ryhtyy luonnehtimaan varsinaista
elämää ahtaammassa ja ankarammassa merkityksessä, antaa
hän neljä aivan ristiriitaista elämän tunnusmerkkiä, joista yksi
tuomitsee ikuiseen kuolemaan paitsi koko kasvikunnan, myös
kin likipitäin puolet eläinkunnasta. Tosiaankaan kukaan ei voi
sanoa hänen pettäneen meitä, kun hän lupasi “perusteitaan
myöten omaperäisiä johtopäätöksiä ja katsomuksia”!
Eräässä toisessa kohdassa sanotaan: “Myöskin luonnossa on
kaikkien organisatsioiden, alimmista ylimpiin saakka, perustana
yksinkertainen tyyppi” ja tämä tyyppi on “jo alkeellisimpien
kasvien alhaisimmassa liikunnassa yleisessä olemuksessaan ko
konaan ja aivan tavattavissa”. Tämä väite on taaskin “kokonaan
ja aivan” järjetön. Yksinkertaisin tyyppi, mikä tavataan koko
orgaanisessa luonnossa, on solu; ja se on todellakin korkeim
pien organisatsioiden perusta. Sitävastoin löytyy alhaisimpien
organisatsioiden joukossa suuri määrä sellaisia, jotka ovat
paljon solun alapuolella — Protamoebe, yksinkertainen valkuaiskimpale ilman mitään erilaistumista, kokonainen sarja muita
moneereja ja kaikki levät (siphoneae). Kaikki nämä ovat kor
keampien organismien kanssa yhteydessä vain sen kautta, että
niiden oleellisena kokoomusosana on valkuainen ja että ne sentähden täyttävät valkuaisen toimintoja, s.o. elävät ja kuolevat.
Edelleen kertoo hra Duhring meille: “Fysioloogisesti on ais
timinen sidottu jonkunlaisen, vaikkapa sitten hyvinkin yksin
kertaisen hermokoneiston olemassaoloon. Kaikille eläimille on
sentähden luonteenomaista aistimiskyky, s.o. olotilojensa sub
jektiivisesti tietoisen käsittämisen kyky. Jyrkkä raja kasvien ja
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eläinten välillä on siinä, missä tapahtuu hyppäys aistimiseen.
Tunnettujen siirtymismuotojen avulla ei tätä rajaa voida pyyh
kiä pois, päinvastoin näiden ulkoisesti ratkaisematta olevien
taikka ratkaisemattomien muotojen takia se vasta tulee loo
gilliseksi tarpeeksi”. Ja edelleen: “Kasvit sitävastoin ovat tyy
ten ja ainaisiksi ajoiksi vailla pienintäkin aistimisen jälkeä
ja myöskin vailla kaikkea aihetta siihen”.
Ensiksikin, Hegel sanoo (Luonnonfilosofia, pyk. 351, lisäys),
että “aistiminen on differentia specifica, ehdottomasti erottava
eläimen merkki”. Siis taaskin eräs Hegelin “vaikeasti sulatet
tava ajatus”, jonka hra Duhring suoranaisen valtauksen kautta
kohottaa viimeisen asteen lopullisen totuuden jaloon säätyyn.
Toiseksi, tässä kuulemme ensimäisen kerran siirtymismuodoista, ulkoisesti ratkaisematta olevista taikka ratkaisematto
mista (kaunista sekamelskaa!) muodoista kasvien ja eläinten
välillä. Se että nämä välimuodot ovat olemassa, että ne ovat
eliöitä, joista emme lainkaan voi sanoa, ovatko ne kasveja
vai eläimiä, että me siis ylipäänsä emme voi todeta jyrkkää
rajaa kasvien ja eläinten välillä — juuri se herättää hra Diihringissä loogillisen tarpeen erottavan tunnusmerkin toteamiseen,
tunnusmerkin josta hän samassa hengenvedossa itse sanoo, että
se ei ole pätevä! Mutta meidän ei tarvitse palatakaan kasvien
ja eläinten väliselle epäilyttävälle alalle; ovatko ne tunneherkät kasvit, jotka vähänkin koskettaessa käärivät lehtensä ko
koon taikka sulkevat kukkansa, ovatko hyönteissyöjäkasvit
vailla kaikkea aistimisen jälkeä ja kaikkea aihettakin siihen?
Itse hra Duhring ei voi tätä väittää ilman “epätieteellistä puolrunoutta”.
Kolmanneksi, taaskin on hra Duhringin vapaata luomusta
ja kuvitelmaa se kun hän väittää, että fysioloogisesti on ais
timinen muka sidottu jonkunlaisen, vaikkapa sitten hyvinkin
yksinkertaisen hermokoneiston olemassaoloon. Paitsi kaikki al
kueläimet, eivät myöskään eläinkasvit, ainakaan suuri enem
mistö niistä, riäytä hermokoneiston jälkeäkään. Vasta ma
doista alkaen on hermokoneisto säännöllisesti tavattavissa, ja
hra Duhring on ensimäinen, joka esittää väitteen, että hermottomilla eläimillä ei ole mitään aistimuksia. Aistiminen ei
välttämättä ole sidottu hermoihin, mutta kyllä eräänlaiseen,
tähän saakka lähimmin toteamattomaan valkuaisruumiiseen.
Muutoin, hra Duhringin bioloogisia tietoja kuvaa riittävästi
se kysymys, jonka hän rohkenee heittää Darwinia vastaan:
“Onko eläin sitten kehittynyt kasvista”? Näin saattaa kysyä
vain se, joka tietää hyvin vähän sekä eläimistä että kasveista.
Elämästä yleensä tietää hra Duhring sanoa meille vain:
“Ainestenvaihto, joka tapahtuu plastillisesti muodostuvan kaa
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vailun (mitä hittoa tämä taas on?) välityksellä, on aina var
sinaisen elämänprosessin erottava tunnusmerkki”.
Siinä kaikki mitä saamme elämästä tietää, minkä ohella
vielä “plastillisesti muodostuvan kaavailun” takia olemme jou
tuneet polvia myöten puhtaimman Diihringin siansaksan mie
lettömään sekasotkuun. Jos siis tahdomme tietää, mitä elämä
on, täytyy meidän itsemme lähemmin kysymystä tarkastella.
Että orgaaninen ainestenvaihto on elämän yleisin ja tunnus
omaisin ilmiö, sen ovat kolmen vuoskymmenen aikana luke
mattomia kertoja sanoneet fysioloogikemistit ja kemisti-fysioloogit, ja sen on hra Duhring tässä vain yksinkertaisesti kään
tänyt omalle hienolle ja selvälle kielelleen. Mutta elämän
määritteleminen orgaaniseksi ainestenvaihdoksi on samaa kuin
elämän määritteleminen elämäksi; sillä orgaaninen ainesten
vaihto taikka ainestenvaihto plastillisesti muodostuvan kaa
vailun avulla on sellainen sanonta, joka itse kaipaa selvitystä
elämän avulla, selvitystä mikä on orgaanisen ja epäorgaanisen,
s.o. elollisen ja elottoman välinen ero. Tällä selvityksellä emme
siis pääse askeltakaan eteenpäin.
Ainestenvaihtoa sellaisenaan on olemassa myös ilman elä
mää. Kemiassa on useita prosesseja, jotka, kun raaka-aineita
tulee riittävästi lisää, tuottavat aina uudelleen omat ehtonsa
ja vielä niin, että prosessin kantajana on tällöin määrätty
aine (Körper). Näin on asia valmistettaessa rikkihappoa rik
kiä polttamalla. Tällöin saadaan rikkidioksiidia, —SO2 ja kun
siihen lisätään vesihöyryä ja typpihappoa, niin rikkidioksiidi
sitoo vedyn ja hapen ja muuttuu rikkihapoksi, —H2SO2 Typpi
happo luovuttaa tällöin hapen ja muuttuu typpioksidiksi;
tämä typpioksiidi sitoo heti jälleen ilmasta uutta happea ja
muuttuu korkeammiksi typpioksiideiksi, mutta vain luovuttaakseen tämän hapen heti uudelleen rikkidioksiidiin ja suo
rittaakseen uudelleen saman prosessin, niin että teoreettisesti
pitäisi äärettömän pienen typpihappomäärän olla riittävän
muuttamaan rikkihapoksi rajattoman määrän rikkidioksiidia,
typpeä ja vettä. — Edelleen, ainestenvaihtoa tapahtuu nestei
den kulkiessa kuolleiden orgaanisten, jopa epäorgaanistenkin
kalvojen lävitse ja niinikään Trauben keinotekoisissa soluissa.
Tästä taas näemme, että ainestenvaihdon avulla emme pääse
paikaltamme; sillä se erikoinen ainestenvaihto, jonka pitäisi
antaa selitys elämälle, kaipaa itse selitystä elämän avulla. Mei
dän täytyy siis yrittää toisella tavalla.
Elämä on valkuaisolioiden olemismuoto, ja tämä olemismuotc
on olemukseltaan sitä, että näiden olioiden kemialliset kokoomusosat alati itseuusiutuvat.
Valkuaisolio ymmärretään tässä samoin kuin nykyaikaisessa
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kemiassa, joka sisällyttää tämän nimen alle kaikki tavallisen
valkuaisen tapaisesta aineesta muodostuneet oliot, joita vielä
nimitetään myös proteiinisubstansseiksi. Nimitys on epäonnis
tunut, sillä tavallinen valkuainen näyttelee elottoniampaa, pas
siivisempaa osaa kuin mikään muu sen sukulaisaine, se kun
munankeltuaisen ohella on vain ravintoaineena kehittyvälle
sikiölle. Mutta kun valkuaisen kemiallinen kokoonpano on
vielä niin vähän tunnettu, on tämä nimitys sittenkin parempi
kuin muut, koska tämä on yleisempi.
Kaikkialla, missä elämän tapaamme, tapaamme sen valkuaisolioon yhtyneenä ja kaikkialla missä tapaamme valkuaisolion, joka ei ole hajoamistilassa, tapaamme poikkeuksetta myös
elämänilmiöitä. Epäilemättä on muidenkin kemiallisten yhdis
tyksien läsnäolo välttämätön elävissä olioissa aiheuttamaan
näiden elämänilmiöiden erikoisia erilaisuuksia; pelkkään elä
mään ne eivät ole välttämättömiä, mikäli ne eivät sisälly ra
vintoon ja muutu valkuaiseksi. Tuntemamme alhaisimmat elä
vät olennot eivät olekaan mitään muuta kuin yksinkertaisia
valkuaiskokkareita, ja niissä nähdään jo kaikki oleelliset elämänilmiöt.
Mutta mitä ovat nämä kaikkialla, kaikissa elollisissa olen
noissa yhtälailla tavattavat elämänilmaukset? Lähinnä sitä,
että valkuaisolio ottaa ympäristöstään itseensä muita sopivia
aineksia, assimiloi ne, samalla kun olion toiset, vanhemmat
osat mätänevät ja eritetään ulos. Muutkin, elottomatkin oliot
muuttuvat, hajoavat taikka yhtyvät luonnollisen prosessin ku
lussa; mutta tällöin lakkaavat ne olemasta sitä, mitä ne oli
vat. Rapautuneena kallio ei enää ole mikään kallio; happeutunut metalli muuttuu ruosteeksi. Mutta se, mikä on elottomien
olioiden tuhoutumisen syynä, se on valkuaisen olemassaolon pe
rusehto. Siitä silmänräpäyksestä alkaen, jona lakkaa tämä kat
keamaton ainesosien vaihtuminen valkuaisoliossa, siitä silmän
räpäyksestä lakkaa valkuaisolio itse, hajoaa, s.o. kuolee. Elämä,
valkuaisolion olomuoto, on siis lähinnä sitä, että se on kuna
kin hetkenä se itse ja samalla joku toinen; ja tämä ei ole
seurausta sellaisesta prosessista, jonka alle se on ulkoapäin alis
tettu, niinkuin voi asianlaita olla elottomienkin esineiden suh
teen. Päinvastoin, elämä, ravitsemisen ja ulostamisen kautta
tapahtuva ainestenvaihto on itsestään tapahtuva prosessi, kan
tajalleen, valkuaiselle, jota ilman elämää ei voi olla, läs
näoleva, myötäsyntyinen prosessi. Ja tästä seuraa, että kun ke
mian joskus onnistuu keinotekoisesti valmistaa valkuaista, tä
män valkuaisen täytyy osoittaa elämänilmiöitä, olivatpa ne
miten heikkoja tahansa. Kyseenalaista tosin on, löytääkö kemia
samalla myös oikeata ravintoa tälle valkuaiselle.
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Ravitsemisen ja ulostamisen välittämästä ainestenvaihdosta
valkuaisen oleellisena toimintona ja valkuaiselle ominaisesta
plastillisuudesta johtuvat sitten kaikki muut elämän yksin
kertaisimmat tekijät: kiihottuvaisuus - - joka sisältyy jo val
kuaisen 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 mahdollinen enempää ravinnon ottaminen kuin
sen assimiloiminenkaan.
Määritelmämme elämästä on tietysti varsin riittämätön,
sillä sen täytyy rajottua kaikkein yleisimpiin ja yksinker
taisimpiin elämänilmiöihin, sisältämättä läheskään kaikkia.
Kaikki määritelmät ovat tieteellisesti vähäarvoisia. Jotta sai
simme tyhjentävän tiedon siitä, mitä elämä on, pitäisi meidän
käydä lävitse kaikki elämän ilmenemismuodot alimmista kor
keimpiin asti. Käytäntöä varten ovat tuollaiset määritelmät
kuitenkin sangen mukavia ja joskus tarpeenkin; eivätkä ne voi
vahingoittaakaan, kun vain emme unohda niiden väistämätöntä
puutteellisuutta.
Palatkaamme kuitenkin hra Duhringiin. Kun hänelle maal
lisen biologian piirissä käy hieman huonosti, niin saa hän
lohdutuksen pakenemalla tähtitaivaalleen.
“Paitsi aistivan elimen erikoinen rakenne, on myöskin koko
objektiivinen maailma sopeutunut aiheuttamaan iloa ja tuskaa.
Tältä perustalta lähtien oletamme, että ilon ja tuskan vas
takohta, ja vielä tarkalleen meille tunnetulla tavalla, on uni
versaali ja että sitä kaikkeuden eri maailmoissa täytyy edus
taa oleellisesti samanlaisen tunteen... Mutta tämä yhteenkäyminen merkitsee hyvin paljon, sillä se on avain aistimuksien
universumiin... Subjektiivinen kosmillinen maailma ei meille
täten ole paljon vieraampi kuin objektiivinen. Molempien
valtakuntien perustuslaki on ajateltava jonkun yhteenkäyvän
tyypin mukaan, ja näin on meillä alkeet oppiin tietoisuudesta,
jolla on suurempi merkitys kuin pelkästään maapallolle.”
Mitäpä merkitsee pari karkeata virhettä maallisessa luonnon
tieteessä sille, joka taskussaan kantaa aistimuksien univer
sumin avainta? Allons donc!
t
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Pidätymme antamasta näytteitä siitä latteuksien ja oraakkelilausuntojen sekasotkusta, lyhyesti siitä pelkästä loruilusta,
jota hra Duhring antaa lukijainsa nautittavaksi kokonaista
viisikymmentä sivua muka ¿uurtavana tieteenä tietoisuuden
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aineksista. Siteeraamme vain tämän: “Se joka on kyennyt
ajattelemaan ainoastaan kielen avulla, se ei vielä milloinkaan
ole kokenut, mitä merkitsee eristetty ja varsinainen ajattelu”.
Tämän mukaan ovat eläimet kaikkein abstraktisimpia ja var
sinaisia ajattelijoita, koska niiden ajattelua ei ole koskaan
sotkenut kielen tungetteleva sekaantuminen. Nähdäänhän se
Diihringin ajatuksista ja kielestä, joka nämä ajatukset ilmai
see, kuinka vähän nämä ajatukset on tehty jotain kieltä varten
ja kuinka vähän saksankieli näitä ajatuksia varten.
Vihdoinkin pelastaa meidät neljäs osasto, joka hajanaisen
lörpöttelyn lisäksi tarjoaa meille moraalista ja oikeudesta edes
siellä täällä jotakin, mihin voi käydä kiinni. Tällä kertaa kut
sutaan meitä heti alussa matkalle toisiin maailmankappaleisiin: moraalin aineksien täytyy “löytyä yhteenkäyvällä tavalla...
kaikilla muillakin olennoilla kuin ihmisellä, olennoilla joissa
toimiva järki on tekemisissä vaistovaraisten elämänliikuntojen
tietoisen järjestämisen kanssa... Meidän mielenkiintomme täl
laisiin johtopäätöksiin jää kuitenkin vähäiseksi... Mutta si
täpaitsi jää aina näköpiiriä hyväätekevästi avartava aatos, jos
kuvitelemme, että toisissa maailmoissa täytyy yksityis- ja yh
teiselämän lähteä kaavasta, joka... ei voi olla järjellisesti toi
mivan olennon yleistä perusymmärrystä kumoava taikka sitä
kiertävä”.
Kun Diihringin totuuksien pätevyys myöskin kaikille muille
maailmoille on tässä poikkeuksellisesti asetettu luvun alkuun,
eikä sen loppuun, niin on tälle seikalle riittävät perusteensa.
Kun ensin on todettu Diihringin moraali- ja oikeuskuvitelmien
. pätevyys kaikille maailmoille, niin voidaan sitä helpommin
hyväätekevästi laajentaa ne pätemään kaikkina aikoina. Mutta
tässä ei taaskaan ole kysymys mistään vähemmästä kuin vii
meisen asteen lopullisista totuuksista. Moraalin maailmalla on
“yhtä hyvin kuin yleisen tiedon maailmalla pysyväiset periaat
teensa ja yksinkertaiset alkutekijänsä”, moraaliset periaatteet
ovat “historian yläpuolella ja kansanluonteiden nykyisten eroa
vaisuuksien yläpuolella... Erityiset totuudet, joista kehityksen
kuluessa kertyy täydellisempi moraalinen tietoisuus ja niin sa
noaksemme omatunto, voivat, mikäli ne on viimeisiä perus
teitaan myöten tunnettu, vaatia itselleen yhtäläistä päte
vyyttä ja kantavuutta kuin matematiikan teoriat ja sovellutuk
set. Oikeat totuudet ovat ylipäänsä muuttumattomia . . . joten
on ylipäänsä hulluutta kuvittelu, että tiedon oikeus riippuu
ajasta ja todellisista muutoksista.” Sentähden ankaran tiedon
varmuus ja yleisemmän tiedon riittävyys eivät järjellisessä
tilassa ollen siedä epäiltävän tiedonperiaatteiden pätevyyttä.
“Jo jatkuva epäily itse on sairaalloista heikkouden tilaa ja

74

F. Engels: Anti-Diihring

vain ilmaus tolkuttomasta sekavuudesta, joka toisinaan oman
mitättömyytensä systemaattisessa tietoisuudessa yrittää saada
näennäisen tuen. Siveyskysymyksissä tarrautuu yleisten periaat
teiden kieltäminen tapojen ja periaatteiden maantieteelliseen
ja historialliseen moninaisuuteen, ja jos sille myönnetään siveellisesti huonon ja pahan väistämätön välttämättömyys, niin
uskoo se vasta oikein olevansa vapaa yhdenmukaisten siveel
listen vaikutteiden vakavan pätevyyden ja tosiasiallisen tehovoiman tunnustamisesta. Tämä jäytävä epäilys, joka ei käänny
erinäisiä valheellisia oppeja vastaan, vaan itse inhimillistä tie
toisen siveellisyyden kykyä vastaan, päätyy lopulta todelliseen
tyhjyyteen, taikka oikeastaan johonkin, mikä on pahempaa
kuin pelkkä nihilismi... Rentojen siveellisten käsitystensä
kirjavassa kaaoksessa luulottelee se voivansa helposti vallita
ja avata kaikki ovet periaatteettomalle mielivallalle. Mutta
se erehtyy suuresti: sillä pelkkä viittaus järjen väistämättö
miin kohtaloihin erehdyksessä ja totuudessa riittää tekemään
jo tämän ainoan analogian kautta selväksi, kuinka luonnonla
kien mukaisen erehtyväisyyden ei tarvitse sulkea pois oikeaan
osuvan saavuttamista.”
Tähän asti olemme rauhallisina ottaneet kaikki nämä hra
Duhringin suureleiset lausunnot viimeisen asteen lopullisista
totuuksista, ajattelun suvereenisuudesta, tietoamisen ehdotto
masta varmuudesta jne, koska asia voitiin ottaa ratkaistavaksi
vasta siinä kohdassa, johon nyt olemme päässeet. Tähän asti
riitti sen tutkiminen, missä määrin todellisuusfilosofian eri
väitöksillä oli “suvereeninen pätevyys” ja “ehdoton totuuden
vaatimus”; tässä tulemme kysymykseen voiko inhimillisen tie
toamisen tuotteilla $a niillä niistä ylipäänsä olla pettämätön
pätevyys ja ehdoton totuuden vaatimus. Kun sanon: inhimilli
sen tietoamisen, niin en sano näin loukatakseni toisten maailmankappalten asujamia, joita minulla ei ole kunnia tuntea,
vaan vain sentähden, että eläimet tietoavat myöskin, mutta
eivät suinkaan suvereenisti. Koira tuntee isännässään juma
lansa, vaikka tämä herra saatta olla suurin lurjus.
Onko inhimillinen ajattelu suvereeni? Ennenkuin vastaamme
myöntäen taikka kieltäen, täytyy meidän tutkia, mitä on inhi
millinen ajattelu. Onko se yhden ainoan ihmisen ajattelua?
Ei. Mutta se on olemassa vain miljardien menneiden, nykyis
ten ja tulevien ihmisten yksilöllisenä ajatteluna. Jos minä nyt
sanon, että minun käsityksessäni yhdistyvä kaikkien näiden
ihmisten, tulevaiset mukaanlukien, ajattelu on suvereeni, että se
kykenee tietoamaan olevan maailman, sikäli kuin ihmiskunta
vain on olemassa kyllin kauan ja sikäli kuin tietoamiselimissä
ja tietoamisen esineissä tälle tietoamiselle ei ole asetettu ra
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joja, niin sanon jotain melko arkipäiväistä ja jotain melko
hedelmätöntä. Sillä arvokkain tulos tästä ehkä olisi se, että
tulisimme perin epäileviksi nykyistä tietoamme kohtaan, koska
kaiken todennäköisyyden mukaan olemme vasta ihmiskunnan
historian alussa, ja sukupolvet, jotka tulevat meidän tieto
jamme oikomaan, ovat varmaankin paljon lukuisammat kuin
ne, joiden tietoa me — usein kyllä melkolailla sitä vähekcyen
— olemme tilaisuudessa oikomaan.
Hra Diihring itse selittää välttämättömäksi sen, että tie
toisuus, siis myös ajattelu ja tietoaminen, voi tulla esille vain
sarjassa yksilöolentoja. Jokaisen tällaisen yksilön ajattelulle
voimme myöntää suvereenisuutta vain sikäli kuin emme tunne
mitään mahtia, joka kykenisi väkivalloin pakottamaan jon
kun ajatuksen sille sen ollessa terveessä tilassa ja valveilla.
Mutta mitä tulee jokaisen yksilöajattelun tietojen suvereeni
seen pätevyyteen, niin kaikki me tiedämme, että siitä ei voi
olla mitään puhettakaan ja että se kaiken tähänastisen koke
muksen mukaan poikkeuksetta aina sisältää paljon enemmän
niitä aineksia, jotka ovat korjaamisen tarpeessa, kuin niitä
jotka eivät korjaamista kaipaa taikka ovat oikeita.
Toisin sanoin: ajattelun pettämätön pätevyys toteutuu sarjassa
ihmisiä, jotka ajattelevat perin epäpätevästi; tieto, jolla on eh
doton totuuden oikeus, toteutuu suhteellisten erehdysten sar
jassa; kumpikaan ei voi täydelleen toteutua muutoin kuin ih
miskunnan elämän loputtomiin jatkumisen kautta.
Tässä on meillä taas sama ristiriita kuin jo ylempänä, ris
tiriita meistä välttämättä ehdottomalta näyttävän inhimillisen
ajattelun luonteen ja sen ainoastaan rajotetusti ajattelevissa
eri ihmisissä toteutumisen välillä, ristiriita, joka voi ratketa
ainoastaan loputtomassa edistyksessä, ihmispolvien sarjassa
joka meille ainakin käytännöllisesti on loputon. Tässä mielessä
on inhimillinen ajattelu yhtä pettämättömän pätevä kuin epä
pätevä ja sen tietoamiskyky yhtä rajottamaton kuin rajotettu.
Pettämättömän pätevä ja rajottamaton luontonsa puolesta, teh
tävänsä puolesta, mahdollisuutensa ja historiallisen loppupäämääränsä puolesta; epäpätevä ja rajotettu yksityisen toteuttamisensa ja kunkinaikaisen todellisuuden puolesta.
Samoin on asianlaita ikuisten totuuksien suhteen. Jos ihmis
kunta joskus pääsisi siihen asti, että se käyttelisi enää vain
ikuisia totuuksia, joilla on pettämätön pätevyys ja ehdoton to
tuuden vaatimus, niin olisi tultu siihen pisteeseen, jossa jär
jen maailman loputtomuus olisi niin todellisuudessa kuin mah
dollisuuksienkin puolesta tullut loppuun kulutetuksi ja siten
toteutettu tuo kuulu äärettömän luvun laskemisen ihme.
Mutta onhan olemassa totuuksia, niin varmoja, että kaikki.
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epäily niiden suhteen näyttää meistä hulluudelta? Että 2x2
on 4, että kolmion kolmen kulman summa on yhtä kuin kaksi
suorakulmaa, että Pariisi on Ranskassa, että ihminen ilman ra
vintoa kuolee nälkään jne? On siis sittenkin ikuisia totuuksia,
viimeisen asteen lopullisia totuuksia?
On kyllä. Tiedon koko alan voimme vanhalla tunnetulla
tavalla jakaa kolmeen suureen osastoon. Ensimäinen käsittää
kaikki tieteet, jotka askartelevat elottoman luonnon parissa ja
ovat enemmän taikka vähemmän taipuvaiset matemaattiseen
käsittelyyn: matematiikka, tähtitiede, mekaniikka, fysiikka ja
kemia. Jos mahtavien sanojen käyttö sangen yksinkertaisista
asioista jotakuta miellyttää, niin voidaan sanoa, että näiden
tieteiden eräät tulokset ovat ikuisia totuuksia, viimeisen asteen
lopullisia totuuksia; juuri senvuoksi onkin näitä tieteitä nimi
tetty eksaktisiksi, täsmällisiksi tieteiksi. Mutta eivät läheskään
kaikki tulokset. Kun ryhdyttiin käyttämään muuttuvaisia suu
reita ja niiden muuttuvaisuus laajennettiin äärettömän pieniin
ja äärettömän suuriin (lukuihin), silloin muutoin niin erheettömän vankka matematiikka teki syntiinlankeemuksen; se purasi
tiedon puun omenaa, joka avasi sille jättimäisten saavutuk
sien tien, mutta myöskin erehdysten tien. Ehdottoman pätevyy
den neitseellinen tila, kaiken matemaattisen kumoamaton todistettavuus oli ikuisesti mennyttä; avautui ristiriitojen valtakunta,
ja on tultu siihen, että useimmat ihmiset differentsioivat ja in
tegroivat, ei sentähden että ymmärtäisivät mitä tekevät, vaan
pelkän uskon ohjaamina, koska aina on tulos tähän asti ollut
oikea. Astronomian ja mekaniikan laita on sitäkin huonommin,
ja fysiikassa ja kemiassa ollaan hypoteesien keskellä aivan kuin
mehiläisparvessa. Muutoin ei voi ollakaan. Fysiikassa olemme
tekemisissä molekyylien liikunnan kanssa, kemiassa molekyy
lien atooineista muodostumisen kanssa, ja jos valoaaltojen inter
ferenssi ei ole pelkkää satua, niin ei meillä ole mitään toiveita
saada koskaan omin silmin nähdä tätä kiintoista seikkaa. Vii
meisen asteen lopulliset totuudet käyvät siis ajan oloon mer
killisen harvinaisiksi.
Vieläkin huonommassa asemassa olemme geologiassa, joka
luontonsa mukaisesti askartelee pääasiassa prosesseilla, joiden
tapahtuessa meistä puhumattakaan ei ylipäänsä kukaan ihmi
nen ole ollut läsnä. Viimeisen asteen lopullisten totuuksien
saalis on tässä senvuoksi hyvin suurten vaikeuksien takana ja
lisäksi perin niukka.
Tieteiden toiseen luokkaan kuuluvat ne, jotka tutkivat elol
lisia organismeja. Tällä alalla kehittyy niin monimutkainen
vuorovaikutuksien ja syysuhteiden verkko, että jokainen rat
kaistu kysymys herättää lukemattoman määrän uusia kysy
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myksiä, enemmänkin, kukin eri kysymys on ratkaistavissa
enimmäkseen vain paloittain, usein vuossatoja vaativien tut
kimuksien sarjan kautta. Lisäksi havaittujen yhteyksien sys
tematisoinnin tarve pakottaa yhä uudelleen ympäröimään vii
meisen asteen lopulliset totuudet olettamuksien rehevällä pen
sastolla. Kuinka pitkä sarja väliasteita tarvituinkaan Galenosta
Malpighiin ennenkuin voitiin oikein todeta niin yksinkertainen
asia kuin imettäväisten veren kiertokulku, kuinka vähän tiedämmekään verisolujen syntymisestä ja kuinka monta välijäsentä meiltä nytkin vielä puuttuu voidaksemme esim. todeta
jonkun sairausilmiön ja sen syiden välisen järkiperäisen yh
teyden! Tähän tulevat lisäksi melko usein sellaiset löydöt
kuin solun löytö, jotka pakottavat meidät perinpohjin tarkista
maan kaikki siihen asti todetut viimeisen asteen lopulliset to
tuudet biologian alalla ja ainaiseksi hylkäämään niistä aika
joukon. Sen joka tässä tahtoo esittää tosi varmoja, muuttumat
tomia totuuksia, sen täytyy tyytyä sellaisiin latteuksiin kuin:
kaikkien ihmisten täytyy kuolla, imettäväisten kaikilla naarailla
on maitorauhaset jne.; hän ei edes voi sanoa, että korkeammat
eläimet sulattavat ravinnon mahan ja ruuansulatuskanavan
avulla eivätkä pään avulla, sillä päähän keskittynyt hermo*
toiminta on välttämätön ruuansulatukselle.
Mutta sitäkin pahemmin on ikuisten totuuksien laita tieteiden
kolmannessa ryhmässä, historiantieteissä, jotka tutkivat ihmis
ten elämänehtoja, yhteiskunnallisia suhteita, oikeus- ja valtiomuotoja aatteellisine päällysrakenteineen — filosofia, uskonto,
taide jne — , näiden historiallista järjestystä ja nykyistä tilaa.
Orgaanisessa luonnossa olemme toki sentään tekemisissä sellais
ten tapahtumien sarjan kanssa, jotka, mikäli meidän välitön
havaintomme tulee kysymykseen, toistuvat melko säännöllisesti
hyvin laajojen rajojen sisäpuolella. Organismien lajit ovat Aris
toteleen ajoista pysyneet suurin piirtein samoina. Yhteiskunnan
historiassa sitävastoin ovat olotilojen toistumiset poikkeus, eivät
kä sääntö, heti kun poistumme ihmisten alkutilasta, n.k. kivi
kaudesta; ja missä tällaisia toistumisia esiintyykin, eivät ne mil
loinkaan esiinny tarkalleen samoissa oloissa. Tällainen on kai
killa kulttuurikansoilla esiintynyt maan alkuperäinen yhteis
omistus ja sen häviämisen muoto. Ihmiskunnan historian alalla
olemme siis tieteinemme paljon enemmän takapajulla kuin bio
logian alalla; enemmänkin: kun jonkun aikakauden yhteiskun
nallisten ja poliittisten muotojen sisäinen yhteys joskus poik
keuksellisesti opitaan tuntefliaan, niin tapahtuu se säännöllisesti
vasta sitten, kun nämä muodot jo ovat puolittain aikansa elä
neet, kun ne ovat kulkemassa perikatoaan kohti. Tieto on siis
tässä perin suhteellista, sillä se rajottuu määrättyjen, vain vis
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sinä aikana ja vissien kansojen keskuudessa olevien, luontonsa
puolesta ohimenevien yhteiskunta- ja valtiomuotojen yhteyksien
ja seurauksien tutkimukseen. Siis se, joka tässä lähtee metsästä
mään viimeisen asteen lopullisia totuuksia, varmoja, ylipäänsä
muuttumattomia totuuksia, se tuo kotio perin vähän, vain kaik
kein kehnoimpia latteuksia ja ylimalkaisuuksia, esim. että ihmi
set yleensä eivät voi elää työtä tekemättä, että ihmiset ovat tähän
asti enimmäkseen jakautuneet hallitseviin ja hallittuihin, että
Napoleon kuoli toukokuun 5 pnä 1821 jne.
Merkillistä kyllä, että juuri täMä alalla kohtaamme useimmin
nuo oletetut ikuiset totuudet, viimeisen asteen lopulliset totuu
det jne. Että 2 x 2 on 4, että linnuilla on nokka taikka jotain sen
tapaista, tällaiset asiat selittää ikuisiksi totuuksiksi vain se,
joka ylipäänsä ikuisten totuuksien olemassaolosta pyrkii teke
mään johtopäätöksen, että myöskin ihmiskunnan historiassa
muka on ikuisia totuuksia, joku ikuinen moraali, joku ikuinen
oikeudenmukaisuus jne, joilla on samanlainen pätevyyden ja
kantavuuden vaatimus kuin matematiikan teorioilla ja sovellu
tuksilla. Voimmekin sitten pitää varmana, että tämä sama ih
misystävä selittää meille ensimäisessä sopivassa tilaisuudessa,
kuinka entiset ikuisten totuuksien kyhääjät ovat olleet enemmän
taikka vähemmän aaseja ja sekapäitä, ovat kaikki olleet ereh
dyksen kahleissa, olivat erehtyneet; mutta heidän erehdyksensä,
heidän virheensä ovat muka luonnonlainmukaisia, ja muka to
distavat, että totuus ja oikea on hänellä ja että hän, tämä uusi
profeetta, kantaa viimeisen asteen lopullista totuutta, ikuista
moraalia, ikuista oikeudenmukaisuutta aivan valmiina säkissään.
Näin on ollut jo satoja ja tuhansia kertoja, joten täytyy vain
ihmetellä, että vielä löytyy ihmisiä, jotka ovat kyllin herkkä
uskoisia uskoakseen tätä toisista, mutta ei itsestään. Ja kuitenkin
on meillä tässä vielä ainakin yksi sellainen profeetta, joka sa
moin aivan totuttuun tapaan pukeutuu ylevään moraaliseen soti
sopaan kun toiset ihmiset kieltävät sen, että joku yksilö kykenee
esittämään viimeisen asteen lopullisen totuuden. Tällainen kiel
täminen, niin, jopa pelkkä epäily on heikkouden tila, tolkutonta
sekavuutta, mitättömyyttä, onttoa epäilyä, pahempaa kuin pelk
kä nihilismi, kirjavaa kaaosta ja mitä näitä tällaisia rakastetta
via nimityksiä vielä onkaan. Samoin kuin kaikki profeetat, sa
moin ei tämäkään tutki ja tuomitse kriitillis-tieteellisesti, vaan
ilman muuta kiroaa moraalisesti.
Olisimme ylempänä voineet mainita vielä ne tieteet, jotka tut
kivat inhimillisen ajattelun lakeja, siis logiikan ja dialektiikan.
Mutta ikuisten totuuksien asema ei niissäkään ole parempi. Var
sinaisen dialektiikan julistaa hra Diihring pelkäksi järjettömyy
deksi, ja ne monet kirjat jotka logiikasta on kirjoitettu ja vielä
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kirjoitetaan, todistavat kyllin hyvin, että sielläkin on viimeisen
asteen lopullisia totuuksia kylvetty paljon harvempaan kuin
moni luulee.
Muutoin, meidän ei tarvitse suinkaan kauhistua siitä, että se
tiedon aste, jolla me nyt olemme, on yhtä vähän lopullinen kuin
kaikki aikaisemmat asteet. Se sisältää jo valtavan määrän tosi
asioita ja vaatii sangen suurta erikoistumista opinnoissa jokai
selta, joka tahtoo perehtyä johonkin alaan. Mutta se, joka aset
taa varman, muuttumattoman, viimeisen asteen lopullisen to
tuuden mittapuun tietoihin, jotka asian luonnon puolesta joko
jäävät suhteellisiksi pitkälle sukupolvien sarjalle ja pakostakin
vain palotellen täydellistyvät, taikka jopa sellaisiin tietoihin,
kuin kosmogonia, geologia ja ihmiskunnan historia, jotka jo his
toriallisen ainehiston puutteellisuuden vuoksi aina sisältävät auk
koja ja jäävät epätäydellisiksi, se todistaa tällä vain oman tietä
mättömyytensä ja sekavuutensa, silloinkin kun varsinaista taus
taa ei muodosta persoonallisen erehtymättömyyden vaatimus,
niinkuin tässä. Totuudella ja erehdyksellä, samoin kuin kaikilla
polaarisissa vastakohdissa liikkuvilla ajatusmääritelmillä, on eh
doton pätevyys ainoastaan perin rajotetulla alalla; olemme tämän
juurikään nähneet ja hra Diihringkin tietäisi tämän, jos olisi edes
hiukan tutustunut dialektiikan alkeisiin, jotka käsittelevät nimen
omaan kaikkien polaaristen vastakohtien riittämättömyyttä. Heti
kun sovellamme totuuden ja erehdyksen vastakohtaa tuon ylem
pänä mainitun ahtaan alueen ulkopuolelle, heti tulee siitä suh
teellinen ja samalla täsmälliselle tieteelliselle ilmaisutavalle käyt
tökelvoton; mutta jos yritämme soveltaa sitä ehdottoman päte
vänä tuon alan ulkopuolella, sitten vasta oikein epäonnistumme;
vastakohdan kumpikin pooli muuttuu vastakohdakseen, totuus
erehdykseksi ja erehdys totuudeksi. Ottakaamme esimerkiksi tun
nettu Boylen laki, jonka mukaan kaasujen tilavuus, kun lämpö
pysyy muuttumattomana, on kääntäin verrannollinen paineeseen,
jonka alaisina ne ovat. Regnault havaitsi, että määrätyissä ta
pauksissa tämä laki ei pitänyt paikkaansa. Jos hän olisi ollut
todellisuusfilosoofi, olisi hän ollut velvollinen sanomaan: Boylen
laki on muuttuvainen, se siis ei ole mikään oikea totuus, siis se ei
ole ylipäänsä mikään totuus, se on siis erehdys. Mutta näin olisi
hän tehnyt paljon suuremman erehdyksen kuin se, mikä sisältyi
Boylen lakiin, tämän lain totuudenjyvänen olisi hukkunut ereh
dysten hiekkakasaan; alkuaan oikean tuloksensa olisi hän siis
muuttanut erehdykseksi, johon verrattuna Boylen laki siihen
liittyvine pienine erehdyksineen olisi ollut totuus. Mutta tieteen
miehenä Regnault ei tehnyt tuollaista lapsellisuutta, vaan tutki
edelleen ja havaitsi, että Boylen laki on ylipäänsä vain likipitäin
oikea, ja erikoisesti menettää se pätevyytensä niihin kaasuihin
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nähden, jotka voidaan paineen avulla muuttaa pisaroihin jakau
tuviksi nesteiksi, heti kun paine lähenee sitä pistettä, jossa nes
teeksi muuttuminen tapahtuu. Boylen laki osottautui siis oi
keaksi vain määrättyjen 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 sisäpuolella ja määrättyjen kaasujen suhteen; eikä
hän kiellä sitä mahdollisuutta, että näiden rajojen sisällä on
tehtävä vieläkin ahtaampi rajotus ja muutettava sen muotoa
vastaisen tutkimuksen tuloksena1)- Näin on siis viimeisen asteen
lopullisten totuuksien laita esim. fysiikassa. Siksi tosi tieteelli
set teokset säännöllisesti välttävätkin sellaisia dogmaattis-moraalisia lausumia kuin erehdys ja totuus, sitävastoin tapaamme nii
tä kaikkialla sellaisissa kirjoituksissa kuin todellisuusfilosofia,
jossa meille tyrkytetään pelkkää lorua suvereenin ajattelun suvereenisimpana tuloksena.
Mutta joku naivi lukija saattaisi kysyä, missä sitten hra Diihring on selvästi sanonut, että hänen todellisuusfilosofiansa si
sältö on lopullinen totuus, ja vielä viimeisen asteen totuus?
Missä? No, esimerkiksi ylistyslaulussa systeemilleen (s. 13), jota
osittain siteerasimme II luvussa. Taikka kun hän yllä siteera
tussa lauseessa sanoo: moraaliset totuudet, mikäli ne on vii
meisiä perusteitaan myöten tunnettu, vaativat itselleen yhtäläistä
pätevyyttä kuin matematiikan teoriat. Ja eikö hra Duhring väitä,
että hän on tosi kriitilliseltä katsantokannaltaan lähtien ja juu
riin saakka ulottuvan tutkimuksensa avulla tunkeutunut aina
viimeisiin perusteisiin, peruskaavoihin asti, siis antanut moraa
lisille totuuksille viimeisen asteen lopullisten totuuksien luon
teen? Taikka jos hra Duhring ei esitä tätä vaatimusta itselleen
eikä ajalleen, jos hän tahtoo vain sanoa, että joskus harmaassa
tulevaisuudessa voidaan todeta viimeisen asteen lopulliset to
tuudet, jos hän siis tahtoo sanoa, vain sekavammin, likipitäin
samaa kuin sanovat “ontto epäily” ja “tolkuton sekamelska”, —
niin miksi sitten tuollainen meteli, mitä tämä herra oikein tah
too?
* Sen jälkeen kun ylläolevan kirjoitin, näyttää se jo saaneen vahvistuksen.
Mendelejevin ja Boguskin uusimpien, tarkempien koneiden avulla suorittamien
tutkimuksien tuloksena ilmeni, että kaikilla varsinaisilla kaasuilla on muuttuva
suhde paineen ja tilavuuden välillä; vedyn laajentumiskoeffisientti oli posi
tiivinen kaikkien tähän asti kokeiltujen paineiden alla (tilavuus väheni hitaana
kin paineen nollapiste niin että pienemmän paineen alla oli laajenemlskoefkin paineen nollapiste niin että pienemmän paineen alla oli 1 aajenemiskoeffisienttl positiivinen, suuremman alla negatiivinen. Yhä vielä käyttökelpoinen
Boylen laki kaipaa siis täydentämistä useiden erikoislakien avulla. (Nyt —
v. 1885 — tiedämme myös, että ylipäänsä ei ole mitään “varsinaisia” kaasuja.
Kaikki ne on jo muutettu nesteen muotoon.)
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Jos jo totuuden ja erehdyksen kera emme pitkälle päässeet,
niin sitäkin vähemmän pääsemme hyvän ja pahan kera. Tämä
vastakohta liikkuu yksinomaan moraalisella, siis ihmiskunnan
historiaan kuuluvalla alalla, ja juuri täällä on viimeisen asteen
lopullisia totuuksia kaikkein harvimpaan kylvetty. Kansasta toi
seen, aikakaudesta toiseen ovat käsitykset hyvästä ja pahasta
muuttuneet niin suuresti, että ne usein ovat toisilleen aivan vas
takkaiset. — Mutta, saattaa joku huomauttaa, hyvä ei toki ole
pahaa eikä paha hyvää; jos hyvä ja paha sotketaan toisiinsa
niin kaikki moraalisuus lakkaa, ja jokainen voi menetellä miten
haluaa. — Tämä se onkin hra Duhringin ajatus, kun siltä riisu
taan oraakkelipuku. Mutta näin yksinkertaisesti ei asia toki ole
ratkaistu. Jos se kävisi näin yksinkertaisesti, niin eihän hyvästä
ja pahasta olisikaan mitään kiistaa, jokainen tietäisi mikä on
hyvä mikä paha. Mutta miten on asia nyt? Mitä moraalia meille
nyt saarnataan? Ensiksi varhaisemmilta uskovaisilta ajoilta pe
rittyä kristillis-feodaalista, joka taas oleellisesti jakautuu katooliseen ja protestanttiseen, joista vuorostaan ei puutu alajakoja
jesuiitta-katoolisesta ja oikeaoppis-protestanttisesta aina vete
lään valistusmoraaliin saakka. Sen rinnalla esiintyy nykyaikai
nen porvarillinen moraali ja tämän rinnalla taas proletaarinen
tulevaisuuden moraali, joten menneisyys, nykyisyys ja tulevai
suus yksistään EUropan edistyneimmissä maissa tarjoaa yhtaikai
sesti ja toinen toisensa rinnalla pätevien moraalioppien kolme
suurta ryhmää. Mikä nyt on se oikea? Ei mikään, ehdottomaksi
ja lopulliseksi käsitettynä; mutta varmaan on eniten pitkää ikää
lupaavia aineksia siinä moraalissa, joka nykyisyydessä edustaa
nykyisyyden kumoamista, tulevaisuutta, siis proletaarisessa.
Mutta kun nyt näemme, että nykyisen yhteiskunnan kolmella
luokalla, feodaaliylimystöllä, porvaristolla ja proletariaatilla on
kullakin oma erikoinen moraalinsa, niin voimme tästä vetää
vain sen johtopäätöksen, että ihmiset ammentavat, tietoisesti
taikka tiedottomasti, siveelliset katsomuksensa viime kädessä
niistä käytännöllisistä suhteista, joihin niiden luokka-asema pe
rustuu — taloudellisista suhteista, joissa he tuotannon ja vaihdon
suorittavat.
Mutta yllämainituissa kolmessa moraaliopissa on kuitenkin
paljon kaikille kolmelle yhteistä — ehkäpä tämä onkin edes osa
ainaisesti säilyvästä moraalista? — Nuo moraaliopit edustavat
saman historiallisen kehityksen kolmea eri astetta, niillä on siis
yhteinen historiallinen tausta, ja jo sen tähden niillä pakostakin
on paljon yhteistä. Enemmänkin. Samanlaisilla taikka likipitäin
samanlaisilla kehitysasteilla täytyy moraalioppien välttämättä
käydä enemmän tai vähemmän yksiin. Siitä hetkestä aikain,
jona irtainten esineiden yksityisomistus oli kehittynyt, täytyi
F. Engels: Anti-Dubring—6
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kaikissa yhteiskunnissa, joissa tämä yksityisomistus oli voimassa,j olla yhteinen moraalinen käsky: älä varasta. Tuleeko tästä
käskystä täten ikuinen moraalin käsky? Ei suinkaan. Yhteis
kunnassa, jossa syyt varastamiseen on poistettu, jossa siis ajan
oloon korkeintaan vain henkisesti sairaat varastavat, kuinka pilkattaisiinkaan tällaisessa yhteiskunnassa moraalisaarna]aa, joka
juhlallisesti julistaisi ikuista totuutta: älä varasta!
Tämän mukaisesti hylkäämme me jokaisen yrityksen, jolla
meille tyrkytetään jotakin moraalioppia ikuisena, muuttumatto
mana siveyslakina sillä varjolla, että moraalisella maailmallakin
on omat pysyväiset periaatteensa, jotka säilyvät historiasta ja
kansojen erilaisuudesta huolimatta. Me väitämme päinvastoin,
että kaikki tähänastiset moraaliopit ovat viime kädessä kunkinaikaisen taloudellisen yhteiskuntatilan tuotteita. Ja samoin kuin
yhteiskunta on tähän asti liikkunut luokkavastakohdissa, samoin
on moraali aina ollut luokkamoraalia; se on joko oikeuttanut
hallitsevan luokan valta-aseman ja sen harrastukset, taikka se
on, niin pian kun sorrettu luokka tuli kyllin voimakkaaksi, edus
tanut sorrettujen suuttumusta tätä valtaa vastaan ja sorrettujen
tulevaisuuden harrastuksia. Ei ole epäilystäkään, että moraali
on tällöin suurin piirtein kehittynyt samoin kuin inhimillisen
tiedon kaikki muutkin haarat. Mutta luokkamoraalista emme
vielä ole päässeet. Luokkavastakohtien yläpuolella ja niiden
muistelemisen yläpuolella oleva, todella inhimillinen moraali
käy mahdolliseksi vasta yhteiskunnan sillä asteella, jolla luokkavastakohta on paitsi voitettu, myöskin elämän käytännölle unoh
dettu. Ja nyt arvosteltakoon hra Diihringin omahyväisyyttä,
hän kun vanhasta luokkayhteiskunnasta käsin, yhteiskunnalli
sen vallankumouksen aattona tyrkyttää tulevalle, luokattomalle
yhteiskunnalle ikuista, ajasta ja todellisista muutoksista riippu
matonta moraalia! Oletettakoon vielä, että hän ainakin pää
piirteissään ymmärtää tämän tulevaisen yhteiskunnan raken
teen — joka meille vielä nyt on aivan tuntematon.
Lopuksi vielä eräs “perusteitaan myöten omaperäinen”, mutta
sen kautta vähintään yhtä hyvin “juuriin asti ulottuva” keksin
tö: pahan alkuperän suhteen “on meillä se tosiasia, että kissan
tyyppi siihen kuuluvine viekkauksineen on olemassa eläinmuodostumassa, on samalla tasolla sen seikan kanssa, että saman
lainen luonnemuodostuma on myöskin ihmisessä . . . Paha ei
sentähden ole mitään salaperäistä, jollei haluta kissan taikka
ylipäänsä petoeläinten olemassaolossa vainuta jotain mystillis
tä”. Paha on — kissa. Pirulla ei siis ole mitään sarvia eikä he
vosen kavioita, sillä on kynnet ja vihreät silmät. Ja Goethe teki
anteeksiantamattoman virheen kun hän esitti Mefistofelin mus
tan koiran hahmossa, eikä mustan kissan hahmossa. Paha on
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kissa! Se on moraali paitsi kaikille maailmoille, myöskin —
kissalle!
X. Moraali ja oikeus. Tasa-arvo.

Hra Diihringin metoodin olemme jo moneen kertaan oppineet
tuntemaan. Se on sitä, että jokainen tietoamisen esineiden ryh
mä palotellaan oletetuiksi yksinkertaisimmiksi aineksikseen, näi
hin aineksiin sovelletaan yhtä yksinkertaisia, itsestään ymmär
rettäviksi oletettuja aksioomeja, ja näin saaduilla tuloksilla kä
sitellään asiaa edelleen. Myöskin joku kysymys yhteiskunnalli
sen elämän piiristä “on ratkaistava aksiomaattisesti yksinker
taisten perusmuotojensa kautta aivan kuin olisi kysymys . . .
matematiikan yksinkertaisista perusmuodoista”. Näin on mate
maattisen metoodin soveltaminen historiaan, moraaliin ja oi
keuteen antava meille tässäkin matemaattisen varmuuden saa
vutettujen tuloksien totuuden suhteen, antava niille todella
muuttumattomien totuuksien luonteen.
Tämä on vain vanhastaan suositun ideoloogisen, muutoin
myös aprioriseksi nimitetyn metoodin uusi muoto, metoodin
jonka mukaan jonkun esineen ominaisuuksia ei tiedota itse tästä
esineestä, vaan todistellen johdetaan ne esineen käsitteestä. Esi
neestä tehdään ensin esineen käsite; sitten käännetään suhde
ylösalaisin ja esinettä mitataan sen kuvalla, käsitteellä. Käsit
teen ei nyt tarvitse mukautua esineen mukaiseksi, vaan esineen
pitää mukautua käsitteen mukaiseksi. Hra Duhringillä tekevät
käsitteen virkaa yksinkertaisimmat alkuainekset, ne viimeiset
ahstraksiot, joihin saakka hänen onnistuu tunkeutua, mikä ei
muuta itse asiaa; nämä yksinkertaisimmat alkuainekset ovat paraassa tapauksessa luonnoltaan puhtaasti käsitteellisiä. Todellisuusfilosofia osottautuu siis tässäkin pelkäksi ideologiaksi, to
dellisuuden johtamiseksi mielikuvittelusta, eikä itse tästä todel
lisuudesta.
Kun nyt tällainen ideoloogi rakentaa moraalin ja oikeuden
käsitteestä taikka n.k. “yhteiskunnan” yksinkertaisimmista alkuaineksista, eikä häntä ympäröivien ihmisten todellisista yhteis
kunnallisista suhteista, niin mitä materiaalia sitten on tarjolla
tätä rakentelua varten? Ilmeisesti kahdenlaista: ensiksikin niuk
koja jätteitä todellisesta sisällöstä, jota noissa perustaksi ote
tuissa abstraktioissa vielä mahdollisesti on, ja toiseksi se sisältö
minkä ideoloogimme tuo omasta tietoisuudestaan. Ja mitä löytää
hän omasta tietoisuudestaan? Enimmäkseen moraalisia ja oi
keudellisia katsomuksia, jotka ovat niitä yhteiskunnallisia ja
poliittisia suhteita, joiden alaisena hän elää, enemmän tai vä
hemmän vastaavia ilmauksia — myönteisiä taikka kielteisiä,
6*
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säilyttäviä taikka taistelevia/ edelleen ehkä mielikuvia, jotka on
lainattu tämän alan kirjallisuudesta; lopuksi mahdollisesti vielä
mieskohtaisia päähänpistoja. Väännelköön ja käännelköön ideoloogimme miten tahansa, se historiallinen todellisuus, jonka hän
on heittänyt ovesta ulos, palaa akkunan kautta takaisin, ja kun
hän uskoo laativansa siveys- ja oikeusoppia kaikille maailmoille
ja ajoille, muokkaa hän itse asiassa vääristeltyä, todellisesta maa
perästään irtireväistyä, aivan kuin kourupeilissä ylösalaisin
käännettyä aikansa taantumuksellisten ja vallankumouksellisten
virtauksien peilikuvaa.
Hra Duhring jaottaa siis yhteiskunnan yksinkertaisimmiksi
alkutekijöikseen ja havaitsee silloin, että yksinkertaisin yhteis
kunta muodostuu vähintään kahdesta ihmisestä. Ja näillä kah
della ihmisellä alkaa hän sitten aksiomaattisesti operoida. Ja
tällöin tarjoutuu ilman mitään pakkoa seuraava moraalinen perusväittämä: “Kaksi ihmistahtoa ovat siis sellaisinaan täysin
toistensa veroiset, ja toinen ei voi vaatia toiselta yhtään mitään
myönteistä”. Täten on “luonnehdittu moraalisen oikeudenmu
kaisuuden perusmuoto”, ja samoin juriidisen oikeudenmukai
suuden perusmuoto, sillä “periaatteellisen oikeuskäsitteen kehit
tämiseksi on meille tarpeen vain aivan yksinkertainen ja alkeel
linen kahden ihmisen suhde”.
Väite että kaksi ihmistä taikka kaksi ihmistahtoa sellaisinaan
ovat täysin tasaveroiset, ei ole mikään aksioomi, se on suurta
liiottelua. Kaksi ihmistä voivat, jopa sellaisinaankin, olla erilai
sia sukupuolen puolesta, ja tämä yksinkertainen tosiasia vie
meidät heti siihen, että yliteiskunnan yksinkertaisimmat alkuainekset — jos hetkiseksi yhdymme tähän lapsellisuuteen —
eivät ole kaksi miestä, vaan mies ja nainen, jotka perustavat
perheen, yhteiskunnallistumisen yksinkertaisimman ja ensimäisen muodon tuotannon tarpeita varten. Mutta tämä ei ollenkaan
sovi hra Duhringille. Sillä toisaalta piti molemmat yhteiskun
nan perustajat tehdä mahdollisimman samanlaisiksi, ja toisaalta
ei edes hra Duhring kykenisi konstruoimaan miehen ja yaimon
moraalista ja oikeudellista tasaveroisuutta alkuperheen avulla.
Siis toinen taikka toinei\: joko on Duhringin yhteiskuntamolekyyli, jonka monistumisen kautta koko yhteiskunnan täytyy ra
kentua, jo alunpitäin tuomittu perikatoon, koska kaksi miestä
keskenään eivät kykene lasta saamaan, taikka täytyy meidän
kuvitella itsellemme kaksi perheenpäätä. Ja tässä tapauksessa
on koko tuo yksinkertainen peruskaava muuttunut vastakoh
dakseen: ihmisten tasaveroisuuden asemesta onkin tässä kor
keintaan perheenpäiden tasaveroisuus, ja koska vaimoilta ei
kysytä, on tässä sitäpaitsi vielä naisten alistettu asema.
Meidän on tässä tehtävä lukijalle se epämieluisa ilmoitus, että
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hän ei nyt pääse irti näistä kahdesta kuulusta miehestä pitkiin
aikoihin. Yhteiskunnallisten suhteiden alalla näyttelevät ne sa
manlaista rollia, kuin tähän asti ovat näytelleet toisten maailmankappalten asujamet, joista nyt toivottavasti olemme suoriu
tuneet. Olipa sitten ratkaistavana talouden, politiikan tai muun
alan kysymys, heti marssivat nämä kaksi miestä esiin ja silmän
räpäyksessä selvittävät kysymyksen “aksiomaattisesti”. Todellisuusfilosoofiinnie erinomainen, luova, systeeminluova keksintö:
valitettavasti on kuitenkin niin, että jos tahdomme antaa kun
nian totuudelle, on sanottava että hän ei ole näitä kahta .miestä
keksinyt. Ne tunnettiin jo koko 18:en vuossadan ajan. Ne esiin
tyivät jo Rousseaun käsitellessä eriarvoisuutta v. 1754, jolloin ne
ohimennen sanoen, aksiomaattisesti todistivat päinvastaista kuin
hra Duhringin väitteissä. Taloustieteilijöillä Adam Smithistä
Ricardoon saakka näyttelevät ne päärollia; mutta siellä olivat
ne ainakin sikäli erilaisia, että kumpikin harjoitti eri ammattia
— useimmin metsästäjän ja kalastajan ammattia — ja vaihtoi
vat tuotteitaan keskenänsä. Ja koko 18:en vuossadan ajan käy
tettiin niitä pääasiassa yksinomaan selvittävänä esimerkkinä, ja
hra Duhringin omaperäisyys on vain sitä, että hän kohottaa tä
män esimerkki-metoodin kaiken yhteiskuntatieteen perusmetoodiksi ja kaikkien historiallisten muotojen mittapuuksi. Helpom
min ei tosiaan voi itselleen laatia “ankaran tieteellistä käsitystä
esineistä ja ihmisistä”.
Saadaksemme perusväittämän, että kaksi miestä ja heidän
tahtonsa ovat täysin toistensa veroiset, emme sitäpaitsi suinkaan
voi käyttää mitä kahta miestä tahansa. Täytyy olla kaksi sel
laista ihmistä, jotka ovat niin tarkoin vapaat kaikesta todelli
suudesta, kaikista maan päällä esiintyvistä kansallisista, talou
dellisista, poliittisista ja uskonnollisista suhteista, kaikista suku
puoli- ja persoonallisista erikoisuuksista, että kumpaisestakaan
ei enää jää jälelle mitään muuta kuin pelkkä käsite: ihminen,
sitten ovat ne kyllä “täysin tasaveroiset”. Ne ovat siis kaksi täy
dellistä aavetta, jotka on manannut esiin sama hra Diihring,
joka kaikkialla vainuaa ja paljastelee “spiritislisiä” taipumuksia.
Näiden kahden aaveen pitää tietysti suorittaa kaikki se, mitä
niiden esiinmanaaja niiltä vaatii, ja juuri sentähden niiden kai
kista taidonnäytteistä muu maailma niin vähän välittää.
Seuratkaamme kuitenkin hra Duhringin aksiomatiikkaa hie
man pitemmälti. Toinen tahto ei voi vaatia toiselta yhtään mi
tään positiivista. Jos toinen sittenkin tämän tekee ja ajaa vaati
muksensa väkivallan avulla lävitse, niin syntyy epäoikeudellinen
tila, ja tämän peruskaavan nojalla hra Diihring selvittää epäoikeuden, väkivallan käytön, orjuutuksen, lyhyesti koko tähän
astisen tuomittavan historian. Juuri näiden kahden miehen
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avulla todisti kuitenkin jo Rousseau yllämainitussa kirjoituk
sessa yhtä aksiomaattisesti aivan päinvastoin, että A ei voi or
juuttaa B väkivallalla, vaan vain siten, että hän saattaa B:n
sellaiseen tilaan, että B ei voi tulla toimeen ilman A:ta; tämä
on hra Duhringille kuitenkin liian materialistinen käsitys. Kat
sokaamme siis samaa asiaa hieman toisin. Jollain saarella on
vain kaksi haaksirikkoutunutta ja he muodostavat yhteiskun
nan. Kumpaisenkin tahto on muodollisesti aivan yhdenveroinen
ja molemmat tunnustavat tämän. Mutta materiaalisesti on ole
massa suuri eriarvoisuus. A on päättävä ja tarmokas, B on epä
röivä, hidas ja vetelä; A on älykäs, B tuhma. Kuinkahan kauan
kestää kun jo A säännöllisesti alistaa tahtoonsa B:n aluksi va
kuuttamalla, sitten totunnaisuudesta, mutta aina vapaaehtoisuu
den muodossa? Säilyköön vapaaehtoisuuden muoto taikka pol
jettakoon se jalkoihin, orjuus on orjuutta. Vapaaehtoista orjuu
teen alistumista tapahtui kautta koko keskiajan. Saksassa aina
30-vuotiseen sotaan asti. Kun Preussissa vv. 1806 ja 1807 tappioi
den jälkeen kumottiin maaorjuus (Hörigkeit) ja sen mukana
armollisten herrojen velvollisuus huolehtia alamaisistaan hädän,
sairauden ja vanhuuden tullen, niin anoivat talonpojat kunin
kaalta että heidät jätettäisiin sittenkin orjuuteen — sillä kuka
heistä muutoin huolta pitäisi puutteen tullen? Tuo kahden mie
hen kaava on siis yhtä hyvin “sovellettavissa” eriarvoisuuteen ja
orjuuteen kuin tasa-arvoisuuteen ja keskinäiseen apuun; ja kos
ka meidän on pakko olettaa heidät perheen päämiehiksi — muu
toin ihmissuku kuolisi —, niin on kaavassa otettu huomioon jo
perinnöllinenkin orjuus.
Jättäkäämme tämä kaikki hetkiseksi sivuun. Olettakaamme,
että hra Duhringin aksiomatiikka on ollut meille vakuuttava ja
me intoilemme molempien tahtojen tasaveroisuuden puolesta,
“yleis-inhimillisen suvereniteetin” puolesta, “yksilön suvereni
teetin” puolesta — tosi komeita sanoja, joihin verraten Stirnerin
“Ainoa” omaisuuksineen jää vain peukaloinniksi, vaikka sekin
voisi vaatia kohtuullisen osansa tästä. Olemme siis nyt kaikki
täysin tasaveroisia ja riippumattomia. Kaikkiko? Ei, eivät sen
tään kaikki. On myös “sallittavia riippuvaisuuksia”, mutta nä
mä saavat selityksensä “perusteista, jotka on etsittävä ei näiden
molempien tahtojen toiminnasta sellaisinaan, vaan kolmannelta
alalta, siis esim. lapsien suhteen niiden itsemääräämisen riittä
mättömyydestä”.
Todellakin! Riippuvaisuuden perusteet eivät ole löydettävissä
molempien tahtojen toiminnasta sellaisinaan! Ei luonnollisesti,
sillä toisen tahdon toimintahan tulee estetyksi! Vaan joltain
kolmannelta alalta! Ja mikä on tämä kolmas ala? Sorretun
tahdon konkreettinen määriteltävyvs riittämättömäksi! Niili
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kauas todellisuudesta on todellisuusfilosoofimme loitonnut, että
abstraktisen ja sisällöttömän sanonnan: tahto suhteen hän jo
pitää “kolmantena alana” todellista sisältöä, tämän tahdon luon
nehtivaa määrättyyttä. Mutta oli miten oli, meidän täytyy todeta,
että tasaveroisuudella on poikkeuksensa. Se ei koske sitä tahtoa,
jota vaivaa itsemääräämisen riittämättömvys. z Peräytyminen
N:o 1.
Edelleen. “Kun peto ja ihminen ovat yhteen henkilöön yhty
neinä, silloin voidaan toisen, täysin inhimillisen henkilön nimes
sä kysyä, pitääkö hänen menettelytapansa olla saman kuin jos hän
olisi vastakkain niinsanoakseni vain inhimillisen persoonan
kanssa . . . olettamuksemme kahdesta moraalisesti eriarvoisesta
persoonasta, joista toisella on jossakin mielessä osana oikea pedonluonne, on senvuoksi tyypillinen perusmuoto kaikille suh
teille, joita tätä eroavaisuutta vastaavasti voidaan tavata ihmis
ryhmissä ja ihmisryhmien välillä”. Ja nyt lukija itse tutustukoon
näihin avuttomiin verukkeihin liittyvään valitusvirteen, jossa
hra Diihring vääntelee ja kääntelee kuin jesuiittapappi kasuistisesti todetakseen, kuinka pitkälle inhimillinen ihminen voi
mennä toimiessaan petomaisia ihmisiä vastaan, kuinka pitkälle
hän voi näitä vastaan käyttää epäluuloa, sotajuonia, jyrkkiä, jo
pa terroristisia, samoin pettämiskeinoja ilman että itse vähän
kään rikkoo muuttumatonta moraalia.
Tasa-arvo siis lakkaa silloinkin kun kaksi henkilöä ovat “mo
raalisesti erilaisia”. Kun näin on, niin eihän lainkaan maksanut
vaivaa manata esiin noita kahta täysin samanveroista miestä,
sillä eihän ole ketään kahta henkilöä, jotka olisivat moraalisesti
aivan samanlaisia. — Eriarvoisuus onkin nähkääs sitä, että toi
nen on inhimillinen persoona ja toinen kantaa itsessään hieman
petoa. Mutta koska ihminen on peräisin eläinkunnasta, niin ih
minen ei koskaan pääse tyyten vapaaksi petomaisuudesta, joten
kysymys voi olla aina vain enennnästä taikka vähemmästä, pe
tomaisuuden taikka inhimillisyyden asteen eroavaisuudesta. Ih
misten jakamisen kahteen jyrkästi erilaiseen ryhmään, inhimil
lisiin ja eläimellisiin, hyviin ja pahoihin, lampaisiin ja pukkeihin, tuntee todellisuusfilosofiaamme lukuunottamatta vain kris
tinusko, jolla aivan johdonmukaisesti on myöskin oma maailman
tuomarinsa, joka jaon suorittaa. Mutta kuka on maailmantuomarina todellisuusfilosofiassa? Tässä pitänee käydä samoin kuin
kristillisessä käytännössä, jossa uskovaiset lampaat itse ottivat
maailmantuomarin viran maallisten pukki-lähimmäistensä suh
teen, ja hyvällä menestyksellä, niinkuin tiedämme. Jos todellisuusfilosoofien lahko joskus saa voimia, ei se tässä suhteessa
varmaankaan jää jälelle maan hiljaisista, uskovaisista. Tämä voi
meille sentään olla samantekevää; meitä kiinnostaa se myönny
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tys, että ihmisten välisen moraalisen erilaisuuden seurauksena
ei tasaveroisuudesta taaskaan jää mitään. Peräytyminen N:o 2.
Vielä kerran edelleen. “Jos toinen toimii totuuden ja tieteen
mukaisesti, mutta toinen jonkun taikauskon taikka ennakkoluu
lon mukaan, niin . . . täytyy pakostakin syntyä keskinäisiä han
kauksia . . . Jos kykenemättömyyttä, raakuutta tai pahaa luonnepyrkimystä on vissi määrä, niin kaikissa tapauksissa on pa
kostakin seurauksena yhteentörmäys . . . Väkivalta on viimei
nen keino muitakin kuin lapsia ja hulluja kohtaan. Kokonais
ten luonnonryhmien ja kulti uuriluokkien käytös saattaa tehdä
väistämättömän välttämättömäksi näiden nurinkurisen vihamie
lisen tahdon alistamisen sen yhteiskunnallisiin normeihin pa
lauttamisen mielessä. Vieras tahto käsitetään tässäkin vielä tasa
oikeudellisena; mutta vahingoittavan ja vihamielisen toimintan
sa nurinkurisuuden takia on se vaatinut tasottamista, ja kun se
kokee väkivaltaa, niin niittää se vain oman epäoikeutensa, vas
tavaikutusta.”
Siis paitsi moraalinen, myöskin henkinen eriarvoisuus riittää
poistamaan molempien tahtojen “täydellisen tasa-arvon” ja sää
tämään moraalin, jonka mukaan ovat oikeutettuja kaikki sivis
tyneiden ryövärivaltioiden konnanteot takapajuisia kansoja vas
taan, aina venäläisten Turkestanissa suorittamiin inhottaviin te
koihin saakka. Kun kenraali Kauffman kesällä 1873 hyökkäsi
tataarilaisen jomudien heimon kimppuun, määräsi hän poltta
maan teltat, teurastamaan naiset ja lapset “hyvään kaukaasialaiseen tapaan”, kuten käsky kuului, niin väitti hänkin, että
jomudien nurinkurisen vihamielisen tahdon alistaminen, yhteis
kunnallisiin normeihin palauttamisen mielessä, oli tullut väistä
mättömän välttämättömäksi ja että hänen käyttämänsä keinot
olivat kaikkein tarkoituksenmukaisimmat; ja joka tahtoo pää
määrän, sen täytyy tahtoa myös keinot. Hän vain ei ollut niin
karkea että kaiken lisäksi olisi vielä pilkannut jomudeja selit
tämällä, että hän kunnioittaa heidän tahtoaan aivan tasaoikeu
dellisena juuri sen kautta, että teurastuttaa heidät tasotuksen
vuoksi. Noiden valittujen, jotka muka toimivat totuuden ja tie
teen mukaan, siis viime kädessä todellisuusfilosoofien on taas
tässäkin konfliktissa ratkaistava, mikä on taikauskoa, ennakko
luuloa, raakuutta, pahaa luonnepvrkimystä ja milloin tarvitaan
väkivaltaa ja alistamista tasotuksen vuoksi. Tasa-arvo on siis nyt
— tasotusta väkivallan avulla, ja toinen tahto tunnustetaan toi
sen puolelta tasaveroiseksi alistamisen kautta. Peräytyminen
N:o 3, joka tässä muuttuu jo häpeälliseksi paoksi.
Ohimennen sanoen, se lause että vieras tahto tunnustetaan
väkivallan kautta tasolettaessa tasaoikeudelliseksi, on vain sen
Hegelin teorian väärennys, jonka mukaan rangaistus on rikolli
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sen oikeutta; “että rangaistus katsotaan rikoksentekijän varsi
naisen oikeuden sisältäväksi, siinä tunnustetaan hänet täysjärki
seksi”. (Oikeusfilosofia, pvk. 100, huomautus.)
Tässä voimme katkaista. On tarpeetonta seurata hra Duhringiä pitemmälle hänen niin aksiomaattisesti toteamainsa tasaarvon, yleis-inhimillisen suvereniteetin jne palo telien hävittämi
seen; havaitaksemme kuinka hän kyllä luo yhteiskunnan kak
sine miehineen, mutta tuottaakseen valtion tarvitsee hän vielä
kolmannen, sillä — sanoaksemme asian lyhyesti — ilman tätä
kolmatta ei voida tehdä mitään enemmistöpäätöksiä, ja ilman
näitä, siis ilman enemmistön valtaa vähemmistön yli ei mikään
valtio voi syntyä; ja kuinka hän sitten vähitellen siirtyy rauhal
lisemmille vesille, konstruoimaan sosialitääristä tulevaisuuden
valtiotaan, jonne meillä on kunnia mennä jonakin kauniina aa
muna hänen luokseen vieraisille. Olemme jo kyllin hyvin näh
neet, että molempien tahtojen täydellinen tasa-arvo on olemassa
vain niin kauan kuin kumpikaan ei mitään tahdo; että tasa-arvo
lakkaa heti kun ne lakkaavat olemasta inhimillisiä tahtoja sel
laisinaan ja muuttuvat todellisiksi, yksilöllisiksi tahdoiksi, kah
den todellisen ihmisen tahdoksi; että lapsuus, vajaajärkisyvs,
n.k. eläimellisyys, luuloteltu taikausko, väitetty ennakkoluulo,
oletettu kyvyttömyys toiselta, kuviteltu inhimillisyys, totuuden ja
tieteen ymmärtämys toiselta puolen, siis jokainen ero molempien
tahtojen laadussa ja niiden mukana olevan älyn laadussa oikeut
taa eriarvoisuuden, joka saattaa mennä aina alistamiseen asti;
mitä vaadimme vielä lisää, kun hra Duhring itse on jo näin juurtavasti perusteitaan myöten murskannut oman tasa-arvorakennukscnsa?
Mutta vaikka olemmekin suoriutuneet hra Duhringin latteasta
ja typerästä tasa-arvokuvitelman käsittelystä, niin emme silti
vielä ole suoriutuneet itse tästä kuvitelmasta, sellaisena kuin se
nimenomaan Rousseaun kautta näytteli teoreettista, suuressa val
lankumouksessa ja sen aikana käytännöllis-poliittista ja vielä
nytkin miltei kaikkien maiden sosialistisessa liikkeessä näytte
lee merkityksellistä agitatoorista osaa. Sen tieteellisen sisällön
toteaminen määrää myöskin sen arvon proletaariselle agitatsiolle.
Kuvitelma, että kaikilla ihmisillä ihmisinä on jotain yhteistä,
ja niin pitkälle kuin tätä yhteistä riittää, ovat he myös yhden
veroisia, on tietysti ikivanha. Mutta tästä tyyten eroava on nyky
aikainen tasa-arvon vaatimus; tämä vaatimus on pikemminkin
sitä, että tuosta yhteisestä ihmisellisyyden ominaisuudesta, tuosta
ihmisten tasaveroisuudesta ihmisinä johdetaan kaikkien ihmis
ten, taikka ainakin kaikkien saman valtion kansalaisten taikka
saman yhteiskunnan jäsenten yhtäläinen poliittinen taikka -yh-
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teiskunnallinen pätevyys. Täytyi kulua vuostuhansia ja on kulu
nut vuostuhansia, ennenkuin tuosta suhteellinen tasaveroisuuden
alkuperäisestä käsityksestä voitiin tulla päätelmään tasaveroi
suudesta valtiossa ja yhteiskunnassa, ennenkuin tämä päätelmä
saattoi näyttää luonnolliselta ja itsestään selvältä. Vanhimmissa,
luontoperäisissä yhteisöissä saattoi tasaoikeudellisuus tulla ky
symykseen korkeintaan yhteisön jäsenten kesken; naiset, orjat ja
vieraat olivat ilman muuta suljetut sen ulkopuolelle. Kreikka
laisten ja roomalaisten keskuudessa näyttelivät eriarvoisuudet
paljon suurempaa osaa kuin mikään tasa-arvo. Vanhan ajan ih
misistä olisi varmasti tuntunut hullulta vaatimus, että kreikka
laisilla ja barbaareilla, vapailla ja orjilla, kansalaisilla ja klien
teillä, Rooman kansalaisilla ja Rooman alamaisilla (käyttääk
semme laajempisisältöistä sanontaa) pitää olla yhtäläinen po
liittinen merkitys. Rooman keisarivallan aikana lakkasivat vä
hitellen kaikki nämä eroavaisuudet, lukuunottamatta vapaiden
ja orjien eroavaisuutta; täten syntyi, ainakin vapaille kansalai
sille, tuo yksityisihmisten tasaveroisuus, jonka pohjalla kehittyi
roomalainen oikeus, täydellisin yksityisomistukseen nojautuvan
oikeuden muoto, minkä tunnemme. Mutta niin kauan kuin oli
olemassa vapaiden ja orjien vastakohta ei voinut olla mitään
puhetta oikeudellisista johtopäätöksistä yleisinhimillisestci tasa
veroisuudesta; tämän näimme vielä hiljattain Pohjois-Amerikan
orjavaltioissa.
Kristinusko tunsi vain yhden ihmisten tasa-arvon, yhtäläisen
perisynnillisyyden, mikä täysin vastasi sen luonnetta orjien ja
sorrettujen uskontona. Sen ohella tunsi se korkeintaan jumalan
valittujen tasa-arvon, jota korostettiin vain aivan alussa. Yhteis
omistuksen jäljet, joita tavataan samoin uuden uskonnon alku
aikoina, olivat pikemmin tulos siitä että vainottujen täytyi pysy
tellä yhdessä, kuin todellisista tasa-arvokuvitteluista. Pappien
ja maallikkojen vastakohdan säätyminen teki hyvin pian lopun
tästäkin kristillisen tasa-arvon aikeesta. — Germaanien vyöry
Länsi-Europaan poisti vuossadoiksi kaikki tasa-arvon kuvitelmat
rakentamalla vähitellen monimutkaisen yhteiskunnallisen ja po
liittisen arvojärjestyksen, jollaista siihen saakka ei ollut ollut;
mutta samalla veti se Länsi- ja Keski-Europan historialliseen
liikuntaan, loi ensikerran yhtenäisen kulttuurialueen ja tällä
alueella ensikerran toisiinsa vaikuttavien ja toisiaan tasapainos
sa pitävien etupäässä kansallisten valtioiden systeemin. Näin
valmisti se sen maaperän, jolla vain myöhempinä aikoina saat
toi nousta kysymys inhimillisestä yhdenvertaisuudesta ja ihmis
oikeuksista.
Feodaalinen keskiaika kehitti sitäpaitsi kohdussaan luokan,
josta edelleen kehittyessään oli tuleva uusaikaisen tasa-arvo-
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vaatimuksen kantaja: porvariston. Porvaristo, joka alkuaan
itse oli feodaalinen sääty, oli kehittänyt etupäässä käsityömäisen
teollisuuden ja tuotteiden vaihdon feodaalisen yhteiskunnan si
sällä suhteellisen korkealle, kun XV vuossadan lopulla suuret
merentakaiset löydöt avasivat sille uuden, avaramman elämän
uran. Euroopan ulkopuolinen kauppa, jota siihen saakka oli
harjoitettu vain Italian ja Levantin välillä, ulotettiin nyt Amcrikaan ja Intiaan asti, ja pian voitti se merkityksessä niin Europan eri maiden keskinäisen kaupan kuin kunkin eri maan sisä
kaupankin. Amerikasta tulvi kulta ja hopea Europaan ja tun
keutui aivan kuin hajottava aine feodaalisen yhteiskunnan kaik
kiin aukkoihin, rakoihin ja huokosiin. Käsityömäinen yritys ei
enää tyydyttänyt kasvavia tarpeita; edistyneimpien maiden joh
tavissa teollisuuksissa astui sen tilalle, manufaktuuri.
Tätä yhteiskunnan taloudellisten elämänehtojen valtavaa mul
listusta ei kuitenkaan heti seurannut yhteiskunnan poliittisen
rakenteen vastaava muutos. Valtiollinen järjestys säilyi edelleen
feodaalisena, kun taas yhteiskunta muuttui yhä ja yhä enemmän
porvarilliseksi. Suurmittainen kauppa, siis nimenomaan kansain
välinen, ja vielä enemmän maailmankauppa vaati vapaita, lii
kunnoissaan esteettömiä tavaranomistajia, jotka sellaisina ovat
tasaoikeudellisia, jotka harjottavat vaihtoa ainakin kullakin
paikkakunnalla kaikille samojen oikeuksien pohjalla. Käsityöstä
manufaktuuriin siirtymisen edellytyksenä on vapaiden työläis
ten olemassaolo — vapaiden toisaalta ammattikuntain kahleista,
toisaalta niistä välineistä, joiden avulla itse voisivat työvoimansa
käyttää — työläisten jotka voivat tehdä tehtailijan kanssa sopi
muksen työvoimansa pestaainisesta, jotka siis ovat sopimus
kumppaneina tämän kanssa tasaoikeudellisia. Ja vihdoin sai
kaikkien inhimillisten töiden tasa-arvo taikka yhtäläinen päte
vyys, koska ja sikäli kuin ne ovat ihmisen työtä ylipäänsä, tie
dottoman mutta vahvimman ilmauksensa uusaikaisen porvaril
lisen talouden arvolaissa, jonka mukaan jonkun tavaran arvon
mittaa siihen sisältyvä yhteiskunnallisesti välttämätön työ.1) Mutta
kun taloudelliset suhteet vaativat vapautta ja tasaoikeudellisuutta, asetti poliittinen järjestys niiden tielle ammattikuntain kah
leet ja erikoisedut jokaisella askeleella. Paikalliset etuoikeudet,
erotustullit, kaikenlaiset poikkeuslait kohtasivat kaupassa paitsi
vieraita taikka siirtomaiden asukkaita, myöskin melko usein
omien valtionkansalaisten kokonaisia kategorioita; ammatti
kuntaiset etuoikeudet olivat kaikkialla ja yhä uudelleen poik
kiteloin manufaktuurin kehityksen tiellä. Missään ei ura ollut
*) Tämän nykyisten tasa-arvokuvitelmien johtamisen porvarillisen yhteiskun
nan taloudellisista ehdoista on ensimäisenä esittänyt Marx “Pääomassa”.
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auki eivätkä mahdollisuudet porvarillisille kilpailijoille yhtä
läiset, ja kuitenkin tämä oli ensimäinen ja yhä pakottavampi
•vaatimus.
Vaatimus, että feodaalisista kahleista on päästävä vapaiksi
ja saatava oikeudellinen tasa-arvo poistamalla feodaaliset eri
arvoisuudet, oli pian pakostakin ottava suuremmat mitat niin
pian kun yhteiskunnan taloudellinen kehitys oli sen päiväjärjes
tykseen nostanut. Kun sitä esitettiin teollisuuden ja kaupan etu
jen lakia, täytyi samaa tasaoikeudellisuutta vaatia myöskin
talonpoikaisten suurille joukoille, jotka orjuuden kaikilla as
teilla, täydellisestä maaorjuudesta alkaen, luovuttivat suurim
man osan työajastaan maksuttomasti armolliselle feodaaliher
ralle ja joiden sen lisäksi täytyi kantaa lukematon määrä
muita suorituksia hänelle ja valtiolle. Toisaalta ei voitu kier
tää vaatimusta, että samoin on poistettava feodaaliset etuoi
keudet, aateliston verovapaus, erinäisten säätyjen poliittiset etu
oikeudet. Ja koska ei enää eletty yhdessä maailmanvaltakunnassa, kuten Rooman valtakunta oli ollut, vaan riippumatto
mien, keskenään tasaveroisina liikeyhteydessä ja porvarillisen
kehityksen likipitäin samalla tasolla olevien valtioiden systee
missä, niin oli selviö, että tämä vaatimus otti yleisen, yksi
tyisen valtion ulkopuolelle ulottuvan luonteen, että vapautta
ja tasa-arvoa julistettiin ihmisoikeuksina. Näiden ihmisoikeuk
sien erikoisesti porvarillista luonnetta kuvaavaa on se, että
Amerikan perustuslaki, ensimäinen joka tunnustaa ihmisoikeu
det, samassa hengenvedossa vahvistaa Amerikassa silloin olevan
mustaihoisten orjuuden: luokkaetuoikeudet julistetaan pannaan,
rotuetuoikeudet pyhitetään.
Tunnettu asia, että porvaristoa siitä hetkestä alkaen, jona
se astuu ulos feodalismin vankeudesta, jona keskiaikainen
sääty muuttuu uusiaikaiseksi luokaksi, seuraa aina ja väistä
mättömästi sen varjo, proletariaatti. Samoin porvarillisia tasa-arvovaatimuksia seuraavat proletaariset tasa-arvovaatimukset. Siitä hetkestä alkaen, jona porvarillinen vaatimus luokkaetuoikeuksien poistamisesta asetettiin, astuu sen rinnalle prole
taarinen vaatimus itse luokkien hävittämisestä — aluksi uskon
nollisessa muodossa, lainauksena alkukristillisyydeltä, myöhem
min itse porvarillisiin tasa-arvoleorioihin nojattuna. Proletaa
rit ottavat porvariston sanasta kiinni: tasa-arvo ei saa olla
pelkästään näennäinen, ei pelkästään valtiollisella alalla, se
pitää toteuttaa myöskin tosiasiassa, myöskin yhteiskunnallisella,
taloudellisella alalla. Nimittäin siitä pitäin kun Ranskan por
varisto suuresta vallankumouksesta aikain on asettanut etualalle
porvarillisen tasa-arvon, on Ranskan proletariaatti isku iskulla
vastannut sille yhteiskunnallisen, taloudellisen tasa-arvon vaa
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timuksella, ja tasa-arvo on tullut erikoisesti Ranskan proleta
riaatin taisteluhuudoksi.
Tasa-arvon vaatimuksella proletariaatin suussa on näinollen
kaksinkertainen merkitys. Joko se on — ja näin nimenomaan
on aivan alkuaikoina, esim. talonpoikaissodassa — luonnollisia
vastavaikutusta huutavia yhteiskunnallisia eriarvoisuuksia vas
taan, rikkaiden ja köyhien, herrojen ja orjien, yltäkylläisten
ja nälkäisten vastakohtaa vastaan; sellaisena on se vallanku
mouksellisen vaiston yksinkertainen ilmaus, ja siinä, mutta
vain siinä, on sen oikeutus. Taikka on se syntynyt vastavai
kutuksena porvarillista tasa-arvovaatiinusta vastaan, vetää tästä
enemmän tai vähemmän oikeita, pitemmälle ulotettuja vaati
muksia, palvelee agitatsiovälineenä nostatettaessa työväkeä ka
pitalisteja vastaan kapitalistien omilla väitteillä, ja tässä tapauk
sessa pysyy se pystyssä ja kaatuu yhdessä porvarillisen tasa-ar
von kanssa. Kummassakin tapauksessa on proletaarisen tasa-arvovaatimuksen todellisena sisältönä luokkien hävittämi
sen vaatimus. Olemme tästä esimerkkejä antaneet ja löy
dämme niitä vielä yllin kyllin kun tulemme hra Duhringin
tulevaisuuskuvitelmiin.
Näin on tasa-arvon kuvitelma niin porvarillisessa kuin
proletaarisessakin muodossaan itse historiallinen tuote, jonka
ilmestymiseen tarvittiin määrätyt historialliset olot, ja näiden
edellytyksenä taas on pitkä esihistoria. Se siis on kaikkea
muuta mutta ei mikään ikuinen totuus. Ja jos se siis nyt
laajan yleisön silmissä näyttää — jossakin merkityksessä —
ilman muuta selvältä, jos sillä, kuten Marx sanoo, “jo on
kansan ennakkoluulon lujuus”, niin se ei ole sen aksiomaatti
sen totuuden vaikutusta, vaan sen vaikutusta että XVIII vuossadan aatteet ovat yleisesti levinneet ja säilyttäneet ajanmu
kaisuutensa. Kun siis hra Duhring voi noin ilman muuta
panna nuo kaksi kuulua miestänsä tasa-arvon pohjalla ta
loutta pitämään, niin käy se vain sentähden, että kansan en
nakkoluulo ottaa tuon aivan luonnollisena asiana. Todellakin,,
hra Duhring nimittää filosofiaansa luonnolliseksi, koska hän
lähtee vain asioista, jotka hänestä näyttävät aivan luonnolli
silta. Mutta minkätähden ne hänestä luonnollisilta näyttävät,
sitä hän ei kylläkään kysy.
XI. Moraali ja oikeus. Vapaus ja välttämättömyys.

“Perustana tässä kurssissa poliittiselta ja juriidiselta alalta
esitetyille periaatteille ovat mitä syvimmälle ulottuvat erikois
tutkimukset. Sentähden... pitää lähteä siitä, että tässä... on
kysymyksessä juristisen ja valtiotieteellisen alan tuloksien joh
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donmukainen esittäminen. Erikoistutkimukseni alana oli alun
perin lakitiede, ja sille olen omistanut paitsi tavalliset kolme
teoreettisen valmennuksen vuotta yliopistossa, myöskin kolmen
vuoden aikana käytännöllisessä tuomarityössä ollessani jatke
tun, erikoisesti sen tieteellisen sisällön syventämiseen suunna
tun tutkimuksen... Yksityisoikeudellisten suhteiden ja vastaa
vien juriidisten puutteiden kritiikki ei varmasti myöskään olisi
voinut esiintyä näin varmana, jos itse ei olisi tietänyt kaikkialla
tuntevansa niin ammattialan heikot kuin sen vahvatkin puolet.”
Miehen, joka itse on oikeutettu näin itsestään sanomaan,
täytyy jo etukäteen herättää luottamusta, varsinkin verrattuna
"‘joskus, oman tunnustuksensa mukaan laiminlyötyihin hra
Marxin oikeustutkimuksiin”. Meidän täytyy sentähden ihme
tellä, että noin varmana esiintyvä yksityisoikeudellisten suh
teiden kritiikki rajottuu vain kertomaan meille, että “lakitie
teen tieteellisyys... ei ole pitkällekään päässyt”, että positii
vinen porvarillinen oikeus on epäoikeutta, se kun pyhittää väkivaltaomistuksen ja että rikosoikeuden “luonnollinen perusta”
on kosto — väite, jossa epäilemättä uutta on vain mystillinen
sanapuku “luonnollinen perusta”. Valtiotieteelliset tulokset rajottuvat noiden kolmen tunnetun miehen käsittelyyn, joista
yksi yhä vielä harjottaa väkivaltaa toisia kohtaan, ja tämän
yhteydessä hra Duhring oikein tosissaan tutkii, toinen vaiko
kolmas se ensin otti käytäntöön väkivallan ja orjuuden.
Seuratkaamme sentähden hieman pitemmälti itsevarman ju
ristimme perinpohjaisia erikoistutkimuksia ja kolmivuotisen
käytännöllisen tuomarityön syventämää tieteellisyyttä.
Lassallesta kertoo hra Duhring meille, että hänet “erään
lippaan varastamisyrityksen aiheuttamisesta" asetettiin syyttee
seen, “ilman että tuomiota kuitenkaan olisi langetettu, koska
voitti silloin vielä mahdollinen n.s. vapauttaminen täysien to
distusten puutteessa.. . . tämä puolittainen vapauttaminen.”
Se juttu Lassallea vastaan, josta tässä on puhe, käsiteltiin
kesällä 1848 valamiesoikeudessa Kölnissä, jossa, samoin kuin
miltei koko Reinin maakunnassa, oli voimassa ranskalainen
rikosoikeus. Vain poliittisiin juttuihin ja rikoksiin oli poikkeuk
sellisesti sovellettu Preussin maaoikeutta, mutta jo huhtikuussa
1848 kumosi Camphausen jälleen tämän poikkeusmääräyksen.
Ranskalainen oikeus ei lainkaan tunne Preussin maaoikeuden
löyhää kategoriaa: jonkun rikoksen “aiheuttaminen”, puhumat
takaan jonkun rikoksen yrityksen aiheuttamisesta. Se tuntee
vain yllytyksen rikokseen, ja tämänkin, ollakseen rangaistava,
pitää tapahtua “lahjuksien, lupauksien, uhkauksien, auktori
teetin taikka voiman väärinkäyttämisen, kavalien viekottelujen taikka rangaistavien keinojen kautta” (Code penal, art. 60).
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Preussilaiseen maaoikeuteen syventynyt virallinen ministeriö,aivan samoin kuin hra Diihring, ei hoksannut oleellista eroa
aivan täsmällisen ranskalaisen määräyksen ja maaoikeuden
häilyvän epämääräisyyden välillä, nosti Lassallea vastaan tendenssijutun ja epäonnistui loistavasti. Sillä sitä, että ranska
lainen rikosprosessi muka tuntee Preussin maaoikeuden “va
pauttamisen täysien todistuksien puutteessa”, tämän puolittai
sen vapauttamisen, sitä voi väittää vain se, joka ei tiedä yh
tään mitään nykyaikaisen ranskalaisen oikeuden alalta; tämä
oikeus tuntee rikosprosessissa vain tuomion ja vapautuksen,
ei mitään väliastetta.
Näin olemme tilaisuudessa pakostakin sanomaan, että jos
Code Napoléon joskus olisi ollut hra Diihringin kädessä, ei
hän ilmeisesti olisi voinut noin varmana soveltaa Lassalleen
tätä “korkean tyylin historian esitystä”. Meidän täytyy siis
todeta, että ainoa nykyaikais-porvarillinen, Ranskan suuren
vallankumouksen yhteiskunnallisille saavutuksille perustuva ja
ne juridiikan kielelle kääntävä lakikirja, nykyinen ranskalai
nen oikeus, on hra Dähringille tyyten tuntematon.
Toisessa kohden, arvosteltaessa Ranskan esikuvan mukaan
koko mannermaalle tuotua äänienemmistöllä asioita ratkovaa
valamiesoikeutta, opetetaan meille: “Niin, voidaan jopa tutus
tua siihen, muutoin ei edes historiallisestikaan esimerkittömään
ajatukseen, että tuomitseminen äänten jakaatuessa olisi täydel
lisessä yhteiskunnassa kuuluva mahdottomiin säädöksiin...
Kuitenkin täytyy tämän vakavan ja syvästi henkevän käsitystavan, niinkuin jo ylempänä on huomautettu, näyttää peri
tyille laitoksille sopimattomalta, koska se on niille liian hyvä.”
Hra Diihring ei taaskaan tiedä, että englantilaisen yleisen
oikeuden, s.o. ylimuistoisista ajoista, siis ainakin XIV vuossadasta alkaen voimassaolevan kirjoittamattoman tapaoikeuden
mukaan on valamiesten yksimielisyys ehdottoman välttämätön
paitsi rikosoikeudellisissa tuomioissa, myöskin tuomioissa si
viilijutuissa. Tuolla vakavalla ja syvän henkevällä käsitysta
valla, joka hra Diihringin mukaan on liian hyvä nykymaailmalle,
on siis Englannissa ollut lain voima jo pimeällä keskiajalla,
ja on se siirretty Englannista Irlantiin, Amerikan Yhdysval
toihin ja Englannin kaikkiin siirtomaihin, ilman että hra Diih
ringin perin pöhjaisimmat erikoistutkimukset olisivat siitä edes
puolta sanaa ilmaisseet. Valamiesten yksimielisyyttä vaativa
alue on siis äärettömän suuri Preussin maaoikeuden mitättö
mään pätevyyspiiriin verraten, enemmänkin, se on laajempi
kuin kaikki ne alueet yhteensä, joilla valamiesten enemmistö
ratkaisee. Paitsi sitä, että hra Diihringille on tyyten tuntematon
ainoa nykyaikainen, ranskalainen oikeus, hän on myös yhtä
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tietämätön sen ainoan germaanisen oikeuden suhteen, joka
tähän asti on kehittynyt roomalaisesta oikeudesta riippumatta
ja laajentunut kaikkiin maanosiin, — tarkoitan englantilaista
oikeutta. Miksi hän ei tätä tiedä? Juriidisen ajattelutavan
englantilainen laji nähkääs “ei toki kestänyt Saksan maaperällä
klassillisten roomalaisten juristien puhtaissa käsitteissä toi
meenpannun kouluutuksen rinnalla”, sanoo hra Diihring ja
jatkaa: “mitä onkaan englantia puhuva maailma lapsellisesti
väänneltyine kielineen meidän luonnonraikkaaseen kielimuodostukseemme verraten?” — Johon voimme vastata vain Spinozan sanoilla: ignorantia non est argumentum, tietämättö
myys ei ole mikään todistus.
Tämän jälkeen emme voi tulla mihinkään muuhun lopputu
lokseen kuin että hra Diihringin perinpohjaisiminat erikois
tutkimukset supistuivat siihen, että hän kolmena vuonna teo
reettisesti lakitieteen tiedekunnassa ja edelleen kolmena vuonna
käytännöllisesti syventyi jaloon preussiläiseen maaoikeuteen.
Ja sekin on tosin sangen ansiokasta, ja • riittävää jollekin
oikein kunnianarvoisalle vanha-preussiläiselle piirikunnan tuo
marille taikka asianajajalle. Mutta kun ryhtyy laatimaan oi
keusfilosofiaa kaikille maailmoille ja ajoille, pitäisi toki myös
jossain määrin olla selvillä sellaisten kansojen kuin ranska
laisten, englantilaisten ja amerikalaisten oikeudellisista suh
teista, kansojen jotka historiassa ovat näytelleet kokonaan toi
senlaista osaa kuin Saksan kulma, jossa preussiläinen maa
oikeus kukoistaa. Katsokaamme sentään eteenpäin.
“Paikallisten, maakunta- ja maaoikeuksien kirjava seos, oi
keuksien jotka mitä eriskummaisimmalla tavalla joskus ta
paoikeutena, joskus kirjoitettuna lakina, usein tärkeimmät ky
symykset puhtaaseen sääntömuotoon puettuina käyvät ristiin
mitä erilaisimmissa suunnissa — tämä epäjärjestyksen ja ris
tiriidan näytekokoelma, jossa yksityisseikat kumoavat yleisen
ja sitten taas yleisyys sortaa erikoista, ei todellakaan ole omansa
kirkasta oikeustajuntaa kenessäkään... mahdolliseksi teke
mään”. — Mutta missä vallitsee tämä sekasotkun tila? Taas
kin Preussin maaoikeuden pätevyyspiirissä, jossa tämän maa
oikeuden rinnalla, ylä- taikka alapuolella- on kaikenlaisilla
maakuntaoikeuksilla, paikallissäännöillä, siellä täällä myös ylei
sellä oikeudella ja muulla roskalla mitä erilaisimpia suhteel
lisia pätevyysasteita ja aiheuttavat kaikkien käytännöllisten
juristien puolelta sen hätähuudon, jonka hra Diihring tässä
niin myötämielisenä toistaa. Hänen ei ollenkaan tarvitse jättää
rakastamaansa Preussia, hänen tarvitsee mennä vain Reinille
saadakseen vakuuden siitä, että siellä kaikesta tästä ci enää
seitsemäänkymmeneen vuoteen ole ollut mitään puhetta — lain
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kaan puhumatta muista sivistysmaista, joissa tuollainen van
hentunut järjestys jo kauan sitten on poistettu.
Edelleen: “Vähemmän karkealla tavalla esiintyy luonnol
lisen yksilöllisen vastuun verhoaminen kollegioiden taikka mui
den virastolaitoksien salaisten ja samalla anonyymisten yhteistuomioiden ja yhteiskäsittelyjen kautta, jotka naamioivat
jokaisen jäsenen henkilökohtaisen osan’’. Ja toisessa kohdassa:
“Nykyisessä tilassamme tuntuu yllättävältä ja äärimäisen anka
ralta vaatimus, että ei tahdota tietää mitään yksilövastuun
verhoamisesta ja peittämisestä kollegioiden kautta”. — Hra
Diihringille on mahdollisesti yllättävä ilmoitus se, kun sanon
hänelle, että englantilaisen oikeuden alueella on tuomarikollegion jokaisen jäsenen erikseen annettava ja perusteltava tuo
mionsa julkisessa istunnossa; että hallituskollegiot, joita ei
ole valittu ja jotka eivät julkisesti käsittele asioita eivätkä
äänestä julkisesti, ovat etupäässä preussiläinen laitos ja useim
missa muissa maissa tuntematon laitos, ja että sentähden sen
vaatiminen voi olla yllättävä ja äärimäisen ankara nimenomaan
vain — Preussissa.
Samoin koskevat hänen valittelunsa kirkon pakkovaltaisesta
sekaantumisesta syntymä-, avioliitto, kuolema- ja hautaustapauksiin kaikista suuremmista sivistysmaista ainoastaan Preus
sia, eikä sitäkään enää siviilirekisterin hyväksymisen jälkeen.
Minkä hra Diihring saa aikaan vain “sosialitäärisen” tulevaisuustilan avulla, sen on jopa Bismarck sillä välin ratkaissut
yksinkertaisen lain kautta. — Samoin “valituksessa juristien
puutteellisesta vaimentumisesta ammattiinsa”, joka on laajen
nettavissa myös “hallintoviranomaisiin”, on viritetty erikoisesti
preussiläinen valitusvirsi; ja itse tuo naurettavuuteen asti liioi
teltu juutalaisviha, jota hra Diihring jokaisessa tilaisuudessa
purkaa, on, ei kyllä erikoisesti preussiläinen, mutta sentään
Elben itäpuolen ominaisuus. Tämä sama todellisuusfilosoofi,
joka niin ylevästi halveksii kaikkia ennakkoluuloja ja taikaus
koa, vajoaa itse niin syvälle persoonallisiin oikkuihin, että
nimittää keskiajan tekopyhyydeltä perittyä kansan ennakko
luuloa juutalaisia vastaan “luonnollisiin perusteisiin” nojautu
vaksi “luonnontuomioksi” ja harhautuu aivan hulluuden huippuväitteeseen: “sosialismi on ainoa voima, joka kykenee pitä
mään puolensa vahvemmin juutalaisilla sekotettuja kansantiloja vastaan” (juutalaisilla sekotettu tila! miten luonnonraikasta saksankieltä!).
Riittää. Juriidisella oppineisuudella kehuskelun taustana
ovat — paraassa tapauksessa — aivan tavallisen vanha-preussiläisen juristin aivan tavalliset ammattitiedot. Se oikeusopil
linen ja valtiotieteellinen ala, jonka tuloksia hra Diihring meille
F. Engels Anti-Duhring — 7
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johdonmukaisesti esittää, “peittyy” Preussin maaoikeuden pätevyyspiirillä. Paitsi jokaiselle juristille, nyt jopa Englannissa
niin suhteellisen tuttua roomalaista oikeutta, rajottuvat hänen
oikeusopilliset tietonsa yksinomaan Preussin maaoikeuteen,
tuohon valistuneen patriarkallisen despotismin lakikirjaan, joka
on kirjoitettu sellaisella saksankielellä, kuin olisi hra Diihring
sen avulla kielikoulun käynyt, ja joka moraaliselityksineen,
juriidisine epämääräisyyksineen ja sisällöltömyyksineen, kepiniskuineen piinaus- ja rankaisukeinona kuuluu kokonaan val
lankumousta edeltäneeseen aikaan. Mikä sen yli käy, se on hra
Diihringille pahasta — niin uudempi porvarillinen ranskalainen
oikeus kuin englantilainenkin oikeus aivan omaperäisine kehityksineen ja koko mannermaalla tuntemattomine persoonal
lisen vapauden takeineen. Filosofialla joka “ei jätä voimaan
mitään pelkästään näennäistä horisonttia, vaan mahtavassa ku
moavassa liikunnassaan avaa ulkoisen ja sisäisen luonnon
kaikki maat ja taivaat” — sillä on todellisena horisonttinaan
— kuuden vanhapreussiläisen provinssin ja vielä parin muun
maakaistaleen rajat, joiden sisällä tuo jalo maaoikeus on voi
massa; ja tämän horisontin toisella puolella ei se avaa maita
eikä taivaita, ei ulkoista eikä sisäistä luontoa, vaan vain pal
jastaa ruovin tietämättömyyden sen suhteen, mitä muussa
maailmassa tapahtuu.
Moraalia ja oikeutta ei voida oikeinkäsitellä joutumatta
kysymykseen n.s. vapaasta tahdosta, ihmisen syyntakeisuudesta,
vapauden ja välttämättömyyden suhteesta. Todellisuusfilosofiallakin on tälle kysymykselle jopa kaksikin ratkaisua.
“Kaikkien väärien vapausteoriain tilalle on asetettava sen
suhteen kokemusperäinen ominaisuus, jossa järkiperäinen har
kinta toiselta ja vaistovaraiset vietit toiselta puolen ikäänkuin
yhtyvät yhdeksi keskivoimaksi. Dynamiikan tämän lajin pe
rustavat tosiasiat on otettava havainnosta ja yleensä laadun
ja määrän mukaan sovellettava, niin hyvin kuin se käy,
vielä esiintymättömän tapahtuman ennakkoarviointiin. Paitsi
sitä että täten perinpohjin raivataan pois ne typerät kuvitel
mat sisäisestä vapaudesta, joita vuostuhansien ajat on naker
reltu ja märehditty, saadaan näiden tilalle myös jotain myön
teistä, jota voidaan käyttää elämän käytännölliseen järjestämi
seen.” — Tämän mukaan on vapaus sitä, että järkiperäinen
harkinta vetää ihmisiä oikealle, järjettömät vietit vetävät heitä
vasemmalle, ja tämän voimien suunnikkaan yhteydessä todel
linen liikunta tapahtuu halkaisijan suuntaan. Vapaus olisi siis
harkinnan ja vietin, ymmärryksen ja ymmärtämättömyyden
keskiarvo, ja sen aste olisi jokaisen yksilön suhteen määrät
tävissä “persoonallisen yhtälön” avulla, astronoomista sanon
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taa käyttääksemme. Mutta muutamaa sivua myöhemmin sano
taan: “Perustamme moraalisen vastuullisuuden vapaudelle,
joka meille ei kuitenkaan merkitse mitään enempää kuin tie
toisten vaikutinten vastaanottavaisuutta luonnollisen ja hanki
tun ymmärryksen mukaan. Kaikki tällaiset vaikutteet tehoavat
mahdollisen vastakohdan havainnista huolimatta toiminnoissa
välttämättömästi kuin luonnonlaki; mutta juuri tähän sivuuttamattomaan pakkoon perustamme laskelmamme silloin kun
moraaliseen vipuun tartumme.”
Tämä toinen vapauden määritelmä, joka aivan ujostele
matta lyö edellistä korvalle, on taaskin vain Hegelin käsityksen
äärimäistä vulgärisointia. Hegel oli ensimäinen, joka oikein
esitti vapauden ja välttämättömyyden suhteen. Vapaus on hä
nelle välttämättömyyden tuntemusta. “Sokea on välttämättö
myys vain sikäli kuin sitä ei ole ymmärretty”. Vapaus ei ole
unelmoitua riippumattomuutta luonnon laeista, vaan näiden
lakien tuntemusta ja siten saatu mahdollisuus pakottaa nämä
lait suunnitelmallisesti vaikuttamaan määrättyjen tarkoituspe
rien hyväksi. Tämä koskee yhtä hyvin ulkoisen luonnon la
keja kuin niitäkin lakeja, jotka säännöstelevät itse ihmisen
ruumiillista ja henkistä olemista — kaksi lakien luokkaa, jotka
voimme erottaa toisistaan korkeintaan mielikuvituksessamme,
mutta emme todellisuudessa. Tahdon vapaus ei senvuoksi ole
mitään muuta kuin kyky tehdä ratkaisu asiantuntemuksella.
Siis mitä vapaampi ihmisen päätelmä jonkun kysymyksen
suhteen on, sitä suuremmalla välttämättömyydellä on tämän
päätelmän sisältö määrätty; kun sitävastoin tietämättömyyteen
perustuva epävarmuus, joka näköjään mielivaltaisesti valitsee
jonkun monista erilaisista ja ristiriitaisista ratkaisumahdolli
suuksista, nimenomaan tämän kautta osoittaa kypsvmättömyytensä hallitsemaan niitä esineitä, joita sen juuri piti hallita.
Vapaus on siis luonnon välttämättömyyksien tuntemukseen pe
rustuvaa valtaa itsemme ja ulkoisen luonnon yli; se on siten
välttämättä historiallisen kehityksen tuote. Ensimäiset, eläin
kunnasta erottuvat ihmiset olivat kaikessa oleellisessa yhtä epä
vapaita kuin eläimet itse; mutta jokainen edistysaskel kult
tuurissa oli askel vapautta kohti. Ihmiskunnan historian kyn
nyksellä on keksintö, että mekaaninen liikunta muuttuu läm
möksi: tulen tuottaminen hankaamalla; tähänastisen kehityksen
päätteessä on keksintö, että lämpö muutuu mekaaniseksi liik
keeksi: höyrykone. — Ja huolimatta jättiläismäisestä vapautta
vasta mullistuksesta, minkä höyrykone yhteiskunnallisessa
maailmassa suorittaa —- se ei ole vielä puoliksikaan suoritettu —,
sittenkin on epäilyn ulkopuolella se, että hankaustuli sen vielä
voittaa maailmanvapauttavan vaikutuksen puolesta. Sillä han7*
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kaustuli antoi ihmiselle ensi kerran vallan luonnonvoiman
yli ja erotti hänet siten lopullisesti eläinkunnasta. Höyrykone
ei koskaan kykene aikaansaamaan niin valtavaa hyppäystä
ihmiskunnan kehityksessä, niin varmasti kuin se meistä on
kin kaikkien niiden, tälle höyrykoneelle nojautuvien valtavien
tuotantovoimien edustaja, joiden avulla vain käy mahdolliseksi
se yhteiskunnan tila, jossa ei ole mitään luokkaeroja, ei enää
mitään huolta yksilöllisistä elämänvälineistä, ja jossa ensi ker
ran voi olla puhetta todellisesta inhimillisestä vapaudesta, siitä
että ollaan sopusoinnussa tunnettujen 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, että koko tähänastinen historia on määriteltävissä
sen ajanjakson historiaksi, joka on kulunut siitä hetkestä, jona
käytännöllisesti keksittiin mekaanisen liikunnan muuttuminen
lämmöksi, siihen hetkeen jona samoin keksittiin lämmön muut
tuminen mekaaniseksi liikunnaksi.
Hra Duhring käsittelee historiaa hieman toisin. Erehdyksien,
tietämättömyyden ja raakuuden, väkivallan ja orjuutuksen
historiana on se todellisuusfilosofiaa ylimalkaan inhoittava
esine; mutta erikoisesti jakautuu se kahteen suureen osaan ni
mittäin 1) materian itselleen samaisesta tilasta Ranskan suu
reen vallankumoukseen saakka, ja 2) Ranskan vallankumouk
sesta hra Diihringiin saakka; ja tällöin 19 vuosisata jää “vielä
oleellisesti taantumukselliseksi, niin, sitä on se (!) henkisessä
suhteessa vieläkin enemmän kuin 18 vuossata”, mutta kuiten
kin kantaa se kohdussaan sosialismia, ja näinollen “valtavam
man uudestiluomisen itua kuin Ranskan vallankumouksen
edeltäjät ja sankarit aavistivatkaan (!)”. Todellisuusfilosofian
halveksunta tähänastista historiaa kohtaan oikeutetaan seuraa
vasti: “Niillä muutamilla vuosluhansilla, joilta on jotakin his
toriallista muistelmaa alkuperäisten merkintöjen välittämänä, ei
niiden tähän saakka luominen inhimillisille laitoksineen ole
suurtakaan arvoa, kun ajatellaan tulevien vuostuhansien sar
jaa... Ihmissuku on kokonaisuutena vielä perin nuori, ja kun
tieteellisellä muistelulla kerran on takanaan kymmenet tuhan
net vuodet tuhansien asemesta, niin tulee laitoksiemme henki
sesti epäkypsällä lapsuudella olemaan epäämätöntä arvoa it
sestään ymmärrettävänä edellytyksenä, kun sitten meidän ai
kaamme arvioidaan harmaana muinaisuutena.”
Pysähtymättä viimeisen lauseen todellakin “luonnonraikkaaseen kielenmuodostukseen” huomautamme vain kahdesta sei
kasta: Ensiksi, että tämä “harmaa muinaisuus” tulee joka
tapauksessa säilymään erikoisen kiintoisana historiallisena jak-
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sona kaikille tuleville sukupolville, koska se on kaiken myöhäis^emmän, korkeamman kehityksen perusta, koska sen lähtö
kohtana on ihmisen muodostuminen eläinkunnasta ja sen si
sältönä sellaisten vaikeuksien voittaminen, joita tulevaiset yh
teiskunnallistaneet ihmiset eivät koskaan enää kohtaa. Ja toi
seksi, että tämän harmaan muinaisuuden, johon verraten tule
vaiset historialliset aikakaudet, joita nämä vaikeudet ja esteet
eivät enää pidätä, lupaavat tyyten toisenlaisia tieteellisiä, tek
nillisiä ja yhteiskunnallisia tuloksia, että tämän muinaisuuden
päätekohta on joka tapauksessa sangen omituisesti valittu
hetki ohjeiden esittämiseen tuleville vuostuhansille, viimeisen
asteen lopullisten totuuksien, muuttumattomien totuuksien, ja
juurtavien käsityksien esittämiseen, nämä kun on keksitty tä
män meidän niin varmasti “taantumuksellisen” ja “taantuvan”
vuossadan henkisesti epäkypsän lapsuuden perustalla. Täytyy
olla nimenomaan filosoofinen Richard Wagner — kuitenkin il
man Wagnerin lahjakkuutta — ollakseen näkemättä, että
kaikki nuo halveksuvat lausunnot, joita heitellään tähänasti
sesta historiallisesta kehityksestä, takertuvat myöskin sen ole
tettuun viimeiseen tulokseen — niinsanottuun todellisuusfilosofiaan.
Uuden juurtuvan tieteen merkittävimpiä paloja on se osa,
jossa käsitellään elämän yksilöllistymistä ja elämänarvon ko
hoamista. Pidättämättömänä suihkuna pursuaa tässä kautta
koko kolmen luvun esiin oraakkelimaisten lauseparsien tulva.
Ikävä, että meidän täytyy rajottua vain pariin lyhyeen näyt
teeseen.
“Kaiken aistimisen ja samalla kaikkien subjektiivisten elä
mänmuotojen syvempi olemus perustuu tilojen differensiin. ..
Täydellisestä (!) elämästä voidaan kuitenkin ilman muuta (!)
osoittaa, että se ei ole pysyväinen tila, vaan on siirtymistä
toisesta elämäntilanteesta toiseen, jonka kautta elämäntunne ko
hoaa ja ratkaisevat kiihokkeet kehittyvät... Likipitäin itselleen
samaisella, niinsanoaksemme laiskuudenjähmetykseen ja ikään
kuin samaan tasapainotilaan jäävällä tilalla, olipa sen laatu
sitten mikä tahansa, ei ole suurta merkitystä olemisen kokei
lulle... Tottumus ja niinsanoaksemme kotiutuminen tekee
sen täydellisesti indifferentiksi ja välinpitämättömäksi, mikä ei
erikoisemmin eroa kuolemantilasta. Korkeintaan tulee tähän
vielä lisäksi ikävän piina eräänlaisena kielteisenä elämänkiihotuksena... Patoutuneessa elämässä sammuu yksilöiltä ja
kansoilta kaikki intohimo ja kiinnostus olemassaoloon. Mutta
meidän differenssin lokimme on se, josta saavat selvityksensä
kaikki nämä ilmiöt.”
Uskomatonta, kuinka nopeasti hra Diihring saa aikaan pe-
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rusteitaan myöten omaperäiset tuloksensa. Tuskin on todellisunsfilosofian kielelle käännetty se ylimalkainen sanonta, että
samojen hermojen jatkuva kiihotus taikka saman kiihotuksen
jatkuminen väsyttää jokaista hermoa ja jokaista hermosys
teemiä — mikä jo vuoskausia on ollut luettavissa jokaisesta
fysiologian käsikirjasta ja minkä jokainen filisteri tietää omasta
kokemuksestaan —, tuskin on tämä ikivanha latteus tullut
käännetyksi siihen mystilliseen muotoon, että kaiken aistimi
sen syvempi olemus perustuu tilojen differenssiin, kun se jo
muuttuu “meidän differenssin laiksemme”. Ja tämä differens
sin laki tekee “täydelleen selitettäviksi” kokonaisen sarjan il
miöitä, jotka vuorostaan eivät ole mitään muuta kuin kuvailuja
ja esimerkkejä vaihtelun miellyttävyydestä, jotjia kaikkein
tavallisimmalle filisteriymmärryksellekään eivät kaipaa yhtään
mitään selityksiä ja jotka viittauksesta tuohon oletettuun dif
ferenssin lakiin eivät tule hiluistakaan selvemmiksi.
Multa “meidän differenssin lakimme” juurtavuus ei ole
tällä tullut vielä läheskään tyhjiin ammennetuksi: “Ikäkausien
vaihtuminen ja elämänsuhteiden muutoksien tulo niiden yh
teydessä tarjoavat oikein läheisen esimerkin meidän differenssiperiaatteemme havainnollistnttamista varten. Lapsi, poika,
nuorukainen ja mies tuntevat kunkinaikaisen elämäntunteensa
vahvuutta vähemmän jo vakaantuneiden tilojen kautta, joissa
he ovat, kuin toisesta toiseen tilaan siirtymisvaiheiden kautta.”
Siinä ei vielä kylliksi: “Meidän differenssin lakimme voi saada
vielä kaukaisemmankin sovellutuksen, jos otetaan huomioon se
tosiasia, että jo koetun taikka suoritetun toistamisella ei ole
mitään ärsykettä”. Nyt voi lukija itse kuvitella sen oraakkeli
maisen loruilun, jolle yllä esitetyt syvät ja juurtuvat lauseel
tarjoavat kiinnekohdan; hyvinkin saattoi hra Duhring kirjansa
lopussa voitonriemuissaan huudahtaa: “Elämänarvon arvioi
mista ja kohottamista varten oli differenssin laki sekä teoreet
tisesti että käytännöllisesti ratkaiseva!” Samoin hra Diihringin suorittamaa yleisönsä henkisen arvon arviointia varten: hä
nen täytyy uskoa, että se on pelkkiä aaseja taikka filisterejä.
Edelleen saamme seuraavat erittäin käytännölliset elämän
ohjeet: “Keino pitääkseen valveilla kokonaiskiinnostusta elä
mään” (kaunis tehtävä filistereille ja niille, jotka tahtovat filistereiksi tulla!) “on siinä että annetaan yksityisten, niinsanoaksemme elementtaaristen kiinnostusten, joista kokonaisuus
muodostuu, kehittyä taikka vuorotella toinen toisensa perään
luonnollisten väliaikojen jälkeen. Myöskin samanaikaisesti on
samalle tilalle hyödyllistä käyttää alempien ja helpommin tyy
dytettävissä olevien kiihokkeiden asteettani korvaamista kor
keammilla ja pysyväisemmin vaikuttavilla kiihotuksilla sentäh-
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den, että vältettäisiin tyyten mielenkiintoa vailla olevien tvhjyvdentilojen syntyminen. Mutta muutoin täytyy varoa sitä,
että luonnonmukaisesti taikka muutoin yhteiskunnallisen elä
män normaalissa kulussa kasautuneet jännitykset mielivaltai
sella tavalla kertyisivät, niitä joudutettaisiin taikka, mikä on
päinvastainen nurinkurisuus, jo lievimmänkin kiihotuksen yh
teydessä tyydytettäisiin ja siten estettäisiin nautintakykyisen
tarpeen syntyminen. Luonnollisen rytmin säilyttäminen on tässä
samoinkuin muuallakin sopusuhtaisen ja viehättävän liikunnan
ennakkoehto. Myöskään ei pidä asettaa ratkaisematonta teh
tävää, ei pidä venyttää jonkun tilanteen aiheuttamaa kiiho
tusta yli luonnon taikka olosuhteiden sille asettaman määrä
ajan" jne. Sillä kunnon miehellä, joka ottaa nämä juhlalli
set äiteliä latteuksia aprikoivan pedanterian filisteri- ja oraakkelilausunnot “elämäukokeilun” ohjeiksi, sillä ei tosiaan ole
valittamisen aihetta “tyyten mielenkiintoa vailla olevien tyhjyydentilojen” takia. Hänen täytyy käyttää kaiken aikansa nau
tintojen säännönmukaiseen valmisteluun ja järjestelyyn, niin
ettei itse nautintoa varten jää yhtään vapaata hetkeä.
Meidän pitää kokeilla elämää, koko elämä. Vain kaksi
seikkaa hra Diihring meiltä kieltää: ensiksi “epäsiisteydet
tupakan kanssa tekemisiin jouduttaessa”, ja toiseksi juomat ja
ravintoaineet, joilla “on inhottavan ärsyttäviä taikka ylipäänsä
hienommalle aistimiselle hyljättäviä ominaisuuksia”. Mutta
koska hra Duhring taloustieteen kurssissa niin runollisesti ylistelee viinapolttimoa, niin ei hän näillä juomilla mitenkään voi
tarkoittaa paloviinaa; meidän on siis pakko tehdä se päätelmä,
että hän ulottaa kieltonsa vain viiniin ja olueen. Kieltäköön
hän nyt vielä myöskin lihan, sitten on hän kohottanut todellisuusfilosofian samoihin korkeuksiin, joissa Gustaf Struve aikoi
naan niin suurella menestyksellä liikkui — pelkän lapselli
suuden tasolle.
Muutoin hra Duhring voisi toki olla hieman vapaamielisempi väkijuomien suhteen. Mies, joka oman tunnustuksensa
mukaan ei vieläkään voi löytää siltaa staattisesta dynaami
seen, hänellä on toki varmasti kaikki syyt tuomitakseen lem
peästi silloin, kun joku kovaonninen joskus on kurkistanut
hieman liian syvälle ryyppylasiin ja sen seurauksena samoin
turhaan etsii siltaa dynaamisesta staattiseen.
XII. Dialektiikka. Määrä ja laatu.

“Ensimäinen ja tärkein väite olevaisen loogillisista perus
ominaisuuksista koskee ristiriidan poissulkemista. Ristiriita
on kategoria (yleiskäsite), joka voi kuulua vain ajatusyhdis-
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leimalle, mutta ei todellisuudelle. Olioissa ei ole mitään ris
tiriitoja, taikka toisin sanoin itse reaaliseksi oletettu ristiriita
on järjettömyyden huippu... vastakkaisiin suuntiin toisiaan
vastaan vaikuttavien voimien antagonismi on niin ikään kaik
kien toimintojen perusmuoto maailman ja sen esineiden ole
misessa. Mutta tämä luonnonvoimien ja yksilöiden voimasuuntien vastakkaisuus ei ollenkaan käy yhteen järjettömän risti
riita-ajatuksen kanssa... Tässä voimme tyytyä siihen, että
olemme kirkkaalla kuvalla reaalisen ristiriidan järjettömyydestä
hajottaneet sumun, joka tavallisesti kohoaa logiikan kuvitel
luista mysteerioista, ja todistaneet hyödyttömäksi sen ylistelyn,
jota siellä täällä on tuhlattu tuolle melko kömpelösti veiste
tylle puunukelle, ristiriidan dialektiikalle, joka on asetettu an
tagonistisen maailmankaavan tilalle.” — Tässä melkein kaikki
se, mitä filosofian kurssissa on dialektiikasta sanottu. Tyyten
toisin on ristiriidan dialektiikka, ja sen yhteydessä eritoten
Hegel, otettu kriitillisessä historiassa. “Hegelin logiikan, taikka
paremminkin hänen logos-oppinsa mukaan ristiriitainen ei näet
ole jotain luontonsa puolesta ainoastaan subjektiivisesti ja tie
toisesti esitettävässä ajatuksessa olevaa, vaan on se itse ob
jektiivisesti olioissa ja ilmiöissä olevaista ja niin sanoksemme
aistimilla havaittavissa, joten ristiriita ei jääkään ajatuksen
mahdottomaksi yhdistelmäksi, vaan siitä tulee reaalinen voima.
Järjettömän todellisuus on Hegelin loogillisen ja epäloogillisen yhtenäisyyden ensimäinen uskonkappale... Mitä ristirii
taisempi, sitä todellisempi, taikka toisin sanoin mitä järjettömämpi sitä uskottavampi, tämä — ei nyt keksitty, vaan il
mestys-uskosta ja mystiikasta lainattu maksimi on niin kutsu
tun dialektisen periaatteen puhtain ilmaus.”
Molempien esitettyjen kohtien ajatus sisältyy väitteeseen,
että ristiriita = järjettömyys, ja siksi sitä ei voi olla todellisessa
maailmassa. Tällä väitteellä saattaa kyllä olla melko terveen
järjen ihmisille yhtä itsestään ymmärrettävä pätevyys kuin
esimerkiksi sillä, että suora viiva ei voi olla käyrä eikä käyrä
viiva voi olla suora. Mutta differentsiaalilaskento, lainkaan
piittaamatta kaikista terveen ihmisjärjen vastalauseista, edellyt
tää visseissä oloissa suoran ja käyrän viivan lankeavan yh
teen (yhtäläisiksi) ja saavuttaa siten tuloksia, joita suoran ja
käyrän identtisyyden järjettömyyteen takertuva terve ihmisjärki
ei milloinkaan saa aikaan. Ja katsoen siihen suureen osaan,
jota n.k. ristiriidan dialektiikka on näytellyt filosofiassa an
tiikin kreikkalaisista alkaen tähän päivään asti, olisi vahvem
pikin vastustaja, kuin hra Diihring, ollut velvollinen esittä
mään sitä vastaan muita argumentteja kuin pelkän väitteea
ja paljon kompasanoja.
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Niin kauan kuin tarkastelemme esineitä lepotilassa ja elot
tomina, jokaista erikseen, toinen toisensa rinnalla ja toinen
toisensa jälkeen, emme tietysti kohtaa niissä minkäänlaisia ris
tiriitoja. Löydämme silloin vissejä ominaisuuksia, osaksi yh
teisiä, osaksi erilaisia, jopa keskenään ristiriitaisiakin ominai
suuksia, mutta tässä tapauksessa eri esineiden kesken jakau
tuneina, eivätkä siis sisällä mitään ristiriitaa. Mikäli tämä
tarkastusala riittää, sikäli tulemme myös toimeen tavanomai
sella metafyysillisellä ajattelutavalla. Mutta tyyten toisin käy
niin pian kuin tarkastelemme olioita niiden liikunnassa, muu
toksessa, niiden elämässä, vuorovaikutuksessa toisiinsa. Silloin
joudumme heti ristiriitoihin. Liikunta itse on ristiriita; jopa
yksinkertainen mekaaninen paikanmuutos voi tapahtua vain
sen kautta, että kappale vissinä ajankohtana on vississä paikassa
ja samalla toisessa paikassa, on määrätyssä paikassa eikä ole
siinä. Ja tämän ristiriidan jatkuva syntyminen ja samanaikai
nen ratkeaminen ■— se juuri on liikuntaa.
Tässä meillä siis on ristiriita, joka “on itse olioissa ja ilmiöissä
objektiivisesti ja niin sanoaksemme aistein havaittavissa”. Mitä
sanoo hra Duhring tähän? Hän Väittää, että tähän asti ylipään
sä “ratsionaalisessa mekaniikassa ei ole mitään* siltaa ankaran
staattisen ja dynaamisen välillä”. Lukija huomaa nyt lopulta
kin, mitä on kätketty hra Duhringin tämän mielilauseen taa;
ei mitään muuta kuin tämä: metafyysillisesti ajatteleva ihminen
ei ollenkaan voi tulla lepotilan aatoksesta liikunnan aatokseen,
koska häneltä tässä sulkee tien yllä mainittu ristiriita. Liikunta
«n hänelle vallan käsittämätön, sillä se on ristiriita. Mutta väit
täessään liikunnan käsittämättömäksi myöntää hän itse vastoin
tahtoaan tämän vastakohdan olevaiseksi, myöntää siis, että itse
olioissa ja ilmiöissä on olemassa objektiivinen ristiriita, joka
lisäksi on tosiasiallinen voima.
Jos jo yksinkertainen mekaaninen liikunta sisältää itseensä
ristiriidan, niin sitäkin enemmän sen sisältävät materian kor
keammat liikuntamuodot ja erittäinkin orgaaninen elämä ja
sen kehitys. Ylempänä näimme, että elämä on lähinnä sitä.
että olio jollakin hetkellä on yksi ja sama ja kuitenkin jotain
toista. Elämä on siis niin ikään itse olioissa ja ilmiöissä oleva,
alati syntyvä ja ratkeava ristiriita, ja heti kun tämä ristiriita
lakkaa olemasta, lakkaa myöskin elämä, tulee kuolema. Samoin
näimme, kuinka ajattelun alallakaan emme voi välttää ristiriito
ja ja kuinka esimerkiksi ristiriita sisäisesti rajottamattoman
inhimillisen tietoamiskyvyn ja sen todellisen pelkästään ulkoi
sesti rajotetuissa ja rajotetusti tietoavissa ihmisissä toteutumisen
välillä ratkeaa meille ginakin käytännöllisesti loputtomassa su
kupolvien sarjassa, päättymättömässä edistyksessä.
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Huomautimme jo, että korkeammalla matematiikalla on
yhtenä pääperusteistaan se ristiriita, että suoran ja käyrän
viivan pitää visseissä oloissa olla saman. Se esittää toisenkin
ristiriidan, että kahta viivaa, jotka silmäimme edessä leikkaavat toisensa, on viiden kuuden sentimetrin päässä leikkauspis
teestään kuitenkin pidettävä parallelleina, sellaisina, jotka lo
puttomiin jatkettuinakaan eivät voi toisiaan leikata. Ja kuiten
kin saa se tämän ja vielä paljon vahvempien ristiriitojen avulla
aikaan tuloksia, jotka eivät ainoastaan ole oikeita, vaan vieläpä
alemmalle matematiikalle aivan saavuttamattomia.
Mutta jo alemmassakin matematiikassa vilisee ristiriitoja.
Sellainen on esimerkiksi ristiriita, että A:n juuri on A:n potenssi
ja kuitenkin AJ/$= j/A. Sellainen on ristiriita, että negatiivinen
suure voi olla jonkun neliö, koska jokainen negatiivinen suu
re kerrottuna itsellään antaa positiivisen neliön. Senvuoksi ne
liöjuuri -1 :stä on ei ainoastaan ristiriita, vaan vieläpä järjetön
ristiriita, todellinen järjettömyys. Ja kuitenkin on [ -1 useissa
tapauksissa välttämätön tulos oikeista matemaattisista laskel
mista; niin enemmänkin, missä olisikaan niin alempi kuin kor
keampikin matematiikka, jos siltä olisi kielletty )/-1 käyttäminen?
Muuttuvien suureiden käsittelyllä on matematiikka itse astu
nut dialektiikan alalle, ja kuvaavaa on se, että tämän edistysas
keleen on matematiikkaan tuonut dialektinen filosoofi Descartes.
Samoin kuin muuttuvien suureiden matematiikka suhtaantuu
muuttumattomien suureiden matematiikkaan, samoin suhtaantuu
ylipäänsä dialektinen ajattelu metafyysilliseen ajatteluun. Mi
kä ei lainkaan estä sitä, että suuri määrä matematiiköista tun
nustaa dialektiikan ainoastaan matematiikan alalla ja että hei
dän joukossaan on yllin kyllin niitä, jotka käyttelevät dialek
tista tietä saavutettuja metoodeja aivan • vanhalla, rajotetulla,
metafyysillisellä tavalla.
Hra Duhringin voimien antagonismia ja antagonistista maailmankaaviota olisi mahdollista käsitellä lähemmin vain siinä
tapauksessa, että hän olisi tästä teemasta meille antanut jotain
enemmän kuin pelkän fraasin. Laadittuaan tämän antagonis
min ei hra Diihring ole sitä kertaakaan meille esittänyt enem
pää maailmankaaviossaan kuin luonnonfilosofiassakaan, mikä
parhaiten todistaa sen, että hra Diihring ei osaa tehdä kerras
saan mitään myönteistä tällä “kaikkien toimintojen perusmuo
dolla maailman ja sen olioiden olemisessa”. Jos Hegelin “oppi
olevaisesta” tosiaan alennetaan matalaksi ajatukseksi voimista,
jotka liikkuvat vastakkaisiin suuntiin, mutta eivät ristiriitaises
ti, niin tehtäisiin toki paremmin, jos vältettäisiin tyyten käyttä
mästä tätä yleistä lausepartta.
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Seuraavan pysähdyspaikan antidialektista kiukkuaan purkaakseen tarjoaa hra Duhringille Marxin “Pääoma”. “Luonnol
lisen ja ymmärrettävän logiikan puute, joka on ominaista dialektis-sekasotkuisille ajatussikermille ja ajatusarabeskeille... jo
nyt käsillä olevaan osaan (“Pääoman” I osaan) täytyy sovel
luttaa sitä periaatetta, että vississä suhteessa, jopa yleensäkin
(!) erään tunnetun filosoofisen ennakkoluulon mukaan voidaan
kaikkea, etsiä jokaisesta esineestä ja jokaista esinettä kaikesta,
ja että tämän sekavan ja nurinkurisen käsityksen mukaan kaik
ki on yhtä”. Tämä käsitys tunnetusta filosoofisesta ennakko
luulosta valmentaa sitten myös hra Diihringin varmasti sano
maan, mikä tulee olemaan Marxin taloudellisen filosofoinnin
“loppu”, siis mikä tulee olemaan “Pääoman” seuraavien osien
sisältö, ja tämän sanoo hän tasan seitsemän riviä sen jälkeen
kun itse on selittänyt, että “todellakaan ei ole nähtävissä, mitä,
inhimillisesti ja saksankielellä lausuttuna, oikeastaan vielä tu
lee seuraamaan kahdessa (viimeisessä) osassa”.
Tämä ei sentään ole ensimäinen kerta, jolloin hra Diihringin
kirjoitukset näyttävät meille kuuluvansa niihin “esineisiin”,
joissa “ristiriita on objektiivisesti olemassa ja niin sanoaksem
me aistein havaittavissa”. Mikä ei suinkaan estä häntä voiton
varmana jatkamasta: “Mutta terve logiikka tulee varmaan voit
tamaan karrikatyyrinsä.... Suurentelu ja dialektinen salaperäi
nen kama ei maanittele ketään, jolla, on jälellä edes hiukkanen
tervettä arvostelukykyä, askartelunaan noilla ajatuksen ja tyy
lin muodottomuuksilla. Samalla kun dialektisten typeryyksien
viimeiset jätteet häviävät, samalla tulee tämä nenästä vetämiskeino menettämään petollisen vaikutuksensa ja kukaan ei enää
usko olevansa pakotettu vaivautumaan löytääkseen syvää vii
sautta siellä, missä sekavan asian puhdistettu ydin osoittaa par
haassa tapauksessa tavanomaisten oppien piirteitä, jollei pel
kästään yleisiä lauseparsia.... Aivan mahdoton on esittää (Mar
xin) sekasotkua logosopin kaavojen mukaan ilman että pros
tituoi terveen logiikan”. Marxin metoodi on muka “dialektisten
ihmeiden rakentelua uskovaisilleen”, ja niin edelleen.
Tässä ei meitä vielä lainkaan kiinnosta Marxin tutkimuksen
taloudellisten tuloksien oikeus tai virheellisyys, meitä kiinnos
taa tässä vain hänen soveltamansa dialektinen metoodi. Näin
paljon on kuitenkin varmaa: useimmat “Pääoman” lukijoista
saavat vasta nyt hra Diihringilta tietää, mitä he oikein ovat lu
keneet. Ja heidän joukossaan myöskin itse hra Diihring, joka
vielä v. 1867 (“Ergänzungsblätter” III, Heft 3) kykeni hänen
mittaisekseen ajattelijaksi melko järkevästi esittämään kirjan
sisällön tarvitsematta ensin kääntää Marxin ajatusjuoksua
Diihringin kielelle, minkä hän nyt julistaa välttämättömäksi..
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Vaikka hän jo silloin teki sen virheen, että samaistutti marxi
laisen dialektiikan hegeliaanisen kanssa, ei hän sentään ollut
tyyten menettänyt kykyä erottaa metoodia ja sen avulla saa
vutettuja tuloksia toisistaan eikä sen käsittämiskykyä, että vaik
ka edellistä (metoodia) yleensä arvostellaan, ei sillä vielä jäl
kimäistä (tuloksia) erikoisesti kumota.
Hra Diihringin ihmeteltävin lausunto on joka tapauksessa
se, että Marxin kannan mukaan “lopulta kaikki on yhtä”, että
siis Marxin mielestä esim. myös kapitalistit ja palkkatyöläiset,
feodaalinen, kapitalistinen ja sosialistinen tuotantotapa “kaikki
on yhtä”, ja lopuksi sekä Marx että hra Diihring myöskin “kaik
ki yhtä”. Tuollaisen tökerön narrimaisuuden selvittämiseksi
jää vain se olettamus, että pelkkä sana dialektiikka saattaa hra
Diihringin sellaisen arvostelukyvyttömyyden tilaan, jossa hänel
le vissinlaisen väärinkäsityksen ja käsitteiden sekavuuden seu
rauksena kaikki se, mitä hän sanoo ja tekee, on “kaikki yhtä”.
Tässä on meillä oikein malli siitä, mitä hra Diihring nimittää
"minun historian esityksekseni korkeassa tyylissä” taikka myös
“summaariseksi menetelmäksi, joka tekee selvän lajista ja tyy
pistä eikä ollenkaan alennu mikroloogisiin yksityiskohtiin eikä
siten antau vaaraan, että joutuisi niiden kirjoihin, joita Hume
nimitti oppineeksi alhaisoksi; vain tämä korkean ja jalon tyylin
menettely on täydellisen totuuden etujen mukainen ja soveltuu
velvollisuuksiin nurkkakuntaisuudesta vapaata yleisöä kohtaan”.
Historian esitys korkeassa tyylissä ja summaarinen selvänteko
lajista ja tyypistä on tosiaan hra Diihringille sangen mukavaa,
sillä siten voi hän mikroloogisina jättää huomioon ottamatta,
pitää nollan veroisina kaikki määrätyt tosiasiat ja todistusten
asemasta esittää vain yleisiä lauseparsia, väittää ja vain pau
hata. Lisäksi on hänellä vielä se etu, että hän ei anna vastusta
jalleen mitään tosiasiallisia kiinnekohtia, joten vastustajalle
ei siis jää juuri mitään muuta vastausmahdollisuutta kuin sa
malla tavoin väittäminen korkeassa tyylissä ja summaarisesti,
tyytyminen yleisiin puheenparsiin ja viimein pauhata puoles
taan hra Duhringille, lyhyesti sanoen menetellä kaikkea muuta
kuin rehdisti, mikä ei suinkaan ole jokaiselle mieluista. Siksi
täytyy meidän olla kiitollisia hra Duhringilje siitä, että hän
poikkeuksellisesti luopuu korkeasta ja jalosta tyylistä antaak
seen meille ainakin kaksi esimerkkiä Marxin hyljättävästä lo
gos-opista.
“Kuinka koomillinen onkaan esimerkiksi vetoaminen Hegelin
sekavaan ja sumuiseen käsitykseen, että määrä muuttuu laa
duksi ja että senvuoksi varallisuus, kun se on saavuttanut vis
sin rajan, pelkästään tämän määrällisen lisääntymisen kautta
tulee pääomaksi”.
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Tässä hra Duhringin “puhdistamassa” muodossa esitettynä
näyttää tämä ajatus kylläkin hassunkuriselta. Mutta katsotaan
pa, miltä se näyttää alkuperäisenä, Marxin esittämänä. Sivulla
313 (“Pääoman” 2:nen saksankiel. painos) vetää Marx edellä
suorittamastaan pysyvän ja vaihtuvan pääoman sekä lisäarvon
tutkimuksesta sen johtopäätöksen, että “ei mitä raha- tai arvosummaa tahansa voi muuttaa pääomaksi, vaan että tätä muu
tosta varten täytyy yhden rahan- tai tavaranomistajan käsissä
olla määrätty vähin paljous rahaa eli vaihtoarvoa”. Esimerk
kinä esittää hän, että jollain työalalla työskentelee työläinen
keskimäärin 8 tuntia itseään varten, s. o. tuottaakseen työpalk
kansa arvon, ja seuraavat 4 tuntia kapitalistia varten, tuottaak
seen kapitalistin taskuun virtaavan lisäarvon. Kiskoakseen päi
vittäin lisäarvoa niin paljon, että voisi sillä elää yhtä hyvin
kuin työläisensä, täytyy tässä tapauksessa jo hallita sellaista arvosummaa, jolla voi varustaa kaksi työntekijää raaka-aftieilla,
työvälineillä ja työpalkalla. Ja koska kapitalistisen tuotannon
päämääränä ei ole pelkästään elämän ylläpito, vaan rikkauden
lisääminen, niin tuo isäntä kaksine työläisineen ei vielä olekaan
kapitalisti. Elääkseen kaksi kertaa niin hyvin kuin tavallinen
työläinen ja muuttaakseen puolet tuotetusta lisäarvosta pää
omaksi pitäisi hänen kyetä palkkaamaan kahdeksan työläistä,
hänellä pitäisi siis olla neljä kertaa suurempi arvosumma kuin
yllä mainittu. Vasta tämän, ja vieläkin yksityiskohtaisempien
esitysten jälkeen valaistakseen ja perustellakseen sitä tosiasiaa,
että pääomaksi muuttuakseen ei riitä mikä pieni arvosumma ta
hansa, vaan että-jokaisella kehityskaudella ja jokaisella teolli
suusalalla on oma määrätty minimirajansa, Marx huomauttaa t
“Tässä, samoin kuin luonnontieteessä, osottautuu oikeaksi Hege
lin logiikassaan keksimä laki, että pelkästään määrälliset muu
tokset vississä kohdassa muuttuvat laatuerotuksiksi“,
Ja nyt ihailtakoon sitä korkeaa ja jaloa tyyliä, jolla hra Diihring omaksuu Marxille aivan päinvastaista kuin mitä tämä todel
la on sanonut. Marx sanoo: se tosiasia, että joku arvosumma voi
muuttua pääomaksi vasta sitten, kun se on saavuttanut aina olo
suhteiden mukaan erilaisen, mutta jokaisessa yksityistapaukses
sa määrätyn minimisuuruuden, — tämä tosiasia on todistuksena
siitä, että Hegelin laki on oikea. Hra Duhring antaa hänen sanoa:
Koska Hegelin lain mukaan määrä muuttuu laaduksi, niin “sentähden” tulee “arvosummasta, kun se saavuttaa määrätyn rajan,
...pääomaa”. Siis aivan päinvastoin.
Tähän väärin siteeraamistapaan “täydellisen totuuden eduksi”
ja “velvollisuutena nurkkakuntaisuudesta vapaata yleisöä koh
taan” olemme jo tutustuneet hra Duhringin menettelystä Darwinin asiassa. Se osoittaa yhä enemmän ja enemmän olevansa to-
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dellisuusfilosofian sisäinen välttämättömyys, ja on joka tapauk
sessa sangen “summaarinen menetelmä”. Lainkaan puhumatta
siitä, että hra Diihring panee Marxin puhumaan jokaisesta mieli
valtaisesta “ennakkomaksusta”, vaikka tässä on puhe vain yh
destä ennakkosijoituksesta, siitä mikä on tehty raaka-aineisiin,
työvälineisiin ja työpalkkaan; ja että hra Duhring näin panee
Marxin sanomaan suorastaan järjetöntä. Ja tämän jälkeen on
hänellä vielä otsaa pitääkseen itse valmistamaansa järjettömyyt
tä koomillisena. Samoin kuin hän tekasi kuvitellun Darwinin
saadakseen koetella voimaansa tähän, samoin hän tässäkin tekasi
kuvitellun Marxin. Tosiaan “korkean tyylin historian esitystä”!
Olemme jo ylempänä maailmankaavan yhteydessä nähneet,
että Hegelin määräsuhteiden solmulinjan yhteydessä, jossa vis
seissä pisteissä määrällinen muutos äkkiä tulee laadulliseksi
muutokseksi, kohtasi hra Duhringiä pieni onnettomuus, se että
hän eräänä heikkona hetkenä tuli itse sen tunnustaneeksi ja sitä
käyttäneeksi. Esitimme siellä tuon hyvän tunnetun esimerkin
veden aggregaattitilojen muuttumisesta, veden joka normaalipaineen alaisena muuttuu 0 asteessa celsiusta juoksevasta kiin
teäksi ja 100 asteessa c. nestemäisestä tilasta kaasumaiseksi,
joten siis näissä molemmissa käännekohdissa temperaluurin
pelkkä määrällinen muuttuminen aiheuttaa veden laadullisen
muutoksen.
Sekä luonnosta että ihmisyhteiskunnasta voisimme vielä esit
tää tuhansittain tällaisia tosiasioita tämän lain todisteeksi. Niin
pä esim. Marxin “Pääomassa”, 4:nnessä osastossa (suhteellisen
lisäarvon tuotanto, yhteistoiminta, työnjako ja manufaktuuri,
koneet ja suurteollisuus)
esitetään suuri määrä tapauksia,
joissa määrällinen muutos muuttaa esineen laatua ja samoin laa
dullinen muutos esineen määrää, joissa siis, hra Diihringin niin
vihaamaa sanontaa käyttääksemme, määrä muuttuu laaduksi ja
päinvastoin. Sellainen on esim. se tosiasia, että useampien yh
teistoiminta, useampien voimien sulaminen kokonaisvoimaksi,
synnyttää, Marxin sanoin, “uuden voimapotenssin”, joka oleelli
sesti eroaa yksilövoimiensa summasta.
Siihen kohtaan, minkä hra Duhring täydellisen totuuden nimes
sä oli kääntänyt päinvastaiseksi, oli Marx kaiken lisäksi tehnyt
seuraavan huomautuksen: “Nykyisessä kemiassa käytetty, Laurentin ja Gerhardtin ensimäisinä tieteelliseksi kehittämä rnolekylaariteoria perustuu juuri tähän lakiin”. Mutta mitä tämä mer
kitsee hra Duhringille? Tiesihän hän, että “luonnontieteellisen
ajattelutavan korkean nykyaikaiset sivistysainekset puuttuvat
juuri sieltä, missä, kuten hra Marxilla ja hänen kilpailijallaan
Lassallella, puolinainen tieto ja jonkunlainen filosofoiminen
muodostavat kehnon tieteellisen aseistuksen”, kun sitävastoin
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hra Duhringin perustuksena ovat “täsmällisten tieteiden tärkeim
mät saavutukset mekaniikassa, fysiikassa ja kemiassa jne. —
kuinka, sen olemme jo nähneet. Mutta jotta myöskin kolmannet
henkilöt kykenisivät tekemään päätelmänsä, tahdomme lähem
min tarkastaa sitä esimerkkiä, minkä Marx huomautuksessaan on
esittänyt.
Siinä puhutaan liiiliyhdistyksien hoinoloogisista sarjoista,
yhdistyksien joita jo tunnetaan sangen paljon ja joista jokaisella
on oma algebraallinen kokoonpanokaavansa. Jos esim., niinkuin
kemiassa tehdään, merkitsemme hiiliatoomin merkillä C, vetyatoomin merkillä H, happiatoomin merkillä O, ja jokaisen yh
distyksen sisältämien hiiliatoomien luvun merkillä n, niin voim
me esittää molekyylikaavat eräille näistä yhdistyksistä seuraa
vanlaisina:
C„ H2\?J_ai normaalisten paraffilnien sarja.
Cn H2n + 2, O, primääristen alkohoollen sarja.
C„ H2[1 02, yksiperusteisten rasvahappojen sarja.
Jos otamme esimerkiksi viimeisen sarjan ja asetamme peräkkäin
n = l, n = 2, n = 3 jne, niin saamme seuraavan tuloksen (jättäen pois
isomeerlset)
C H, O2 muurahaishappo, klehumaplste 100 ast., sulamispiste 0 a.
C2 H4 O2 etikkahappo
»
118 ,,
„
17 ,
C3 H,; O2 propionihappo
„
140 „
C4 H8 O2 voihappo
,
162 „
Ca H|0O2 valerianahappo
„
175 ,
jne aina C80HG0O2
melissihappoon asti, joka sulaa vasta 80
asteessa ja jolla ei ole mitään kiehumapistettä, koska se ei voi
kaasuttua ilman että samalla hajoaa.
Tässä näemme siis kokonaisen sarjan laadullisesti erilaisia
aineita, jotka muodostetaan pelkästään määrällisesti lisäämällä
alkuaineita aina vain samassa suhteessa. Puhtaimpana esiin
tyy tämä ilmiö siellä, missä yhdistyksen kaikki alkuaineet muut
tavat määräänsä samassa suhteessa, kuten esim. normaaleissa
paraffiineissa: Cn2H2n^ 2 : alhaisin niistä on metaani, CH4, kaasu;
korkein tunnettu, hexadekani C1BH3,
on kiinteä värittömiä
kristalleja muodostava aine, joka sulaa 21 asteessa ja kiehuu
vasta 278 ast. Molemmissa sarjoissa muodostuu jokainen uusi jä
sen siten, että lisätään CH2 siis yksi atoomi hiiltä ja kaksi atoomia
vetyä edellisen jäsenen molekyylikaavaan, ja tämä molekyylikaavan määrällinen muutos muodostaa joka kerta uuden laadulli
sesti erilaisen aineen.
Mutta nämä sarjat ovat vain erikoisen kouraantuntuva esi
merkki; melkein kaikkialla kemiassa, jo erilaisissa typen oksiideissa, erilaisissa rikin ja fosforin hapoissa voidaan nähdä, kuin
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ka “määrä muuttuu laaduksi” ja kuinka tämä muka Hegelin se
kava ja sumuinen käsitys on olioissa ja ilmiöissä niin sanoak
semme aistein havaittavissa, eikä tämä kuitenkaan jää sekavak
si ja sumuiseksi kenellekään muulle kuin hra Diihringille. Ja
jos Marx oli ensimäinen, joka tähän kiinnitti huomiota, ja jos
hra Diihring sitten luki tämän kuitenkaan mitään tästä ymmär
tämättä (sillä muutoin ei hän varmaankaan olisi noin ilkeästi
menetellyt), niin vaikkei silmällekään kehuttua Dühringin luon
nonfilosofiaa tämä jo riittää selvittämään, kummalta, Marxilta
vaiko Dühringiltä puuttuu “luonnontieteellisen ajattelutavan
korkean nykyaikaiset sivistysainekset” ja kummalta “kemian
pääperusteiden” tuntemus.
Lopuksi haluamme vielä kutsua erään todistajan määrän laa
duksi muuttumisen puolesta, Napoleonin. Tämä kuvaa seuraavalla tavalla huonosti ratsastavan, mutta kurintuntoisen ranska
laisen ratsuväen taistelua mamelukkeja vastaan, jotka tappelus
sa mies miestä vastaan olivat kieltämättä aikansa etevimpiä,
mutta joilta puuttui kuri: “Kaksi mamelukkia olivat ehdotto
masti ylivoimaiset kolmea ranskalaista vastaan; 100 mameluk
kia olivat 100 ranskalaisen veroiset; 300 ranskalaista veivät ta
vallisesti voiton 300 mamelukista; 1000 ranskalaista löivät joka
kerta 1500 mamelukkia”.- Aivan samoin kuin Marxin mukaan
oli välttämätön määrätty, vaikkakin muuttuvainen vaihtoarvosumman minimimäärä tehdäkseen mahdolliseksi sen muuttu
misen pääomaksi, samoin Napoleonin mukaan oli välttämä
tön määrätty ratsuväkiosaston minimisuuruus ennenkuin suljet
tuun rivistöön ja suunni leimalliseen toimintaan sisältyvä kurin
alaisuuden voima pääsee ilmenemään ja kohoamaan’ylivoimai
seksi paremmin ratsastavan ja tappelevan ja ainakin yhtä roh
kean epäsäännöllisen ratsuväen suurempiinkin joukkoihin ver
raten. Mutta mitäpä tämä todistaa hra Diihringiä vastaan?
Eikö Napoleon häpeällisesti sortunut taistelussa Europaa vas
taan? Eikö hän kärsinyt tappion toisensa jälkeen? Ja minkätähden? Yksistään sentähden että hän toi Hegelin sekavan ja
sumuisen käsityksen ratsuväen taktiikkaan!
XIII. Dialektiikka. Kieltämisen kieltäminen.

“Tämä historiallinen katsaus (n.k. pääoman alkuperäisen
kasautumisen genesis Englannissa) on sentään suhteellisesti
paras Marxin kirjassa ja olisi vieläkin parempi, jos se tieteel
listen kainalosauvojen lisäksi ei enää nojautuisi myöskin dia
lektisiin kainalosauvoihin. Hegeliaaninen kieltämisen kieltä
minen on nimittäin tässä, parempien ja selvempien välineiden
puutteessa, pakotettu näyttelemään kätilön osaa, joka vetää tu-
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levaisuuden ulos menneisyyden kohdusta. Yksilöllisen omis
tuksen poistaminen, jota esitetyllä tavalla on tapahtunut XVI
vuossadasta alkaen, on ensimäinen kieltäminen. Sitä seuraa
toinen, joka luonnehditaan kieltämisen kieltämiseksi ja samalla
“yksilöllisen omistuksen” jälleen palauttamiseksi, mutta kor
keammassa, maan ja tuotantovälineiden yhteisomistukseen
perustuvassa muodossa. Kun Marx nimittää tätä uutta “yksi
löllistä omistusta” samalla myöskin yhteiskunnalliseksi omis
tukseksi, niin siinä ilmenee hegeliaaninen korkeampi yhtenäi
syys, jossa ristiriita on poistettu, s.o. tuon sanaleikin mukaan
ristiriidan pitää olla sekä voitetun että säilytetyn... Pakkoluovuttajien pakkoluovuttaminen on tämän mukaan ikäänkuin
automaattinen tulos historiallisesta todellisuudesta sen mate
riaalisesti ulkoisissa suhteissa... Luottamuksella hegeliaaniseen
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, mikä tulos voi olla
Hegelin dialektiikkaa tieteellisenä perustuksena käytettäessä
taikka paremminkin mikä järjettömyys siitä pakostakin tulee.
Tuota taitoa tuntemattomalle täytyy korostaa sitä, että ensimäisenä kieltämisenä on Hegelillä katkismuskäsitys syntiin
lankeemuksesta ja toisena samanlainen käsitys korkeampaan
yhtenäisyyteen vievästä lunastuksesta. Tosiasiain logiikkaa ei
sentään voitane perustaa tälle uskonnon alalta otetulle analo
gialle... Herra Marx pysyy lohdullisena samalla kertaa yksilöl
lisen ja yhteiskunnallisen omistuksensa utumaailmassa ja jät
tää adeptiensä itse ratkaistavaksi syvämielisen dialektisen arvoi
tuksen.”— Näin pitkälle hra Duhring.
Siis yhteiskunnallisen vallankumouksen, maan ja työllä tuo
tettujen tuotantovälineiden yhteisomistukseen perustuvan jär
jestelmän luomisen välttämättömyyttä ei Marx voi todistaa
muutoin kuin vetoamalla hegeliaaniseen kieltämisen kieltämi
seen; ja koska hän perustaa sosialistisen oppinsa tuolle uskon
nosta lainatulle analogialle, tulee hän siihen tulokseen, että
tulevaisuuden yhteiskunnassa tulee olemaan vallitsevana samal
la yksilöllinen ja yhteiskunnallinen omistus hegeliaanisena
poistetun ristiriidan korkeampana yhtenäisyytenä.
Jättäkäämme kieltämisen kieltäminen toistaiseksi sivuun ja
silmäilkäämme “samalla yksilöllistä ja yhteiskunnallista omis
tusta”. Tämän kuvaa hra Duhring “utumaailmaksi”, ja siinä
on hän ihme kyllä todellakin oikeassa. Mutta tässä utumaail
massa ei sentään ole Marx, vaan taaskin hra Duhring itse.
Samoin kuin hän jo ylempänä, taitava kun on käyttelemään
Hegelin “järjetöntä” metoodia, kykeni vaivatta toteamaan, mitä
Engels: Antl-Diihring — 8
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“Pääoman” vielä keskeneräisten osien pitää sisältää, samoin
kykenee hän myöskin tässä ilman suurempaa vaivaa korjaa
maan Marxia Hegelin mukaan, omaksumalla hänelle omistuk
sen korkeamman yhtenäisyyden, josta Marx ei ole sanaakaan
sanonut.
Marx sanoo: “Se on kieltämisen kieltämistä. Se palauttaa
jälleen yksilöllisen omistuksen, mutta (pystyttää sen) kapita
listisen aikakauden saavutuksien pohjalle, vapaiden työläisten
yhteistyön pohjalle, heidän yhteisen maanomistuksensa ja itse
työn tuottamien tuotantovälineiden yhteisomistuksen pohjalle.
Yksilöiden omaan työhön perustuvan, hajanaisen yksityisomai
suuden muuttaminen kapitalistiseksi omaisuudeksi on luonnolli
sesti verrattoman paljon pitempiaikainen, kärsimyksiä tuotta
vampi ja raskaampi kuin tosiasiallisesti jo yhteiskunnalliseen
tuotantoon perustuvan kapitalistisen yksityisomaisuuden muut
taminen yhteiskunnalliseksi omaisuudeksi”. Siinä kaikki. Pakkoluovuttajien pakkoluovuttamisella luotu tila kuvataan siis
yksilöllisen omistuksen jälleen pystyttämiseksi, mutta maan ja
Itse työn tuottamien tuotantovälineiden yhteiskunnallisen omis
tuksen pohjalla. Jokaiselle, joka lukemansa ymmärtää, mer
kitsee tämä sitä, että yhteiskunnallinen omistus ulottuu maalian
ja muihin tuotantovälineisiin, ja yksityinen omistus ulottuu
tuotteisiin, siis kulutusesincisiin. Ja jotta kuusivuotiaat lap
setkin asian ymmärtäisivät kehottaa Marx kuvittelemaan “va
paiden ihmisten liiton, ihmisten jotka työskentelevät yhteisillä
tuotantovälineillä ja kuluttavat yksilölliset työvoimansa tie
toisesti yhteiskunnallisena työvoimana”, siis sosialistisesti jär
jestetyn liiton, ja sanoo: “Liiton kokonaistuote on yhteiskunnal
linen tuote. Osa tästä tuotteesta käytetään jälleen tuotontovälineinä. Se jää yhteiskunnalliseksi. Mutta toisen osan kulut
tavat liiton jäsenet elämänvälineinään. Sen täytyy siis tulla jae
tuksi heidän kesken”. Tämän pitäisi toki olla kyllin selvää jopa
hegelianismin sotkemalle hra Duhringillekin.
Samalla yksilöllinen ja yhteiskunnallinen omistus, tämä hämä
rä sekakäsite, tämä Hegelin dialektiikasta pakostakin johtuva
järjettömyys, utumaailma, tämä syvämielinen dialektinen arvoi
tus, jonka Marx jättää adeptiensä ratkaistavaksi, — tämä on
taaskin hra Duhringin vapaata luomusta ja kuvittelua. Marx
muka hegeliaanina on velvollinen esittämään tuloksena kieltä
misen kieltämisestä korkeamman yhtenäisyyden, ja kun hän ei
tee sitä hra Diihringin maun mukaan, niin täytyy tämän taas
syöksyä korkeaan ja jaloon tyyliinsä ja panna täydellisen totuu
den nimessä Marxin niskoille asioita, jotka ovat hra Duhringin
omaa tuotantoa. Miehen joka on niin tyyten kykenemätön edes
poikkeustapauksessa oikein siteeraamaan, saattaa tietysti si
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veellisen kiukun valtaan toisten ihmisten “kiinalainen oppinei
suus”, ihmisten jotka poikkeuksetta siteeraavat oikein, mutta juu
ri sillä “huonosti peittävät sen, että heiltä puuttuu käsitys kul
loinkin käsittelemänsä kirjailijan ajatuskokonaisuudcsta”. Herra
Duhring on oikeassa. Eläköön historiankirjoitus korkeassa tyylis
sä!
Tähän saakka olemme lähteneet siitä olettamuksesta, että
hra Duhringin itsepintainen väärin siteeraus on vähintäänkin
tapahtunut hyvässä uskossa ja että se perustuu joko hänen täy
delliseen ymmärryskyvyttömyyteensä taikka sitten korkean tyy
lin historiankirjoitukselle ominaiseen ja muutoin huolimattomak
si nimitettyyn tapaan siteerata muistin mukaan. Näyttää kuiten
kin, että tässä olemme tulleet siihen pisteeseen, jossa hra Duhringilläkin määrä muuttuu laaduksi. Sillä jos otamme huomioon,
että ensiksikin tärtiä kohta on Marxilla esitetty aivan selvästi ja
lisäksi sitä täydennetään samassa kirjassa vielä toisella kohdalla,
joka ei jätä tilaa millekään väärinkäsitykselle; että toiseksi hra
Duhring ei keksinyt tätä “samalla yksilöllisen ja yhteiskunnal
lisen omistuksen” hirviötä ylempänä mainitussa “Pääoman” kri
tiikissä (“Ergenzungsblätter”) eikä myöskään kritiikissä, jonka
hän esittää “Kriitillisen historian” ensimäisessä painoksessa,
vaan vasta toisessa painoksessa, siis vas*a kolmatta kertaa luki
essaan; ja että hra Duhring katsoi vasta tässä toisessa, sosialisti
sesti muokatussa painoksessa välttämättömäksi panna Marx
sanomaan mahdollisimman suurta pötyä yhteiskunnan tulevasta
järjestyksestä, jotta niin voitonriemuisena voisi esittää — minkä
hän myös tekee — “talousyhteisön, jonka minä olen “Kurssissa
ni” taloudellisesti ja juriidisesti hahmotellut”,— kun kaiken tä
män otamme huomioon, niin tulemme pakostakin siihen johto
päätökseen, että hra Duhring on tässä vississä tarkoituksessa
“hyväntahtoisesti laajentanut” Marxin ajatusta — hyväntahtoises
ti hra Duhringille.
Mitä osaa kieltämisen kieltäminen näyttelee Marxilla? Sivuil
la 771 ja seuraavilla esittää Marx yhteenvedon edellisillä viidelläkymmenellä sivulla suorittamastaan taloudellisesta ja historial
lisesta tutkimuksesta pääoman n.s. alkuperäisen kasautumisen
alalta. Ennen kapitalistista aikaa oli, ainakin Englannissa, pien
yritys työntekijän omien tuotantovälineidensä yksityisomistuksen
pohjalla. Niin sanottu pääoman alkuperäinen kasautuminen oli
siellä näiden välittömien tuottajien pakkoluovuttamista, s.o.
omaan työhön perustuvan yksityisomistuksen lakkauttamista.
Tämä kävi mahdolliseksi sentähden, että tuo pienyritys on siedet
tävissä vain yhdessä tuotannon ja yhteiskunnan ahtaiden luonto
peräisten puitteiden kanssa, ja siksi se määrätyllä kehitysasteella
itse tuottaa oman tuhoamisensa aineelliset välineet. Tämä tuhoa8*
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minen, yksilöllisten ja hajanaisten tuotantovälineiden muutta
minen yhteiskunnallisesti keskitetyiksi, muodostaa pääoman esi
historian. Niin pian kuin työläiset ovat muuttuneet proletaareiksi
ja heidän työnsä edellytykset pääomaksi, niin pian kuin kapitalis
tinen tuotantotapa seisoo omilla jaloillaan, saavuttaa työn jatku
va yhteiskunnallistuminen ja maan sekä muiden tuotantoväli
neiden jatkuva yhteiskunnllistuminen, siis yksityisomistajien
jatkuva pakkoluovuttaminen, uuden muodon. “Nyt ei enää ole
pakkoluovutettavissa itse talouttaan hoitava työntekijä, vaan mo
nia työntekijöitä riistävä kapitalisti. Tämä pakkoluovutus tapah
tuu itse kapitalistisen tuotantotavan sisäisten lakien vaikutuksesta,
pääoman yhteenkokoutuinisen kautta. Kukin kapitalisti lyö mon
ta muuta kuoliaiksi. Käsi kädessä tämän yhteenkokoutumisen
kanssa, niin eitä muutamat kapitalistit anastavat monien omai
suudet, kehittyy työprosessin yhteistoiminnallinen muoto yhä
laajempialaiseksi ja tieteen tarkoituksenmukainen käyttäminen
tekniikan hyväksi, maan suunnitelmallinen käyttäminen, työvä
lineiden muuttuminen ainoastaan yhteisesti käytettäväksi, ja
kaikkien tuotantovälineiden säästö sen kautta, kun niitä käyte
tään yhdistetyn yhteiskunnallisen työn yhteisinä tuotantoväli
neinä. Niiden pääomaylimysten luvun yhä vähetessä, jotka anas
tavat itselleen ja tekevät monopoolikseen tämän muuttumis
prosessin kaikki edut, kasvaa kurjuuden, sorron, orjuutuksen,
rappeutumisen ja riistämisen määrä, mutta myöskin yhä pai
suvan ja kapitalistisen tuotantoprosessin koneiston itsensä kouluuttaman, yhdistämän ja järjestämän työväenluokan suuttu
mus. Pääomasta tulee kahle sille tuotantotavalle, joka on yh
dessä sen kanssa ja sen suojassa kehittynyt. Tuotantovälinei
den yhteenkokoutuminen ja työn yhteiskunnallistuminen saa
vuttavat sen kohdan, jossa kapitalistinen kuori tulee niille sie
tämättömäksi. Se repeää. Kapitalistisen yksityisomistuksen
kuolinhetki on tullut. Pakkoluovuttajat pakkoluovutetaan.”
Nyt kysyn lukijalta: Missä ovat ne dialektisen sekavat ajatussikermät ja mielikuva-arabeskit, missä se sekava ja erheellinen kuvittelu, jonka mukaan viime kädessä kaikki on yhtä,
niissä ne dialektiset ihmeet uskovaisille, missä se dialektinen
salaperäinen pöty ja viekkaat sepustelut Hegelin logos-opin
kaavojen mukaan, joita ilman Marx, hra Duhringin mukaan,
ei voi rakentaa historiallisen kehityksen kulkua? Marx todis
taa yksinkertaisesti historiallisesti, ja tekee tässä lyhyesti yh
teenvedon, että aivan samoin kuin aikoinaan pienyritys oman
kehityksensä kautta välttämättömästi loi oman häviönsä, s.o.
pienomistajien pakkoluovuttamisen edellytykset, samoin on
nyt kapitalistinen tuotantotapa niinikään luonut ne aineelliset
edellytykset, joiden takia sen täytyy tuhoutua. Tämä prosessi
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on historiallinen, ja kun se samalla on dialektinen, niin siihen
ei ole syypää- Marx, niin kohtalokasta kuin tämä hra Duhringille
lieneekin.
Vasta sitten, kun Marx jo on päättänyt historiallis-taloudellisen todistelunsa, jatkaa hän: “Kapitalistinen tuotanto- ja anas
tustapa, siis myöskin kapitalistinen yksityisomistus, on yksilöl
lisen, omaan työhön perustuvan yksityisomistuksen ensimäinen
kieltäminen. Kapitalistisen tuotannon kieltämisen tuottaa se
itse, luonnonlain välttämättömyydellä. Se on kieltämisen kiel
tämistä” j.n.e. (niinkuin ylempänä siteerattiin).
Kun siis Marx nimittää tätä prosessia kieltämisen kieltämisek
si, ei hän ajattelekaan todistaneensa sen kautta prosessin histo
riallista välttämättömyyttä. Päinvastoin: vasta sen jälkeen kun
hän on todistanut, että tämä prosessi on todella jo osittain
toteutunut ja osittain sen vielä täytyy toteutua, vasta sen jäl
keen luonnehtii hän sen tämän lisäksi sellaiseksi prosessiksi,
joka tapahtuu määrätyn dialektisen lain mukaan. Siinä kaikki.
Taaskin siis vain suorastaan väärennettyään Marxin ajatuksen
saattaa hra Duhring väittää, että kieltämisen kieltämisen täy
tyy tässä muka olla kätilönä vetämässä tulevaisuuden ulos
menneisyyden kohdusta taikka että Marx muka vaatisi, että
vakaumuksen maa- ja pääomayhteyden välttämättömyydestä
(mikä itse on hra Diihringin ilmeinen ristiriita) pitäisi raken
tua uskolle kieltämisen kieltämiseen.
Dialektiikan luonnon täydellistä ymmärtämättömyyttä osoit
taa jo se, kun hra Duhring pitää sitä pelkän todistelun aseena,
samantapaisena kuin rajotetusti käsittäen voidaan pitää muo
dollista logiikkaa taikka alkeellista matematiikkaa. Jopa muo
dollinenkin logiikka on lähinnä metoodi uusien tuloksien löy
tämistä varten, tunnetusta tuntemattomaan siirtymistä varten,
ja sitä samaa, mutta paljon ylevämmässä merkityksessä, on
dialektiikka, joka sen lisäksi sisältää laajemman maailman
katsomuksen idun, koska se murtaa muodollisen logiikan ah
taan näköpiirin. Matematiikassa on suhde sama. Alkeismatematiikka, vakiosuureita käsittelevä matematiikka liikkuu ai
nakin pääpiirteissään muodollisen logiikan puitteissa; vaihtelevia suureita käsittelevä matematiikka, jonka huomattavimman
osan muodostaa äärettömän pienten lukujen laskeminen, on
oleellisesti vain dialektiikan soveltamista matemaattisiin suh
teisiin. Pelkkä todistelu siirtyy tässä tyyten taka-alalle verrat
tuna metoodin monipuoliseen soveltamiseen uusille tutkimus
aloille. Mutta miltei kaikki korkeamman matematiikan todis
telut, differentsiaalilaskennon ensimäisistä todisteluista alkaen,
ovat tarkasti ottaen vääriä alkeismatematiikan kannalta katsot
tuina. Eikä toisin voi ollakaan, jos tahdotaan dialektisellä
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alalla saatuja tuloksia todistella muodollisen logiikan avulla,
niinkuin tässä tehdään. Jonkun asian todistaminen yksistään
dialektiikan avulla sellaiselle karkealle metafyysikolle kuin
hra Diihring olisi yhtä turhaa vaivaa kuin oli Leibnitzin ja
hänen oppilaidensa yritys todistaakseen aikansa matemaati
koille äärettömän pienten lukujen laskemisen väittämiä. Differentsiaali aiheutti näissä samanlaisia kouristuksia kuin hra
Diihringille aiheuttaa kieltämisen kieltäminen, jossa muutoin
myöskin differentsiaali näyttelee erästä osaa, kuten tulemme
näkemään. Mikäli nuo herrat eivät ennättäneet kuolla, antoi
vat he lopulta muristen perään, eivät sentähden että heidät
olisi saatu vakuutetuksi väittämien oikeudesta, vaan sentähden
että differentsiaalilaskelmat antoivat aina oikean tuloksen.
Kuten hra Diihring itse sanoo, on hän vasta neljissäkymmenissä, ja jos hän saavuttaa korkean ijän, jota me hänelle toivom
me, voi hänkin vielä kokea samaa.
Mutta mitä sitten on tuo hirveä kieltämisen kieltäminen,
joka tekee hra Diihringin elämän niin happamaksi, ja joka
hänen silmissään näyttelee samaa sovittamattoman rikoksen
osaa kuin kristinuskossa syntyi pyhää henkeä vastaan?— Se on
sangen yksinkertainen, kaikkialla ja joka päivä tapahtuva ilmiö,
jonka jokainen lapsikin voi ymmärtää heti kun siltä reväistään
pois ne salaperäistyttävät lumput, joihin vapha idealistinen
filosofia sen verhosi, ja joissa sitä edelleenkin pitävät verhot
tuna sellaiset auttamattomat metafyysikot kuin hra Diihring.
Ottakaamme ohrajyvä. Biljoonia ohrajyviä jauhetaan, keitetään
ja käytetään juoman valmistukseen, ja sitten kulutetaan. Mutta
jos joku tuollainen ohrajyvä löytää itselleen normaalit ehdot,
jos se putoaa suotuisaan maahan, niin tapahtuu siinä lämmön
ja kosteuden vaikutuksesta sille ominainen muutos: se itää;
jyvä sellaisenaan häviää, sen tilalle tulee siitä syntynyt kasvi,
jyvän kieltäminen. Mutta mikä on tämän kasvin normaali
elämänkulku? Se kasvaa, kukkii, hedelmöittyy ja tuottaa lopulta
jälleen ohrajyviä, ja kun nämä ovat kypsyneet, niin olki kuo
lee, tulee vuorostaan kielletyksi. Tuloksena tästä kieltämisen
kieltämisestä on meillä jälleen alkuperäinen ohrajyvä, mutta
ei yksinkertaisena, vaan luvultaan 10-, 20- jopa 30-kerlaisena.
Jyvälajit muuttuvat perin hitaasti, ja niinpä onkin ohra nyt
likipitäin samanlaista kuin se oli sata vuotta sitten. Mutta otta
kaamme helposti muovautuva koristekasvi, esim. dahlia taikka
orkidea; kun käsittelemme näitä siemeniä ja niistä syntyviä
kasveja puutarhuritaidon mukaisesti, niin tulokseksi kieltämi
sen kieltämisestä saamme paitsi enemmän siemeniä, myöskin
laadullisesti parannettuja siemeniä, jotka tuottavat kauniimpia
kukkasia, ja tämän prosessin jokainen toistaminen, jokainen
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uusi kieltämisen kieltäminen lisää tätä täydellistymistä.— Sa
moin kuin ohrajyvällä, käy tämä prosessi useimmilla hyöntei
sillä, esim. perhosilla. Ne syntyvät munasta munan kieltämisen
kautta, käyvät muodonvaihdostensa kautta sukupuolikypsyyteen
saakka, parittuvat ja tulevat jälleen kielletyksi, s.o. kuolevat
heti kun suvunjatkamisprosessi on päättynyt ja naaras laskenut
lukuisat munansa. Että toisilla kasveilla ja eläimillä tämä pro
sessi ei lopu näin yksinkertaisesti, että ne tuottavat siemeniä,
munia ja poikasia useamman kerran ennenkuin kuolevat, se ei
meitä tässä koske; meidän on tässä vain osoitettava, että kiel
tämisen kieltäminen todella tapahtuu orgaanisen maailman mo
lemmissa piireissä. Edelleen, koko geologia on kiellettyjen kiel
tämisien sarja, sarja toisiaan seuraavia vanhojen vuorimuodostumien rapautumisia ja uusien vuorimuodostumien kerrostumisia.
Ensinnä alkuperäinen, nestemäisen massan jäähtymisestä syntynyt
maakuori murentuu valtamerien, meteoroloogisten ja atmosfääris-kemiallisten vaikutusten tuloksena ja nämä murentuneet
massat laskeutuvat kerroksiksi meren pohjaan. Meren pohjan
paikallinen kohoaminen merenpinnan yläpuolelle saattaa näiden
ensimäisten kerrostumien erinäiset osat uudelleen sateiden,
vuodenaikojen lämmönvaihtelujen, ilman hapen ja hiilihapon
vaikutuksen alaisiksi; samanlaisten vaikutuksien alaisia ovat
maan sisältä kerrostumien lävitse esiinmurtautuvat sulat ja sit
ten jähmettyneet kivimassat. Kautta miljoonien vuossatojen
muodostuu näin yhä uusia kerrostumia, jotka aina jälleen suu
rimmaksi osaksi häviävät ja aina uudelleen käytetään raken
nusaineena uusiin kerrostumiin. Mutta tulos on varsin positii
vinen: muodostuu mitä erilaisimmista kemiallisista aineksista
sekotettu, mekaanisesti murennettu, mitä runsaimmalle ja moninaisimmalle kasvillisuudelle suotuisa maaperä.
Samoin matematiikassa. Ostakaamme mikä tahansa algeb
rallinen suure, siis a. Jos kiellämme sen, saamme — a (mii
nus a). Jos kiellämme tämän kieltämisen kertomalla — a — a:11a,
saamme -(-a2, s.o. saamme alkuperäisen positiivisen suureen,
mutta korkeammalla asteella, nimittäin toisessa potenssissa.
Tässäkään ei asiaa muuta se, että saman a3 voimme saada siten,
että kerromme positiivisen a itsellään ja siten myöskin saamme
tulokseksi az. Sillä kielletty kieltäminen on niin vankasti luvus
sa a2, että sillä on kaikissa tapauksissa kaksi neliöjuurta, nimit
täin a ja — a, ja tämä mahdottomuus päästä vapautumaan kiel
letystä kieltämisestä, neliön negatiivisesta juuresta, saa sangen
kouriintuntuvan merkityksen jo neliö-yhtälöiden yhteydessä.—
Paljon jyrkemmin astuu kieltämisen kieltäminen esiin korkeam
man analyysin yhteydessä, noiden “äärettömän pienten suurei
den summeerauksien” yhteydessä, jotka hra Diihring itse julistaa
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matematiikan korkeimmiksi toimituksiksi ja joita tavallisella
kielellä
sanotaan differentsiaali- ja integraalilaskennoksi.
Kuinka nämä laskemistavat tapahtuvat? Minulla on esim. mää
rätyssä tehtävässä kaksi muuttuvaista suuretta x ja y, joista toi
nen ei voi muuttua ilman että toinenkin samalla muuttuu tehtä
vän ehtojen määräämässä suhteessa. Minä differentsioin x ja y,
s.o. oletan x ja y niin äärettömän pieniksi, että ne verrattuina
kuinka 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 materiaalista pe
rustaa, paljoussuhde ilman paljoutta.
molempien differentsiaalien x Jia y
suhde on siis = 0 mutta 0 ilmaisee x HuomauJ
tan vain ohimennen, että tämä kahden hävinneen suureen suhde,
niiden häviämisen fikseerattu momentti on ristiriita; mutta se voi
häiritä meitä yhtä vähän kuin se on häirinnyt matematiikkaa yli
päänsä pian parin vuossadan aikana. Mitä muuta olen minä siis
tehnyt kuin kieltänyt luvut x ja y, mutta en ole kieltänyt niitä
niin etten niistä enempää piittaisi, niinkuin metafysiikka kieltää,
vaan olen kieltänyt ne asiaintilaa vastaavalla tavalla? x ja y
asemasta on minulla siis niiden kieltäminen dx ja dy edes
säni olevissa kaavoissa taikka yhtälöissä. Näillä kaavoilla
suoritan nyt edelleen laskelmia, käsittelen dx ja dy todellisina,
vaikka kyllä määrättyjen poikkeuslakien alaisina suureina, ja
määrätyssä kohdassa kiellän kieltämisen, s.o. integroin differentsiaalikaavan, dx ja dy asemasta saan jälleen todelliset
suureet x ja y ja näin en pelkästään palaa takaisin siihen mis
sä olin alkaessani, vaan olen täten ratkaissut tehtävän, jonka
ratkaisua tavallinen geometria ja algebra olisivat saaneet ken
ties turhaan yrittää.
Samoin myöskin historiassa. Kaikki kulttuurikansat alottavat maan yhteisomistuksesta. Kaikilla kansoilla, jotka jo ovat
käyneet määrätyn alkuperäisen asteen lävitse, tulee tästä yh
teisomistuksesta maanviljelyksen edelleen kehittyessä tuotan
non kahle. Se kumotaan, kielletään, lyhyempien tai pitempien
väliasteiden jälkeen muuttuu se yksityisomistukseksi. Mutta
korkeammalla, maan yksityisomistuksen itse aikaansaamalla
maanviljelyksen kehitysasteella tulee
yksityisomistuksesta
taas vuorostaan tuotannon kahle — niinkuin nyt on sekä pie
nen että suuren maanomistuksen laita. Välttämättä astuu esiin
vaatimus, että se on myös kiellettävä, jälleen muutettava yliteisomaisuudeksi. Mutta tämä vaatimus ei merkitse vanhan,
alkuperäisen yhteisomistuksen jälleen palauttamista, vaan paljon
korkeamman, kehittyneemmän yhteisomistuksen muodon säätä
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mistä, muodon joka ei suinkaan ole tuotannon este, vaan päinvas
toin ensi kerran vapauttaa sen kahleistaan ja antaa sille mahdol
lisuuden täysin määrin käyttää hyväkseen uusaikaisia kemial
lisia löytöjä ja mekaanisia keksintöjä.
Taikka: antiikin filosofia oli alkuperäistä, luontoperäistä ma
terialismia. Sellaisena se ei kyennyt selvittämään ajattelun suh
detta materiaan. Mutta kun tämän selvittäminen kävi välttämät
tömäksi, jouduttiin oppiin, jonka mukaan sielu on erotettavissa
ruumiista, sitten väitteeseen sielun kuolemattomuudesta ja vih
doin monoteismiin. Idealismi siis kielsi vanhan materialismin.
Mutta filosofian edelleen kehittyessä kävi idealismikin kestämät
tömäksi ja sen kieltää nykyaikainen materialismi. Tämä kieltämi
sen kieltäminen ei ole pelkkää vanhan materialismin uudestisyntymää, se liittää tämän jättämälle vankalle perustalle filoso
fian ja luonnontieteen kaksituhatvuotisen kehityksen, samoin
kuin itse tämän kaksituhatvuotisen historian koko ajatussisällön.
Se ei ylipäänsä enää ole mitään filosofiaa, se on yksinkertainen
maailmankatsomus, joka ei etsi todisteitaan eikä ilmeneikse eri
koisena tieteiden tieteenä, vaan todellisissa tieteissä. Filosofia on
tässä siis “poistettu”, s.o. “sekä hävitetty että säilytetty”; hävitet
ty muotonsa puolesta, säilytetty todellisen sisältönsä puolesta.
Siellä missä hra Dühring näkee vain “sanaleikkiä”, on siis tar
kemmin katsottaessa todellinen sisältö.
Vihdoin: ei edes Rousseaun oppi tasa-arvosta, josta Diihringin
oppi on vain kalpea, väärennetty kopio, tullut toimeen turvau
tumatta hegeliläisen kieltämisen kieltämisen kätilönapuun — ja
vielä lisäksi yli kaksikymmentä vuotta ennen Hegelin syntymää.
Ja kaukana siitä että Rousseaun oppi häpeisi tätä, se jo ensimäisessä esityksessään asettaa milteipä korskeillen esille dialektisen
alkuperänsä leiman. Luonnollisessa ja villissä tilassaan olivat ih
miset tasa-arvoisia; ja kun Rousseau pitää jo puhetaitoa luonnon
tilan häiriintymisenä, niin on hän täysin oikeassa omaksuessaan
erään eläinlajin tasa-arvon myöskin näihin eläinihmisiin, jot
ka Häckel hiljattain hypoteettisesti luokitteli puhetaidottomiksi
alali. Mutta näillä tasa-arvoisilla eläinihmisillä oli muihin eläi
miin verraten eräs etevämpi ominaisuus: kyky täydellistyä, ke
hittää itseään edelleen; ja tästä tuli eriarvoisuuden syy. Rousseau
pitää siis eriarvoisuuden syntymistä edistyksenä. Mutta tämä edis
tys oli antagonistista, se oli samalla myöskin taka-askel. “Kaikki
seuraavat edistysaskelet (alkutilasta pois) olivat samoin askelia
näennäisesti ihmisyksilön täydellistymisen suuntaan, mutta tosi
asiassa ihmissuvun rappeutumisen suuntaan. Metallien muokkaus
ja maanviljelys olivat ne kaksi taitoa, joiden keksintö aikaansai
tämän valtavan vallankumouksen” (korpien muuttumisen vilje
lysmaaksi, mutta myöskin omistusoikeuden kautta syntyneen köy
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hyyden ja orjuuden). “Runoilijan silmillä katsoen kulta ja hopea,
filosoofin silmillä katsoen rauta ja vilja sivistivät ihmiset ja vei
vät perikatoon inhimillisen suvun”. Jokainen uusi sivistyksen
edistysaskel on samalla eriarvoisuuden uusi edistysaskel.
Kaikki laitokset, jotka sivistyksen mukana kehittynyt yhteis
kunta itselleen luo, muuttuvat alkuperäisen tarkoitusperänsä
vastakohdiksi. “Kiistämätön ja kaiken valtio-oikeuden peruslaki
on se, että kansat asettivat ruhtinaansa vapauttansa turvaamaan,
eikä sitä tuhoamaan”. Ja kuitenkin näistä ruhtinaista tulee vältlämättömästi kansojen sortajia ja he lisäävät tätä sortoa siihen
pisteeseen saakka, jossa äärimmilleen kärjistetty eriarvoisuus
muuttuu vastakohdakseen, tasa-arvoisuuder. syyksi: yksinval
tiaan edessä ovat kaikki tasa-arvoisia, nimittäin nollan veroisia.
“Tässä on erirvoisuuden äärimäinen 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 voimaa, ja sentähden hän ei voi
“valittaa väkivallan johdosta sillöin kun hänet ajetaan pois...
Väkivalta piti hänet vallassa, väkivalta kumoaa hänet, kaikki
käy oikeata luonnollista kulkuaan”. Ja näin muuttuu eriarvoi
suus jälleen tasa-arvoisuudeksi, mutta ei puhetaidottoman alku
ihmisen vanhaksi luontoperäiseksi tasa-arvoksi, vaan korkeam
maksi yhteiskunnallisen sopimuksen tasa-arvoksi. Sortajat tu
levat sorretuiksi. Se on kieltämisen kieltämistä.
Meillä on tässä siis jo Rousseaulla paitsi ajatuksen kulku,
joka on hiukselleen samanlainen kuin Marxin “Pääomassaan”
noudattama, myöskin yksityiskohdissa kokonainen sarja saman
laisia dialektisiä käänteitä, kuin Marx käytti: prosesseja, jotka
ovat luontonsa puolesta vastakohtaisia, sisältävät jonkun risti
riidan, jonkun äärimäisyyden muuttuminen vastakohdakseen,
vihdoin kaiken ytimenä kieltämisen kieltäminen. Kun siis
Rousseau ei vielä v. 1754 voinut puhua “Hegelin siansaksaa”,
oli hän kuitenkin, jo 23 vuotta ennen Hegelin syntymää, aika pa
hasti hegeliläisen myrkyn, ristiriidan dialektiikan, logos-opin,
teologian jne saastuttama. Ja kun hra Diihring Rousseaun tasaarvo-oppia halveksuen operoi noilla kahdella miehellään, niin
on hänkin jo kaltevalla pinnalla, jota pitkin hän auttamattomasti
liukuu kieltämisen kieltämisen syliin. Tilaa, jossa noiden kahden
miehen tasa-arvo kukoistaa ja joka myöskin esitetään ihanne
tilaksi, nimitetään filosofian kurssin sivulla 271 “alkutilaksi”.
Mutta tämän alkutilan kumoaa sivulla 279 välttämättömästi
“ryöstöjärjestelmä” — ensimäinen kieltäminen. Mutta nyt, todellisuusfilosofian ansiosta, olemme päässeet siihen saakka, että
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kumoamme tämän ryöstöjärjestelmän ja asetamme sen tilalle
hra Diihringin keksimän tasa-arvoon perustuvan talouskommuunin — kieltämisen kieltäminen, tasa-arvo korkeammalla asteel
la. Hupaisa, näköpiiriä avuliaasti avartava näytelmä: hra Duhring itse korkeimman omakätisesti tekee kuolemansynnin, kiel
tämisen kieltämisen!
Mitä siis on kieltämisen kieltäminen? Varsin yleinen ja juuri
siksi ylen laajalti vaikuttava ja tärkeä luonnon, historian ja
ajattelun kehityksen laki; laki joka pätee, kuten olemme nähneet,
eläin- ja kasvimaailmassa, geologiassa, matematiikassa, histo
riassa ja filosofiassa, ja johon hra Diihringin itsensäkin kaikesta
pöyhkeilystään ja vastaan haraamisestaan huolimatta itse tietä
mättään täytyy lopulta tulla. Ilman selittelyjä ymmärretään, että
siitä erikoisesta kehitysprosessista, jonka lävitse esim. ohrajyvä
käy jyvän itämisestä hedelmää kantavan korren kuolemiseen, en
minä vielä sano mitään silloin kun sanon, että se on kieltämisen
kieltäminen. Sillä koska integraalilaskento on niinikään kiel
tämisen kieltämistä, niin väittämällä päinvastaista minä väittäi
sin vain sellaista järjettömyyttä, että jonkun ohrajyvän elämänprosessi on integraalilaskentoa taikka, jos tahdotte, sosialis
mia. Mutta juuri tätä ne metafyysikot jatkuvasti dialektiikan
kontolle panevat. Kun minä sanon kaikista näistä prosesseista,
että ne ovat kieltämisen kieltämistä, niin kokoan minä ne kaik
ki tämän yhden liikuntalain alaisuuteen ja nimenomaan sentähden jätän huomion ulkopuolelle kunkin eri prosessin erikoisuu
det. Dialektiikka ei ole muuta kuin tiede luonnon, ihmisyhteis
kunnan ja ajattelun liikunta- ja kehityslaeista.
Nyt voidaan kuitenkin väittää vastaan: tässä tapahtunut kieltä
minen ei ole ollenkaan mitään oikeata kieltämistä: minä kiel
län ohrajyvän silloinkin kun minä sen jauhan, hyönteisen sil
loin kun murskaan sen kuoliaaksi, positiivisen suureen a silloin
kun vedän viivan sen ylitse jne. Taikka minä kiellän lauseen:
ruusu on ruusu, sanomalla: tuo ruusu ei ole mikään ruusu; ja
mitä sitten tulee kun minä uudelleen kiellän tämän kieltämisen
sanomalla: tuo ruusu on sittenkin ruusu? — Tällaiset vastaväit
teet ovat tosiaankin metafyysikkojen pääargumentteja dialek
tiikkaa vastaan, ja aivan heidän ajattelunsa rajoittuneisuuden
arvoisia. Kieltäminen dialektiikassa ei ole samaa kuin sanoa vain
“ei” taikka jonkun esineen julistaminen olemattomaksi taikka sen
jollain tavoin tuhoaminen. Jo Spinoza sanoi: omnis determinatio est negatio, jokainen rajotus taikka määrittely on kieltämistä.
Ja edelleen, kieltämisen tavan määrää tässä ensiksi prosessin
yleinen ja toiseksi sen erikoinen luonne. Minä en saa ainoastaan
kieltää, minun pitää myöskin tämä kieltäminen kumota. Minun
täytyy siis ensimäinen kieltäminen tehdä siten, että toinen jää
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taikka tulee mahdolliseksi. Kuinka? Aina kunkin yksityisen tapa
uksen erikoisen luonnon mukaan. Jos minä jauhan ohrajyvän,
jos murskaan hyönteisen, niin olen kyllä suorittanut ensimäisen
kieltämisen, mutta tehnyt toisen mahdottomaksi. Jokaisella
asialajilla on siis oma erikoinen tapansa tulla kielletyksi niin,
että siitä on tuloksena kehitys, ja samoin on jokaisen mielle- ja
käsitelajin suhteen. Äärettömän pienten lukujen laskennossa
käy kieltäminen toisin kuin positiivisten potenssien laskemisessa
negatiivisista juurista. Tämä on opittava niinkuin kaikki muu
kin. Pelkästään sillä tiedolla, että ohrakorsi ja äärettömän pien
ten lukujen laskeminen ovat kieltämisen kieltämisen alaisia,
en minä voi tuloksellisesti ohraa viljellä, en differentsioida
enkä integroida, yhtä vähän kuin ilman muuta osaisin soittaa viu
lua pelkästään tuntemalla ne lait, joiden mukaan sävelen mää
räävät kielien mitat. — Mutta selvää on, että sellaisesta kieltämi
sen kieltämisestä, joka lapsellisesti askartelee vuoroin a:n kirjoit
tamisella ja sen jälleen pois pyyhkimisellä taikka vuorotellen
väittämällä, että ruusu on ruusu ja että se ei ole mikään ruusu,
ei selvene mikään muu kuin tuollaisen askartelijan oma typeryys.
Ja kuitenkin tahtovat metafyysikot opettaa meille, että kun me
kerran tahdomme suorittaa kieltämisen kieltämisen, niin tuollai
nen on muka juuri se oikea tapa.
Ei siis taaskaan muu kuin hra Duhring se mystifioi meitä väit
täessään, että kieltämisen kieltäminen on muka Hegelin keksimä,
uskonnon alalta lainaama syntiinlankeemus- ja lunastustarinalle
rakentuva analogia. Ihmiset ovat ajatelleet dialektisesti jo kauan
ennen kuin he tiesivät, mitä dialektiikka on, samoin kuin he pu
huivat proosaa jo ajat ennen kuin syntyi nimitys “proosa”. Hegel
vain ensimäisenä terävästi määritteli kieltämisen kieltämisen lain,
joka täyttyy luonnossa ja historiassa ja tiedottomasti täyttyy myös
kin meidän päissämme niin kauan kuin se ei ole tunnettu. Ja kun
hra Duhring itse tahtoo sitä hiljaisuudessa käyttää, mutta ei vain
voi sietää sen nimeä, niin etsiköön sille paremman nimen. Mut
ta jos hän tahtoo karkottaa ajattelusta itse asian, niin olkoon ys
tävällinen ja karkoittakoon sen ensin luonnosta ja historiasta ja
keksiköön matematiikan, jossa — a x — a ei ole + a2 ja jossa
tiifferentsiointi ja integrointi on sakon uhalla kielletty.
XIV. Johtopäätelmä.

Olemme päässeet filosofian loppuun; mitä “Kurssissa” vielä
muuta tulevaisuuden kuvitelmista on, sen käsittelemme tarkastel
lessamme Duhringin suorittamaa sosialismin mullistusta. Mitä
hra Duhring meille lupasi? Kaiken. Mitä on hän lupauksistaan
täyttänyt? Ei yhtään mitään. “Todellisen ja sen mukaisesti luon
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non ja elämän todellisuuteen tähtäävän filosofian ainekset”,
“ankarasti tieteellinen maailmankatsomus”, “systeeminluovat
ajatukset” ja kaikki muut hra Duhringin korkeassa äänilajissa
kuuluttamat hra Duhringin tuotteet osottautuivat pelkäksi huija
ukseksi, missä ikinä niihin käsiksi kävimmekään. Maailmankaava, joka “lainkaan luopumatta ajatuksen syvyydestä, on varmas
ti todennut olemisen perusmuodot”, olikin perin pintapuolinen
kopio Hegelin logiikasta ja samoinkuin tämäkin, omaksuu har
hauskon, että nämä “perusmuodot” taikka loogilliset kategoriat
ovat salaperäisesti olemassa jossakin ennen maailmaa ja maail
man ulkopuolella, johon niitä pitää “sovelluttaa”. Luonnonfiloso
fia tyrkytti meille kosmogoniaa, jonka lähtökohtana on“materian
itselleen samainen olotila”, tila joka on kuviteltavissa vain sel
laisen pään avulla, jossa vallitsee toivoton sekasotku materian
ja liikunnan yhteydestä, ja sitäpaitsi kuviteltavissa vain ehdolla,
että oletetaan joku maailman ulkopuolella oleva jumala, joka yk
sin voi saattaa tämän olotilan liikunnan tilaksi. Orgaanista luon
toa käsitellessään täytyi todellisuusfilosofian, ensin sätittyään
Darvinin toteaman taistelun olemassaolosta ja luonnollisen va
linnan “palaseksi inhimillisyyttä vastaan tähdättyä eläimellisyyt
tä”, päästää nämä molemmat takaoven kautta jälleen sisälle ja
selittää ne luonnossa vaikuttaviksi, tosin toisarvoisiksi tekijöiksi.
Biologian alalla sai se lisäksi tilaisuuden todistaakseen niin suu
ren tietämättömyytensä, että sen veroista täytyisi etsiä lyhty
kädessä jopa sivistyneiden säätyjen tyttärienkin keskuudesta nyt,
kun on mahdoton välttyä tutustumasta kansantajuisiin tieteel
lisiin esityksiin. Moraalin ja oikeuden alalla Rousseaun oppia huouontaessaan ei se ollut yhtään onnellisempi kuin aikaisemmin
Hegelin oppia väärentäessään, ja oikeustieteen suhteen osoitti se,
kaikesta päinvastaisen vakuuttamisesta huolimatta sellaista
tietämättömyyttä, jollaista
vain
harvoin
voinee tavata
vanhapreussiläisten tusina juristien keskuudessa. Filosofia, “joka
ei tunnusta mitään pelkästään näennäistä horisonttia”, tyytyy ju
ridisella alalla todelliseen horisonttiin, joka käy yhteen Preussin
maaoikeuden pätevyyspiirin kanssa. “Ulkoisen ja sisäisen luon
non maita ja taivaita”, jotka tämä filosofia valtavassa mullista
vassa liikunnassaan lupasi meille avata, odotamme yhä vielä,
emmekä suinkaan vähemmän odota “viimeisen asteen lopullisia
totuuksia” ja “absoluuttisesti fundamentaalista”. Filosoofi, jonka
ajatustapa “sulkee ulos kaiken vaelluksen subjektiivisesti rajotettuun mailmankäsitykseen”, osoittaakin olevansa paitsi, niin
kuin on tullut todistetuksi, perin puutteellisten tietojensa, rajotetun metafyysillisen ajatustapansa ja narrimaisen itsensä yliste
lyn subjektiivisesti rajoittama, myöskin penikkamaisten oikku
jen rajoittama. Hän ei kykene laatimaan todellisuusfilosofiaausa
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ilman että tyrkyttää vastenmielisyyttään tupakkaa, kissoja ja
juutalaisia kohtaan yleispätevänä lakina koko muulle ihmiskun
nalle, juutalaiset mukaan luettuina. Hänen “tosi kriitillinen kat
santokantansa” muiden ihmisten suhteen on sitä, että hän vavah
tamatta panee näiden suuhun asioita, joita nämä eivät ole kos
kaan sanoneet, vaan jotka ovat hra Duhringin omaa tuotantoa.
Hänen laajat jutustelunsa poroporvarillisista aiheista, sellaisista
kuin elämän arvo ja elämännautinnon paras tapa, ovat aivan mä
tää jutustelua, joka antaa selityksen siihen, minkätähden hän on
niin kiukkuinen Goethen Faustille. Olihan näet aivan anteeksi
antamatonta se, että Goethe otti sankarikseen siivettömän Faus
tin sensijaan että olisi ottanut ensimäisen todellisuusfilosoofin
Wagnerin. — Lyhyesti, todellisuusfilosofia kokonaisuudessaan
■otettuna osottautuu, Hegelin sanontaa käyttääksemme, “saksa
laisen valevalistuksen pintapuolisemmaksi selvitykseksi”, jonka
heikkoutta ja läpinäkyvää typeryyttä verhoavat ja sumentavat
vain sekavat oraakkelimaiset lauseparret. Ja kun olemme luke
neet kirjan loppuun, olemme aivan yhtä viisaita kuin ennenkin
ja olemme pakotetut myöntämään, että “uusi ajattelutapa”, “pe
rusteita myöten omaperäiset tulokset ja katsomukset” ja “systeeminluovat ajatukset” ovat kyllä tarjonneet meille erilaisia uusia
järjettömyyksiä, mutta ei ole yhtään riviä, josta olisimme voineet
jotakin oppia. Ja tämä mies, joka niin isoäänisesti ja suureleisesti
tarjoilee taitojaan ja tavaroitaan aivan kuin joku markkinasaksa,
mutta jonka suurten sanojen takana ei ole mitään, ei yhtään mi
tään, — tämä mies rohkenee nimitellä sekapäiksi sellaisia miehiä
kuin Fichte, Schelling ja Hegel, joista pieninkin sentään on jät
tiläinen tähän mieheen verraten. Sekapää todella —mutta kuka?

TOINEN OSA

POLIITTINEN TALOUSTIEDE
I.

Esine ja metoodi

Poliittinen taloustiede laajimmassa merkityksessä on tiede
laeista, jotka ohjaavat aineellisten, materiaalisten elämänvälineiden tuotantoa ja jakoa ilnnisyhteiskunnassa. Tuotanto ja jako
ovat kaksi erilaista toimintoa. Tuotanto voi olla olemassa ilman
vaihtoa, mutta vaihto — koska edellytetään vain tuotteiden vaih
toa — ei ole mahdollinen ilman tuotantoa. Kumpikin näistä kah
desta yhteiskunnallisesta toiminnasta ovat enimmäkseen erikois
ten ulkoisten vaikutuksien alaisia ja senvuoksi niillä myöskin
enimmältä osaltaan on omat erikoiset lakinsa. Mutta toiselta puo
len ne kullakin hetkellä ovat toinen toisensa ehtona ja siinä mää
rin vuorovaikuttavat toinen toiseensa, että niitä voidaan nimittää
taloudellisen taittoviivan abscissaksi ja ordinaataksi.
Ehdot, joiden vallitessa ihmiset tuottavat ja suorittavat vaihtoa,
muuttuvat maasta maahan ja kussakin maassa sukupolvesta su
kupolveen. Tästä syystä poliittinen taloustiede ei voi olla sama
kaikkia maita ja kaikkia aikoja varten. Hyvin pitkä välimatka
erottaa jousen ja nuolet, kiviveitsen ja vain poikkeuksena tavat
tavat villin ihmisen vaihtosuhteet tuhansien hevosvoimain höyry
koneesta, kutomakoneesta, rautateistä ja Englannin pankista.
Tulimaan asukkaat eivät ole päässeet joukkotuotantoon eivätkä
maailmankauppaan asti, eikä heillä ole enempää vekselikeinottelua kuin pörssiromahduksiakaan. Joka tahtoisi alistaa Tulimaan
poliittisen taloustieteen samojen lakien alaiseksi kuin ne lait,
jotka vaikuttavat nykyajan Englannissa, se ei ilmeisesti toisi päi
vänvaloon mitään muuta kuin pelkkiä onttoja lauseparsia. Po
liittinen taloustiede on siten olemukseltaan historiallinen tiede.
Se käsittelee historiallista, s.o. alituisesti muuttuvaa ainetta. Se
tutkii lähinnä tuotannon ja jaon kunkin eri kehitysvaiheen eri
koisia lakeja, ja vasta tämän tutkimuksen lopussa voi
se esittää muutamia yleisiä lakeja, jotka vaikuttavat yleen
sä tuotannossa ja jaossa. Tällöin on kuitenkin ilman muu
ta ymmärrettävissä, että lait jotka vaikuttavat visseissä tuo-
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(antotavoissa ja jakomuodoissa, säilyttävät voimansa kaik
kina historiallisina aikakausina, joille nuo tuotantotavat ja
jakomuodot ovat yhteiset. Niinpä esimerkiksi metalliraho
jen käytäntöönoton yhteydessä alkaa vaikuttaa sarja lakeja, jot
ka pysyvät voimassa kaikissa maissa ja kaikkina historiallisina
kausina, joina vaihto käy metallirahojen välityksellä.
Silloin kun vissin historiallisen yhteiskunnan tuotannon ja vaih
don luonne ja tapa sekä tämän yhteiskunnan historialliset ehdot
ovat määrätyt, on samalla myös määrätty jaon luonne ja tapa.
Sukuyhteisössä tai kyläyhdyskunnassa maan yhteisomistuk*ii.neen, jollaisessa tilassa tai ainakin sen huomattavia jätteitä
sisältäen kaikki kulttuurikansat astuvat historiaan, on tuottei
den jako luonnollisesti verraten tasasuhtainen; siellä mis
sä syntyy huomattavaa epätasaisuutta jaossa yhteisön jäsen
ten kesken, on tämä jo merkki yhteisön alkavasta rappeu
tumisesta. Suurviljelys, samoin kuin pienviljelyskin, sallivat
sangen erilaisia jakomuotoja, riippuen historiallisista oloista, jois
sa ne ovat kehittyneet. Mutta selvää on, että suurviljelys aina
edellyttää tyyten toisenlaista jakoa kuin pienviljclys; suurviljelys
edellyttää luokkavastakohtaisuuden olemassaoloa taikka synnyt
tää sen; se on luokkavastakohta orjanomistajien ja orjien välillä,
maanomistajien ja torpparien välillä, kapitalistien ja palkkatyö
läisten välillä, kun sitävastoin pienviljelys ei ollenkaan edellytä
luokkaeroa maataloustuotannossa työskentelevien yksilöiden vä
lillä, vaan päinvastoin jo niiden pelkkä olemassaolo viittaa parsellitalouden alkavaan rappeutumiseen. Metallirahojen käytän
töön tulo ja leviäminen jossain maassa, jossa sitä ennen on har
joitettu yksinomaan tai etupäässä luontaistaloutta, on aina yh
teydessä aikaisemmin olleen jaon hitaamman tai nopeamman
muuttumisen kanssa, ja tällöin tuo muuttaminen käy niin, että
yhä enemmän ja enemmän lisääntyy jaon epätasaisuus eri henki
löiden välillä ja samalla suurenee myös vastakohta rikkaan ja köy
hän välillä. Keskiajan paikallinen ammattikuntainen käsituotanto
teki suurkapitalistit ja elinkautiset palkkatyöläiset yhtä mahdotto
miksi kuin ne välttämättömästi luo uusaikainen suurteollisuus,
nykyaikainen luoton kehitys ja näiden molempien kehitystä vas
taava vaihdon muoto, vapaa kilpailu.
Mutta jaon erilaisuuksien mukana astuvat esiin myöskin luokkaeroavaisuudet. Yhteiskunta jakautuu etuoikeutettuihin ja syr
jäytettyihin, riistäjiin ja riistettyihin, hallitseviin ja alistettuihin
kuokkiin, ja valtio, joksi samanheimoisten yhteisöjen luonnolli
set ryhmät aluksi vain yhteisten etujensa suojelua varten (esim.
maan kastelua varten Idässä) ja puolustuksen vuoksi ulkoisia
vihollisia vastaan olivat kehittyneet, saa nyt yhtä varmasti tarXoitusperäkseen etuoikeutettujen luokkien elämän ja valta-ase
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man edellytyksien väkivallalla puolustamisen vallanalaisia luok
kia vastaan.
Jako ei silti ole tuotannon ja vaihdon pelkkä passiivinen tulos:
se vaikuttaa vahvasti niihin molempiin takaisin. Jokaista uutta
tuotantotapaa ja jokaista uutta vaihtomuotoa jarruttaa aluksi,
paitsi vanhat muodot ja niitä vastaavat poliittiset laitokset,
myöskin vanha jakotapa. Pitkäaikaisella taistelulla täytyy sen
valloittaa itseään vastaava jakotapa. Mutta mitä joustavampi,
mitä kehityskykyisempi oleva tuotanto- ja vaihtotapa on, sitä
nopeammin jako kasvaa niiden yli ja saavuttaa sen asteen, jolla
se joutuu ristiriitaan olevan tuotanto- ja vaihtotavan kanssa.
Muinaisajan alkuperäiset yhteiskunnat, joista jo on ollut puhe,
saattavat jatkaa olemassaoloaan kokonaisia vuostuhansia, niin
kuin ne vieläkin ovat säilyneet intialaisten ja slaavilaisten kes
kuudessa, ennenkuin yhteys ulkoisen maailman kanssa aiheuttaa
niiden sisällä sellaisia omaisuuden eroavaisuuksia, joiden seura
uksena ne alkavat hajota. Sitävastoin nykyinen kapitalistinen
tuotanto, jolla on ikää tuskin kolmea vuossataa ja joka pääsi
vallitsevaksi vasta suurteollisuuden kehityttyä, siis satakunta
vuotta sitten, on tänä lyhyenä aikana luonut vastakohdat sellai
set kuin pääomien keskittyminen harvojen käsiin toisaalta ja
omaisuudettoinien massojen kehittyminen suurkaupunkeihin toi
saalta, vastakohdat joihin se väistämättömästi kukistuu.
Yhteys kunkin ajan jaon ja saman ajan aineellisten yhteiskun
nan elämänehtojen välillä on niin syvällä itse asiain luonnossa,
että se säännöllisesti heijastuu kansan vaistossa. Niin kauan kuin
joku tuotantotapa on kehityksensä nousuvaiheessa, niin kauan
sitä tervehtivät jopa nekin, jotka sitä vastaavan jakotavan val
litessa vetävät lyhyemmän korren. Niin tekivät Englannin työ
läiset suurteollisuuden synlymäaikoina. Niin kauan kuin tämä
tuotantotapa pysyy yhteiskunnallisesti normaalina vallitsee
yleensä tyytyväisyys jakoon, ja jos vastalauseita kuuluukin, läh
tevät ne itsensä hallitsevan luokan keskuudesta (Saint Simon,
Fourier, Owen), ja juuri riistettyjen joukkojen keskuudessa ne
eivät saa mitään vastakaikua. Vasta sitten kun tällä tuotanto
tavalla on takanaan hyvä matka laskuvaiheestaan, kun se on
puolittain yli-ikäinen, kun sen olemassaolon edellytykset ovat
suurimmaksi osaksi hävinneet ja sen seuraaja jo ovelle kolkut
taa, vasta sitten näyttää yhä epätasaisemmaksi käypä jako epä
oikeutetulta, vasta sitten vedotaan koetuista tosiasioista niin kut
suttuun ikuiseen oikeudenmukaisuuteen. Tieteellisessä suhteessa
tällainen vetoaminen moraaliin ja oikeuteen ei vie meitä sormen
leveyttä eteenpäin; siveellisessä suuttumuksessa, olipa se kuinka
oikeutettua tahansa, ei taloustiede voi nähdä todistetta, vaan
ainoastaan symptomin. Taloustieteen tehtävä on todistaa, että
F
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vasta paljastuneet yhteiskunnalliset epäkohdat ovat olevan tuo
tantotavan välttämätön seuraus, mutta samalla myös tämän tuo
tantotavan lähenevän rappeutumisen merkki, ja löytää rappe
utuvan taloudellisen liikuntamuodon sisällä tuotannon ja vaih
don tulevaisen, nuo epäkohdat poistavan uuden järjestyksen ai
nekset. Runoilijoita luova suuttumus on aivan paikallaan näitä
epäkohtia kuvattaessa tai hyökättäessä niiden hallitsevia luokkia
palvelevien kaunosielujen kimppuun, jotka kieltävät nuo epäkoh
dat, tai kaunistelevat niitä; mutta kuinka vähäinen kulloinkin
on tuon suuttumuksen todistusvoima, se ilmenee jo siitä,
että koko menneen historian jokaisessa aikakaudessa on sille
riittävästi ainehistoa.
Poliittinen taloustiede tieteenä niistä ehdoista ja muodoista,
joiden alaisina eri ihmisyhteiskunnat ovat tuotantoa ja vaihtoa
suorittaneet ja joiden alaisina ne näitä vastaavasti ovat kulloin
kin tuotteet jakaneet — poliittinen taloustiede tässä laajuudessa
täytyy kuitenkin vasta tulevaisuudessa luoda. Se mitä meillä
tähän saakka on taloustieteestä hallussamme, rajottuu melkein
yksinomaan kapitalistisen tuotantotavan syntyyn ja kehitykseen;
se alkaa feodaalisten tuotanto- ja vaihtomuotojen jätteiden ar
vostelusta, todistaa että niiden tilalle välttämättömästi tulevat
»kapitalistiset muodot, sitten kehittelee kapitalistisen tuotanto
tavan ja sitä vastaavien vaihtomuotojen lakeja myönteiseltä, s.o.
siltä puolelta, jolta ne edistävät yhteiskunnan yleisiä päämääriä,
ja lopettaa kapitalistisen tuotantotavan sosialistisella arvostelul
la, s.o. esittämällä sen lait kielteiseltä puoleltaan, todistamalla
että tämä tuotantotapa oman kehityksensä kautta pyrkii siihen
pisteeseen, jossa se itse tekee itsensä mahdottomaksi. Tämä ar
vostelu todistaa, että kapitalistiset tuotanto- ja vaihtomuodot
käyvät yhä sietämättömämmäksi kahleiksi itse tuotannolle; että
näistä muodoista välttämättömästi johtuva jakotapa on synnyt
tänyt sellaisen luokkien aseman, mikä päivä päivältä käy sietä
mättömämmäksi, luonut päivittäin kärjistyvän vastakohdan mää
rällisesti yhä vähenevien, mutta yhä rikkaampien kapitalistien
ja yhä monilukuisempien ja yleensä yhä huonompaan asemaan
joutuvien omistamattomien palkkatyöläisten välillä; ja lopuksi
tämä arvostelu todistaa että kapitalistisen tuotantotavan sisällä
kasvatetut suunnattomat tuotantovoimat, jotka eivät enää ole
kapitalistisen tuotantotavan kahlehdittavissa, odottavat vain, että
suunnitelmallista yhteistoimintaa varten järjestynyt yhteiskunta
vakaisi ne turvatakseen kaikille yhteiskunnan jäsenille elämisen
välineet ja kehitysvapauden heidän kyvyilleen, vieläpä alati kas
vavassa määrässä.
Tällaista porvarillisen talouden täydellistä arvostelua varten
oli kapitalistisen tuotanto-, vaihto- ja jakomuodon tuntemus
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riittämätön. Ainakin pääpiirteittäin piti tutkia ja vertailla sitä
«deltäneitä ja vähemmän kehittyneissä maissa vieläkin sen rin
nalla olemassa olevia muotoja. Tällaisen tutkimuksen ja vertai
lun on tähän asti suurin piirtein suorittanut ainoastaan Marx, ja
miltei yksinomaan hänen tutkimuksiaan saamme kiittää kaikesta
siitä, mitä tähän mennessä on todettu esiporvarillisen teoreettisen
talousopin alalta.
Vaikka jo olikin syntynyt nerokkaiden ajattelijain päissä
XVII vuossadan lopulla, on taloustiede ahtaammassa mielessä,
iysiokraattien ja Adam Smithin myönteiseksi muovaamana kui
tenkin oleellisesti XVIII vuossadan lapsi ja liittyy saman ajan
suurten ranskalaisten valistusmiesten saavutuksiin, aikansa kaik
kine etuineen ja puutteineen. Se mitä olemme sanoneet valistusmiehistä, koskee myöskin silloisia talousoppineita. Uusi tiede oli
heille ikuisen järjen ilmaus, eikä heidän aikansa olojen ja tarpei
den ilmaus; tämän tieteen löytämät tuotannon ja vaihdon lait ei
vät olleet historiallisesti määrätyn tuotanto- ja vaihtomuodon la
keja, vaan ikuisia luonnonlakeja: ne johdettiin ihmisen luonnos
ta. Mutta tarkemmin katsottaessa tämä ihminen olikin silloinen
keskinkertainen pikkuporvari, porvariksi muuttumassa, ja hänen
luontonaan oli silloisissa historiallisesti määrätyissä oloissa ta
varain tuottaminen ja niillä kaupan käyminen.
Sen jälkeen kun olemme riittävän hyvin tutustuneet hra Duhringin “perustavaan kritiikkiin” ja hänen metoodeihinsa filoso
fiassa, voimme vaikeudetta ennustaa myöskin sen, kuinka hän
tulee tulkitsemaan poliittista taloustiedettä. Filosofiassa, siellä
missä hän ei puhunut silkkaa pötyä (niinkuin luonnonfilosofi
assa), olivat hänen katsomuksensa pelkkää XVIII vuossadan kat
somuksien märehtimistä. Hän ei puhunut historiallisista kehityk
sen laeista, vaan luonnonlaeista, ikuisista totuuksista. Yhteiskun
nallisia suhteita sellaisia kuin moraali ja oikeus ei ratkaistu ole
vien historiallisten olojen avulla, vaan niiden kahden kuulun
miehen avulla, joista toinen joko sortaa toista taikka ei
sorra, — ikävä kyllä, viimemainittu tapaus ei tähän saakka ole
milloinkaan esiintynyt. Me siis tuskin erehdymme, jos teem
me sen johtopäätöksen, että hra Duhring johtaa myöskin poliit
tisen taloustieteen viimeisen asteen lopullisiin totuuksiin,
ikuisiin luonnonlakeihin, aivan sisällyksettömiin tautologisiin
uksioomeihin, mutta samalla takaporttien kautta salakuljettaa
taloustieteen kaiken myönteisen sisällön, mikäli se on hänen tie
dossaan; että hän ei johda jakoa yhteiskunnallisena ilmiönä
tuotannosta ja vaihdosta, vaan jättää kysymyksen lopullisen rat
kaisun kahdelle mainiolle miehelle. Ja koska tämä kaikki on
meille jo kauan sitten tuttua silmänkääntöä, voimme tässä puhua
lyhyesti.
8*
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Todellakin, jo sivulla 2 julistaa hra Döliring meille, että hänen
poliittinen talousveteensä ottaa huomioon sen mikä “on todettu”’
hänen filosofiassaan ja “erinäisissä oleellisissa kohdin nojautuu
ylempänä esitettyihin sekä eräällä korkeammalla tutkimusalalla
jo todettuihin totuuksiin”. Kaikkialla samaa vaativaista itsensä
ylistelyä. Kaikkialla hra Duhringin riemua hra Duhringin tote
aman ja muokkaaman johdosta. “Muokkaaman” tosiaankin, sen.
olemme kyllin hyvin nähneet...
Heti tämän jälkeen seuraavat “jokaisen talouden yleiset luon
nonlait” — osuimme siis oikeaan. Mutta nämä luonnonlait
tekevät menneen historian oikein ymmärtämisen mahdolliseksi
vain silloin, “kun niitä tutkitaan siinä lähimmässä määritelmässä,
minkä niiden tulokset ovat saaneet poliittisten alistamis- ja ryhmittymämuotojen kautta. Sellaiset laitokset kuin orjuus ja palkkaorjuus, joihin niiden kaksoisveljenä liittyy väkivaltainen omis
tus, on katsottava puhtaasti poliittisluontoisiksi yhteiskunta-taloudellisen järjestelmän muodoiksi; ja ne muodostavat tähän
saakka olleessa maailmassa juuri ne puitteet, joiden sisällä ta
loudellisten luonnonlakien vaikutus vain on voinut ilmetä”.
Esittämämme väite on fanfaari, joka aivan kuin Wagnerinr
Leitmotiv tiedottaa meille noiden kahden mainion miehen tu
losta. Mutta se on vielä enemmänkin: se on hra Duhringin kokokirjan perusaihe. Järkeilyssään oikeudesta ei hra Duhring kyen
nyt antamaan meille mitään muuta kuin Rousseaun tasä-arvoleorian kehnon käännöksen sosialismin kielelle, jonka kauan sit
ten ja paljon paremmin esitettynä on voinut kuulla missä parii
silaisessa työläiskahvilassa tahansa. Tässä hän taas antaa meille
yhtä huonon sosialistisen käännöksen talousmiesten valitteluis
ta, että taloudellisia Ikuisia luonnonlakeja ja niiden vaikutusta
vääristelemään tulee valtion, väkivallan sekaantuminen. Täten
on hra Duhring ansion mukaan aivan yksin sosialistien joukos
sa. Jokainen sosialistinen työläinen, kuuluipa hän mihin kansal
lisuuteen tahansa, tietää vallan hyvin, että väkivalta vain puolus
taa riistoa, mutta ei sitä luo, hänen riistämisensä perustana on
pääoman ja palkkatyön välinen suhde, ja että tämä suhde on
syntynyt puhtaan taloudellista, eikä väkivaltaista tietä.
Edelleen saamme tietää, että kaikissa taloudellisissa kysymyk
sissä voidaan “erottaa kaksi prosessia: tuotantoprosessi ja vailitoprosessi”. Tunnettu pintapuolinen taloustieteilijä Jean Bap
tiste Say lisäsi näihin vielä kolmannen — kulutusprosessin, mut
ta Ti hän eikä hänen seuraajansakaan kyennyt sanomaan siitä
mitään järjellistä. Vaihto eli kiertokulku (cirkulatsio) on vain
tuotannon alajako, johon kuuluu kaikki se mikä pitää tapahtua
jotta tuotteet tulisivat viimeisille ja varsinaisille kuluttajille. —
Kun hra Duhring sotkee nämä molemmat oleellisesti erilaiset,
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vaikkakin toinen toisensa ehtoina olevat tuotannon ja kiertokulun
prosessit, sekä aivan siekailematta vakuuttaa että tällaisen seka
sotkun poistamisesta voisi vain “syntyä sekasotkua”, niin tällä
hän vain osoittaa ettei hän tunne taikka ei ymmärrä sitä valta
vaa kehitystä, joka juuri kiertokulussa on viimeisten 50 vuoden
aikana tapahtunut, — sen hänen kirjansa sitten toteaakin. Eikä
siinä kylliksi. Kytkettyään näin tuotannon ja vaihdon yhteen
pelkäksi tuotannoksi hän sitten asettaa jaon tuotannon rinnalle
toisena aivan ulkoisena prosessina, jolla ei ole mitään yhteistä
tuotannon kanssa. Me olemme kuitenkin nähneet, että jako rat
kaisevilta piirteiltään on välttämätön tulos olevan yhteiskunnan
tuotanto- ja vaihtosuhteista ja myöskin tämän yhteiskunnan his
toriallisista kehitvsehdoista, jopa siinä määrässä, että kun nämä
tunnemme, niin voimme varmuudella tehdä johtopäätöksen tässä
yhteiskunnassa vallitsevan jakotavan suhteen. Mutta me näemme
myöskin, että jollei hra Duhring tahdo pettää moraali-, oikeus
pa historian-käsityksessään “todettuja” perusväittämiä, niin hä
nen on pakko kieltää tämä alkeellinen taloudellinen tosiasia,
ja että hänen täytyy kieltää se juuri silloin kun hänen salakul
jettamalla täytyy tuoda talouteen nuo kaksi välttämätöntä mies
tään. Sen jälkeen kun jako on onnellisesti vapautettu kaikesta
yhteydestä tuotannon ja vaihdon kanssa, voi tämä suuri asia ta
pahtuakin.
Muistelkaamme sentään aluksi, kuinka juttu kehittyi moraalin
ja oikeuden yhteydessä. Siinä alotti hra Duhring ensin vain
yhdellä miehellä; hän sanoi: “ihmisellä, mikäli hänet oletetaan
ainoaksi tai, mikä on sama asia, olevaksi ulkopuolella kaiken
yhteyden muiden ihmisten kanssa, ei voi olla mitään velvol
lisuuksia. Hänelle ei ole olemassa mitään täytymystä, on vain
lahtomus”. Mutta mitä on tämä velvollisuudeton, aino
ana ihmisenä ajateltu muuta, kuin ensimäinen juutalainen Aata
mi paratiisissa, jossa hän on synnitön sentähden, että ei voi teh
dä syntiä? Mutta tämänkin todellisuusfilosofiassa esiintyvän Aa
tamin edessä on vielä syntiinlankeemus. Tämän Aatamin rinnal
le astuu äkkiä, joskaan ei Eeva aaltoilevine kutreineen, niin kui
tenkin toinen Aatami. Ja heti paikalla saa Aatami velvollisuuksia
ja — rikkoo ne. Sen sijaan että sulkisi veljensä tasa-arvoisena
syliinsä, hän alistaa tämän herravaltansa alle, orjuuttaa hänet,
ja tämän ensimäisen synnin seurauksista, tästä orjuutuksen pe
risynnistä on tähän saakka kärsinyt koko maailmanhistoria, jon
ka vuoksi se hra Diihringin mielestä ei ole killinginkään arvoi
nen.
Ohimennen sanoen, jos siis hra Duhring uskoi saaneensa “kiel
tämisen kieltämisen” kyllin halveksituksi, nimittämällä sitä van
han syntiinlankeemus- ja luuastushistorian jäljennökseksi, niin
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niitä meidän pitääkään sanoman hänen laatimastaan tämän sa
man historian uusimmasta painoksesta? (sillä ajan mukana me,
käyttääksemme luikertelevaa lausuntaa, “astumme lähemmäksi”
myös lunastusta). Joka tapauksessa voimme sanoa, että pidämme
parempana luota vanhaa seemiläistä satua, jonka mukaan mie
helle ja naiselle sentään maksoi vaivan päästä viattomuuden ti
lasta, ja että hra Diihringillc jää ilman kilpailua kunnia kahden
miehen syntiinlankeemuksen konstruoinnista.
Kuulkaamme siis nyt syntiinlankeemuksen käännös talousopin
kielelle: “Kuvitelma Robinsonista, joka eristettynä on voimineen
luontoa vastassa ja joka ei ole pakotettu kenenkään kanssa mi
tään jakamaan, voi joka tapauksessa olla sopiva ajatuskaava
tuotannon aatokselle... Yhtä tarkoituksenmukainen jako aatok
sen oleellisimman puolen havainnollista kuvaamista varten on
ajatuskaava kahdesta henkilöstä, jotka liittävät taloudelliset voi
mansa yhteen ja joiden ilmeisesti täytyy jossain muodossa keske
nään sopia siitä mikä on kummankin osa. Enempää kuin tämä
yksinkertainen dualismi, ei itseasiassa tarvita tarkimmiukaan
esittääkseen eräitä tärkeimmistä jakosuhteista ja embryonisesti
tutkiakseen jakosuhteiden lakeja niiden loogillisessa välttämättö
myydessä... Yhteistoiminta tasaoikeuksien pohjalla on tässä yhtä
hyvin ajateltavissa kuin voimien yhdistäminen täydelleen alista
malla toisen osallisista joka tässä tapauksessa pakotetaan talou
dellisiin palveluksiin orjan taikka pelkän työkalun ominaisuu
dessa ja ylläpidetään vain työkaluna. Molempien henkilöiden tasa-arvon tilan ja toisella puolen mitättömyyden, toisella kaikki
vallan ja ainoan aktiivisen osallisuuden tilan välillä on sarja
väliasteita, joiden täyttämisestä varsin kirjavalla sisällöllä ovat
maailmanhistorian ilmiöt hyvää huolta pitäneet. Historian luo
mien erilaisten oikeus- ja oikeudettomuuslaitoksien univer
saalinen katsaus on tässä oleellisena edellytyksenä”... ja lopuksi
koko jako muuttuu “taloudelliseksi jako-oikeudeksi”.
Nyt vasta on hra Duhringillä jälleen luja pohja jalkainsa
alla. Käsi kädessä kahden miehensä kanssa voi hän heittää haas
teen vuossadalleen. Mutta tämän kolmitähden takana on vielä,
eräs tuntematon.
“Pääoma ei ole keksinyt lisätyötä. Kaikkialla missä tuotanto
välineet ovat yhteiskunnan jonkun osan monopoolina, täytyy työ
läisen, olipa hän vapaa tai epävapaa, lisätä ylläpidokseen välttä
mättömään työaikaan ylimääräistä työaikaa, tuottaakseen elä
män välineet tuotantovälineiden omistajalle, olkoonpa tämä
omistaja sitten ateenalainen ylimys, etruskilainen teokraatti
(hallitseva pappi), civis romanus (Rooman kansalainen) ,normandilainen parooni, amerikkalainen orjanomistaja, valakia-
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lainen bojaari, uudenaikainen maaloordi taikka kapitalisti”
(“Pääoma”, s. 187).
Sen jälkeen kun hra Dühring on tällä tavoin saanut tietää,
mikä on kaikille tähänastisille tuotantomuodoille — sikäli kuin
ne liikkuvat luokkavastakohdissa — yhteinen riiston perusmuoto,
jäi hänelle enää vain kahden miehen soveltaminen tähän, ja to
dellisuuden taloustieteen juurtava perusta oli valmis. Eikä hän
vitkastellut hetkeäkään tämän “svsteemin-luovan ajatuksen” to
teuttamisessa. Työ ilman korvausta työläisen omaan ylläpitoon
välttämättömän työajan yli suoritetusta työstä, siinä on ydin.
Aatami, jota tässä nimitetään Robinsoniksi, pakottaa toisen Aa
tamin, Perjantain, reippaasti tekemään lyötä. Mutta minkätähden Perjantai tekee työtä enemmän kuin on tarpeen hänen
omaan ylläpitoonsa? Tämäkin kysymys saa Marxilta osittain
vastauksen. Mutta se on näille kahdelle miehelle liian pitkä juttu.
Asia ratkaistaan lyhyesti: Robinson “alistaa” Perjantain, pakottaa
hänet “orjgna tai työkaluna taloudelliseen palvelukseen" ja yllä
pitää hänet “myöskin vain työkaluna”. Tällä uusimmalla “luoval
la käänteellä” lyö hra Dühring yhdellä iskulla kaksi kärpästä.
Ensiksikin säästää hän itseltään tähänastisten eri jakomuotojen,
niiden eroavaisuuksien ja niiden syiden selvittämisvaivan: mi
kään niistä ei yksinkertaisesti kelpaa mihinkään, ne perustuvat
sortoon, väkivaltaan. Tästä tulemme kohta puhumaan. Toiseksi,
tällä tavalla siirtää hän koko jakoteorian talouden alalta moraa
lin ja oikeuden alalle, s.o. vankkojen materiaalisten tosiasioin
alalta enemmän tai vähemmän horjuvien mielipiteiden ja tun
teiden alalle. Hänen ei siis tarvitse enempää tutkia tai todistella,
vaan vain ykskantaan julistaa, että hän voi asettaa vaatimuksen,
että työn tuloksien jako ei saa suuntautua todellisten svidensä
mukaisesti, vaan sen mukaisesti mikä hänestä, hra D.dningislä,
näyttää siveelliseltä ja oikealta. Mutta se mikä hra Duhringisla
näyttää oikealta, se ei suinkaan ole muuttumatonta, on siis hyvin
kaukana ehta totuudesta. Sillä totuushan on, hra Diiliringin mie
lestä, “ylipäänsä muuttumaton”. V.1868 vakuutti hra Dühring
(“Die Schicksale meiner sozialen Denkschrift etc”), että “kaik
kein korkeimman sivilisatsion tendenssinä on omaisuuden yhä
räikeämpi ilmeneminen, ja tässä, eikä missään oikeuden ja valta
piirien sekasotkussa on uusiaikaisen kehityksen olemus ja tule
vaisuus”. Ja sitten ei hän mitenkään voi älytä, "kuinka palkka
työn muuttuminen joksikin toisenlaiseksi elinkeinoksi naisi mil
loinkaan sopia yhteen ihmisluonnon lakien taikka yhteiskuntaruumiin luonnon välttämättömän jäsentymisen lakien kanssa”.
Siis v.1868: yksityisomistus ja palkkatyö ovat luonnon välttämät
tömyyksiä ja siksi oikeudenmukaisia; v.1876: molemmat ovat vä
kivallan ja “ryövävksen” seurausta, ja siis epäoikeutettuja. Em
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mekä mitenkään voi tietää, mikä noin voimakkaasta nerosta
muutaman vuoden kuluttua näyttää siveelliseltä ja oikeutetulta,
ja siksi teemme joka tapauksessa paremmin, kun rikkauksien ja
koa tarkastellessamme pidämme kiinni todellisista, objektiivisista
taloudellisista laeista, emmekä hra Diihringin ohimenevistä,
muuttuvista, subjektiivisista oikeus- ja epäoikeus-kuvitelmista.
Jollei meille olisi parempaa varmuutta työntuotteiden nykyi
sen jakotavan ja sen mukana kurjuuden ja ylellisyyden, nälän
ja yltäkylläisyyden huutavien vastakohtien lähenevästä kumo
amisesta kuin se tietoisuus, että tämä jakotapa on epäoikeutettu
ja että oikeuden täytyy toki lopulta voittaa, niin asiamme oli
sivat huonolla tolalla ja me saisimme kauan odottaa. Keskiajan
mystikoilla, jotka uneksivat tuhatvuotista valtakuntaa, oli jo
tietoisuus luokkavastakohtien epäoikeudesta. Uudemman histo
rian kynnyksellä, 350 vuotta sitten, julisti Tuomas Miinzer sitä
äänekkäästi maailmalle. Englannin ja Ranskan porvarillisissa val
lankumouksissa kajahtaa sama huuto ja — vaikenee. Ja kun tä
mä sama kutsu poistamaan luokkavastakohtia ja luokkaeroavaisuuksia, kutsu jolle työtätekevät ja kärsivät joukot 1830 asti pysyivät kylminä, kun tämä kutsu nyt saa miljoonien vastakaiun,
kun se nyt valtaa maan toisensa jälkeen ja samassa järjestyksessä
ja samalla intensiivisyydellä kuin suurteollisuus eri maissa kehit
tyy, kun se yhden ihmispolven aikana on saanut sellaisen voiman,
joka uhkaa kaikkia sitä vastaa* yhtyneitä voimia ja voi olla
varma voitostaan läheisessä tulevaisuudessa, — niin miten tämä
on selitettävissä? Siten, että uusiaikainen suurteollisuus on toi
saalta luonut proletariaatin, luokan, joka ensi kerran historiassa
voi asettaa vaatimuksen ei ainoastaan sen tai tämän erikoisen
luokkajärjestön taikka sen tai tämän erikoisen luokkaoikeuden
poistamisesta, vaan luokkien poistamisesta ylipäänsä; ja joka on
saatettu sellaiseen asemaan, että sen on pakko ajaa tämä vaati
mus lävitse uhalla, että muutoin vajoaa kiinalaisen kulin oloti
laan. Ja että sama suurteollisuus toisaalta on porvaristosta luonut
luokan, joka monopoolioikeudella pitää hallussaan kaikki tuotan
tovälineet ja elintarpeet, multa joka jokaisen teollisen nousukau
den ja jokaisen sitä seuraavan pulan aikana osoittaa tulleensa
kykenemättömäksi enää pitemmälle hallitsemaan valtansa vl
kasvaneita tuotantovoimia; luokan jonka johdon alla yhteiskun
ta kiitää rappiotaan kohden niinkuin veturi, jonka kiinni juuttu
nutta jarruhanaa koneenkäyttäjä ei jaksa avata. Toisin sanoin:
se johtuu siitä, että niin nykyisen kapitalistisen tuotantotavan
luomat tuotantovoimat kuin sen luoma omaisuuksien jakojärjestyskin ovat joutuneet polttavaan ristiriitaan itse tämän tuotanto
tavan kanssa ja jopa sellaisessa määrässä, että täytyy tapahtua
tuotanto- ja jakotavan kumoaminen, joka poistaa kaikki luokka-
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eroavaisuudet, koska muutoin tuhoutuu koko nykyaikainen yh
teiskunta. Tähän kourintuntuvaan, materiaaliseen tosiasiaan, jo
ka enemmän tai vähemmän selvässä muodossa tunkeutuu vastus
tamattoman välttämättömästi riistettyjen proletaarien aivoihin, —
tähän, eikä jonkun kamariviisaan kuvitteluihin oikeudesta ja
epäoikeudesta, perustuu uusiaikaisen sosialismin voitonvarmuus.
II. Väkivaltateoria
“Yleisen politiikan suhde taloudellisen oikeuden muotoihin on
minun systeemissäni niin ratkaisevasti ja samalla niin omaperäisesti määritelty, että ei pitäisi olla tarpeeton erikoinen viittaus
tähän tutkimuksen helpoittamiseksi. Poliittisten suhteiden muo
to on historiallisesti fundamenttaalinen, ja taloudelliset riippupuvaisuudet ovat vain vaikutusta taikka erikoistapaus ja sgntähden aina toisasteisia tosiasioita. Eräät uudemmista sosialistisista
systeemeistä kohottavat silmään pistävän aivan nurinkurisen suh
teen ulkonäön johtavaksi periaatteeksi, johtaen poliittiset lai
tokset alistettuina taloudellisista tiloista. Näitä toisarvoisia vai
kutuksia on kyllä olemassa, ja nykyään ne tuntuvat eniten; mutta
alkuperä on etsittävä välittömästä poliittisesta väkivallasta,
eikä suinkaan välillisestä taloudellisesta mahdista”. Samoin toi
sessa kohden hra Duhring “lähtee siitä väitöksestä, että poliittiset
tilat ovat taloustilan ratkaiseva syy, ja että päinvastainen suhde
on vain toisasteista vastavaikutusta... niinkauan kuin lähtökoh
daksi ei oteta itse itsensä takia syntynyttä ja olevaa poliittista
ryhmittymää, vaan sitä käsitellään vain keinona ruokkimistarkoitusta varten, niin kauan kätketään itseensä verhottua taantu
muksellisuutta, esiinnyttäköönpä miten jyrkän sosialistisesti ja
kumouksellisesti tahansa.”
Tällainen on hra Duhringin teoria. Tässä ja monessa muussa
kohdassa se yksinkertaisesti julistetaan, niin sanoakseni sääde
tään noudatettavaksi. Pienimmästäkään todistamisyrityksestä
taikka vastakkaisen katsomuksen kumoamisyrityksestä ei puhet-'
takaan missään näissä kolmessa paksussa kirjassa. Ja vaikka to
distukset olisivat halpoja kuin sienet, ei hra Diihring sittenkään
meille yhtään todistusta lahjottaisi. Asiahan onkin jo todistettu
sen kuuluisan syntiinlankeemuksen kautta, jossa Robinson or
juutti Perjantain. Se oli väkivallanteko, siis poliittinen teko. Ja
koska tämä orjuuttaminen on koko tähänastisen historian lähtö
kohta ja perustotuus ja ymppää historiaan epäoikeuden perisyn
nin, niin että epäoikeus myöhemmissä vaiheissa on vain lieventy
nyt ja “muuttunut enemmän välillisiksi taloudellisiksi riippuvaisuusmuodoiksi”; koska kaikki tähän asti voimassa ollut “väkivaltaomistus” on niinikään perustunut tälle alkuorjuutukselle, niin
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on selvää, että kaikki taloudelliset ilmiöt ovat selitettävissä po
liittisten syiden kautta, nimittäin väkivallan kautta. Kenelle tä
mä ei riitä, hän on verhottu taantumuksellinen.
Huomautamme ensiksi, että täytyypä olla vähintään yhtäpaljon itseensä rakastunut kuin hra Diihring pitääkseen tätä käsi
tystä noin “omaperäisenä”, jota se ei suinkaan ole. Kuvittelu, et
tä poliittisten johtajain toiminnot ja valtiolliset toiminnot muka
ovat ratkaisevia historiassa, on yhtä vanha kuin historian kirjoi
tus itse, ja se on pääasiallisena syynä siihen, että meille on säi
lynyt niin vähän tietoja näiden meluisten esiintymisten taustalla
hiljaisesti tapahtuvasta ja todella eteenpäintyöntävästä kansojen
kehityksestä. Tämä kuvitelma on ollut hallitsevana koko tähänas
tisessa historiankirjoituksessa ja ensikerran horjuttivat sitä
restauratsioajan ranskalaiset porvarilliset historiankirjoittajat.
“Omaperäistä” on tässä vain se, että hra Diihring taaskaan ei tie
dä mitään kaikesta tästä.
Edelleen: olettakaamme hetkiseksi, että hra Diihring on oikeas
sa siinä, että koko tähänastinen historia on typistettävissä ihmi
sen orjuuttamiseen toisen ihmisen puolelta, niin emme näinkään
vielä ole päässeet läheskään asian ytimeen. Sillä heti herää kysy
mys: kuinka Robinson tuli Perjantain orjuuttamiseen? Pelkäs
tään huvin vuoksi? Ei ollenkaan. Näemme päinvastoin, että
Perjantai “orjana taikka pelkkänä työkaluna pakotettiin talou
dellisiin palveluksiin ja hänet pidetään yllä myöskin vain työka
luna”. Robinson on orjuuttanut Perjantain vain sitä varten, että
Perjantai tekisi työtä Robinsonin hyväksi. Ja kuinka voi Robinson
saada Perjantain työstä hyötyä itselleen? Vain sen kautta, että
Perjantai tuottaa työllään enemmän elintarpeita kuin Robinso
nin täytyy hänelle itselleen antaa, jotta hän pysyisi työkunnossa.
Robinson siis, vastoin hra Duhringin selvää ohjetta, on Perjantain
orjuuttamisen kautta syntyneen “poliittisen ryhmittymän tehnyt
lähtökohdaksi, ei sen itsensä takia, vaan käsitellyt sitä yksin
omaan keinona ruokkimistarkoitusta varten’’, ja katsokoon nyt
itse miten hän suoriutuu herrastaan ja mestaristaan Diihringistä.
Siis tuo lapsellinen esimerkki, jonka hra Diihring haki esiin
todistaakseen että väkivalta on “historiallisesti perustava”, to
distaa että väkivalta on vain keino, taloudellinen etu sitävastoin
on tarkoitus. Yhtä paljon “perustavampi” kuin on tarkoitus sen
saavuttamiseksi käytettyyn keinoon verraten, yhtä paljon perus
tavampi on historiassa suhteiden taloudellinen puoli poliittiseen
verraten. Esimerkki todistaa siis aivan päinvastaista kuin sen pi
ti todistaa. Ja aivan samoin kuin Robinsonin ja Perjantain yh
teydessä, aivan samoin kaikissa tähänastisissa herruuden ja or
juuden tapauksissa. Käyttääksemme hra Duhringin hienoa sanon
taa, orjuus on aina “keino ruokkimistarkoitusta varten” (ruok-
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kimistarkoitus otettuna laajimmassa merkityksessä), ei koskaan
eikä missään “itse itsensä takia” otettu poliittinen ryhmittymä.
Pitää olla hra Diihring voidakseen kuvitella että verot valtiossa
ovat vain “toisen asteen vaikutuksia” taikka että nykyinen poliit
tinen ryhmittyminen hallitsevaksi porvaristoksi ja hallituksi
proletariaatiksi olisi olemassa “itse itsensä takia”, eikä hallitsevan
porvariston “ruokkimista” varten, nimittäin voitontekoa ja pää
oman kasaamista varten.
Palatkaamme sentään vielä kahteen mieheemme. Robinson te
kee “miekka kädessä” Perjantain orjakseen. Mutta voidakseen tä
män tehdä tarvitsee Robinson vielä jotain muutakin kuin miekan.
Eihän sitä kuka tahansa voi orjaa hyödykseen käyttää, voidak
seen orjaa käyttää pitää omata ensiksi työvälineet ja työn esi
neet orjan työtä varten, ja toiseksi välineet hänen hengenpitimikseen. Ennenkuin siis orjuus on mahdollinen, täytyy jo olla
saavutettu vissi kehitysporras tuotannossa ja vissi erilaisuuden
aste jaossa. Ja jotta orjatyö voisi tulla koko yhteiskunnan vallit
sevaksi tuotantotavaksi, tarvitaan vielä paljon korkeammalle ke
hittynyt tuotanto, kauppa ja rikkauden kasautuminen. Vanhoissa
luontoperäisissä yhteisöissä maan yhteisomistuksineen orjuutta
joko ei lainkaan esiinny, taikka näyttelee se aivan toisarvoista
osaa. Samoin alkuajan talonpoikaisessa Rooman kaupungissa;
mutta kun Roomasta tuli “maailmankaupunki” ja Italian maan
omistus joutui yhä enemmän upporikkaiden omistajien vähälu
kuisen luokan käsiin, silloin tunki orjaväestö pois talonpoikaisväestön. Kun orjien määrä persialaissotien aikoina saavutti Ko
rintissa 460.000 ja Aeginassa 470.000 ja vapaan väestön jokaista
päätä kohti tuli kymmenen orjaa, niin tarvittin siihen vielä muu
takin kuin “väkivaltaa”, nimittäin korkealle kehittynyt taide- ja
käsiteollisuus ja laajalle ulottuva kauppa. Orjuus Amerikan
Yhdysvalloissa perustui paljon vähemmän väkivaltaan kuin Eng
lannin puuvillateollisuuteen; niillä alueilla, joilla puuvilla ei
kasvanut taikka joilla ei harjotettu orjahoitoa puuvillavaltioita varten, niinkuin tehtiin rajavaltioissa, kuoli orjuus itsestään,
ilman väkivallan käyttöä, pelkästään siksi että se ci kannattanut.
Kun siis hra Diihring nimittää nykyistä omistusta väkivaltaomistukseksi ja määrittelee sen “sellaiseksi herruuden muodok
si, joka ei ole pelkästään lähimmäisten sulkemista ulos luonnonvälineiden käytöstä elämää varten, vaan myöskin, mikä merkitsee
vielä paljon enemmän, jolla on pohjana ihmisen alistaminen
orjanpalvelukseen” — niin kääntää hän koko suhteen ylösalaisin.
Ihmisen alistaminen orjatyöhön kaikissa muodoissaan edellyttää
sitä, että orjuuttajalla on työvälineet, joiden avulla hän vain
voi käyttää orjuutettuja, ja sitäpaitsi orjuuden yhteydessä vie
lä sitä, että hänellä on elintarpeet, joiden avulla hän vain voi
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pitää orjat hengissä. Siis kaikissa tapauksissa vissiä keskimäärän
ylittävää omaisuutta. Kuinka tämä on saatu? Joka tapauksessa
on selvää, että se voi olla ryöstettyä, siis voi perustua väkivaltaan,
mutta että se ei suinkaan ole välttämätöntä. Se voi olla työllä
koottu, varastettu, kaupalla saatu, keinoteltu. Jopa sen täytyy
olla työllä koottu ennenkuin se voidaan ryöstää. —
Yksityisomistus ei suinkaan ylipäänsä tule historiaan ryöstön
ja väkivallan tuloksena. Päinvastoin. Se on olemassa jo kaikkien
kulttuurikansojen ikivanhoissa
luontoperäisissä yhteisöissä,
tosin määrättyihin esineisiin rajotettuna. Se kehittyy jo näiden
yhdyskuntien sisällä, lähinnä vaihdossa vieraiden kanssa, ta
varan muotoon. Mitä enemmän yhteisön tuotteet ottavat tava
ran muodon, s.o. mitä vähemmän niistä tuotetaan tuottajien
omaa kulutusta varten ja mitä enemmän vaihtotarkoituksessa,
mitä enemmän vaihto myöskin näiden yhteisöjen sisällä tunkee
pois aikuisen luontoperäisen työnjaon, sitä erilaisemmaksi käy
yhteisön jäsenten omistustaso, sitä syvemmälti kaivautuu pois
pohja maan vanhan yhteisomistuksen alta ja sitä nopeammin
hajaantuu yhteisö palstatalonpoikien kyläksi. Itämainen des
potismi ja valloittavien paimentolaiskansojen vaihtuva valta
ei voinut mitään näille vanhoille yhteisöille vuosluhansien ai
kana; niiden luontoperäisen kotiteollisuuden vähitellen tuhoa
minen suurteollisuuden tuotteiden kilpailun kautta saa ne yhä
enemmän hajoamaan. Väkivalta on tässä yhtä vähän kysymyk
sessä kuin Moselin varrella ja Hochwaldissa paraikaa tapahtu
van “alustalaisten” yhteispeltojen jaon yhteydessä; talonpojat
itse havaitsevat oman etunsa mukaiseksi sen, että peltojen yk
sityisomistus astuu yhteisomistuksen tilalle. Eipä edes alkupe
räisen aristokratian syntyminen sellaisena kuin se kävi kelttien
ja germaanien keskuudessa ja Intian viiden virran mailla
maan yhteisomistuksen pohjalla, lähinnä suinkaan nojaudu väki
valtaan, vaan vapaaehtoisuuteen ja tapaan. Kaikkialla, missä
yksityisomistus muodostuu, tapahtuu tämä muuttuneiden tuo
tanto- ja vaihtosuhteiden seurauksena, tuotannon kohottamisen
ja vaihdon edistämisen etujen takia — siis taloudellisista
syistä. Väkivalta ei tällöin pelaa mitään osaa. Onhan selvää,
että yksityisomistusta täytyy jo olla olemassa ennenkuin ros
vo voi anastaa vierasta omaisuutta; että siis väkivalta voi kyllä
omistustasoa muuttaa, mutta ei synnyttää yksityisomistusta
sellaisenaan.
Sclitlääksemme “ihmisen alistamisen orjantyöhön” uusimmassa
muodossaan, palkkatyön, emme myöskään voi käyttää väkival
taa emmekä väkivaltaomistusta. Olemme jo maininneet, mitä
osaa vanhojen yhteisöjen hajoamisessa, siis yksitysomistuksen
välittömässä tai välillisessä yleistämisessä näyttelee lyön luot-
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teiden muuttuminen tavaroiksi, niiden tuottaminen vaihtoavarten, eikä omaa kulutusta varten. Mutta nyt on Marx “Pää
omassa” päivän selvästi osoittanut — ja hra Diihring varoo vi
susti puolella sanallakaan siihen kajoamasta — että määrätylläkehitysasteella muuttuu tavaratuotanto kapitalistiseksi tuotan
noksi ja että tällä asteella “tavaratuotannolle ja tavaranvaihdolle perustuva omistuksen laki taikka yksityisomaisuuden
laki muuttuu oman, sisäisen, välttämättömän dialektiikkansa
nojalla vastakohdakseen: vastikkeiden vaihto, joka näytti ole
van alkuperäinen toimitus, on vääntynyt niin nurin, että vain
näennäisesti vaihdetaan, kun näet työvoimaan vaihdettu pääomanosa itse on vain osa ilman vastiketta omaksutusta vieraan
työn tuotteesta, ja kun toiseksi sen tuottaja, työläinen, ei ole
pakotettu sitä vain korvaamaan, vaan korvaamaan uuden lisän
kera... Alkuaan näytti omistus perustuvan omaan työhön... Omis
tus esiintyy nyt (Marxin kehittelyn lopussa) kapitalistin puo
lella oikeutena omaksua vierasta maksamatonta työtä, työläisen
puolella mahdottomuutena omaksua oma tuotteensa. Omistuksen
ja työn ero tulee välttämättömäksi johtopäätökseksi laista, jo
ka näytti olleen lähtöisin niiden samaisuudesta.” Toisin sanoin:
vaikka suljemme pois kaiken ryöväyksen, kaiken väkivallanteon
ja kaiken petoksen mahdollisuuden, vaikka otaksumme, että
kaikki yksityisomaisuus alunperin perustuu omistajan omaan
työhön ja että koko seuraavan kehityksen aikana vain yhtäsuu
ria arvoja vaihdetaan keskenään, sittenkin tulemme tuotannon
ja vaihdon edelleen kehittyessä väistämättömästi nykyiseen ka
pitalistiseen tuotantotapaan, tuotanto- ja elämänvälineiden
monopolisoitumiseen toisen, vähälukuisen luokan käsiin, toisen,
valtavan enemmistön muodostavan proletaarien luokan sorronalaisuuteen, kiihkoisen tuotannon ja kauppapulien aikajaksottaiseen vaihteluun ja koko nykyiseen anarkiaan tuotannossa.
Asiankulku kokonaisuudessaan on selitetty pelkästään taloudelli
sista syistä johtuneeksi, ilman että rvövävs, väkivalta, valtio,
taikka muu poliittinen sekaantuminen olisi ollut kertaakaan tar
peen. “Väkivaltaomistus” paljastuukin tässä pelkäksi pöyhkeäksi
fraasiksi, jonka on määrä peittää asian todellisen kulun ym
märtämättömyys.
Tämä asian kulku on, historiallisesti lausuttuna, porvariston
kehityshistoria. Jos “poliittiset tilat ovat taloustilojen ratkaise
vana syynä”, niin nykyaikainen porvaristo ei olisi kehittynyt
taistelussa feodalismia vastaan, vaan olisi tämän vapaaehtoisesti
tuottama sylilapsi. Jokainen tietää, että asia on päinvastoin.
Oltuaan alunperin hallitsevalle feodaaliaatelistolle verovelvolli
nen, kaikenlaisista alustalaisista ja maaorjista lukuaan lisäävä,
sorrettu sääty on porvaristo, jatkuvassa taistelussa aatelistoa
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vastaan, valloittanut tältä malitiaseinen toisensa jälkeen, ja
lopulta kehittyneimmissä maissa ottanut vallan tämän asemesta;
Ranskassa välittömästi kukistamalla aateliston, Englanissa yhä
eneinmmän ja enemmän porvarillistuttamalla sitä ja liittämällä
sen itseensä koristeelliseksi liuipukseen. Ja kuinka sai se tämän
aikaan? Pelkästään muuttamalla “taloustilaa”, minkä jälkeen
seurasi poliittisten tilojen muuttuminen ennemmin taikka myö
hemmin,
vapaaehtoisesti
taikka
taistellen
saavutettuna.
Porvariston taistelu feodaaliaatelistoa vastaan on kaupungin
taistelua maaseutua vastaan, teollisuuden taistelua maanomis
tusta vastaan, rahatalouden taistelua luontaistaloutta vastaan,
ja porvarien ratkaisevina aseina tässä taistelussa olivat sen,
ensin käsityömäisen, myöhemmin manufaktuuriksi edistyneen
teollisuuden kehityksen ja kaupan laajentumisen kautta jat
kuvasti kasvavat taloudelliset mahtikeinot. Koko tämän taiste
lun ajan oli poliittinen valta aateliston puolella, poikkeuksena
eräs aika. jona kuningasvalta käytti porvaristoa aatelistoa vas
taan pitääkseen sitä kurissa tämän toisen säädyn avulla; mutta
siitä hetkestä alkaen, jona yhä vielä poliittisesti voimaton por
varisto, kasvavan taloudellisen mahtinsa takia, alkoi käydä
vaaralliseksi, liittoutui kuningasvalta taas aateliston kanssa ja
aiheutti siten ensin Englannissa sitten Ranskassa porvariston
vallankumouksen. “Poliittiset tilat” olivat Ranskassa jääneet
muuttumattomiksi, kun taas, “taloustila” oli kasvanut niistä ulos.
Poliittiselta kannalta oli aateli kaikki, porvaristo ei mitään;
yhteiskunnallisen asemansa puolesta oli porvaristo tärkein
luokka valtiossa, aatelilta sen sijaan olivat menneet kaikki sen
yhteiskunnalliset toiminnot ja se vain yhä tuloissaan kantoi
palkkion näistä menetetyistä toimista. Eikä siinä kyllin: por
varisto oli koko tuotantoineen puristeltuna keskiajan feodaa
listen poliittisten muotojen sisälle, joista tämä tuotanto — kä
sityökin, eikä yksin manufaktuuri — oli jo kauan sitten ulos
kasvanut: kaikkien noiden, pelkiksi tuotannon esteiksi ja kah
leiksi käyneiden tuhansien ammattikunta-etuoikeuksien ja pai
kallisten sekä maakuntain tullirajojen puristuksessa. Porvaris
ton vallankumous teki tästä lopun. Mutta ei siten, että hra Diihringin perusväiltämän mukaan,' olisi mukauttanut taloustilan
poliittisiin tiloihin — sitä olivat juuri aatelisto ja kuningasvalta
vuoskausia turhaan yrittäeet —, vaan päinvastoin siten että
heitti sivuun tuon vanhan mädän poliittisen rojun ja loi poliit
tiset tilat, joiden sisällä uusi “taloustila” saattoi elää ja kehittyä.
Se onkin tässä mukaisessaan poliittisessa ja oikeudellisessa il
mapiirissä kehittynyt loistavasti, niin loistavasti, että porva
risto ei enää ole kaukana siitä asemasta, jossa aatelisto oli
v.1783: porvaristosta tulee yhä enemmän paitsi yhteiskunnalli
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sesti tarpeeton, myöskin yhteiskunnallinen este; se erottuu yhä
enemmän tuotantotoiminnasta ja käy yhä enemmän ja enemmän
pelkästään tuloja kahmivaksi luokaksi, niinkuin aatelisto aikoi
naan; oman asemansa mullistuksen ja uuden luokan, proletari
aatin kehittämisen on se saanut aikaan ilman mitään väkivaltakonsteja, puhtaasti taloudellista tietä. Enemmänkin. Se ei
suinkaan ole tahtonut tällaista tekonsa tulosta — päinvastoin,
tämä on vastustamattomalla voimalla toteutunut vastoin sen
tahtoa ja tarkoitusta; sen omat tuotantovoimat ovat kasvaneet
ulos sen jotidon alta ja aivankuin luonnonvältlämyydellä aja
vat koko porvarillista yhteiskuntaa perikatoaan ja kumousta
kohti. Ja kun porvarit nyt vetoavat väkivaltaan varjellakseen
romahtavaa “taloustilaa” luhistumasta, niin todistavat he sillä
vain olevansa saman harhaluulon vanki kuin hra Duhring,
että muka “poliittiset tilat ovat taloustilan ratkaiseva syy”; että he
kuvittelevat aivan samoin kuin hra Diihring, voivansa tuolla
“primitiivillä”, “välittömällä poliittisella väkivallalla” muokata
mieleisekseen tuon “toisarvoisen tosiasian” taloustilan ja sen
kääntämättömän kehityksen ja siis ampua Kruppin kanuunoilla
ja mauserkivääreillä ulos maailmasta höyrykoneen ja sen käyn
ti inpaneman nykyaikaisen koneiston, maailmankaupan ja nykyi
sen pankki- ja luottokehityksen taloudelliset vaikutukset.
Eli. Väkivaltateoria (Jatkoa)

Mutta katsotaanpa hieman lähemmin tätä hra Duhringin
kaikkivoipaa “väkivaltaa”. Robinson orjuuttaa Perjantain “miek
ka kädessä”. Mistä sai hän miekan? Eiväthän miekat Rohinsonjuttujen kuviteltuina saarillakaan vielä puissa kasva. Ja hra Duh
ring jättää tähän kysymykseen tyyten vastaamalta. Yhtä hyvin
kuin Robinson saattoi hankkia itselleen miekan, yhtä hyvin voim
me olettaa, että Perjantai eräänä kauniina aamuna ilmestyy la
dattu revolveri kädessään, ja silloin koko “väkivalta”-suhde muut
tuu: Perjantai komentaa ja Robinsonin on raadettava. Pyy
dämme lukijoilta anteeksi että näin yhtämittaa palamme tähän,
oikeastaan lastenkamariin eikä tieteeseen kuuluvaan Robinson
ja Perjantai-juttuun, mutta minkä sille voimme? Olemme pa
kotettu tunnollisesti sovelluttamaan hra Duhringin aksiomaattista
metoodia, eikä ole meidän syy, että tällöin aina liikumme pel
kän lapsellisuuden piirissä. Siis revolveri voittaa miekan, ja
lapsellisimmallekin aksioomimaakarille käynee näin ymmär
rettäväksi, että väkivalta ei ole mikään pelkkä tahtotoiminto,
vaan tehotakseen vaatii sangen reaaleja edellytyksiä, nimittäin
työkaluja, joista täydellisemmät vievät voiton epätäydellisemmistä; että edelleen nämä työkalut on täytynyt tuottaa, jolla
on samalla sanottu se, että täydellisempien väkivalta-työkalujen,
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vulgo aseiden tuottaja voittaa epätäydellisempien (tuottajan),
ja että, sanalla sanoen, väkivallan voitto perustuu aseiden tuo
tantoon, ja tämä taasen tuotantoon ylipäänsä, siis — “taloudel
liseen mahtiin”, “taloustilaan”, väkivallan käytettävissä oleviin
aineellisiin välineisiin.
Väkivalta, se on nykyään armeija ja sotalaivasto, ja ne mo
lemmat maksavat, niinkuin tappioksemme tiedämme, “hirvit
tävän paljon kultaa”. Mutta väkivalta ei voi tehdä mitään kul
taa, se voi korkeintaan ottaa pois jo tehtyä, eikä sekään paljoa
auta, kuten olemme samoin tappioksemme kokeneet Ranskan
miljardeista. Rahan täytyy siis viimekädessä olla taloudellisen
tuotannon kautta hankitun; väkivallan määrää siis taaskin ta
loustila, joka sille hankkii varusteet; ja pitää sen työkalut kunnos
sa. Eikä siinä kyllin. Mikään ei ole taloudellisista ehdoista
riippuvainen enemmän kuin armeija ja laivasto. Asestus, ar
meijan kokoonpano, organisatsio, taktiikka ja strategia riippu
vat kaikissa suhteissa kunkin ajan tuotantoasteesta ja yhteys
välineistä. Mullistavasti eivät ole tässä vaikuttaneet nerokkaiden
sotaherrojen “järjen vapaat luomukset”, vaan parempien asei
den keksiminen ja sotilasaineksen muuttuminen; nerokkaiden
sotaherrojen vaikutus rajoittuu paraassa tapauksessa taistelutavan soveltamiseen uusien aseiden ja soturien mukaiseksi.
XIV vuossadan alussa tuli ruuti arabialaisilta länsi-europalaisille ja niinkuin jokainen koululapsikin tietää, se mullisti koko
sodankäynnin. Mutta ruudin ja tuliaseiden käytäntöön otto ei
suinkaan ollut mikään väkivaltateko, vaan teollinen, siis talou
dellinen edistysaskel. Teollisuus on teollisuutta kohdistukoon se
esineiden tuottamiseen taikka tuhoamiseen. Ja tuliaseiden käy
täntöön otto vaikutti mullistavasti paitsi itse sodankäyntiin,
myöskin poliittisiin herruus- ja orjuussuhteisiin. Ruudin ja
tuliaseiden hankkimiseen tarvittiin teollisuus ja raha, ja molem
pia oli kaupunkiporvareilla. Tuliaseet olivat sentähden alunal
kaen kaupunkien ja kaupunkeihin nojautuneen varttuvan yksinlvallan aseina. Siihen asti lähestymättömät aatelislinnain kivi
muurit luhistuivat porvarien tykkien edessä, ja porvarien pys
syjen kuulat tunkeutuivat ritaripanssarien lävitse. Aateliston
haarniskoidun ratsuväen mukana murtui myös aatelin valta;
porvariston kehityksen mukana tulivat jalkaväki ja tykistö yhä
ratkaisevammiksi aselajeiksi; tykistön pakottamana täytyi sotahomman liittää itseensä uusi, aivan teollinen alaosasto: insinöörilaitos.
Tuliaseiden täydentyminen kävi perin vitkallisesti. Tykki py
syi kömpelönä, pyssynpiippu karkeana monista osaiskeksinnöistä
huolimatta. Kului yli kolme vuosisataa ennenkuin saatiin aikaan
Kivääri, joka kelpasi koko jalkaväen aseistukseksi. Vasta XVIll
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vuossadan alussa tunki piilukkopyssy lopullisesti pois jalkaväen
aseistuksesta keihään. Silloinen jalkaväki oli tiukasti harjoi
tettua, mutta aivan epäluotettavaa, vain keppikurilla koossa
pidettävää, yhteiskunnan kehnoiiumista aineksista, usein pakkolaisista, vihamielisistä sotavangeista kokoon haalittua ruhtinai
den sotaväkeä, ja ainoa taistelumuoto, jossa nämä sotilaat saat>
toivat käyttää uutta kivääriä, oli linjataktiikka, joka saavutti
korkokohtansa Fredrik II aikana. Sotajoukon koko jalkaväki
järjestettiin kolmijäsenisen hyvin pitkän nelikulmion muotoon
ja liikkui taistelujärjestyksessä vain kokonaisuutena; korkein
taan sallittiin toisen siiven työntyä hieman eteenpäin taikka
jäädä jälkeen. Tämä avuton massa kykeni järjestyksessä liikku
maan vain aivan lakealla kentällä ja silläkin vain hitaassa tah
dissa (75 askelta minuutissa); taistelujärjestyksen muuttaminen
tappelun aikana ei käynyt päinsä ja voitto tai tappio ratkais
tiin yhdellä iskulla lyhyessä ajassa heti kun jalkaväki kerran
oli tuleen joutunut.
Näitä kömpelöitä linjoja vastaan esiintyivät Amerikan vapaus
sodassa kapinalliset joukkueet, jotka kylläkään eivät osanneet
tahdissa marssia, mutta osasivat sitä paremmin ampua rihlapyssyillään, jotka tappelivat omien etujensa puolesta eivätkä
siis karanneet niinkuin värvätyt joukot, ja jotka eivät tehneet
englanttilaisille sitä palvelusta, että olisivat astuneet näitä vas
taan samoin linjassa ja avoimella kentällä, vaan tappelivat ha
jallisina nopeasti liikkuvina tarkka-ampujaosastoina ja metsien
suojassa. Linja oli täällä voimaton ja sen löivät näkymättömät
ja saavuttamattomat vastustajat. Taas oli löydetty ketju liikunta
— uusi taistelutapa muuttuneen sotilasainekscn seurauksena.
Minkä Amerikan vallankumous oli pannut alulle, sen täydensi
Ranskan vallankumous, myöskin sotilaallisella alalla. Koalitsion
harjaantuneita värvättyjä sotajoukkoja vastaan saattoi se panna
samoin vain huonosti harjoitetut, mutta lukuisat massat, koko
kansan sotakuntoisen miesväen. Mutta näillä massoilla oli puo
lustettava Pariisia, siis suojeltava määrättyä aluetta, ja se ei
käynyt ilman voittoa avoimessa joukkotaistelussa. Pelkkä tarkka-ampujataistelu ei riittänyt; oli löydettävä myös suurten jouk
kojen käyttämisen muoto, ja se löytyi: kolonna. Kolonnajärjestyksessä saattoivat vähemmänkin harjaantuneet joukot liikkua
melkoisessa järjestyksessä ja suuremmalla marssinopeudella
(100 askelta ja enemmänkin minuutissa), sitä noudatettaessa
voitiin murtaa vanhan linjajärjestyksen kankeat muodot, tais
tella kaikissa, siis linjalle epäedullisimmassakin maastossa,
ryhmittää joukot millä tavoin vain tarvittiin ja yhdessä hajal
laan olevain tarkka-ampujain kanssa pidättää vihollisen linjoja,
sitoa ne, väsyttää niitä kunnes on tullut hetki, jona ne yhdessä
F. Engels Anti-Duhring — 10
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reservinä olleiden massojen kanssa murretaan aseman ratkaise
vassa kohdassa. Tämä uusi taistelutapa, joka perustui ampumaketjujen ja kolonnain yhteistoiminnalle ja armeijan jaolle itse
näisiin, kaikista aselajeista kokoonpantuihin divisioihin taikka
armeijakuntiin ja jonka Napoleon kehitti täydelliseksi niin tak
tilliselta kuin strateegiseltakin puolelta, oli käynyt välttämättö
mäksi Ranskan vallankumouksen muuttaman sotilasaineksen ta
kia. Mutta sillä oli vielä myös kaksi hyvin tärkeää teknillistä
edellytystä: ensiksi Gribeauvalin konstruoima kevyempi kenttätykin lavetti, jonka kautta vain kävi mahdolliseksi tämän taistelutavan nyt vaatima nopeampi liikunta, ja toiseksi Ranskassa
v. 1877 käytäntöön otettu, jahtikivääriltä lainattu, ennen piipun
suuntaan suorana jatkuneen kiväärintukin kaarros, joka teki
mahdolliseksi tarkan tähtäämisen ja osumisen yksityiseen mie
heen. Ilman tätä parannusta ei vanhoilla kivääreillä olisi voitu
kaan ketjua käyttää.
Koko kansan aseistamisen vallankumouksellinen järjestelmä
rajoitettiin pian pakolliseksi asevelvollisuudeksi (jättäen varak
kaille mahdollisuuden ostaa toinen tilalleen) ja tässä muodossa
hyväksyivät sen useimmat mannermaan suuret valtiot. Vain
Preussi yritti maanpuolustusjärjestelmänsä kautta käyttää kan
san aseellisia voimia suuremmassa määrässä. Preussi oli myös
ensimäinen valtio, joka varusti koko jalkaväkensä uusimmalla
aseella, takaaladattavalla rihlakiväärillä, sittenkun vv. 1830 ja
1860 välillä kehitetty sotakelpoinen suustaladattava rihlakivääri
oli näytellyt lyhyen osansa. Näitä molempia uudistuksia sai se
kiittää voitostaan v. 1866.
Ranskan-Saksan sodassa törmäsivät ensi kerran vastakkain
armeijat, joilla kummallakin oli takaaladattavat rihlakiväärit,
ja molemmilla oleellisesti sama taktiikka mikä oli ollut vanhan
sileäpiippuisen piilukkopyssyn aikoina. Vain Preussi oli, otta
malla käytäntöön komppania-kolonnan, yrittänyt keksiä uutta
aseistusta paremmin vastaavan taistelumuodon. Mutta kun
Preussin kaarti elok. 18 p. St. Privafin luona vakavasti kokeili
komppania-kolonnaa, menettivät eniten osallistuneet viisi ryk
menttiä korkeintaan kahden tunnin kuluessa enemmän kuin
kolmanneksen miesvahvuudestaan (176 upseeria ja 5.114 miestä)
ja siitä pitäin oli myös komppania-kolonna taistelumuotona tuo
mittu, yhtä jyrkästi kuin pataljoona-kolonna ja linjarivistö; luo
vuttiin kaikesta yrityksestäkin enää panna minkäänlaisia sul
jettuja joukkoja vihollisen kivääritulelle alttiiksi, ja saksalaisten
puolelta käytiin taisteluja yksinomaan tiheinä ampumaketjuina,
joksi kolonna jo sitä ennenkin oli säännöllisesti murhaavan kuulasateen alla itsestään hajaantunut, vaikka sitä vastaan oli yl
häältäpäin taisteltu järjestyksenvastaisena; ja samoin tuli juok-
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suaskel ainoaksi liikuntatavaksi vihollisen kivääritulen piirissä.
Sotilas oli taas kerran ollut älykkäämpi kuin upseeri; ainoa
taistelumuoto, joka tähän saakka on takaaladattavan tulessa säi
lynyt, oli sotilaan vaistovaraisesti löytämä, ja sotilas pani sen
menestyksellisesti käytäntöön johdon vastaanhankauksesta huo
limatta.
Saksan-Ranskan sota toi mukanaan käänteen, jonka merkitys
on tyyten toinen kuin kaikkien aikaisempien. Ensiksikin ovat
aseet niin täydellisiä, että enää ei ole mahdollinen mikään pa
rannus, jolla olisi mullistava vaikutus. Kun jo on kanuunat,
joilla voidaan osua pataljoonaan mikäli vain silmä sen erottaa,
ja kiväärit, jotka yksityisen miehen maalitauluna ollessa suoritavat saman ja joiden lataaminen vie vähemmän aikaa kuin
tähtääminen, niin ovat kaikki lisäparannukset kenttäsotaa var
ten enemmän taikka vähemmän yhdentekeviä. Kehityksen vaihe
on tältä puolelta siis oleellisesti päättynyt. Mutta toiseksi on
tämä sota pakottanut kaikki mannermaan suurvaltiot ottamaan
käytäntöön preussilaisen maanpuolustusjärjestelmän terävämmässä muodossa ja sen mukana sotilastaakan, jota kantaessaan
niiden täytyy muutamien vuosien kuluessa mennä perikatoon.Armeijasta on tullut valtion päätarkoitus, on tullut itsetarkoitus;
kansat ovat enää olemassa vain sotilaita tuottaakseen ja elättääk
seen. Militarismi hallitsee Europaa ja nielee sen. Mutta tämä
militarismi kantaa itsessään myös oman perikatonsa itua. Eri
valtioiden kilpailu keskenään pakottaa ne toisaalta käyttämään
vuosi vuodelta yhä enemmän rahaa armeijaan, laivastoon, ty
kistöön jne, siis yhä enemmän ja enemmän jouduttamaan finanssiromahdusta; toisaalta yleisen asevelvollisuuden yhteydessä yhä
ja yhä vakavammin totuttamaan aseiden käyttöön lopulta koko
kansan, siis tekemään kansan kykeneväksi vissinä hetkenä pa
nemaan tahtonsa lävitse komentavan sotilasvallan suhteen. Ja
tämä hetki tulee niin pian kuin kansan massalla — kaupunkien
ja maaseudun työläisillä ja talonpojilla — on tahto. Sinä het
kenä muuttuu ruhtinaiden armeija kansan armeijaksi; koneisto
kieltäytyy tottelemasta, militarismi tuhoutuu oman kehityksensä
dialektiikkaan. Mitä porvarillinen demokratia v:lta 1848 ei kyen
nyt tekemään, juuri siksi koska se oli porvarillista eikä proletaa
rista, nimittäin antamaan tahdon työtätekeville joukoille, tah
don jonka sisältö vastaa niiden luokka-asemaa — sen on sosia
lismi varmasti tekevä. Ja se merkitsee sitä, että sisältäpäin rä
jäytetään rikki militarismi ja sen mukana kaikki vakinaiset ar
meijat.
Tämä on uusiaikaisen jalkaväen historiamme yksi moraali.
Toinen moraali, joka vie meidät jälleen takaisin hra Duhringin
luo, on se että armeijain koko organisatsio ja taistelutapa, ja
10*
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samalla voitto ja tappio, osottautuu aineellisista, s.o. taloudel
lista ehdoista riippuvaiseksi; riippuvaiseksi ihmis- ja asemateriaalisla, siis kansakunnan laadusta ja määrästä sekä tekniikas
ta. Vain sellainen metsäsläjäkansa kuin amerikalaiset saattoi
keksiä ampumaketjun — ja he olivat metsästäjäkansaa puhtaas
ti taloudellisista syistä, aivan samoin kuin samaiset vanhojen
valtioiden jänkit nyt pelkästään taloudellisista syistä ovat muut
tuneet talonpojiksi, teollisuus-, merenkulkija- ja kauppaväeksi,
joka ei enää aarniometsissä riistaa väijy, mutta sitä paremmin
keinottelun kentillä, missä ovatkin pitkälle tunkeutuneet suurten
summien käytössä. — Vain sellainen kuin Ranskan vallanku
mous, joka taloudellisesti vapautti porvarin ja nimenomaan
talonpojan, saattoi löytää massa-armeijan ja vapaat liikunta
muodot, joihin murtuivat vanhat jäykät linjat — näiden puo
lustaman yksinvallan sotilaalliset kuvat. Ja kuinka tekniikan
edistysaskelet, niin pian kuin ne tulivat sotilaallisesti käyttö
kelpoisiksi ja myös käytetyiksi, heti melkeinpä väkivaltaisesti
pakottivat muuttamaan, jopa mullistamaan taistelutavan, usein
kaiken lisäksi vastoin armeijan johdon tahtoa, sen olemme ta
paus tapaukselta nähneet. Kuinka vahvasti sen lisäksi sodan
käynti riippuu oman selkäpuolen sekä solanäyttämön tuotanto
kyvystä ja yhteysvälineistä, sen voi hra Duhringille nyt jo sel
vittää joku toimelias aliupseeri. Lyhyesti, kaikkialla ja aina
ovat juuri taloudelliset ehdot ja voimavälineet olleet auttamassa
“väkivaltaa” voittoon, ilman niitä lakkaa se olemasta väkival
taa, ja ken Duhringin periaatteiden mukaan tahtoisi uudistaa
sotalaitosta päinvastaiselta kannalta lähtien, se ei voisi niittää
muuta kuin selkäsaunoja’).
Jos nyt menemme maalta vesille, niin tarjoutuu meille yksis
tään viimeisten parinkymmenen vuoden kuluessa tapahtunut
vieläkin valtavampi mullistus. Krimin sodan taistelulaiva oli
kaksi- ja kolniitäkkinen, 60—100 kanuunaa kantava puinen alus,
joka vielä liikkui pääasiassa purjein ja jolla heikko höyrykone
oli vain apulaitteena. Sen aseistuksena olivat etupäässä 32-naulaiset noin 50 sentneriä painavat tykit, niiden ohella vain muuta
mia 68-naulaisia 95 sentnerin painoisia. Sodan loppuun men
nessä ilmestyivät rautapanssariset uivat patterit, kömpelöt, mil
tei mahdottomat liikutella, mutta silloisilla tykeillä läpäisemät
tömät jättiläiset. Pian vedettiin rautapanssari myöskin taistelulaivojen ylle; aluksi vielä ohutta, 4 tuuman rautapanssaria pidet
tiin jo äärimäisen raskaana panssarina. Mutta tykistön kehitys
-1) Preussin pääesikunnassa tiedettiin tämä myös jo sangen hyvin. “Sota
laitoksen perustana on ensi sijassa kansojen taloudellinen elämäntila ylipäänsä”,
sanoo MAX JÄHNS, esikuntakapteeni, eräässä tieteellisessä esitelmässä
(Köln. Zeitung, huhtik. 20 p. 1876).
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ylitti pian panssaroinnin; jokaiselle panssarivahvuudelle, jota
toisen jälkeen käytettiin, löytyi uusi, raskaampi tykki, joka sen
helposti läpäsi. Näin olemme toisella puolella tulleet nyt jo 10,
12, 14, 24 tuuman panssarivahvuuksiin (Italia aikoo rakennut
taa aluksen, jonka panssari on kolme jalkaa paksu); toisella
puolella rihlattuihin tykkeihin, joiden putkipaino on 25, 35, 80
jopa 100 tonnia, ammuksien paino 300, 400, 1700 ja aina
2000 naulaa, jotka kiidätetään aikaisemmin tuntemattomaan
etäisyyteen. Nykyinen taistelulaiva on jättimäinen panssaroitu
potkurilaiva, kantavuudeltaan 8—9.000 tonnia ja konevoimal
taan 6—8.000 hevosvoimaa, käännettävine torneineen, sillä on
4, korkeintaan 6 raskasta tykkiä ja yksi vesirajan alapuolella
kulkeva torpeedo vihollislaivojen upottamista varten; se on yksi
ainoa jättiläiskone, jolle höyry antaa nopean kulun ja sen lisäksi
kääntää peräsimen, nostaa ja laskee ankkurin, kääntää tornin,
suuntaa ja lataa tykit, pumppuaa ulos veden, nostaa ylös ja
laskee alas pikkuveneet, joita itseäänkin osittain höyryvoima
kuljettaa, jne. Ja kilpailu panssaroinnin ja tykkien tehon välillä
on niin kaukana päättymisestään, että nykyään säännöllisesti
laiva ei enää täytä vaatimuksia, on jo vanhentunut ennenkuin
se on laskettu telakalta vesille. Paitsi sitä että nykyaikainen tais
telulaiva on nykyaikaisen teollisuuden tuote, on se myös sen
koe kappale, uiva tehdas — kuitenkin ennenkaikkea rahankulutuksen tuotantoa varten. Maa, jossa suurteollisuus on pisimmäl
le kehittynyt, omaa likipitäin monopoolin näiden laivojen raken
tamisen ulalla. Kaikki turkkilaiset, miltei kaikki venäläiset ja
useimmat saksalaiset panssarilaivat on rakennettu Englannissa;
vähänkään käyttökelpoisia panssarilevyjä valmistetaan miltei
vain Sheffieldissä; niistä Europan kolmesta rautatehtaasta, jotka
vain kykenevät valmistamaan raskaimpia tykkejä, on kaksi
(Woolwich ja Elswick) Englannissa, kolmas (Krupp) Saksassa.
Tästä ilmenee kouriintuntuvimmin, kuinka se “välittömästi po
liittinen väkivalta”, joka hra Diihringin mukaan on “taloustilan
ratkaiseva syy”, onkin täydellisesti talouden tilasta riippuvainen;
kuinka merien väkivaltatyökalun, taistelulaivan tuottaminen,
vieläpä sen käsittelykin itse on tullut uusiaikaisen suurteollisuu
den haaraksi. Ja että näin on käynyt, se ei ole vastenmielisempää kenellekään kuin itse väkivallalle, valtiolle, jolle nyt yksi
laiva maksaa yhtä paljon kuin aikaisemmin koko pieni laivasto;
valtiolle jonka täytyy vain katsella kuinka nämä kalliit lai
vat jo ovat vanhentuneet, siis menettäneet arvonsa ennenkuin
ovat edes vesille päässeet; valtiolle jota harmittaa vähintään
yhtä paljon kuin hra Diihringiä se, että “taloustilan” mips, insi
nööri on nyt laivalla paljon tärkeämpi kuin ‘‘välittöjnän väki
vallan” mies, kapteeni. Meillä sitävastoin ei ole mitään syytä
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kiukutella nähdessämme, kuinka tässä kilpailussa panssarin ja
tykin välillä taistelulaiva kehittyy niin korkeaksi taidontuotteeksi, että siitä tulee yhtä viottamaton kuin sotakelvoton,1) ja
kuinka tämä kilpailu siten myös tuo merisodan alalla ilmoille
ne sisäiset dialektiset liikuntalait, joiden mukaan militarismi,
niinkuin jokainen muukin historiallinen ilmiö, kukistuu oman
kehityksensä seurauksiin.
Tässäkin siis näemme selvästi, että ei ollenkaan ole “alkuperä
etsittävä välittömästä poliittisesta väkivallasta, eikä suinkaan
jostain välillisestä taloudellisesta mahdista”. Päinvastoin. Mikä
osottautuu itse väkivallan “alkuperäksi”? Taloudellinen mahti,
se että käytettävissä on suurteollisuuden mahtikeinot. Uusaikaisiin taistelulaivoihin nojautuva poliittinen valta merellä osot
tautuu kaikkea muuta mutta ei“välittömäksi”, sen välittää ta
loudellinen mahti, metallurgian korkea kehitys, määräysvalta
taitavien teknikkojen ja tuottoisten hiilikaivoksien yli.
IV. Väklvaltateoria (Loppu).

“Hyvin tärkeä seikka sisältyy siihen, että tosiasiassa herruutta
luonnon yli on ensin ylipäänsä (!) edeltänyt herruus ihmisen yli
(herruus on edeltänyt!). Maaomaisuuden taloudellinen käyttö
suurissa mitoissa ei ole milloinkaan eikä missään tapahtunut
ilman että sitä on edeltänyt ihmisen orjuuttaminen johonkin
orjuuden taikka verotyön muotoon. Taloudellisella vallalla esi
neiden yli on ollut edellytyksenä ihmisen poliittinen, yhteiskun
nallinen ja taloudellinen valta ihmisen yli. Kuinka voitaisiin
edes ajatella suurta tilanherraa ilman että ajatuksiin samalla
sisällytetään hänen valtansa orjien, maaorjien taikka välillisesti
epävapaiden yli? Mitä saattoikaan merkitä ja mitä merkitsee
laajalle maanviljelykselle yksilön voima, joka suorittaa kylvöä
korkeintaan perheensä voimien avustamana? Maan käyttäminen
taikka taloudellisen vallan laajentaminen tällä maalla sellaisessa
mitassa, joka ylittää yksilön luonnolliset voimat, on tähänasti
sessa historiassa ollut mahdollista vain sen kautta, että maan
omistuksen perustamisen edellä taikka samaan aikaan sen
kanssa on suoriteltu myöskin ihmisen orjuuttaminen. Kehityk
sen myöhemmissä vaiheissa on tämä orjuutus lieventynyt...
sen nykyisenä muotona on korkeammin sivistyneissä valtioissa
enemmän taikka vähemmän poliisivallan ohjailema palkkatyö.
Viimemainitulle perustuu siis nykyisen rikkauden sen lajin käy
tännöllinen mahdollisuus, joka ilmeneiksen laajemmassa maani) Tämän näyttää pitävän toteutuu siten että täydennetään suurteollisuuden
viimeistä tuotetta merisotaa varten, ttseliikkuvaa torpeedoa; pienin torpeedovene olisi siten voittanut mabtavimnjnn panssarilaivan. (Muistettakoon muu
toin, mitä ylempänä oli kirjoitettu v. 1878.)
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hallinnassa ja (!) suuremmassa maanomistuksessa. Itsestään
ymmärrettävää että jakorikkauden kaikki muut lajit ovat sel
vitettävissä samanlaisella tavalla, ja ihmisen epäsuoraa riippu
vaisuutta ihmisestä, joka nykyään muodostaa taloudellisesti
pisimmälle kehittyneiden tilojen peruspiirteen, ei voida ymmär
tää eikä selittää itsestään, vaan vain jonkun aikaisemman välit
tömän alistamisen ja anastamisen jonakin muuntuneena perin
tönä”. Näin hra Diihring.
Väittämä (Ihmisen) herruus luonnon yli edellyttää (ihmisen)
herruutta ihmisen yli.
Todistus: Maaomaisuuden taloudellinen käyttö suuremmissa
mitoissa ei ole milloinkaan eikä missään tapahtunut muutoin
kuin orjien avulla.
Todistuksen todistus: Kuinka voi olla olemassa suuri maan
omistaja ilman orjia, koska suuri maanomistaja perheineen
ilman orjia kykenisi muokkaamaan vain pienen osan tiluksis
taan.
Siis: Todistaakseen, että voidakseen alistaa luonnon alaisekseen täytyi ihmisen ensin orjuuttaa ihminen, vaihtaa hra Diihring “luonnon” ilman muuta “maanomistukseksi suurissa mi
toissa” ja tämän — ei tiedetä kenen? — maanomistuksen jon
kun suuren maanomistajan omaisuudeksi, herran joka luonnolli
sesti ei voi viljellä maataan ilman orjia.
Ensinnäkään “valta luonnon yli” ja “maaomistuksen talou
dellinen käyttö” eivät suinkaan ole sama asia. Valtaa luonnon
yli harjoitetaan teollisuudessa tyyten toisin, valtavammassa mi
tassa kuin maanviljelyksessä, jonka yhä vielä on pakko alis
tua sääsuhteisiin sen sijaan että sääsuhteita hallitsisi.
Toiseksi, jos rajotumme maanomistuksen taloudelliseen käyt
töön suurissa mitoissa, niin tulee kysymykseen, kenelle tämä
maaomaisuus kuuluu. Ja silloin kaikkien kulttuurikansojen his
torian alussa emme näe “suuria tilanherroja”, joita hra Diihring tässä meillä vaivihkaa pistää puijausmaneerinsa mukai
sesti, jota hän nimittää “luonnolliseksi dialektiikaksi”, vaan ta
paamme suku- ja kyläyhteisöt yhteismaineen. Intiasta Irlantiin
saakka on maanomistuksen taloudellinen käyttö suurissa mi
toissa alkujaan tapahtunut tällaisten suku- ja kyläyhteisöjen
kautta milloin peltomaiden yhteiskunnallisena viljelyksenä yh
teisön lukuun, milloin yksityisesti yhteisön määräajaksi per
heille jakamilla peltopalstoilla, edelleen säilyttämällä metsä- ja
hakamaiden yhteiskäytön. Kuvaavaa hra Diihringin “syvälle ulo
tetuille erikoistutkimuksille poliittisella ja taloudellisella alalla”
on taaskin se, että hän ei tiedä kaikesta tästä yhtään mitään;
että hänen kaikki teoksensa ilmaisevat, ettei hän lainkaan tunne
Maurerin käänteentekeviä kirjoituksia alkuperäisestä saksalai-

152

F. Engels: Anti-Döhring

8esta markki-järjestyksestä, koko saksalaisen oikeuden perus
tasta, eikä pääasiassa Maurerin aiheuttamaa yhä kasvaa kirjal
lisuutta, joka käsittelee maanhallinnan alkuperäisen yhteiskun
nallisuuden tutkimusta Europan ja Aasian kaikkien kulttuurikansojen keskuudessa sekä esittää sen erilaisia olemassaolon ja
hajaantumisen muotoja. Samoin kuin hra Duhring oli “itse itsel
leen hankkinut koko tietämättömyytensä” ranskalaisen ja eng
lantilaisen oikeuden alalla ja niin suuri kuin se olikin, niin sak
salaisen oikeuden alalla on hänen tietämättömyytensä vielä pal
jon suurempi. Mies joka niin valtavasti vihastuu yliopiston pro
fessorien rajotetun näköpiirin takia, tämä mies on saksalaisen
oikeuden alalla yhä korkeintaan siinä, missä professorit olivat
kaksikymmentä vuotta sitten.
Hra Diihringin pelkkää “vapaata luomusta ja kuvittelua” on
se, kun hän väittää, että maanomistuksen taloudelliseen käyt
töön suuremmissa mitoissa ovat muka tarpeen tilanherrat ja
orjat. Koko Idässä, jossa maanomistajana on yhteisö taikka val
tio, puuttuu kielestä tyyten sana “tilanherra”, josta hra Diihring
voi kysyä neuvoa englantilaisilta juristeilta, jotka Intiassa samoin
turhaan ovat kiusanneet itseään kysymyksellä: kuka on maan
omistaja? — aivan kuin ruhtinas Henrik LXXII Reuss-GreicSchleitz-Lobenstein-Eberswalde vainaja kysymyksellä: kuka on
yövartija? Idässä ovat vasta turkkilaiset valloittamissaan maissa
toteuttaneet eräänlaisen tilanherra-feodalismin. Jo sankariaikanaan astui Kreikka historiaan säätvjakoineen, joka vuorostaan
itse on jonkun pitempiaikaisen, tuntemattoman esihistorian il
meinen tuote; mutta sielläkin viljelevät maata etupäässä itse
näiset talonpojat; ylimysten ja heimoruhtinaiden suuremmat ti
lat olivat poikkeuksia ja hävisivät pian. Italiaa viljelivät etu
päässä talonpojat; kun Rooman tasavallan viimeisinä aikoina
suuret maatilat, latifundit, tunkivat palstatalonpojat pois ja aset
tivat orjat niiden tilalle, asettivat ne samalla maanviljelyksen
tilalle karjanhoidon ja ohjasivat Italian perikatoa kohti kuten
jo Plinius tiesi (latifundia Italiani perdidere). Keskiajalla val
litsi koko Europassa talonpoikainen viljelys (nimittäin autio
maiden viljelykseen ottamisessa), ja tällöin on nyt esillä ole
vassa kysymyksessä samantekevää, pitikö näiden talonpoikain
maksaa jollekin feodaaliherralle veroja ja minkälaisia. Friesiläiset, alasaksilaiset, flaamilaiset ja alareiniläiset siirtolaiset,
jotka Elben itäpuolella ottivat viljelykseen slaavilaisilta vallat
tua maata, tekivät sen vapaina talonpoikina sangen suotuisten
vero-olojen alla, eivätkä ollenkaan “jonkunlaisessa maaorjuu
dessa”. — Pohjois-Amerikassa on suurin osa maasta tullut vil
jellyksi vapaiden talonpoikain työn kautta, kun sitävastoin ete
län suuret tilanherrat orjineen ja ryöstöviljelvksineen köyhdytti
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vät maaperän kunnes se kasvoi vain metsää, niin että puuvillaviljelysten täytyi vaeltaa yhä kauemmas länteen. Australiassa ja
Uudessa Seelannissa ovat epäonnistuneet Englannin hallituksen
kaikki yritykset maa-aristokratian keinotekoisesti luomiseksi.
Lyhyesti, kun jätämme pois trooppiset ja subtrooppiset siirto
maat, joissa ilmasto tekee maanviljelystyön europalaisille mah
dottomaksi, osottautuu orjiensa taikka maaorjiensa avulla luon
non valtaansa alistava, maat viljelykseen ottava suuri tilanherra
pelkäksi kuvitteluksi. Päinvastoin. Siellä missä se vanhana ai
kana esiintyy, kuten Italiassa, ei se tee autiomaita viljelysmaiksi,
vaan muuttaa talonpoikain viljelykseen ottamat pellot laidun
maiksi, karkoittaa väestön ja vie perikatoon kokonaisia maita.
Vasta uudemmalla ajalla, vasta sen jälkeen kun tiheämpi väestö
on kohottanut maan arvoa ja nimenomaan siitä pitäin kun ag
ronomian kehitys on tehnyt huonommatkin maat käyttökelpoi
siksi, — vasta sitten on suurmaanomistus alkanut osallistua autio
maiden ja laidunmaiden viljelykseen ottamiseen, ja sitäkin etu
päässä varastamalla talonpoikien yhteismaat niin Englannissa
kuin Saksassa. Eikä sitäkään ilman vastapainoa. Yhteismaan
jokaista eekkeriä kohti, minkä suuret maanomistajat Englan
nissa ottivat viljelykseen, ovat ne Skotlannissa muuttaneet vä
hintään kolme eekkeriä viljeltyä maata lammaslaitumiksi ja lo
pulta jopa pelkiksi metsästysmaiksi rauhotettuja eläimiä varten.
Tässä olemme tekemisissä vain hra Duhringin sen väitteen
kanssa, että suurempien maa-alojen, siis miltei koko kulttuu
rialueen viljelykseen ottaminen “ei milloinkaan eikä missään”
ole tapahtunut muutoin kuin suurten tilanherrojen ja orjien
kautta — väite, josta olemme nähneet, että “sen edellytyksenä
on” todella uskomaton historian tuntemattomuus. Meitä siis
tässä ei koske kysymys, missä määrin orjat (Kreikan kukoistusaikoina) taikka maaorjat (keskiajan kartanotalouksissa) ovat
viljelykseen otettua maata joko kokonaan taikka osittain vil
jelleet, eikä se mitkä ovat olleet suurten maanhaltijain yhteis
kunnalliset tehtävät eri aikoina.
Senjälkeen kun hra Duhring on meille esittänyt tämän mes
tarillisesti kuvitellun maalauksen, josta ei tiedä kumpaa enem
män pitäisi ihmetellä, deduktsion silmänkääntötemppuja vai his
torian väärennystä, huudahtaa hän voitonvarmana: “itsestään
ymmärrettävää on, että kaikki muut jakorikkauden lajit ovat
historiallisesti samalla tavalla selitettävissä”. Näin säästyy hän
tietysti vaivasta ja tuhlaamasta esim. pääoman synnystä yhtään
ainokaista sanaa.
Jos hra Duhring väitteellään, että ihmisen valta ihmisen yli on
ollut edellytyksenä ihmisen vallalle luonnon yli, tahtoo vain
ylimalkaan sanoa, että koko nykyinen taloudellinen tila, nyt saa
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vutettu maatalouden ja teollisuuden kehitysaste on tulos Iuokkavastakohdissa, valta- ja orjuussuhteissä kehittyneen yhteis
kunnan historiasta, niin sanoo hän sellaista mikä Kommunisti
sen Manifestin ajoista lähtien on tullut vain ylimalkaisuudeksi.
Kysymyshän on nimenomaan luokkien ja valtasuhteiden synnyn
selvittämisestä, ja kun hra Diihringillä on siihen vastauksena
aina vain sana “väkivalta”, niin sen kautta olemme täsmälleen
yhtä pitkällä kuin, alkaessamme. Se yksinkertainen tosiasia
että hallitut ja riistetyt ovat kaikkina aikoina paljon lukuisam
mat kuin hallitsevat ja riistäjät ja että siis todellinen voima on
heidän puolellaan, jo se yksin riittää osoittamaan koko väkivaltateorian järjettömyyden. Yhä vielä on siis kysymys valta- ja
orjuussuhteiden selvittämisestä.
‘Ne ovat syntyneet kahta tietä.
Kun ihmiset alunperin erkanivat eläinkunnasta — sanan ah
taammassa merkityksessä — astuivat he historiaan vielä puo
liksi eläiminä, raakoina, luonnonvoimia vastaan vielä voimat
tomina ja omia voimiaan tuntematta; siksi olivat he köyhiä kuin
eläimet ja tuottivat tuskin enemmän kuin nämä. Vallitsevana
on vissi elämänolojen samanlaisuus ja perheen päämiehetkin
ovat tavallaan yhteiskunnallisen asemansa puolesta samanlai
sia — ainakin puuttuu luokkajako, joka edelleen puuttuu myö
hempien kulttuurikansojen luontoperäisistä maataviljelevistä
yhdyskunnista. Jokaisessa tällaisessa yhteisössä on alunalkain
määrättyjä yhteisiä etuja, joiden suojeleminen on pakko jättää
yksityisille, vaikka tosin yhteisön valvonnan alla: riitojen rat
kaiseminen; eri yksilöjen kurissa pitäminen kun he ylittävät
oikeuksiaan; vesipaikkojen valvonta, eritoten kuumissa maissa;
vihdoin metsäläistiloissa uskonnolliset toimitukset. Tällaisia
virkahenkilöitä on luontoperäisissä yhdyskunnissa kaikkina
aikoina, niinpä vanhimmissa saksalaisissa markki-yhdyskunnissa ja vielä nyt Intiassa. Selvä asia että ne on varustettu mää
rätyillä mahtivaltuuksilla ja ovat valtiovallan alkuituja. Tuo
tantovoimat kohoavat vähitellen; väestön tiheneminen luo
täällä yhteisiä, tuolla ristiriitaisia etuja eri yhdyskuntien välille,
joiden ryhmittyminen 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 vasta
kohtainen asema, itsenäistyvät pian yhä enemmän, osin sen
kautta, että milteipä itsestään ymmärrettävästi viranhoito muut
tuu perinnölliseksi tuossa maailmassa, jossa kaikki käy luon
nonvoimaisesti, osin sen kautta että nämä elimet käyvät yhä
välttämättömäinmiksi selkkauksien lisääntyessä toisten ryh-
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niien kanssa. Kuinka tämä yhteiskunnallisten toimintojen itsenäis
tyminen yhteiskunnan suhteen ajan oloon saattoi lisääntyä aina
vallaksi yhteiskunnan yli, kuinka alkujaan palvelija vähitel
len muuttui herraksi siellä, missä tilaisuus oli suotuisa, kuinka
aina olosuhteiden mukaan tämä herra esiintyi itämaisena des
poottina taikka satraappina, kreikkalaisena heimoruhtinaana»
kelttiläisenä klaanipäällikkönä jne, missä määrin hän tämän
muutoksen yhteydessä lopuksi käytti väkivaltaa apunaan ja vih
doin, kuinka yksityiset hallitsevat henkilöt sulautuivat hallit
sevaksi luokaksi, sitä meidän ei tarvitse tässä käsitellä. Tässä
on kysymys vain sen toteamisesta, että poliittisen vallan perus
tana on kaikkialla ollut joku yhteiskunnallinen virantoimitus; ja
poliittinen valta on silloinkin pysynyt kauemmin pystyssä vain
kun se on täyttänyt yhteiskunnallisia virkatoimintojaan. Niin
paljon despotioita kuin Persiassa ja Intiassa onkin syntynyt
taikka tuhoutunut, jokainen niistä tiesi tarkalleen lähinnä olevansa jokilaaksojen kastelun yhteisyrittäjä, kastelun jota ilman
maanviljelys siellä oli mahdoton. Vasta valistuneet englantilai
set saattoivat olla tätä Intiassa huomaamatta; he jättivät riisikanavat ja sulut rappeutumaan ja vasta säännöllisesti toistunut
nälänhätä pakoitti heidät hoksaamaan, että he olivat lyöneet
laimin sen ainoan toiminnan, joka olisi voinut tehdä heidän
valtansa Intiassa ainakin yhtä oikeutetuksi kuin oli ollut hei
dän edeltäjäinsä valta.
Luokkien tällaisen muodostumisen ohella kävi vielä toinen
kin. Luontoperäinen työnjako maataviljelevän perheen sisällä
teki hyvinvoinnin määrätyllä asteella mahdolliseksi yhden
taikka useamman vieraan työntekijän ottamisen. Näin oli asian
laita eritoten niissä maissa, joissa vanha maan yhteisomistus
jo oli hajonnut taikka ainakin vanha yhteisviljelvs väistynyt
perheiden maaosillaan suorittaman yksilö viljelyksen tieltä. Tuo
tanto oli kehittynyt niin pitkälle, että ihmisen työvoima kykeni
tuottamaan enemmän kuin oli välttämätöntä sen yksinkertai
seen ylläpitoon; välineet useampien työvoimien ylläpitoa var
ten olivat käsillä, samoin työnteon välineet; työvoima sai arvon.
Mutta oma yhteisö ja se liitto, johon yhteisö kuului, eivät tar
jonneet mitään vapaata, liikaa työvoimaa. Mutta sota tarjosi
sitä, ja sota oli yhtä vanha kuin yhtaikainen rinnakkaisten ryh
mien olemassaolo. Näihin saakka ei sotavankeja oltu osattu mi
tenkään käyttää, ne oli siis yksinkertaisesti tapettu, sitäkin ai
kaisemmin oli ne syöty. Mutta nyt saavutetulla “taloustilan”
portaalla saivat ne vissin arvon; ne jätettiin eloon ja niiden
työtä käytettiin. Sen sijaan että väkivalta olisi hallinnut talous
tilaa, puristettiin se näin päinvastoin taloustilan palvelukseen.
Orjuus oli löydetty. Siitä tuli pian tuotannon vallitseva muoto
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kaikkien, vanhasta yhteisölaitoksesta pois kehittyvien kansojen
keskuudessa, mutta lopulta myös yksi niiden romahduksen pää
syistä. Vasta orjuus teki suuremmassa mitassa mahdolliseksi
työnjaon maanviljelyksen ja teollisuuden välillä ja samalla mah
dolliseksi vanhan kreikkalaisen maailman kukoistuksen. Ilman
orjuutta ei olisi ollut mitään kreikkalaista valtiota, ei mitään
kreikkalaista taidetta eikä tiedettä; ilman orjuutta ei olisi ol
lut mitään Rooman valtakuntaa. Elleivät Kreikan valta ja Roo
man valtakunta olisi olleet perustana, ei olisi myöskään mitään
nykyaikaista Europaa. Me emme saisi koskaan unohtaa, että
meidän koko taloudellisen, poliittisen ja henkisen kehityksemme
edellytyksenä on se tila, jossa orjuus oli yhtä välttämätön kuin
yleensä tunnustettu. Tässä mielessä olemme oikeutetut sano
maan: ilman antiikin orjuutta ei olisi mitään uusaikaista sosia
lismia.
On sangen helppo suoriutua orjuudesta ja muista sellaisista
seikoista yleisillä lauseparsilla ja valella ylevää siveellistä suut
tumusta tuollaisten häpeällisten asiain johdosta. Ikävä vain että
näin ei sanota mitään enempää kuin minkä jokainen tietää,
nimittäin että nuo antiikin laitokset eivät enää vastaa meidän
nykyisiä tilojamme ja näiden tilojen määräämiä tunteitamme.
Mutta näin emme saa tietää sanaakaan siitä, kuinka nuo lai
tokset ovat syntyneet, miksi ne pysyvät pystyssä ja mitä osaa
ne ovat historiassa näytelleet. Ja kun kerran olemme tähän
kysymykseen käsiksi käyneet, niin on sanottava, vaikka sanon
tamme ehkä kuulostaakin ristiriitaiselta ja kerettiläiseltä, että
orjuuden toteuttaminen oli silloisissa oloissa suuri edistysaskel.
On nyt kertakaikkiaan tosiasia se, että ihmiskunta on peräisin
eläimestä ja sentähden on se tarvinnut barbaarisia, melkeinpä
eläimellisiä keinoja päästäkseen pois barbaarisuuden tilasta.
Siellä missä vanhat yhdyskunnat säilyivät, olivat ne kautta vuostuhansien karkeimman valtiomuodon, itämaisen despotian pe
rustana Intiasta Venäjälle saakka. Vain siellä missä nämä yh
dyskunnat hajosivat, kävi kansojen kehitys itsestään eteenpäin,
ja niiden lähimpänä taloudellisena edistysaskeleena oli tuotan
non kohoaminen ja kehittyminen orjatyön avulla. Selvä asia:
niin kauan kuin ihmisen työ tuottaa niin vähän, että se antaa vain
niukan ylijäämän välttämättömien elämäntarpeiden yli, oli tuo
tantovoimien kohoaminen, kaupan laajeneminen, tieteen ja tai
teen alku valtion ja oikeuden kehittyminen, mahdollista vain
lisääntyvän työnjaon kautta, jonka perustana täytyi olla työn
jako toisaalta yksinkertaisesta käsityöstä huolta pitävien suur
ten joukkojen ja toisaalta työtä johtavien, kauppaa, valtion
toimia ja myöhemmin taidetta ja tiedettä harjottavien harvojen
etuoikeutettujen välillä. Tämän työnjaon yksinkertaisin, luon-
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□ollisin muoto oli nimenomaan orjuus. Vanhan, eritoten kreik
kalaisen maailman historiallisten edellytysten takia saattoi ke
hitys luokkavastakohdille perustuvaan yhteiskuntaan käydä
vain orjuuden muodossa. Orjille itselleenkin oli se edistystä;
sotavangit, joista orjien joukko väkensä sai, säilyttivät nyt ai
nakin henkensä sen sijaan kun ne aikaisemmin oli tapettu
taikka vielä aikaisemmin jopa syöty.
Näin tilaisuuden tullen lisäämme vielä, että kaikki tähänasti
set riistettyjen ja riistäjien, hallitsevien ja sorrettujen luokkien
historialliset vastakohdat saavat selityksensä tästä samasta ih
misen työn tuotantovoiman suhteellisesta kehittymättömyydestä.
Niin kauan kuin todella työtätekevän väestön kuormittaa sen
välttämätön työ niin tarkoin, että ei jää mitään aikaa yhteis
kunnan yhteisten asiain huoltamiseen — työn johtaminen, val
tion toimet, oikeusasiat, taide, tiede jne — niin kauan täytyi
aina olla olemassa erikoinen, varsinaisesta työstä vapautettu
luokka, joka piti huolen näistä asioista; minkä ohella tämä
luokka ei milloinkaan jättänyt käyttämättä tilaisuutta omaksi
eduksensa kuormittaakseen työtätekeviä massoja yhä suurem
malla ja suuremmalla työtaakalla. Vasta suurteollisuuden kautta
saavutettu tuotantovoimien tavaton kohoaminen antaa mahdol
lisuuden työn jakamiseen yhteiskunnan poikkeuksetta kaikkien
jäsenten kesken ja siten jokaisen yksilön työajan niin rajoit
tamiseen, että kaikille jää vapaata aikaa riittävästi ottaakseen
osaa yhteiskunnan yleisiin asioihin — sekä teoreettisiin että käy
tännöllisiin. Siis nyt vasta on jokainen riistävä ja riistetty
luokka käynyt tarpeettomaksi, jopa yhteiskunnallisen kehityk
sen esteeksi, ja vasta nyt se myöskin tinkimättömästi poiste
taan, olipa “välitön väkivalta” sen hallussa kuinka tahansa.
Kun siis hra Diihring nyrpistää nenäänsä Kreikan vallalle,
koska se perustui orjuuteen, niin voi hän yhtä hyvällä oikeu
della moittia kreikkalaisia siitä, että näillä ei ollut mitään höy
rykoneita eikä sähkölennättimiä. Ja kun hän väittää, että ny
kyaikainen palkkaorjuus on muka vain hieman muunnettu ja
lievennetty orjuuden perintö eikä ole selvitettävissä itsestään
(s.o. nykyisen yhteiskunnan taloudellisista laeista), niin joko
se merkitsee vain sitä että palkkatyö samoinkuin orjuus ovat
orjuuden muotoja, minkä jokainen lapsikin tietää, taikka on
se väärä väite. Samalla oikeudella voisimme näet sanoa, että
palkkatyö on selvitettävissä vain voitetun vihollisen nyt kaik
kialla esiintyneeksi todetun alkuperäisen käyttömuodon, ihmis
syönnin lievennetyksi muodoksi.
Tämän jälkeen on selvää, mitä osaa väkivalta historiassa esit
tää taloudellisen kehityksen suhteen. Ensiksikin, kaikki poliit
tinen valta perustuu alkujaan jollekin taloudelliselle, yhteis
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kunnalliselle toiminnolle, ja kasvaa sitä mukaa kuin yhteis
kunnan jäsenet alkuperäisen yhteisön hajoamisen kautta muut
tuvat yksityistuottajiksi, siis yhä enemmän vieraantuvat yleis
ten yhteiskunnallisten toimintojen hoitajista. Toiseksi, sen jäl
keen kun poliittinen valta on yhteiskunnan suhteen itsenäisty
nyt, muuttunut sen palvelijasta sen herraksi, voi se vaikuttaa
kahteen suuntaan. Joko vaikuttaa se lainmukaisen taloudellisen
kehityksen suuntaan ja sen mukaisesti. Tässä tapauksessa ei
ole mitään ristiriitaa niiden välillä, se jouduttaa taloudellista
kehitystä. Taikka vaikuttaa se taloudellista kehitystä vastaan,
ja silloin sortuu se, harvoin poikkeuksin, taloudellisen kehityk
sen jalkoihin. Nämä harvat poikkeukset ovat muutamia valloitustapauksia, jolloin raaemmat valloittajat ovat tuhonneet
taikka karkottaneet jonkun maan väestön ja hävittäneet taikka
päästäneet rappeutumaan tuotantovoimat, joita eivät osanneet
käyttää. Näin tekivät kristityt maurilaisessa Espanjassa suurim
malle osalle kastelulaitteista, joille maurien korkealle kehittämä
pelto- ja puutarhaviljelys oli perustunut. Selvää että jokainen
raaemman kansan valloitus häiritsee taloudellista kehitystä ja
tuhoaa suuret määrät tuotantovoimia. Mutta verrattomasti
useammissa pysyvän valloituksen tapauksissa täytyy raaemman
valloittajan mukautua “taloustilaan” sellaisena kuin tämä valloi
tuksesta jälelle jää; valloitetut sulattavat valloittajan itseensä
ja useimmiten täytyy tämän ottaa valloitettujen kielikin. Mutta
missä valloitustapauksia lukuunottamatta — jonkun maan
sisäinen valtiovalta joutuu ristiriitaan maan taloudellisen kehi
tyksen kanssa, niinkuin tähän saakka miltei jokaiselle poliit
tiselle vallalle on määrätyllä asteella käynyt, siellä on taistelu
joka kerta päättynyt poliittisen vallan kumoamiseen. Poikkeuk
setta ja siekailematta on taloudellinen kehitys murtanut itsel
leen tien — viimeisen sattuvimman esimerkin tästä olemme jo
maininnut: Hanskan suuri vallankumous. Jos, hra Duhringiu
opin mukaan, jonkun maan taloustila ja taloudellinen lainsää
däntö riippuisi yksinkertaisesti poliittisesta vallasta, niin ei ol
lenkaan voisi ymmärtää, miksi sitten Fredrik Wilhelm IV, “iha
nasta sotajoukostaan” huolimatta, ei v. 1848 jälkeen ottanut
onnistuakseen keskiaikaisten ammattikuntien ja muiden ro
manttisten oikkujensa ymppäämisessä maansa rautateille, höy
rykoneisiin ja paraillaan kehittyvään suurteollisuuteen; taikka
minkätähden Venäjän keisari, joka on vielä paljon mahtavampi,
ei ilman jatkuvia vippauksia Länsi-Europan “taloustilasta” ky
kene edes pitämään “väkivaltaansa” koossa, puhumattakaan
siitä että voisi velkansa maksaa.
Väkivalta on hra Diihringin mielestä ehdoton paha, ensimäinen väkivaltateko on hänestä syntiinlankeemus, hänen koko esi
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tyksensä on yhtä valitusveisua täten tapahtuneesta koko tähän
astisen historian saastuttamisesta perisynnin kautta, kaikkien
luonnollisten ja yhteiskunnallisten lakien hirvittävästä väären
tämisestä tämän perkeleenvoiman, väkivallan kautta. Mutta että
väkivalta esittää historiassa vielä erästä toista osaa, vallanku
mouksellista osaa, että se, Marxin sanoin, on jokaisen vanhan
yhteiskunnan kätilö, kun se kantaa kohdussaan uutta, että vä
kivalta on se välikappale, jolla yhteiskunnallinen liike murtau
tuu lävitse ja murskaa luutuneet, kuolleet poliittiset muodot —
siitä hra Duhringillä ei sanaakaan. Vain huokaillen ja vaike
roiden myöntää hän mahdolliseksi sen, että riistotalouden ku
moamiseen kenties on tarpeen väkivalta — valitettavasti! sillä
jokainen väkivallan käyttö nähkääs demoralisoi, turmelee käyt
täjänsä. Ja tätä väittää hän huolimatta siitä korkeasta moraa
lisesta ja henkisestä kohoamisesta, mikä on ollut jokaisen voi
tokkaan vallankumouksen seurauksena! Ja tätä väittää hän Sak
sassa, jossa väkivaltaisella yhteentörmäyksellä, johon kansa voi
tulla pakotetuksikin, olisi ainakin se etu, että se pyyhkisi pois
sen lakeijamaisuuden, mikä kolmikymmenvuotisen sodan alen
nuksesta on kansalliseen tietoisuuteen juuttunut. Ja tämäkö lai
mea, veretön ja voimaton pappimainen ajatustapa vaativaisesti
tyrkyttää itseään kumouksellisimmalle puolueelle, minkä histo
ria tuntee?
X
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Nyt on likipitäin sata vuotta siitä, kun Leipzigissä ilmestyi
kirja, josta tämän vuossadan alkuun mennessä otettiin 31 pai
nosta ja jota virkamiehet, papit ja kaikenlaiset ihmisystävät niin
kaupungissa kuin maaseudullakin levittivät ja jakoivat ja jota
yleensä suositeltiin lukukirjaksi kansakouluille. Tämä kirja oli
Rochowin “ Lasten ystävä”. Kirjan tarkoituksena oli antaa ta
lonpoikain ja käsityöläisten nuorille vesoille opastusta näiden
elämänkutsumuksessa ja velvollisuuksissa yhteiskunnallisia
valtiollisia esimiehiään kohtaan, ja samalla opettaa niitä au
liisti alistumaan maalliseen osattomuuteensa, mustaan leipään
ja perunoihin, verotyöhön, alhaisiin palkkoihin, isällisiin selkäsaunoihin ja muihin sellaisiin ihanuuksiin, ja kaikkea
tätä silloisen valistuksen avulla. Tässä tarkoituksessa selvi
teltiin nuorisolle kaupungissa ja maaseudulla, kuinka viisas
se luonnonjärjestys sentään on, että ihmisen pitää työllä hank
kia itselleen ylläpitonsa ja nautintonsa ja kuinka onnelli
seksi täytyykään talonpojan ja käsityöläisen tuntea itsen
sä sen johdosta, kun maailman meno on sellainen että hänen
pitää maustaa ateriansa vaivalloisella työllä sen sijaan että
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hänen pitäisi rikkaan mässäilijän tavoin kärsiä turmeltuneen
vatsan, ruuansulatushäiriöiden tai umpitaudin takia ja aina
vain vastahakoisesti vaivoin niellä alas kaikkein valikoiduimpia herkkupaloja. Näitä samoja latteuksia, joita vanha Rochow
piti kyllin hyvinä aikoina saksilaisille talonpoikaisnuorukaisille, tarjoilee hra Diihring meille “Kurssinsa” sivuilla 14 ja seur.
uusimman poliitisen taloustieteen “absoluuttisesti perustavina”
aineksina.
“Inhimillisillä tarpeilla sellaisinaan on luonnollinen lainmu
kaisuutensa ja niiden kasvu on suljettu rajoihin, joiden ylitse
vain luonnottomuus voi astua vissiksi ajaksi, kunnes siitä seu
raa tympeys, elämään kyllästyminen, raihnaus, yhteiskunnalli
nen surkastuminen, ja lopuksi pelastava kuolema... Pelkän
huvittelun täyttämä elämä, joka on vailla vakavampaa tarkoi
tusta, vie pian velttouteen taikka, mikä on samaa, kaiken tunnekyvyn menetykseen. Todellinen työ jossain muodossa on siis
terveiden olentojen yhteiskunnallinen luonnonlaki... Jos vie
tit ja tarpeet olisivat vailla vastapainoa, niin ne tuskin antai
sivat mahdollisuuden Iapsenasteeseen, puhumattakaan histo
riallisesti kohoavasta elämän kehityksestä. Jos ne saataisiin vaivaittomasti täydelleen tyydytetyiksi ehtyisivät ne hyvin pian ja
jättäisivät jälleen palautumiseensa saakka kestäviksi raskaiksi
väliajoiksi ruumiiseen tyhjyydentunnon... Kaikissa suhteissa
on siis viettien ja intohimojen sammuttamisen riippuvaisuus ta
loudellisen vastustuksen voittamisesta ulkoisen luonnonjärjestyksen ja ihmisen sisäisten ominaisuuksien terveellinen perus
laki” jne jne. Nähdään kuinka kunnon Roehowin latteimmat
latteudet viettävät hra Duhringin kirjassa satavuotisjuhlaansa,
ja päälle päätteeksi ainoan todella kriitillisen ja tieteellisen “sosialitäärisen systeemin” “syvimpinä peruspitämyksinä”.
Laskettuaan näin perustan voi hra Diihring jatkaa rakennus
työtään. Matemaattista metoodia käyttäen antaa hän meille
aluksi, vanhan Euklideen esimerkkiä seuraten, sarjan määritel
miä. Se on sitäkin mukavampaa kun hän voi täten rakentaa
määritelmänsä niin, että niihin jo osittain sisältyy se, mikä nii
den avulla olisi todistettava. Niinpä saamme ensiksi tietää, että
tähän asti on taloustieteen johtavaa käsitettä nimitetty rikkau
deksi, ja rikkaus, sellaisena kuin se todella maailmanhistoriallisesti on tähän saakka käsitetty ja kuin se on valtaansa kehit
tänyt, on “taloudellinen mahti ihmisten ja esineiden yli”. Tämä
on kaksinkerroin väärin. Ensiksi, vanhan suku- ja kyläyhtei
sön rikkaus ei lainkaan ollut valtaa ihmisten yli. Ja toiseksi,
myöskin luokkavastakohdissa liikkuvissa yhteiskunnissa on rik
kaus, sikäli kuin se sisältää vallan ihmisten yli, etupäässä, milteipä yksinomaan valtaa ihmisten yli sen takia ja sen kantta,
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että on valta esineiden yli. Hyvin varhaisista ajoista saakka,
jolloin orjien pyydystämisestä ja orjien riistämisestä tuli eri
koinen ammattihaara, täytyi orjatyön riistäjien ostaa orjat,
hankkia valta ihmisten yli vasta sen kautta, että heillä oli valta
esineiden yli, ostohinnan yli, orjien ylläpitämis- ja työvälinei
den yli. Koko keskiaikana on suurmaanomishis se ehto, jonka
kautta feodaaliaatelisto tulee vero- ja alustalaistalonpoikiin kyt
ketyksi. Ja meidän päivinämme näkee jo kuusivuotias lapsi
kin, että rikkaus on valtaa ihmisten yli yksinomaan niiden esi
neiden välityksellä, joita sen hallussa on.
Mutta minkä takia hra Duhringin pitää kyhätä tämä väärä
rikkauden määritelmä, minkä takia rikkoa se tosiasiallinen yh
teys, mikä kaikissa luokkayhteiskunnissa on tähän asti ollut
olemassa? Vetääkseen rikkauden talouden alalta moraalin alalle.
Valta esineiden yli on sangen hyvä, mutta valta ihmisten yli
on pahasta; ja koska hra Duhring itse on kieltäytynyt selvit
tämästä, että valta ihmisten yli johtuu vallasta esineiden yli,
niin saattaa hän taasen tehdä rohkean otteen ja suoralta kä
deltä selittää sen johtuvan hänelle niin rakkaasta väkivallasta.
Rikkaus ihmisiä hallitsevana on “ryöstöä”, joten taasen olemme
tulleet Proudhonin ylen vanhan lausuman “omaisuus on var
kautta” huononnettuun painokseen.
Ja näin olemme sitten onnellisesti saattaneet rikkauden tuo
tannon ja jaon molempien oleellisten näkökohtien alaiseksi:
rikkaus valtana esineiden yli: tuotantorikkaus, se on hyvä puoli;
valtana ihmisten yli: tähänastinen jakorikkaus, se on huono
puoli, alas se! Nykyisiin suhteisiin sovellettuna kuuluu tämä
näin: kapitalistinen tuotantotapa on sangen hyvä ja se voi jäädä
olemaan, mutta kapitalistinen jakotapa ei kelpaa ollenkaan ja
se pitää poistaa. Tällaiseen järjettömyyteen sitä joudutaan kun
kirjoitetaan taloudesta ilman että on edes käsitystäkään tuo
tannon ja jaon yhteenkuuluvaisuudesta.
Rikkauden jälkeen määritellään arvo seuraavasti: “Arvo
on se merkitys, mikä taloudellisilla esineillä ja suorituksilla
vaihdossa on”. Tämä merkitys vastaa “hintaa taikka jotain muu
ta vastikenimitystä, esim. työpalkka”. Toisin sanoin: arvo on
hinta. Taikka pikemminkin, jottemme tekisi hra Diihringille mi
tään vääryyttä ja jotta esitäisimme hänen määritelmänsä jär
jettömyyden mikäli suinkin mahdollista hänen omilla sanoil
laan: — arvo se on hinnat. Sillä sivulla 19 sanoo hän: “arvo
ja hinnat, jotka sen rahassa ilmaisevat”, toteaa siis itse, että sa
malla arvolla on sangen erilaisia hintoja ja siten myös yhtä
monta erilaista arvoa. Jos Hegel ei olisi jo kauan sitten kuol
lut niin nyt hän hirttäisi itsensä. Tätä arvoa, jolla on yhtä monta
erilaista arvoa kuin sillä on hintoja, ei hän olisi kaikkine teoloF. Engels. Antl-Duhriilg —1
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giikkoineen saanut valmiiksi. Täytyy taaskin olla nimenomaan
hra Duhringin itseluottamus alottaakseen taloustieteen uuden,
f 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 se arvo on, ja sitäkin
vähemmän tiedämme, mikä sen määrää. Hra Duhringin on senvuoksi pakko esittää lisäselvityksiä.
“Aivan yleisesti sanoen lepää vertailun ja arvion peruslaki,
jolle arvo ja sen rahassa ilmaisevat hinnat nojautuvat, lähin
nä puhtaan tuotannon piirissä, riippumatta jaosta, joka tuo vain
toissijaisen elementin arvokäsitteeseen. Suuremmat taikka pie
nemmät vastukset, joita luonnonsuhteiden erilaisuus asettaa
esineiden valmistamiseen suunnattujen pyrkimyksien tielle ja
joiden takia se pakottaa suurempaan tai pienempään taloudel
lisen voiman kulutukseen, määräävät myös... suuremman taik
ka pienemmän arvon” ja tämä arvioidaan “luonnon ja olosuh
teiden nostattaman vastustuksen” mukaan. “... Se laajuus, jos
sa me sisällytämme omaa voimaamme siihen (esineeseen), on
ylipäänsä arvon ja sen erikoisen suuruuden välitön ratkaiseva
syy-”
Sikäli kuin kaikessa tässä on jotain järjellistä tietää tämä
sitä, että työntuotteen arvon määrää sen tuottamiseen tarvitta
va työaika, ja sen me olemme jo ajat sitten tietäneet ilman hra
Duhringin apua. Sen sijaan, että hän yksinkertaisesti lausuisi to
siasian täytyy hänen oraakkelimaisesti vääristellä sitä. Suoras
taan väärä on väite, että se laajuus, jossa joku sisällyttää voi
maansa johonkin esineeseen (säilyttääksemme tuon korkean
puhetavan), on arvon ja arvonsuuruuden välittömästi ratkai
seva syy. Ensiksikään ei ole samantekevää, mihin esineeseen
voima sisällytetään, ja toiseksi kuinka se sisällytetään. Jos tuo
Joku valmistaa esineen, jolla ei ole mitään käyttöarvoa toisil
le, niin ei hänen koko työstään tule yhtään atoominvertaa ar
voa. Ja jos hän jäykästi ponnistelee valmistaakseen käsityönä
sellaisen esineen, joka koneen avulla tuotetaan kaksikymmentä
kertaa nopeammin, niin 19/20 hänen sisällyttämästään voimas
ta ei tuota ylipäänsä arvoa eikä mitään erikoista arvonsuuruutta.
Edelleen, täydellistä asian vääristelyä on se, kun tuotannolli
nen työ, joka luo myönteisiä tuotteita, muutetaan pelkästään
kielteiseksi vastuksen voittamiseksi. Saadaksemme paidan pääl
lemme pitäisi meidän silloin menetellä likipitäin seuraavasti: en
siksi voitamme puuvillansiemenen vastustuksen kylvössä ja kas
vussa, sitten valmiin puuvillan vastustuksen sitä pellolta kor
jattaessa, pakattaessa ja lähetettäessä, sitten paaleja purettaessa,
karstattaessa ja kehrättäessä, edelleen langan vastustuksen ku
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dottaessa, kankaan vastustuksen valkaistaessa ja ommeltaessa, ja
vihdoin valmiin paidan vastustuksen sitä päälle vedettäessä.
Mitä varten kaikki tämä penikkamainen vääntely ja vää
ristely? Sitä varten, jotta tämän “vastustuksen” avulla pääsisi
“tuotantoarvosta”, tästä todellisesta, mutta tähän saakka vain
ideaalisesta arvosta tähänastisessa historiassa yksin pätevään,
väkivallan väärentämään “jakoarvoon”: “Sen vastustuksen li
säksi, minkä luonto aiheuttaa... on olemassa vielä toinen, pel
kästään yhteiskunnallinen este... Ihmisen ja luonnon väliin
astuu jarruttava voima, ja sekin on ihminen. Yksinäinen, eris
tetty ihminen on vapaa luonnon suhteen... Toiseksi muuttuu
tilanne heti, kun ajattelemme toisen ihmisen, joka miekka kä
dessä pitää hallussaan käytäviä luontoon ja sen apulähteitä ja
vaatii muodossa tai toisessa maksua sisäänpääsystä. Tämä toi
nen... ikäänkuin verottaa toista ja on siten syynä siihen, että
tavoteltavan esineen arvo tulee suuremmaksi kuin se olisi il
man tätä poliittista eli yhteiskunnallista estettä hankinnan eli
tuotannon tiellä... Mitä moninaisimpia ovat tämän esineiden
keinotekoisesti kohotetun merkityksen erikoiset muodot, joi
den seuralaisena, vastakohtana on luonnollisesti työn merki
tyksen vastaava alaspolkeminen. .. On sentäliden harha, jos
pitää arvoa jo etukäteen vastikkeena sanan varsinaisessa merki
tyksessä, se on yhtäpaljon merkitsevänä, taikka suorituksen ja
vastasuorituksen yhtäläisyyden periaatteen mukaan tapahtu
vana vaihtosuhteena... Päinvastoin, oikean arvoteorian tun
nusmerkkinä on oleva se, että siinä ajateltu yleisin arvion syy
ei käy yhteen jakopakolle perustuvan erikoisen arvonmuodon
kanssa. Tämä vaihtelee yhteiskunnallisen suhteen mukana, kun
sitävastoin varsinainen talousopillinen arvo voi olla vain luon
non suhteen mitattava arvo ja siksi muuttuu vain pelkästään
luonnollisten ja teknillisten tuotonnonesteiden mukana”.
Jonkun esineen käytännöllisesti pätevä arvo muodostuu siis
hra Diihringin mukaan kahdesta osasta: ensiksi esineen sisäl
tämästä työstä ja toiseksi “miekka kädessä” pakolla otetusta
verosta. Toisin sanoin, nykyään käypä arvo on monopoolihinta. Jos nyt tämän arvoteorian mukaan kaikilla tavaroilla on monopoolihinta, niin on vain kaksi mahdollista tapausta. Joko jo
kainen ostajana jälleen menettää sen minkä myyjänä on voitta
nut; hinnat ovat tosin nimellisesti muuttuneet, mutta todellisuu
dessa — keskinäissuhteessaan — ovat jääneet ennalleen; kaikki
jää entiselleen, ja tuo kehuttu jakoarvo on pelkkä harhanäky.
Taikka nuo oletetut verolisäykset edustavat todellista arvosummaa, nimittäin sitä minkä työtätekevä, arvonluova luokka tuot
taa, mutta minkä monopolistiluokka anastaa omakseen, ja sil
loin tämä arvosumtna on yksinkertaisesti maksamatonta työ
11*
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tä; tässä tapauksessa tulemme Marxin oppiin lisäarvosta — huo
limatta tuosta miehestä miekka kädessä, huolimatta oletetusta
verolisästä ja väitetystä jakoarvosta.
Silmäilkäämme sentään muutamia esimerkkejä tuosta kuu
luisasta “jakoarvosta”. Sivulla 125 ja seur. sanotaan: “Myöskin
hinnanmuodostuminen yksilöllisen kilpailun avulla on katsot
tava taloudellisen jaon ja keskinäisen verotuksen muodoksi...
ajateltakoon että jonkun välttämättömän tavaran varasto äkkiä
huomattavasti vähenee, silloin saadaan myyjäin puolella suh
teettoman suuri riistämisen mahdollisuus. . . kuinka tavattomiin
tuo kohoaminen saattaa mennä sen osoittavat erikoisesti ne
epänormaalit tilat, joina välttämättömien esineiden lisätulo on
pitemmän ajan katkenneena” jne. Hra Diihring lisää että nor
maalinkin asiainkulun aikana on olemassa tosiasiallisia monopooleja, jotka antavat mahdollisuuden mielivaltaiseen hintain
kohottamiseen, esim. rautatiet, yhtiöt jotka varustavat kaupun
keja vedellä ja valokaasulla jne. — Että tuollaisia monopolis
tisen riistämisen tilaisuuksia esiintyy, se on ajat sitten tiedetty.
Mutta uutta on se, että niiden synnyttämät monopolihinnat on
katsottava klassilliseksi esimerkiksi nykyään pätevästä arvomäärääinistavasta, eikä poikeukseksi ja erikoistapaukseksi. Miten
tulevat elintarpeiden hinnat määrätyiksi? Menkääpä piiritettyyn
kaupunkiin, johon tuonti on katkaistu, ja ottakaa selko! vastaa
hra Diihring. Miten kilpailu vaikuttaa markkinahintojen säätymiseen? Kysykää monopoolilta, se antaa arvoituksen rat
kaisun!
Muutoin, näiden monopolienkaan yhteydessä ei voida löytää
miestä miekka kädessä, jonka muka pitäisi niiden takana olla.
Päinvastoin: piiritetyissä kaupungeissa tekee mies miekka kä
dessä, komendantti, jos hän täyttää tehtävänsä, tavallisesti san
gen nopeasti lopun monopoolista ja takavarikoi monopolistien
varastot tarkoituksenaan niiden tasapuolinen jakaminen. Ja
muutoin, kun miehet miekka kädessä ovat yrittäneet oman
päänsä mukaan tehdä jotain “jakoarvoa”, ovat he saaneet tu
lokseksi vain huonoja afäärejä ja rahallisia tappioita. Mono
polisoimalla Itä-Intian kaupan tuhosivat hollantilaiset monopoolinsa ja kauppansa. Kaksi vahvinta hallitusta, mitä milloin
kaan on ollut, Pöhj.-Amerikan vallankumoushallitus ja Ranskan
Kansalliskonvenlti rohkenivat yrittää maksimihintojen säätä
mistä ja surkeasti epäonnistuivat. Venäjän hallitus on vuosikau
sia ponnistellut kohottaakseen paperiruplan kurssia, jonka painoi
alas lunastamattomien pankkisetelien jatkuva ulosantaminen
Venäjällä, on yrittänyt sitä yhtä jatkuvasti ostelemalla Lon
toossa vekseleitä Venäjälle. Muutamassa vuodessa on se tästä
lystistä saanut maksaa 60 miljoonaa ruplaa, mutta rupla on nyt
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alle kaksi markkaa yli kolmen markan asemesta. Jos miekalla
olisi sellainen taloudellinen taikavoima kuin hra Duhring on
sille kuvannut, niin minkätähden sitten yksikään hallitus ei ole
kyennyt pakottamaan huonolle rahalle jatkuvasti hyvän ra
han “jakoarvoa” taikka assignaateille kullan “jakoarvoa”? Ja
missä on se miekka, joka maailman markinoilla komentaa?
Edelleen on olemassa vielä eräs päämuoto, jossa jakoarvo
välittää toisten ihmisten suorituksien omikseen anastamista il
man vastasuoritusta: omistuskorko, s.o. maakorko ja pääoman
voitto. Me vain rekisteröimme tämän, voidaksemme sanoa, että
tässä onkin kaikki, mitä tuosta kuuluisasta “jakoarvosta” tie
tää saamme. — Kaikkiko? Ei sentään aivan kaikki. Kuul
kaamme :
“Huolimatta kaksinaisesta näkökannasta, mikä esiintyy tuo
tanto- ja jakoarvon käsittämisessä, jää kuitenkin aina perus
taksi eräs yhteinen, se esine, josta kaikki arvo on peräisin ja
jolla arvo senvuoksi myöskin mitataan. Tuo välitön, luonnol
linen mitta on voimankulutus ja yksinkertaisin yksikkö on ih
misen voima sanan karkeimmassa merkityksessä. Viimemainit
tu juontuu olemassaoloaikaan, jonka lYseylläpito taas edustaa
elintarve- ja elämänvaikeuksien määrätyn summan voittamista.
Jakoarvo eli omaksi ottamis-arvo on olemassa pelkästään ja yk
sinomaan silloin, kun tuottamattomien esineiden käyttövaltaa
taikka tavanomaisemmin sanoaksemme itse noita esineitä vaih
detaan suorituksiin ja esineisiin, joilla on todellinen tuotantoarvo. Samanlaisuus, sellaisena kuin se esiintyy jokaisessa arvonilmauksessa ja siis myös jaon kautta ilman vastasuoritusta
omiksi anastetuissa arvo-osissa, on ihmistyön käyttämistä, ih
mistyön joka... jokaisessa tavarassa... on ruumiillistuneena.”
Mitä pitää meidän nyt tähän sanoa? Jos kaikki tavara-arvot
mitataan tavaraan ruumiillistuneen ihmistyön käytöllä, niin mi
hin silloin jää jakoarvo, hinnanlisäys ja verotus? Hra Duhring
sanoo tosin meille, että sellaisillakin esineillä, joita ei ole tuo
tettu, siis esineillä joilla ei voi olla varsinaista arvoa, on jakoarvo, ja niitä voidaan vaihtaa tuotettuihin, arvoasisältäviin esi
neisiin. Mutta samalla hän sanoo, että kaiken arvon, siis myös
kin puhtaan ja pelkän jakoarvon määrää esineisiin olennoitunut voimankäyttö. Vahinko ettemme tällöin saa kuulla, kuin
ka voimankulutus olennoituu esineessä, jota ei ole tuotettu.
Joka tapauksessa näyttää kaikesta tuosta arvojen sekotuksesta huolimatta lopultakin olevan niin paljon selvää, että ja
koarvosta, yhteiskunnallisen aseman avulla sälytetystä hintalisästä tavaroille, miekan avulla asetetusta verotuksesta ei tu
le mitään; tavaran arvon määrää yksinomaan ihmistyön käyt
tö, yksinkertaisesti sanoen työ, joka tavaroissa on esineellis
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tynyt? Hra Duhring sanoo siis, kun jätetään huomiotta maakorko ja pari monopoolihintoja, vain huolimattomammip ja se
kavammin saman asian minkä on paljon selvemmin ja määrätymmin sanonut niin pahaan maineeseen saatettu RicardonMarxin arvoteoria?
Niin hän sanoo, mutta sanoo samaan hengenvetoon päinvas
toin. Lähtökohtanaan Ricardon tutkimukset sanoo Marx: tavaranarvon määrää tavaroissa esineellistynyt yhteiskunnallisesti
välttämätön, yleisinhimillinen työ, jota vuorostaan mitataan sen
kestävyysajalla. Työ on kaiken arvon mittapuu, mutta sillä it
sellään ei ole mitään arvoa. Kun hra Duhring on huolimatto
maan sotkuiseen tapaansa niinikään ottanut arvonmitaksi työn
jatkaa hän: se “juontuu olemassaoloaikaan, jonka itseylläpito
taas edustaa elintarve- ja elämänvaikeuksien määrätyn summan
voittamista”. Jätämme sivuun sen pelkästään originelli-vimmaan
perustuvan seikan, että työaika, josta tässä voi vain olla kysy
mys, on vaihdettu olemassaoloaikaan, joka vielä tähän asti ei
milloinkaan ole arvoa luonut eikä mitannut. Jätämme sivuun
myöskin väärän “sosialitäärisen” ulkonäön, jonka tämän olemassaoloajan “itseylläpidon” pitäisi esitykseen tuoda; niin kauan
kuin maailma on ollut olemassa ja tulee olemaan, täytyy jokai
sen itse ylläpitää itseään siinä mielessä, että hän itse nauttii
ylläpidon välineensä. Olettakaamme että hra Duhring olisi il
maissut ajatuksensa talousopillisesti ja täsmällisesti, niin yllä esi
tetty lause joko ei merkitse yhtään mitään taikka merkitsee
se tätä: tavaran arvon määrää siinä esineellistynyt työaika ja
tämän työajan arvon määräävät työläisen ylläpitoon tänä ai
kana tarvittavat elintarpeet. Ja tämä merkitsee nykyiseen yhteis
kuntaan sovellettuna: tavaran arvon määrää sen sisältämä
työpalkka.
Tässä olemme vihdoin päässeet siihen, mitä hra Duhring oi
keastaan tahtoo sanoa. Tusinataloustieteellisen sanontatavan mu
kaan määräävät tavaran arvon sen tuotantokustannukset; jota
vastaan Carey “esitti sen totuuden, että arvoa eivät määrää
tuotantokustannukset — sen määräävät uusintamiskustannukset” (“Kriitillinen historia” s. 401). Mitä näillä tuotanto- taikka
uusintamiskustannuksilla
tarkoitetaan
siitä
myöhemmin;
tässä vain sen verran, että, kuten tunnettua, ne muodos
tuvat työpalkasta ja pääoman voitosta. Työpalkka esit
tää tavaraan esineellistynyttä “voimankulutusta”, tuotantoar
voa. Voitto esittää kapitalistien monopoolinsa voimalla, miekka
kädessä kiskomaa tullia eli hintalisäystä, jakoarvoa. Näin rat
keaa koko hra Duhringin arvoteorian ristiriitainen sekasotku
lopultakin mitä kauneimmaksi sopusointuiseksi selvyydeksi.
Tavaran arvon määräminen työpalkan kautta, jota Adam
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Smith vielä tavallisesti käyttää sen sijaan että käyttäisi arvon
määräämistä työajan kautta, on Ricardon ajoista lähtien ollut
karkotettuna tieteellisestä talousopista ja esiintyy se meidän
päivinämme vain tusinataloustieteessä. Juuri nykyisen kapita
listisen yhteiskuntajärjestyksen kaikkein typerimmät imartelijat saarnaavat arvon määräämistä työpalkan kautta ja sa
maan aikaan pitävät kapitalistin voittoa työpalkan korkeimpana
lajina, maksuna pidättymisestä (siitä että kapitalisti ei ole tuh
lannut pääomaansa), riskipalkkiona, liikeyrityksen hoitamispalkkana jne. Hra Duhring eroaa näistä ainoastaan sen kautta
että hän julistaa voiton rosvoamiseksi. Toisin sanoin, hra Duh
ring perustaa sosialisminsa, välittömästi kaikkein kehnoimman
lajin vulgääriekonomian opeille. Yhtä paljon kuin on tieteel
listä arvoa tällä vulgääriekonomialla, tarkalleen yhtä paljon
on sitä hänen sosialismillaan. Kumpikin pysyy pystyssä ja kaa- ,
tuu toisensa kerällä.
On kuitenkin selvää: se mitä työläinen tuottaa ja se, mitä hän
maksaa, ovat yhtä paljon toisistaan eroavia seikkoja kuin se,
mitä koneella tuotetaan ja mitä se maksaa. Arvolla, jonka työ
läinen luo 12-tuntisessa työpäivässä, ei ole mitään yhteistä nii
den elintarpeiden arvon kanssa, jotka hän kuluttaa tänä työ
päivänä ja siihen kuuluvina lepohetkinä. Näissä elintarpeissa
voi olla esineellistyneenä kolme-, neljä-, seitsentuntinen työai
ka, aina sen mukaan millainen on työn tuottavaisuuden' kehi
tysaste. Jos oletamme, että niiden tuottamiseen on ollut tar
peen 7 työtuntia, niin tusinataloustieteellinen arvoteoria sanoo,
että 12 työtunnin tuotteella on 7 työtunnin tuotteen arvo, eli
että 12 = 7. Sanokaamme vielä selvemmin: maatyöläinen, sa
mantekevää millaisten yhteiskunnallisten suhteiden 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 heh
tolitralla vehnää sama arvo kuin 15 hehtolitralla, vieläpä sa
moilla markkinoilla, muiden ehtojen ollessa samat, toisin sano
en 20 = 15. Ja tätä nimitetään taloustieteeksi!
Ihmisyhteiskunnan koko kehitys eläimelliseltä villiysasteelta
alkaa siitä päivästä, jona perheen työ alkoi luoda enemmän
tuotteita kuin tarvittiin sen ylläpitoon, siitä päivästä, jona osa
työstä voitiin käyttää tuotantovälineiden tuottamiseen, eikä
enää yksistään elintarpeiden tuottamiseen. Työntuotteen ylijää
mä lyön ylläpitokustannusten yli ja yhteiskunnallisen tuotanto
ja reservifondin muodostuminen ja lisääntyminen tästä ylijää
mästä on ollut ja on kaiken yhteiskunnallisen, valtiollisen ja si
vistyksellisen kehityksen perusta. Tähän saakka historiassa on
tämä fondi ollut etuoikeutetun luokan omaisuutta, jolle tämän
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omaisuuden mukana on langennut myös poliittinen herruus ja
henkinen johto. Edessä oleva yhteiskunnallinen kumous vasta te
kee tämän yhteiskunnallisen tuotanto- ja reservifondin, s.o.
raaka-aineiden, tuotantovälineiden ja elintarpeiden kokonais
määrän, todella yhteiskunnalliseksi, ottaa sen pois tuon etu
oikeutetun luokan hallusta ja luovuttaa sen koko yhteiskun
nalle yhteisomaisuudeksi.
On vaihtoehto: joko tavaran arvon määräävät niiden tuot
tamiseen tarvittavan työn ylläpitokustannukset, s.o. nykyises
sä yhteiskunnassa työpalkka. Siinä tapauksessa jokainen työläi
nen saa työpalkassaan työntuotteensa arvon ja silloin palkka
työläisten luokan riistäminen kapitalistiluokan puolelta on mah
dottomuus. Oletamme, että yhden työläisen ylläpitokustannuk
set määrätyssä yhteiskunnassa ilmaistaan kolmen markan ra
hasummalla. Silloin on yllämainitun tusinataloustieteellisen teo
rian mukaan työläisen päivätuotteella kolmen markan arvo.
Oletamme nyt, että kapitalisti, joka on palkannut tämän työ
läisen, lisää tuotteeseen voiton, yhden markan korotuksen ja
myy sen neljällä markalla. Samoin tekevät toisetkin kapitalis
tit. Mutta siinä tapauksessa työläinen ei enää voi maksaa päi
vittäistä ylläpitoaan kolmella markalla, vaan tarvitsee siihen
samaten neljä markkaa. Koska kaikkien muiden ehtojen on edeltytetty säilyvän ennallaan, niin täytyy elintarpeissa ilmaistun
työpalkan pysyä samana; siis rahassa ilmaistun työpalkan täy
tyy kohota, ja nimenomaan 3 markasta 4 markkaan päivässä.
Sen mitä kapitalistit ottavat työväenluokalta voiton muodossa,
ovat he pakotetut antamaan sille takaisin työpalkan muodossa.
Olemme siis nyt yhtä pitkällä kuin alussakin: jos työpalkka
määrää arvon, niin ei minkäänlainen työläisen riistäminen ka
pitalistin puolelta ole mahdollista. Mutta myöskin tuotteiden yli
jäämän muodostuminen on mahdotonta, sillä edellytyksemme
mukaan työläiset kuluttavat tarkalleen yhtä paljon arvoa kuin
he sitä tuottavatkin. Ja koska kapitalistit eivät tuota mitään ar
voa, ei voida edes kuvitella, millä he oikein elävät. Ja kun nyt
tällainen tuotannon ylijäämä kulutukseen verrattuna, tällainen
tuotanto- ja reservifondi kuitenkin on olemassa ja vielä kapi
talistien hallussa, niin ei jää mahdolliseksi mikään muu selitys
kuin se, että työläiset kuluttavat ylläpitonsa pelkästään tavaroi
den arvon, mutta itse tavarat jäävät kapitalisteille edelleen käyt
tämistä varten.
Taikka sitten: koska tämä tuotanto- ja reservifondi on to
siasiallisesti olemassa kapitalistiluokan hallussa, koska se on
tosiasiallisesti syntynyt voiton kasaamisen kautta (maakoron jä
tämme tässä toistaiseksi syrjään), niin muodostuu se välttämättömästi siitä kasatusta ylijäämästä, minkä työväenluokka
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työnsä tuoteina on kapitalistiluokalle luovuttanut yli sen työpalkkasumman, minkä kapitalistiluokka on työväenluokalle
maksanut. Mutta silloin arvoa ei määrää työpalkka, vaan työn
paljous; silloin työväenluokka luovuttaa kapitalistiluokalle työntuotteensa suuremman arvomäärän kuin se siltä työpalkkana
saa, ja silloin pääomavoitto, kuten kaikki vieraan, maksamatto
man työntuotteen anastuksen muutkin muodot, osottautuu
Marxin paljastaman lisäarvon erottamattomaksi osaksi”.
Sivumennen sanoen, siitä suuresta keksinnöstä, jolla Ricardo
alkaa pääteoksensa: “Tavaran arvo riippuu sen tuottamiseen
välttämättömästä työmäärästä, eikä tästä työstä maksetusta kor
keammasta taikka alhaisemmasta hyvityksestä”, tästä mullis
tavasta keksinnöstä ei ole sanaakaan hra Diihringin koko “Ta
loustieteen kurssissa”. “Kriitillisessä historiassa” suoriutuu hän
siitä oraakkelimaisella lauseparrella: “Hän (Ricardo) ei ajattele, että suurempi taikka pienempi suhde, jossa palkka voi
olla (!) maksuosoituksena elämäntarpeita hankittaessa, ...pa
kostakin tuo mukanaan myöskin erilaisia arvosuhteita!” Lause,
josta lukija voi ajatella mitä tahtoo, ja johon nähden hän me
nettelee varmimmin kun ei ajattele siitä yhtään mitään.
Ja nyt valitkoon lukija itse niistä viidestä arvolajista, joita
hra Diihring meille tarjoilee, itselleen sen, mikä häntä paraiten
miellyttää: tuotantoarvon, joka on peräisin luonnosta, taikka
jakoarvon, jonka on luonut ihmisten kehnous ja joka on eri
koinen sen kautta, että se mitataan sen voimankulutuksen mu
kaan, jota siihen ei sisälly; taikka kolmanneksi sen arvon, joka
mitataan työajalla, taikka neljänneksi sen arvon, jota mitataan
uusintamiskustannuksilla, taikka vihdoin sen arvon, jota mi
tataan työpalkalla. Valikoima on runsas, sekasotku täydellinen,
eikä meidän auta muu kuin yhdessä hra Diihringin kanssa huu
dahtaa: “Oppi arvosta on talousopillisen systeemin koetin
kivi!”
VI. Yksinkertainen ja yhdistetty työ

Hra Diihring on hoksannut Marxilla sangen karkean koulupoikamaisen talousopillisen virheen, johon samalla sisältyy yh
teiskunnallisesti vaarallista sosialistista kerettiläisyyttä. Marxin
arvo-oppi “ei ole mitään muuta kuin tavanomaista... oppia,
että työ muka on kaiken arvon lähde ja työaika sen mitta. Tyy
ten epäselväksi jää tällöin käsitys siitä, miten on ajateltava n.k.
ammattitaitoisen työn erilainen arvo. Meidänkin teoriamme mu
kaan voidaan tosin vain käytetyllä työajalla mitata luonnol
lisia kustannuksia ja samalla taloudellisten esineiden absoluut
tista arvoa; mutta tällöin on jokaisen työaikaa jo etukäteen pi

170

F. Engels: Anti-Duhring

dettävä täydelleen yhtäläisenä, ja on vain katsottava, missä
ammattitaitoisemmissa suorituksissa yksityisen yksilöllisen työ
ajan mukana vielä myötävaikuttaa toisten henkilöiden työ
aika. .. esim. työvälineitä käytettäessä. Jonkun henkilön työajalla itsessään ei siis ole. niinkuin hra Marx hämärästi kuvitlelee, enempää arvoa kuin toisenkaan henkilön työllä sentähden, että siinä olisi tiivistyneenä enemmän keskimääräistä työ
aikaa, vaan kaikki työaika on poikkeuksella ja periaatteellises
ti siis ilman että ensin olisi otettava joku keskimäärä, täydel
leen yhdenarvoista, ja jonkun henkilön suorituksissa, samoin
kuin jokaisessa valmiissa tuotteessakin on vain katsottava, kuin
ka paljon toisten henkilöiden työaikaa on kätkettynä näennäi
sesti vain oman työajan kulutukseen. Olipa kysymyksessä käden
käyttämä tuotantoväline taikka käsi taikka itse pää, mikä il
man toisten ihmisten työaikaa ei voisi saada erikoista ominaisuuta eikä suorituskykyä, sillä ei ole vähintäkään merkitystä
teoriaa tarkasti sovellettaessa. Mutta hra Marx järkeilyissään
arvosta ei kykene irtautumaan sen takana kummitelevasta am
mattitaitoisen työajan peikosta. Tästä vapautumasta on hänet
estänyt oppineiden luokkien perinnäinen ajatustapa, luokkien
joista pakostakin näyttää vallan hirvittävältä kärrääjän työajan
ja arkkitehdin työajah tunnustaminen taloudellisesti täysin tasaarvoisiksi.”
Hyvin lyhyt on Marxilla se kohta, joka on aiheuttanut hra
Duhringin tällaisen “valtavan kiukunpurkauksen”. Marx tutkii,
mikä määrää tavarain arvon, ja vastaa: niihin sisällytetty inhi
millinen työ. Hän jatkaa, että tämä “on yksinkertaisen työvoi
man käyttämistä, työvoiman joka yleensä jokaisella tavalli
sella ihmisellä ilman erityistä kehittämistä on ruumiillisessa eli
mistössään. jr. Yhdistetty työ vastaa vain voimakkaampaa tahi
paremminkin kerrottua yksinkertaista työtä, niin että pienem
pi määrä yhdistettyä työtä on yhtä paljon kuin suurempi määrä
yksinkertaista työtä. Kokemus osoittaa, että tätä yksinkertaistuttamista alituisesti tapahtuu. Tavara voi olla mitä yhdistetyimmän työn tuote, sen arvo tekee sen yhtäläiseksi yksinkertaisen
työntuotteen kera ja edustaa itse siten vain määrättyä paljo
utta yksinkertaista työtä. Yhteiskunnallinen kehityskulku mää
rää tuottajien selän takana ne eri suhteet, joissa eri työlajit
yksinkertaistutetaan niiden mittayksikönä olevaksi yksinker
taiseksi työksi, ja sentähden näyttävät ne heistä jo alunpitäin
määrätyiltä”.
Marx käsittelee tässä lähinnä vain tavarain arvon määrää
mistä, siis sellaisten esineiden, joita yksityistuottajien muodosta
massa yhteiskunnassa nämä yksityiset tuottajat tuottavat omaan
laskuunsa ja jotka keskenään vaihdetaan. Tässä ei siis lainkaan
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käsitellä “absoluuttista arvoa” missä ikänä tämä ajalehtineenkaan, tässä on puhe siitä arvosta, joka pätee määrätyssä yhteis
kuntamuodossa. Tämä arvo, tässä määrätyssä historiallisessa
muodossa, luodaan ja mitataan yksityisissä tavaroissa esineel
listyneellä inhimillisellä työllä, ja tämä inhimillinen työ vuo
rostaan on yksinkertaisen työvoiman kulutusta. Mutta kaikki
työ ei ole pelkkää yksinkertaisen inhimillisen työvoiman kulu
tusta; hyvin moniin työlajeihin sisältyy sellaisen taitavuuden
taikka tietojen käyttö, joiden hankkiminen on vaatinut suu
rempaa taikka 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? Ilmeisesti eivät. Yhdistetyn
työn tuote tunnissa on tavara, jonka arvo on korkeampi, kak
sinkertainen taikka kolminkertainen, yksinkertaisen työn tun
nissa valmistamaan tuotteeseen verraten. Yhdistetyn työn tuot
teiden arvo tulee tämän vertailun kautta ilmaistuksi määrä
tyissä paljouksissa yksinkertaista työtä; multa tämä yhdistetyn
työn pelkistäminen yksinkertaiseksi työksi tapahtuu yhteiskun
nallisen prosessin kautta, tuottajien selän takana, sellaisen pro
sessin kautta, joka tässä arvoteoriaa kehiteltäessä voidaan vain
todeta, mutta ei voida vielä selvittää.
Tämän yksinkertaisen, nykyisessä kapitalistisessa yhteiskun
nassa joka päivä silmäimme edessä tapahtuvan tosiasian Marx
tässä toteaa. Tämä tosiasia on niin kiistämätön, että itse hra
Duhring ei rohkene väittää sitä vääräksi enemmän “Kurssis
saan” kuin talousopin historiassaankaan; ja Marxin esitys on
niin yksinkertaista ja selvää, että hra Duhringiä lukuunotta
matta kukaan ei “tällöin jää täydelliseen epäselvyyteen”. Tä
män täydellisen epäselvyytensä takia hra Duhring ei näe tava
ra-arvoa, jonka tutkimiseen Marx lähinnä ja yksinomaan huo
mionsa kohdisti, vaan hän viehättyy “luonnollisiin itsekustannuksiin”, jotka tekevät epäselvyyden sitäkin täydellisemmäksi»
vieläpä “absoluuttiseen arvoon”, jolla talousopissa tähän saakka
ei ole tietääksemme missään ollut menestystä. Mutta mitä ikänä
hra Duhring ymmärtäneenkään “luonnollisilla itsekustannuksilla”
ja mikä hänen viidestä arvolajistaan saaneenkaan kunnian esit
tää absoluuttista arvoa, niin paljon on varmaa, että Marx ei pu
hu mistään näistä asioista, vaan hän puhuu tavara-arvosta, ja
että “Pääoman” koko siinä luvussa, jossa arvosta puhutaan, ei
ole vähäisintäkään viittausta siihen, pitääkö Marx ja missä mää
rin teoriansa tavaranarvosta olevan sovellettavissa myöskin mui
hin yhteiskuntamuotoihin.
Hra Duhring jatkaa: “Jonkun henkilön työajalla itsessään ei
siis ole, niinkuin hra Marx hämärästi kuvittelee, enempää arvoa
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kuin toisenkaan henkilön työajalla sentähden, että siinä olisi tii
vistyneenä enemmän keskimääräistä työaikaa, vaan kaikki työ
aika on poikkeuksetta ja periaatteellisesti, siis ilman että ensin
olisi otettava joku keskimäärä, täydelleen yhdenarvoista”. — Onni
•on hra Duhringille se, että kohtalo ei ole tehnyt hänestä tehtai
lijaa ja siten on varjellut hänet arvioimasta tavarainsa arvoa tä
män uuden säännön mukaan ja siis väistämättömästi syöksymästä
vararikkoon. Mutta näinköhän olemme tässä vielä tehtailijani yh
teiskunnassa? Emme suinkaan. Luonnollisilla itsekustannuksilla
ja ehdottomalla arvolla on hra Duhring pannut meidät tekemään
hypyn, todellisen salto mortale’n nykyisestä huonosta riistäjien
maailmasta tulevaisuuden talouskommuuniinsa, tasa-arvon ja oi
keuden puhtaaseen taivaalliseen ilmapiiriin, ja meidän täytyy siis
jo tässä, vaikkakin hieman ennenaikaisesti, katsella tätä uutta
maailmaa.
Hra Duhringin teorian mukaan on epäilemättä niin, että myös
kin talouskommuunissa voi taloudellisten esineiden arvon mitata
vain käytetty työaika, mutta tällöin on jokaisen työaikaa jo etu
käteen pidettävä täysin yhdenveroisena, kaikki työaika on poik
keuksetta ja periaatteellisesti täysin tasa-arvoista, ja vielä ilman
että ensin olisi otettava joku keskimäärä. Ja verrattakoon nyt tä
hän radikaaliin tasa-arvo-sosialismiin Marxin sekavaa kuvitel
maa, että jonkun henkilön työajalla itsessään muka olisi enem
män arvoa kuin toisen henkilön työajalla sentähden, että siinä
olisi tiivistyneenä enemmän keskimääräistä työaikaa, kuvitelmaa
josta hänet (Marxin) estää vapautumasta oppineiden luokkien
perinnäinen ajatustapa, luokkien joista pakostakin näyttää val
lan hirvittävältä kärrääjän työajan ja arkkitehdin työajan tun
nustaminen taloudellisesti täysin tasa-arvoisiksi!
Vahinko vain, että Marx tekee yllä esitettyyn kohtaan
“Pääomassa” pienen lisähuomautuksen: “Lukijan on huomattava,
että tässä ei ole puhe siitä palkasta eli arvosta, jonka työläinen
saa jostakin työpäivästä, vaan tavara-arvosta, jossa hänen työ
päivänsä esineellistyy”. Marx, jolla tässä näyttää olleen aavistus
tulevista Diihringeistään, varautuu siis jo itse sitä vastaan, että
hänen yllämainittua lausettaan käytettäisiin vaikkapa vain ny
kyisessä yhteiskunnassa yhdistetystä työstä maksettavan palkan
selvittämiseen. Ja kun hra Duhring tyytymättä siihenkään, että
tämän kuitenkin tekee, vielä esittää nuo lauseet sellaisiksi pe
riaatteiksi, joiden mukaan Marx muka tahtoo säännöstellä elintarpeiden jaon sosialistisesti järjestetyssä yhteiskunnassa, niin on
se jo sellaista häpeämätöntä vääristelyä, jonka veroista voi tavata
vain ryövärihistorioissa.
Tarkastakaamme sentään tuota tasa-arvoisuusoppia hieman lä
hemmin. Kaikki työaika on aivan samanarvoista, niin kärrää
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jän työaika kuin arkkitehdinkin työaika. Siis työajalla, ja siten
itse työllä on arvo. Mutta työ on kaikkien arvojen luoja. Vain se
antaa luonnontuotteille arvon talousopillisessa mielessä. Arvo itse
ei ole mitään muuta kuin jossakin oliossa esineellistyneen yh
teiskunnallisesti välttämättömän ihmistyön ilmaus. Työllä siis
ei voi olla mitään arvoa. Yhtä hyvin kuin voitaisiin puhua työn
arvosta ja yritettäisiin määrätä se, yhtä hyvin voitaisiin puhua
arvon arvosta tai voitaisiin yrittää määrätä itse painavuuden
paino eikä jonkin painavan kappaleen paino. Hra Diihring suo
riutuu sellaisista miehistä kuin Owen, Saint Simon ja Fourier
nimittämällä heitä sosiaalisiksi alkemisteiksi. Itse hän järkeilyil
lään työajan, s.o. työn arvosta todistaa olevansa vielä syvällä to
dellisten alkemistien alapuolella. Arvioitakoon nyt sitä häikäi
lemättömyyttä, millä hra Diihring panee Marxin väittämään, että
jonkun henkilön työajalla itsessään on enemmän arvoa kuin toi
sen henkilön työajalla. että työajalla, siis työllä on arvo, —
Marxin joka ensimäisenä kehitti väitöksen, että ja minkä ta
kia työllä ei voi olla mitään arvoa!
Sosialismille, joka tahtoo vapauttaa ihmisen työvoiman ta
varan asemasta, on erittäin tärkeä se tieto, että työllä ei ole
- eikä voi olla mitään arvoa. Sen mukana kaatuvat kaikki hra
Diihringille vaistovaraisesta työläissosialimista periytyneet yri
tykset säännöstellä tulevaisuudessa elintarpeiden jakoa erään
laisena korkeamman työpalkan lajina. Tästä seuraa edelleen
se johtopäätös, että jakoa, mikäli sitä hallitsevat puhtaasti ta
loudelliset seikat, tulee säännöstelemään tuotannon etu, ja tuo
tantoa edistää paraiten sellainen jakotapa, joka antaa yhteis
kunnan kaikille jäsenille tilaisuuden kykyjensä mahdollisim
man kaikinpuoliseen kehittämiseen, säilyttämiseen ja käyttämi
seen. Hra Diihringille oppineilta luokilta siirtyneen ajatustavan
mukaan täytyy tietysti näyttää hirvittävältä se, että joskus tu
lee aika, jolloin ei enää ole mitään kärrääjää eikä mitään ark
kitehtia ammatiltaan ja että sama mies, joka puolen tunnin
ajan on antanut ohjeita arkkitehtina, myöskin lykkää jonkun
ajan kottikärryjä, kunnes hänen toimintansa arkkitehtina jäl
leen käy tarpeelliseksi. Kaunista sosialismia, joka ikuistuttaa
kärrääjän ammatin!
Jos työajan tasa-arvoisuuden pitää merkitä sitä, että jokainen
työläinen tuottaa yhtäsuurissa aikajaksoissa yhtäsuuria arvoja,
ilman että ensin olisi otettava joku keskiarvo, niin on tämä
ilmeisesti väärä väite. Samallakin ammattialalla on kahden työ
läisen arvotuote työtunnissa erilainen riippuen työn voimaperäisyydestä ja työtaidosta; tätä epäkohtaa, joka muutoin on
epäkohta vain Duhringin tapaisille miehille, ei voi poistaa mi
kään talouskommuimikaan, ainakaan meidän maapallollamme.
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Mitä siis jää jälelle koko tuosta kaiken ja jokikisen työn tasaarvoisuudesta? Ei mitään muuta kuin pelkkä kerskuva lauseparsi, jolla ei ole mitään muuta taloudellista pohjaa kuin hra
Diihringin kyvyttömyys erottaa arvon määrääminen työn kautta
ja arvon määrääminen työpalkan kautta — ei mitään muuta
kuin ukaasi, uuden talouskommuunin peruslaki: työpalkka yh
täläisestä työajasta on oleva yhtäläinen! Vanhoilla ranskalai
silla työläiskommunisteilla ja Weitlingillä oli toki paljon pa
remmat perustelut yhtäläisen työpalkan puolesta.
Kuinka nyt ratkeaa koko tuo tärkeä kysymys yhdistetyn työn
korkeammasta palkkauksesta? Yksityistuottajien yhteiskunnas
sa suorittavat yksityiset henkilöt taikka heidän perheensä ammaltioppisten työläisten kasvatuskustannukset; yksityisille hen
kilöille senvuoksi myöskin lähinnä lankeaa ammattioppisen
työvoiman korkeampi hinta: taitava orja myydään kalliimmalla,
taitavalle palkkatyöläiselle maksetaan korkeampi palkka. Sosia
listisesti järjestetyssä yhteiskunnassa suorittaa nämä kustan
nukset yhteiskunta, sille kuuluvat sentähden myöskin hedel
mät, yhdistetyn työn tuottamat suuremmat arvot. Työläisellä
itsellään ei ole mitään lisävaatimuksia. Josta 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 talousopillista käsitettä, jonka mukaan se on tuotettu tuotantoväline, vaan
yrittää turvottaa sen erikoisemmaksi, dialektis-historialliseksi,
käsitteiden ja historian niuodonvaihdosleikkiin sisältyväksi
aatteeksi. Pääoma muka syntyy rahasta; se muka muodostaa
historiallisen vaiheen, joka alkaa 16. vuossadan mukana, nimit
täin maailmanmarkkinain noihin aikoihin oletettujen alkuitu
jen mukana. Tuollaisen käsitesommilelman yhteydessä ilmei
sesti menetetään kansantaloudellisen analyysin terävyys. Tuol
laisissa ontoissa mielikuvarakennelmissa, joiden tulee olla puo
littain historiallisia puolittain loogillisia, mutta jotka tosiasiassa
ovat vain historiallisen ja loogillisen mielikuvittelun sekasi
kiöitä, katoaa järjen erottelukyky yhdessä kaiken rehellisen käsitekäyttelyn kanssa” — ja näin huidotaan edelleen koko sivun
mitan... “Marxin antamalla pääoma-käsitteen määritelmällä
saadaan ankarassa kansantalousopissa vain sekasotkua ai
kaan... Kevytmielisyyksiä, jotka esitetään syvinä loogillisina
totuuksina... Perusteiden viallisuus” jne.
Marxin mukaan siis pääoma muka syntyi 16. vuossadalla
rahasta. Tämä on samaa kuin jos sanottaisiin, että metalli
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raha on riskisti kolme tuhatta vuotta sitten syntynyt karjasta,
koska varhaisempina aikoina muiden muassa myöskin karja
suoritti rahan tehtäviä. Vain hra Duhring pystyy näin karkeaan
ja kieroon sanontaan. Marxin analysoidessa niitä taloudellisia
muotoja, joiden sisällä tavaranvaihdon prosessi liikkuu, ilme
nee raha viimeisenä muotona. “Tämä tavaranvaihdon viimei
nen tuote on pääoman ensimäinen ilmenemismuoto. Historial
lisesti esiintyy pääoma maaomaisuuden vastakohtana kaikialla lähinnä rahan muodossa, rahaomaisuutena, kauppiaan pää
omana ja koronkiskurin pääomana... Tämä sama historia näy
tellään joka päivä silmiemme edessä. Jokainen uusi pääoma
tulee ensin näyttämölle, s.o. markkinoille, tavaramarkkinoille,
työmarkkinoille taikka rahamarkkinoille yhä vielä rahana,
rahana jonka pitää muuttua pääomaksi määrätyn prosessin
kautta.” Marx siis toteaa taaskin tosiasian. Kykenemättä kiis
tämään sitä vastaan hra Duhring vääntää sen: pääoma muka
syntyy rahasta!
Marx tutkii nyt edelleen niitä prosesseja, joiden kautta raha
muuttuu pääomaksi, ja havaitsee ensinnä, että se muoto, jossa
raha kiertää pääomana, on vastakkainen sille muodolle, jossa
se kiertää yleisenä tavarain vastikkeena. Yksinkertainen tavaranomistaja myy ostaakseen; hän myy sen mitä hän ei tar
vitse ja ostaa saamallaan rahalla sitä, mitä hän tarvitsee. Lii
ketoimintaan ryhtyvä kapitalisti ostaa alunpitäin sitä, mitä
hän ei itse tarvitse; hän ostaa myydäkseen, ja vielä myydäkseen kalliimmalla, saadakseen kauppatoimeen alkujaan hei
tetyn raha-arvon takaisin suurentuneena rahan lisäkasvulla,
ja tätä lisäkasvua nimittää Marx lisäarvoksi.
Mistä on peräisin tämä lisäarvo? 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 tasottavat 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 molempain omistamaa yhteissummaa, ei
siis myöskään ylipäänsä kiertokulussa olevain arvojen sum
maa. “Jonkun maan kapitalistiluokka kokonaisuudessaan ei
voi itse itseään nylkeä”.
Ja kuitenkin havaitsemme, että jokaisen maan kapitalistiluokka kokonaisuudessaan jatkuvasti rikastuu silmäimme edes
sä myyden kalliimmalla kuin oli ostanut, anastamalla itselleen
lisäarvoa. Olemme siis yhtä pitkällä kuin alussakin: mistä on
peräisin tämä lisäarvo? Tämä kysymys on ratkaistava ja vielä
ratkaistava puhtaasti taloudellista tietä, sulkemalla pois kaiken
petoksen, kaikenlaisen väkivallan sekaantumisen — kysymys:
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kuinka on mahdollista jatkuvasti myydä kalliimmalla kuin on
ostettu, vieläpä edellyttäen että kaiken aikaan yhtäläiset arvot
vaihdetaan yhtäläisiin arvoihin?
Tämä kysymyksen ratkaisu on Marxin teoksen käänteente
kevä ansio. Se levittää kirkkaan päivänvalon taloustieteen
aloille, joilla varhaisemmat sosialistit yhtä paljon kuin porva
rilliset talousoppineet harhailivat synkimmässä pimeydessä.
Siitä saa alkunsa, sen ympärille ryhmittyy tieteellinen sosia
lismi.
Tämä ratkaisu on seuraava. Rahan arvon suurentuminen, ra
han jonka pitää muuttua pääomaksi, ei voi tapahtua tässä
rahassa eikä johtua ostosta, koska tämä raha tässä vain realisoi
tavaran hinnan, ja koska oletimme, että vaihdetaan yhtäsuuria
arvoja, tämä hinta ei eroa tavaran arvosta. Mutta samasta
syystä ei arvon suurentuminen voi syntyä myöskään tavaran
myynnistä. Muutoksen täytyy siis tapahtua tavarassa, joka os
tetaan, mutta ei sen arvossa, koska se ostetaan ja myydään
arvoonsa, vaan sen käyttöarvossa sellaisenaan, s.o. arvonmuu
toksen täytyy syntyä tavaran käyttämisestä. “Kiskoakseen jonkun
tavaran käyttämisestä arvoa pitäisi rahanomistajamme olla
niin onnellinen että... löytäisi markkinoilta tavaran, jonka
käyttöarvolla olisi se omituinen ominaisuus, että se olisi arvon
lähteenä, jonka todellinen kuluttaminen siis itse olisi työn
esineellistymistä, ja niin muodoin arvon luomista. Ja rahanomistaja löytääkin markkinoilta tälläisen erikoisen tavaran —
työkyvyn eli työvoiman,” Jos työllä sellaisenaan ei ole mitään
arvoa, niinkuin olemme nähneet, niin näin ei ole suinkaan
työvoiman laita. Se sisältää arvoa heti kun siitä tulee tavara,
niinkuin se nyt tosiasiallisesti on tavara, ja tämän arvon mää
rää “samoin kuin jokaisen muunkin tavaran arvon, tämän eri
koisen tavaran tuottamiseen ja siis myöskin uusintamiseen vält
tämätön työaika”, s.o. se työaika, mikä tarvitaan niiden elämän
tarpeiden tuottamiseen, mitkä työläinen tarvitsee pitääkseen
itsensä työkunnossa ja jatkaakseen sukuaan.
Olettakaamme
että nämä elintarpeet edustavat päivästä päivään kuuden tun
nin työaikaa. Kapitalistimme, joka ostaa työvoimaa liikkeensä
käynnissäpitoa varten, s.o. palkkaa työläisen, maksaa siis tälle
työläiselle hänen työvoimansa täyden päiväarvon kun hän mak
saa tälle rahasumman, joka samoin edustaa kuutta työtuntia.
Kun työläinen nyt on työskennellyt kuusi tuntia tämän kapita
listin palveluksessa, on hän suorittanut tälle täyden korvauksen
saamastaan maksusta, työvoiman maksetusta päiväarvosta. Mut
ta täten raha ei olisi pääomaksi muuttunut, se ei olisi synnyt
tänyt mitään lisäarvoa. Työvoiman ostajalla on senvuoksi tyy
ten toinen käsitys solmimansa sopimuksen luonnosta. Se että
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tarvitaan vain kuusi työtuntia pitämään työläisen yllä 24 elintunnin ajan, se ei suinkaan estä tätä tekemästä työtä 12 tuntia
24:stä. Työvoiman arvo ja sen realisoiminen työprosessissa
ovat kaksi erilaista suuretta. Rahanomistaja on maksanut työ
voiman päiväarvon, hänelle kuuluu sentähden myöskin työvoi
man käyttö päivän kuluessa, päivän jatkuva työ. Että se 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 mitään
vääryyttä myyjää kohtaan. Työläinen siis saa rahanomistajalta
olettamuksemme mukaan päivittäin kuuden työtunnin arvotuotteen, mutta liän tuottaa tälle päivittäin kahdentoista työtunnin
arvotuotteen. Ero rahanomistajan eduksi on kuusi tuntia mak
samatonta lisätyötä, maksamaton lisätuote, johon on esineel
listynyt kuuden tunnin työ. Ihme on tehty. Lisäarvo synnytet
ty, raha muuttunut pääomaksi.
Kun Marx tällä tavalla todisti, kuinka lisäarvo syntyy ja
kuinka lisäarvo tavarain vaihtoa säännöstelevien lakien alai
suudessa vain voi syntyä, paljasti hän nykyisen kapitalistisen
tuotantotavan ja tälle perustuvan anastustavan mekanismin,
paljasti hän sen kristallijyvän, jonka ympärille koko nykyi
nen yhteiskuntajärjestys kiertyy.
Tällä pääoman tuottamisella on kuitenkin oleellinen edelly
tys: “Muuttaakseen rahan pääomaksi täytyy rahanomistajan
siis kohdata tavaramarkkinoilla vapaa työläinen, vapaa siinä
kaksoismerkityksessä, että hän vapaana ihmisenä hallitsee työ
voimaansa tavarana, että hänellä toiselta puolen ei ole myy
tävänä muuta tavaraa, on irti ja vapaa kaikista esineistä, mitkä
ovat tarpeen hänen työvoimansa todellistuttamiseen”. Mutta tä
mä suhde toiselta puolen rahan taikka tavaran. omistajien ja
toiselta puolen niiden välillä, jotka eivät omista mitään muuta
kuin oman työvoimansa, ei ole mikään luonnonhistoriallinen ei
kä kaikille historiallisille ajoille yhteinen suhde, “se on ilmei
sesti itse edelläkäyneen historiallisen kehityksen tulos,... yh
teiskunnallisen tuotannon vanhempien muotojen pitkän sarjan
tuhoutumisen tuote”. Tämä vapaa työläinen astuu suurin jou
koin meitä vastaan historiassa ensi kerran 15. vuossadan lo
pulla ja 16. vuossadan alussa, feodaalisen tuotantotavan hajoa
misen seurauksena. Tämän ja samoihin aikoihin tapahtuneen
maailmankaupan ja maailmanmarkkinain luomisen kautta oli
laskettu perusta, jolla olevan liikkuvan rikkauden suurten mää
rien täytyi yhä enemmän ja enemmän muuttua pääomaksi ja
kapitalistisen, lisäarvon tuottamiseen suunnatun tuotantotavan
kehittyä yhä enemmän ja enemmän yksinomaan vallitsevaksi.
Näin pitkälle olemme seuranneet Marxin “onttoja käsiteraF. Engels Anti-Duhring.
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kennelmia”, näitä “historiallisen ja loogillisen mielikuvittelun
sekasikiöitä”, joiden yhteydessä “katoaa järjen erottelukyky
yhdessä kaiken rehellisen käsitekäyttelyn kanssa”. Asettakaam
me nyt nämä “kevytmielisyydet” niiden “syvien loogillisten to
tuuksien” ja “täsmällisten oppiaineiden merkityksessä viimeisen
ja ankarimman tieteellisyyden” kanssa vastakkain, sellaisena
kuin hra Duhring niitä meille tarjoilee.
Siis pääomalla Marx ei tarkoita “sitä yleispätevää talousopillista käsitettä, jonka mukaan se on tuotettu tuotantoväline”;
hän sanoo päinvastoin että joku arvosumma muuttuu pää
omaksi vasta sitten, kun se realisoituu lisäarvoa muodostaen. Ja
mitä sanoo hra Duhring? “Pääoma on taloudellisten voimavälineiden runko tuotannon jatkamista varten ja osuuksien
muodostamista varten yleisen työvoiman hedelmistä”. Niin ar
voituksellisesti ja huolimattomasti kuin tämä taaskin on sa
nottu, näin paljon on kuitenkin varmaa: jatkakoon taloudel
listen voimavälineiden runko tuotantoa vaikka ikuisesti, sii
tä ei tule hra Duhringin omienkaan sanojen mukaan pää
omaa niin kauan kuin se ei muodosta “osuuksia yleisen työ
voiman hedelmistä”, s.o. lisäarvoa taikka ainakin lisätuo
tetta. Siis paitsi sitä, että hra Duhring itse tekee sen syn
nin, josta hän soimaa Marxia, nimittäin että tämä ei tarkoita
pääomalla yleispätevää talousopillista käsitettä, hän sen lisäksi
tekee korkealentoisella puhetavallaan “huonosti peitetyn” epä
onnistuneen kirjallisen varkauden Marxilta.
Sivulla 262 kehitellään tätä edelleen: “Pääoma yhteiskunnal
lisessa merkityksessä” (ja pääoma ei-yhteiskunnallisessa mer
kityksessä on hra Diihringin vielä keksittävä) “on nimittäin
erikoisesti erotettava tuotantovälineestä; sillä kun viimemaini
tulla on vain teknillinen luonne ja se on välttämätön kaikissa
oloissa, luonnehtii edellistä sen omistuksen ja osuuksien muo
dostamisen yhteiskunnallinen voima. Yhteiskunnallinen pää
oma tosin suurimmalta osaltaan ei ole mitään muuta kuin tek
nillinen tuotantoväline yhteiskunnallisessa toiminnossaan; mut
ta tämä toiminto se juuri onkin se, minkä... täytyy hävitä.”
Kun otamme huomioon, että juuri Marx ensimäisenä kohotti
esiin tämän “yhteiskunnallisen toiminnon”, jonka välityksellä
vain jostakin arvosummasta tulee pääomaa, niin täytyy tosin
“esineen jokaiselle tarkkaavaiselle tutkijalle pian selvitä, että
Marxin pääomakäsitteen luonnehtimisella saadaan aikaan vain
sekasotkua” — mutta ei ankarassa kansantalousopissa, niinkuin
hra Duhring luulee, vaan, kuten tämä olento itse osoittaa, yksin
omaan hra Duhringin omassa päässä, Duhringin joka “Krii
tillisessä historiassa” jo on unohtanut, kuinka vahvasti hän
on sanottua pääomakäsitettä “Kurssissa” märehtinyt.
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Mutta hra Duhring ei tyydy siihen, että on lainannut Marxil
ta pääoman määritelmänsä, tosin “puhdistetussa” muodossa.
Hänen täytyy sitä myös noudattaa “käsitteen ja historian muodonvaihdosten leikissä”, huolimatta omasta paremmasta tie
dostaan, että siitä ei heru mitään muuta kuin “onttoja käsitesommitelmia”, “kevytmielisyyksiä”, “perustan häilyväisyyttä”
jne. Mistä on peräisin tämä pääoman “yhteiskunnallinen toimin
to”, joka tekee sen kykeneväksi anastamaan vieraan työn he
delmiä, ja jonka kautta vain se eroaa pelkästä tuotantoväli
neestä. Hra Diihring sanoo, että se “ei perustu tuotantoväli
neiden luontoon eikä niiden teknilliseen välttämättömyyteen”.
Se on siis syntynyt historiallisesti, ja hra Duhring toistaa meil
le sivulla 252 vain sen, minkä olemme jo saaneet kymmeneen
kertaan kuulla, kun hän selittää sen syntymisen noiden kahden
miehensä vanhastaan tutun seikkailun avulla, kahden miehen,
joista toinen histörian alussa muuttaa tuotantovälineensä pää
omaksi alistamalla toisen väkivaltaisesti. Mutta tyytymättä sii
hen että omaksuu historiallisen alun sille yhteiskunnalliselle toi
minnolle, jonka kautta joku arvosumma vasta tulee pääomaksi,
ennustaa hra Duhring sille myöskin historiallista loppua. Se
“on myös juuri se, minkä täytyy hävitä”. Ilmiötä, joka on his
toriallisesti syntynyt ja historiallisesti jälleen häviää, on yleis
pätevällä kielellä puhuen tavallisesti nimitetty “historialli
seksi vaiheeksi”. Pääoma on siis historiallinen vaihe paitsi
Marxilla, myöskin hra Diihringillä, ja siksi on meidän pakko
tulla päätelmään, että tässä olemme jesuiittain parissa. Jos
kaksi ihmistä tekevät saman, niin se ei ole samaa. Kun Marx
sanoo, että pääoma on historiallinen vaihe, niin on se ontto
mielikuvarakennelma, historiallisen ja loogillisen mielikuvittelun sekasikiö, jonka yhteydessä katoaa erotuskyky yhdessä kai
ken rehellisen käsitekäyttelyn kanssa. Kun hra Duhring esit
tää pääoman samoin historialliseksi vaiheeksi, niin on se todis
tus kansantaloudellisen analyysin terävyydestä ja viimeisestä ja
ankarimmasta tieteellisyydestä täsmällisten oppineiden mie
lessä.
Miten eroaa Diihringiri pääomakäsitys Marxin käsityksestä?
Marx sanoo: “Pääoma ei ole keksinyt lisätyötä. Kaikkialla,
missä tuotantovälineet ovat yhteiskunnan jonkun osan yksinoi
keutena, täytyy työläisen, olipa hän vapaa taikka epävapaa, lisätä
ylläpidokseen välttämättömään työaikaan ylimääräistä työai
kaa tuottaakseen elintarpeet tuotantovälineiden omistajalle”.
Lisätyö, työ työläisen itsensä ylläpitoon välttämättömän ajan
yli, ja tämän lisätyön tuotteen anastaminen toisten puolelta,
työn riistäminen on siis kaikille tähänastisille yhteiskuntamuo
doille yhteinen, sikäli kuin nämä ovat liikkuneet luokkavasta12*
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kohdissa. Mutta vasta sitten kun tämän lisätyön tuote ottaa
lisäarvon muodon, kun tuotantovälineiden omistaja löytää
vastassaan vapaan työläisen — vapaan yhteiskunnallisista kah
leista ja vapaan omaisuudesta — riistämisen esineenä ja riis
tää tätä tarkoituksenaan tavarain tuotanto, vasta sitten, Marxin
mukaan, ottaa tuotantoväline pääoman erikoisen luonteen. Ja
tämä on suuressa mitassa tapahtunut vasta 15. vuossadan lo
pulla ja 16. vuossadan alussa.
Hra Diihring sitävastoin selittää pääomaksi jokaisen tuotantovälinemäärän, joka “muodostaa osuuksia yleisen työvoiman
hedelmistä”, siis lisätyön missä muodossa tahansa. Toisin sa
noin, hra Diihring valtaa Marxin havaitseman lisätyön lyödäkseen sen avulla hänelle nyt sopimattoman, niinikään Marxin
havaitseman lisäarvon kuoliaaksi. Hra Duhringin mukaan olisi
siis ilman mitään poikkeusta pääomaa paitsi se rikkaus, mikä
oli orjien avulla taloutta hoitavien Korintin ja Ateenan kan
salaisilla, myöskin Rooman keisariajan suurmaanomistajan
omaisuus ja yhtä hyvin myös keskiajan feodaaliparoonin omai
suus sikäli kuin se vain jollain tavofn tuotantoa palveli.
Hra Diihring itse ymmärtää siis “pääomalla ei sitä yleispä
tevää käsitettä, jonka mukaan se on tuotettu tuotantoväline”,
vaan pikemmin jotain päinvastaista, sitä mikä sisältää jopa
tuottamattomatkin tuotantovälineet, maan ja sen luonnolliset
apulähteet. Mutta se kuvitelma, että pääoma muka on vain
“tuotettu tuotantoväline”, on taaskin yleispätevä vain vulgääritaloustieteessä. Tämän hra Duhringille niin kalliin vulgäärieko
nomian ulkopuolella tulee “tuotettu tuotantoväline” taikka yli
malkaan joku arvosumma pääomaksi vasta sen kautta, että se
tuo voittoa taikka korkoa, s.o. maksamattoman työn antamaa lisätuotetta lisäarvon muodossa ja että tämä taas omaksutaan lisä
arvon
näissä
molemmissa
määrätyissä
alamuodoissa.
Tällöin jää vaille kaikkea merkitystä se, että koko porvarillisen
taloustieteen on vallannut se käsitys että, voiton ja koron tuot
tamisen ominaisuus on muka aivan itsestään jokaisella arvosummalla, joka normaaleissa oloissa käytetään tuotantoon
taikka vaihtoon. Pääoma ja voitto, taikka pääoma ja korko
ovat klassillisessa taloustieteessä yhtä erottamattomat, ovat
samassa vuorosuhteessa toisiinsa kuin syy ja seuraus, isä ja
poika, eilispäivä ja tämä päivä. Mutta sana pääoma nykyaikai
sessa talousopillisessa merkityksessään esiintyy vasta sinä aikana,
jona asia itse esiintyy, jona liikkuva rikkaus saa yhä enemmän
ja enemmän pääoman toimintoja riistäen vapaiden työläisten
lisätyötä tavaroita tuottaakseen, ja tämän tekee ensimäinen his
toriallinen kapitalistikansa, italialaiset 15. ja 16. vuossadalla.
Ja jos Marx ensimäisenä pohjiaan myöten analysoi nykyai

*

VII. Pääoma ja lisäarvo

181

kaiselle pääomalle ominaisen omislustavan, jos hän saattoi pää
oma-käsitteen sopusointuun historiallisten tosiasiani kanssa,
joista se loppu kädessä oli abstrahoitu ja joita se saa kiittää ole
massaolostaan; jos Marx täten vapautti tämän talousopilliser^
käsitteen niistä epäselvistä ja horjuvista kuvitelmista, joita
siihen takcltui klassillisessa porvarillisessa taloustieteessä ja
vielä siihen asti sosialisteillakin, niin oli se juuri Marx, joka toi
mi tuon “viimeisen ja ankarimman tieteellisyyden” mukaan,
mikä hra Duhringillä on alati suussaan, mutta mitä häneltä niin
kipeästi kaipaamille.
Hra Duhringillä käy asian käsittely tosiaan tyyten toisin.
Hän ei tyydy siihen, että ensin sättii “historiallisen ja loogilli
sen inielikuviltelun sekasikiöksi” sen kun pääoma esitetään his
torialliseksi vaiheeksi, ja että sitten itsekin esittää sen historialli
seksi vaiheeksi. Hän julistaa kiertoteitse pääomaksi myöskin
kaikki taloudelliset voimakeinot, kaikki tuotantovälineet, jot
ka anastavat “osuuksia yleisen työvoiman hedelmistä”, siis
myöskin maaomaisuuden kaikissa luokkayhteiskunnissa; mikä
kuitenkaan ei ollenkaan estä häntä myöhemmässä esityksessään
aivan totunnaisella tavalla erottamasta maaomaisuutta ja maakorkoa pääomasta ja määrittelemästä pääomaksi vain ne tuo
tantovälineet, jotka antavat voittoa taikka korkoa, niinkuin
laajemmin on nähtävissä “Kurssin” sivuilla 116 ja seur. Yhtä
hyvin voisi hra Duhring ensin sisällyttää lokomotiivin nimen
alle myös hevoset, härät, aasit ja koirat, koska näilläkin ajoneu
voilla voidaan matkoja tehdä, ja soimata nykyisiä insinöörejä,
että kun nämä rajottavat lokomotiivin nimen vain nykyaikaisia
vetureja tarkoittavaksi, ovat he tehneet siitä historiallisen vai
heen, tekevät onttoja mielikuvarakennelmia, historiallisen ja
loogillisen mielikuvittelun sekasikiöitä jne; ja sitten lopuksi se
littää, että hevoset, aasit, härät ja koirat on sentään suljettava
lokomotiivin määritelmästä pois ja tämä koskee vain veture
ja. — Näin olemme taaskin pakotetut sanomaan, että nimen
omaan silloin kun pääoma käsitetään Dilhringin tavoin, katoaa
kansantaloudellisen analyysin kaikki terävyys ja menetetään
erottelukyky yhdessä kaiken rehellisen käsitekäyttelyn kera,
ja että ontot mielikuvarakennelmat, sekasotku, kevytmielisyydet,
jotka esitetään syvinä loogillisina totuuksina, ja perustan häilyväisyys tavataan kaikessa kukoistuksessaan nimenomaan hra
Duhringillä.
Mutta kaikki tämä ei tee mitään. Hra Duhringille jää sittenkin
se kunnia, että hän on keksinyt sen navan, jonka ympärillä pyö
rii koko tähänastinen taloustiede, koko politiikka ja oikeusoppi,
sanalla sanoen koko tähänastinen historia. Tässä se on:
“Väkivalta ja työ ovat ne kaksi päätekijää, jotka tulevat ky
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symykseen yhteiskunnallisten liittymäin muodostumisen yhtey
dessä”.
Tässä yhdessä lauseessa on tähänastisen talousmaailman koko
peruslaki. Se on hyvin lyhyt ja kuuluu:
I luku: Työ tuottaa.
II luku: Väkivalta jakaa.
Ja tähän, “inhimillisellä ja saksankielellä sanoen”, päättyy
myös hra Diihringin koko talousopillinen viisaus.
VIII. Pääoma ja lisäarvo (Loppu)

“Hra Marxin käsityksen mukaan edustaa työpalkka vain mak
sua siitä työajasta, minkä työläinen todella työskentelee tehdäk
seen mahdolliseksi oman olemassaolonsa. Tähän riittää muka
joku pienempi tuntimäärä; usein hyvin pitkäksi venytetyn työ
päivän koko muu osa antaa ylijäämän, johon yleispätevällä
kielellä sanoen on sisällytetty pääoman voitto. Kun lasketaan
pois jollakin tuotantoasteella jo tuotantovälineiden ja suhteel
listen raaka-aineiden sisältämä työaika, on tuo työpäivän
ylijäämä kapitalistisen yrittäjän osuutta. Työpäivän pitentäminen on tämän mukaan puhdasta riistovoittoa kapitalistin hyväk
si.”
Hra Diihringin mukaan Marxin lisäarvo ei siis olisi mitään
muuta kuin se, jota yleispätevällä kielellä nimitetään pääoman
voitoksi eli voitoksi. Kuulkaamme itseään Marxia. “Pääoman”
sivulla 195 selitetään lisäarvoa tämän sanan jälkeen suluissa
sanoilla: “korko, voitto, maakorko”. Sivulla 210 antaa Marx
esimerkin, jossa lisäarvosumma 71 shillinkiä ilmeneiksen eri
jakomuodoissaan: kymmenykset, paikalliset ja valtion verot
21 shill., maakorko. 28 sh., vuokraajan voitto ja rahan korko
22 sh., yhteensä koko lisäarvo 71 sh. — Sivulla 463 selittää Marx
erääksi Ricardon pääpuutteista sen, että tämä “ei koskaan tut
kinut lisäarvoa puhtaana, s.o. riippumatta sen erikoisista muo
doista, kuten voitosta, maakorosta jne” ja että hän senvuoksi
sekottaa lait lisäarvon suhdeluvusta ilman muuta voiton suh
deluvun lakien kanssa; jota vastaan Marx sanoo: “Myöhemmin,
tämän teoksen kolmannessa kirjassa todistan että samat lisäar
von suhdeluvut voivat esiintyä mitä erilaisimpina voiton suhde
lukuina, ja erilaiset lisäarvon suhdeluvut määrätyissä oloissa
samana voiton suhdelukuna”. Sivulla 502 sanotaan: “Kapitalisti,
joka tuottaa lisäarvon, s.o. pumppuaa välittömästi työläisistä
ulos maksamatonta työtä ja kiteyttää sen tavaroiksi, on tosin
tämän lisäarvon ensimäinen anastaja, mutta ei suinkaan vii
meinen omistaja. Hänen on se myöhemmin jaettava kapitalistien
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kanssa, jotka suorittavat muita tehtäviä yhteiskunnallisessa
tuotannossa yleensä, maanomistajien ym kanssa. Lisäarvo ja
kautuu siten useisiin osiin. Sen murto-osat joutuvat eri henki
löille ja saavat erilaisia, toistensa suhteen itsenäisiä muotoja,
kuten voitto, korko, kauppavoitto, maakorko jne. Näitä lisäar
von muuttuneita muotoja voidaan käsitellä vasta kolmannessa
kirjassa.” Samoin monissa muissa kohdissa.
Täsmällisemmin ei voi sanoa. Jokaisessa tilaisuudessa kiinnit
tää Marx huomiota siihen, että hänen lisäarvoaan ei saa sekottaa voittoon taikka pääomavoittoon, että tämä viimemainittu
on vain alamuoto ja sangen usein vain lisäarvon murto-osa.
Kun hra Duhring siitä huolimatta väittää, että Marxin lisäarvo
muka “yleispätevällä kielellä sanoen on pääomavoitto”, ja kun on
varmaa, että Marxin koko kirja pyörii lisäarvon ympärillä,
niin on vain kaksi mahdollisuutta: joko hra Duhring ei tätä tiedä,
ja silloin on verratonta häpeämättömyyttä se että hän sättii kir
jaa, jonka pääsisältöä ei edes tunne. Taikka hän tietää sen var
sin hyvin, ja silloin tekee hän tietoisen väärennyksen.
Edelleen: “Se myrkyllinen viha, jolla Marx tätä ulospuristamishomman kuviteltua lajia käsittelee, on liiankin ymmärret
tävää. Mutta vieläkin valtavampi kiukku ja vielä täydellisempi
palkkatyölle perustetun talousmuodon riistoluonnon tunnustami
nen on mahdollinen ilman että otetaan sellainen teoreettinen
käänne, joka Marxin opissa lisäarvosta ilmeneiksen”.
Marxin hyvää tarkottava, mutta erheellinen teoreettinen kään
ne herättää Marxissa myrkyllistä vihaa ulospuristushommaa
kohtaan; itsessään siveellinen kiihko saa väärän “teoreettisen
käänteen” seurauksena epäsiveellisen ilmauksen, se astuu
päivän valoon konnamaisen vihan ja matalan myrkyllisyyden
puvussa, kun sitävastoin hra Duhringin viimeinen ja ankarin
tieteellisyys ilmaiseksen siveellisenä kiihkona, jolla on vastaa
vasti jalo luonne, vihana, joka muotonsakin puolesta on siveel
listä ja joka lisäksi määrällisesti voittaa tuon myrkyllisen vihan,
on valtavampaa vihaa. Sillä aikaa kun hra Duhring nauttii
tästä tyytyväisyydestä itseensä, tahdomme me katsoa, mistä tä
mä valtavampi viha on peräisin.
“Herää nimittäin kysymys, kuinka nämä kilpailevat yrit
täjät kykenevät realisoimaan työn koko tuloksen ja samalla li
sätuotteen jatkuvasti niin paljon luonnollisten tuotantokustan
nuksien yläpuolelle kuin tuo työtuntien ylijäämän mainittu
suhde osoittaa. Marxin opissa ei ole löydettävissä vastausta tä
hän, oikeastaan siitä yksinkertaisesta syystä, koska siinä ei voinut
saada tilaa edes tämän kysymyksen asettaminen. Palkkatyölle
perustuvan tuotannon ylellisyysluonteeseen ei ole tartuttu va
kavasti kiinni eikä ollenkaan tunnustettu yhteiskunnallista
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lainsäädäntöä imevine asemineen valkoisen orjuuden viimeiseksi
perustaksi. Päinvastoin kaiken poliittis-yhteiskunnallisen pi
tää aina saada selityksensä taloudellisesta.”
Ylempänä esitetyistä kohdista olemme nähneet, että Marx
ei ollenkaan väitä, että teollisuuskapitalistit, jotka ovat lisäarvon
ensimäiset anastajat, kaikissa oloissa keskimäärin möisivät
lisäarvon täyteen arvoonsa, kuten hra Diihring 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 riistasta. Siten kuin kysymys tässä asete
taan, ei se siis Marxin käsittelyssä voinutkaan tulla asetetuksi.
Järjellisesti asetettuna kuuluu se: kuinka lisäarvo muuttuu alamuodoikseen: voitoksi, koroksi, kauppavoitoksi, maakoroksi
jne ja tämän kysymyksen Marx lupaa kyllä ratkaista kolman
nessa kirjassa. Mutta jos hra Diihring ei voi odottaa niin kau
an että “Pääoman” toinen nide ilmestyy, niin piti hänen sillä
välin hieman tarkemmin silmäillä ensimäistä nidettä. Hän olisi
silloin, jo mainittujen kohtien lisäksi, voinut lukea esim. sivulta
268, että Marxin mukaan kapitalistisen tuotannon sisäiset lait
vaikuttavat pääoman ulkoisessa liikunnassa kilpailun pakkolakeina ja tässä muodossa esiintyvät yksityisen kapitalistin tietoi
suudessa kannustavina syinä; että siis kilpailun taloudellinen
erittely on mahdollinen vain silloin, kuu on ymmärretty pää
oman sisäinen luonne, aivan samoin kuin taivaankappalten
näkyvän liikunnan ymmärtää vain se, joka tuntee niiden todel
lisen, mutta aistimille näkymättömän liikunnan; sen jälkeen
Marx osoittaa esimerkillä, kuinka eräs määrätty laki, arvolaki,
eräässä määrätyssä tapauksessa ilmeneiksen kilpailussa ja tote
uttaa pakottavan voimansa. Hra Diihring voisi jo tästä päättää,
että kilpailu esittää pääosaa lisäarvon jaossa, ja kun edes jon
kun verran ajattelee, ovat nämä ensimäisessä niteessä esite
tyt viittaukset tosiaan riittävät ymmärtääkseen lisäarvon muut
tumisen alamuodoikseen ainakin yleispiirteissään.
Hra Diihringille on kuitenkin juuri kilpailu ymmärryksen
ehdoton este. Hän ei voi käsittää, kuinka kilpailevat yrittäjät
voivat realisoida työn täyden tuloksen ja samalla lisätuotteen
jatkuvasti niin korkealle yli luonnollisten tuotantokustannuksien.
Tässä ilmaistaan asia taaskin tavallisella “ankaruudella”, jo
ka itse asiassa on huolimattomuutta. Lisätuotteella sellaisenaan
ei Marxin esityksessä ole yhtään mitään tuotantokustannuksia,
se on tuotteen se osa, joka ei maksa mitään kapitalistille. Jos
siis kilpailevat yrittäjät tahtoisivat realisoida lisätuotteen sen
luonnollisiin
tuotantokustannuksiin,
niin
pitäisi
heidän
lahjottaa se. Mutta jättäkäämme tällaiset “inikroloogiset yksi-
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tyiskohdat”. Eivätkö kilpailevat yrittäjät sitten tosiaan joka
päivä realisoi työn tuotetta yli luonnollisten tuotantokustannuk
sien? Hra Duhringin mukaan ovat luonnolliset tuotantokustan
nukset “työn taikka voiman luovutus, ja tämä taas voidaan vii
meisissä perusteissaan mitata muonankulutuksella”; siis nykyi
sessä yhteiskunnassa raaka-aineisiin, työvälineisiin ja työpalk
koihin todella käytetyt kulut, erotettuina “tullista”, voitosta,
miekka kädessä pakolla kiskotusta lisäyksestä. Yleensä tunnet
tu asia kuitenkin on, että yhteiskunnassa, jossa elämme, kil
pailevat yrittäjät eivät realisoi tavaroitaan luonnollisiin tuotan
tokustannuksiin, vaan laskevat niiden lisäksi ja säännöllisesti
myös saavat tuon lisäyksen, voiton. Kysymys, joka, kuten hra
Diihring luulee, hänen tarvitsee vain asettaa puhaltaakseen ku
moon koko Marxin rakennuksen, kuten Joosua aikoinaan teki
Jerikon muureille, tämä kysymys on siis myös olemassa hra
Duhringin talousteorialle. Katsokaammepa, miten hän siihen vas
taa. Hän sanoo:
■“Pääomaomaisuudella ei ole mitään käytännöllistä sisältöä ei
kä se ole realisoitavissa, jos siihen ei samalla ole sisällytetty
epäsuoraa väkivaltaa ihmisaineksen yli. Tämän väkivallan tuo
te on pääomavoitto, ja viimemainitun suuruus riippuu sentähden tämän vallankäytön laajuudesta ja tehoisuudesla...
Pääoman voitto on poliittinen ja sosiaalinen laitos, joka vaikut
taa voimakkaammin kuin kilpailu. Yrittäjät toimivat tässä
suhteessa säätynä, ja jokainen yksilö puolustaa asemaansa.
Pääomavoiton vissi korkeus on kulloinkin vallitsevan taloustavan
yhteydessä välttämätön.”
Ikävä kyllä, emme yhä vieläkään tiedä, kuinka kilpailevat
yrittäjät kykenevät realisoimaan työn tuotteen jatkuvasti yli
luonnollisten tuotantokustannuksien. Hra Diihring ei voine arvi
oida yleisöään niin alas, että muonittaisi sitä yleisellä puheen, parrella: pääomavoitto on kilpailun yläpuolella samoin kuin
Preussin kuningas aikoinaan lain yläpuolella. Tunnemme sen
manööverin, jonka avulla Preussin kuningas pääsi asemaansa
lain yläpuolella; se manööveri, jonka kautta pääomavoitto pää
see mahtavammaksi kuin kilpailu, on manööveri joka hra
Duhringin juuri pitäisi meille selvittää ja jonka selvittämisestä
hän itsepintaisesti kieltäytyy. Mitään ei selvitä sekään, että,
kuten hän sanoo, yrittäjät toimivat tässä suhteessa säätynä ja
tällöin jokainen yksilö puolustaen pitää asemansa. Eihän meidän
toki tarvitse uskoa hänen sanojaan, että jonkun ihmismäärän
tarvitsee vain toimia säätynä, jotta jokainen yksilö niistä pi
täisi asemansa? Keskiajan ammattikuntalaiset, Ranskan aateli
v.1789 toimivat kyllä sangen päättäväisesti säätynä ja kuitenkin
joutuivat perikatoon. Preussin armeija Jenan luona toimi
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myös säätynä, mutta sen sijaan että olisi pitänyt asemansa, täy
tyi sen päinvastoin lähteä karkuun ja sen jälkeen jopa osittain
antautua. Yhtä vähän voi meitä tyydyttää se vakuutus, että
kussakin vallitsevassa talouslajissa pääoma voiton vissi korkeus
on muka välttämättömyys; sillä kysymyshän on juuri sen to
distamisesta, miksi näin on. Askeltakaan lähemmä päämäärää
emme pääse sillä kun hra Duhring ilmoittaa meille: “Pääomavalta on kasvanut yhtyneenä valtaan maan yli. Osa maaorjamaatyöläisistä on kaupungeissa muovautunut käsityöläisiksi ja
vihdoin tehdasmateriaaliksi. Maakoron jälkeen on muodostunut
pääomavoitto omistuskoron toisena muotona.” Vaikka jätämmekin huomiotta tämän väitteen historiallisen virheellisyyden,
niin jää se sittenkin yhä pelkäksi väitteeksi ja rajottuu toista
miseen vannomaan sitä mikä juuri piti selittää ja todistaa.
Emme siis voi tulla mihinkään muuhun päätelmään, kuin että
hra Duhring ei kykene vastaamaan omaan kysymykseensä: kuin
ka kilpailevat yrittäjät kykenevät realisoimaan työn tuotteen
jatkuvasti yli luonnollisten tuotantokustannuksien, s.o. että hän
ei kykene selvittämään voiton syntyä. Eikä hänelle jää muu kei
noksi kuin ykskantaan julistaa: pääomavoitto on väkivallan
tuote, mikä kyllä käy aivan yhteen Duhringin yhteiskunnan pe
rustuslain II luvun kanssa: Väkivalta jakaa. Tämä on kyllä
sangen kauniisti sanottu; mutta nyt “syntyy kysymys”: Mitä
se väkivalta jakaa? Täytyyhän toki olla jotakin jaettavana,
muutoin ei mahtavinkaan voima voi parhaalla tahdollaankaan
mitään jakaa. Voitto, jonka kilpailevat yrittäjät taskuihinsa
pistävät, on jotain sangen kouriintuntuvaa ja kiinteää. Väkival
ta voi sen ottaa pois, mutta ei voi sitä synnyttää. Ja kun hra
Duhring itsepintaisesti kieltäytyy selvittämästä meille, kuinka
väkivalta ottaa yrittäjänvoiton, niin on hänellä jo aivan haudan
hiljaisuus vastauksena kysymykseen, mistä se sen ottaa. Siellä
missä ei mitään ole, siellä on oikeutensa menettänyt keisari
niinkuin muukin valta. Tyhjästä tulee tyhjä, ei tule voittoa.
Jos pääomaomistuksella ei ole mitään käytännöllistä merkitys
tä eikä ole realisoitavissa, niin kauan kuin siihen ei ole sa
malla sisällytetty epäsuoraa valtaa ihmisaineksen yli, niin herää
taaskin kysymys, ensiksi, kuinka pääomarikkaus on päässyt täl
laiseen valtaan, kysymys josta yllä esitetyillä parilla historialli
sella väitöksellä ei suinkaan suoriuduta; toiseksi, kuinka tämä
valta muuttuu pääoman realisoimiseksi, voitoksi, ja kolmannek
si mistä se ottaa tämän voiton.
Voimme ottaa Duhringin talousopista minkä kohdan tahansa,
emme sittenkään pääse askeltakaan pitemmälle. Kaikille
epämieluisille seikoille, voitolle, maakorolle, nälkäpalkalle,
työläisen orjuutukselle on hänellä selitykseksi vain yksi sana:
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väkivalta, ja yhä uudelleen väkivalta, ja hra Duhringin “val
tavampi viha” ratkeaa samoin vihaksi väkivallan johdosta.
Olemme nähneet ensiksi, että tämä vetoaminen väkivaltaan on
arkaa pakoa, kysymyksen lykkäämistä taloudelliselta alalta
poliittiselle alalle, eikä voi selvittää yhtään ainoaa taloudel
lista tosiasiaa; ja toiseksi, että se jättää selvittämättömäksi it
se väkivallan synnyn, ja näin tehdään sangen viisaasti, sillä
muutoin se pakosta veisi siihen tulokseen, että kaiken yhteis
kunnallisen mahdin ja kaiken poliitisen vallan alkuperä on
taloudellisissa edellytyksissä, historiallisesti annetuissa kunkin
yhteiskunnan tuotanto- ja vaihtotavassa.
Yrittäkäämme kuitenkin emmekö onnistuisi saamaan tältä
taloustieteen leppymättömältä “syvemmältä perustanlaskijalta”
vielä joitakin selityksiä voitosta. Ehkäpä onnistumme kun käym
me tutustumaan hänen selitykseensä työpalkasta. Sivulla 158 sa
notaan:
“Työpalkka on palkka työvoiman ylläpitoa varten ja tulee
kysymykseen lähinnä vain maakoron ja pääomavoiton perustana.
Tehdäkseen tässä käsiteltävät suhteet oikein ratkaisevan sel
viksi, ajateltakoon maakorko ja edelleen myös pääomavoitto
ensin historiallisesti ilman työpalkkaa, siis orjuuden ja maaorjuuden pohjalla... Onko ylläpidettävänä orja taikka maaorja
taikka palkkatyöläinen, siitä johtuu vain ero tuotantokustan
nuksien kuormituksen lajissa ja tavassa. Joka tapauksessa muo
dostaa työvoiman käytön kautta saatu puhdas tuote isännän
tulon... Nähdään siis, että... nimenomaan se päävastakohta,
jonka vuoksi toisella puolella on omistuskoron joku laji ja toi
sella puolella omistamaton palkkatyö, ei voi olla tavattavissa
yksinomaan toisessa jäsenistään, vaan aina vain molemmissa
yhtaikaa”. Mutta omistuskorko on, kuten saamme tietää sivul
ta 188, yhteinen ilmaus maakorolle ja pääomavoitolle. Edel
leen sanotaan s. 174: “Pääomavoiton luonteena on työvoiman
tuotteen pääasiallisen osan anastaminen. Se ei ole ajateltavissa
ilman jossain muodossa välittömästi taikka välillisesti alistetun
työn korrelaattia.” Ja samalla sivulla: Työpalkka “kaikissa olois
sa ei ole mitään enempää kuin palkka, jonka avulla yleensä
täytyy turvata työläisen ylläpito ja sikiämismahdollisuus”. Ja
vihdoin sivulla 195: “Mikä lankeaa omistuskoron osalle, se on
työpalkan puolelta menetetty ja päinvastoin, se mikä yleisestä
suorituskyvystä (!) lankeaa työn osalle, se täytyy ottaa pois
omistustuloista”.
Hra Duhring vie meitä yllätyksestä toiseen. Arvoteoriassa
ja seuraavissa luvuissa aina oppiin kilpailusta, senkin mukaan
lukien, siis sivulta 1 sivulle 155, jakautuivat tavarain hinnat
taikka arvot ensiksi luonnollisiin tuotantokustannuksiin taikka
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tuotantoarvon, s.o. kustannukset raaka-aineisiin, työvälinei
siin ja työpalkkoihin, ja toiseksi lisäykseen eli jakoarvoon, miek
ka kädessä pakolla otettuun veroon monopolistiluokan hyväksi;
lisäykseen, joka, niinkuin näimme, ei voinut todellisuudessa
saada aikaan mitään muutosta rikkauden jaossa, sillä sen täy
tyi toisella kädellä antaa takaisin se minkä toisella otti, ja jo
ka sitäpaitsi, sikäli kuin hra Duhring sen alkuperästä ja sisäl
löstä meille tietoja antaa, oli tyhjästä syntynyt ja siksi myös oli
tyhjää. Kahdessa seuraavassa luvussa, jotka käsittelevät tulolaje
ja, siis sivulta 156 sivulle 217, ei lisäyksestä enää puhuta mitään.
Sen sijaan jokaisen työntuotteen, siis jokaisen tavaran arvo
jakautuu nyt seuraaviin kahteen osaan: ensiksi tuotantokus
tannuksiin, joihin on sisällytetty myöskin maksettu työpalkka,
ja toiseksi “työvoiman käytön kautta saatuun puhtaaseen tuot
teeseen", joka muodostaa isännän tulon. Ja tällä puhtaalla
tuotteella on aivan tunnettu, millään tatueerauksella taikka
maalaustaidolla peittämätön naamataulu. “Tehdäkseen tässä
vallitsevat suhteet oikein ratkaisevan selviksi” ajatelkoon
lukija, että nämä vastikään esitetyt kohdat hra Diihringin teok
sesta on painettu vastakkain aikaisemmin esitettyjen Marxilta
otettujen lisätyötä, lisätuotetta ja lisäarvoa koskevien kohtien
kanssa, niin hän havaitsee että hra Duhring tässä omalla ta
vallaan suorastaan kopioi “Pääoman” sanoja.
Lisätyön missä muodossa tahansa, olipa se orjuuden, maaorjuuden taikka palkkatyön lisätyötä, tunnustaa hra Duhring
kaikkien tähän asti hallinneiden luokkien tulojen lähteeksi:
otettu useaan kertaan esitetyistä kohdista: “Pääoma”, s.277:
pääoma ei ole keksinyt lisätyötä jne. — ja se “puhdas tuote”,
joka muodostaa isännän tulon, mitä muuta se on kuin työn
tuotteen ylijäämä työpalkan yli, jonka viimemainitun hra Diihringilläkin täytyy taata yleensä työläisen ylläpito ja sikiämisinahdollisuus? Kuinka voi “työvoiman tuotteen pääasiallisen
osan anastaminen” käydä muutoin kuin siten, että kapitalis
ti, niinkuin Marx selittää, puristaa työläisestä ulos enemmän
työtä kuin on tarpeen työläisen kuluttamien elintarpeiden uusintaniiseen, s.o. siten että kapitalisti panee työläisen työsken
telemään pitemmän ajan kuin mikä tarvitaan työläiselle mak
setun työpalkan arvon korvaamiseen? Siis työpäivän pidentämi
nen yli työläisen elintarpeiden uusintamiseen välttämättömän
ajan. Marxin lisätyö — sitä, eikä mitään muuta, on se mikä
kätkeytyy hra Diihringin “työvoiman käyttämisen” taakse; ja hä
nen sanontansa isännän “puhdas tuote” mitä muuta se voi tar
koittaa kuin Marxin lisätuotetta ja lisäarvoa? Ja mikä muu kuin
epätäsmällinen sanonta erottaa Diihringin omistuskoron Marxin
lisäarvosta? Tuon nimen “omistuskorko” on hra Duhring muu
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toin lainannut Rodbertukselta, joka jo ilmaisi maakoron ja pää
omakoron eli pääomavoiton yhteisellä nimellä “Rente” (korko,
kasvu), niin että hra Duhringin oli enää liitettävä alkuun “omis
tus” (Resitz) 1). Ja jotta kirjallisen varkauden suhteen ei jäisi
mitään epäilyä esittää hra Duhring Marxin “Pääomansa” XV
luvussa kehittelemät lait työvoiman hinnan ja lisäarvon mää
rällisestä vaihtelusta omalla tavallaan niin, että minkä omistuskorko saa lisää, sen täytyy työpalkan puolella olla menetetyn
ja päinvastoin, ja näin typistää Marxin sisältörikkaat yksityislait sisällöttömäksi tautologiaksi, sillä onhan itsestään selvä asia,
että määrätystä kahteen osaan jakautuvasta suureesta toinen osa
ei voi kasvaa ilman että toinen pienenee. Ja näin on hra Diihring onnistunut suorittamaan Marxin aatteiden omaksumisen
sellaisella tavalla, että täydelleen on kadonnut se “viimeinen ja
ankarin tieteellisyys täsmällisten oppiaineiden mielessä”, mikä
Marxin kehittelyssä aina on.
Emme siis voi välttää johtopäätöstä, että se huumaava melu,
jonka hra Duhring “Kriitillisessä historiassa” nostaa Marxin
“Pääomasta”, ja nimenomaan se tihkusade, jota hän tupruttaa
tuon kohtalokkaan kysymyksen yhteydessä, joka syntyy lisä
arvoa käsiteltäessä ja joka olisi ollut parempi jättää esittä
mättä, koska hän itse ei kykene siihen vastaamaan — että tämä
kaikki on vain sotajuonia, ovela manööveri “Kurssissa” Marxilta
tehdyn karkean kirjallisen varkauden peittämiseksi. Hra Diihringillä oli todellakin kaikki syy varottaakseen lukijaansa askartelemasta “sen sekamelskan parissa, jota hra Karl Marx
“Pääomaksi” nimittää”, historiallisen ja loogillisen mielikuvittelun sekasikiöiden parissa, hegeliläisen sekavan utukuvittelun
ja loruilun parissa jne. Sen Venuksen, josta tämä uskollinen
Eckart Saksan nuorisoa varottaa, oli hän itse Marxin alueelta
vaivihkaa tuonut itselleen käytettäväksi. Onnittelemille häntä
tämän Marxin työvoiman käytön kautta saamansa puhtaan
tuotteen johdosta ja sen omituisen valon johdosta, minkä hänen
tekemänsä Marxin lisäarvo-opin valtaaminen omistuskoron ni
mellä valaa hänen itsepintaisen, kahdessa painoksessa toistetun
väärän väitteensä motiivin ylle, väitteen että Marx muka tar
koittaa lisäarvolla vain voittoa eli pääomavoittoa.
Ja lopuksi täytyy meidän kuvailla hra Duhringin aikaansaan
noksia hra Duhringin sanoilla seuraavasti: “Herra” Duhringin
“käsityksen mukaan edustaa työpalkka ainoastaan sen työajan
maksua, minkä työläinen todella työskentelee tehdäkseen mahEikä edes sitä. Rodbertus sanoo (Soziale Briefe, 2. Brief, S. 59) :
“Korkoa on tämän teorian (hänen teoriansa) mukaan kaikki tulo, mikä saa
daan ilman työtä, yksinomaan omistuksen perusteella”.
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dolliseksi oman olemassaolonsa. Tähän riittää jo pienempi tun
timäärä; usein pitkäksi venytetyn työpäivän koko muu osa tuot
taa ylijäämän, johon kirjailijamme sisällyttää niinkutsutun”
omistuskoron. “Kun jätetään huomion ulkopuolelle työvälinei
den ja suhteellisten raaka-aineiden jollakin tuotantoasteella jo
sisältämä työaika, on tuo ylijäämä kapitalistisen yrittäjän osuut
ta. Työpäivän venyttäminen on tämän mukaan puhdasta ulospuristusvoittoa kapitalistien hyväksi. Se myrkyllinen viha, jolla
herra” Duhring “tätä riistäjähomman kuvittelulajia käsittelee,
on liiankin hyvin käsitettävissä”... Vaikeammin käsitettävissä si
tävastoin on se, kuinka hän nyt jälleen on tuleva “valtavampaan
vihaansa”.
IX. Talouden luonnonlait. Maakorko

Tähän saakka emme parhaalla tahdollakaan ole voineet kek
siä, kuinka hra Duhring pääsee talouden alalla “esiintymään
vaatien tunnustamaan uuden, ei vain aikakaudelleen riittävän,
vaan aikakaudelle määräävän systeemin”. Mutta ehkäpä se, mitä
emme kyenneet näkemään väkivaltateorian yhteydessä, arvon
ja pääoman yhteydessä, käy silmissämme päivänselväksi tarkastellassamme hra Duhringin esittämiä “kansantalouden luon
nonlakeja”, kuten hän tavanomaisella uutuudellaan ja terävyy
dellään itse sanoo, “korkeamman tieteellisyyden voittokulku on
sitä, että päästään ikäänkuin lepotilassa olevan aineen pelkän
kuvailun ja jaottelun yli eläviin, luomiskykyä valaiseviin kat
somuksiin. Lakien tuntemus on sentakia täydellisin; sillä se
osoittaa meille, kuinka toinen tapahtuma on toisen aiheuttama”.
Heti ensimäinen talouden luonnonlaki on erikoisesti hra Diihringin keksimä. Adam Smith “on merkillisellä tavalla paitsi
jättänyt asettamatta etualalle kaiken taloudellisen kehityksen
tärkeimmän tekijän, myöskin lyönyt tyyten laimin sen erikoisen
määrittelyn ja tällä tavoin tahtomattaan alensi alistettuun osaan
sen voiman, joka oli painanut leimansa uudempaan europalaiseen kehitykseen”. Tämä “peruslaki, joka on asetettava etualal
le, on teknillisen varustamisen peruslaki, voitaisiinpa sanoa ih
misen luonnollisesti annetun talousvoiman aseistamisen laki”.
Tämä hra Duhringin keksimä “perustalaki’ kuuluu näin:
Laki N:o I: “Taloudellisten välineiden, luonnon apulähteiden
ja ihmisvoiman tuottoisuus kohoaa löytöjen ja keksintöjen
kautta”.
Ällistymme. Hra Duhring käsittelee meitä aivan niinkuin
Molieren näytelmässä pilkkakirves käsittelee vastaleivottua aatelismiestä, jolle hän ilmoittaa että on koko elämänsä ajan puhu
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nut proosaa itse sitä tietämättään. Että löydöt ja keksinnöt
monessa tapauksessa kohottavat työn tuotantovoimaa (mutta
myös monissa tapauksissa eivät kohota, kuten maailman kaik
kien patenttitoimistojen arkistomakulatuuri todistaa), sen olem
me jo ajat sitten tienneet; mutta että tämä ikivanha kulunut
totuus on koko talouden peruslaki — siitä valaistuksesta saam
me kiittää hra Diihringiä. Jos “korkeamman tieteellisyyden
voittokulku” taloustieteessä samoin kuin filosofiassa on vain
sitä, että ensimäiselle käteen tulevalle latteudelle annetaan
komea nimi, että se julistetaan luonnonlaiksi taikka jopa pe
ruslaiksi, niin on tieteen “syvempi perustanlaskeminen” ja mul
listaminen tehty mahdolliseksi joka miehelle, jopa Berliinin
“Volkszeitungin” toimituksellekin. Tässä tapauksessa olisi mei
dän pakko “kaikella ankaruudella” soveltaa hra Duhringin tuo
miota Platosta hra Diihringiin itseensä kuten seuraa: “Jos
taas tuollaisen pitäisi olla jotain kansantaloustieteellistä viisa
utta, niin on se” kriitillisten perustanlaskujen “laatijalla yhteis
tä jokaisen henkilön kanssa,jolla ylipäänsä on tilaisuus jotakin
ajatella” — niin, jopa vain jotakin sanoa — “jostakin aivan
ilmeisestä asiasta”. Jos esim. sanomme: eläimet syövät, niin
jätämme viattomuudessamme 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 palstottaminen
ja toimintojen jaottaminen kohottaa työn tuottavaisuutta”.
Sikäli kuin tämä väite on oikea, on se jo Adam Smithin ajoista
samoin yleinen lauseparsi. Missä määrin tämä on, oikein, se
käy selville kolmannessa osassa.
Laki N:o 3. “ Välimatka ja liikennelaitos ovat ne pääsyyt,
joiden kautta tuottavien voimien yhteisvaikutus vaikeutuu taik
ka edistyy”.
Laki N:o 4. “Teollisuusvaltiolla on verrattomasti enemmän
väestökapasiteettia kuin maatalousvaltiolla”.
Laki N:o 5. “Taloudessa ei tapahdu mitään ilman aineel
lista etua”.
Nämä ovat ne “luonnonlait”, joille hra Diihring perustaa
uuden talousoppinsa. Hän pysyy jo filosofiassa esitetyille metoodeilleen uskollisena. Pari, monasti vielä huonosti sanottua loh
duttoman yleistä itsestään selvää seikkaa muodostavat aksioomit, jotka eivät kaipaa mitään todistuksia, perusprinsiipit,
myöskin talouden luonnonlait. Sillä varjolla, että on kehiteltävä
näiden lakien sisältöä, joilla ei mitään sisältöä ole, käyttää hra
Diihring tilaisuutta laajaan talousopilliseen kannunvalantaan
erilaisista aiheista, joiden nimet esiintyvät näissä oletetuissa
laeissa, siis löydöistä, työn jaosta, liikennevälineistä, väestöstä,
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eduista, kilpailusta jne, kannunvalantaan jonka latteaa jokapäi
väisyyttä höystetään vain arvoituksellisilla suurilla sanoilla
sekä siellä täällä myös virheellisillä käsityksillä taikka tärke
äksi tekeytyvällä aprikoinnilla kaikenlaisista kasuistisista ove
luuksista.- Sitten tulemme lopuksi maakorkoon, pääomavoittoon
ja työpalkkaan, ja koska edellä olemme käsitelleet vain kahta
viimeksi mainittua omistamismuotoa, niin tahdomme tässä lo
puksi vielä lyhyesti tutkia hra Duhringin käsitystä maakorosta.
Jätämme tässä huomioon ottamatta kaikki ne kohdat, jotka
hra Duhring vain kopioi edeltäjältään Careylta; me emme
ole nyt tekemisissä Careyn kanssa, emme myöskään puolusta
massa Ricardon käsitystä maakorosta Careyn vääristelyjä ja
järjettömyyksiä vastaan. Olemme tekemisissä yksinomaan hra
Duhringin kanssa, ja tämä määrittelee maakoron “sellaiseksi tu
loksi, jonka omistaja sellaisenaan saa maasta”. Taloudellisen
maakoron käsitteen, mikä hra Duhringin selvitettävänä on,
kääntää hän näin yks kaks juriidiselle kielelle, joten emme
yhtään viisastu. Syvemmän perustanlaskijamme täytyy sentakia
pakostakin suostua pitempään pohdintaan. Hän vertailee jon
kun maatilan vuokrausta kapitalistiselle vuokraajalle jonkun
pääoman lainaukseen yrittäjälle, mutta huomaa pian, että
tämä vertaus kuten monet muutkin ontuu. Sillä, sanoo hän,
“jos tahdottaisiin seurata tätä yhdenmukaisuutta pitemmälti,
niin täytyisi sen voiton, mikä vuokraajalle jää maakoron mak
samisen jälkeen, vastata sitä pääomavoiton jäännöstä, mikä
pääomalla taloutta harjoittavalle yrittäjälle jää koron vähen
tämisen jälkeen. Mutta ei ulia totuttu pitämään vuokraajan voit
toa päätulona ja maakorkoa jäännöksenä.... Todistuksena tälle
käsityksen eroavaisuudelle on se tosiasia, että opissa maako
rosta ei erikoisesti merkitä tapausta, jossa itse hoidetaan taloutta,
eikä panna mitään erikoista painoa vuokran muodossa saadun
ja itse tuotetun maakoron suuruuserolle. Ainakaan ei ole katsot
tu olevan aihetta ajatella oman talouden pidosta tulevaa maakorkoa sillä tavoin jaotetuksi, että toinen osa olisi ikäänkuin
maapalstan korko ja toinen edustaisi liikeyrityksen yli voittoa.
Kun jätetään pois se pääoma, minkä vuokraaja panee käyttöön,
näytään hänen erikoista voittoaan useimmiten pidettävän
eräänlaisena työpalkkana. On kuitenkin arveluttavaa väittää
tästä mitään, koska kysymystä näin määriteltynä ei edes ole
asetettu. Kaikkialla missä on kysymys suuremmista talouk
sista voidaan helposti nähdä, että ei käy päinsä pitää erikoista
vuokraajan voittoa työpalkkana. Sillä tämä voitto itse perus
tuu vastakohdalle maatyövoimaa vastaan, jonka käyttö vain te
kee mahdolliseksi tämän tulolajin. Palanen maakorkoa on il
meisesti se, mikä jää vuokraajan käsiin ja minkä kautta lyhe-
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nee se täysi maakorko, jonka omistaja saisi itse taloutta pitä
essään.”
Oppi maakorosta on erikoisesti englantilainen taloustieteen
kappale, ja näin täytyykin olla, koska vain Englannissa oli
sellainen tuotantotapa, jonka yhteydessä maakorko myös tosi
asiallisesti oli erottunut voitosta ja korosta. Kuten tunnettua,
on Englannissa vallitsevana suurmaanomistus ja suurviljelys.
Maanomistajat vuokraavat maitaan suurina, usein hyvin suu
rina viljelystiloina vuokraajille, joilla on riittävästi pääomaa
talouden pitoa varten ja jotka eivät itse tee työtä, niinkuin teke
vät meidän talonpojat, vaan oikeina kapitalistisina yrittäjinä
käyttävät talon palvelusväen ja päiväläisten työtä. Tässä on
meillä siis kapitalistisen yhteiskunnan kolme luokkaa kukin
omine ominaisine tuloineen: maanomistajat, jotka saavat maakoron, kapitalistit jotka saavat voiton ja työväki, joka saa työ
palkan. Englantilaisen taloustutkijan päähän ei ole koskaan
pälkähtänyt pitää vuokraajan voittoa eräänlaisena työpalkkana,
kuten hra Diihringistä näyttää; sitäkin vähemmän saattoi hä
nestä olla arveluttava se väite, että vuokraajan voitto on sitä,
mitä se kiistämättömästi, silminnähtävästi ja kouriintuntuvasti
on, nimittäin pääoman voittoa. On suorastaan naurettavaa
kun tässä sanotaan, että kysymystä, mitä se vuokraajan voitto
oikein on, ei ole näin määriteltynä lainkaan asetettu. Englannissa
ei tätä kysymystä lainkaan tarvitse edes asettaa, kysymys sa
moin kuin vastaus on ajat sitten ollut tosiasioissa itsessään,
eikä siitä Adam Smithin ajoista koskaan ole epäilyä ollut.
Asiaa ei muuta “itsetaloudenpidon” tapaus, kuten hra Duhring
sanoo, taikka paremminkin taloudenpito pehtoorin avulla maan
omistajan laskuun, niinkuin todellisuudessa useimmiten tehdään
Saksassa. Jos maanomistaja käyttää myös pääomaa ja pitää
taloutta omaan laskuunsa, niin pistää hän taskuunsa maakoron
lisäksi myöskin pääomavoiton, mikä nykyisen tuotantotavan
mukaan on aivan selviö eikä edes muutoin voi olla. Ja kun
hra Duhring väittää, että tähän saakka ei muka ole katsottu
olevan aihetta ajatella oman talouden pidosta tulevaa maakorkoa (pitäisi olla: tuloa) jaotetuksi, niin yksinkertaisesti tämä
ei ole totta ja 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 maakoroksi
ja kuuluu maanomistajalle. Kun nämä eri tulolajit lankea
vat eri henkilöille, ovat ne helposti erotettavissa; mutta jos
ne lankeavat samalle henkilölle, niin ainakin jokapäiväisessä
kielessä ne usein sekotetaan. Maanomistajan, joka itse ptfflä
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taloutta osalla omasta maastaan, pitäisi taloudenpitokustannusten poistamisen jälkeen saada sekä maanomistajan korko
että vuokraajan voitto. On kuitenkin helppo, ainakin tavalli
sessa kielessä, sanoa hänen koko ylijäämäänsä voitoksi ja näin
lyödä maakorko yhteen voiton kanssa. Useimmat Polijois-Amerikan ja Länsi-Intian plantaasiomistajistamme ovat tässä ase
massa; useimmat viljelevät omia tiluksiaan ja niinpä harvoin
kuulemme puhuttavan jonkun plantaasin maakorosta, mutta
kyllä voitosta, minkä se antaa... Puutarhuri, joka omin käsin
viljelee puutarhaansa, on maanomistaja, vuokraaja ja työläinen
samassa henkilössä. Siksi tuotteen pitäisi suorittaa hänelle
ensinmainitun maakorko. toisen voitto ja kolmannen työpalkka.
Mutta koko summa käy tavallisesti hänen työpalkastaan; maakorko ja voitto lyödään tässä siis yhteen työpalkan kanssa.”
Tämä kohta on ADAM SMITHIN ensimäisen kirjan 6 luvus
sa. Oman taloudenpidon tapausta on siis jo sata vuotta sitten
tutkittu, ja arveluttavuus ja epävarmuus, jotka tässä hra Diihringiä niin huolestuttavat, johtuvat yksinomaan hänen omasta
tietämättömyydestään.
Vihdoin pelastuu hän pulasta rohkealla otteella: Vuokraajan
voitto nojautuu “maalaistyövoiman riistoon” ja siksi se ilmeises
ti on “palanen maakorkoa”, jolla “lyhenee” se “täysi maakorko”.
minkä oikeastaan pitäisi virrata maanomistajan taskuun. Näin
saamme tietää kaksi seikkaa. Ensiksi että vuokraaja “lyhen
tää” maanomistajan maakorkoa, niin että hra Diihringin mu
kaan se onkin maanomistaja, joka maksaa vuokraajalle maakorkoa, eikä vuokraaja maanomistajalle, kuten tähän saakka
oli kuviteltu — todella “perusteitaan myöten omaperäinen
katsomus” ja toiseksi saamme vihdoinkin tietää, mitä hra Diihring maakorolla ymmärtää; nimittäin maalaisväen työn riistä
misen kautta maanviljelyksessä saatua koko lisätuotetta. Mutta
koska tämä lisätuote tähänastisessa taloustieteessä — eräitä
vulgääriegonomisteja lukuunottamatta — jaotetaan maakorkoon
ja pääoman voittoon, niin on meidän todettava, että myöskään
maakorosta hra Duhring “ei omaksu yleispätevää käsitettä”.
Maakorko ja pääoman voitto eroavat hra Diihringin mukaan
siis vain sen kautta, että edellinen saadaan maanviljelyk
sessä ja jälkimäinen teollisuudessa taikka kaupassa. Tähän
epäkriitilliseen ja sekavaan käsitystapaan joutuu hra Duhring
välttämättömästi. Näimme että hänen lähtökohtanaan oli se
“tosi historiallinen käsitys”, jonka mukaan valta maan yli pe
rustuu vain valtaan ihmisten yli. Siis heti kun maata viljellään
orjatyön jonkun muodon avulla, heti syntyy ylijäämää tilan
herralle, ja tämä ylijäämä se juuri on maakorkoa, samoin
ki|in työntuotteen ylijäämä teollisuudessa on pääomavoittoa.
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“Tällä tavoin on selvää, että maakorko on huomattavassa
määrin olemassa sinä aikana ja kaikkialla silloin kun maan
viljelystä harjoitetaan työn jonkun alistamismuodon avulla”.
Kun hra Dühring näin esittää maakoron maanviljelyksen yh
teydessä saaduksi koko lisätuotteeksi, niin asettuu hänen tiel
leen poikkiteloin toiselta puolen englantilainen vuokraajan
voitto ja toiselta puolen tältä lainattu, koko klassillisessa ta
loustieteessä pätevä tuon lisätuotteen jako maakorkoon ja
vuokraajan voittoon, ja samalla puhdas täsmällinen maakoron
käsite. Mitä tekee hra Dühring? Hän tekeytyy kuin ei tietäisi
yhtikäs mitään maanviljelyksen lisätuotteen jaosta vuokraajan
voittoon ja maakorkoon, siis klassillisen taloustieteen koko
maakorko-opista; kuin koko taloustieteessä ei “näin määritel
tynä” olisi edes asetettu kysymystä mitä vuokraajan voitto
oikein on; kuin olisi kysymyksessä tyyten tutkimaton esine,
josta ei tunneta mitään muuta kuin ulkonäkö ja arvelut. Ja
hän karttaa kohtalokasta Englantia, jossa maanviljelyksen li
sätuote ilman minkään teoreettisen koulukunnan apua niin
säälimättömästi on jaettu kahteen osaansa: maakorkoon ja
pääoman voittoon, pakenee rakastamaansa Preussin maaoikeu
den pätevyyspiiriin, jossa oman talouden pito on täydessä
patriarkallisessa kukoistuksessaan, jossa “tilanomistaja ym
märtää maakorolla tuloja maapalstastaan” ja herrojen junk
karien käsitys maakorosta esiintyy vielä sillä vaatimuksella
että se on oleva tieteelle suuntaa antava, missä siis hra Düring
vielä saattaa toivoa jotenkuten livahtavansa lävitse sekavine
käsityksineen maakorosta ja voitosta, jopa löytävänsä palvo
jiakin uusimmalle keksinnölleen, että maakorkoa ei maksa
vuokraaja maanomistajalle, vaan maanomistaja vuokraajalle.
X. „Kriitillisestä historiasta“

Luokaamme vielä lopuksi silmäys “Kansantalouden, krii
tilliseen historiaan”, hra Dühringin “tähän yritykseen”, joka,
kuten hän sanoo, “on tyyten vailla edeltäjiä”. Ehkäpä täällä
lopultakin kohtaamme tuon monasti luvatun viimeisen ja
ankarimman tieteellisyyden.
Hra Dühring nostaa ison melun löydöstään, että “talousoppi”
“on tavattoman uusaikainen ilmiö” (s.12).
Tosiasia on että Marxin “Pääomassa” sanotaan: “Poliittinen
taloustiede ... erikoisena tieteenä esiintyy vasta manufaktuuriaikana”, ja kirjassa “Poliittisen taloustieteen arvosteluun”,
sivulla 29, että “klassillinen poliittinen taloustiede ... alkaa Eng
lannissa Petty’llä, Ranskassa Boisguillebert’illa, päättyy Eng
lannissa Ricardoon, Ranskassa Sismondiin”. Hra Dühring
13*
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noudattaa tätä hänelle osotettua tietä, vain korkeampi talous
tiede alkaa hänelle vasta niillä surkeilla keskosilla, joita porva
rillinen tiede on tuottanut klassillisen vaiheensa päättymisen
jälkeen. Sitävastoin juhlii hän täydellä oikeudella voittoaan joh
dantonsa lopussa: “Mutta jos jo tämä yritys on tyyten vailla
edeltäjiä ulkoisten huomioon otettavien erikoisuuksien puo
lesta ja sisältönsä toisen puolen uutuuden puolesta, niip kuuluu
minulle omaperäisyys vielä paljon enemmän tämän yrityksen
sisäisten kriitillisten näkökohtien ja yleisen katsantokannan
puolesta” (s.9). Molempien, ulkoisten ja sisäisten puolien puo
lesta olisi hän tosiaan voinut julistaa tästä “yrityksestä” (teol
linen sanonta ei ole huonosti valittu): ainoa ja omaa omai
suuttani.
Koska poliittinen taloustiede, sellaisena kuin se on historial
lisesti esiintynyt, tosiasiassa ei ole mitään muuta kuin kapita
listisen tuotantotavan taloudellisten suhteiden tieteellistä tar
kastelua, niin voivat siinä erinäiset, esim. vanhan kreikkalaisen
yhteiskunnan kirjailijoilla tavattavat lauselmat ja väittämät
esiintyä vain sikäli mikäli määrätyt ilmiöt, tavaratuotanto,
kauppa, raha, korkoakantava pääoma jne ovat molemmille yh
teiskunnille yhteiset. Sikäli kuin kreikkalaiset tekivät tilapäi
siä retkeilyjä tälle alalle, osottivat he samaa nerokkuutta ja
omaperäisyyttä kuin kaikilla muillakin aloilla. Heidän katso
muksensa muodostavat sentähden historiallisesti nykyaikaisen
tieteen teoreettisen lähtökohdan. Kuulkaamme nyt maailman
historiallista hra Diihringiä.
“Vanhan ajan tieteellisen talousteorian suhteen ei meillä tä
män jälkeen oikeastaan (!) olisi yhtään mitään myönteistä ker
rottavana, ja koko epätieteellinen keskiaika tarjoaa siihen
(siihen ettei ole mitään kerrottavana!) vielä paljon vähemmän
aihetta. Koska kuitenkin oppineisuuden ulkonäköä pelkästään
nähtäväksi tarjoileva maneeri ... on rujontanut nykyaikaisen
tieteen puhtaan luonteen, niin täytyy muistiin merkinnän vuok
si esittää ainakin muutamia esimerkkejä.” Ja hra Duhring
tuo sitten esiin muutamia esimerkkejä kritiikistä, joka tosi
aan on vapaa kaikesta “oppineisuuden ulkonäöstäkin”.
Aristoteleen lause, että “jokaisen hyödykkeen käyttö on kak
sinainen — toinen on ominainen esineelle sellaisenaan, toinen ei
esim. sandaali voi palvella jalkineena ja olla vaihdettavissa;
molemmat ovat*sandaalin käyttötapoja, sillä sekin, joka vaihtaa
sandaalin häneltä puuttuvaan, rahaan taikka ravintoon,
käyttää sandaalia sandaalina; mutta ei sen luonnollisella käyt
tötavalla, sillä se ei ole olemassa vaihdon takia” — tämä lause
on hra Duhringin mukaan “paitsi perin arkipäiväisellä ja koulupoikamaisella tavalla sanottu, myöskin ne, jotka tässä havaitse-
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vat “eron käyttöarvon ja vaihtoarvon välillä’’, tulevat sitä
paitsi “humoristisesti” unohtaneiksi, että “aivan viimeisenä
aikana” ja “pisimmälle kehittyneen systeemin puitteissa”, tie
tysti itse hra Diihringin systeemin, ovat käyttöarvo ja vaihtoarvo
tyyten rauenneet tyhjiin.
“Platon valtiota koskevista kirjoituksista on tahdottu ...
löytää myöskin uusaikainen aatos kansantaloudellisesta työn
jaosta”. Tämä kai kohdistuu “Pääoman” XII lukuun, koh
taan 5, sivu 369 kolmannessa painoksessa, kohtaan jossa
kuitenkin päinvastoin klassillisen vanhan ajan käsitys työn
jaosta osotetaan “mitä jyrkimmin vastakkaiseksi” nykyiselle
käsitykselle. — Nenän nyrpistyksiä eikä mitään muuta ansait
see hra Duringin puolelta Platon ajalle nerokas esitys työn
jaosta kaupungin (joka kreikkalaisten mielessä oli sama kuin
valtio) luontoperäisenä perustana, jä vain sentakia koska hän ei
maininnut — mutta kyllä kreikkalainen Xenophon, hra Diihring! — “rajoja”, “jotka markkinain kunkinaikainen laajuus
asettaa ammattilajien haarautumiselle ja erikoistoimintojen
teknilliselle jaottamiselle... tämän rajan käsittäminen on vasta
sellaista tietoa, jonka mukana muutoin tuskin tieteelliseksi mai
nittava aatos tulee talousopillisesti huomattavaksi totuudeksi”.
Hra Diihringin niin halveksima “professori” Roscher on to
siaan vetänyt tämän “rajan”, jonka yhteydessä työnjaon aatteesta
vasta muka tulee “tieteellinen” ja sentakia tehnyt Adam Smit
hin selvästi työnjaon lain keksijäksi. Yhteiskunnassa, jossa tava
ratuotanto on vallitsevana tuotantotapana, ovat “markkinat”
olleet “liikemiesten” keskuudessa hyvin tunnettuna “rajana” —
puhuaksemme kerrankin hra Duhringin tavoin. Mutta enemmän
kuin “tieto ja totUnnaisuuden vaisto” tarvitaan, ennenkuin voi
katsella asiaa niin, että markkinat eivät ole luoneet kapitalis
tista työnjakoa, vaan päinvastoin aikaisempien yhteiskunnal
listen yhteyksien pirstoontuminen ja sitä seurannut työnjako
luovat markkinat. (Katso “Pääoma” I, luku 24, kohA 5: Koti
maisten markkinoiden luominen teollisuuspääomalle.)
“Rahan osuus on kaikkina aikoina ollut ensimäinen pääkannustin taloudellisiin (!) ajatuksiin. Mutta mitä tiesi joku Aristo
teles tästä osuudesta? Ilmeisesti ei mitään muuta kuin mikä on
siinä kuvitelmassa, että vaihto rahan välityksellä on seurannut
alkuperäistä luontaisvaihtoa”.
Kun “joku” Aristoteles ottaa löytääkseen rahan kaksi kiertokulkumuotoa, toisen, jossa raha esiintyy pelkästään kiertoku
lun välineenä, ja toisen jossa se toimii rahapääomana, niin ilmai
see hän täten, hra Duhringin mukaan, “vain moraalista vasten
mielisyyttä”. Kun “joku” Aristoteles harhautuu jopa analysoi
maan rahaa arvomitan “rollissaan” ja tosiaan asettaa oikein
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tämän opille rahasta niin ratkaisevan kysymyksen, niin vaike
nee “joku” Diihring, ja tosin hyvällä salaisella syyllä, mieluim
min tyyten tuollaisesta kuulumattomasta rohkeudesta.
Lopputulos: Diihringin “muistiin merkinnän” peilikuvassa on
Kreikan vanhalla ajalla todellakin “vain aivan tavallisia aattei
ta” (s. 25), jos tuollaisella “naiviudella” (s. 29) vielä on mitään
yhteistä tavallisten taikka epätavallisten aatteiden kanssa.
«
Hra Diihringin luku merkantilismista on paras lukea “origi
naalista”, s. o. F. Listin kirjasta “Kansallinen systeemi”, luku 29:
“Teollisuussysteemi, jota koulukunta väärin nimittää merkantiilisysteemiksi”. Kuinka huolellisesti hra Diihring tässäkin osaa
välttää kaikkea “tieteellisyyden ulkonäköäkin”, sen osoittaa m.m.
seuraava:
List, luku 28, “italialaiset kansantaloustieteilijät”, sanoo: “Ita
lia on käynyt kaikkien nykyaikaisten kansakuntien edellä niin
käytännössä, kuin poliittisen taloustieteen teoriassa”, ja mainitsee
sitten “ensimäisenä poliittisesta taloustieteestä erikoisesti Itali
assa kirjoitettuna teoksena Antonio Serran, Neapelista, kirjoituk
sen keinoista, joilla kuningaskunnille luodaan kullan ja hopean
ylijäämä (1613)”. Hra Diihring ottaa tämän huolettomasti vas
taan, ja saattaa Serran Breve trattato’a “pitää tavallaan otsikkokirjoituksena taloustieteen uudemman esihistorian sisäänkäytä
vällä”. Tähän “belletristiseen moskaan” rajottuu todellakin hä
nen Breve trattaton tarkastelunsa. Onnettomuudeksi oli asia
todellisuudessa toisin, ja v. 1609, siis neljä vuotta ennen Breve
trattatoa ilmestyi Thomas Mun’in “A Discourses of Trade etc.”.
Tällä teoksella oli heti ensimäisenä painoksena se erikoinen
merkitys, että se on tähdätty alkuperäistä, silloin vielä Englan
nissa valtiokäytäntönä puolustettua möhetaarisifsleemiä vastaan,
siis esittää merkantiilijärjestelmän tietoisen erottautumisen emäjärjestelmästään. Jo ensimäisessä muodossaan ilmestyi teos
useampina painoksina ja oli sillä välitön vaikutus lainsää
däntöön. Tekijän kokonaan uudelleen muokkaamana ja hänen
kuolemansa jälkeen v. 1664 ilmestyneenä painoksena säilyi se
edelleen sata vuotta merkantilistisena evankeliumina. Jos mer
kantilismilla siis on joku käänteentekevä teos “tavallaan otsikkokirjoituksena sisäänkäytävällä”, niin on se tämä, ja juuri siksi
tämä ei lainkaan ole olemassa hra Diihringin “arvosuhteet san
gen huolellisesti huomioon ottavalle historiankirjoitukselle”.
Nykyaikaisen poliittisen taloustieteen perustajasta Pe//y’sta
tiedottaa hra Diihring meille, että hänellä oli “melko määrä
väliäpainoista ajattelutapaa", edelleen “sisäisten ja hienompien
käsite-erojen tajun puute”... “ketterä mies, joka paljon tietää,
multa siirtyy kevyesti toisesta toiseen ilman että mihinkään aja
tukseen syvällisemmällä tavalla juurensa kiinnittäisi”... hän
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“järkeilee kansantaloudellisessa suhteessa vielä perin karkeasti”
ja “päätyy naiviuksiin, joiden ristiriitaisuus... saattaa kyllä
viehättää vakavampaakin ajattelijaa”. Kuinka armollista alen
tumista siis onkaan se, että “vakavampi ajattelija” hra Dühring
ylipäänsä ottaa pannakseen merkille “jonkun Petty’n”! Ja mil
lä tavalla panee Dühring hänet merkille?
Pettvn väitteitä “työstä ja jopa työajasta arvon mittana, josta
hänellä löytyy epätäydellisiä jälkiä”, ei mainita tämän lauseen
ulkopuolella enää lainkaan. Epätäydellisiä jälkiä. Kirjassaan
Trcatise on Taxes and Contributions (ensimäinen painos v. 1662)
antaa Petty täysin selvän ja oikean analyysin tavarain arvonsuuruudesta. Kun hän sitä lähinnä havainnollistuttaa esimerkillä
yhtä paljon työtä vaatineiden jalojen metallien ja viljan yhtäläi
sistä arvoista, lausuu hän ensimäisen ja viimeisen “teoreettisen”
sanan jalojen metallien arvosta. Mutta hän sanoo myös määrä
tysti ja yleensä että tavaroiden arvon mittaa yhtäläinen työ
(equal lahor). Hän sovelluttaa havaintoaan erilaisten, osittain
sangen mutkikkaiden probleemien ratkaisuun, ja vetää paikotellen eri tilaisuuksissa ja eri kirjoituksissa, silloinkin kun pääväitettä ei toisteta, tärkeitä johtopäätöksiä siitä. Mutta hän sanoo
myös heti ensimäisessä kirjoituksessaan:
“Tämä (arvio yhtäläisen työn kautta), väitän minä, on arvo
jen vertailun ja punnituksen perusta; kuitenkin on päällysra
kenteessa ja tämän käytännöllisessä soveltamisessa, sen myön
nän, paljon sekavaa ja mutkikasta”. Petty on siis ylitä varmasti
tietoinen löytönsä tärkeydestä kuin vaikeuksista sen yksityiskoh
taisessa käytössä. Sentähden yrittää hän myös tuista tietä eräis
sä osaistarkoituksissa. Piti nimittäin löytää luonnollinen tasapainosuhde (a natural Par) maan ja työn välillä, niin että arvo voi
daan ilmaista “kumpaisessakin näistä kahdesta taikka vielä pa
rempi jos molemmissa”. Erehdys itse on nerokas.
Hra Dühring 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”; s.o. joista “edellä” ei ole mainittu mitään paitsi että
“jäljet” ovat “epätäydellisiä”. Tämä on sangen kuvaava hra
Dühringin tapa, “edellä” heittää jostakin asiasta joku sisällyk
setön lauseparsi, jotta “jälkeen” voisi lukijalle uskotella, että tä
mä on jo “edellä” saanut tiedon pääasiasta, jonka ohitse hra
Dühring tosiasiassa edellä ja jälkeen livahtaa.
Mutta Adam Smithillä löytyy muutakin kuin vain “jäljet”
’’vastakkaisesta käsityksestä” arvokäsitleestä, eikä vain kaksi,
vaan jopa kolme, ja aivan tarkasti ottaen jopa neljä jyrkästi
vastakkaista käsitystä arvosta, ja ne aivan sovussa rinnakkain
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ja peräkkäin. Mutta se mikä on luonnollista poliittisen talous
tieteen perustanlaskijalla, joka pakostakin hapuilee, kokeilee,
kamppailee vasta muovautumassa olevan aatoskaaoksen parissa,
se voi näyttää oudolta kirjailijalla, joka seuloen tekee yhteen
vetoa yli puolentoista vuossadan tutkimuksista sen jälkeen, kun
näiden tulokset ovat jo osittain siirtyneet kirjoista yleiseen tietoi
suuteen. Ja tullaksemme suuresta pieneen: kuten näimme, an
taa hra Dühring itse meille niinikään viisi eri arvolajia valinnan
varalle, ja niiden kera yhtä monta vastakkaista käsitystä. Tosi
aan, “jos hän itse olisi syvällisemmin ajatellut” niin ei hän olisi
nähnyt noin paljon vaivaa heittääkseen lukijansa Pettyn aivan
selvästä arvokäsityksestä takaisin hirvittävään sekasotkuun.
Aivan perusteltu, ikäänkuin yhdestä kappaleesta valettu teos
on Pettyn Quant ui umcunque concerning Money, julkaistu 1682,
kymmenen vuotta myöhemmin kuin hänen kirjansa Anatomy
of Ireland (tämä ilmestyi ensikerran 1672, eikä 1691, niinkuin
hra Dühring kopioi “kysytyimmistä kompiloiduista käsikirjois
ta”). Tässä ovat tyyten kadonneet merkantilististen katsomuk
sien viimeisetkin jäljet, joita hänen muissa teoksissaan tavataan.
Se on sisältönsä ja muotonsa puolesta pieni mestariteos, ja juuri
siksi hra Dühring ei ole sitä edes maininnut. On kyllä aivan
luonnollista, että tämän nerokkaimman ja omaperäisemmän
taloustutkijan suhteen voi tuollainen pöyhistelevä koulumestarinomainen keskimittaisuus vain julistaa nurisevaa tyytymättö
myyttään, voi vain suuttua siitä että teoreettiset neronleimauk
set eivät marssi esiin järjestetyssä rivissä valmiina “aksioomeina”, vaan pikemminkin pulpahtavat siroteltuina esiin “iaa’an”
käytännöllisen materiaalin, esim. verojen syvällisestä tutkimuk
sesta.
Samoin kuin Pettyn varsinaisia talousopillisia teoksia, samoin
kohtelee hra Dühring hänen “Poliittisen aritmetiikan”, vulgo
tilaston perusteinaan. Halveksuvia olankohotuksia Peityn käyt
tämien metoodien erikoisuuden johdosta! Kun muistetaan ne
eriskummalliset metoodit, joita Lavoisier tällä alalla sovelsi
vielä sata vuotta myöhemmin, kun muistetaan kuinka pitkä vä
limatka erottaa vielä nykyisen tilaston siitä päämäärästä, jonka
Petty sille suurin piirtein hahmotteli, näyttää tuollainen itserakas
kaikkitietäväisyys, kaksi vuosisataa post festum, verhoamatto
malta typeryydeltä.
Pettyn merkitsevimmät aatteet, joista hra Dühring “yritykses
sä” ei havaitse jälkeäkään, ovat Duhringin mukaan vain irralli
sia huomautuksia, tilapäisajatuksia, satunnaisia lausuntoja, joil
le vasta meidän aikanamme, repäisemällä ne sitaatteina irti yh
teyksistään, on muka annettu niihin sellaisinaan lainkaan sisäl
tymätön merkitys,' jotka siis myöskään poliittisen taloustieteen
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todellisessa historiassa eivät näyttele mitään osaa, näyttelevät
osaa vain niissä nykyaikaisissa kirjoissa, jotka ovat hra Diihringin juurtavan kritiikin ja “suuren tyylin historiankirjoituksen”
tason alapuolella. Ryhtyessään “yritykseensä” on hän nähtävästi
pitänyt silmällä niin herkkäuskoista lukijapiiriä; jonka päähän
ei pälkähdä ryhtyä tarkistamaan hänen väitettään. Palaamme
kohta tähän takaisin (Locken ja North’in yhteydessä), mutta
ensin täytyy meidän ohimennen silmäillä Boisguillebertia ja
Law’ta.
Ensimainitun suhteen nostamme esiin ainoan hra Duliringille
kuuluvan löydön. Hän on paljastanut aikaisemmin huomaamat
toman yhteyden Boisguillehertin ja Lawn kesken. Boisguilleberl nimittäin väittää, että jalot metallit voitaisiin korvata luot
torahalla (un morceau de papier) normaalien rahantoimintojen
aikana, joita raha suorittaa tavaratuotannon sisällä. Law sitä
vastoin kuvittelee että näiden “paperipalasten” jokainen “enentyminen” muka enentää kansakunnan rikkautta. Tästä seuraa
hra Duhringin mielestä, että Boisguillehertin “käänteeseen kät
keytyy jo merkantilismin uusi käänne” — toisin sanoin, sisäl
tyy jo Law. Tämä todistetaan päivänselvästi seuraavalla tavalla:
“Oli vain omaksuttava “pelkille paperipaloille” tämä sama rolli,
jota jalojen metallien oli pitänyt esittää, ja näin oli heti saatu
aikaan merkantilismin muodonvaihdos”. Samalla lavalla voi
daan heti saada aikaan enon muodonvaihdos tädiksi. Hra Duhring tosin liittää tähän lieventävästi: “Boisguillebertilla ei kyllä
ollut tätä aikomusta”. Mutta hitto vieköön, kuinka hänellä voi
ollakaan aikomusta korvata oma ratsionalistinen käsityksensä
jalojen metallien rahantehtävästä merkantilistien taikauskoi
sella käsityksellä, koska hänen käsityksensä mukaan jalot metal
lit olivat tuossa tehtävässä korvattavissa paperilla? — Kuitenkin,
jatkaa hra Duhring samassa vakavan koomillisessa äänilajis
saan, “kuitenkin on sentään myönnettävä, että tekijällämme on
siellä täällä sattuvia onnistuneita huomautuksia” (s. 83).
Law’n suhteen onnistuu hra Duliringille vain “tosiaan sattuva
huomautus”: “Lawkaan ei ole käsitettävällä tavalla koskaan ky
ennyt tyyten poistamaan viimeistä perustetta” (nimittäin “jalo
jen metallien perustaa”), “mutta hän jatkoi setelinantoa äärimäisyyteen asti, s.o. kunnes ajoi koko systeemin 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 jalometalliperustan poistainistarkoituksessa.
Tullaksemme jälleen Pettyyn ja siihen vähäpätöiseen osaan,
jota hra Diihring panee hänet taloustieteineen historiassa esit
tämään, tahdomme ensin kuulla, mitä Pettvn lähimmistä seu-
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raajista Lockesta ja Northista meille kerrotaan. Samana vuon
na, 1691, ilmestyivät Locken Considerations on Lowering of
Interest and Raising of Money ja North’in Discourses Upon
Trade.
“Mitä hän (Locke) kirjoitti korosta ja rahasta se ei mennyt
niiden refleksien puitteiden yli, jotka merkantilismin vallitessa
valtioelämän tapahtumiin nojautuneina olivat tavallisia”
(s.64). Tämän “selonteon” lukijalle pitää nyt käydä päivänsel
väksi, minkätakia Locken “Lowering of Interest” valtasi 18.
vuossadan toisella puoliskolla niin merkityksellisen vaikutuksen
poliittiseen taloustieteeseen Ranskassa ja Italiassa, vieläpä sen
eri suuntiin.
“Korkokannan vapaudesta olivat monet liikemiehet ajatelleet
samaan tapaan (kuin Locke) ja suhteiden kehityskin taivutti
pitämään korkoraj otuksia epäpätevinä. Aikana, jona eräs
Dubley North saattoi kirjoittaa kirjansa Discourses upon
Trade vapaakaupan suuntaan, täytyi jo ikäänkuin ilmassa
olla paljon sellaista, josta teoreettinen oppositsio korkoraj otuksia
vastaan ei näyttänyt mitenkään kuulumattomalta” (s.64).
Locken oli siis vain ajateltava tämän taikka tuon samaan
aikaan eläneen “liikemiehen” ajatuksien mukaan taikka
siepattava paljon hänen aikanaan “ikäänkuin ilmassa olevaa”
kyetäkseen teoretisoimaan korkokannan vapaudesta ja ollak
seen sanomatta mitään “kuulumatonta”! Tosiasia kuitenkin
on, että Petty jo v. 1662 kirjassaan Treatise on Taxes and
Contributions asetti koron rahan korkona, jota nimitämme ko
ronkiskonnaksi (rent of money which we call usury) maakorkoa ja talokorkoa (rent of land and houses) vastaan, ja
opetti tilanherroille, jotka tahtoivat laeilla säännöstellä alemmas,
ei tosin maakorkoa, mutta kyllä rahakorkoa, kuinka turhaa ja
hedelmätöntä on laatia porvarillisia, positiivisia lakeja luon
non lakeja vastaan (the vanity and fruitlessness of making
civil positive law against the law of nature). Kirjassaan
Quantulumcunque (1682) selittää hän sentakia koron sään
nöstelyn lakien avulla yhtä järjettömäksi kuin jalojen metal
lien maasta viennin taikka vekselikurssin säännöstelyn.
Samassa teoksessa lausuu hän kerta kaikkiaan pätevät ajatuk
sensa raising of money’sta (yrityksestä antaa esim. 1/2 shil
lingille 1 shillingin nimi lyömällä unssista hopeaa kaksinker
taisen shillinkimäärän).
Locke ja North milteipä vain kopioivat viimeisen kohdan.
Koron suhteen yhtyy Locke Pettyn ajatukseen rahakoron ja
maakoron rinnakkaisuudesta, kun taas North pitemmälle
mennen asettaa koron pääomakorkona (rent of stock) maakorkoa ja pääomaloordit (stocklords) maaloordeja (landlords)
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vastaan. Mutta kun Locke hyväksyy Pettyn vaatiman korkovapauden vain rajotuksin, hyväksyy North sen sellaisenaan.
Hra Duhring ylittää jo itsensäkin, kun hän, vielä kiivaampi
merkantilisti “ovelammassa” mielessä, suoriutuu Dubley
Northin kirjasta Discourses upon Trade huomauttamalla, että
se on kirjoitettu “vapaakaupan suuntaan”. Tuo on sama kuin
jos Harvey’sta sanottaisiin, että hän on kirjoittanut veren
kierron “suuntaan”. Northin teos — puhumatta nyt sen muista
ansioista — on klassillinen, tinkimättömän johdonmukaisesti
kirjoitettu esitys vapaakaupan opeista niin ulkomaisen kuin
kotimaisen kaupan suhteen, mikä v.1691 oli tietysti jotain “kuu
lumatonta” !
Lisäksi kertoo hra Duhring, että North oli “kauppias” ja
lisäksi kehno mies, ja että hänen teoksensa “ei voinut voittaa
mitään suosiota”. Se nyt vielä olisi puuttunut, että tuollainen
teos olisi suojatullijärjestelmän lopullisen voiton aikoina Eng
lannissa voinut voittaa “suosiota” sävynmääräävän roskaväen keskuudessa! Tämä ei kuitenkaan estänyt sen teoreettista
vaikutusta, mikä on nähtävissä hyvin monissa heti hänen jäl
keensä, osin jo 17. vuossadalla Englannissa ilmestyneissä talousopillisissa teoksissa.
Locke ja North osottavat meille, kuinka Pettyn englanti
laiset seuraajat ottivat yksitellen esille ja muokkasivat edelleen
niitä rohkeita otteita, joita Petty oli tehnyt miltei kaikilla po
liittisen taloustieteen aloilla. Tämän prosessin jäljet ajalta
1691—1752 pistävät pinnallisimmankin tutkijan silmään jo sen
kautta, että kaikki tuon ajan merkityksellisemmät talousopilliset teokset liittyvät, myönteisesti taikka kielteisesti, Pettyyn.
Tuo ajanjakso, joka on täynnään omaperäisiä päitä, on sentähden kaikkein merkityksellisin poliittisen taloustieteen ylei
sen syntyhistorian tutkimukselle. “Suuren tyylin historiankir
joitus”, joka leimaa Marxin sovittamattomaksi synniksi sen, että
“Pääomassa” pidetään niin suurta ääntä Pettystä ja tuon ajan
kirjailijoista, pyyhkii sen yksinkertaisesti historiasta pois.
Lockesta, Northista, Boisguillebertista ja Law’sta hyppää se
suoraa päätä fysiokraatteihin, ja tällöin ilmestyy poliittisen
taloustieteen todellisen temppelin sisäänkäytävään — David
Hume. Hra Duhringin suostumuksella palautamme me jälleen
aikajärjestyksen asettamalla Humen fysiokraattien edelle.
Humen talousopilliset “Essays” (yleistajuiset tutkielmat) il
mestyivät v. 1752. Yhteenkuuluvissa tutkielmissa Of Money,
Qf the Balance of Trade, Of Commerce seuraa Hume askel
askeleelta Jacob Vanderlintin kirjaa Money answers all things,
Lontoo 1734. Niin tuntemattomaksi kuin tämä Vanderlint lie
nee hra Duhringille jäänytkin, otetaan hänet kuitenkin huo-
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mioon vielä englantilaisissa talousopillisissa teoksissa XVIII vuossadan lopulla, s.o. Smithin jälkeisenä aikana.
Samoin kuin Vanderlint, samoin Hume käsittelee rahaa pelk
känä arvon merkkinä; hän kopioi milteipä sanallisesti (ja tä
mä on tärkeä seikka, koska hän olisi voinut lainata arvomerkkiteorian monista muistakin teoksista) Vanderlintilta, minkä
takia kauppabalanssi ei voi vakinaisesti olla jollekin maalle
kielteinen taikka myönteinen; hän opettaa, kuten Vanderlint,
balanssin tasapainoa, joka syntyy luonnollista tietä, eri mai
den taloudellisten asemien mukaan; hän propagoi, kuten Van
derlint, vapaakauppaa, ei tosin yhtä rohkeasti eikä johdonmu
kaisesti; samoin kuin Vanderlint, mutta pinnallisemmin, ko
rostaa hän tarpeita tuotannon kannustimena; hän seuraa Vanderlintia siinä, kun omaksuu pankkiseteleille ja kaikille viral
lisille arvopapereille harhauttavan vaikutuksen tavaranhintoihin;
samoin kuin Vanderlint hylkää hänkin luottorahan; kuten
Vanderlint, tekee hänkin tavarain hinnat riippuvaisiksi työn
hinnasta, siis työpalkasta; hän kopioi tältä jopa senkin jär
jettömän väitteen että aarteenkasaaminen muka pitää tava
rain hinnat alhaisina jne jne.
Hra Duhring oli jo kauan oraakkelimaisesti viittaillut tois
ten väärinkäsityksiin Humen rahateoriasta, ja nimenpmaan
uhkaavasti osoittanut Marxia, joka “Pääomassa” oli päälle
päätteeksi poliisisääntöjä rikkoen näyttänyt Humen. salaisen
yhteyden Vanderlintin kanssa ja J. Massien kanssa, josta
alempana tulee puhe.
Tämän väärinkäsityksen suhteen on asia seuraava. Mitä
tulee Humen varsinaiseen raha teoriaan, jonka mukaan raha
on pelkkä arvonmerkki ja sentähden, muutoin samanlaisten
ehtojen vallitessa, tavaranhinnat laskevat samassa suhteessa
kuin kiertokulussa oleva rahamäärä kasvaa, ja kohoavat sa
massa suhteessa kuin tämä laskee, niin voi hra Duhring par
haalla tahdollaankin — vaikka kyllä hänelle ominaisella päi
vänselvällä tavalla — vain matkia harhautuneita edeltäjiään.
Hume taas, kun ensin on mainitun teorian esittänyt, väittää
itseään vastaan (samoin oli tehty jo Montesquieu, samoista
edellytyksistä lähtien), että on toki “varmaa”, että Amerikan
kaivoksien löydön ajoista “on kasvanut Europan kaikkien kan
sojen teollisuus, lukuunottamatta näiden kaivoksien omistajia”,
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 seu
raus kullan ja hopean lisääntymisestä, se kuitenkaan ei seuraa
iätä lisääntymistä välittömästi, vaan on siihen tarpeen joku
aika, kunnes raha ehtii kiertää koko valtiossa ja tekee vaiku-
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tuksensa kaikkiin kansanpiireihin”. Tänä väliaikana vaikut
taa se kyllä teollisuuteen ja kauppaan. Tämän selityksensä
lopussa sanoo Hume, tosin paljon yksipuolisemmin kuin
monet hänen edeltäjistään ja aikalaisistaan, miksi näin on:
“Helppo on seurata rahan etenemistä kautta koko yhteiskun
nan, ja silloin havaitsemme, että sen täytyy kiihottaa joka
miehen ahkeruutta ennenkuin se kohottaa työn hintaa”.
Toisin sanoin: Hume kuvaa tässä sitä vaikutusta, mikä on
kumouksella jalojen metallien arvossa, nimittäin niiden arvon
alentumisen, taikka, mikä on sama asia, jalojen metallien
arvonmitassa tapahtuneen kumouksen vaikutusta. Hän ha
vaitsee aivan oikein, että tämä arvon alentuminen, tavaranhintain vain vähitellen tapahtuvan sopeutumisen yhteydessä,,
vasta viime kädessä “kohottaa työn hintaa”, tavallisella kielellä
sanoen työpalkkoja; siis työläisten kustannuksella (mikä
hänen mielestään on aivan oikein) lisääntyy kauppiaiden ja
teollisuusherrain voitto ja siten “kiihottaa ahkeruutta”. Mutta
varsinaista tieteellistä kysymystä: vaikuttaako ja kuinka vai
kuttaa tavaranhintoihin jalometallien kasvanut lisääntyminen
niiden arvon pysyessä entisellään — tätä kysymystä hän ei it
selleen aseta ja sotkee kaiken “jalojen metallien lisääntymisen”
yhteen niiden arvonmenetyksen kanssa. Hume tekee siis täsmäl
leen niin kuin Marx panee hänet tekemään (“Zur Kritik” s.141).
Tulemme ohimennen vielä takaisin tähän; kohtaan, mutta
sitä ennen käännymme Humen tutkielmaan “Interest”.
Humen selvästi Lockea vastaan suunnattu huomautus, että
korkoa ei säännöstele käsillä oleva kullan määrä, vaan voiton
normi, ja hänen muut selityksensä niistä syistä, jotka määräävät
korkokannan korkeuden tai alhaisuuden — tämä kaikki
löytyy paljon täsmällisemmin ja vähemmän henkevästi sanot
tuna eräässä 1750, kaksi vuotta ennen Humen tutkielmaa il
mestyneessä 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
(Tutkielma luonnollisen korkokannan määräävistä syistä, jossa
käsitellään sir W.Pettyn ja hra Locken käsityksiä tästä esi
neestä). Sen kirjoittaja on J. Massie, eräs monipuolinen ja,
kuten nähdään sen ajan englantilaisesta kirjallisuudesta,
paljon luettu kirjailija. Adam Smithin Selvitys korkokannasta
on lähempänä Massieta kuin Humea. Kumpikaan, ei Massie
eikä Hume tiedä eikä sano mitään “voiton” luonnosta, joka
molemmilla esittää samaa osaa.
“Ylipäänsä” — saarnaa hra Duhring — “on Humen arvos
tamisessa menetelty sangen puolueellisesti ja omaksuttu hänelle
aatoksia, joita hänellä ei lainkaan ollut”. Ja tästä “menette-
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lystä” antaa hra Duhring itse meille enemmän kuin yhden räi
keän esimerkin.
Niinpä esim. alkaa Humen tutkielma korosta sanoilla: “Mitään
ei pidetä varmempana merkkinä jonkun kansan kukoistavasta
tilasta kuin korkokannan alhaisuus, ja aivan oikein; vaikka
minä uskon, että syy siihen on hieman toinen kuin tavallisesti
oletetaan”. Siis heti ensimäisessä lauseessa esittää Hume sen
käsityksen, että korkokannan alhaisuus on muka varmin merkki
jonkun kansan kukoistavasta tilasta, jo hänen päivinään joka
päiväiseksi tulleena yleisenä lauselmana. Ja todellakin Chil•din ajoista oli tällä “aatteella” ollut kokonaista sata vuotta
aikaa tullakseen kansanomaiseksi. Sitävastoin: “Humen käsi
tyksistä korkokannan suhteen on pääasiallisesti kohotetta
vissa esiin aatos, että korkokanta on tilojen (minkä tilojen?)
varma ilmapuntari ja sen alhaisuus milteipä pettämätön merkki
jonkun kansakunnan kukoistuksesta” (s.130). Kuka on se
“puolueellinen” persoonaton muoto, joka tuon aatteen kohot
taa esiin? Hra Duhring itse, ei kukaan muu.
Ohimennen sanoen, kriitillisen historiankirjoittajamme naii
via ihmettelyä herättää se, että Hume onnistuneen aatok
sensa johdosta “ei edes mainitse itseään sen laatijaksi”. Hra
Duhring ei olisi siten tehnyt.
Olemme nähneet, kuinka Hume sotkee jalojen metallien jo
kaisen lisääntymisen niiden sellaisen lisääntymisen kanssa,
mitä seuraa joku arvonalennus," kumous niiden omassa arvossa,
siis tavarain arvonmitassa. Tämä sekaannus oli Humelle väistä
mätön, koska hänellä ei ollut vähäisintäkään käsitystä jalojen
metallien toiminnasta arvonmittana. Eikä hänellä sitä voinut
olla, koska hän ei tiennyt mitään itse arvosta. Sana arvo esiintyy
ehkäpä vain yhden kerran hänen lausunnoissaan, nimittäin
silloin kun hän luulee paikkaavansa Locken erehdystä,
että jaloilla metalleilla muka on “vain kuviteltu arvo”, sano
malla että niillä on “pääasiallisesti fiktiivi arvo”.
Tässä kysymyksessä on hän paljon, paitsi Pettyn, myöskin
monen aikansa englantilaisen alapuolella. Hän osottaa samaa
“takapajuisuutta”, kun hän yhä vielä vanhaan muotitapaan
ylistää “kauppiasta” tuotannon ensimäiseksi kiihottimeksi,
josta jo Petty ajat ennen oli vapaa. Mitä tulee hra Duhringin
vakuutukseen, että Hume muka tutkielmissaan selvittelee
“taloudellisia pääsuhteita”, niin verrattakooupa vain Adam
Smithin siteeraamaa Cantillon’in teosta (ilmestyi samoin kuin
Humen tutkielmat, v.1752, mutta vasta monta vuotta kirjoit
tajan kuoleman jälkeen), niin vallan hämmästyy Humen
talousopillisten teosten ahtaan näköpiirin takia. Huolimatta
hra Duhringin hänelle antamasta patentista jää Hume, kuten
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sanottu, poliittisen taloustieteen alallakin kunnioitettavaksi, mut
ta tällä alalla on hän kaikkea muuta kuin originelli ja sitäkin
vähemmän mikään käänteentekevä. Hänen taloudellisten kirjoitelmiensa vaikutus aikansa sivistyneisiin piireihin ei johtu
nut pelkästään mainiosta esitystavasta, vaan vielä paljon
enemmän siitä, että ne olivat silloin kukkaansa puhkeavan
teollisuuden ja kaupan edistyksellisoptimistista ylistelyä, toi
sin sanoin, silloin englannissa nopeasti ylöspäin pyrkivän kapi
talistisen yhteiskunnan ylistelyä ja siksi niiden täytyi saada
■“suosiota” sen puolelta. Tässä riittäköön lyhyt huomautus.
Jokainen tietää kuinka kiihkeästi Englannin kansan massat
juuri Humen aikoina taistelivat välillisten verojen järjestelmää
vastaan, jota surullisen kuuluisa Robert Walpole suunnitelmal
lisesti toteutti keventääkseen maanomistajien ja ylipäänsä
rikkaiden veroja. Tutkielmassa veroista (of Ta^es), jossa Hume
nimeä mainitsematta väittelee aina läsnäolevaa tiedonanta
jaansa, 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 ahkeruuden ja sääs
täväisyyden kautta, ilman että kohottaa työnsä hintaa”. Tässä
luulee kuulevansa Robert Walpolea itseään, varsinkin jos tähän
vielä liitetään se kohta tutkielmassa “julkisesta luotosta”, jossa
valtiolle lainaajien verottamisen vaikeuden suhteen sanotaan:
“Heidän tulonsa pienentäminen ei tulisi verhotuksi sillä var
jolla, että se olisi pelkkä aksiisi- taikka veroerä”.
Kuten skottilaiselta vain voitiin odottaakin, oli Humen osottama porvarillisen rahanansion ihailu kaikkea muuta kuin pel
kästään platoonista. Lähdettyään kotoaan köyhänä kuin kirkon
rotta raivasi hän tien sievoiseen tuhannen punnan vuosituloon,
minkä hra Diihring miellyttävästi ilmaisee näin (koska tässä
ei ole puhe Petty’stä): “Hän oli hyvän yksityistalouden kautta
sangen niukkojen varojen pohjalla onnistunut pääsemään niin
pitkälle, ettei hänen tarvinnut kirjoittaa kenenkään mieliksi”.
Kun hra Diihring edelleen sanoo: “Hän ei ollut koskaan teh
nyt pienintäkään myönnytystä puolueiden, ruhtinaiden taikka
yliopistojen vaikutukselle”, niin tosin ei tiedetä, että Hume olisi
koskaan tehnyt kirjallisia yhteiskauppoja jonkun “Wagenerin”
kanssa, mutta tiedetään kyllä, että hän oli hellittämätön Wigien
harvainvallan puoluelainen, vallan joka piti korkealla “kirkon
ja valtion”, ja palkkioksi tästä ansiosta sai hän ensin lähetystösihteerin viran Pariisissa ja myöhemmin verrattomasti tärkeämmän ja runsaampitulöisen alivaltiosihteerin viran. “Poliit
tisessa suhteessa Hume oli ja pysyi aina konservatiivina
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ja ankaran monarkistisena mielipiteiltään. Sentähden eivät
vallitsevan kirkon kannattajatkaan niin vihaisesti tuominneet
häntä kuin Gibbonia”, sanoo vanha Schlosser. “Tämä itsekäs
Hume, tämä historian väärentäjä” kuvailee englantilaiset munkit
lihaviksi, perheettömiksi ja aviottomiksi, kerjuulla eläviksi,
“mutta hänellä ei ole koskaan ollut perhettä taikka vaimoa, ja
itse oli hän iso ja lihava, hyvin paksu yhteiskunnan rahoilla li
hotettu herra, ilman että hän olisi koskaan ansainnut nuo rahat
millään todellisella yhteiskunnallisella palveluksella”, sanoo
“karkea” plebeijimäinen Cobbett. Hume on “elämän käytännöl
lisessä järjestämisessä oleellisten piirteiden puolesta hyvin pal
jon jonkun Kantin edellä”, sanoo hra Duhring.
Mutta miksi Humelle on annettu näin liioteltu asema “Krii
tillisessä historiassa”? Yksinkertaisesti siksi, että tällä “vakaval
la ja nokkelalla ajattelijalla” on kunnia olla XVIII vuossadan
Duhring. Kuten Hume on todisteena siitä, että “koko tieteen
haaran (talousopin) luominen on ollut valistuneemman filo
sofian teko”, niin on Humen edeltäjäominaisuudessa paras tae
siitä, että tämä koko tieteenhaara tulee saamaan lähinnä näh
tävissä olevan päätteensä tuossa ilmiömäisessä miehessä, joka
on muokannut tuon pelkästään “valistuneemman” filosofian kaikenvalaisevaksi todellisuusfilosofiaksi ja jolla, aivan kuin Humella, mikä “Saksan maaperällä on tähän saakka vailla esimerk
kiään... huolenpito filosofiasta ahtaammassa mielessä on yhty
neenä tieteellisiin ponnistuksiin kansantalouden alalla”. Tätä
vastaavasti havaitsemme talousoppineena ehkä kunnioitettavan
Humen paisutettuna ensiluokkaiseksi talousopin tähdeksi, jonka
merkityksen on tähän saakka voinut olla tunnustamatta vain se
sama kateus, mikä tähän asti niin itsepintaisesti vaikenee myös
kin hra Duhringin “aikakaudella määräävistä” aikaansaannok
sista.
Kuten tunnettua on fysiokraattinen koulukunta jättänyt meille
Quesnayn “talouden taulussa’’ arvoituksen, jota taloustieteen tä
hänastiset arvostelijat ja historiankirjoittajat ovat turhaan yrit
täneet ratkaista. Tämä taulu, jonka piti selvästi ja havainnolli
sesti esittää fysiokraattien käsitys jonkun maan kokonaisrikkauden tuotannosta ja kiertokulusta, jäi talousopilliselle jälkimaail
malle melko hämäräksi. Hra Duhring ottaa tässäkin antaakseen
meille lopullisen valaistuksen. Hän sanoo: mitä tämä “tuotan
non ja jaon suhteiden talousopillinen kuva Quesnaylla itsellään
merkitsee”, sen voi ymmärtää vain kun “ensin on tarkkaan tut
kinut hänelle ominaisia johtavia käsitteitä”. Tämä on sitäkin
välttämättömämpää, kun näitä on tähän asti esitetty vain “hai-
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Ivvällä epämääräisyydellä” ja itse Adam Smithilläkään niiden
“oleelliset piirteet eivät ole tunnettavissa”. Tästä tavanomaisesta
“kevytmielisestä selonteosta” tekee hra Duhring kerta kaikki
aan lopun. Ja nyt pitää hän lukijaansa pilkkanaan kokonaista
viiden sivun mitan, viiden sivun joilla kaikenlaisten rehentelevien sanakäänteiden, alituisen toistelun ja harkitun epäjärjes
tyksen pitäisi verhota se tosiasia, että hra Duhringillä on ker
rottavana Quesnayn “johtavista käsitteistä” tuskin niinkään pal
joa kuin kertovat “yleisimmät kompiloidut oppikirjat”, joista
hän niin väsymättömästi varoittelee. Tämän johdatuksen “eräs
arveluttavimmista puolista” on se että tässäkin taas tähän asti
vain nimeltään tunnettua taulua ohimennen nuuskaistaan, mut
ta sitten hajotetaan ajatus kaikennäköisiin “refleksioihin” ku
ten esim. “kustannuksen ja tuloksen erotukseen”. Jos tämä ero
tus “tosin ei ole Quesnayn aatoksessa valmiina tavattavissa”,
niin on hra Duhring sitävastoin antava meille salamankirkkaan
esimerkin siitä heti kun hän pitkäksi venytetystä sisäänjohtavasta “kustannuksesta” pääsee merkillisen ahtaaseen “tulok
seen”, selitykseen itse tuosta taulusta. Esitämme nyt kaiken, mul
ta myös sanalleen kaiken, minkä hän katsoo hyväksi Quesnayn
taulusta tiedoksi antaa.
“Kustannuksessa” sanoo hra Duhring: “Hänestä (Quesnaystä)
näytti itsestään selvältä se, että tulos “(hra Duhring on juuri
edellä puhunut ncttotuotteesla)” on käsitettävä raha-arvoksi ja
sellaisena käsiteltävä... hän kytki tuumailunsa (!) heti raha-ar
voihin, jotka hän edellytti maataloustuotteiden myynnin tulok
siksi tuotteiden siirtyessä pois ensimäisistä käsistä. Tällä laval
la (!) operoi hän taulunsa sarakkeissa miljardeilla” (s.o. rahaarvoilla). Näin olemme kolmasti saaneet tietää, että Quesnay
operoi “raha-arvoilla”, “maataloustuotteiden” “raha-arvoilla”,
sisällyttäen noihin tuotteisiin “nettotuotteen” taikka “puhtaan
tulon”. Edelleen tekstissä: “Jos Quesnay olisi astunut todella
luonnollisen tutkimustavan tielle ja jos hän olisi vapautunut
ottamasta lukuun paitsi jalot metallit ja rahamäärät, myöskin
raha-arvot... Mutta hän ottaa lukuun pelkät arvosummat ja ajatteli itsekseen (!) nettotuotteen jo etukäteen jonakin raha-ar
vona”. Siis neljännen ja viidennen kerran: taulussa 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 lan
keaa maakorkona maanomistajalle”. — Vieläkään ei niin askel
ta eteenpäin; multa nyt se tulee: “Toiselta puolen menee nyt
kuitenkin” — tämä “nyt kuitenkin” on tosiaan helmi! — “nettotuote luonnollisena esineenä kiertokulkuun ja sillä tavalla
F. Engels Anti-DJhring — 14
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tulee ainekseksi, jonka kaulta hedelmättömäksi merkitty luok
ka... on ylläpidettävä. Tässä voidaan heti (!) huomata sekavuus,
joka syntyy siitä, että ajatuksen kulun määrää toisessa tapauk
sessa raha-arvo, toisessa esine itse”. — Ylipäänsä näyttää kaikki
tavarankiertokulku sairastavan sitä “sekavuutta”, että tavarat
menevät siihen samanaikaisesti “luonnollisina esineinä” ja “ra
ha-arvoina”. Mutta yhä vielä pyörimme piirissä “raha-arvojen”
ympärillä, sillä “Quesnay tahtoo välttää kansantaloudellisen
tulon kahteen kertaan arviointia”.
Hra Duhringin suostumuksella huomautamme, että Quesnayn
taulun “analyysissä” esiintyvät erilaiset tuotelajit “luonnollisina
esineinä”, ja ylhäällä itse taulukossa niiden raha-arvot. Onpa
Quesnay myöhemmin apulaisensa, abotti Beaudeau'n kautta
sisällyttänyt myös itse tauluun luonnolliset esineet niiden rahaarvojen ohelle.
Näin suuren “kustannuksen” jälkeen lopultakin “tulos”.
Kuultakoon ja hämmästyttäköön: “Kuitenkin käy epäjohdon
mukaisuus” (sen rollin suhteen, minkä Quesnay omaksuu maan
omistajille) “selväksi heti kun kysytään, mitä sitten tulee maakorkona omaksutusta nettotuotteesta kansantaloudellisessa kier
tokulussa. Tässä on fysiokraattien käsitystavalle ja talouden
taululle ollut mahdollinen vain mystisismiin saakka kohoava
sekavuus ja mielivalta”.
Kun loppu on hyvin, niin kaikki on hyvin. Hra Duhring ei
siis tiedä “mitä sitten tulee taloudellisessa kiertokulussa (jota
taulu esittää) maakorkona anastetusta nettotuotteesta”. Taulu
on hänelle “ympyrän neliömäisyys”. Oman tunnustuksensa mu
kaan hän ei ymmärrä fysiokratian aakkosia. Kaiken tämän
kuuman puuron kiertelyn jälkeen, kaiken tuulenpieksämisen,
pitkin ja poikin juoksentelun, ilveilyjen, episoodien, eksytyssyöksyjen, toistelujen ja huumaavien sekotusten jälkeen, joiden piti
valmentaa meitä valtavaan loppuun, “mitä merkitsee taulu Quesnayllä itsellään” — kaiken tämän jälkeen lopuksi hra Duhringin
oma häpeilevä tunnustus, että hän ei sitä itse tiedä.
Vapauduttuaan tästä ahdistavasta salaisuudesta, tästä Horatiuksen mustasta surusta, joka häntä rasitti matkallaan fysiok
raattien maassa, täräyttää “vakava ja nokkela ajattelijamme''
jälleen iloisena torvea: “Ne viivat, joita Quesnay muutoin melko
yksinkertaisessa (!) taulussaan sinne tänne vetelee”, (niitä on
siinä kaiken kaikkiaan kuusi!) “ja joiden pitäisi esittää nettotuotteen kiertokulkua”, panevat ajattelemaan eikö “näiden ih
meellisten pylväsyhdistelyjen teossa” vain liene ollut osallisena
joku matematiikka-kuvittelu, muistuttavat Quesnayn askartelusta
ympyrän neliömäisyyden kera jne. Koska nämä viivat jäävät
hra Duhringille oman tunnustuksensakin mukaan käsittämät-
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tontiksi niiden yksinkertaisuudesta huolimatta, täytyy hänen
mieluisaan tapaansa tehdä ne epäiltäviksi. Sitten voi hän rohke
asti antaa tälle kohtalokkaalle taululle viimeisen iskun: “Kun tar
kastelemme nettotuotetta tältä arveluttavirnmalta puolelta" jne.
Nimittäin sitä pakostakin tekemäänsä tunnustusta, että hän ei
ymmärrä yhtään sanaa Tahleau economique’sta eikä siitä “rol
lista”, jota taulussa esiintyvä nettotuote pelaa — sitä sanoo hra
Diihring “nettotuotteen arveluttavimmaksi puoleksi”! Millaista
hirtehishuumoria!
Mutta jotta lukijamme eivät jäisi niin piinaavaan tietämät
tömyyteen Quesnayn taulusta kuin välttämättömästi ovat ' ne,
jotka ammentavat talousopillisen viisautensa hra Diihringin “ensimäisestä kädestä”, esitämme lyhyesti seuraavaa:
Kuten tunnettua, jakavat fysiokraatit yhteiskunnan kolmeen
luokkaan: 1) tuottava, s.o. todella maanviljelyksessä toimiva
luokka, vuokraajat ja maatyöväki; näitä nimitetään tuottavaksi,
koska heidän työnsä jättää ylijäämän, maakoron. 2) Luokka,
joka anastaa tämän ylijäämän, lukien tähän luokkaan maan
omistajat ja heistä riippuvaiset seurueet, ruhtinaat ja ylipäänsä
valtion palkkaamat virkamiehet sekä myös kirkon kymmenys
ten anastajan erikoisominaisuudessa. Lyhyyden vuoksi sanom
me seuraavassa esityksessä edellistä luokkaa “vuokraajiksi” ja
jälkimäistä “maanomistajiksi”. 3) Teollisuutta harjottava eli ste
riili (hedelmätön) luokka, hedelmätön sentähden koska se fysiokraattien käsityksen mukaan lisää tuottavan luokan sille toi
mittamiin raaka-aineisiin vain saman verran arvoa kuin se itse
kuluttaa tuottavan luokan sille toimittamissa elintarpeissa. Ques
nayn taulun tarkoitus on havainnollisesti näyttää, kuinka jonkun
maan (tosiasiassa Ranskan) vuotuinen kokonaistuote kiertää näi
den luokkien kesken ja palvelee vuotuista uusintamista.
Taulun ensimäisenä edellytyksenä on se, että yleensä on to
teutettuna vuokrausjärjestelmä ja sen mukana suurviljelys sel
laisena kuin tämä ymmärrettiin Quesnayn aikoina, ja tällöin oli
hänellä esikuvana Normandia, Picardie, Ile de France ja eräät
muut Ranskan provinssit. Vuokraaja esiintyy sentähden maata
louden todellisena johtajana, edustaa taulussa koko tuottavaa
{maataviljelevää) luokkaa ja maksaa maanomistajalle maako
ron rahassa. Kaikilla vuokraajilla yhteensä edellytetään olevan
peruspääomaa taikka kalustoa kymmenen miljardia livreä, josta
viides osa eli kaksi miljardia vuosittain korvattavaa liikkuvaa
pääomaa, arvio, jota laadittaessa olivat olleet määräävinä mai
nittujen provinssien paraiten viljellyt vuokratilat.
Muita edellytyksiä ovat: 1) Yksinkertaisuuden takia edellyte
tään hinnat pysyväisiksi ja yksinkertainen uusintaminen; 2)
että kaikki se kiertokulku, mikä tapahtuu vain kunkin luokan
14*
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piirin sisäpuolella, jää ulos suljetuksi ja huomioon otetaan vain
se kiertokulku, mikä tapahtuu luokan ja luokan välillä; 3) että
kaikki ostot taikka myynnit, jotka luokalta loiselle liikevuodea
aikana tapahtuvat, on sisällytetty yhteen kokonaissummaan. Edel
leen muistettakoon, että Quesnayn aikoina Ranskassa, kuten
suuremmassa tai pienemmässä määrin koko Europassakin, talonpoikaisperheen kotiteollisuus tuotti valtavasti suurimman osan
sen tarpeista, ja siksi se edellytetään itsestään selväksi maanvil
jelyksen lisäkkeeksi.
Taulun lähtökohtana on kokonaissato, siksi myös heti ylhääl
lä taulussa esiintyvä vuotuisten maananlimien kokonaistuote
eli maan, tässä tapauksessa Ranskan “koko uusintaminen”. Tär
inän kokonaistuotteen arvomäärä määritellään maataloustuot
teiden keskihintojen mukaan, sellaisina kuin hinnat ovat kauppaakäyvillä kansoilla. Se tekee viisi miljardia livreä, summan»
joka silloin mahdollisten tilastollisten laskelmien mukaan likipitäin ilmaisee Ranskan maataloudellisen kokonaistuotteen rahaarvon. Tämä juuri on se syy, niinkätähden Quesnav taulussaan
“operoi erinäisillä miljardeilla”, nimittäin viidellä, mutta ei vii
dellä Livres tournois.
Koko viiden miljardin arvoinen bruttotuote on siis tuottavan
luokan käsissä, s.o. lähinnä vuokraajain käsissä, jotka ovat sen
tuottaneet panemalla likoon kahden miljardin vuotuisen liikku
van pääoman, kymmenen miljardin peruspääomaa vastaavasti.
Maataloustuotteet, elintarpeet, raaka-aineet jne, jotka tarvitaan
liikkuvan pääoman korvaamiseen, siis myöskin välittömästi
maanviljelyksessä toimivien henkilöiden ylläpitämiseen, otetaan
luontaismuodossa pois kokonaissadosta ja käytetään uudelleen
maataloustuotantoon. Koska, kuten jo sanottiin, on edellytettymuuttumattomat hinnat ja yksinkertainen uusintaminen kerta
kaikkiaan annetussa mittakaavassa, on tämän pois otetun bruttotuotteen osan arvo kaksi miljardia livreä. Tämä osa siis ei me
ne yleiseen kiertokulkuun. Sillä kuten jo huomautettiin, taulus
ta on suljettu pois se kiertokulku, mikä tapahtuu vain kunkin
luokan oman piirin sisällä, eikä eri luokkien välillä.
Kun liikkuva pääoma jo on bruttotuotteesta korvattu jää vielä
ylijäämäksi kolme miljardia, joista kaksi on elintarpeina, yksi
raaka-aineina. Mutta se maakorko, mikä vuokraajien pitää
maanomistajille maksaa, on vain kaksi kolmannesta tästä sum
masta, siis kaksi miljardia. Pian selviää, minkä tähden vain nä
mä kaksi miljardia esiintyvät “nettotuotteen” taikka “puhtaan
tulon” otsikon alla.
Paitsi maataloudellista “koko uusintamista”, arvoltaan viisi
miljardia, joista kolme miljardia menee yleiseen kiertokulkuun»
oh vielä ennen taulussa esitetyn liikunnan alkua olemassa kan-
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san koko “peeule” (säästöraha), kaksi miljardia puhtaana ra
hana vuokraajien käsissä. Näiden suhteen on asianlaita seuraava.
Koska taulun lähtökohtana on maakoron kokonaissumma,
on se myöskin samalla jonkun talousvuoden, esim. v.1758 lop
pupisteenä, jonka jälkeen alkaa uusi talousvuosi. Tämän uuden
talousvuoden aikana jakautuu kiertokulkuun tuleva kokonaistuotteen osa kahden muun luokan kesken monien yksityisten
maksujen, ostojen ja myyntien kautta. Nämä toinen toisiaan
seuraavat, hajanaiset ja koko vuoden mittaan tapahtuvat lii
kunnat on koottu muutamiksi luonteenomaisiksi, joka kerta
koko vuoden kerrallaan käsittäviksi toiminnoiksi — kuten joka
tapauksessa täytyi tehdä taulua varten. Näin onkin sitten v.1758
lopussa vuokraajaluokalle virrannut lakaisin se raha, minkä
tämä oli vuodelta 1757 maakorkona maanomistajille maksanut
(kuinka se tapahtuu, sen osottaa taulu itse), nimittäin kaksi
miljardia ja nämä voi vuokraajaluokka taas v.1759 heittää kier
tokulkuun. Koska, kuten Quesnay huomauttaa, tämä summa on
paljon suurempi kuin todellisuudessa tarvitaan maan (Ranskan)
kokonaiskiertokulkuun, sillä maksut toistuvat aina vain ositel
len, niin edustavat vuokraajien hallussa olevat kaksi miljar
dia livreä kansan kiertokulussa olevan rahan kokonaismäärää.
Maanomistajani luokka, joka pistää maakoron taskuihinsa,
esiintyy lähinnä maksujen kantajan ominaisuudessa, niinkuin
sattumalta on asianlaita vielä nytkin. Quesnay olettaa, että
varsinaiset maanomistajat saavat vain neljä seitsemäsosaa kah
den miljardin maakorosta, kaksi seitsemännestä menee hallituk
selle ja yksi seitsemännes kymmenysten kantajille (kirkolle).
Quesnayn aikoina oli kirkko suurin maanomistaja Ranskassa
ja sai sitäpaitsi kymmenykset kaikesta muusta maaomaisuudesta.
“Steriilin” luokan koko vuoden kuluessa luovuttama liikku
va pääoma (avances annuelles) on raaka-aineina, joiden arvo
on yksi miljardi — vain raaka-aineet, koska työkalut, koneet
jne luetaan tämän luokan omiin tuotteisiin. Mutta ne moninaiset
osat, joita tällaiset tuotteet esittävät itse tämän luokan teollisessa
toiminnassa, sisältyvät tauluun yhtä vähän kuin yksinomaan
tämän luokan piirissä tapahtuva tavarain ja'rahan kiertokul
kukaan. Palkka siitä työstä, jonka kautta steriili luokka muut
taa raaka-aineet teollisuustavaroiksi, on yhtä suuri kuin niiden
elintarppiden arvo, mitkä tämä luokka saa osin välittömästi
tuottavalta luokalta, osin välillisesti maanomistajien kautta.
Vaikka steriili luokka itse jakautuu kapitalisteihin ja palkkatyöväkeen, on se Quesnayn peruskatsomuksen mukaan luokkakokonaisuus, tuottajien luokan ja maanomistajien palkkaama.
Teollinen kokonaistuotanto ja siksi myös sen kokonaiskiertokulku, joka jakautuu satoa seuraavalle vuodelle, on niin ikään
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yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi. Sentähden on edellytetty'»
että taulussa esitetyn liikunnan alkaessa on steriilin luokan
vuotuinen tavaratuotanto kokonaan sen omissa käsissä, että
siis sen koko liikkuva pääoma, s.o. yhden miljardin arvoiset
raaka-aineet, on muutettu tavaroiksi, joiden arvo on kaksi mil
jardia, joista puolet edustaa tämän muuttamisen aikana kulutel
tujen elintarpeiden hintaa. Tässä voitaisiin väittää vastaan;
mutta steriili luokkahan kuluttaa toki myös teollisuuden tuot
teita omiin kotitarpeisiinsa; missä nämä esiintyvät, 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 pi
dättää niistä itsellään niin paljon kuin mahdollista. Se siis myy
kiertokulkuun heitetyt tavarat kalliimmalla kuin niiden todel
linen arvo on ja sen täytyy näin tehdä, koska arvioimme nämä
tavarat niiden tuotannon kokonaisarvoon. Tämä ei kuitenkaan
muuta mitään taulun toteamuksissa, sillä molemmat toiset luo
kat saavat nyt manufakfuurituotteita kerta kaikkiaan vain
näiden kokonaistuotannon arvoa vastaavan summan edestä.
Nyt siis tunnemme näiden kolmen eri luokan taloudellisen
aseman sen liikunnan alussa, jota taulu esittää.
Sen jälkeen kun tuottava luokka on luontaismuodossa kor
vannut liikkuvan pääomansa, on sen hallussa vielä kolme mil
jardia maatalouden kokonaistuotteesta ja kaksi miljardia rahaa.
Maanomistajien luokka esiintyy toistaiseksi vain kahden mil
jardin korkovaatimuksineen tuottavalle luokalle. Steriilin
luokan hallussa on kahden miljardin manufaktuuritavarat.
Kiertokulkua, joka tapahtuu vain kahden luokan välillä näis
tä kolmesta, nimittävät fysiokraatit epätäydelliseksi ja kierto
kulkua, joka tapahtuu kaikkien kolmen luokan kesken, nimit
tävät he täydelliseksi kiertokuluksi.
Siirrymme nyt itse talouden tauluun.
Ensimäinen (epätäydellinen) kiertokulku: Vuokraajat mak
savat maanomistajille, ilman mitään vastasuoritusta, näille
tulevan maakoron kahdella miljardilla rahassa. Toisella näis
tä kahdesta ‘miljardista ostavat maanomistajat elintarpeita
vuokraajilta, joille näin palaa takaisin puolet maakoron mak
suna luovuttamastaan rahasta.
“Analyse du Tableau Economique”ssaan Quesnay ei enää
puhu valtiosta, joka saa kaksi seiisemäsosaa, eikä kirkosta,
joka saa yhden seitsemänneksen maakorosta, koska näiden yh
teiskunnallinen rolli on yleensä tunnettu. Mutta varsinaisten
maanomistajien suhteen sanoo hän, että heidän menonsa, jois
sa esiintyvät myös kaiken heidän palvelusväkensä menot, ovat
ainakin suurimmalta osaltaan hedelmättömiä menoja, poik-
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keuksena se vähäinen osa, mikä käytetään “heidän tilojensa
ylläpitoon ja parantamiseen ja heidän sivistyksensä kohotta
miseen’’. Mutta “luonnollisen lain’’ mukaan on heidän varsinai
sena toimintonaan muka nimenomaan “huolenpito perintö
osansa hyvästä hallinnasta ja kuluista sen ylläpitämistä varten”,
taikka kuten tämä myöhemmin kehittyy, avances foncières,
s.o. kustannuksien suorittaminen valmentaakseen 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 (rahassa) ostavat maanomistajat manu
faktuuritavaroita steriilillä luokalta, ja tämä taas näin saamal
laan rahalla vuokraajilta elintarpeita samalla summalla.
Kolmas (epätäydellinen) kiertokulku. Vuokraajat ostavat ste
riililtä luokalta manufaktuuritavaroita miljardilla livrellä;
suuri osa näistä tavaroista on maanviljelyskaluja ja muita maan
viljelyksessä tarpeellisia tuotantovälineitä. Steriili luokka lä
hettää vuokraajille takaisin saman rahasumman ostamalla
miljardin arvosta raaka-aineita, oman liikkuvan pääomansa
tilalle. Näin ovat vuokraajille virranneet takaisin ne kaksi mil
jardia livreä, jotka he olivat maakoron maksuna luovuttaneet,
ja laskelma on valmis. Ja täten on myös ratkaistu se suuri ar
voitus, “mitä sitten taloudellisessa kiertokulussa tulee maakorkona anastetusta nettotuotteesta”.
Ylempänä oli meillä tuottavan luokan hallussa, prosessin
alkukohdassa, kolmen miljardin ylijäämä. Siitä maksettiin
vain kaksi miljardia neltotuotteena maanomistajille maakorkona.
ylijäämän kolmas miljardi muodostaa koron vuokraajien koko
liikepääomallc, siis kymmenelle miljardille kymmenen pro
senttia. Huomautamme, että tätä korkoa he eivät saa kierto
kulusta; se on heidän hallussaan in natura (luonnossa), ja he
realisoivat sen vain kiertokulun kautta, vaihtamalla sen kier
tokulun avulla arvollaan yhtä suureen summaan manufakluuritavaroita.
Ilman tätä korkoa ei vuokraaja, tämä maanviljelyksen pääpgentti, sijoittaisi ennakkoon liikepääomaansa. Jo tältä kannal
ta katsoen on fysiokraaItien käsityksen mukaan tuon korkoa
edustavan maataloudellisen lisätulon omistaminen vuokraajan
puolelta yhtä välttämätön uusintamisen ehto kuin vuokraajan
luokka itse, ja siksi tätä ainesta ei voida lukea kansallisen
“nettotuotteen” taikka “puhtaan tulon” kategoriaan; silläviimemainittua luonnehtii nimenomaan se, että se on kulutetta
vissa ilman mitään vaikutusta kansallisen uusintamisen välit-
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torniin tarpeisiin. Mutta tämä yhden miljardin rahasto palve
lee Quesnayn mukaan suurimmalta osaltaan vuoden varrella
tarpeellisiksi käyviä korjauksia ja liikepääoman osittaisia uu
distuksia,
edelleen
vararahastona
onnettomuustapauksien
varalta, ja vihdoin, missä se on mahdollista, liike- ja liikkuvan
pääoman suurentamista, kuten maaperän parantamista ja vil
jelyksen laajentamisia.
Koko prosessi on kylläkin “melko yksinkertainen”. Kiertokul
kuun heitettiin: vuokraajat heittivät kaksi miljardia rahassa
maakoron maksuun ja kolmen miljardin arvosta tuotteita,
josta kaksi kolmannesta elintarpeina ja yhden kolmanneksen
raaka-aineina; steriili luokka heitti kahden miljardin arvosta
manufakluuritavaröita. Kahden miljardin arvoisista elintarpeista
kuluttavat maanomistajat ia heistä riippuvaiset puolet, toisen
puolen kuluttaa steriili luokka maksuna työstään. Miljardin
arvoiset raaka-aineet korvaavat steriilin luokan liikkuvan
pääoman. Kiertokulkuun tulleista kahden miljardin arvoisista
manufaktuuritavaroista menee puolet maanomistajille, toinen
puoli vuokraajille, joille se on vain heidän liikepääomansa
koron muuttunut muoto, mikä alunperin on saatu maata
loudellisesta uusintamisesta. Mutta se raha, minkä vuokraaja
on heittänyt kiertokulkuun maakoron maksuna, virtaa hänel
le lakaisin hänen tuotteidensa myynnin kautta, ja näin voi
sama kiertokulku tapahtua seuraavina vuosina uudelleen.
Ja nyt ihmeteltäköön hra Diihringin “tosi kriitillistä”, “tavan
omaisen kevytmielisen seloslustavan” niin mittaamattomasi!
voittavaa esitystä. Sen jälkeen kun hän on viiteen kertaan
peräkkäin salaperäisesti meille toistanut, kuinka arveluttavasti
Quesnay taulussaan operoi pelkillä raha-arvoilla, mikä vielä
lisäksi osottautui valheeksi, pääsee hän lopulta siihen tulok
seen, että heti kun hän on kysynyt, “mitä sitten kansantalo
udellisessa kiertokulussa tulee maakorkona anastetusta nettotuotteesta”, muka “talouden taululle on mahdollinen vain
mystisismiin saakka kohoava sekavuus ja mielivalta”. Olemme
nähneet, että taulu, tämä yhtä yksinkertainen kuin ajalleeu
nerokas esitys vuotuisesta uusin tamisprosessista sellaisena
kuin kiertokulku sen välittää, vastaa aivan tarkasti kysymyk
seen, mitä tästä nettotuotteesta tulee kansantaloudellisessa kier
tokulussa, ja näin jää “mystisismi” ja “sekavuus ja mielivalta”
taaskin yksinomaan hra Duhringille “arvelultavimmaksi puo
leksi” ja hänen fysiokraattisten tutkimuksiensa ainoaksi
“nettotuotteeksi”.
Aivan yhtä hyvin kuin fysiokraattien teorian, tuntee hra
Diihring heidän historiallisen vaikutuksensa. Hän opettaa meille.
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että “Turgofn mukana oli fysiokratia Hanskassa tullut käy
tännöllisesti ja teoreettisesti päätteeseensä”. Mutta se että
Mirabeau oli talousopillisten kalsomustensa puolesta oleellisesti
fysiokraatti, että hän oli perustuslakia säätävässä kokouksessa
ensimäinen auktoriteetti talouskysymyksissä, että tämä kokous
taloudellisissa reformeissa siirsi ison osan fvsiokraattien väi
töksistä teorian alalta käytäntöön, eritoten myös sääti vahvan
veron “ilman vastasuoritusta” maanomistajien anastamalle nettotuotteelle, maakorolle, — kaikki tämä on “jollekin” Diihringille
tyyten olematonta.—
Samoin kuin hra Duhring pyyhki pitkällä viivalla aikajakson
1691 :stä 1752:een yli pois tieltä kaikki Humen edeltäjät, sa
moin pyyhki hän toisella viivalla pois Humen ja Adam Smithin
välillä olevan James Steuartin. Tämän suuresta teoksesta,
joka, sen historiallista tärkeyttä lukuunottamatta, jälkeenpäin
on rikastuttanut poliittisen taloustieteen alaa, ei ole hra Duhringin “yrityksessä” yhtään tavua. Sitävastoin heittää hän
Steuartia vahvimmalla häväistyssanalla, minkä sanavarastos
taan löytää, sanoen että tämä oli "joku professori” Adam
Smithin aikoina. Ikävä vain, että tämä häväistys on pelkkää
keksintöä. Steuart oli todellisuudessa skotlantilainen suurmaanomistaja, joka karkotettiin Iso-Britanniasta oletetun osal
listumisensa takia Stuartien salaliittoon, ja tutustui pitkänä
oloaikanaan ja matkoillaan mannermaalla eri maiden taloudel
liseen tilaan.
Lyhyesti: “kriitillisen historian” mukaan oli kaikilla varhai
semmilla talousoppineilla vain se arvo, että ne joko olivat vain
“ituja* hra Diihringin syvemmälle, “perustanlaskevalle” tutki
mukselle, taikka kelvottomuutensa takia vasta oikein kohottavat
tämän arvoonsa. On niitä sentään talousopeissakin sankareita,
jotka eivät anna pelkkiä “ituja” “syvemmälle perustanlaskulle”, vaan myös “väittämiä”, joista tämä, kuten luonnonfilo
sofiassa sanotaan, ei ole “kehitetty”, vaan “komponeerattu”:
nimittäin “vertojaan vetämättömästi
etualalle
kohoava”
List, joka saksalaisten tehtailijani hyödyksi ja iloksi paisutti
“valtavammiksi” sanoiksi erään Ferrierin ja muiden “nokkelat”
merkantilistiset opit; edelleen Carey, joka seuraavassa väitteessä
paljastaa viisautensa oikean ytimen: “Ricardon systeemi
on eripuraisuuden systeemi... se johtaa luokkien vihamieli
syyden syntymiseen... hänen teoksensa on demagoogin käsi
kirja, demagoogin joka pyrkii valtaan maiden jakamisen, sodan
ja ryöstämisen kautta”; ja vihdoin kaiken hyvän päätteeksi
Lontoon Cityn sotkumestari Mac Leon.
Tämän jälkeen menettelisivät ihmiset, jotka tahtovat nykyi-
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syydessä ja lähinnä nähtävässä tulevaisuudessa tutkia poliit
tisen taloustieteen historiaa, sittenkin huomattavasti paremmin,
jos tutustuisivat “vesitettyihin tuotteisiin”, “yleisimmin käy
tettyjen kompiloitujen oppikirjojen” “latteuksiin” ja “veteliin
kerjäläissärpimiin”, kuin jos he turvautuvat hra Diihringin
“korkean tyylin historiankirjoitukseen”.
Mikä nyt on lopputuloksena analysoituamme hra Diihringin
“omaa luomaa” poliittisen taloustieteen “systeemiä”? Ei muuta
kuin se tosiasia, että kaikilla suurilla sanoilla ja sitäkin suu
remmilla lupauksilla meitä on petetty samoin kuin “filosofi
assa”. Arvoteoria, tämä “talousopillisen systeemin kelpoisuuden
koetinkivi”, typistyi siihen, että hra Diihring ymmärtää arvolla
viittä aivan erilaista ja keskenään jyrkästi ristiriitaista asiaa,
ja paraassa tapauksessa siis itse ei tiedä mitä tahtoo. Niin retevästi julistetut “kaiken talouden luonnonlait” olivatkin pelkkiä
hyvin tunnettuja ja usein vielä väärin ymmärrettyjä kehnom
pia latteuksia. Ainoa taloudellisten tosiasiain selitys, minkä
itse luotu systeemi meille voi antaa, on se että ne muka ovat
“väkivallan” tuloksia, sananparsi jolla kaikkien kansojen filisteri vuostuhannet on lohduttanut itseään kaikissa ikävissä
sattumissa ja josta emme yhtään viisastu. Sen sijaan että
tutkisi tämän väkivallan syntyä ja sen vaikutuksia, vaatii hra
Diihring meitä kiitollisina tyytymään pelkkään sanaan “väki
valta” kaikkien taloudellisten ilmiöiden viimeisenä loppusyynä
ja lopullisena selvityksenä. Kun hänen on pakko antaa lisä
selvityksiä työn kapitalistisesta riistämisestä, esittää hän
ensin sen yleensä nojautuvan pakkoverotukseen ja hintalisäykseen, hyväksyen tässä kokonaan Proudhonin “ennakkovähennyksen” (prélèvement), tämän jälkeen erikoisesti selvittääk
seen sen hyväkseen käyttäen Marxin oppia lisätyöstä, lisätuot
teesta ja lisäarvosta. Hän siis kykenee onnellisesti sovittamaan
yhteen kaksi aivan ristiriitaista katsomuskanlaa kopioimalla
ne molemmat yhteen menoon. Ja samoin kuin filosofiassa
hän ei löydä kyllin karkeita sanoja samasta Hegelistä, jonka
ajatuksia hän, mataloittaen niitä, lakkaamatta käyttää, sa
moin on “kriitillisessä historiassa” Marxin pohjaton sättiminen
vain verhona tosiasialle, että kaikki edes jossain määrin
järkevä, mitä hänen “Kurssissaan” pääomasta ja työstä sanataan, on samoin mataloitettua plagiointia Marxilta. Tietämät
tömyys, jolla “Kurssissa" asetetaan sivistyskansojen historian
alkuun “suuri tilanomistaja” ja joka ei tiedä mitään suku- ja
kyläyhteisöjen maan yhteisomistuksesta, josta kaikki historia
todellisuudessa alkaa — tämä nykyään miltei käsittämätön
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tietämättömyys vielä melkein kalpenee sen tietämättömyyden
rinnalla, joka “Kriitillisessä historiassa” niin vahvasti itseään
hyväilee “historiallisen näköpiirin universaalina laajuutena”
ja josta olemme antaneet vain pari hirveätä esimerkkiä. Sa
nalla sanoen: ensin “kustannuksina” tavaton määrä itsensä
ylistelyä, markkinameluisia torventörävksiä, yhä ylet töinäni pii
lupauksia; ja sitten “tulos” — pelkkä nolla

KOLMAS OSA

SOSIALISMI
I. Historiallista

Johdannossa näimme, kuinka 18.vuossadan ranskalaiset filosoofit, vallankumouksen valmentajat, vetosivat järkeen kaiken
olevaisen ainoana tuomarina. Piti pystytettämän järjellinen
■valtio, järjellinen yhteiskunta, armotta oli kumottava kaikki
mikä oli ristiriidassa ikuisen järjen kanssa. Näimme niinikään,
että tuo ikuinen järki olikin todellisuudessa vain juuri niihin
aikoihin porvariksi kehittyvän keskiporvarin
ihanteellistettu
järki. Kun sitten Ranskan vallankumous oli toteuttanut tuon
järjellisen yhteiskunnan ja järjellisen valtion, ei uusista laitok
sista sentään tullutkaan niin ehdottoman järjellisiä, niin järki
peräisiä kuin ne olivatkin aikaisempiin olotiloihin verraten.
Järjenvaltio oli ajautunut täydellisesti karille. Rousseaun yhteis
kuntasopimus oli saanut todellistumisensa kauhunajassa, josta
porvaristo, lakattuaan uskomasta omaan poliittiseen kykyynsä,
pakeni ensin direktiooriohallituksen turmelukseen ja lopulta
Napoleonin despotismin turviin. Luvattu ikuinen Kauha oli
muuttunut
loppumattomaksi
valloitussodaksi.
Järjelliselle
yhteiskunnalle ei käynyt sen paremmin. Rikkaan ja köyhän
vastakohta, sen sijaan että olisi ratkennut yleisessä onnessa,
olikin käynyt terävämmäksi sen kautta, että oli poistettu sil
tana olleet ammattikuntain ja muut etuoikeudet ja sitä lieven
tävät kirkolliset hyväntekeväisyyslaitokset (nyt todellisuudeksi
tullut “omaisuuden vapaus” feodaalisista kahleista esiintyi
pikkuporvareille ja pientalonpojille vapautena myydä suurpää
oman ja suurmaanomistuksen tuhoama pikkuomaisuutensa
juuri näille isoille herroille, ja siten muuttui pikkuporvareille
ja pientalonpojille vapaudeksi omaisuudesta); teollisuuden
nopea nousu kapitalistisella pohjalla kohotti työtätekevien
joukkojen köyhyyden ja kurjuuden yhteiskunnan elinehdoksi.
(Rahalla maksaminen tuli yhä enemmän ja enemmän, kuten
Carlyle sanoi, yhteiskunnan ainoaksi yhdyssiteeksi.) Rikosten
¡määrä lisääntyi vuosi vuodelta. Jos aikaisemmin julkisesti ja
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julkeasti harjoitetut feodaaliset paheet eivät tosin olleet pois
tetut, niin kuitenkin toistaiseksi tungetut taka-alalle, niin sitä
rehevämpään kukoistukseen pulpahtivat porvarilliset paheet,
joita siihen asti oli vain salassa harjotettu. Kauppa kehittyi yhä
enemmän ja enemmän petkutukseksi. Vallankumouksellinen
tunnus “veljeys” toteutui kilpakamppailun juonitteluksi ja
kateudeksi. Väkivaltaisen alistamisen tilalle astui lahjominen,
miekan tilalle ensimäisenä yhteiskunnallisena voimavipuna
tuli raha. Ensi yön oikeus siirtyi feodaaliherroilta porvarilli
sille tehtailijoille. Prostitutsio paisui siihen asti tuntemattomiin
mittoihin. Avioliitto itse jäi nyt, kuten ennenkin, prostitutsion
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. Puuttui enää vain miehet, jotka tämän
pettyneisyyden totesivat, ja nekin tulivat vuossadan vaihteessa.
V.1802 ilmestyivät Saint Simonin “Geneven kirjeet”; 1808
ilmestyi Fourierin ensimäinen teos, vaikka hänen teoriansa pe
rusta oli laskettu jo 1799; tammikuun 1 pnä 1800 otti Robert
Owen vastaan New Lanarkin.
Tuona aikana oli kapitalistinen tuotantotapa ja sen mukana
porvariston ja proletariaatin vastakohta vielä sangen kehitty
mätön. Suurteollisuus oli Englannissa vasta paraikaa syntymässä,
Ranskassa vielä tuntematon. Mutta vasta suurteollisuus kehit
tää toiselta puolen ne selkkaukset, jotka kohottavat pakotta
vaksi välttämättömyydeksi tuotantotavan kumoamisen
paitsi tämän tuotantotavan tuottamien luokkien selkkaukset,
myöskin tämän tuotantotavan luomien tuotantovoimien ja vailitotavan selkkaukset — ; ja suurteollisuus kehittää toiselta
puolen juuri näissä valtavissa tuotantovoimissa myöskin väli
kappaleen näiden selkkauksien ratkaisemista varten. Kun
siis 1800 tienoilla uudesta yhteiskuntajärjestyksestä johtuvat
selkkaukset on käsitettävä vasta tulevaisina, niin koskee tämä
vielä paljon enemmän keinoja näiden ratkaisemiseksi. Kun
Pariisin omistamattomat massat olivat kauhun aikana hetkisek
si kyenneet ottamaan vallan haltuunsa, ja näin kohdistamaan
porvarillisen kumouksen porvaristoa itseään vastaan, olivat
ne siten vain osoittaneet, kuinka mahdoton tämä valta silloi
sissa oloissa ajan pitkään oli. Näistä omistamattomista mas
soista vasta uuden luokan ituna erottuva proletariaatti, vielä
aivan kykenemätön itsenäiseen poliittiseen toimintaan, esiintyi
sorrettuni, kärsivänä säätynä, jolle, kykenemätön kun se oli
itseään auttamaan, oli apu tuotavissa vain ulkoapäin, ylhäältä
päin.
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Tämä historiallinen tila hallitsi myös sosialismin luojia. Kapi
talistisen tuotannon kypsymätöntä tilaa, kypsymätöntä luok
kien tilaa vastasivat epäkypsät opit. Pääkopassa piti tuotettaman
yhteiskunnallisten tehtävien ratkaisu, joka vielä oli kehitty
mättömiin taloudellisiin suhteisiin kätkettynä. Yhteiskunta
tarjosi vain epäkohtia; niiden poistaminen oli ajattelevan
järjen tehtävä. Kysymys oli senvuoksi uuden täydellisemmän
yhteiskuntajärjestyksen keksimisestä ja sen lahjottamisesta
yhteiskunnalle ulkoapäin, propagandan kautta, ja missä mah
dollista mallikokeiden antaman esimerkin kautta. Nämä uudet
yhteiskuntajärjestelmät oli jo etukäteen tuomittu utopioiksi;
mitä pitemmälle yksityiskohtiinsa niitä muokattiin sitä enemmän
täytyi niiden vaipua pelkkään mielikuvitteluun.
Tämän todettuamme emme enää hetkeksikään pysähdy tähän,
nyt jo menneisyyteen kuuluvaan puoleen. Voimme jättää kirjal
liset kamasaksat a la Duhring ylevästi mietiskelemään näitä,
nyt enää vain huvittavia kuvitelmia ja näyttelemään oman
raikkaan ajatustapansa etevämmyyttä näihin “järjettömyyksiin”
verraten. Käymme mieluummin tarkastamaan nerokkaita ajatusituja ja ajatuksia, joita tuon fantastisen kuoren alta kaikkialta
murtautuu esiin, mutta joita nuo sokeat filisterit eivät näe.
Saint Simon oli Ranskan suuren vallankumouksen poika,
joka sen puhjetessa ei vielä ollut kolmenkymmenen ikäinen.
Vallankumous oli kolmannen säädyn voitto, s.o. kansan suuren,
tuotannossa ja kaupassa toimivan massan voitto siihen saakka
»etuoikeutetuista toimettomista säädyistä, aatelistosta ja papistosta.
Mutta kolmannen säädyn voitto paljastui pian vain tämän
säädyn pienen osan voitoksi, poliittisen vallan valloittamiseksi
tämän säädyn yhteiskunnallisesti etuoikeutetun osan, omistavan
porvariston käsiin. Ja tämä porvaristo oli vielä vallankumouksen
aikana nopeasti kehittynyt, se kun keinotteli aatelistolta ja
kirkolta takavarikoiduilla ja sitten myydyillä maaomaisuuk
silla, sekä siten että armeijan varustajat puijasivat kansakuntaa.
Nimenomaan näiden keinottelijain valta saattoi direktooriohallituksen aikana Ranskan ja vallankumouksen perikadon
partaalle ja siten antoi Napoleonille tekosyyn vallankaappauk
seen. Näin otti Saint Simonin päässä kolmannen säädyn ja
»etuoikeutettujen säätyjen vastakohta “työläisten” ja “joutilaiden”
vastakohdan muodon. Joutilaita olivat paitsi vanhat etuoikeu
tetut, myöskin kaikki ne, jotka tuotantoon ja kauppaan osal
listumatta elivät koroillaan. Ja “työläisiä” olivat paitsi palkka
työläiset, myöskin tehtailijat, kauppiaat ja pankkiirit. Varmaa
-oli, että joutilaat olivat menettäneet kyvyn henkiseen johtoon
ja poliittiseen valtaan, ja vallankumous oli tämän lopullisesti
todistanut. Että omistamattomilla ei ollut tätä kykyä, sen
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näyttivät Saint Simonin mielestä todistaneen kauhunajan
kokemukset. Kuka sitten oli johtava ja hallitseva? Saint Si
monin mukaan tiede ja teollisuus,- uuden uskonnollisen liiton
yhteenliittäminä, määrätty, välttämättä mystillinen ja ankaran
hierarkinen “uusi kristinusko”, jonka piti jälleen palauttaa
reformatsion aikana rikottu uskonnollisten katsomuksien yh
tenäisyys. Tieteen muodostivat oppineet, ja teollisuuden taas
aktiiviset porvarit, tehtailijat, kauppiaat ja pankkiirit. Näiden
porvarien piti tosin muuttua jonkinlaisiksi julkisiksi virkamieliiksi, yhteiskunnallisiksi luottainusmiehiksi, mutta työläisten
suhteen säilyttäisivät he käskijän aseman ja myijskin taloudelli
sesti etuoikeutetun aseman. Nimenomaan pankkiirien tehtävänä
piti olla luoton säännöstelyn kautta koko yhteiskunnallisen tuo
tannon säännösteleminen. — Tälläinen käsitys vastasi täydelleen
aikaa, jona Ranskassa suurteollisuus ja sen mukana porvaris
ton ja proletariaatin vastakohta oli paraillaan syntymässä.
Mutta erikoisesti korostaa Saint Simon: hänen mieltään kiin
nostaa kaikkialla ja aina ensiksi “lukuisimpain ja köyhimpien
luokkien” kohtalo (la classe la plus nombreuse et la plus
pauvre).
Saint Simon esittää jo “Geneven kirjeissä” väitteen, että
“kaikkien ihmisten pitää tehdä työtä”. Samassa teoksessa mai
nitsee hän jo, että kauhun aikana oli omistamattomien massojen
valtaa. Hän huudahti niille: “Katsokaapa, mitä Ranskassa
on tapahtunut sinä aikana, jona toverinne siellä ovat olleet
vallassa; he ovat saaneet aikaan nälänhädän”. V.1802 oli
sangen nerokas se havainto, että Ranskan vallankumous oli
luokkataistelua paitsi aateliston ja porvariston, myöskin aate
liston, porvariston ja omistamattomien välillä. V.1816 selittää
hän, että politiikka on tiede tuotannosta, ja ennustaa politiikan
täydellisesti sulavan talouteen. Vaikka se tieto, että taloudel
linen tila on poliittisten laitoksien perusta, ilmenee tässä vasta
idussaan, niin on kuitenkin ihmisien poliittisen hallitsemisen
muuttaipinen esineiden hallitsemiseksi ja tuotantoprosessien
johtamiseksi, siis viime aikoina niin paljon nielua aiheut
tanut valtion poistaminen tässä jo selvästi ilmaistu. Samanlai”
sella etevämmyydellä aikalaisiinsa verraten julistaa hän v.1811,
välittömästi liittoutuneiden Pariisiin marssin jälkeen, ja vielä
1815 satapäiväisen sodan aikana, että Ranskan liitto Englannin
kanssa ja toisessa vuorossa näiden valtojen liitto Saksan kanssa
on rauhallisen kehityksen ja Europan rauhan ainoa tae. Se
että v. 1815 ranskalaisille propagoi liittoa \Vaterloon voittajien
kanssa, se vaati tosiaan hieman enemmän rohkeutta kuin
sanasodan julistaminen saksalaisille professoreille.
Jos Saint Siinonilla havaitsemme katseen nerokkaan ava-
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ruuden, jonka ansio oli että hänen esityksensä jo sisältävät ituina
kaikki ne myöhempien sosialistien ajatukset, jotka eivät koske
neet pelkästään talousoppia, niin Fourierilla näemme oikein
aito ranskalais-henkevän, mutta siitä huolimatta yhtä syvän
arvostelun olevista yhteiskuntatiloista. Fourier ottaa vallanku
mouksen edellisen ajan porvariston ja sen innoittamat profeetat
sekä sen kumousajan jälkeen lahjomat valehtelijat tiukasti
kiinni sanoistaan. Säälimättä paljastaa hän porvarillisen maa
ilman aineellisen ja moraalisen kurjuuden, hän vertaa sitä sekä
varhaisempien valistusfilosoofien loistaviin lupauksiin yhteis
kunnasta, jossa vain järki tulisi hallitsemaan, kaiken onnellistuttavasta sivistyksestä, rajattomasta ihmissuvun täydentymismahdollisuudesta, että myös senaikaisten porvari-ideoloogien
kaunomaaläilevaan puhetulvaan; hän todistaa kuinka noita
yleviä fraaseja kaikkialla vastaa viheliäinen todellisuus, ja
purevasti ivaa fraasin auttamatonta fiaskoa. Fourier ei ole pelk
kä kriitikko, hänen aina iloinen luonteensa tekee hänestä
satiirikon, vieläpä yhden kaikkien aikojen suurimmista satiiri
koista. Vallankumouksen laskukaudella kukkaansa kohonnutta
villiä keinottelua samoin kuin Ranskan kaupan silloin yleistä
kamasaksaluonnetta kuvailee hän yhtä mestarillisesti kuin
hupaisasti. Sitäkin mestarillisempi on hänen kuvauksensa
yhteiskunnallisten suhteiden porvarillisesta muodosta ja naisen
asemasta porvarillisessa yhteiskunnassa. Hän sanoo ensimäisen
kerran, että naisen vapautumisen aste on yhteiskunnan yleisen
vapautumisen mittapuu. Mutta kaikkein suurpiirteisimpänä
esiintyy Fourier yhteiskunnan historian käsityksessään. Hän
jakaa tähänastisen historian neljään kehitysvaiheeseen: villiyden tila, harbaarisuus, patriarkallinen järjestys ja sivilisat
sio, mikä viimemainittu lankeaa yhteen n.k. porvarillisen yh
teiskunnan kanssa, siis lö.vuossadalla alkaneen yhteiskunta
järjestyksen kanssa, ja osottaa, “että sivilisoitu järjestys
kohottaa jokaisen paheen, jota harhaariasteella harjoitettiin
yksinkertaisella
tavalla,
mutkikkaampaan,
kaksimieliseen,
arveluttavaan ja tekopyhään muotoon”, että sivilisatsio liikkuu
“noidutussa kehässä", ristiriidoissa, jotka se yhä uudelleen
tuottaa kykenemättä niitä voittamaan, niin että se aina saa
päinvastaisen tuloksen kuin se tahtoo saada, taikka uskottelee
tahtovansa saada. Niinpä esim. “sivilisalsiossa on köyhyys
tuloksena ylellisyydestä itsestään”.. Kuten näkyy, käsittelee
Fourier dialektiikkaa yhtä mestarillisesti kuin aikalaisensa Hegel.
Yhtä dialektisesti korostaa hän, vastoin silloista käsitystä ra
jattomasta inhimillisestä täydentymiskyvystä, etiä jokaisella
historiallisella asteella on nouseva, mutta myös laskeva
vaiheensa, ja soveltaa tämän käsityksensä myöskin koko ih-
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miskunnan tulevaisuuteen. Samoin kuin Kant toi maapallon
tulevan perikadon luonnontieteeseen, samoin toi Fourier ihmis
kunnan tulevan perikadon historiankäsitykseen.
Samaan aikaan kuin Ranskassa vallankumouksen myrsky
lakasi maata, kävi Englannissa hiljaisempi, mutta silti yhtä
valtava mullistus. Höyry ja työkoneisto muuttivat manufaktuurin uudenaikaiseksi suurteollisuudeksi, ja siten kumouksellistutlivat
porvarillisen
yhteiskunnan
koko
perustan.
Manufaktuutiajau vitkallinen, unelias kehityskulku vaihtui
tuotannon valtavaksi rientomarssiksi. Alati kasvavalla vauhdilla
kävi yhteiskunnan jakautuminen suurkapitalisteihin ja omaisuudettomiin proletaareihin, joiden välillä aikaisemmin vankan
keskisäädyn asemesta vietti nyt epävarmaa elämäänsä käsityö
läisten ja pikkukauppiaiden horjuva massa, tuo väestön eniten
vaihteleva osa. Uusi tuotantotapa oli vasta nousuvaiheensa alku
taipaleella; se oli vielä normaali, oikea, noissa oloissa ainoa
mahdollinen tuotantotapa. Mutta jo silloin synnytti se huutavia
yhteiskunnallisia epäkohtia: sulloi kodittoman väestön suurkau
punkien kurjimmille kulmille, katkoi kaikki perinnäiset sukusi
teet, mursi patriarkalliset suhteet, rikkoi perheen, teetti eritoten
naisilla ja lapsilla ylityötä kauhistuttavassa määrässä, turmeli
siveellisesti työväenluokan suuret joukot, jotka oli äkkiä heitetty
tyyten usiin oloihin, maalta kaupunkiin, maanviljelyksestä teol
lisuuteen, vakaantuneista elämänoloista alituisesti vaihteleviin
epävarmoihin oloihin. Silloin astui reformaattorina esiin 29
vuotias tehtailija, luonteeltaan ylevä ja lapsellisen yksinkertai
nen, mutta samalla synnynnäinen ihmisten johtaja, jolle harvat
vertoja vetävät. Robert Owen oli omaksunut materialististen valistusfilosoofien opin, että ihmisen luonne on toisaalta synnyn- •
näisen organisatsion, toisaalta ihmistä elinaikanaan, mutta eri
toten kehitysvaiheensa aikana ympäröivien olojen tuote.
Useimmat hänen säätytovereistaan näkivät teollisessa vallan
kumouksessa vain epäjärjestystä ja sekasotkua, hyvän tilaisuu
den kalastamiseen sameassa vedessä ja nopeasti rikastumiseen.
Hän näki siinä hyvän tilaisuuden mielilauseensa sovelluttamiseen ja siten järjestyksen aikaansaamiseen tuossa kaaoksessa.
Hän oli tätä jo menestyksellä yrittänyt Manchesterissa ollessaan
tirehtöörinä tehtaassa, jossa oli yli 500 työläistä. V :sta 1800
v:een 1829 johti hän New Lanarckin suurta puuvillakehräämöä
Skotlannissa samaan tapaan, ollen johtavana yhtiökumppanina
ja siten omaten suuremman toimintavapauden, ja niin hyvällä
menestyksellä, että saavutti mainetta koko Europassa. Vähitel
len 2500 kasvaneen, alkujaan mitä sekavimmista ja enimmäk
seen vahvasti demoralisoiduista aineksista kokoonpannun väes
tön muutti hän täydelliseksi mallisiirtolaksi, jossa juopottelu,
F. Engels: Anti-Duhring — 15
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poliisi, vankilat, oikeusjutut, hyväntekeväisyys ja sen tarve olivat
tuntemattomia asioita. Ja tämä kävi yksinkertaisesti siten, että
hän pani ihmiset inhimillisiin oloihin ja eritoten huolellisesti
kasvatutti nousevan sukupolven. Hän oli pikkulasten koulujen
keksijä ja ensimäisenä otti ne täällä käytäntöön. Kahden vuo
den ikäisinä tulivat lapset kouluun ja saivat niin hyvän hoidon,
että niitä oli vaikea enää saada kotio. Kun hänen kilpailijansa
teettivät 13—14 tunnin työpäiviä, tehtiin Lanarckissa IOV2 tun
tisia. Kun puuvillapula pakotti seisauttamaan tehtaan neljäksi
kuukaudeksi, maksettiin joutilaille työläisille täysi palkka. Ja
tämän yhteydessä oli liike paisuttanut arvonsa yli kaksinkertai
seksi ja päälle päätteeksi antanut omistajille runsaat voitot.
Owen ei ollut tyytyväinen tähän. Se olotila, minkä hän oli
työläisilleen hankkinut, ei hänen silmissään ollut vielä läheskään
ihmisarvoa vastaava; “ihmiset olivat minun orjiani”: ne suhteel
lisen suotuisat olot, joihin hän oli heidät saattanut, olivat vielä
kaukana siitä, että olisivat antaneet mahdollisuuden luonteen ja
järjen kaikinpuoliselle ja järkiperäiselle kehittymiselle, puhumat
takaan vapaasta elämäntoiminnasta. “Ja kuitenkin tuotti työtä
tekevä osa näistä 2500 ihmisestä yhteiskunnalle yhtä paljon to
dellista rikkautta kuin tuskin puoli vuosisataa aikaisemmin olisi
voinut tuottaa 600.000 väestö. Kysyin itseltäni: miten käy sille
rikkauden erotukselle, minkä kuluttavat nämä 2500 ja minkä
nuo 600.000 olisivat kuluttaneet?” Vastaus oli selvä. Se oli tul
lut käytetyksi siihen, että laitoksen omistajat saivat 5 % voiton
liikepääomalle ja sitäpaitsi vielä yli 300.000 puntaa voittoa. Ja
mikä piti kutinsa New Lanarckin suhteen, se piti vielä suurem
massa määrin paikkansa Englannin kaikkien tehtaiden suhteen.
“Ilman tätä uutta, koneiden luomaa rikkautta ei olisi voitu käy
dä sotia Napoleonin kukistamiseksi ja aristokraattisten yhteiskuntaperiaatteiden pystyssä pitämiseksi. Ja tämä uusi mahti oli
kuitenkin työväenluokan luomus. “ ’) Tälle kuuluivat sentakia
myöskin hedelmät. Uudet valtavat tuotantovoimat, jotka siihen
asti olivat palvelleet vain yksityisten rikastuttamista ja massojen
orjuuttamista, tarjosivat Owenille perustan yhteiskunnan uudis
tusta varten ja niiden piti työskennellä kaikkien yhteisenä omai
suutena vain kaikkien yhteistä hyvinvointia varten.
Owenin kommunismi syntyi tällaisella puhtaasti liikemiesmäisellä tavalla, niin sanoaksemme kauppamiehen laskelman he
delmänä. Tämän käytännöllisyyteen tähtäävän luonteensa säi
lyttää se kaiken aikaa. Niinpä ehdotti Owen v. 1823 Irlannin
x) Eräästä The Revolution in Mind and Practice, kaikille “Europan punai
sille tasavaltalaisille, komrniiiiisteille ja sosialisteille” osoitetusta ja Ranskan
väliaikaiselle hallitukselle v. 1848, mutta myös “kuningatar Viktorialle ja hänen
vastuunalaisille neuvonantajilleen” lähetetystä mietinnöstä.
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kurjuuden poistamista kommunististen siirtoloiden avulla ja
liitti täydelliset laskelmat perustamiskustannuksista, vuotuisista
menoista ja arvioiduista tuloista. Niin on hänen tulevaisuuden
suunnitelmassaan yksityiskohtien teknillinen muokkaus suoritet
tu sellaisella asiantuntemuksella, että jos kerran hyväksyy Owenin metoodiu yhteiskunnan uudistamisessa, niin yksityiskohtia
vastaan on ammattimiehenkään kannalta vain hyvin vähän sa
nottavaa.
Kehitys kQmmunismiin oli Owenin elämän käännekohta. Niin
kauan kuin hän oli esiintynyt pelkkänä filantrooppina, oli hän
niittänyt vain rikkautta, myötätuntoa, kunniaa ja mainetta. Hän
oli tunnetuin mies Europassa. Paitsi hänen säätytoverinsa, myös
kin valtiomiehet ja ruhtinaat kuuntelivat häntä myötämielisinä.
Mutta lehti kääntyi heti kun hän esiintyi kommunistisine oppeineen. Oli kolme suurta estettä, jotka hänestä näyttivät sulkevan
tien yhteiskunnalliseen uudistukseen: yksityisomistus, uskonto ja
avioliiton nykyinen muoto. Käydessään näiden kimppuun, tiesi
hän hyvin, mikä häntä odotti: yleinen halveksiminen virallisen
yhteiskunnan puolelta, koko yhteiskunnallisen asemansa menet
täminen. Siitä huolimatta kävi hän siekailematta näiden kimp
puun, ja silloin tapahtui kuten hän oli jo etukäteen nähnyt. Vi
rallisen yhteiskunnan kiroamana, lehdistön vaieten tappamana,
köyhtyneenä Amerikassa tekemiensä epäonnistuneiden kommu
nististen kokeilujen tuloksena, joissa hän uhrasi kaiken omaisuutensa, kääntyi hän välittömästi työväenluokan puoleen ja
työskenteli sen keskuudessa vielä kolmen vuoskymmenen ajan.
Owenin nimeen kytkeytyvät kaikki yhteiskunnalliset liikkeet,
kaikki todelliset edistysaskelet, mitkä Englannissa työväen eduk
si otettiin. Niinpä ajoi hän v. 1819, viisivuotisten ponnistusten
jälkeen, lävitse ensimäisen lain naisten ja lasten työn rajottamisesta tehtaissa. Hän johti puhetta ensimäisessä kongressissa, jos
sa koko Englannin trade unionit yhtyivät yhdeksi suureksi am
matilliseksi järjestöksi. Hän järjesti, siirtymistoimenpiteenä yh
teiskunnan täydellistä kommunistista uudistamista kohti, toi
saalta ensimäiset osuuskunnat (kulutus- ja tuotanto-osuuskun
nat), jotka sitten ovat antaneet ainakin sen käytännöllisen todis
tuksen, että niin kauppiaat kuin tehtailijatkin ovat varsin tarpeet
tomia henkilöitä; toisaalta työbasaarit, laitokset työntuotteiden
vaihtamista varten työrahan välityksellä, rahan jonka yksikkönä
oli työtunti; laitokset joiden välttämättä täytyi epäonnistua,
mutta jotka olivat Proudhonin paljon myöhäisemmän vaihtopankin täydellisiä edeltäjiä ja erosivat tästä vain sen kautta, että
eivät pyrkineetkään olemaan kaiken yhteiskunnallisen pahan uni
versaaleja parannuskeinoja, vaan vain ensi askelena yhteiskun
nan paljon jyrkempää uudestijärjestämistä kohti.
15*
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Tällaisia olivat ne miehet, joita suvereeni hra Diihring “viimei
sen asteen lopullisten totuuksiensa’’ korkeuksista katselee niin
kovin halveksuvasti kuin johdannossa esittämistämme muutamis
ta esimerkeistä kävi selville. Ja eräältä puoleltaan tämä halvek
suminen ei olekaan vailla riittävää perustettaan: se nimittäin
oleellisesti nojautuu todella hirvittävään tietämättömyyteen kol
men utopistin kirjoitusten suhteen. Niinpä sanotaan Saint Simonista, että “hänen perusajatuksensa on oleellisesti ollut sattuva,
ja kun jätetään huomiotta eräät yksipuolisuudet tarjoaa se vielä
nyt ohjaavan kannustimen todelliseen luomistyöhön’’. Mutta
vaikka hra Duhring tosiaan näyttää pidelleen käsissään eräitä
Saint Simonin kirjoja, niin saamme näiltä 27 painetulta sivulta
hakea Saint Simonin “perusajatusta” yhtä turhaan kuin aikai
semmin sitä, mitä Quesnayn talouden taulun “Quesnaylla itsel
lään pitäisi merkitä”, ja lopuksi on meidän tyydyttävä fraasiin,
“että mielikuvittelu ja filanttooppinen mielenliikutus... siihen
liittyvinen ylijännitettyine fantasioineen hallitsi Saint Simonin
koko aatepiiriä!” Fourierilta tuntee ja tarkastelee hän vain ro
manttisen yksityiskohtaisia tulevaisuuskuvitelmia, mikä tietysti
“on paljon tärkeämpää” hra Duhringin äärettömän etevämmyyden toteamiseksi Fourieriin verraten kuin sen tutkiminen, kuin
ka Fourier “ohimennen yrittää arvostella todellisia tiloja”. Ohi
mennen! Nimittäin hänen teoksiensa melkein jokaisella sivulla
säkenöivät satiirin ja kritiikin kipinät tuon ylistetyn sivilisatsion viheliäisyydestä. Aivan kuin tahdottaisiin sanoa, että hra
Duhring vain “ohimennen” julistaa hra Duhringin kaikkien ai
kojen suurimmaksi ajattelijaksi. Mitä tulee kahteentoista Robert
Owenille omistettuun sivuun, niin hra Diiliringillä ei tässä asias
sa ole ollut mitään muuta lähdettä kuin filisteri Sargantin laati
ma viheliäinen biografia, Sargantin joka niinikään ei tuntenut
Owenin tärkeimpiä teoksia — avioliitosta ja kommunistisesta
järjestelmästä. Tämän takia hra Duhring voikin häikäilemättä
jopa mennä väittämään, että Owenilla “ei voi olettaa olleen mi
tään päättävää kommunismia”. Jos hra Duhringillä olisi ollut
vain kädessään Owenin kirja “Book of the New Moral World”,
olisi hän siitä löytänyt paitsi kaikkein päättävintä kommunismia,
yhtäläisine työvelvollisuuksineen ja yhtäläisine oikeuksineen
työn tuotteeseen — aina iän mukaan, kuten Owen aina rajottaa,
myöskin täydellisesti muokattuna tulevaisuuden kommunistisen
yhteisöjärjestyksen pohjapiirroksineen, piirustuksineen ja lintuperspektiivistä katsottuna. Mutta kun “sosialistisen aatepiirin
edustajien omien kirjoitusten välitön tutkimus” rajottuu nimik
keiden ja korkeintaan muutamien harvojen teosten mottojen
tuntemukseen, niinkuin rajottuu hra Duhringin tuntemus tässä,
ei kyllä voi ollakaan tuloksena muu kuin tuollainen lattea ja suo-
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rastaan tekastu väite. Eikä Owen ainoastaan julistanut “päättä
vää kommunismia”, hän myöskin kokeili sitä viiden vuoden ajan
(30-luvun lopulla ja 40-luvun alussa) käytännössä Harmony
Hall’in siirtolassa Hampshiressa, ja tämän siirtolan kommunismi
ei päättäväisyytensä puolesta jättänyt mitään toivomisen varaan.
Itse olen tuntenut useampia tähän kommunistiseen mallikokee
seen aikoinaan osallistuneita. Mutta kaikesta tästä, kuten yleen
säkään Owenin toiminnasta vv. 1836 ja 1850 välillä ei Sargant
tiedä yhtään mitään, ja siksi jää myös hra Duhringin “syvempi
historiankirjoitus” pikimustaan tietämättömyyteen. Hra Duhring
nimittää Owenia “kaikissa suhteissa filantrooppisen tungettelevaisuuden todelliseksi hirviöksi”. Mutta kun samainen hra Duh
ring kertoilee meille sellaisten kirjojen sisällöstä, joista hän tun
tee tuskin otsikon ja moton, emme me sittenkään millään muotoa
sanoisi että hän on “kaikissa suhteissa tietämättömän tungettelevaisuuden todellinen hirviö”, sillä meidän suussamme olisi se
“hävyttömyyttä”.
Olemme nähneet, että utopistit olivat utopisteja koska he ei
vät voineet muuta olla aikana, jolloin kapitalistinen tuotanto
tapa oli vielä niin vähän kehittynyt. Heidän oli pakko päässään
rakennella uuden yhteiskunnan aineksia, koska nämä ainekset
eivät vanhassa yhteiskunnassa itsessään vielä olleet tulleet yleen
sä nähtäviksi; uutisrakennuksensa peruspiirteitä varten oli hei
dän pakko rajottua vetoamaan järkeen, koska he eivät vielä voi
neet vedota aikansa historiaan. Mutta kun nyt, lähes 80 vuotta
heidän esiintymisensä jälkeen, näyttämölle astuu hra Duhring
vaatien, että uuden yhteiskuntajärjestyksen “määräävä” systeemi
ei ole kehitettävissä olevasta historiallisesti kehittyneestä mate
riaalista sen välttämättömänä tuloksena, ei, se on konstruoitava
hänen suvereenista päästään, hänen ikuisten totuuksien raskaut
tamasta järjestään, niin on hän, joka kaikkialla epigooneja
vainuaa, itse vain utopistien epigooni, uusin utopisti. Hän nimit
tää suuria utopisteja “sosiaalisiksi alkemisteiksi”. Saattaa olla.
Alkemia oli aikoinaan välttämätön. Mutta tuon ajan jälkeen on
suurteollisuus kehittänyt kapitalistisessa tuotantotavassa piilleet
ristiriidat niin huutaviksi vastakohdiksi, että tämän tuotantota
van lähestyvä romahdus on niin sanoaksemme kourin koitelta
vissa; että uudet tuotantovoimat itse ovat säilytettävissä ja edel
leen kehitettävissä vain siten että toteutetaan uusi, niiden nykyis
tä kehitysastetta vastaava tuotantotapa; että molempien tähän
ästisen tuotantotavan synnyttämien ja alati terävämmin vastak
kaisina uusintamien luokkien taistelu on vallannut kaikki sivis
tysmaat ja käy päivittäin kiivaammaksi, ja että myöskin jo on
saavutettu käsitys tästä historiallisesta prosessista, sen välttä
mättömäksi tekemän yhteiskunnallisen uudistuksen ehdoista ja
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niinikään sen määräämistä tämän uudistuksen peruspiirteistä.
Ja kun hra Duhring nyt valmistelee uutta utopistista yhteiskun
tajärjestystä kaikkein korkeimmasta aivokopastaan, eikä olevas
ta taloudellisesta materiaalista, niin harjottaa hän jotain muuta
kuin yksinkertaista “yhteiskunnallista alkemiaa”. Hän menette
lee pikemminkin samoin kuin se, joka uudemman kemian lakien
keksimisen ja toteamisen jälkeen tahtoisi jälleen palauttaa voi
maan vanhan alkemian, tahtoisi käyttää atomipainoja, molekyylikaavoja, atoomiarvoja, kideoppia ja spektraalianalyysiä yk
sinomaan keksiäkseen — viisaiden kiven.
II. Teoreettista

Materialistinen historiankäsitys lähtee siitä väitteestä, että tuo
tanto ja lähinnä tuotantoa tuotteiden vaihto ovat jokaisen yhteis
kuntajärjestyksen perustana; että jokaisessa historiallisesti esiin
tyneessä yhteiskunnassa tuotteiden jakautuminen ja sen mukana
yhteiskunnallinen luokkiin tai säätyihin jakautuminen käy sen
mukaan, mitä tuotetaan ja kuinka tuotetaan ja kuinka tuotetut
tuotteet vaihdetaan. Tämän mukaan ovat kaikkien yhteiskunnal
listen muutosten ja poliittisten mullistusten lopulliset syyt etsittä
vät, ei ihmisten päistä, ei heidän kyvystään käsittää ikuinen to
tuus ja oikeudenmukaisuus, vaan tuotanto- ja vaihtotapojen muu
toksista; niitä ei ole etsittävä kysymyksessä olevan ajän filosofias
ta, vaan sen taloudesta. Herännyt tietoisuus siitä, että olevat yh
teiskunnalliset laitokset ovat järjettömiä ja epäoikeutettuja, että
“Vernunft — Unsinn, Wohltat — Plage geworden ist” (järki on
tullut järjettömyydeksi, hyvä työ piinaksi), on vain merkki siitä,
että tuotantomenetelmissä ja vaihtomuodoissa on kaikessa hil
jaisuudessa tapahtunut muutoksia, joiden kanssa aikaisemmille
talousoloille rakentunut yhteiskuntajärjestys ei enää sovi yhteen.
Tällä on samalla sanottu, että keinojen paljastettujen epäkohtien
poistamiseksi täytyy myöskin — enemmän tai vähemmän kehit
tyneinä — olla olemassa itse muuttuneissa tuotantosuhteissa.
Nuo keinot eivät ole mitään päässä keksittäviä, vaan ovat ne
pään avulla olevista tuotannon aineellisista tosiasioista löydettä
vissä.
Miten on nyt tämän mukaan nykyaikaisen sosialismin laita?
Olevan yhteiskuntajärjestyksen on luonut nyt hallitseva luok
ka, porvaristo, — se on nyt verrattain yleisesti myönnetty. Por
varistolle ominainen tuotantotapa, jota Marxin ajoista on kut
suttu nimellä kapitalistinen tuotantotapa, ei sietänyt paikallisia
eikä säätyetuoikeuksia enempää kuin feodaalisen järjestyksen
persoonain välisiä siteitäkään; porvaristo murskasi feodaalisen
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järjestyksen ja pystytti sen raunioille porvarillisen yhteiskuntalaitoksen, tavaranoraistajien vapaan kilpailun, vapaan siirtymi
sen, tasaoikeudellisuuden — ja kuinka niitä kaikkia porvarillisia
ihanuuksia nimitetäänkään — valtakunnan. Kapitalistinen tuo
tantotapa saattoi nyt vapaasti laajentua. Sen jälkeen kun höyry
ja uusi työkalukoneisto oli muuttanut vanhan manufaktuurin
suurteollisuudeksi, kehittyivät porvariston johdolla muokatut
tuotantovoimat siihen saakka tuntemattoman nopeasti ja siihen
saakka tuntemattomassa mitassa. Mutta niinkuin manufaktuuri
ja sen vaikutuksen alla laajaksi kehittynyt käsityö joutui selk
kaukseen ammattikuntien feodaalisten kahleiden kanssa, niin on
suurteollisuus täydellisemmäksi kehityttyään joutuva selkkauk
seen niiden puitteiden kanssa, joiden sisälle kapitalistinen tuo
tantotapa on sen ahtanut. Uudet tuotantovoimat ovat jo kasva
neet yli niiden porvarillisen käyttömuodon pään; eikä tuo selk
kaus tuotantovoimien ja tuotantotavan välillä ole mikään ihmis
ten päissä syntynyt selkkaus, niinkuin oli ihmisen perisynti ju
malallista oikeutta vastaan, vaan on se tosiasioissa, objektiivise
na, meidän ulkopuolellamme, riippumatta niiden ihmisten tah
dosta ja menettelystä, jotka sen ovat aiheuttaneet. Nykyajan so
sialismi ei ole mitään muuta kuin tämän tosiasiallisen selkkauk
sen ajatusrefleksi, sen aatteellinen heijastus lähinnä sen luokan
päissä, joka sen alaisena välittömästi kärsii työväenluokan päis
sä.
Mikä tuo selkkaus sitten on?
Ennen kapitalistista tuotantoa, siis keskiajalla, oli yleisenä
pikkuyritys, joka perustui työntekijän tuotantovälineidensä yk
sityisomistukseen: vapaiden tai kiinnitettyjen pientalonpoikien
maanviljelys, kaupunkien käsityö. Työvälineet — maa, maatyökalut, verstas, käsityökalut — olivat yksityisen työvälineitä, tar
koitetut yksityiseen käyttöön, siis pakostakin pieniä, epätäydel
lisiä, rajotettuja. Mutta juuri sen vuoksi ne myöskin kuuluivat
— se oli sääntö — tuottajalle itselleen. Näiden hajallaan olevien,
ahtaiden tuotantovälineiden keskittäminen, laajentaminen, nii
den muuttaminen nykyajan mahtavasti vaikuttaviksi tuotannon
vivuiksi on ollut juuri kapitalistisen tuotantotavan ja sen kan
nattajan porvariston historiallinen tehtävä. Kuinka porvaristo
15 vuossadan jälkeen on tämän historiallisesti suorittanut kolmen
asteen — yksinkertaisen yhteistyön, manufaktuurin ja suurteolli
suuden — kautta, sen on Marx seikkaperäisesti kuvannut “Pää
oman” neljännessä osastossa. Mutta porvaristo, kuten siellä niin
ikään on osoitettu, ei voinut muuttaa noita rajotettuja tuotanto
välineitä valtaviksi tuotantovoimiksi muuttamatta niitä yksityisen
tuotantovälineistä yhteiskunnallisiksi, vain monen ihmisen yhtei
sesti käytettäviksi tuotantovälineiksi. Värttinän, käsikangastuo-
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Iin ja sepän vasaran tilalle tuli kehruukone, kutomakone ja höyryvasara; yksityisen pikku verstaan tilalle satojen ja tuhansien yh
teistyötä vaativa tehdas. Ja samoin kuin tuotantovälineet, samoin
itse tuotantokin muuttui sarjasta yksityiskäsittelyjä sarjaksi yh
teiskunnallisia toimintoja, ja tuotteet muuttuivat yksityistuotteista
yhteiskunnallisiksi tuotteiksi. Lanka, kangas ja metallitavara,
jotka nyt tulivat ulos tehtaasta, olivat niiden monien työläisten
yhteisiä tuotteita, joiden käsien kautta niiden vuoron perään täy
tyi kulkea ennenkuin tulivat valmiiksi. Kukaan yksityinen ei niis
tä voinut sanoa: tuon olen minä tehnyt, tuo on minun tuotteeni.
Mutta missä tuotannon perusmuotona on luontoperäinen työn
jako yhteiskunnan sisällä, siellä painaa se tuotteisiin tavarain
muodon, joiden keskinäinen vaihto, osto ja myynti tekee yksityiset
tuottajat kykeneviksi tyydyttämään moninaiset tarpeensa. Niin
Oli keskiajalla. Esimerkiksi talonpoika möi maantuotteitaan käsi
työläiselle ja osti häneltä niillä käsityön tuotteita. Tähän yksityisfuottajien, tavarantuottajien yhteiskuntaan tunkeutui nyt uusi
tuotantotapa. Luontoperäisen, suunnitelmattoman työnjaon kes
kelle, sellaisena kuin se vallitsi koko yhteiskunnassa, asetti se
suunnitelmallisen työnjaon sellaisena kuin tämä oli yksityisessä
tehtaassa järjestettynä; yksityistuotannon ohelle astui yhteiskun
nallinen tuotanto. Kumpaisenkin tuotteet myytiin samoilla mark
kinoilla, siis ainakin likipitäin samoihin hintoihin. Mutta suun
nitelmallinen organisatsio oli voimakkaampi kuin luontoperäi
nen työnjako; yhteiskunnallisesti työskentelevät tehtaat tarjosi
vat tuotteitaan halvemmalla kuin erilliset pikkutuottajat. Yksityistuotanto lamaantui alalla toisensa jälkeen, yhteiskunnallinen
tuotanto kumouksellistutti koko vanhan tuotantotavan. Mutta
tämä sen vallankumouksellinen luonne tuli niin vähän huoma
tuksi, että se otettiin käytäntöön nimenomaan tavaratuotannon
kohottamis- ja edistämiskeinona. Se syntyi välittömässä yhtey
dessä määrättyjen jo olevien tavaratuotannon ja tavaranvaihdon
vipujen kanssa: kauppiaan pääoma, käsityö ja palkkatyö. Kun
se itse esiintyi tavaratuotannon uutena muotona jäivät tavara
tuotannon omistamismuodot sillekin täyteen voimaan.
Tavaratuotannossa sellaisena kuin se keskiajalla oli kehitty
nyt ei voinut lainkaan nousta kysymys, kenelle työn tuote on kuu
luva. Yksityinen tuottaja oli sen yleensä valmistanut hänelle it
selleen kuuluvista, usein itse tuottamistaan raaka-aineista omilla
työvälineillään ja omalla taikka perheensä käsityöllä. Hänen ei
tarvinnut sitä lainkaan ottaa omakseen, se kuului hänelle aivan
itsestään. Omistusoikeus tuotteeseen perustui siis omaan työhön.
Missä vierasta työtä apuna käytetyinkin, jäi se yleensä sivuasiak
si ja tavallisesti palkittiin, paitsi työpalkalla, myöskin muilla
eduilla: ammattikunnan oppilas ja kisälli tekivät työtä väliem-
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män maksun ja palkan vuoksi kuin itse oppiakseen ja valmis
tuakseen mestarin arvoon. Sitten tuli tuotantovälineiden kes
kittäminen suuriin verstaisiin ja manufaktuureihin, niiden muut
taminen tosiasiassa yhteiskunnallisiksi tuotantovälineiksi. Mutta
yhteiskunnallisia tuotantovälineitä ja tuotteita käsiteltiin edelleen
niinkuin ennenkin yksityisten tuotantovälineinä ja tuotteina. Kun
työvälineiden omistaja oli siihen saakka ottanut omikseen tuot
teet, koska ne yleensä olivat hänen omia tuotteitaan ja vierasta
aputyötä oli käytetty vain poikkeustapauksissa, niin työvälinei
den omistaja otti edelleenkin tuotteet omikseen, vaikka ne eivät
«nää olleetkaan hänen tuotteitaan, vaan poikkeuksetta vieraan
työn tuotteita. Niin eivät siis siitä alkaen yhteiskunnallisesti tuo
tettuja tuotteita ottaneet omikseen ne, jotka todella panivat tuo
tantovälineet liikkumaan ja todella valmistivat tuotteet, vaan
tuotteet otti omakseen kapitalisti. Tuotantovälineet ja tuotteet
olivat tulleet olennaisesti yhteiskunnallisiksi. Mutta ne tulivat
sen omistamismuodon alaisiksi, jonka edellytyksenä on yksityis
ten yksityinen tuotanto, jonka aikana siis kukin hallitsee omaa
tuotettaan ja vie sen markkinoille. Tuotantotapa tulee tämän
omistamismuodon alaiseksi, vaikka rikkoi sen edellytyksen. ’)
Tässä ristiriidassa, joka antaa uudelle tuotantotavalle sen kapita
listisen luonteen, on jo idussaan nykyajan koko kollisio (yhteen
törmäys). Ja mitä enemmän vallitsevaksi uusi tuotantotapa tuli
kaikilla ratkaisevilla tuotantoaloilla ja kaikissa taloudellisesti
vaikutusvaltaisissa maissa ja samalla tunki syrjään ja hävitti yksityistuotannon mitättömiksi jätteiksi, sitä räikeämpänä täytyi
myöskin ilmetä yhteiskunnallisen tuotannon ja kapitalistisen
omistuksen yhteensopimattomuuden.
Kuten sanottu, tapasivat ensimäiset kapitalistit palkkatyön
muodon jo valmiina. Mutta palkkatyö oli vain poikkeuksena, sivuhommaua, apukeinona, ylimenoko!)tana. Maatyöläisellä, joka
aika ajoin meni päivätöihin, oli oma maatilkkunsa, josta hän
hädän tullen saattoi elää. Ammattikunta-järjestys piti huolta sii
tä, että tämän päivän kisälli siirtyi huomenna mestariksi. Mutta
tämä muuttui heti kun tuotantovälineet olivat muuttuneet yhteis
kunnallisiksi ja keskittyneet kapitalistien käsiin. Pienten yksi-

J) On Itsestään selvää, että vaikka omistamis-muoto jää samaksi, niin omis
tamisen luonne tulee yllä kuvatun tapahtuman kautta yhtälailla kumouksellistetuksl kuin tuotantokin. On tietysti kaksi aivan erilaista omistamistapaa, jos
otan omakseni oman tuotteeni taikka toisten tuotteen. Sivumennen: palkkatyö,
johon jo idussaan kätkeytyy koko kapitalistinen tuotantotapa, on hyvin vanha;
yksityisenä tllapäisllmiönä tapaamme sitä vuossatojen ajan orjuuden yhtey
dessä. Mutta tämä itu saattoi kehittyä kapitalistiseksi tuotantotavaksi vasta sit
ten, kun historialliset edellytykset olivat kypsyneet.
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tyistuottajien tuotantovälineet samoin kuin tuotteetkin tulivat
yhä arvottomammiksi; hänelle ei jäänyt mitään muuta keinoa
kuin mennä kapitalistin palkkalaiseksi. Palkkatyö, joka aikai
semmin oli ollut poikkeus ja apukeino, tuli nyt säännöksi ja koko
tuotannon perusmuodoksi; kun se aikaisemmin oli ollut vain sivuhomma, tuli se nyt työläisen yksinomaiseksi toiminnaksi. Ti
lapäinen palkkatyöläinen muuttui elinkautiseksi palkkatyöläi
seksi. Elinkautisten palkkatyöläisten määrää lisäsi tavattomasti
samanaikainen feodaalisen järjestelmän romahdus, feodaaliher
rojen seurueiden hajottaminen, talonpoikain karkoittaminen
mailtaan jne. Kapitalistien käsiin keskittyneet tuotantovälineet
ja tuottajat, jotka olivat menettäneet kaiken paitsi työvoimaansa,
tulivat täydelleen erotetuiksi toisistaan. Ristiriita yhteiskunnalli
sen tuotannon ja kapitalistisen omistuksen välillä ilmeni prole
tariaatin ja porvariston vastakohtana.
Olemme nähneet, että kapitalistinen tuotantotapa tunkeutui
tavarantuottajien yhteiskuntaan, yksityistuottajien yhteiskuntaan,
joiden yhteiskunnallisen yhteyden välitti heidän tuotteidensa
vaihto. Mutta jokaisella tavaratuotantoon perustuvalla yhteis
kunnalla on se erikoisuus, että tuottajat ovat siinä menettäneet
vallan omien yhteiskunnallisten suhteidensa yli. Jokainen tuot
taa itseään varten tilapäisillä tuotantovälineillään ja omaa eri
koista vaihtotasettaan varten. Kukaan ei tiedä, kuinka paljon
hänen valmistamaansa artikkelia markkinoille tulee, kuinka pal
jon sitä ylipäänsä tarvitaan, kukaan ei tiedä onko hänen yksityistuotteensa todellista tarvetta, saako hän siitä takaisin kustan
nuksensa tai saako hän sitä lainkaan myydyksi. Vallitsee yhteis
kunnallisen tuotannon anarkia. Mutta tavaratuotannolla, samoin
kuin jokaisella muullakin tuotantomuodolla, on omat sisäiset,
siitä erottamattomat lakinsa; ja nämä lait raivaavat tiensä anar
kiasta huolimatta, anarkiassa ja anarkian kautta. Ne ilmenevät
ainoassa yhteiskunnallisen yhteyden pitkäaikaisessa muodossa,
vaihdossa, ja vaikuttavat yksityisiin tuottajiin kilpailun pakkolakeina. Ne ovat siis aluksi näille tuottajillekin tuntemattomat,
ja heidän täytyy kokemuksen kautta vähitellen löytää ne. Ne
vaikuttavat siis tuottajien ohitse ja vastoin tuottajia, heidän tuo
tantomuotonsa sokeina luonnonlakeina. Tuote hallitsee tuottajiaan.
Keskiajan yhteiskunnassa, varsinkin ensimäisinä vuossatoina,
oli tuotanto oleellisesti tuotantoa omaa tarvetta vartep. Se tyy
dytti pääasiassa vain tuottajan ja hänen perheensä tarpeet. Siellä
missä vallitsi persoonallinen riippuvaisuussuhde, kuten maaseu
dulla, siellä piti sen tyydyttää myöskin feodaaliherran tarpeet.
Silloin ei siis ollut mitään vaihtoa, eivätkä tuotteetkaan sen vuok
si saaneet tavaran luonnetta. Talonpojan perhe tuotti miltei
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kaiken mitä tarvitsi, kotikalustonsa ja vaatteensa sekä elintarpeensa. Vasta sitten kun se alkoi tuottaa ylijäämää yli opian
tarpeensa, vasta sitten tuotti se myös tavaraa; kun tämä ylijää
mä heitettiin yhteiskunnalliseen vaihtoon, tarjottiin myytäväksi»
tuli siitä tavaraa. Kaupunkien käsityöläisten täytyi tosin jo alun
perin tuottaa vaihtoa varten. Mutta hekin tyydyttivät suurim
man osan omista tarpeistaan itse; heillä oli puutarhansa ja pel
totilkkunsa, he laiduntivat karjaansa kunnan metsässä, josta sai
vat tarvitsemansa puun ja polttoaineet; naiset kehräsivät pella
van, villan jne. Tuotanto vaihtotarkoituksessa, tavaran tuotanto
oli vasta syntymässä. Siitä rajotettu vaihto, rajotetut markkinat»
stabiili (muuttumaton) tuotantotapa, paikallinen sulkeutuneisuus
ulospäin, paikallinen yhdyntä sisäänpäin; markki maaseudulla,
ammattikunta kaupungeissa.
„
Mutta tavaratuotannon laajentuessa, erittäinkin kapitalistisen
tuotantotavan mukana astuivat myöskin siihen asti uinuneet ta
varatuotannon lait selvemmin ja voimakkaammin vaikuttamaan.
Vanhat liitot höltyivät, vanhat raja-aidat alkoivat murtua, tuot
tajat muuttuivat yhä enemmän ja enemmän riippumattomiksi»
yksityisiksi tavarantuottajiksi. Yhteiskunnallisen tuotannon anar
kia astui päivänvaloon ja pyrki yhä enemmän ja enemmän etu
alalle. Mutta pääase, jolla kapitalistinen tuotantotapa tätä anar
kiaa yhteiskunnallisessa tuotannossa vahvisti, oli anarkian suo
ranainen vastakohta: yhteiskunnallisen tuotannon yhä lisääntyvä
järjestys jokaisessa yksityisessä tuotantolaitoksessa. Tällä vivul
la teki se lopun vanhasta rauhallisesta liikkumattomuuden ti
lasta. Missä se (kapitalistinen tuotantotapa) kerran oli tuotu
jollekin teollisuusalalle, ei se kärsinyt mitään vanhempia liikemenetelmiä rinnallaan. Missä se valtasi käsityön, siellä tuhosi se
vanhan käsityön. Työkentästä tuli taistelukenttä. Suuret maan
tieteelliset löydöt ja niitä seurannut siirtolaisuus moninkertaistuttivat menekkialueen ja jouduttivat käsityön muuttumista manufaktuuriksi. Eikä taistelu puhjennut ainoastaan paikallisten
yksityisten tuottajain kesken; paikalliset taistelut kasvoivat kan
sallisiksi, 17. ja 18. vuossatain kauppasodiksi. Lopuksi suurteolli
suus ja maailmanmarkkinat ovat tehneet taistelun yleismaail
malliseksi ja samalla antaneet sille tavattoman kiihkeyden.
Luontoperäisten taikka hankittujen tuotantoehtojen suotuisuus
ratkaisee olemassaolon yksityisten kapitalistien välillä samoin
kuin kokonaisten teollisuuksien ja kokonaisten maiden välillä.
Alakynteen jäänyt syrjäytetään siekailematta. Se on darwinilaista yksilöiden taistelua lisääntyneellä raivolla luonnosta yhteis
kuntaan siirrettynä. Eläimen luonnontila esiintyy inhimillisen
kehityksen huippukohtana. Ristiriita yhteiskunnallisen tuo
tannon ja kapitalistisen omistuksen välillä uusiintuu yksityisessä
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tehtaassa tuotannon järjestyksen ja koko yhteiskunnassa tuotan■nor&anarkian vastakohtana.
Näissä molemmissa, alkuperänsä vuoksi immanentin ristirii
tansa ilmenemismuodoissa liikkuu kapitalistinen tuotantotapa,
ulospääsemättömästi piirtää tuollaista “noiduttua kehää”, jonka
siinä jo Fourier keksi. Mitä Fourier ei vielä elinaikanaan kui
tenkaan voinut nähdä on se, että tämä kehä verkalleen käy ah
taammaksi, että liikunta muistuttaa enemmän spiraalia, kieruk
kaa ja sen täytyy saavuttaa loppunsa, niinkuin planeetat törmä
tessään keskukseen. Tuotannon yhteiskunnallisen anarkian pa
kottava voima muuttaa suuren enemmistön ihmisistä yhä enem
män ja enemmän proletaareiksi, ja juuri nuo proletaarijoukot ne
viimein tekevät lopun tuotannon anarkiasta. Juuri tuo tuotan
non yhteiskunnallisen anarkian pakottava voima muuttaa suur
teollisuuden koneiston loputtoman täydellistymiskyvyn pakkokäskyksi, joka tuhoutumisen uhalla panee jokaisen yksityisen
teollisuuskapitalistin yhä ja yhä enemmän täydellistämään koneistoaan. Mutta koneiston täydellistäminen tietää sitä, että ih
mistyö käy tarpeettomaksi. Jos koneiden käytäntöön ottaminen
ja niiden määrän lisääminen merkitsee sitä, että muutamat konetyöläiset syrjäyttävät miljoonia käsityöläisiä, niin koneiston pa
rantaminen merkitsee sitä, että yhä ja yhä syrjäytetään itse. konetyöläisiä, ja viime kädessä sitä, että syntyy pääoman keskimää
räisen käyttötarpeen ylittävä luku käytettävissä olevia palkka
työläisiä, kokonainen teollinen vara-armeija, niinkuin minä sitä
nimitin jo v. 1845 (“Työväenluokan asema Englannissa”, s. 109),
vara-armeija, joka on käytettävissä silloin kun teollisuus työs
kentelee korkealla paineella, mutta jonka heittää kadulle ehdot
tomasti sitä seuraava pula, armeija joka kaikkina aikoina on
lyijypainona työväenluokan jaloissa sen taistellessa olemassa
olonsa puolesta pääomaa vastaan, regulaattorina joka pitää työ
palkan kapitalistista tarvetta vastaavalla alhaisella tasolla. Näin
käy niin, että koneistosta, käyttääksemme Marxin sanoja, tulee
pääoman voimakkain taisteluväline työväenluokkaa vastaan, että
työväline jatkuvasti riistää elintarpeet työläisen käsistä, että työ
läisen oma tuote muuttuu työläisen orjuuttamisen välineeksi.
Näin käy niin, että työvälineiden taloudellistuminen, ekonoinisoiluminen tulee alun alkaen samalla työvoiman siekailematto
maksi haaskaukseksi ja työtoiminnan normaalien edellytysten
raateluksi että koneisto, valtavin väline työajan lyhentämiseksi,
kääntyykin pettämättömäksi välineeksi, jolla työläisen ja hänen
perheensä koko elinikä muutetaan pääoman lisäämistarpeisiin
käytettävissä olevaksi työajaksi; näin käy niin, että toisten ylen
määräisestä työnteosta tulee edellytys toisten työttömyydelle ja
-että suurteollisuus, joka kautta koko maapallon jahtaa uusia
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kuluttajia, rajottaa kotimaassaan suurten joukkojen kulutuksen,
nälkäminimiin ja siten kaivaa kotimaiset markkinat altaan.
“Laki, joka alati pitää suhteellisen liikaväestön eli teollisen varaarmeijan tasapainossa pääoman kasautumisen määrän ja voi
man kanssa, se laki kahlehtii työläisen pääomaan lujemmin kuin
Hephaistoksen kiilat kahlehtivat Prometheuksen kallioon. Se
edellyttää pääoman kasautumista vastaavaa kurjuuden kasau
tumista. Rikkauden kasautuminen toiseen kahtioon (pooliin)
on siis samalla kurjuuden, työrasituksep, orjuuden, tietämättö
myyden, raaistumisen ja siveellisen rappeutumisen kasautumista
päinvastaiseen kahtioon (pooliin), s.o. sen luokan puolelle, joka
tuottaa oman tuotteensa pääomana." (“Pääoma” s. 587.) Muun
laisen tuotteiden jaon odottaminen kapitalistiselta tuotantota
valta olisi samaa kuin vaatimus, että patterin elektroodit, kun
ne ovat yhteydessä patterin kanssa, eivät saisi jakaa vettä, eivät
saisi kehittää-(-poolissa happea ja—poolissa vetyä.
Olemme nähneet, että uuaaikaisen koneiston mitä korkeim
paan määrään noussut parantumiskyky on, tuotannon yhteis
kunnallisen anarkian kautta, muuttunut yksityisille teollisuuskapitalisteille pakkolaiksi, joka pakottaa heidät parantamaan
koneistoaan, alati lisäämään sen tuotantovoimaa. Samanlaiseksi
pakkolaiksi muuttuu häneen nähden pelkkä tosiasiallinen tuotantopiirinsä laajentamisen mahdollisuus. Suurteollisuuden val
tava laajentumisvoima, johon verraten kaasujen laajentumiskyky
on vain lasten leikkiä, astuu nyt eteemme kaikkea vastusta uh
maavana laadullisen ja määrällisen laajentumisen tarpeena.
Tuon vastuksen muodostaa kulutus, menekki, markkinat suur
teollisuuden tuotteille. Mutta markkinain niin ekstensiivistä kuin
intensiivistäkin laajenemiskykyä hallitsevat lähinnä tyyten toiset,
paljon lievemmin vaikuttavat lait. Markkinain laajeneminen ei
voi käydä niin nopeasti kuin tuotannon laajeneminen. Törmäys
käy väistämättömäksi, ja koska se ei voi tuottaa mitään ratkai
sua niin kauan kuin se ei räjäytä rikki koko kapitalistista tuo
tantotapaa, niin se muodostuu perioodiseksi, aika-ajoin uusiutu
vaksi. Kapitalistinen tuotanto luo uuden “noidutun kehän”.
Todellakin alkaen v. 1825, jolloin ensiinäinen yleinen pula
puhkesi, suistuu teollinen ja kaupallinen maailma, kaikkien si
vistyskansojen ja niiden enemmän tai vähemmän barbaaristen
lisäkkeiden tuotanto ja vaihto likipitäin joka kymmenes vuosi
pois raiteiltaan. Liikenne lamaantuu, markkinat ovat täpötäydet»
massamäärin tuotteita myymättöminä, käteinen raha katoaa nä
kyvistä, luotto häviää, tehtaat seisovat, työläisjoukoilta puuttuu
elintarpeita koska he ovat tuottaneet elintarpeita liian paljon,
vararikko seuraa vararikkoa, pakkomyynti pakkomyyntiä. Vuoskausia jatkuu lamaannustila, tuotantovoimia samoin kuin tuot-
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teitäkin haaskataan ja hävitetään suurin määrin, kunnes kerty
neet tavaramassat enemmän taikka vähemmän arvostaan mene
tettyään saadaan kaupaksi, kunnes tuotanto ja vaihto vähitellen
jälleen pääsevät käyntiin. Vähitellen vauhti kiihtyy, pääsee ra
viin, teollinen ravi yltyy laukaksi, ja tämä taas yltyy hillittö
mäksi teolliseksi, kaupalliseksi, luotto- ja keinottelukilpailuksi
päättyäkseen niskat taittavalla hypyllä romahduksen hautaan.
Ja näin yhä ja yhä uudelleen. V :sta 1825 olemme tämän jo ko
konaista viisi kertaa kokeneet, ja tällä hetkellä (1877) koemme
jo kuudetta kertaa. Ja näiden pulien luonne on niin räikeästi
hahmottunut, että Fourier osui niihin kaikkiin nähden oikeaan
nimittäessään ensimäistä pulaa yltäkylläisyyden pulaksi, crise
plethorique.
Pulissa purkautuu väkivaltaisesti ilmoille ristiriita yhteiskun
nallisen tuotannon ja kapitalistisen omistuksen välillä. Tava
rain kiertokulku äkkiä lakkaa; kiertokulun välineestä, rahasta,
tulee kiertokulun este; kaikki tavaratuotannon ja tavarain kier
tokulun lait kääntyvät päälaelleen. Taloudellinen yhteentörmäys
on saavuttanut huippupisteensä: tuotantotapa kapinoi vaihtotapaa vastaan, tuotantovoimat kapinoivat tuotantotapaa vastaan,
jonka yli ne ovat kasvaneet.
Sen tosiasian, että tuotannon yhteiskunnallinen organisatsio
tehtaan sisällä on kehittynyt siihen pisteeseen, jossa se ei enää
sovi yhteen sen rinnalla ja sen yläpuolella oleVan anarkian kans
sa koko yhteiskunnan tuotannossa, sen tosiasian tekee kapitalis
teille itselleenkin kouraantuntuvaksi pääoman väkivaltainen kes
kittyminen, konsentroituminen, mikä pulien aikana tapahtuu
useiden suurkapitalistien ja sitäkin useampien pikku kapitalis
tien sortumisen kautta. Kapitalistisen tuotantotavan koko meka
nismi lakkaa toimimasta sen itsensä luomien tuotantovoimien
painon alla. Se ei voi enää muuttaa koko tuota tuotantovälinei
den määrää pääomaksi; tuotantovälineet makaavat käyttämät
töminä, ja juuri sentähden täytyy teollisen vara-armeijankin jää
dä ilman työtä. Tuotantovälineitä, elintarpeita, käytettävissä ole
via työläisiä — tuotannon ja yleisen rikkauden kaikkia aineksia
on yllin kyllin. Mutta “yltäkylläisyydestä tulee hädän ja puutteen
lähde” (Fourier), koska juuri se estää tuotantovälineet ja elämänvälineet muuttumasta pääomaksi. Sillä kapitalistisessa yh
teiskunnassa eivät tuotantovälineet voi astua toimintaan elleivät
ne ensin muutu pääomaksi, inhimillisen työvoiman riistämisvälineiksi. Tuotantovälineiden ja elämänvälineiden pääomaomiuaisuuden välttämättömyys on aivan kuin aaveena niiden ja työläis
ten välillä. Se yksin estää tuotannon esineellisten ja persoonal
listen vipujen yhtymisen; — se yksin kieltää tuotantovälineet
toimimasta, työläiset tekemästä työtä ja elämästä. Toisaalta siis

II. Teoreettista

239

paljastaa kapitalistinen tuotantotapa olevansa kykenemätön enää
hallitsemaan näitä tuotantovälineitä. Toisaalta tuotantovoimat
itse yhä lisääntyvällä voimalla vaativat ristiriidan ratkaisua,
vapautusta pääomaominaisuudestaan, tosiasiallisesti tunnusta
maan, että ne ovat luonteeltaan yhteiskunnallisia tuotantovoimia.
Tämä valtavasti kasvaneiden tuotantovoimien painostus niiden
pääoinaominaisuutta vastaan, tämä niiden yhteiskunnallisen
luonteen tunnustamisen lisääntyvä pakko se panee kapitalistiluokan itsensäkin yhä ja yhä enemmän, mikäli se pääomasuhteen
sisällä yleensä on mahdollista, käsittelemään niitä yhteiskunnal
lisina tuotantovoimina. Niin teollinen korkeakonjunktuuri rajat
tomiin paisuteltuine luottoineen, kuin pulakin suurten kapitalis
tisten laitoksien romahdusten kautta, ajaa sellaiseen suurten
tuotantovälinemäärien yhteiskunnallistuttamisen muotoon, min
kä tapaamme erilaisissa osakeyhtiöissä. Monet näistä tuotanto
ja liikennevälineistä, esim. rautatiet, ovat jo alunperin niin jätti
mäisiä, että ne sulkevat pois kapitalistisen riiston kaikki muut
muodot. Vissillä kehitysasteella ei tämäkään muoto enää riitä :
saman teollisuushaaran kotimaiset suurtuottajat yhtyvät “trus
tiksi”, yhtymäksi, jonka tarkoituksena on tuotannon säännöstely;
he määrittelevät tuotettavan kokonaismäärän, jakavat sen kes
kenään, ja näin pakolla kiskovat määrätyn myyntihinnan. Mutta
koska tällaiset trustit heti ensimäisen huonon liikeajan yhteydes
sä joutuvat enimmäkseen pulaan, pyrkivät ne juuri sentähden
vieläkin keskitetymmin yhteiskunnallistumaan; koko teollisuushaara muuttuu yhdeksi suureksi osakeyhtiöksi, kotimainen kil
pailu tekee tilaa tämän yhden yhtiön kotimaiselle monopoolille;
niinkuin kävi jo 1800 Eglannin alkaalituotannolle, joka nyt kaik
kien 48 suuren tehtaan yhteen, sulautumisen jälkeen on yhden
ainoan yhtenäisesti johdetun yhtiön käsissä, yhtiön jolla on 120
miljoonan markan pääoma,
Trustissa pyörähtää vapaa kilpailu monopooliksi, kapitalis
tisen yhteiskunnan suunnitelmaton tuotanto kapituloituu sisäänmurtautuvan sosialistisen yhteiskunnan suunnitelmallisen tuo
tannon edessä. Kuitenkin vielä kapitalistien hyödyksi ja iloksi.
Mutta tässä käy riisto niin kouraantuntuvaksi, että sen täytyy ro
mahtaa. Mikään kansa ei alistuisi trustin johtaman tuotannon
niin julkeaan kokonaisuuden riistämiseen, jota pieni kuponginleikkaajain joukkio harjottaa.
Niin tai näin, trustien kera tai ilman trusteja, kapitalistisen
yhteiskunnan virallisen edustajan, valtion, täytyy lopulta ottaa
haltuunsa tuotannon johto. x) Tämä valtion omaisuudeksi muutx) Sanon täytyy. Sillä vain siinä tapauksessa, että tuotanto- tai liikennevä
lineet ovat todella kasvaneet yli niiden osakeyhtiöllisen hoitotavan, että siis
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tamisen välttämättömyys esiintyy ensiksi suurten liikennelaitok
sien, postin, sähkölennättimen ja rautateiden suhteen.
Jos pulat paljastavat porvariston kykenemätömäksi enää hal
litsemaan nykyaikaisia tuotantovoimia, niin suurten tuotanto- ja
liikennelaitoksien muuttuminen osakeyhtiöiksi, trusteiksi ja val
tion omaisuudeksi osoittaa porvariston tarpeettomaksikin tätä
tarkoitusta varten. Kapitalistin kaikki yhteiskunnalliset toimin
not suorittaa nyt palkattu henkilö. Kapitalistilla ei ole enää
mitään yhteiskunnallista tehtävää muuta kuin korkojen nosta
minen, kuponkien leikkaaminen ja keinottelu pörssissä, jossa
kapitalistit ottavat toinen toisiltaan pois pääomia. Kuu kapita
listinen tuotantotapa aluksi kuristi työläisiä, niin kuristaa se nyt
kapitalisteja ja tekee heistä samoin kuin työväestä tarpeetonta
väestöä, vaikkakaan aluksi ei vielä teollista vara-armeijaa.
Mutta ei muuttuminen osakeyhtiöksi ja trustiksi, eikä siirty
minen valtion omaisuudeksi poista tuotantovälineiden kapitalis
tista luonnetta. Osakeyhtiöiden ja trustien suhteen se on ilman
muuta selvä. Ja nykyaikainen valtio taas on vain järjestö, jonka
porvarillinen yhteiskunta itselleen antaa ylläpitääkseen kapitalis
tisen tuotantotavan ulkoisia ehtoja niin työläisten kuin yksityis
ten kapitalistienkin hyökkäyksiä vastaan. Nykyaikainen valtio,
olipa sen muoto millainen tahansa, on oleellisesti kapitalistinen
kone, kapitalistinen valtio, ideaalinen, kollektiivinen kapitalisti.
Mitä enemmän tuotantovoimia se omaisuudekseen ottaa, sitä
enemmän tulee siitä todella kollektiivinen kapitalisti, sitä suu
rempaa määrää valtion kansalaisia se riistää. Työläiset jäävät
palkkatyöläisiksi, proletaareiksi. Pääomasuhde ei tule poistetukvaltiollistuttaminen on käynyt taloudelliseksi välttämättömyydeksi, vain siinä
tapauksessa merkitsee se, nykyisenkin valtion toimeenpanemana, taloudellista
edistysaskelta, sitä että on päästy uuteen etehiseen kaikkien tuotantovälineiden
ottamisessa yhteiskunnan haltuun. Mutta hiljakkoin, sen jälkeen kun Bismarck
ryhtyi puuhaamaan valtiollistuttamlsta, on esiintynyt eräänlaista väärää sosia
lismia, jopa jonkunlaiseksi pokkuroimlseksl turmeltunutta,- joka ilman muuta
julistaa sosialistiseksi kaiken valtiollistuttamlsen, jopa blsmarckilalsenkin. To
siaan, jos valtion tupakkamonopooli olisi sosialistista, niin Napoleon ja Metter
nich pitäisi lukea sosialismin perustajiin. Kun Belgian valtio aivan tavallisista
poliittisista ja finnnssisyistä rakennutti pääratansa Itse, kun Bismarck ilman
minkäänlaista taloudellista välttämättömyyttä valtiollistutti Preussin pääradat,
pelkästään senvnoksi, että sodan tullessa voisi niitä paremmin käyttää, että
saisi rautatieläisistä kasvatetuksi äänestyskarjaa hallitukselle ja pääasia, luo
dakseen parlamentista riippumattoman tulolähteen, niin eivät nämä lainkaan
olleet sosialistisia askelia eivät välittömästi eivätkä välillisesti, eivät tietoises
ti eivätkä tiedottomasti. Muutoinhan olisivat sosialistisia laitoksia myöskin ku
ninkaallinen merikauppa, kuninkaallinen porsllinimanufaktuurl, jopa komp
panian räätäliverstaatkin armeijassa, tai vieläpä Fredrik Vilhelm III aikana
30-luvulla erään Schlaumeierin aivan tosissaan esittämä — bordellien (tyttötalojen) valtiollistuttamlnen.
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si, päinvastoin se yhä enemmän kärjistyy. Mutta huippuun pääs
tyään se muuttuu. Tuotantovälineiden valtiollinen omistus ei ole
selkkauksen ratkaisu, mutta se kätkee itseensä tämän ratkaisun
muodollisen välineen, aseen.
Ratkaisuna voi olla vain se, että uusiaikaisten tuotantovoi
mien yhteiskunnallinen luonne todella tunnustetaan, että siis tuo
tanto-, omistus- ja vaihtotapa saatetaan sopusointuun tuotanto
välineiden yhteiskunnallisen luonteen kanssa. Ja se voi käydä
/vain siten, että yhteiskunta avoimesti ja kiertelemättä ottaa hal
tuunsa tuotantovoimat, jotka ovat kasvaneet kaiken muunlaisen
johdon yli. Silloin tuotantovälineiden ja tuotteiden yhteiskun
nallinen luonne, joka nyt kääntyy itseään tuottajaa vastaan, joka
aika ajoin murtautuu tuotanto- ja vaihtotavan lävitse ja vain
sokeasti vaikuttavana luonnonlakina raivaa tiensä väkivaltaisesti
ja hävitystä aiheuttaen, tulee tuottajien täysin tietoisesti voimaan
saattamaksi ja muuttuu hävityksen, aika ajottaisen romahduksen
aiheuttajasta itse tuotannon voimakkaimmaksi väkivivuksi.
Yhteiskunnallisesti vaikuttavat voimat vaikuttavat aivan kuin
luonnonvoimat: sokeasti, väkivaltaisesti, hävittäväsi, niin kauan
kuin me emme niitä tunne emmekä ota niitä lukuun. Mutta kun
me kerran olemme oppineet tuntemaan ne, ymmärtämään niiden
toiminnan, niiden suunnan ja niiden vaikutukset, niin niiden
alistaminen yhä enemmän ja enemmän omaan tahtoomme ja nii
den kautta tarkoitusperiemme saavuttaminen riippuu enää vain
meistä itsestämme. Ja aivan erikoisesti koskee tämä nykyisiä
valtavia tuotantovoimia. Niin kauan kuin me uppiniskaisesti
kieltäydymme ymmärtämistä niiden luontoa ja niiden luonnetta
— ja tätä ymmärtämistä vastaan tenää kapitalistinen tuotanto
tapa ja sen puolustajat — niin kauan vaikuttavat nämä voimat
meistä huolimatta ja meitä vastaan, niin kauan hallitsevat ne
meitä, kuten olemme seikkaperäisesti esittäneet. Mutta kun nii
den luonto kerran on ymmärretty, voidaan ne yhdistyneiden tuot
tajien käsissä muuttaa pirullisista haltijoista nöyriksi palvelijoik
si. Se on samanlainen ero kuin on ukkosen salamasähkön hävit
tävän voiman ja lennättimen taikka valokaaren sidotun sähkön
välillä, samanlainen ero kuin tulipalon ja ihmisen palveluksessa
vaikuttavan tulen välillä. Kun näin käsitellään nykyisiä tuo
tantovoimia tavalla, mikä vastaa niiden lopultakin tunnettua
luontoa, niin yhteiskunnallisen tuotannon anarkian tilalle astuu
yhteiskunnallisesti suunniteltu säännöstely kokonaisuuden ja jo
kaisen yksilön tarpeita vastaavasti. Samalla tulee kapitalistisen
omistustavan tilalle, jossa tuote orjuuttaa ensin tuottajan sitten
myöskin omistajan, itse nykyaikaisten tuotantovälineiden luon
toon perustuva tuotteiden omistamistapa:- toisaalta tuotannon
jatkamisen ja lajentamisen välineiden välittömästi yhteiskunnalr*
F. Engel»: Aati-DiihriBg—16]
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linen omistaminen, toisaalta elintarpeiden ja nautintoaineiden
välittömästi yksilöllinen omistaminen.
Samalla kun kapitalistinen tuotantotapa yhä enemmän ja
enemmän muuttaa väestön valtavan enemmistön proletaareiksi,
samalla luo se voiman, jonka, tuhouturaisensa uhalla, on pakko
suorittaa tämä mullistus. Samalla kun se pyrkii yhä enemmän
ja enemmän muuttamaan yhteiskunnallistaneet suurtuotannon
välineet valtion omaisuudeksi, samalla osoittaa se itse tämän ku
mouksen suorittamiskeinon. Proletariaatti valloittaa valtiovallan
ja muuttaa tuotantovälineet ensin valtion omaisuudeksi. Mutta
samalla poistaa se itse itsensä proletariaattina, samalla poistaa
se kaikki luokkaeroavaisuudet ja luokkavastakohdat, ja myös
kin valtion valtiona. Tähänastiselle luokkavastakohdissa liikku
valle yhteiskunnalle on valtio, s.o. kunkinaikaisen riistävän luo
kan järjestö ollut välttämätön ylläpitääkseen ulkoiset tuotantoehtonsa, siis nimenomaan väkivalloin pitääkseen riistetyn luokan
vallitsevan tuotantotavan määräämissä sortamisen ehdoissa (or
juus, maaorjuus, palkkatyö). Valtio on ollut koko yhteiskunnan
virallinen edustaja, sen keskittymä näkyväksi korporatsioksi,
mutta se on ollut sitä vain sikäli kuin se on ollut sen luokan
valtio, joka aikakaudellaan on edustanut koko yhteiskuntaa;
vanhalla ajalla se oli orjanomistajain valtion kansalaisten valtio,
keskiajalla feodaaliaatelin valtio, meidän aikana porvariston val
tio. Kun valtiosta vihdoin tulee todella koko yhteiskunnan edus
taja, tekee se itse itsensä tarpeettomaksi. Siitä hetkestä alkaen,
jolloin ei enää ole mitään yhteiskuntaluokkaa, jota olisi pidet
tävä sorron alaisena, siitä hetkestä alkaen, jolloin luokkaherruuden mukana ja nykyisen tuotannon anarkian synnyttämän yksi
löllisen olemassaolon taistelun mukana häviävät myöskin tästä
taistelusta johtuvat yhteentörmäykset ja äärimäisyydet, siitä het
kestä alkaen ei ole mitä sorrettaisiin eikä myöskään erikoista
sortamismahtia, valtiota tarvita. Ensimäinen teko, jossa valtio
todella esiintyy koko yhteiskunnan edustajana — tuotantoväli
neiden valtaaminen yhteiskunnan nimessä — on samalla sen
viimeinen itsenäinen teko valtiona. Valtiovallan sekaantuminen
yhteiskunnallisiin suhteisiin käy alalla toisensa jälkeen tarpeet
tomaksi ja kuolee silloin itsestään. Ihmisten hallitsemisen tilalle
tulee asioiden hoitaminen ja tuotantoprosessin johtaminen. Val
tiota ei “poisteta”, se kuolee vähitellen. Tällä pohjalla on arvos
teltava fraasia “vapaa kansan valtio” niin hetkelliseen agitatooriseen oikeutukseensa nähden kuin lopulliseen tieteelliseen kestämättömyyteensäkin nähden; tällä pohjalla on arvosteltava
myöskin niin kutsuttujen anarkistien vaatimusta, että valtio on
poistettava heti ensimäisenä yönä.
Siitä pitäin kun kapitalistinen tuotantotapa historiallisesti
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esiintyi, on ajatus kaikkien tuotantovälineiden ottamisesta yh
teiskunnan haltuun liikkunut niin yksilöiden kuin kokonaisten
lahkokuntien mielissä, useimmiten enemmän taikka vähemmän
epäselvänä tulevaisuuden ihanteena. Mutta vasta sitten kun sen
toteuttamisen tosiasialliset edellytykset olivat käsillä, vasta sit
ten saattoi se tulla mahdolliseksi, vasta sitten saattoi siitä tulla
historiallinen välttämättömyys. Sitä, samoin kuin mitään muu
takaan yhteiskunnallista edistysaskelta ei tee toteutettavissa ole
vaksi saavutettu käsitys, että luokkien olemassaolo on ristirii
dassa oikeuden, tasa-arvon yms. kanssa, ei tee toteutettavissa
olevaksi pelkkä tahto, vaan sen tekevät toteutettavissa olevaksi
vain vissit taloudelliset edellytykset. Yhteiskunnan jakautumi
nen riistävään ja riistettyyn, hallitsevaan ja sorrettuun luokkaan
on ollut välttämätön seuraus tuotannon aikaisemmasta heikosta
kehityksestä. Niin kauan kuin yhteiskunnallinen kokonaistyö
antaa vain tuloksen, joka ainoastaan hieman ylittää kaiken sen,
mitä tarvitaan köyhään elämään, siis niin kauan kuin työ vaatii
yhteiskunnan jäsenten suuren enemmistön kaiken tai melkein
kaiken ajan, niin kauan on tämä yhteiskunta välttämättömästi
luokkiin jakaantuneena. Yksinomaan työssä raatavan suuren
enemmistön rinnalle muodostuu välittömästi tuottavasta työstä
vapaa luokka, joka pitää huolen yhteiskunnan yleisistä asiois
ta: työn johtamisesta, valtion toimista, oikeudesta, tieteistä jne.
Luokkajaon pohjana on siis työnjaon laki. Tällä emme suin
kaan tahdo sanoa sitä, että tämä luokkiin jakautuminen olisi
tapahtunut ilman väkivaltaa ja ryöväystä, ilman viekkautta ja
petosta, ja että hallitseva luokka kerran satulaan päästyään olisi
jättänyt käyttämättä tilaisuuden valtansa lujittamiseen työtäte
kevän luokan kustannuksella ja jättänyt yhteiskunnallisen johto
asemansa muuttamatta suurten joukkojen lisätyksi riistoksi.
Mutta vaikka luokkiin jakautumisella tämän mukaan onkin
vissi historiallinen oikeutus, niin on se sillä ainoastaan määrät
tyyn aikakauteen, määrättyihin yhteiskunnallisiin oloihin näh
den. Se perustui riittämättömään tuotantoon: sen tulee poista
maan nykyaikaisten tuotantovoimien täysi kehitys. Ja tosiasiassa
on yhteiskunnallisten luokkien poistamisella edellytyksenään
historiallinen kehitystaso, jolla ei ainoastaan tämän taikka tuon
hallitsevan luokan, vaan ylipäänsä hallitsevan luokan, siis luokkaeroavaisuuden olemassaolo on tullut anakronismiksi, vanhen
tuneeksi jätteeksi. Sillä on siis edellytyksenään sellainen tuotan
non kehitystaso, jolla tuotantovälineiden ja tuotteiden omistus,
ja niiden mukana poliittisen vallan, valistuksen ja henkisen joh
don monopoolin anastaminen jonkun erikoisen yhteiskuntaluo
kan käsiin ei ole käynyt ainoastaan tarpeettomaksi, vaan vieläpä
taloudellisen, poliittisen ja henkisen kehityksen esteeksi. Tämä
16*
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taso on nyt saavutettu. Porvariston poliittinen ja henkinen vara
rikko tuskin on sille itselleenkään enää salaisuus, ja sen talou
dellinen vararikko toistuu säännöllisesti joka kymmenes vuosi.
Jokaisessa pulassa tukehtuu yhteiskunta omien, mutta käyttökykynsä ulkopuolella olevien tuotantovoimiensa ja tuotteidensa
painon alla, ja seisop avuttomana sen järjettömän ristiriidan
edessä, että tuottajilla ei ole mitään kulutettavissa koska puut
tuu kuluttajia. Tuotantovälineiden paisuntavoima murtaa ne
siteet, joilla kapitalistinen tuotantotapa ne kahlehtii. Tuotanto
välineiden vapauttaminen näistä siteistä on ainoa ennakkoedellytys tuotantovoimien katkeamattomalle, yhä nopeammin edisty
välle kehitykselle ja samalla itse tuotannon käytännöllisesti ra
jattomalle lisääntymiselle. Eikä siinä kyllin. Paitsi sitä, että tuo
tantovälineiden yhteiskunnallinen omistus poistaa nykyiset tuo
tannon keinotekoiset esteet, se poistaa myöskin tuotantovoimien
ja tuotteiden suoranaisen hävityksen ja tuhoamisen, mikä ny
kyään on tuotannon syrjäyttämättömänä seuralaisena ja saavut
taa pulissa korkeimman pisteensä. Edelleen, tuotantovälineiden
yhteiskunnallinen omistus vapauttaa koko yhteiskuntaa varten
suuret määrät tuotantovälineitä ja tuotteita poistamalla nykyisin
hallitsevan luokan ja sen poliittisten edustajien järjettömän ylel
lisen tuhlauksen. Mahdollisuus taata yhteiskunnallisen tuotannon
avulla yhteiskunnan kaikille jäsenille toimeentulo, joka paitsi
sitä, että se on aineellisesti täysin riittävä ja tulee päivä päivältä
yhä runsaammaksi, takaa heille myöskin kaikinpuolisen vapaan
henkisen kehityksen ja ruumiillisten ja henkisten kykyjensä soveltamistilaisuuden, tämä mahdollisuus on nyt ensi kerran ole
massa, mutta se on olemassa. *)
Ottamalla tuotantovälineet yhteiskunnan haltuun poistetaan
tavaratuotanto ja samalla tuotteiden valta tuottajien yli. Anar
kian sijalle yhteiskunnallisen tuotannon sisällä asetetaan suun
nitelmallinen tietoinen organisatsio. Yksilöllinen olemassaolon
taistelu lakkaa. Vasta sitten ihminen, vississä mielessä, eroaa
x. Muutama luku antaa likipitäisen käsityksen uusaikaisten tuotantovoimien
tavattomasta paisuntavoimasta Jo kapitalistisen puristuksenkin alla. Glffenin
laskelmien mukaan teki Ison Britannian ja Irlannin rikkauksien kokonaissumma
pyOreissä luvuissa
v. 1814 . . 2.200 miljoona puntaa eli 44 miljardia markkaa (Saksan)
. 1865. .6.100
.
... 122
,
. 1875. .8.500
.
. 170
.
Mitä tulee tuotantovoimien Ja tuotteiden tuhoamiseen pulissa, niin lasket
tiin Saksan teollisuudenharjoittajien toisessa kongressissa (Berliinissä helmik.
31 pnä 1878) yksistään Saksan metalliteollisuuden kokonaistappiot viimeisessä
pulassa 460 milj. markaksi.
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*
lopullisesti eläinkunnasta, astuu eläimellisestä olotilasta todella
inhimilliseen olotilaan. Ihmisiä ympäröivien elämänolojen piiri,
joka tähän asti on ihmisiä hallinnut, joutuu nyt ihmisten hallin
nan ja kontrollin alaiseksi, ihmisten joista nyt ensi kerran on tul
lut tietoisia, todellisia luonnon valtiaita, koska ja sikäli kuin
heistä tulee oman yhteiskunnallisuutensa valtiaita. Heidän oman
yhteiskunnallisen tekonsa lakeja, jotka siihen saakka ovat olleet
heitä vastassa vieraina, heitä hallitsevina luonnonlakeina, tulevat
ihmiset silloin täydellisellä asiantuntemuksella käyttämään hy
väkseen ja samalla hallitsemaan niitä. Ihmisten oma yhteiskun
nallisuus, mikä siihen asti oli heitä vastassa luonnon ja historian
pakkoasetuksena, tulee nyt heidän omaksi vapaaksi teokseen.
Objektiiviset, vieraat voimat, jotka siihen saakka historiaa hal
litsivat, joutuvat ihmisten itsensä kontrollin alle. Vasta siitä al
kaen tulevat ihmiset itse täysin tietoisesti tekemään historiaansa,
vasta siitä alkaen tulee heidän liikkeelle panemillaan yhteiskun
nallisilla syillä olemaan etupäässä ja alati kasvavassa määrässä
heidän tahtonsa mukainen vaikutus. Se on ihmiskunnan hyp
päys välttämättömyyden valtakunnasta vapauden valtakuntaan.
[Lopuksi teemme esittämästämme kehityskulusta lyhyen yh
teenvedon :
I. Keskiaikainen yhteiskunta: Yksityinen pientuotanto. Tuo
tantovälineet tarkoitetut yksityiskäyttöä varten, siksi alkuperäi
sen kömpelöitä, vähäpätöisiä, heikosti tehoavia. Tuotanto joko
tuottajan itsensä taikka hänen feodaaliherransa välitöntä käyt
töä varten. Vain siellä missä oli tuotannon ylijäämää yli kulu
tuksen, vain siellä tarjotaan tuo ylijäämä myytäväksi ja joutuu
vaihdettavaksi: tavaratuotanto siis vasta syntymässä. Mutta jo
nyt sisältää se itseensä ituna anarkian yhteiskunnallisessa tuo
tannossa.
II. Kapitalistinen vallankumous: Teollisuuden mullistaminen
ensinnä yksinkertaisen yhteistyön ja manufaktuurin avulla. Sii
hen asti hajallaan olleiden tuotantovälineiden keskittäminen suu
riin verstaisiin, samalla niiden muuttuminen yksityisen tuotanto
välineistä yhteiskunnallisiksi tuotantovälineiksi — muutos, joka
yleensä ei koske vaihdon muotoa. Vanhat omistusmuodot jäävät
voimaan. Esiin astuu kapitalisti; tuotantovälineiden omistajan
ominaisuudessaan omistaa hän myöskin tuotteet ja tekee ne ta
varoiksi. Tuotanto on tullut yhteiskunnalliseksi toiminnoksi;
vaihto ja omistus jäävät yksilöllisiksi toiminnoiksi, yksilöiden
toiminnoiksi: yhteiskunnallisen tuotteen ottaa omakseen yksityiskapitalisti. Perusristiriita, josta johtuvat kaikki ristiriidat,
joissa nykyinen yhteiskunta liikkuu ja jotka suurteollisuus avoi
mesti tuo esiin.
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A. Tuottajan erottaminen tuotantovälineestä. Työläinen
tuomittu elinkautiseen palkkatyöhön. Proletariaatin ja por
variston vastakohta.
B. Yhä laajemmalle ulottuvat ja yhä tehokkaammin vai
kuttavat ne lait, jotka hallitsevat tavaratuotantoa. Hillitön
kilpailu. Ristiriita yksityisessä tehtaassa yhteiskunnallisen
organisatsion ja koko yhteiskunnassa tuotannon anarkian
välillä.
C. Toisaalta koneiston täydellistyminen, jonka kilpailu
on tehnyt jokaiselle kapitalistille pakkolaiksi ja joka mer
kitsee samaa kuin työläisten yhä lisääntyvä työttömyys:
teollinen vara-armeija. Toisaalta tuotannon rajaton laajen
taminen, samoin kilpailun pakkolaki jokaiselle yksityiskapitalistille. Noista molemmista syistä tuotantovoimat tavat
tomasti kasvavat, tarjonta ylittää kysynnän, liikatuotanto,
markkinat täyttyvät liiaksi, kymmenvuosittain pulat, kierto
kulku virheellinen, ontuu: toisaalta liian paljon tuotanto
välineitä ja tuotteita, toisaalta liian paljon työläisiä toimet
tomina ja vailla elämänvälineitä. Nämä kaksi tuotannon ja
‘
yhteiskunnallisen hyvinvoinnin vipua eivät voi tulla yhteen,
t
koska tuotannon kapitalistinen muoto kieltää tuotantovoi
mat vaikuttamasta ja tuotteet kiertämästä jolleivät ne sitä
ennen ole muuttuneet pääomaksi; juuri sen estää niiden
i
oma liikamäärä. Ristiriita kasvanut järjettömäksi: tuotan
totapa kapinoi vaihtomuotoa vastaan. Porvaristo tulee ky
vyttömäksi enää johtamaan omia yhteiskunnallisia tuotantovoimiaan.
D. Kapitalistit itse ovat pakotetut osittain tunnustamaan
tuotantovoimien yhteiskunnallisen luonteen. Suuret tuotan
to- ja liikenneorganismit tulevat ensinnä osakeyhtiöiden,
myöhemmin trustien ja vihdoin valtion omaisuudeksi. Por
varisto osoittaa olevansa tarpeeton luokka; palkatut henki
löt suorittavat kaikki sen yhteiskunnalliset tehtävät.
III. Proletaarinen vallankumous. Ristiriidan ratkaisu: prole
tariaatti valtap valtiovallan (julkisen vallan, öffentlicher Gewalt)
ja tämän vallan avulla muuttaa porvaristolta pois otetut yhteis
kunnalliset tuotantovälineet yhteiskunnalliseksi omaisuudeksi.
Tällä teolla vapauttaa se tuotantovälineet niiden pääomaominaisuudesta ja antaa täyden vapauden niiden yhteiskunnallisen
luonteen kehittymiselle. Nyt käy mahdolliseksi yhteiskunnalli
nen tuotanto ennakolta harkitun suunnitelman mukaan. Tuotan
non kehittyminen tekee eri yhteiskuntaluokkien edelleen ole
massaolon anakronismiksi (vanhentuneeksi jätteeksi). Sitä mu
kaa kuin yhteiskunnallisen tuotannon anarkia häviää, kuolee
vähitellen myöskin valtion poliittinen auktoriteetti. Ihmiset, jot-
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ka vihdoinkin ovat päässeet yhteiskunnallisten suhteiden val
tiaiksi, tulevat samalla luonnon valtiaiksi, itsensä valtiaiksi —
tulevat vapaiksi.)
Tämän maailman vapauttavan teon toteuttaminen on nyky
aikaisen proletariaatin historiallinen kutsumus. Tämän teon his
toriallisten ehtojen ja samalla itse sen luonteen tutkiminen ja
selvittäminen ja siten tämän teon toteuttajan, nyt sorretun luokan
tietoisuuteen sen oman teon ehtojen saattaminen on proletaari
sen liikkeen teoreettisen ilmauksen, tieteellisen sosialismin teh
tävä.
II. Tuotanto

Kaiken edellä käsitellyn jälkeen ei lukija hämmästyne saa
dessaan tietää, että viimeisessä luvussa esitetty sosialismin pää
piirteiden kehitys ei ollenkaan ole hra Diihringin mielen mu
kaista. Päinvastoin, Hänen täytyy viskata se kaiken sekavan
kadotukseen, muiden “historiallisen ja loogillisen mielikuvittelun sekasikiöiden”, “onttojen mielikuvarakennelmien”, “sekavien
utukuvitelmien” jne. joukkoon. Hänelle sosialismi ei ole suin
kaan historiallisen kehityksen välttämätön tulos, ja sitäkin vä
hemmän on se karkean-materiaalisten, pelkästään ruokkimistarkoitusta palvelevien nykyajan taloudellisten ehtojen tulos. Hän
on laatinut paljon paremmin. Hänen sosialisminsa on viimeisen
asteen lopullinen totuus; se on “yhteiskunnan luonnollinen systee
mi”, sen juuret ovat “oikeudenmukaisuuden universaalissa peri
aatteessa”, ja kun hän ei kuitenkaan voi välttyä ottamasta huo
mioon olevaa, tähänastisen syntisen historian luomaa tilaa, pa
rantaakseen sen, niin on sitä pidettävä pikemminkin onnettomuu
tena oikeudenmukaisuuden puhtaalle periaatteelle. Kuten kaiken
muun, luo hra Duhring sosialisminsakin noiden kahden kuulun
miehensä avulla. Sen sijaan, että nuo kaksi sätkyukkoa petaisi
vat herraa ja orjaa, kuten ovat tähän asti tehneet, esittävät ne
vaihteen vuoksi kerran näytöksen tasaoikeudellisuudesta — ja
Diihringin sosialismi on pääpiirteissään valmis.
Siksi on selittelyittä selvää, että hra Diihringille ei aika ajoin
esiintyvillä teollisuuspulilla ole mitään historiallista merkitystä,
minkä me niille tahdomme antaa. Pulat ovat hänelle vain ohi
meneviä poikkeamia “normaalitilasta” ja antavat korkeintaan
aiheen “säännöstellyn järjestyksen pystyttämiseen”. Se “tavalli
nen tapa”, että pulat selitetään johtuviksi liikatuotannosta, ei ol
lenkaan riitä hänen “täsmällisemmälle käsitykselleen”. Kuiten
kin tuollainen selitys “käynee ehkä erikoispulille erikoisilta aloil
ta”. Niinpä esim. “kirjainarkkinain liiallinen täyttyminen sellais
ten teosten painoksilla, joista äkkiä otetaan jälkipainoksia ja
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ovat tarkoitetut joukkomenekkiä varten”. Hra Diihring saattaa
nyt kyllä laskeutua vuoteelleen siinä liyväätekevässä tietoisuu
dessa, että hänen kuolemattomat teoksensa eivät milloinkaan
aiheuta tällaista onnettomuutta maailmalle. Mutta suurissa pu
lissa ei liikatuotanto, vaan päinvastoin “kansan kulutuksen jälkeenjääminen... keinotekoisesti synnytetty alikulutus... kansan
tarpeen (!) luonnollisen kasvun jarruttaminen, mikä tekee lopul
ta niin kriitilliseksi kuilun varastojen ja menekin välillä”. Ja
tälle pulateorialleen on hän sitten onnellisesti löytänyt erään
kannattajankin.
Ikävä vain, että joukkojen alikulutus, joukkojen kulutuksen
rajottaminen ylläpitoa ja suvun jatkamista varten välttämättö
määni ei ole mikään uusi ilmiö. Se on ollut olemassa niin kauan
kuin on ollut riistäviä ja riistettyjä luokkia. Massat alikuluttavat
jopa niinäkin historiallisina aikoina, joina niiden asema on ollut
erikoisen suotuisa, esim. Englannissa 15 vuossadalla. Milloin
kaan eivät ne ole lähestulkoonkaan saaneet kulutettavakseen
omaa vuoden kokonaistuotettaan. Kun siis alikulutus on ollut
vakinainen historiallinen ilmiö vuostuhansien ajan, mutta pulis
sa purkautuva yleinen menekin tyrehtyminen liikatuotannon seu
rauksena on ollut nähtävissä vasta viiden vuoskymnienen ajan,
niin tarvitaan hra Duhringin koko vulgääriekonoomiuen pinta
puolisuus selvittääkseen uuden yhteentörmäyksen vuostuhansia
vanhan alikulutuksen avulla, eikä liikatuotannon uuden ilmiön
avulla. Tämä on samaa kuin jos matematiikassa tahdottaisiin
kahden, vakion ja muuttuvaisen suureen suhteen muuttuminen
selittää johtuvaksi siitä, että vakio on pysynyt samana, eikä siitä
että muuttuvainen suure on muuttunut. Massojen alikulutus on
kaikkien riistolle perustuvien yhteiskuntamuotojen, siis myöskin
kapitalistisen yhteiskunnan välttämätön ehto. Mutta vasta ka
pitalistinen tuotantomuoto vie puliin. Massojen alikulutus on
siis myöskin pulien ennakkoehto ja esittää niissä jo kauan sitten
tunnustettua osaa; mutta tämä ei yhtään selvitä meille nykyisten
pulien syitä eikä sitä, miksi pulia ei ollut aikaisemmin.
Hra Duhringillä on ylipäänsä omituiset käsitykset maailman
markkinoista. Näimme kuinka hän yrittää selvittää todellisia
teollisia erikoispulia Leipzigin kirjamarkkinoille kuvittelemansa
pulan avulla, myrskyn merellä myrskyllä vesilasissa, aito saksa
laisen kirjatoukan tapaan. Hän kuvittelee edelleen, että nykyisen
kapitalistisen tuotannon muka täytyy “menekkineen pyöriä etu
päässä itsensä omistavien luokkien piirissä", mikä ei estä häntä
vain 16 sivua myöhemmin esittämästä ratkaisevina uusaikaisina
teollisuuksina rauta- ja puuvillateollisuuksia, siis juuri nämä
kaksi tuotannonhaaraa, joiden tuotteet vain häviävän pieneltä
osaltaan kulutetaan omistavien luokkien piirissä ja enemmän
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kuin mitkään muut tuotetaan joukkokulutusta varten. Otammepa minkä kysymyksen tahansa, häneltä emme saa vastaukseksi
muuta kuin tyhjää ristiriitaista loruilua. Ottakaamme esimerkki
puuvillateollisuuden alalta. Kun yhdessä ainoassa suhteellisen
pienessä Oldham’in kaupungissa — eräs niistä 50.000—100.000
asukkaan puuvillateollisuutta harjoittavista kaupungeista, joita
Manchesterin ympärillä on tusinan verran— kun tässä ainoassa
kaupungissa niiden kehrien luku, joilla kehrättiin yksinomaan
32 numeron lankaa, lisääntyi neljässä vuodessa, 1872—1875, 2 >/2
miljoonasta 5 miljoonaan, joten yhdessä ainoassa keskisuuressa
kaupungissa Englannissa on yhtä ainoata lankanumeroa kehrää
mässä yhtä paljon kehriä kuin koko Saksan ja Elsassin puuvil
lateollisuudessa, ja kun paisuminen on tapahtunut likipitäin sa
massa suhteessa Englannin ja Skotlannin puuvillateollisuuden
muissa haaroissa ja muilla alueilla, niin tarvitaan hyvä annos
juurtavaa julkeutta voidakseen selittää puuvillalankojen ja kan
kaiden koko nykyisen menekkipysähdyksen johtuvan englanti
laisten massojen alikulutuksesta eikä Englannin puuvillatehtai
den liikatuotannosta *)•
Riittää. Ei kannata kiistellä sellaisten miesten kanssa, jotka
taloustieteen alalla ovat niin tietämättömiä, että pitävät Leipzi
gin kirjamarkkinoita ylipäänsä markkinoina nykyaikaisen teolli
suuden mielessä. Todetkaamme senvuoksi vain, että hra Duhring osaa edelleen kertoa meille pulista vain sen, että niissä ei
ole kysymys muusta kuin “tavallisesta vaihtelusta liiallisen jän
nityksen ja hervottomuuden välillä”, että yletön keinottelu “ei
johdu yksinomaan yksityisyrityksien suunnitelmattomasta kasaa
misesta”, vaan että “myöskin yksityisten yrittäjien hätiköinti ja
yksityisen varovaisuuden puute on luettava liikatarjonnan synty
misen syihin”. Ja mikä on taas hätiköinnin ja yksityisen varo
vaisuuden puuttumisen “syntymisen syy”? Juuri tuo sama kapi
talistisen tuotannon suunnitelmattomuus, mikä ilmeneiksen yk
sityisyrityksien suunnitelmattoinassa kasaamisessa. Se että pitää
jonkun taloudellisen tosiasian kääntämistä moraaliseksi syytök
seksi uuden syyn paljastamisena, se on niinikään aika vahvaa
“hätiköimistä”.
Jättäkäämme pulien käsittely tähän. Sen jälkeen kun edelli
sessä luvussa olemme osoittaneet, kuinka ne välttämättömästi
syntyvät kapitalistisesta tuotantotavasta ja mikä on niiden mer
kitys itse tämän tuotantotavan pulina, yhteiskunnallisen mullis
tuksen pakkokeinoina, ei meidän tästä asiasta enää tarvitse lisä*) Pulien selittäminen alikulutuksesta johtuviksi on alkuaan lähtöisin Sismondllta Ja hänellä on tässä selityksessä vielä jotain järkeä. Sismondilta on
sen lainannut Rodbertus, Ja Rodbertukselta on hra Döhring sen vuorostaan ko
pioinut hänelle ominaisella pintapuolisella tavallaan.
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tä yhtään sanaa hra Duhringin pintapuolisuuksia vastaan. Siir
tykäämme hänen myönteisiin luomuksiinsa, “yhteiskunnan luon
nolliseen systeemiin”.
Tämä jollekin “oikeudenmukaisuuden universaalille periaat
teelle” rakennettu ja siis sietämättömien materiaalisten tosiasiain
kaikesta huomioon ottamisesta vapaa systeemi on talouskom
muunien liitto, kommuunien joiden kesken vallitsee “vapaa siirtymisoikeus ja uusien jäsenten vastaanottamispakko määrätty
jen lakien ja hallintonormien mukaisesti”. Talouskommuuni itse
on ennen kaikkea “koko ihmiskunnan historialle tärkeä kaikenkäsittävä kaavio” ja jättää kauas taakseen esim. erään Marxin
“harhaanjohtavat puolinaisuudet”. Se merkitsee “henkilöiden
yhteyttä, jotka sitoo vissin maa-alueen ja tuotantolaitosryhmän
julkinen käyttämisen oikeus yhteiseen toimintaan ja yhteiseen
osallistumiseen tuloksesta”. Julkinen oikeus on “oikeus esinei
siin... puhtaasti publisistisen luontoon ja tuotantolaitoksiin suh
teen mielessä”. Mitä tämän pitäisi merkitä, sillä halkokoot päi
tään talouskonunuunin tulevaiset juristit, me luovumme kaikes
ta yrityksestäkin. Vain sen verran saamme tietää, että se ci ol
lenkaan ole samaa kuin “työväenyhdistyksien korporatiivinen
omistus”, yhdistysten jotka eivät sulje ulos keskinäistä kilpailua
eivätkä edes palkkariistoa. Minkä ohella ohimennen heitetään
että jonkun “yhteisomistuksen” kuvitelma sellaisena kuin se
Marxillakin esiintyy, on “vähintäänkin epäselvä ja arveluttava,
koska tämän tulevaisuudenkäsityksen ymmärretään aina merkit
sevän vain työläisryhmien korporatiivista omistusta”. Tässä on
taas yksi monista hra Diihringillä niin tavallisista vääristelyn
“kurjista maneereista”, “joiden vulgääristä ominaisuudesta (ku
ten hän itse sanoo) vain vulgääri sana julkea olisi aivan sopiva”;
se on yhtälailla ilmasta siepattu vale kuin hra Duhringin toinen
kin keksintö, että yhteisomistus Marxilla muka on “samalla yk
silöllistä ja yhteiskunnallista omistusta”.
Joka tapauksessa näyttää näin paljon selvältä: jonkun talouskommuunin “publisistinen oikeus” työvälineisiinsä on yksinomai
nen omistusoikeus ainakin jokaiseen muuhun talouskommuuniin nähden ja myöskin yhteiskuntaan ja valtioon nähden. Mut
ta se ei saa oikeuttaa “täydelliseen sulkeutuneisuuteen ulkomaa
ilmalta, sillä eri talouskommuunien välillä on siirtymisvapaus
ja uusien jäsenten vastaanottamispakko määrättyjen lakien ja
hallintonormien mukaan... samaan tapaan... kuin nykyään kuu
luminen johonkin poliittiseen rakenteeseen ja kuin osanotto yh
teisön taloudellisiin toimiin”. On siis oleva rikkaita ja köyhiä
talouskommuuneja, ja tasotus tapahtuu siten että väestö virtaa
rikkaisiin kommuuneihin pois köyhistä. Kun siis hra Duhring
tahtoo poistaa tuotteiden kilpailun eri kommuunien väliltä kau-
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nillisten pakotusten lisäksi tulevat yhä enemmän ja enemmän ky
symykseen yhteiskunnalliset tarpeet, ja jos viimemainitut tulevat
määrääviksi ihmisten toimintojen rylimittämisessä, silloin ei enää
ole oleva mahdollista niiden etujen halveksiminen, jotka johtuvat
järjestelmällisen läheisestä maaseudun toimintojen yhteydestä
teknillisen muokkaustyön laitoksien kanssa".
Talouskommuunissahan tulevat kysymykseen juuri yhteiskun
nalliset tarpeet, ja näin se kai kiirehtii omaksumaan täydellisimmässä mitassa tuon yllämainitun edun, maatalouden ja teolli
suuden yhdistämisen? Hra Diihring ei kai jätä kyllin laajasti
kertomatta meille “täsmällisempiä käsityksiään” talouskommuunin suhteesta tähän kysymykseen? Pettynyt olisi se lukija,
joka tätä odottaisi. Yllä mainitut laihat, epäselvät, taaskin Preus
sin maaoikeuden viinaapolttavan ja sokeria valmistavan pätevyvspiirin sisällä liikkuvat latteudet —• siinä kaikki, mitä hra
Diihringillä on sanottavaa kaupungin ja maaseudun vastakoh
dasta nykyään ja tulevaisuudessa.
Siirtykäämme työnjaon yksityiskohtiin. Tässä on hra Diiliring jo hieman “täsmällisempi”. Hän puhuu “henkilöstä, jonka
on antauduttava yksinomaan yhdelle toiminta-alalle”. Jos jär
jestettävänä on uusi tuotannon haara, niin kysymys on yksinker
taisesti siitä, voidaanko hankkia vissi määrä olentoja, jotka an
tautuvat yhden artikkelin tuotantoon ja samalla tarpeellinen
kulutus (!) tälle. Mikään tuotantohaara tuossa sosialiteetissa “ei
vaadi jxiljon väkeä". Ja sosialiteetissa on myös olemassa “elä
mäntapansa mukaan erikoistuneita taloudellisia ihmislajeja".
Tämän mukaan jäävät asiat tuotannon piirissä likipitäin ennal
leen. Tähänastisessa yhteiskunnassa on muutoin vallinnut “väärä
työnjako”; mutta miten se on ilmennyt ja millä se talouskommuunissa korvataan, siitä saamme tietää vain tämän: “Mitä tu
lee itse työnjaon näkökohtiin, niin olemme jo ylempänä sano
neet, että ne voidaan pitää ratkaistuina niin pian kuin on otettu
huomioon erilaiset luonnonolot ja henkilölliset kyvyt”. Henki
löllisten kykyjen ohella vaikuttaa vielä henkilökohtainen taipu
mus: “Viehättyminen sellaiseen toimintaan, joka kysyy enem
män kykyjä ja valmennusta, perustuisi yksinomaan taipumuk
seen tähän toimeen ja juuri tämän eikä minkään muun asian
harjottamisen (jonkun asian harjottaminen!) iloon”. Mutta täten
sosialiteetissa tulee kiihotetuksi kilpailu ja “tuotanto itse saa
vissiä mielenkiintoa ja tuo tylsä tuotanto, jota arvostetaan väiu
voiton keinona, ei enää tule olemaan yhteiskunnallisten suhtei
den vallitsevana leimana”.
Missään yhteiskunnassa, jossa tuotanto on luontoperäisesti ke
hittynyt — ja nykyinen yhteiskunta kuuluu niihin — eivät tuot-
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pan Yhteiskunnallisen järjestämisen kautta, niin jättää hän tuot
tajien kilpailun rauhassa jatkumaan. Esineet poistetaan kilpai
lun piiristä, ihmiset jäävät sen alaisuuteen.
Tällä emme vielä läheskään ole suoriutuneet “publisistisesta oi
keudesta”. Kaksi sivua myöhemmin selittää hra Diiliring meille:
kauppakommuuni ulottuu “lähinnä niin laajalle kuin on se poliittis-yhteiskunnallinen alue, jonka asukkaat ovat yhtyneet yh
tenäiseksi oikeussubjektiksi ja joilla tässä ominaisuudessa on
käytössään kaikki maa, asunnot ja tuotantolaitokset”. Siis sit
tenkään ei käyttöoikeus ole yksityisillä kommuuneilla, vaan ko
ko kansalla. “Julkinen oikeus”, “oikeus esineisiin”, “publisistinen
suhde luontoon” jne eivät siis ole pelkästään “vähintään epäsel
vää ja arveluttavaa”, vaan välittömässä ristiriidassa itsensä kans
sa. Tämä on tosiaan, ainakin mikäli jokainen talouskommuuni
on samalla oikeussubjekti, “samalla yksilöllistä ja yhteiskun
nallista omaisuutta”, ja tämä viimemainittu siis taaskin “sumui
nen sekasikiö” vain hra Duhringillä itsellään tavattavissa.
Joka tapauksessa talouskommuuni käyttää työvälineitään tuotantotarkoituksessa. Kuinka tämä tuotanto käy? Kaiken sen mu
kaan, minkä saamme hra Duhringiltä tietää, aivan vanhaan mal
liin, vain sillä erotuksella että kapitalistien tilalle astuu kom
muuni. Korkeintaan saamme tietää, että ammatin valinta nyt
vasta on jokaiselle yksilölle vapaa ja että yhtäläinen työnteon
velvollisuus on olemassa.
Kaiken tähänastisen tuotannon perusmuotona on työnjako
toisaalta yhteiskunnan sisällä, toisaalta kunkin yksityisen tuotan
tolaitoksen sisällä. Miten suhtautuu siihen Duhringin “sosialiteetti”?
Ensimäinen suuri yhteiskunnallinen työnjako on kaupungin
ja maaseudun ero. Tämä vastakohta on hra Duhringin mukaan
“asian luonnon mukaan väistämätön”. Mutta “on ylipäänsä ar
veluttavaa ajatella kuilu maatalouden ja teollisuuden välillä...
täyttämättömäksi. Tosiasiassa on jo nyt olemassa vissiä vakinais
ta lähentymistä, mikä tulevaisuudessa lupaa vielä huomattavasti
lisääntyä”. Jo nyt on nähkääs kaksi teollisuutta tunkeutunut
maanviljelykseen ja maatalouteen: “ensi sijassa viinanpoltto ja
toisessa juurikassokerin valmistus... spriin tuotanto on merkityk
sensä puolesta sellainen, että sitä pikemmin väheksytään kuin
liiotellaan”. Ja “jos olisi mahdollista, että suurempi teollisuuk
sien piiri joidenkin keksintöjen seurauksena muovautuisi sillä
tavalla, että näin kävisi välttämättömäksi sijottaa tuotantoa maa
seudulle ja nojata välittömästi raaka-aineiden tuotantoon”, niin
siten heikkenisi kaupungin ja maaseudun vastakohta ja “saataisiin
laajin perusta sivistyksen kehitykselle”. Sitäpaitsi “jotain tä
mäntapaista voisi tulla kysymykseen vielä toistakin tietä. Tek-
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tajat hallitse tuotantovälineitä, vaan tuotantovälineet hallitsevat
tuottajia. Tällaisessa yhteiskunnassa muuttuu jokainen uusi tuo
tannon vipu väistämättömästi tuottajien uudeksi orjuutusvälineeksi tuotantovälineiden alle. Ennen kaikkea koskee tämä sitä
tuotannon vipua, joka suurteollisuuden kehittymiseen saakka
oli kaikkein mahtavin — työnjakoa. Heti ensimäinen suuri työn
jako, kaupungin ja maaseudun erottuminen, tuomitsi maaseutuväen vuostuhansien tylsyydentilaan, ja kaupunkilaiset kunkin
oman yksityistyönsä orjaksi. Se tuhosi edellisten henkisen kehi
tyksen ja jälkimäisten ruumiillisen kehityksen perustan. Jos ta
lonpoika ottaa omakseen maan ja kaupunkilainen käsityön, niin
yhtä varmasti ottaa maa omakseen talonpojan ja käsityö käsi
työläisen. Samalla kun työ jakautuu, jakautuu myöskin ihminen.
Yhden ainoan toiminnan kehittämiseksi uhrataan kaikki muut
ruumiilliset ja-^henkiset kyvyt. Tämä ihmisen surkastuminen
kasvaa samassa mitassa kuin työnjako, joka saavuttaa korkeim
man kehityksensä manufaktuurissa. Manufaktuuri jaottaa käsi
työn yksityisiksi osaistoiminnoiksi, antaa kunkin niistä kullekin
eri työläiselle elämäntehtäväksi ja siten kytkee hänet elinajakseen määrättyyn osaistoimintoon ja määrättyyn työkaluun. “Se
surkastuttaa työläisen vialliseksi kehittämällä ansarimaisesti hä
nen erikoistaitoansa, tukahuttaen kokonaisen maailman tuotantoviettejä ja -taipumuksia ... yksilö itse jaetaan, muutetaan osa
työn automaattiseksi käyttökoneistoksi” (Marx), — käyttökoneistoksi, joka monissa tapauksissa saavuttaa täydellisyytensä
vasta työläisen täydellisen ruumiillisen ja henkisen surkastumi
sen kautta. Suurteollisuuden koneisto muuttaa työläisen konees
ta pelkäksi koneen lisäkkeeksi. “Elinkautisesta erikoistehtävästä
käyttää osatyökalua tulee elinkautinen erikoistehtävä palvella
osaiskonetta. Konejärjestelmää käytetään väärin muuttamaan
työläinen jo lapsesta asti osakoneen osaksi” (Marx). Eikä ai
noastaan työläiset, myöskin työväkeä välittömästi taikka välil
lisesti riistävät luokat tulevat työnjaon välityksellä toimintansa
työkalun alle orjuutetuiksi; henkisesti tyhjä porvari pääomansa
ja voitonahneutensa alaiseksi; juristi luutuneiden oikeuskäsityksiensä alle, jotka häntä hallitsevat itsenäisenä mahtina; “sivis
tyneet säädyt” ylipäänsä moninaisen paikallisen rajottuneisuuden ja yksipuolisuuden alle, oman ruumiillisen ja henkisen lyhytnäköisyyden alle, surkastuen sen kasvatuksen vaikutuksesta, mi
kä on typistetty heidän erikoisalansa puitteisiin, ja sen vaikutuk
sesta että ovat eliniäkseen kytketyt tuohon erikoisalaan — sil
loinkin, kun tämä erikoisala on pelkkää tyhjäntoimitusta.
Utopistit olivat jo täydellisesti selvillä työnjaon vaikutuksista,
toisaalta työläisen, toisaalta itse työtoiminnan surkastuneisuudesta, työtoiminnan, joka rajottuu yhden ja saman otteen elin
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kautiseksi, yksitoikkoiseksi, mekaaniseksi toistamiseksi. Vasta
kohdan poistamista kaupungin ja maaseudun väliltä vaativat
sekä Fourier että Owen ylipäänsä vanhan työnjaon poistamisen
ensimäisenä perusehtona. Kumpaisenkin käsityksen mukaan pi
tää väestö jakaa 600—3.000 ryhmiin kautta maan; kukin ryhmä
asuu maa-alueensa keskuksessa jättiläispalatsissa yhteisine talo
uksineen. Fourier puhuu kyllä joskus kaupungeista, mutta nä
mä kaupungit ovat vain neljä viisi tällaista lähekkäin sijaitsevaa
palatsia. Kumpaisenkin suunnitelman mukaan osallistuu jokai
nen yhteiskunnan jäsen sekä maanviljelykseen että teollisuuteen.
Fourierilla näyttelevät viimemainitussa pääosaa käsityö ja manufaktuuri. Owenilla sitävastoin jo suurteollisuus ja hän vaatii
jo höyryvoiman ja koneiston käyttämistä taloudessa. Mutta
kumpikin vaatii niin maanviljelyksen kuin teollisuudenkin sisällä
mahdollisimman suurta toiminnan vaihtelua jokaiselle yksilölle,
ja sen mukaisesti nuorison kasvattamista mahdollisimman moni
puoliseen teknilliseen toimintaan. Kumpaisenkin mukaan pitää
ihmisen kehittää itseään kaikinpuolisesti kaikinpuolisen toimin
nan kautta, ja työn pitää saada takaisin työnjaon kautta menettämänsä viehätys, lähinnä työn vaihtelun ja sitä vastaavan ly
hyen jatkumisajan kautta, kullekin eri työlle omaksutun “istun
non” (Fourierin sanontaa käyttääksemme) lyhyyden kautta.
Molemmat ovat kaukana hra Diihringin riistäjäluokilta perimäs
tä ajatustavasta, joka pitää kaupungin ja maaseudun vastakoh
taa asian luonnon mukaan väistämättömänä, joka on sen rajotetun käsityksen vanki, että määrätty “olentojen” luku on muka
kaikissa oloissa tuomittu yhtä artikkelia tuottamaan, ja joka tah
too ikuistuttaa elämäntapansa puolesta erikoistuneet “taloudelli
set ihmislajit”, ihmiset jotka iloitsevat juuri tämän eikä minkään
muun asian harjottamisesta, jotka siis ovat vajonneet niin alas,
että iloitsevat omasta orjuudestaan ja yksipuolistuneestaan.
“Idiootti” Fourierin hullunrohkeimpienkin kuvitelmien perus
ajatuksiin verraten, “karkean, kalpean ja köyhän” Owenin köyhimpiinkin aatoksiin verraten on itse yhä kokonaan työnjaon
orjuuttama hra Diihring vain nenäkäs kääpiö.
Tekemällä itsestään kaikkien tuotantovälineiden valtiaan
käyttääkseen niitä yhteiskunnallisesti suunnitelman mukaan,
poistaa yhteiskunta ihmisten siihenastisen orjuutuksen omien
tuotantovälineidensä alaisuuteen. Selvä asia, että yhteiskunta ei
voi vapauttaa itseään vapauttamatta jokaista yksilöä. Vanha
tuotantotapa täytyy siis perinpohjin mullistaa, ja nimenomaan
täytyy vanhan työnjaon hävitä. Sen tilalle täytyy tulla sellainen
tuotannon järjestys, jossa toisaalta kukaan yksilö ei voi sälyttää
toisille omaa osaansa tuotannollisesta työstä, tästä inhimillisen
olemassaolon luonnollisesta ehdosta; jossa toisaalta tuotannoin-
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sesta työstä, joka ennen oli orjuutuksen väline, tulee ihmisten
vapauttamisen väline, se kun tarjoaa jokaiselle yksilölle tilai
suuden kaikkien, niin ruumiillisten kuin henkistenkin kykyjensä
kehittämiseen ja ilmenemiseen kaikkiin suuntiin, ja jossa työ siis
muuttuu taakasta iloksi.
Tämä ei nyt enää ole mitään fantasiaa, mitään hurskaita toi
veita. Tuotantovoimien nykyisellä kehitysasteella riittää jo se
tuotannon lisääntyminen, minkä antaa pelkkä tuotantovoimien
yhteiskunnallistuttaminen, kapitalistisesta tuotantotavasta johtu
vien tuotannon esteiden ja häiriöiden sekä tuotteiden ja tuotanto
välineiden tuhlaamisen poistaminen, jotta kaikkien osallistuessa
työhön työaika voidaan supistaa nykyisten käsityksien mukaan
hyvin vähiin.
Vanhan työnjaon poistaminen ei myöskään ole sellainen vaa
timus, joka olisi toteutettavissa vain työn tuottavaisuuden kus
tannuksella. Päinvastoin. Suurteollisuus on tehnyt sen itse tuo
tannon ehdoksi. “Konetyössä ei ole välttämätöntä manufaktuurimaisesti kiinnittää työläisryhmien jakamista eri koneisiin jat
kuvasti teettäen samaa työtä samalla työläisellä. Kun tehtaan
kokonaisliike ei lähde työläisestä, vaan koneesta, voi henkilöiden
vaihtuminen jatkuvasti tapahtua ilman työprosessin keskeytystä
. . . Ja lopuksi sen nopeuden vuoksi, jolla nuoruuden iässä työ
koneen ääressä opitaan, käy myöskin tarpeettomaksi erikoisen
työläisluokan kasvattaminen
yksinomaan
konetyöläisiksi.”
(“Pääoma”, 1, 365.) Mutta kun koneiston kapitalistinen käyttö
tapa pakottaa edelleen jatkamaan vanhaa työnjakoa luuduttavine osaistoimintoineen huolimatta siitä, että se on tullut tek
nillisesti tarpeettomaksi, kapinoi koneisto itse tätä vanhentunutta
jätettä vastaan. Suurteollisuuden teknillinen perusta on vallan
kumouksellinen. “Koneiston, kemiallisten prosessien ja muiden
metoodien kautta mullistaa se alituisesti tuotannon teknillisen
perustan mukana työläisten toiminnot ja työprosessin yhteiskun
nalliset yhdistelmät. Siten se yhtä alituisesti kumouksellistuttaa
työnjaon yhteiskunnassa ja heittelee lakkaamatta pääomamassoja ja työläismassoja tuotantohaarasta toiseen. Suurteollisuuden
luonto edellyttää siis työn vaihtelua, toimen muuttamista, työläi
sen kaikinpuolista liikkuvaisuutta ... Olemme nähneet, kuinka tä
mä ehdoton ristiriita . .. riehahtaa työväenluokan yhtämittaiseksi
uhrijuhlaksi, työvoimien määrättömäksi tuhlaamiseksi ja yh
teiskunnallisen anarkian hävitystyöksi. Tällainen on nurja puo
li. Mutta kun työn vaihtelu nyt toteutuu vain kaiken voittavana
luonnonlakina ja kaikkialla esteisiin törmäävän luonnonlain
sokeasti hävittävillä seurauksilla, tekee suurteollisuus itse romahduksiensa kautta elämän ja kuoleman kysymykseksi sen,
että töiden vaihtelu ja siis työläisen mahdollisimman suuri moni-
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puolisuus tunnustetaan yleiseksi yhteiskunnalliseksi tuotannonlaiksi ja olosuhteet sopeutetaan sen normaalia toteutumista vas
taavasti. Se tekee elämän ja kuoleman kysymykseksi sen että
hirvittävän kurja, pääoman vaihtelevia riistämistarpeita varten
reservissä pidetty käytettävissä oleva työläisväestö korvataan
vaihteleviin työtarpeisiin ehdottomasti kelpoisella ihmisellä; että
osayksilö, pelkkä yhden yhteiskunnallisen osatehtävän suorit
taja korvataan kaikin puolin kehittyneellä yksilöllä, jolle eri
laiset yhteiskunnalliset tehtävät ovat toinen toisestaan vapautta
via toimintatapoja.” (Marx “Pääoma”.)
Kun suurteollisuus on opettanut meidät muuttamaan molekyyliliikunnan, jota enemmän taikka vähemmän on kaikkialla
saatavissa, massaliikunnaksi teknillisiin tarkoituksiin, on se huo
mattavassa määrässä vapauttanut teollisen tuotannon paikallisis
ta rajoista. Vesivoima oli paikallinen, höyryvoima on vapaa. Jos
vesivoima välttämättömästi on maaseutuun kuuluva, niin höyryvoima ei suinkaan ole välttämättömästi kaupunkiin kuuluva. Sen
kapitalistinen käyttäminen keskittää sen etupäässä kaupunkei
hin ja muuttaa tehdaskylät tehdaskaupungeiksi. Mutta siten
murtaa se samalla oman toimintansa ehtoja. Höyrykoneen ensimäinen vaatimus ja suurteollisuuden miltei kaikkien alojen päävaatimuksia on suhteellisen puhdas v^i. Mutta tehdaskaupunki
muuttaa kaiken veden haisevaksi visvaksi. Siis niin varmasti
kuin keskittyminen kaupunkeihin on kapitalistisen tuotannon
perusehto, yhtä varmasti pyrkii jokainen yksityinen teollisuuskapitalisti alati pois kapitalistisen tuotannon välttämättömästi
synnyttämistä suurkaupungeista tuotantoon maaseudulla. Tätä
prosessia voidaan yksityiskohdittain tutkia Lancashiren ja Yorkshiren tekstiilialueilla; kapitalistinen suurteollisuus tuottaa siellä
alati uusia suurkaupunkeja sen kautta, että se jatkuvasti pake
nee kaupungista maaseudulle. Samoin metalliteollisuuspiireissä,
joissa osittain toiset syyt synnyttävät saman ilmiön.
Tämän uuden viallisen kiertokulun, tämän nykyaikaisen teol
lisuuden alati uudelleen syntyvän ristiriidan voi jälleen poistaa
vain teollisuuden kapitalistisen luonteen kumoaminen. Vain sel
lainen yhteiskunta, joka panee tuotantovoimansa sopusointuisesti
toimimaan yhden yhtenäisen suursuunnitelman mukaan, voi saa
da teollisuuden sijottumaan yli koko maan jaotettuna sillä ta
valla, mikä paraiten edistää sen omaa kehitystä ja tuotannon
muiden aineksien säilymistä ja kehitystä.
Kaupungin ja maaseudun vastakohdan poistaminen on tämän
mukaan kyllä mahdollinen. Enemmänkin, se on tullut suoras
taan välttämättömäksi teolliselle tuotannolle itselleen, samoin
kuin maataloustuotannollekin, ja lisäksi välttämättömäksi julki
selle terveydenhoidolle. Vain sulattamalla yhteen kaupungin ja
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maaseudun voidaan poistaa nykyinen ilma-, vesi- ja maamyrkytys, vain siten nyt kaupungeissa kituvat massat pääsevät siihen
tilaan, että heidän ulostuksensa muuttuvat kasvien tuottajiksi,
kun ne nyt ovat tautien tuottajia.
Kapitalistinen teollisuus on jo tehnyt itsensä suhteellisen riip
pumattomaksi raaka-aineidensa tuotantopaikkojen ahtaista ra
joista. Tekstiiliteollisuus muokkaa suuressa määrin ulkoa tuotua
raaka-ainetta. Espanjalaista rautamalmia jalostetaan Englannis
sa ja Saksassa, espanjalaista ja etelä-amerikalaista kuparimalmia muokataan Englannissa. Jokainen hiilikenttä varustaa polt
toaineella kauas omien rajojensa ulkopuolelle vuosittain kasvavaa
teollisuuspiiriä. Pitkin koko Europan rannikkoa käyvät höyrykoneet englantilaisella, paikotellen saksalaisella ja belgialaisella
hiilellä. Kapitalistisen tuotannon kahleista vapautettu yhteis
kunta voi mennä vielä paljon pitemmälle. Kun se synnyttää kai
kin puolin kehittyneiden tuottajien polven, joista jokainen ym
märtää koko teollisen tuotannon tieteelliset perusteet ja jokainen
on käytännössä tutkinut kokonaisen sarjan tuotantoaloja alusta
loppuun asti, luo se uuden tuotantovoiman, joka runsaasti kor
vaa pitempienkin matkojen takaa tuotujen raaka- ja polttoainei
den aiheuttaman kuljetustyön.
Kaupungin ja maaseudun erotuksen poistaminen ei siis ole
mikään utopia, ei siitäkään puolelta, jolta sen ehtona on teolli
suuden mahdollisimman tasainen jakaminen kautta koko maan.
Sivilisatsio on tosin jättänyt perinnöksemme suurkaupungit, jois
ta suoriutuminen vaatii paljon aikaa ja vaivaa. Mutta niistä täy
tyy päästä ja niistä päästään, vaikka se olisikin pitempiaikainen
prosessi. Mikä sitten oikoonkaan Preussin kansakunnan saksa
laisen valtion kohtalo, Bismarck voi mennä hautaan ylpeän tie
toisena siitä, että varmasti toteutuu hänen mielitoiveensa: suur
kaupungit häviävät.
Nyt silmäiltäköön hra Duhringin lapsellista kuvittelua, että
yhteiskunta muka voisi ottaa haltuunsa kaikki tuotantovälineet,
kumoamatta vanhaa tuotantotapaa perusteitaan myöten ja en
nen kaikkea poistamatta vanhaa työnjakoa; että kaikesta olisi
suoriuduttu niin pian kuin vain “otetaan huomioon luonnonolot
ja henkilökohtaiset kyvyt” — minkä lisäksi vielä edelleen kuten
ennenkin kokonaiset suuret olentojoukot jäävät yhden artikkelin
tuottamisen orjuuttamiksi, yksi ainoa tuotantoala vaatii koko
naiset “väestöt”, ja ihmiskunta jakautuu edelleen kuten ennen
kin epälukuisiin surkastuneisiin “taloudellisiin ihmislajeihin”,
että edelleen on olemassa “kärrynlykkääjiä” ja “arkkitehtejä”.
Yhteiskunnan kokonaisuutena pitäisi tulla tuotantovälineiden
valtiaaksi siten että jokainen yksilö jää tuotantovälineensä or
jaksi, saa vain valita minkä tuotantovälineen orjaksi. Samoin
j
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silmäiltäköön sitä tapaa, millä hra Diihring pitää kaupungin ja
maaseudun eroa “asian luonnon puolesta väistämättömänä” ja
kykenee löytämään vain pienen hätäkeinon erikoisesti preussiläisissä aloissa — viinanpoltossa ja juurikassokerin valmistuk
sessa; kuinka hän asettaa teollisuuden jaottamisen yli koko
maan riippuvaiseksi joistakin tulevaisista keksinnöistä ja siitä,
että on pakko yhdistää jalostus välittömästi raaka-aineen tuo
tantoon — raaka-aineen, jota jo nyt käytetään yhä pitenevien
taivalten takana tuotantopaikoiltaan! — ja kuinka hän lopuksi
yrittää suojata selkäänsä sillä väitteellä, että yhteiskunnalliset
tarpeet tulisivat lopulta toteuttamaan maanviljelyksen ja teolli
suuden yhteyden vaikkapa vastoin taloudellisia näkökohtia, siis
vaikka siinä vaadittaisiin taloudellisia uhrejakin!
Totta kyllä, nähdäkseen että ne kumoukselliset ainekset, jotka
poistavat vanhan työnjaon sekä kaupungin ja maaseudun erotuk
sen ja mullistavat koko tuotannon, että nämä ainekset ovat idus
saan jo nykyaikaisen suurteollisuuden tuotantoehdoissa ja että
nykyinen kapitalistinen tuotantotapa estää niiden kehitystä, pi
tää olla hieman laajempi horisontti kuin Preussin maaoikeuden
pätevyyspiiri, maa jossa viina ja juurikassokeri ovat tärkeim
mät teollisuustuotteet ja jossa kauppapulia voidaan tutkia kirjamarkkinoilla. Sen nähdäkseen täytyy tuntea todellinen suur
teollisuus, sen historia ja sen nykyinen todellisuus, nimenomaan
siinä ainoassa maassa, joka on sen kotimaa ja jossa se vain on
saavuttanut klassillisen kehityksensä; sitten ei myös pälkähtäisi
päähänkään uudemman tieteellisen sosialismin mataloittaminen
hra Diihringin erikoisesti preussilaiseksi sosialismiksi.
IV. Jako

Näimme jo aikaisemmin, että hra Duhringin talousoppi ty
pistyi lausumaksi: Kapitalistinen tuotantotapa on sangen hyvä ja
voi jäädä olemaan, mutta kapitalistinen jafrolapa on pahasta ja
sen täytyy kadota. Nyt havaitsemme että hra Diihringin “sosialiteetti” ei ole mitään muuta kuin tämän lausuman toteuttamis
ta mielikuvitteluissa. Todellakin kävi ilmi, että hra Duhringillä
on tuskin mitään poistettavana kapitalistisen yhteiskunnan tuo
tantotavasta — sellaisenaan —, että hän tahtoo säilyttää vanhan
työnjaon kaikissa oleellisissa suhteissa, ja siksi hän ei kykene
sanomaan mitään tuotannosta talouskommuunissaan. Tuotanto
on kuitenkin sellainen ala, jolla on kysymys kourintuntuvista
tosiasioista, jolla siis “järkiperäinen fantasia” saa antaa hyvin
vähän tilaa vanaan sielunsa siiville, koska häpeän vaara on liian
lähellä. Mutta jako, joka hra Duhringin mukaan ei ole ollen
kaan yhteydessä tuotannon kanssa, jota hänen käsityksensä mu-
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kaan ei määrää tuotanto, vaan pelkkä tahdontoiminto, — jako
on luvattu maa hänen “sosiaaliselle alkemialleen”.
Yhtäläistä tuotantovelvollisuutta vastaa yhtäläinen kulutusoikeus talouskommuunissa ja suuren määrän talouskommuuneja
käsittävässä kauppakommuunissa. Siellä “työ . . . vaihdetaan
toiseen työhön yhtäläisen arvion periaatteen mukaan . . . suori
tus ja vastasuoritus edustavat siellä tvösuureiden todellista yh
täläisyyttä”. Tosin pätee tämä “ihmisvoimien yhtäläisiksi arvi
ointi, vaikkapa yksilöt sitten ovatkin suorittaneet enemmän taik
ka vähemmän, taikka tilapäisesti eivät ole mitään suorittaneet”;
sillä kaikkia toimituksia, mikäli ne vaativat aikaa ja voimia,
voidaan pitää työnsuorituksina — siis myös keilapeliä ja kävelyä.
Mutta tuo vaihto ei tapahdu eri yksilöjen kesken, koska koko
naisuus on kaikkien tuotantovälineiden haltija, siis myöskin
tuotteiden haltija, vaan toiselta puolen kunkin talouskommuunin ja sen yksityisten jäsenten kesken, toiselta puolen eri talous
pa kauppakommuunien kesken. “Nimittäin yksityiset talouskommuunit asettavat oman piirinsä sisällä vähittäiskaupan tilalle
täysin suunnitelmallisen myynnin. Samaten järjestetään kauppa
suuressa mitassa: “Vapaan talousyhteiskunnan järjestelmä . . .
on sentähden oleva suuri vaihtolaitos, jonka vaihtotoimet tapah
tuvat jalojen metallien antamien perusteiden avulla. Tämän pe
rusominaisuuden väistämättömän välttämättömyyden ymmärtä
misen kautta eroaa meidän kaavamme kaikista sumuisista kuvi
telmista, joista eivät vielä ole vapaat nykyään yleisten sosialistis
ten käsityksien järkiperäisimmätkään muodot.”
Talouskommuuni, yhteiskunnallisten tuotteiden ensimäisenä
omistajana, määrää tämän vaihdon takia “jokaiselle artikkelilajille yhden yhtenäisen hinnan” keskimääräisten tuotantokus
tannuksien mukaan. “Mitä niinkutsutut tuotantokustannukset ny
kyään . . . arvolle ja hinnalle merkitsevät, sen tulee (sosialiteetissa) . . . suorittamaan kulutettavan työmäärän arvio. Nämä
arviot, jotka, jokaisen persoonallisuuden myöskin taloudellisesti
yhtäläisen oikeuden periaatteen mukaan, ovat loppukädessä joh
dettavissa osallistuneen henkilöluvun huomioon ottamiseen, sa
malla antavat tuotannon luonnonsuhteita ja yhteiskunnallista
realisoimisoikeutta vastaavan hintojen suhteen. Jalojen metal
lien tuotanto pysyy samoin kuin nyt määräävänä rahan arvon
säätämiselle . . . Tästä nähdään, että muutetussa yhteiskunta
järjestyksessä lähinnä arvolta ja siinä mukana niiltä suhteilta,
joissa tuotteet toisiinsa vaihtuvat, ei menetetä määräysperustetta
ja mittaa, vaan ne vasta oikein saavutetaan.” Tuo kehuttu “ab
soluuttinen arvo” on vihdoinkin realisoitu.
Mutta kommuunin täytyy tarjota myös yksilöille mahdollisuus
tuotettujen tarvikkeiden ostamiseen kommuunilta, maksamalla
17*
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jokaiselle vastasuorituksena hänen työstään päivittäin, viikottain
taikka kuukausittain määrätyn rahasumman, joka on sama kai
kille. “Sosialiteetin kannalta katsoen on senvuoksi samanteke
vää, sanotaanko että työpalkan täytyy hävitä taikka että se pitää
tulla taloudellisten tulojen yksinomaiseksi muodoksi”. Mutta yh
täläiset palkat ja yhtäläiset hinnat antavat tulokseksi “määrälli
sen, joskaan ei laadullista kulutuksen yhtäläisyyttä”, ja siten on
“oikeudenmukaisuuden universaali periaate” taloudellisesti to
teutettu. Tämän tulevaisuudenpalkan tason määräämisestä sa
noo hra Duliring meille vain, että tässä, kuten kaikissa muissa
kin tapauksissa vaihdetaan “yhtäsuuri työ yhtäsuureen työhön”.
Kuuden tunnin työstä on senvuoksi maksettava rahasumma, jos
sa niinikään esineellistyy kuusi työtuntia.
“Oikeudenmukaisuuden universaalia periaatetta” ei kuiten
kaan millään muotoa saa sotkea siihen karkeaan tasa-arvohumpuukiin, joka niin jyrkästi nostattaa porvarin kaikkea, eritoten
vaistovaraista työläiskommunismia vastaan. Se ei ole läheskään
niin tinkimätön, kuin ehkä saattaisi näyttää. “Taloudellisten oi
keuksien periaatteellinen yhtäläisyys ei sulje pois sitä, että sii
hen, mitä oikeudenmukaisuus vaatii, liittyy vielä erikoisen tun
nustuksen ja kunnioituksen vapaaehtoinen ilmaiseminen . . .
Yhteiskunta kunnioittaa itseään kun se kunnioittaa korkeampia
suorituksia myöntämällä niistä kohtuullisen määrän lisää kulu
tettavaksi”. Ja myöskin hra Diihring kunnioittaa itseään, kun
hän sulattamalla yhteen kyyhkysen viattomuuden ja käärmeen
viisauden on niin liikuttavasti huolehtinut tulevaisuuden duhringien kohtuullisesta lisäkulutuksesta.
Näin on kapitalistinen jakotapa lopullisesti poistettu. Sillä
“jos otaksutaan, että tällaisen tilan vallitessa jollakin olisi hal
lussaan todellakin ylijäämä yksityisiä varoja, ei hän voisi niitä
mitenkään käyttää kapitalistiseen tapaan. Kukaan yksityinen
taikka mikään ryhmä ei niitä häneltä ottaisi tuotantoa varten
muutoin kuin vaihdon taikka oston kautta, eikä milloinkaan
suostuisi maksamaan hänelle korkoa taikka voittoa”. Siksi on
sallittava “oikeudenmukaisuuden periaatetta vastaava perintö
oikeus”. Se on välttämätön, sillä “periminen jossain muodossa
tulee aina olemaan perheperiaatteen välttämättömänä seuralai
sena”. Perintöoikeuskaan “ei voi johtaa mihinkään suurempien
rikkauksien kasaamiseen, koska täällä omaisuuden muodostami
sella . . . nimittäin ei koskaan enää voi olla tarkotuksena tuo
tantovälineiden hankkiminen ja pelkästään koroillaelävien olen
tojen luominen”.
Näin on nyt talouskommuuni onnellisesti valmis. Katsokaam
me nyt, kuinka se talouttaan hoitaa.
Oletamme, että hra Duhringin kaikki otaksumat on täydelleen
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toteutettu; edellytämme siis, että talouskommuuni maksaa jo
kaiselle jäsenelleen tämän 6-tuntisesta työstä päivittäin rahasum
man, jossa samoin on esineellistynyt 6 työtuntia, sanokaamme 12
markkaa. Samoin oletamme, että hinnat vastaavat tarkalleen
arvoja, siis edellytyksiemme mukaan sisältävät vain raaka-aineis
ta, koneiden kulumisesta, työvälineiden käytöstä ja maksetuista
työpalkoista aiheutuvat kustannukset. Talouskommuuni, jossa
on sata työtätekevää jäsentä, tuottaa silloin päivittäin tavarat,
joiden arvo on 1200 mk, vuodessa (300 työpäivää) 360.000 mk.
tavarat, ja maksaa tämän saman summan jäsenilleen, joista jo
kainen tekee tällä osuudellaan, päivittäin 12 mk taikka vuo
dessa 3600 mk, mitä itse tahtoo. Vuoden lopussa taikka sadan
vuoden kuluttua kommuuni ei ole yhtään rikkaampi kuin oli
alkaessaan. Tänä aikana se ei edes kykene suorittamaan hra
Diihringin kohtuullista määrää lisää kulutettavaksi, jollei tahdo
kajota tuotantovälinevarastoonsa. Kasaaminen on tyyten unoh
dettu. Pahempaakin: koska kasaaminen on yhteiskunnallinen
välttämättömyys ja rahan säilyttäminen on antanut mukavan
kasaamismuodonkin, niin vaatii talouskommuunin järjestö jäse
niään suorastaan yksityisesti kasaamisen suorittamaan ja siten
vie omaan perikatoonsa.
Miten on vältettävissä tämä ristiriita talouskommuunin luon
teessa? Se voisi turvautua tuohon mieluisaan “tullinkantoon”,
hintalisäykseen, ja myydä vuosituotannon 480.000 markalla 360.4)00 markan asemesta. Mutta koska kaikki muut talouskommuunit ovat samassa asemassa, niiden siis pitäisi tehdä samoin, niin
täytyisi jokaisen vaihdossa toisten kanssa maksaa saman verran
“tullia” kuin se itse sitä tavaroihinsa sälyttää, ja “vero” lankeai
si siis vain sen omien jäsenten kannettavaksi.
Taikka se ratkaisee asian lyhyesti ja pätevästi siten, että mak
saa jokaiselle jäsenelleen 6 tunnin työstä vähemmän kuin 6 tun
nin työn tuotteen, sanokaamme neljästä tunnista, siis 12 markan
asemesta vain 8 mk päivältä, mutta jättää tavarain hinnat enti
selle tasolle. Tässä tapauksessa tekee se välittömästi ja avoimesti
sen, mitä se edellisessä tapauksessa yrittää peitetysti ja kierto
teitse: se muodostaa Marxin lisäarvoa 120.000 mk vuosittain,
maksaen jäsenilleen aivan kapitalistiseen tapaan alle heidän
suorituksensa arvon, ja sitäpaitsi vaatii näiltä täyden arvon ta
varoista, joita nämä voivat vain siltä ostaa. Talouskommuuni voi
siis jättää itselleen reservivaraston vain siten että paljastaa it
sensä “jalostetuksi” trukki-järjestelmäksi') mitä laajimmalla
kommunistisella perustalla.
1) Truck-järjestelmäksi sanotaan Englannissa sitä Saksassakin hyvin tun
nettua järjestelmää, jolloin kapitalistit itse pitävät kauppapuotia ja pakotta
vat työläisensä ostamaan tavaran näistä. (Suomessakin hyvin tunnettu. — Suom.)
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Siis toinen taikka toinen: Joko talouskommuuni vaihtaa “yh
täläisen työn yhtäläiseen työhön”, ja siinä tapauksessa tuotan
non ylläpitämis- ja laajentamisvarastoa ei voi kasata se, vaan vain
yksityiset henkilöt. Taikka se muodostaa tällaisen varaston, ja
siinä tapauksessa se ei vaihda “yhtäläistä työtä yhtäläiseen työ
hön”.
Näin on asianlaita vaihdon sisällön suhteen talouskommuunissa. Entä muodonxsuhteen? Vaihdon välittää metalliraha, ja
hra Diihring on erittäin hyvillään tämän parannuksensa “histo
riallisesta kantavuudesta”. Mutta kaupassa kommuunin ja sen
jäsenten välillä raha ei ole mitään rahaa, se ei toimi lainkaan
rahana. Se on pelkkä työtodiste, se toteaa, Marxin sanoilla sa
noen, “vain tuottajan yksilöllisen osuuden yhteisestä työstä ja
hänen yksilöllisen vaatimuksensa kulutukseen tulevasta kokonaistuotteen osasta”, ja tässä toiminnossaan on se “rahaa yhtä
vähän kuin joku teatterilippu”. Sje voidaan siis korvata millä
merkillä tahansa, kuten Weitling sen korvaa “kauppakirjalla”,
johon toiselle sivulle leimataan työtunnit ja toiselle niistä tule
vat nautinnot Lyhyesti, talouskommuunin kaupassa jäsentensä
kanssa toimii se vain Owenin “työtuntirahana”, tänä “harhakuvi
telmana”, jota hra Diihring niin ylevänä halveksii, mutta joka
hänen itsensä on pakko ottaa tulevaiseen talouteensa. Onko se
merkki, joka osottaa täytetyn “tuotantovelvollisuuden” määrän
ja siten saadun “kulutusoikeuden” määrän, joku paperipala, läkkipenni taikka kultapala, se on tähän tarkotukseen aivan saman
tekevää. Mutta toisiin tarkotuksiin ei ollenkaan yhdentekevää,
kuten alempana nähdään.
Jos metalliraha siis ei enää edes talouskommuunin kaupassa
jäsentensä kanssa toimi rahana, vaan verhottuna työmerkkinä,
niin sitäkin vähemmän pääsevät ne rahantoimintoonsa vaihdossa
eri talouskommuunien välillä. Siinä on metalliraha aivan tar
peeton sitten, kun hra Diihringin edellytykset on kerran toteu
tettu. Todellakin riittäisi pelkkä kirjanpito, joka suorittaa yhtä
läisen työn tuotteiden vaihtamisen yhtäläisen työn tuotteisiin
paljon yksinkertaisemmin siten että laskee työn luonnollisen
mittayksikön — ajan, työtunti yksikkönä — avulla, kuin jos se
ensin muuttaisi työtunnit rahaksi. Vaihtohan on tässä tapauk
sessa pelkkää luontaisvaihloa; kaikki lisävaatimukset ovat yk
sinkertaisesti ja helposti tasotettavissa siirtämällä ne toisille kom
muuneille. Mutta jos jollakin kommuunilla todella olisi vajausta
toisten kommuunien suhteen, niin “kaikki universumissa oleva
kulta” vaikkapa se sitten olisikin jo “luonnostaan rahaa”, ei pe
lastaisi tätä kommuunia suorittamasta vajaustaan omalla lisä
tyllä työllään, jollei se tahdo joutua velkasuhteisiin toisten kom
muunien kanssa. Muutoin, lukija pitäköön jatkuvasti mielessään,
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että me emme tässä ollenkaan tee tulevaisuusrakennelmia. Me
vain otamme hra Duhringin olettamukset ja vedämme niistä
väistämättömät johtopäätökset.
Siis kulta, joka “luonnostaan on rahaa”, ei voi päästä tätä
luontoaan toteuttamaan ei vaihdossa talouskommuunin ja sen
jäsenten välillä eikä vaihdossa eri kommuunien välillä. Siitä
huolimatta määrää hra Diihring sen täyttämään rahantoimintoja
myöskin “sosialiteetissa”. Meidän täytyy siis tarkastella, eikö
tätä rahantoimintoa olisi jollakin toisella alalla. Ja tämä toinen
liikuntoala onkin olemassa. Hra Diihring oikeuttaa kyllä jokai
sen “määrällisesti yhtäläiseen kulutukseen”, mutta hän ei voi
siihen ketään pakottaa. Päinvastoin, hän on ylpeä siitä, että
hänen maailmassaan jokainen voi tehdä rahallaan mitä itse tah
too. Hän ei siis voi estää sitä, että toiset tallettavat pienen raha
massin, kun taas toiset eivät tule heille maksetulla palkalla toi
meenkaan. Hän tekee tällaisen Hlar iopa väistämättömäksikin,
tunnustamalla selvästi perheen yksityisomaisuuden perintöoi
keuden alaiseksi, josta sitten edelleen on seurauksena vanhem
pien velvollisuus lastensa ylläpitämiseen. Mutta näin tulee mää
rällisesti yhtäläiseen kulutukseen ammottava repeämä. Yksinäi
nen mies elää mainiosti ja iloisesti 8 tai 12 markallaan päivän,
kun taas leski kahdeksan alaikäisen lapsensa kera sillä hädin
tuskin selviää. Mutta kun kommuuni ilman muuta ottaa rahaa
vastaan maksuina, jättää se toisaalta avoimeksi sen mahdollisuu
den, että raha onkin hankittu muulla keinoin kuin omalla työllä.
Non olet (se ei haise. — Suom.). Se ei tiedä mistä raha on saatu.
Mutta näin ovat olemassa kaikki ne ehdot, jotka tarvitaan, jotta
metalliraha, joka siihen asti on ollut vain työmerkki, pääsisi
esiintymään todellisissa rahantoiminnoissa. On olemassa tilai
suus ja syy toisaalta aarteen muodostamiseen, toisaalta velantekoon. Tarvitseva ottaa lainan aarteenkokoojalta. Lainattu raha,
jonka kommuuni ottaa maksuksi elintarpeista, tulee täten jälleen
siksi, mitä se on nykyisessä yhteiskunnassa, ihmisen työn yhteis
kunnalliseksi csineellistymäksi, todelliseksi työn mitaksi, yleisek
si kiertokulun välineeksi. Maailman kaikki “lait ja halliutonormit” ovat yhtä voimattomia sitä vastaan kuin kertotaulua taikka
veden kemiallista kokonpanoa vastaan. Ja koska aarteenkasaajalla on tilaisuus ottaa tarvitsevalta korkoakin, niin on maksu
välineenä toimivan metallirahan mukana palautettu myöskin ko
ronkiskonta.
Tähän asti olemme tarkastelleet metallirahan säilymisen seu
rauksia Duhringin talouskommuunin vaikutuspiirin sisällä. Mut
ta tämän piirin ulkopuolella jatkaa muu syntinen maailma rau
hassa vanhaa kulkuaan. Kulta ja hopea säilyvät maailmanmark
kinoilla maailmanrahana, yleisenä O6to- ja maksuvälineenä, eh
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dottomasti yhteiskunnallisena rikkauden ruumiillistumana. Ja
jalometallin tämän ominaisuuden mukana astuu talouskommunistien eteen uusi aihe aarteenkasaamiseen, rikastumiseen, ko
ron kiskontaan, aihe kommuunin suhteen ja sen ulkopuolella va
paasti ja riippumattomana liikkumiseen ja kootun yksityisen rik
kauden realisoimiseen maailmanmarkkinoilla. Koronkiskojista
tulee kiertokulun välineiden kauppiaita, pankkiireja, kiertoku
lun välineiden ja maailmanrahan haltijoita, siten tuotannon hal
tijoita, ja siten tuotantovälineiden haltijoita, vaikka nämä vielä
vuoskausia nimellisesti toimisivatkin talous- ja kauppakommuunin omaisuutena. Mutta näin ollen ovat pankkiireiksi kehitty
neet aarteenkasaajat ja koronkiskojat samalla myös talous- ja
kauppakommuunin herroja. Hra Duhringin “sosialiteetti” eroaa
tosiaan sangen oleellisesti muiden sosialistien “utuisista kuvitel
mista’’. Sillä ei ole muuta tarkoitusperää kuin korkeiden finans
siherrojen uudelleen synnyttäminen, joiden kontrollin alaisena
ja joiden kukkaroa täyttääkseen se urhoollisesti raataa — jos
kommuuni ylipäänsä muodostuu ja koossa pysyy. Sen ainoa pe
lastus olisi ehkä se, että aarteenkokoojat katsoisivat edullisim
maksi kiireen vilkkaan paeta kommuunista maailmanrahoineen.
Saksassa, jossa vanhemman sosialismin tuntemattomuus on
niin perin yleinen, saattaisi joku nuorukainen nyt heittää kysy
myksen, eikö myöskin esim. Owenin työmerkki voisi antaa ai
hetta samanlaiseen väärinkäyttöön. Vaikka meillä ei tässä ole
kaan näiden työmerkkien merkitys kehiteltävänämme, niin jotta
voitaisiin verrata Duhringin “kaikkikäsittävää kaaviota’’ Owenin
“raakaan, kalpeaan ja köyhään aatokseen”, saakoon sentään si
jansa seuraava: Ensiksikin, tullakseen tällä tavalla väärinkäy
tetyiksi pitäisi Owenin työmerkkien muuttua todelliseksi rahaksi,
kun taas hra Duhring edellyttää todellisen rahan, mutta tahtoo
vain kieltää sen toimimasta muutoin kuin pelkkinä työmerkkeinä. Jos siis (Owenin työmerkkien) todellinen väärinkäyttö olisi
kin mahdollinen, niin tässä murtautuu lävitse rahan sisäinen,
ihmisen tahdosta riippumaton luonto, raha toteuttaa sille omi
naisen, oikean käyttönsä vastakohtana sille väärinkäytölle, jota
hra Duhring sille tyrkyttää, kun ei tunne rahan luontoa. Toi
seksi, Owenilla ovat työmerkit vain siirtymismuotona yhteiskun
nallisten varastojen täydelliseen yhteyteen ja vapaaseen käyt
töön, lisäksi korkeintaan vielä keino saadakseen kommunismin
brittiläiselle yleisölle uskottavaksi. Jos siis joku väärinkäyttö
pakottaisi OSvenin yhteiskunnan poistamaan työmerkin, niin ot
taisi tämä yhteiskunta askelen pitemmälle päämääräänsä kohti
ja astuisi täydellisemmälle kehitysasteelleen. Mutta jos Duhrin
gin talouskommuuni poistaa rahan, niin tuhoaa se yhdellä iskulla
“historiallisen kantavuutensa”, poistaa omaperäisimmän kauneu-
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tensa, lakkaa olemasta Duhringin talouskommuuni ja vajoaa nii
den sumuisten kuvittelujen joukkoon, joista sen nostaakseen hra
Diihring on käyttänyt niin paljon järkiperäisen kuvittelun vai
valloista työtä. *)
Mistä johtuvat kaikki nämä erheet ja harhat, joissa Duhrin
gin talouskommuuni liikkuu? Yksinkertaisesti siitä sekavuudes
ta, joka hra Duhringin pääkopassa verhoaa arvon, ja rahan kä
sitteitä ja joka panee hänet lopulta yrittämään työn arvon keksi
mistä Mutta koska hra Diihringillä ei suinkaan ole tällaisen se
kavuuden monopoolia Saksaa varten, päinvastoin hänellä on
lukuisasti kilpailijoita, niin tahdomme me “pakottaa itsemme
hetkisen kerimään auki sitä kerää”, minkä hän on tässä laatinut.
Ainoa arvo, minkä talousoppi tuntee, on tavarain arvo. Mitä
ovat tavarat? Tuotteita, joita jossakin yhteiskunnassa ovat tuot
taneet enemmän tai vähemmän hajallaan toimivat yksityistuottajat, siis lähinnä yksityistuotteita. Mutta nämä yksityistuotteet tu
levat tavaroiksi vasta sitten, kun niitä ei tuoteta omaa käyttöä
varten, vaan toisten käyttöä varten, siis yhteiskunnallista käyt
töä varten; yhteiskunnalliseen käyttöön tulevat ne vaihdon kaut
ta. Yksityistuottajat ovat siis yhteiskunnallisessa yhteydessä kes
kenään, muodostavat yhteiskunnan. Vaikka heidän tuotteensa
ovat kunkin yksilön yksityisiä tuotteita, ovat ne sentähden sa
malla myös yhteiskunnallisia tuotteita, mutta ilman tuottajien
tarkoitusta ja ikäänkuin vastoin heidän tahtoaan. Mihin sitten
sisältyy näiden yksityistuotteiden yhteiskunnallinen luonne? Il
meisesti kahteen ominaisuuteen: ensiksi siihen, että ne kaikki
tyydyttävät jotakin ihmisen tarvetta, että niillä on käyttöarvo
paitsi tuottajilleen, myöskin toisille ihmisille; ja toiseksi siihen
että vaikka ne ovat mitä erilaisimpien yksityistöiden tuotteita,
ovat ne kuitenkin samalla inhimillisen työn, yleisen ihmistyön
tuotteita. Mikäli niillä on käyttöarvoa toisille, voivat ne ylipään
sä tulla vaihdetuiksi; mikäli niissä kaikissa piilee yleistä inhi
millistä työtä, inhimillisen työvoiman yksinkertaista kulutusta,
voidaan niitä kuhunkin sisältyvän tämän työn määrän mukaan
vaihdossa verrata keskenään, asettaa yhtäsuuriksi taikka erisuu
riksi. Kahteen samanlaiseen yksityistuotteeseen saattaa saman
laisten yhteiskunnallisten suhteiden vallitessa sisältyä eri mää
rät yksityistyötä, mutta aina sisältyy niihin yhtä paljon yleistä
inhimillistä työtä. Taitamaton seppä voi ehkä valmistaa viisi
x) Ohimennen huomautamme: se osa, jota työmerkit esittävät Ovvenin kom
munistisessa yhteiskunnassa, on hra Duhringille tyyten tuntematon. Hän tuntee
nämä merkit — Sargantllta — vajn sikäli kuin ne esiintyivät luonnollisesti
kin epäonnistuneissa Labour Exchange Bazars, näissä yrityksissä, joilla pyrit
tiin välittömän työnvaihdon välityksellä siirtymään nykyisestä yhteiskunnasta
kommunistiseen yhteiskuntaan.
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hevosenkenkää samassa ajassa, jossa taitava seppä valmistaa
niitä kymmenen. Mutta yhteiskunta ei realisoi toisen satunnaista
taidon puutetta, se tunnustaa yleiseksi inhimilliseksi työksi vain
sen työn, joka on suoritettu kulloinkin normaalilla keskimääräi
sellä taidolla. Kullakin noista edellisen viidestä hevosenkengästä,
ei vaihdossa siis ole sen enempää arvoa kuin kullakin jälkimäisen
takomista kymmenestä. Yksityistyö sisältää yleistä inhimillistä,
työtä vain sikäli 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 yksityistarkoituksessa, 3) että vaikka se on yksityistyön tuote, se kuitenkin samalla
ja ikäänkuin tiedottomasti ja vastoin tahtoa on myös yhteiskun
nallisen työn tuote, vieläpä yhteiskunnallista tietä, vaihdon kaut
ta paljoudeltaan määrätyn yhteiskunnallisen työn tuote, 4) että
minä en ilmaise tätä paljoutta itse työssä, niin ja niin monena työ
tuntina, vaan jossain toisessa tavarassa. Kun siis sanon, että tä
män kellon arvo on yhtäsuuri kuin tämän verkapalan arvo ja
kumpaisenkin arvo on 50 markkaa, niin sanon: kelloon, verkaan
ja tähän rahaan sisältyy yhtä paljon yhteiskunnallista työtä.
Totean siis, että niissä edustettu yhteiskunnallinen työaika on
yhteiskunnallisesti mitattu ja havaittu yhtäsuureksi. Mutta ei vä
littömästi, ehdottomasti, niinkuin muutoin työaikaa mitataan,
ei työtunneissa taikka päivissä jne, vaan kiertoteitse, vaihdon
välityksellä, suhteellisesti. Sentähden en myöskään voi tätä to
dettua työajan määrää lausua työtunneissa, joiden luku jää mi
nulle tuntemattomaksi, vaan samoin vain kiertoteitse, suhteelli
sesti, toisessa tavarassa, joka edustaa yhtäsuurta yhteiskunnalli
sen työajan määrää. Kellon arvo on yhtäsuuri kuin verkapalasen
arvo.
Mutta kun tavaratuotanto ja tavaranvaihto pakottavat niille
perustuvan yhteiskunnan kulkemaan tätä kiertotietä, pakottavat
ne sen samalla mahdollisimman paljon lyhentämään sitä. Ne
erottavat yleisestä tavara-alhaisosta erään ruhtinaallisen tava
ran, jossa kaikkien muiden tavarain arvo on kerta kaikkiaan il
maistavissa, joka esiintyy yhteiskunnallisen työn välittömänä
olennoitumana ja siksi on kaikkiin tavaroihin välittömästi ja eh
dottomasti vaihdettavissa — rahan. Raha sisältyy idussaan jo
arvokäsitteeseen, se on vain kehittynyt arvo. Mutta kun tavaranarvo itse tavarain suhteen itsenäistyy rahaksi, niin siten tava
roita tuottavaan ja vaihtavaan yhteiskuntaan astuu uusi tekijä,
tekijä jolla on uudet yhteiskunnalliset toiminnot ja vaikutukset.
Tämä on meidän toistaiseksi vain todettava, käymättä tätä lä
hemmin käsittelemään.
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Tavaratuotannon poliittinen taloustiede ei suinkaan ole ainoa
tiede, joka on tekemisissä vain suhteellisesti tunnettujen tekijäin
kanssa. Fysiikassakaan emme tiedä, kuinka paljon kaasumolekyylejä on jossakin kaasumäärässä, vaikka paine ja lämpötila
ovatkin määrätyt. Mutta me tiedämme, että sikäli kuin Boylen
laki on oikea, vissi määrä jotakin kaasua sisältää yhtäpaljon
molekyylejä kuin sama määrä mitä muuta kaasua tahansa, jos
paine ja lämpötila ovat samat. Sentähden voimme molekyylisisältönsä puolesta verrata mitä erilaisimpien kaasujen mitä eri
laisimpia määriä mitä erilaisimpien paine- ja lämpöehtojen alai
sina; ja jos otamme 1 litran kaasua 0 asteen lämmössä ja 760
mm paineen alaisena, niin tällä yksiköllä mittaamme noita molckyylisisältöjä. — Kemiassa ovat meille niinikään tuntemattomia
eri alkuaineiden absoluuttiset atoomipainot. Mutta me tunnem
me ne suhteellisesti, kun tunnemme niiden keskinäiset suhteet.
Siis samoin kuin tavaratuotannolla ja sitä tutkivalla taloustie
teellä on tavaroihin sisältyvälle tuntemattomalle työmäärälle suh
teellinen ilmaus siinä, kun ne vertailevat näitä tavaroita niiden
suhteellisen työsisällön mukaan, samoin luo kemia itselleen suh
teellisen ilmauksen sille tuntemattomien atoomipainojen suu
ruuksista vertailemalla eri alkuaineita niiden atoomipainojen
mukaan, ilmaisemalla toisen atoomipainon toisen atoomipaiuon
monikertana taikka murto-osana (rikki, happi, vety). Ja samoin
kuin tavaratuotanto kohottaa kullan absoluuttisen tavaran ase
maan, kaikkien muiden tavarain yleiseksi vastikkeeksi, kaikkien
arvojen mitaksi, samoin kohottaa kemia vedyn kemialliseksi rahatavaraksi ottamalla vedyn atoomipainon yksiköksi ja suhtauttaa kaikkien muiden alkuaineiden atoomipainot vetyatoomin pai
noon, ilmaisten ne tämän monikertoina.
Tavaratuotanto ei suinkaan ole yhteiskunnallisen tuotannon,
ainoa muoto. Vanhassa intialaisessa yhteisössä, etelä-slaavilaisessa perheyhteisössä tuotteet eivät muuttuneet tavaroiksi. Yhtei
sön jäsenet ovat välittömästi tuotantoa varten yhteiskunnaksi yh
tyneet, työ jaetaan perinnäistavan ja tarpeiden mukaan, samoin
tuotteet, mikäli ne tulevat kulutettaviksi. Välittömästi yhteiskun
nallinen tuotanto samoin kuin välittömästi suoritettu jako sulke
vat pois kaiken tavaravaihdon, siis myöskin tuotteiden muuttu
misen tavaroiksi (ainakin yhteisön piirissä), ja siten myöskin
niiden muuttumisen arvoiksi.
Niin pian kuin yhteiskunta ottaa haltuunsa tuotantovälineet
ja käyttää niitä välittömästi yhteiskunnallistettuina tuotantoon,
tulee jokaisen henkilön työ jo etukäteen ja välittömästi yhteis
kunnalliseksi työksi, olipa sen erikoisesti hyödyllinen luonne
kuinka erilainen tahansa. Johonkin tuotteeseen sisältyvän yh
teiskunnallisen työn paljouden ei silloin enää tarvitse tulla mää
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rätyksi kiertoteitse; jokapäiväinen kokemus osoittaa välittömästi,
kuinka paljon sitä keskimäärin tarvitaan. Yhteiskunta voi yk
sinkertaisesti laskea, kuinka monta työtuntia sisältyy johonkin
höyrykoneeseen, viimeisen sadon vehnähehtoon, sataan neliömet
riin määrätyn lajin verkaa. Eikä sille siis voi juolahtaa mieleen
kään tuotteisiin sisältyvien työmäärien, jotka se siitä pitäin vä
littömästi ja ehdottomasti tuntee, ilmaiseminen yhä edelleenkin
vain suhteellisella, häilyvällä, riittämättömällä mitalla, joka ai
kaisemmin oli välttämättömänä hätäkeinona, niin. jossakin kol
mannessa tuotteessa, vaan se ilmaisee ne niiden luonnollisella,
adekvaatilla, ehdottomalla mitalla, ajalla. Yhtä vähän kuin ke
miassa pälkähtäisi päähänkään atoomipainojen ilmaiseminen
kiertoteitse suhteina vetyatoomiin vielä senkin jälkeen, kun jo
kyetään ilmaisemaan ne ehdottomasti, niiden adekvaatilla mi
talla, nimittäin todellisissa painoissa, gramman biljonas kvadriljoonas osissa. Yhteiskunta ei siis yllämainittujen edellytyksien
vallitessa kirjoita tuotteille myöskään mitään arvoja. Sitä yk
sinkertaista tosiasiaa, että sadan neliömetrin verkapalan tuotta
minen on vaatinut sanokaamme 1000 työtuntia, ei yhteiskunta
tule ilmaisemaan sillä kierolla ja järjettömällä tavalla, että ver
kapalan arvo on tuhat työtuntia. Tietysti täytyy yhteiskunnan
sittenkin tietää, kuinka paljon työtä kunkin käyttöesineen tuotta
minen vaatii. Yhteiskunnan on laadittava tuotantosuunnitelma
tuotantovälineiden mukaan, joihin erikoisesti kuuluu myöskin
työvoima. Erilaisten käyttöesineiden hyödyllisyystehot, punnit
tuina keskenään ja suhtautettuina niiden tuottamiseen välttämät
tömiin työmääriin, määräävät lopullisesti suunnitelman. Ihmiset
suorittavat kaiken sangen yksinkertaisesti ilman tuon mainion
“arvon” apua.')
Arvokäsite on tavaratuotannon taloudellisten ehtojen yleisin
ja siksi myös sisältörikkain ilmaus. Sentähden arvokäsitteeseen
sisältyy jo paitsi rahan, myöskin tavaratuotannon ja tavaranvaihdon kaikkien pitemmälle kehittyneiden muotojen itu. Siinä,
että arvo on yksityistuotteisiin sisältyvän yhteiskunnallisen työn
ilmaus, on jo eron mahdollisuus tämän ja samaan tuotteeseen
sisältyvän yksityistyön välillä. Jos siis yksitvistuottaja tuottaa
edelleen vanhaan tapaan samalla kun yhteiskunnallinen tuotan
totapa ottaa edistysaskelia, niin tämä ero tulee häneen kipeästi
koskemaan. Samoin käy niin pian kuin jonkun tavaralajin kaik
ki yksityiset valmistajat tuottavat tätä tavaraa enemmän kuin
J) Että yllämainittu hyötytehon ja työnkulutuksen punninta tuotantoa säännösteltäessä onkin kaikki, mitä kommunistisessa yhteiskunnassa on jälellä po
liittisen taloustieteen arvokäsitteestä, sen olen sanonut jo 1844 (Deutsch-Fran
zösische Jahrbücher, S. 95). Mutta tämän väitöksen tieteellinen perustelemi
nen on, kuten nähdään, käynyt mahdolliseksi vasta Marxin “Pääoman” kautta.
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yhteiskunta tarvitsee. Siinä, että tavaran arvo ilmenee vain toi
sessa tavarassa ja vain vaihdossa tähän voi tulla realisoiduksi,
on se mahdollisuus, että vaihto ylipäänsä ei tapahdu, taikka ei
ainakaan 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 sentakia
jo idussaan koko kapitalistinen tuotantomuoto, kapitalistien ja
palkkatyöväen vastakohta, teollinen vara-armeija ja pulat. Se
että tahtoisi poistaa kapitalistisen tuotantotavan saattamalla voi
maan “todellisen arvon” on sentähden samaa kuin tahtoisi pois
taa katoolilaisuuden asettamalla virkaan “todellisen” paavin,
taikka pystyttää yhteiskunnan, jossa tuottajat lopultakin hallit
sevat tuotteitaan, siten, että johdonmukaisesti panee voimaan
talousopillisen kategorian, joka on laajasisältöisin ilmaus siitä,
että tuottajat ovat oman tuotteensa orjuuttamia.
Jos tavaroita tuottava yhteiskunta on kehittänyt tavaroille
sellaisinaan ominaisen arvomuodon edelleen rahamuodoksi, niin
murtautuvat jo esille erilaiset arvossa vielä piilleet idut. Lähim
pänä ja oleellisimpana seurauksena on tavaramuodon yleistymi
nen. Siihen saakka välittömästi omaa kulutusta varten tuotetut
esineetkin pakottaa raha ottamaan tavaramuodon ja vetää ne
vaihtoon. Samalla tunkeutuu tavaramuoto ja raha tuotantoa
varten välittömästi yhtyneiden yhdyskuntain sisäiseen talouteen,
katkoo yhdyskuntaa yhdistävistä siteistä toisen toisensa jälkeen
ja hajottaa yhdyskunnan yksityistuottajien joukoksi. Raha aset
taa aluksi maan yhteisviljelvksen tilalle yksityisviljelyksen, niin
kuin näemme Intiassa käyneen; myöhemmin lakkauttaa se vielä
aika ajoin toistuvissa uusintajaoissa ilmenevän peltomaiden yh
teisomistuksen lopullisen maanjaon kautta (esim. Moselin varrel
la olevissa yhdyskunnissa; alkuasteella myöskin Venäjän maayhteisössä); vihdoin pakottaa se jakamaan vielä jälellä olevat yhtei
set metsät ja niittymaat. Mitkä muut tuotannon kehitykseen pe
rustuvat syyt tässä lisäksi vaikuttavatkaan, raha on aina mahta
vin väline sen vaikuttaessa yhteisön oloihin. Ja samalla luonnonvälttämätömyydellä täytyisi rahan, kaikista “laeista ja hallintonormeista” huolimatta, hajottaa myöskin Duhringin kuvittelema
talouskommuuni, jos tästä joskus tosi tulisi.
Olemme jo ylempänä (Taloustiede, VI) nähneet, että puhu
minen työn arvosta on sinänsä ristiriita. Kun työ määrättyjen
yhteiskunnallisten suhteiden vallitessa tuottaa paitsi tuotteita,
myöskin arvon, ja tämän arvon mittana on työ, niin työllä voi
olla erikoinen arvo yhtä vähän kuin painavuudella sellaisenaan
jokin erikoinen paino taikka lämmöllä erikoinen lämpötila. Mut
ta kaikkien “oikeata arvoa” mielessään hautovien yhteiskunnat-
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listen sekapäiden kuvaavana ominaisuutena on luulottelu, että
työläinen ei nykyisessä yhteiskunnassa saa työnsä täyttä “arvoa”
ja sosialismi muka on poistava tämän epäkohdan. Tässä tapauk
sessa olisi ensinnäkin keksittävä, mikä on työn arvo; ja se muka
löydetään siten että työ yritetään mitata työn tuotteella, eikä
työtä vastaavalla mitalla, ajalla. Työläisen on saatava “työnsä
täysi tuote”. Ei vain työntuotteen, vaan itse työn pitää olla välit
tömästi vaihdettavissa tuotteeseen, työtunnin vaihdettavissa toi
sen työtunnin tuotteeseen. Mutta tässä on heti hyvin “arvelutta
va” pulma. Koko tuote jaetaan. Yhteiskunnan tärkein edistyk
sellinen toiminto, kasaaminen, otetaan pois yhteiskunnalta ja
jätetään yksityisten käsiin ja mielivaltaan. Tehkööt yksityiset
“tuloksellaan” mitä tahansa, yhteiskunta jää paraassa tapauk
sessa yhtä rikkaaksi taikka yhtä köyhäksi kuin olikin. Siis aikai
semmin kasatut tuotantovälineet on keskitetty yhteiskunnan hal
tuun vain sitä varten, että kaikki tulevaisuudessa kasattavat tuo
tantovälineet jälleen ripotellaan yksityisten haltuun. Omille edel
lytyksille annetaan isku vasten kasvoja, on tultu ilmeiseen jär
jettömyyteen.
Elävä työ, toimiva työvoima on vaihdettava työn tuotteeseen.
Silloin se on tavara aivan samoin kuin tuote, johon se on vaih
dettava. Silloin ei tämän työvoiman arvoa suinkaan määrätä
sen oman tuotteen mukaan, vaan työvoimassa esineellistyneen
yhteiskunnallisen työn mukaan, siis työpalkan nykyisen lain
mukaan.
Mutta näin juuri ei nähkääs saa olla. Elävä työ, työvoima
pitää olla vaihdettavissa täyteen tuotteeseensa. Tämä merkitsee,
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 ku
moava sekasotku se kätkeytyy “työn arvon” taa.
“Työn vaihtaminen työhön yhtäläisen arvion pohjalla”, mi
käli tässä on mitään järkeä, siis yhtäläisen yhteiskunnallisen
työn tuotteiden vaihdettavuus toisiinsa, siis arvolaki, se on juuri
tavaratuotannon ja siis myös tavaratuotannon korkeimman
muodon, kapitalistisen tuotannon peruslaki. Se ajaa itsensä ny
kyisessä yhteiskunnassa lävitse sillä ainoalla tavalla, millä ta
loudelliset lait vain voivat yksityistuottajicn yhteiskunnassa it
sensä lävitse ajaa: esineissä ja suhteissa olevana, tuottajien tah
dosta ja pyrkimyksistä riippumattomana, sokeasti vaikuttavana
luonnonlakina. Kohottaessaan tämän lain talouskommuuninsa
peruslaiksi ja vaatiessaan, että tuon kommuunin pitää se tietoi
sesti toteuttaa, tekee hra Duhring nykyisen yhteiskunnan perus
laista mielikuvituksellisen yhteiskuntansa peruslain. Hän tahtoo
säilyttää nykyisen yhteiskunnan, mutta ilman sen epäkohtia.
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Hän liikkuu tällöin aivan samalla pohjalla kuin Proudhon. Sa
moin kuin tämä tahtoo hänkin poistaa epäkohdat, jotka ovat syn
tyneet tavaratuotannon kehittymisestä kapitalistiseksi tuotan
noksi, siten että hän sitä vastaan saattaa täysvoimaiseksi tavara
tuotannon peruslain, jonka vaikutus on juuri nämä epäkohdat
synnyttänyt. Samoin kuin Proudhon tahtoo hänkin poistaa ar
volain todelliset seuraukset mielikuvituksellisilla.
Mutta niin korskeasti kuin uusi Don Quijotemme ratsastaneen
kin jalolla Rosinantellaan, “oikeudenmukaisuuden universaalil
la periaatteella”, ja seuranaan urhoollinen Sancho Pansansa
Abraham Enss hullulle ritariretkelleen valloittamaan Mambrinen kypärää “työn arvoa”, me pelkäämme että hän ei tuo kotio
mitään muuta kuin tuon vanhan tunnetun parturinvadin.
V. Valtio, perhe, kasvatus

Kahdessa edellisessä luvussa olemme nyt kutakuinkin tyh
jentävästi käsitelleet hra Diihringin “uuden sosialitäärisen ra
kennuksen” talousopillisen sisällön. Korkeintaan olisi vielä huo
mautettava, että “historiallisen katseen universaali avaruus” ei
suinkaan estä häntä ottamasta huomioon omia erikoisetujaan,
muitakin kuin tuon tunnetun kohtuullisen lisäkulutuksen. Koska
.sosialiteetissa edelleen jatkuu vanha työnjako, on talouskommuunin arkkitehtien ja kärrynlykkääjien lisäksi otettava laskuihinsa myöskin ammattikirjailijat, minkä yhteydessä sitten herää
kin kysymys, kuinka sitten käy tekijäoikeuksien. Tämä kysy
mys askarruttaa hra Diihringiä enemmän kuin mikään muu.
Kaikkialla, esim. Louis Blancista ja Proudhonista puhuttaessa
pistää lukijan silmään tekijäoikeus, jota sitten “Kurssin” yhdek
sällä sivulla käsitellään pitkin ja poikin ja tulee onnellisesti pe
lastetuksi “sosialiteetin” satamaan salaperäisen “työpalkan” muo
dossa — kohtuullisen lisäkulutuksen kera vaiko ilman, se jäte
tään sanomatta. Joku luku kirppujen asemasta yhteiskunnan
luonnollisessa systeemissä olisi ollut yhtä hyvin paikallaan ja
joka tapauksessa vähemmän ikävystyttävä.
Valtiojärjestyksestä antaa “filosofia” seikkaperäisiä ohjeita.
Rousseau, vaikka onkin hra Duhringin “ainoa merkityksellinen
edeltäjä”, ei ole tässä kuitenkaan laskenut kyllin syvää perus
taa; hänen syvällisempi seuraajansa auttaa siinä perusteellisesti,
vesittämällä Rousseauta vallan tavattomasti ja sekottaa siihen
samoin mauttomaksi kerjäläisliemeksi keitettyjä Hegelin oikeus
filosofian perkeitä. “Yksilön suvereniteetti” muodostaa Diihringin tulevaisuusvaltion perustan; enemmistön vallan alla se ei tule
sorretuksi, päinvastoin sitten se vasta oikein kukoistukseen kohookin. Kuinka se käy päinsä? Sangen yksinkertaisesti. “Kun
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edellytetään jokaisen sopimus jokaisen toisen kanssa kaikkiin
suuntiin ja kun näiden sopimuksien kohteena on keskinäinen
avunanto epäoikeutettuja loukkauksia vastaan — sitten vahvistuu
vain voima oikeuden ylläpitämistä varten, ja oikeutta ei johdeta
mistään pelkästä joukon ylivallasta yksilön suhteen eikä enem
mistön ylivallasta vähemmistön suhteen”. Näin helpolla suoriu
tuu todellisuusfilosoofinen ilveily voittamattomista vaikeuksista,
ja jos lukija arvelee, että hän ei ole nyt viisaampi kuin ennen
kään, niin hra Diihring vastaa hänelle, että hänen ei pidä toki
ottaa asiaa noin kevyesti, sillä “näköisinkin virhe” kokonaistahdon rollin käsittämisessä tuhoaisi yksilön suvereniteetin, ja vain
tästä suvereniteetista (!) johdutaan todelliseen oikeuteen”. Pi
täessään yleisöään pilkkanaan käsittelee hra Diihring sitä niin
kuin se on ansainnut. Voisipa hän esiintyä vielä kokolailla pak
summinkin; todellisuusfilosofian kurssin kuulijat eivät olisi sitä
edes panneet merkille.
Yksilön suvereniteetti on näet oleellisesti sitä, että “yksilö on
absoluuttisella tavalla pakonalainen valtion suhteen”, mutta tä
mä pakko voi oikeuttaa itsensä vain sikäli mikäli se “todella pal
velee luonnollista oikeudenmukaisuutta”. Tätä tarkotusta varten
on olemassa “lainsäädäntö ja oikeuslaitos”, mutta niiden “pitää
olla kokonaisuuden käsissä”; edelleen puolustusliitto, joka ilmeneiksen “armeijana taikka jonakin sisäiseen turvallisuuspalvelukseen kuuluvana toimeenpanevana elimenä”, on siis myöskin
armeija, poliisi ja santarmit. Hra Duhring on tosin jo monasti
näyttänyt olevansa oikein kunnon preussiläinen; tässä todistaa
hän sukulaisuutensa sen esikuvallisen preussiläisen kanssa, joka
ministeri von Rochow-vainajan sanojen mukaan “kantaa santar
mia rinnassaan”. Tämä tulevaisuuden santarmilaitos ei sentään
ole yhtä vaarallinen kuin nykyiset “tsarukit”. Mitä vääryyttä se
sitten tehneenkin suvereenille yksilölle, tänä on aina yksi lohdu
tus: “oikeus taikka vääryys, joka häntä sitten aina olosuhteiden
mukaan vapaan yhteiskunnan puolelta kohtaa, ei milloinkaan
voi olla pahempaa kuin se, minkä myöskin luonnontila muka
naan toisi”! Ja sen jälkeen kun hra Duhring on vielä kerran
pannut meidät kompastumaan tuohon väistämättömään tekijäoikeuteen, vakuuttaa hän meille, että hänen tulevaisessa maail
massaan on oleva “täysin vapaa ja yleinen asianajolaitos, se on
itsestään ymmärrettävä asia”. “Nyt keksitty vapaa yhteiskunta”
käy yhä sekavammaksi. Arkkitehteja, kärrynlykkääjiä, kirjaili
joita, santarmeja, ja nyt vielä myös asianajajia! Tämä “soliidi ja
kriitillinen ajatuksen valtakunta” on hiuskarvalleen samanlainen
kuin ne erilaisten uskontojen taivaanvaltakunnat, joissa uskovai
nen aina löytää kirkastettuna sen, mikä hänen maallista elä
määnsä sulostutti. Ja hra Duhringhän kuuluu siihen valtioon,
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jossa “jokainen voi tulla omalla tavallaan autuaaksi”. Mitä
muuta vielä tahtoisimme?
Mitä me tahtoisimmekin, se ei tässä vaikuta mitään. Kysymys
on siitä mitä hra Diihring tahtoo. Ja tämä eroaa Fredrik II:sta
sen kautta, että Diihringin tulevaisuudenvaltiossa kukin ei voi
tulla omalla tavallaan autuaaksi. Tämän tulevaisen valtion lain
säädännössä sanotaan: “Vapaassa yhteiskunnassa ei voi olla
mitään kulttia (jumalan palvomista); sillä sen jokaisesta jäse
nestä on hävinnyt se lapsellinen alkuperäinen kuvitelma, että
luonnon takana taikka yläpuolella olisi joku olento, joka antaisi
vaikuttaa itseensä uhrien taikka rukouksien kautta”. “Oikein
ymmärretyn sosialiteettisysteemin täytyy sentähden poistaa kaik
ki henkisen hurmauksen laitoksen ja samalla kaikki oleelliset
kultin perusosat”. Uskonto kielletään.
Mutta kaikki uskonto on vain niiden ulkoisten voimien kuvitelmallista heijasteilla ihmisten päissä, jotka hallitsevat heidän
jokapäiväistä elämäänsä, heijastelua jossa maalliset voimat ot
tavat yliluonnollisten voimien muodon. Historian alkuaikoina
ovat tällaisina heijastuvina voimina ensin luonnonvoimat, jotka
kehityksen kulussa käyvät eri kansojen keskuudessa mitä moninaisimpien ja kirjavimpien henkilöitymisten kautta. Tämän ensimäisen prosessin on, ainakin indoeuropalaisten kansojen suh
teen, vertaileva mytologia tutkinut sen intialaisessa Veddassa
ilmenemiseen saakka ja yksityiskohtaisesti osoittanut sen edel
leen ilmenneen intialaisten* persialaisten, kreikkalaisten, rooma
laisten, germaanien, ja sikäli kuin ainehisto riittää, myöskin
kelttien, liettualaisten ja slaavien keskuudessa. Mutta pian al
koivat luonnonvoimien rinnalla vaikuttaa myöskin yhteiskun
nalliset voimat, voimat jotka olivat ihmisten vastassa yhtä vie
raina ja alussa yhtä selittämättöminä, hallitsivat ihmisiä näkö
jään yhtäläisellä luonnonvälttämättömyydellä kuin luonnonvoi
matkin. Kuvitellut oliot, joina alussa heijastuivat vain salape
räiset luonnonvoimat, saivat näin yhteiskunnallisia attribuutteja
(lisiä), muuttuivat historiallisten voimien edustajiksi.1) Sitäkin
myöhäisemmällä kehitysasteella siirretään monien jumalien
kaikki luontoperäiset ja yhteiskunnalliset attribuutit yhdelle
kaikkivoivalle jumalalle, joka vuorostaan on vain abstraktisen
Uimisen refleksi. Näin syntyi monoteismi (yksijumaluus), joka
’) Eräs mytologian myöhemmin levinneen sekaannuksen syistä on se, että
vertaileva mytologia el huomannut tätä jumalolentojen myöhäisempää kaksoislaonnetta, vaan piti niiden luonnetta yksipuolisesti luonnonvoimien heijasteluna.
Hiinpä eräiden germaanisten heimojen keskuudessa nimitetään sodan jumalaa
vanhalla normandilaisella sanalla Tyr, muinaissaksaksi Zio, vastaa siis krelKaklelen Zeusta,'latinalaista Jupiteria Diu-piter’in asemesta; muilla Er, Eor,
valaa siis kreikkalaista Ares, latinalaista Mars.
F. Engels: Anti-Duhring — 18
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historiallisesti oli myöhäisemmän kreikkalaisen vulgäärifilosofian viimeinen tuote ja tuli ruumiillistetuksi juutalaisten yksin
omaan kansallisessa Jahve-jumalassa. Tässä mukavassa, käte
vässä ja kaikille sopivassa muodossa voi uskonto edelleen olla
olemassa välittömänä, s.o. ihmisten heitä hallitseviin vieraisiin,
luonnollisiin ja yhteiskunnallisiin voimiin suhtautumisen tunne
pitoisena muotona niin kauan kuin ihmiset ovat näiden voimien
vallan alla. Olemme jo useampaan kertaan nähneet, että ih
misiä hallitsevat nykyisessä porvarillisessa yhteiskunnassa hei
dän itsensä luomat taloudelliset suhteet, heidän itsensä tuotta
mat tuotantovoimat aivan kuin joku vieras voima. Uskonnolli
sen refleksitoiminnan tosiasiallinen perusta on siis edelleenkin
olemassa, ja sen mukana itse tuo uskonnollinen refleksi. Ja vaik
ka porvarillinenkin taloustiede alkaa jossain määrin nähdä tä
män vierasvallan perimmäisen syy-yhteyden, niin se ei asiaa ol
lenkaan muuta. Porvarillinen taloustiede ei voi estää pulia ko
konaisuudessaan, eikä suojella yksityisiä kapitalisteja tappioilta,
pahasti velkaantumasta ja vararikosta, eikä yksityisiä työläisiä
työttömyydeltä ja kurjudelta. Yhä vielä on niin, että ihminen
päättää ja jumala (s.o. kapitalistisen tuotantotavan vierasvalta)
säätää. Pelkkä tieto, vaikka se ulottuisi pitemmälle ja syvem
mälle kuin porvarillisen talousopin tieto ulottuukaan, ei riitä
yhteiskunnallisten voimien alistamiseen yhteiskunnan vallan al
le. Siihen tarvitaan yhteiskunnallinen teko. Ja kun tämä teko
on täytetty, kun yhteiskunta ottamalla haltuunsa kaikki tuotan
tovälineet ja suunnitelmallisesti niitä käyttämällä on vapautta
nut itsensä ja kaikki jäsenensä siitä orjuudesta, jossa näitä nyt
pitävät näiden itsensä tuottamat, mutta näitä vastassa ylivoi
maisena vieraana mahtina olevat tuotantovälineet, sitten vasta
katoaa viimeinen vieras mahti, joka nyt vielä heijastelee uskon
nossa, ja samalla katoaa myös itse uskonnollinen heijastelu, kos
ka sitten ei enää ole olemassa mitään heijastettavaa.
Hra Duhring sitävastoin ei jaksa odottaa siihen saakka, kun
nes uskonto kuolee tämän luonnollisen kuolemansa. Hän me
nettelee juurtavammin. Hän ylittää itse Bismarckin; hän säätää
kireämmät toukokuun lait, eikä vain katolilaisuutta vastaan,
vaan ylipäänsä kaikkea uskontoa vastaan; hän yllyttää tulevai
set santarminsa uskonnon kimppuun ja kohottaa uskovaiset si
ten marttyyrien asemaan ja jatkaa uskonnon elinvoimia. Katsommepa minne tahansa, aina vain erikoista preussiläistä sosia
lismia.
Sen jälkeen kun hra Duhring on näin onnellisesti tuhonnut
uskonnon, “voi nyt yksinomaan itsensä ja luonnon varaan koho
tettu ja oman kollektiivisen voimansa tuntemukseen kypsynyt
ihminen rohkeasti astua kaikille teille, jotka avaavat hänelle
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asiain kulun ja hänen oman olemuksensa”. Katsokaamme nyt
vaihteen vuoksi, minkälaisen “asiainkulun” tielle voi hra Duhringin käsissä rohkeasti astua tuo omien voimiensa varaan ko
hotettu ihminen.
Ensimäinen “asiainkulku”, jonka kautta ihminen asetetaan
itsensä varaan, on ihmisen syntyminen. Sitten jää hän luonnolli
sen alaikäisyyden ajaksi “lasten luonnollisen kasvattajan”, äidin
liuostaan. “Tämä vaihe jatkukoon, kuten vanhassa roomalaises
sa oikeudessa, nuorukaisikään, siis noin 14 ikävuoteen”. Vain sil
loin kun kasvattamattomat vanhemmat pojat eivät kuuliaisina
alistu äidin kunnioitukseen, on tämän puutteen säälimättä pois
tava isän myötävaikutus, mutta eritoten yhteiskunnalliset kasvatustoimenpiteet. Nuorukaiseksi kehityttyään joutuu lapsi “isän
luonnollisen valvontavallan” alle, jos nimittäin isä on olemassa
“eikä todellista isyyttä ole jäävätty”; muussa tapauksessa asettaa
yhteisö valvojan.
Samoin kuin hra Duhring aikaisemmin kuvitteli, että kapita
listisen tuotantotavan tilalle voitaisiin asettaa yhteiskunnallinen
ilman että tuotanto itse uudestijärjeslettäisiin, samoin kuvittelee hän tässä, että nykyaikainen porvarillinen perhe voitaisiin
reväistä irti taloudellisesta perustastaan ilman että sen muoto
kokonaan muutetaan. Tämä muoto on hänestä niin muuttuma
ton, että hän ottaa perheen suhteen ikiajoiksi määrääväksi “van
han roomalaisen oikeuden”, tosin hieman “jalostetussa” muodos
sa, ja kykenee käsittämään perheen vain “perivänä” siis omista
vana yksikkönä. Utopistit olivat tässä kaukana hra Diihringin
edellä. Ihmisten vapaan yhteiskunnallistumisen ja yksityisen
kotityön julkiseksi teollisuudeksi muuttamisen mukana oli hei
dän mielestään välittömästi annettu myös lastenkasvatuksen yh
teiskunnallistuminen ja todella vapaa perheenjäsenten keskinäi
nen suhde. Ja edelleen on jo Marx (“Pääoma”, s, 432) osoitta
nut, kuinka “suurteollisuus synnyttää uudet taloudelliset perus
teet korkeammalle perhemuodolle ja molempien sukupuolien vä
lisille suhteille sen kautta, että se antaa yhteiskunnallisesti jär
jestetyissä tuotantoprosesseissa kodin piirin ulkopuolella naisille,
nuorille henkilöille ja lapsille ratkaisevan merkityksen”.
Hra Duhring sanoo: “Jokaisella sosialireformatoorisella haa
veilijalla on luonnollisesti valmiina uutta yhteiskunnallista elä
määnsä vastaava pedagogiikka”. Tämän väitteen mukaan mi
tattaessa on hra Duhring “todellinen hirviö” sosialireformatooristen haaveili jäin joukossa. Tulevaisuuden koulu askarruttaa
hänen ajatustaan vähintään yhtä paljon kuin tekijäoikeus, ja se
ei ole suinkaan vähän. Hänellä on koulusuunnitelma ja yliopistosuunnitelma aivan valmiina paitsi “lähinnä nähtävissä olevaa
18*
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tulevaisuutta”, myöskin koko siirtymiskautta varten. Rajottukaamme kuitenkin siihen, mitä viimeisen zasteen lopullisessa
sosialiteetissa on opetettava kummankin sukupuolen nuoreHe
väelle.
Yleinen kansakoulu tarjoaa “kaiken, millä itsessään ja peri
aatteellisesti voi olla viehätystä ihmisille”, siis eritoten “kaikkien
maailman- ja elämänkatsomuksia koskevien tieteiden perusteet
ja päätulokset”. Se siis opettaa ennenkaikkea matematiikkaa ja
vielä siten, että “täydellisesti käydään lävitse” kaikkien peri
aatteellisten käsitteiden ja keinojen piiri yksinkertaisista luvuis
ta ja yhteenlaskusta alkaen aina integraalilaskuihin saakka. Tä
mä ei kuitenkaan merkitse sitä, että tässä koulussa tosiaan differentsioidaan ja integroidaan, päinvastoin. Siellä opetetaan kokonaismateinatiikan aivan uusia aineksia, joihin sisältyy sekä ta
vallinen alkeismatematiikka että myös korkeampi matematiikka
idussaan. Ja vaikka hra Duhring vakuuttaa, että tämän tulevai
suuden koulun “oppikirjojen sisältökin” on hänellä jo “pääpiirteidensä puolesta shemaattisesti silmissään”, niin ei hänelle vielä
tähän mennessä ole, ikävä kyllä, ottanut onnistuakseen“kokonaismatematiikan aineksien” keksiminen; ja mitä hän ei kykene suo
rittamaan, se “onkin todella odotettavissa vasta uuden yhteis
kuntatilan vapailta ja henkeviltä voimilta”. Mutta jos tulevai
suuden matematiikan tertut ovatkin vielä perin kypsymättömät,
niin sitä vähemmän vaikeuksia tuottavat tulevaisuuden tähtitie
de, mekaniikka ja fysiikka ja “antavat kaiken kouluutuksen run
gon”, kun taas “kasvi- ja eläintiede, kaikista teorioista huolimat
ta yhä vielä etupäässä kuvailevina laadultaan, . . . tulevat ole
maan kevyemmän käsittelyn esineinä”. Näin on painettuna
“Filosofiassa”, sivulla 417. Hra Duhring ei vielä tänä päivänä
tunne mitään muuta kuin etupäässä kuvailevan kasvi- ja eläin
tieteen. Koko orgaaninen morfologia, joka sisältää orgaanisen
maailman vertailevan anatomian,embryologian ja paleontologian,
on hänelle jopa nimeltään tuntematon. Samaan aikaan kun hä
nen selkänsä takana biologian alalla syntyy aivan uusia tieteitä
miltei tusinoittain, ammentaa hänen lapsenmielensä yhä vielä
RafFin luonnonhistoriasta lapsia varten “luonnontieteellisen aja
tustapansa huomattavat nykyaikaiset valistusainekset” ja yle
vänä lahjottaa hän tämän orgaanisen maailman perustuslain
koko “nähtävissä olevalle tulevaisuudelle”. Kemia on tässäkin
jäänyt hra Duhringiltä tyyten unohduksiin, kuten tavallisesti.
Opetuksen esteettistä puolta varten on hra Diiliringin luotava
kaikki uudelleen. Tähänastinen runous ei kelpaa ollenkaan.
Siellä missä kaikki uskonto on kielletty, ei tietenkään voida kou
lussa sietää aikaisemmilla runoilijoilla esiintyvää “mytoloogista
taikka muutoin uskonnollista esitystapaa”. Hyljättävä on myös
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kin “se runollinen mystisismi, johon esim. Goethe vahvasti kallis
tui”. Hra Diihringin itsensä täytyy siis valmistaa meille ne ru
nouden mestariteokset, jotka “vastaavat järjen kanssa sopusoin
tuun päässeen haaveilun korkeampia vaatimuksia” ja esittävät
sen oikean ihanteen, mikä “merkitsee maailman täydellistymis
tä”. Älköön vain viivytelkö siinä. Talouskommuuni voi vaikut
taa maailmaa vaikuttavasti vasta sitten, kun se vaeltaa eteen
päin järjen kanssa sopusointuun saatetun aleksandrialaisen rientoaskelin.
Kielitieteen kimpussa ei tidevaista kasvavaa kansalaista pal
joa kiusata. “Kuolleiden kielien opiskelu jätetään tyyten . . .
mutta vieraat elävät kielet jäävät sivuasiaksi”. Vain siellä, missä
kansojen yhteys ulottuu itse kansan massojen liikuntaan, pitää
näiden auttavasti oppia kutakin helpolla tavalla, aina tarpeen
mukaan. “Todella kasvattavaa kielikouluutusta” varten keksi
tään eräänlainen yleisempi kielioppi ja siinä tulee palvelemaan
“oman kielen aines ja muoto”. — Nykyisten ihmisten kansalli
nen rajoittuneisuus on vielä liian yleismaailmallista hra Duhringille. Hän tahtoo poistaa nekin molemmat vivut, jotka nykyi
sessä maailmassa tarjoavat ainakin tilaisuuden rajotetun kan
sallisen katsantokannan yläpuolelle kohoamiseen: vanhojen kie
lien tuntemuksen, joka avaa ainakin kaikkien kansojen klassillisesti sivistyneille ihmisille yhteisen avaramman näköpiirin, ja
uudempien kielien tuntemuksen, joiden avulla vain eri kansojen
jäsenet voivat toisiaan ymmärtää ja oppia tietämään, mitä hei
dän omien rajojensa ulkopuolella tapahtuu. Sitävastoin pitää
oman kielen kielioppi päntätä perusteellisesti päähän. Mutta
“oman kielen aines ja muoto” voidaan ymmärtää vain silloin,
kun on tutkittu niiden synty ja yleinen kehitys, ja tämä ei ole
mahdollista jos ei oteta huomioon ensiksi sen omia kuolleita
muotoja, toiseksi eläviä ja kuolleita sukulaiskieliä. Mutta näin
olemme taaskin selvästi kielletyllä alueella. Mutta kun hra
Duhring näin pyyhkii kouluohjelmastaan pois koko uusiaikaisen historiallisen kieliopin, niin jää hänelle kieliopetusta varten
jälelle vain vanhamallinen, vanhan klassillisen kielitieteen tyy
liin rakennettu teknillinen kielioppi kaikkine kasuistiikkoineen
ja mielivaltaisuuksineen, jotka johtuvat historiallisen perustan
puuttumisesta. Viha vanhaa kielitiedettä vastaan vie hänet niin
pitkälle, että hän kohottaa vanhan kielitieteen huonoimman tuot
teen “todella kasvattavan kielikouluutuksen keskeisimmäksi
kohdaksi”. Selvästi näkyy, että tässä olemme tekemisissä sellai
sen kielitieteilijän kanssa, joka ei koskaan ole kuullut puhutta
vankaan viimeisten kuuden vuoskymmenen aikana niin valta
vasti ja hedelmöittävästi kehittyneestä historiallisesta kielitutki
muksesta, ja joka sentakia ei etsi kieliopetuksen “huomattavia
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nykyaikaisia valistusaineksia” Boppilta, Grimmilta ja Diezilta,
vaan Heysen ja Beckerin autuaista muistoista.
Mutta nuori tulevaisuuden kansalainen ei vielä näiiffolisi lä
heskään “saatettu omaan varaansa”. Siihen kuuluu vielä syväl
lisemmän perustan laskeminen, nimittäin “viimeisten filosoofisten perusteiden omaksuminen”. “Mutta tällainen syventäminen
. . . on oleva kaikkea muuta kuin jättiläistehtävä”, sen jälkeen
kun hra Duhring on tässä tien raivannut. Tosiaan, “kun puhdis
tetaan se vähäinen täsmällinen tieto, josta olemisen yleinen shematiikka voi ylpeillä, vääristä, skolastisista koristeistaan, ja kun
päätetään kaikkialla pitää pätevänä vain” hra Diihringin “to
distamaa todellisuutta”, niin tulevainen nuorisokin kykenee täy
sin omaksumaan alkeisfilosofian. “Kun muistetaan ne perin
yksinkertaiset käänteet, joilla me olemme auttaneet loppumattomuuskäsitteen ja sen kritiikin tähän saakka tuntemattomaan kan
tavuuteen” — niin “ei ole lainkaan nähtävissä, minkätähden ny
kyisen syventämisen ja terävöittämisen kautta niin yksinkertai
siksi hahmottuneet universaalin tila- ja aikakäsityksen elemen
tit eivät lopulta voisi siirtyä esitietojen riviin” . . . hra Duhringin
“juurtavimpien ajatusten ei pidä näytellä uuden yhteiskunnan
universaalissa kasvatussysteemissä mitään sivuosaa”. Materian
itselleen saniaisen tilan ja lasketun äärettömyyden kutsumuk
sena on päinvastoin “paitsi ihmisen asettaminen omille jaloilleen,
myöskin ihmisen pakottaminen tietämään itsestään, että hänellä
on niinkutsuttu absoluuttinen jalkainsa alla".
Kuten nähdään, tulevaisuuden kansakoulu ei ole mitään
muuta kuin hieman “jalostettu” preussiläinen keskikoulu, jossa
kreikan ja latinan tilalle on otettu hieman enemmän puhdasta
ja sovellettua matematiikkaa ja eritoten todellisuusfilosofian ai
neksia ja saksalainen opetus jälleen taannutettaisiin Beckeriin
nojaavaksi, siis alkeiskoulun tasolle. Tosiaan “ei ole lainkaan
nähtävissä” minkätähden nyt kaikilla hänen koskettelemillaan
aloilla perin koulupoikamaisiksi osoittamiamme hra Duhringin
“tietoja” taikka paremminkin sitä, mikä niistä ylipäänsä on
jälellä edellä käyneen perinpohjaisen “puhdistuksen” jälkeen, ei
pitäisi tukussa ja vähittäin “siirtää lopullisesti esitietojen pii
riin”, koska ne todellisuudessa eivät koskaan ole tätä piiriä jät
täneetkään. Tietenkin on hra Duhring jotakin kuullut myöskin
siitä, että sosialistisessa yhteiskunnassa pitäisi työn ja kasvatuk
sen olla toisiinsa yhdistettyinä ja siten taattuna monipuolinen
teknillinen kehitys samoin kuin käytännöllinen perusta tieteelli
selle kasvatukselle; tämäkin kohta otetaan tavanmukaisesti sosialiteetin palvelukseen. Mutta koska vanha työnjako, kuten
olemme nähneet, jää oleellisesS rauhassa jatkumaan hra Duh
ringin tulevaisessa tuotannossa, niin on tältä teknilliseltä kouluu-
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tukselta riistetty kaikki myöhempi käytännöllinen sovellutus,
kaikki merkitys itse tuotannolle, sillä on nimenomaan vain koulutarkoitus: sen on astuttava voimistelun tilalle, josta tämä juurtavampi mullistajamme ei tahdo mitään tietää. Siksi kykeneekin
hän tarjoamaan meille vain pari fraasia, kuten: “nuoriso ja van
hempi väki tekevät työtä sanan vakavimmassa merkityksessä”.
Tosiaan viheliäiseltä näyttää tämä häilyvä ja sisällötön kannun
valanta kun sitä verrataan siihen kohtaan “Pääomassa”, jossa
Marx kehittelee väitettä, että “tehdasjärjestelmä synnytti, niin
kuin Robert Ovvenin teoksista voi yksityiskohtaisesti nähdä, sie
menen tulevaisuuden kasvatukselle, joka kaikille määrättyä ikä
rajaa vanhemmille lapsille liittää opetukseen ja voimisteluun
tuottavan työn, ei ainoastaan keinona yhteiskunnallisen tuotan
non lisäämiseksi, vaan ainoana keinona kasvattaa kaikin puolin
kehittyneitä ihmisiä”.
Sivuuttakaamme tulevaisuuden yliopisto, jossa todellisuusfilosofia tahtoo muokata kaiken tiedon rungon ja jossa lääketieteel
lisen rinnalla on edelleenkin täydessä kukoistuksessaan oikeus
opillinen tiedekunta; sivuuttakaamme samoin “erikoiset ammat
tikoulut”, joista saamme tietää vain sen, että niillä on oleva
merkitystä “vain parille esineelle”. Olettakaamme että tulevai
suuden nuori kansalainen kaikkien koulukurssien päättämisen
jälkeen on lopultakin “saatettu omaan varaansa” niin, että hän
voi ryhtyä katselemaan vaimoa itselleen. Millaisen asiainkulun
avaa hra Duhring hänelle tässä suhteessa?
“Katsoen siihen merkitykseen, mikä suvunjatkamisella on
ominaisuuksien kiinnittämiselle, kehittämiselle ja sekottamiselle,
kuin myös uusien syntyvien ominaisuuksien kehittämiselle, on in
himillisen taikka epäinhimillisen perimmäiset juuret etsittävä
suurelta osaltaan sukupuoliyhteydestä ja valinnasta ja sen lisäksi
vielä huolenpidosta, jolla pyritään edistämään taikka ehkäise
mään määrättyä synnytystapausta. Tuomio siitä irstaudesta ja
tylsyydestä, mitkä tällä alalla vallitsevat, on käytännöllisesti jä
tettävä myöhäisemmälle ajalle. Ainakin niin paljon on sentään
ennakkoluulojen puristuksenkin alla jo etukäteen saatava ym
märrettäväksi, että paljon enemmän kuin lukumäärä, on huo
mioon varmasti otettava inhimilliselle huolenpidolle onnistunut
taikka epäonnistunut syntymän laadullinen puoli. Suunnattomas
ti on kyllä kaikkina aikoina ja kaikkien oikeustilojen alaisena
sikiöitä salaisesti tuhottu; mutta portaikossa normaalitilasta vää
ristelyyn, joka ei enää ole inhimillistä, on monta astinta . . . Jos
estetään sellaisen ihmisen syntyminen, josta kuitenkin tulisi vain
huono tuote, niin on tämä tosiasia ilmeisesti edullinen.” Samoin
sanotaan toisessa kohdassa: “Filosoofiselle tarkastelulle ei voi
olla vaikeata käsittää vielä syntymättömän maailman oikeus
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mahdollisimman hyvään kompositsioon (yhdistelyyn) . . . Alus
tuksen teko ja joka tapauksessa vielä syntymäkin tarjoavat tilai
suuden tässä suhteessa estävän taikka poikkeustapauksessa myös
kin valikoivan huolenpidon väliintulolle”. Ja edelleen: “Kreik
kalainen taide, ihmisen ihanteellistaminen marmorissa, ei voi
säilyttää samaa historiallista painoaan, niin pian kun omiin kä
siin otetaan vähemmän taiteellisesti toimiva ja siksi miljoonien
elämänkohtalolle paljon vakavampi tehtävä, ihmisen muovaa
minen vereksi ja lihaksi. Tämä taiteen laji ei ole mitään pelkäs
tään kivenveistotaidetta, ja tämän estetiikka ei koske kuolleiden
muotojen käsittelyä” jne.
k
Nuori tulevaisuuden kansalaisemme onkin Kuin pilvistä pu
donnut. Että avioliitossa ei ole kysymyksessä mikään pelkkä
kivenveistotaide, eikä myöskään kuolleiden muotojen käsittely,
sen tiesi hän kyllä ilman hra Duhringiäkin; mutta tämähän oli
hänelle luvannut, että hän saisi astua kaikille teille, jotka avaavat hänelle asiainkulun ja hänen oman olemuksensa, löytääk
seen myötätuntoisen naissydämen ja siihen kuuluvan ruumiin.
Ei millään muotoa, jyrisee hänelle nyt tämä “syvällisempi ja an
karampi moraali”. Ensin on poistettava irstaus ja tylsyys, jptka
vallitsevat sukupuoliseurustelun ja valinnan alalla, ja otettava
laskuihin vastasyntyneen maailman oikeus mahdollisimman hy
vään kompositsioon. Avioliittoon astujalle asetetaan tänä juh
lallisena hetkenä velvollisuus täydentää ihmisen muodostumista
lihasta ja verestä, niinsanoaksemme tulla Feidiaaksi lihassa ja
veressä. Kuinka on alotettava? Hra Diihringin ylläesitetyt
salaperäiset lausunnot eivät anna hänelle pienintäkään opas
tusta siihen, vaikka tämä itse sanookin, että se on “taidet
ta”. Ehkäpä hra Diihringillä jo onkin “shemaattisesti sil
miensä edessä” käsikirja tätä taidetta varten, joku sen ta
painen joita nykyään niin monenlaisia ja runsaasti tarjoil
laan kirjakaupoissa Saksassa? Todellakaan emme tässä enää
ole missään sosialiteetissa, vaan pikemminkin katselemassa “Tai
kahuilua”, ja elosteleva vapaamuuraripappi Sarastro voinee tus
kin käydä “toisen luokan pastorista” syvällisemmän ja ankaram
man moraalisarnaajamme rinnalla. Ne kokeet, joita tuo vapaa
muuraripappi rakastaville holhokkipareilleen asetti, ovat pelk
kää lastenleikkiä siihen ankaraan tarkastukseen verraten, jonka
alaisiksi hra Duhring pakottaa molemmat suvereenit yksilönsä,
ennenkuin sallii näiden astua “siveellisen ja vapaan avion” sää
tyyn. Mutta saattaahan tapahtua, että vaikka tällä “omaan va
raansa asetetulla” tulevaisuuden Taminolla onkin niinkutsuttu
absoluutti jalkainsa alla, toinen näistä jaloista sittenkin poik
keaa pari tuumaa normaalipituudesta, niin että pahat kielet
haukkuvat häntä lenkkajalaksi. Niinikään on mahdollisuuksien
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rajoissa se, että hänen hellimmin rakastamansa tulevaisuuden
Pamina ei seisokaan aivan suorana tuon absoluutin päällä, hän
kun on hieman taipunut oikean olkapään puoleen, mitä kade
mielet sanovat jopa pienoiseksi kyttyräksi. Mitäs sitten tehdään?
Kieltääkö syvällisempi ja ankarampi Sarastromme heiltä ihmisen
lihasta ja verestä täydentämisen praktiikan, paneeko hän voi
maan “estävän ennakkovarjelunsa” “alustuksen teossa” vaiko
“valikoivan huolenpidon” “syntymisen yhteydessä”? Panenpa
kymmenen yhtä vastaan sen puolesta, että asiat menevät toisin;
rakastavat parit jättävät Sarastro-Duhringit odottelemaan ja
menevät siviilirekisteriin.
Seis! huutaa hra Duhring. Ei ollut niin tarkoitettu. Sallikaa
minun selittää teille. “Kun on olemassa terveen sukupuoliyhteyk
sien korkeampi, tosi inhimillinen vaikutin ... on sukupuolikiihotuksen inhimilliseksi jalostunut muoto, jonka kohoaminen il
menee intohimoisena rakkautena, molemminpuolisuudessaan
paras hyödyllisen yhteyden tae, myöskin sen hedelmien suhteen
. . . vain toisasteinen vaikutus on se, että itsessään harmoonisesta suhteesta on tuloksena myöskin vastaavasti kaunis hedelmä.
Tästä taas seuraa, että kaiken pakon täytyy vaikuttaa vahingol
lisesti” jne. Näin ratkeaa kaikki hyvin tuossa kauneimmassa sosialiteetissa. Lenkkajalka ja kyttyräselkä rakastavat intohimoi
sesti toisiaan, ja siksi tarjoavat myös parhaan takeen harmoonisesta “toisen asteen vaikutuksesta”. Käy kuin romaanissa, he ra
kastavat toisiaan, saavat toisensa ja kaikki syvällisempi ja an
karampi moraali päättyy kuten tavallisesti harmooniseksi loruiluksi.
Kuinka jalot käsitykset hra Duhringillä ylipäänsä on nais
sukupuolesta, se käy ilmi seuraavasta valituksesta nykyistä yh
teiskuntaa vastaan: “Prostitutsiota pidetään sortoyhteiskunnassa,
joka perustuu ihmisen toiselle ihmiselle myyntiin, itsestään sel
vänä pakkoavion täydennyksenä miesten hyväksi, ja kaikkein
jmmärrettäviinpiä, mutta myös merkityksellisimpiä tosiasioita
on se, että naisia varten ei voi olla olemassa mitään samantapais
ta". Sitä kiitosta, minkä hra Duhring tästä kohteliaisuudesta nai
silta osakseen saanee, en minä millään tahtoisi itselleni saada. Oli
sikohan hra Dtihringille aivan tuntematon naisen elätin tulolaji,
joka ei enää ole niin vallan harvinainen? Onhan hra Duhring
itse ollut referendaarina ja asuu Berliinissä, jossa jo minunkin
siellä oloni aikoina, 36 vuotta sitten, luutnanteista puhumatta
kaan, referendarius melko usein sointui yhteen Schurzenstipen<Jiarius’en kanssa!
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Meidän sallittaneen näin sovittelevan hauskalla tavalla jättää
tämä esineemme, joka varmaankin on usein ollut melko kuiva
ja ikävystyttävä. Niin kauan kuin käsittelimme eri kiistakysy
myksiä, oli arvostelu objektiivisten, kiistämättömien tosiasiain
sitoma; näiden tosiasiain mukaisesti tuli siitä melko usein terävä,
jopa ankarakin. Nyt kun filosofia, talousoppi ja sosialiteetti ovat
takanamme, kun edessämme on kirjailijan kokonaiskuva, jota
meidän oli yksityiskohdissaan arvosteltava, nyt voivat inhimil
liset näkökohdat astua etualalle; nyt sallittaneen meidän johtaa
monet muutoin käsittämättömät tieteelliset harhat ja itseylistelyt
persoonallisiin syihin, ja lausua kokonaisarvionamme hra Diihringistä: suuruudenhulluudesta johtunutta syyntakeettomuutta.
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