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Historian käsityksen ja tulkitsemisen seikka on
tärkein tiedollinen peruste yhteiskunnallisten, talou
dellisten, siveellisten y. m. ilmiöiden syiden tuntem i
seen. Kaikilla ilmiöillä ovat varm at syynsä ja vaikuttimensa, ja m äärätty historiallinen käsitys tulkitsee
nämä syyt ja vaikuttimet.
Historian käsityksestä ja tulkitsemisesta riip p u u
vuorostaan se, millaisille perusteille nojaamme ihmis
kunnan tulevaiseen edistykseen ja siihen vaikuttaviin
lakeihin nähden. Vasta varman historian käsityksen
ja tulkitsemisen suunnan omattuamme, voimme olot
ja niiden syyt sekä menneisyydessä että tulevaisuu
dessa johdonmukaisesti käsittää.
Varsinkin köyhälistön, joka taistelee kaikilla
aloilla uudistuksen aikaansaamiseksi, tulee olla var
malla kannalla erinäisien asioiden ja syiden käsittä
miseen nähden.
Tärkein käsityksen seikka on ehdottomasti histo
rian piirissä. Historia kun kerran on ihmiskunnan
olojen ja edistystaistelun osottaja, niin sieltäpä silloin
ovat haettavat ne mahdollisesti moninaiset vaikutti
met, jotka ovat aiheuttaneet ihmiskunnan tähän asti
set historialliset edistysmuodot ja ilmiöt. Vasta ne
selville saatua, voidaan tehdä jossain m äärin varmoja
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nykyisyyden havannoita ja tulevaisuuden suunni
telmia.
Tässä kirjasessa tullaan käsittelemään historian
m aterialistista käsitystä ja sen perusehtoja. K uten
siteerauksista saatetaan havaita, on apuna käytetty
useampien tiedemiesten lausuntoja. Näistä m ainitta
koon m. m. K arl M arx; F. Engels; W. J. G hent;
G u sta f Ratzenhofer ja Stuckemberg.

I.
H istorian käsityksen ja tulkitsemisen suhteen on
vallalla kaksi eriävää suuntaa. Ensimmäinen, vanhin,
jolle etupäässä nykyään vallassaolevat ihmisryhmät
no jaavat, on yksilöllinen (individualinen) käsitys ja
tulkitseminen. Tämän käsityksen kanssa rinnan kul
kee n. k. henkinen (idealistinen) katsomus. Toinen
historian uusin ja johdonmukaisin käsitys on talou
dellinen (ekonominen) tahi, vielä lähemmin sanot
tuna, m aterialistinen.
Tämä viimeksi m ainittu
käsitys on yhteiskunnallistaloudellisia uudistuksia
h arrastav an kansakerroksen keskuudessa omistettu, ja
etupäässä tieteellisen harkinnan perusteella saavutettu
historian käsitys ja tulkitseminen.
Ensimmäisen s. o. yksilöllisen historian käsityk
sen j a tulkitsemisen m ukaan on kaikki edistys nojan
n u t m uutam ien yksilöiden etevyyteen, voimaan, hy
vyyteen, jalouteen ja toimintakykyyn.
Sitävastoin
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laaja kansakerros on ollut ainoastaan sellainen raakaaine, jonka avulla muutamien valittujen edistymistä
on autettu. Nämä yksilöt ovat jo alusta alkaen olleet
etevämpiä kuin m uut kuolevaiset; sillä Jum ala tahi
joku muu henkinen olento on heille suonut johtoase
man ja voiman. Edelleen tämän käsityksen m ukaaa
on m äärätyillä ihmisillä aina ollut varma käsitys
aikakausien oikeutellisuudesta, tulevaisuuden pyrkimystarkoituksista ja, lyhyesti sanoen, koko ihmiskun
nan olemassaolon päämäärästä. Tällainen käsitys ei
tunnusta kokemuksia, ei ainakaan taloudellisia ja ai
neellisia, vaikuttaviksi ihmisen järjen ja edistyksen
kehittäjiksi. Ihmisen aivosto, järkevyys on jo alussa
ollut määritelty, ja elämän tehtäväksi on jääny t ai
noastaan etevimpiä, voimakkaimpia ja noita harvoja
valittuja auttaa heikompiensa ylitse voittoon. Olivat
pa olot millaiset tahansa, ei niitä sovi kiittää eikä moit
tia mistään yksilöllisestä tahi yhteisestä edistjdssestä.
Kaikesta on kiitoksen langettava yksilölle, joka on
ollut kylliksi voimakas, nerokas ja jalo. Edelleen
tämän käsityksen mukaan väitetään, ettei m äärättyjä
historiallisia edistys- tahi taantum us ilmiöitä olisi
tapahtunutkaan, jolleivät ju u ri ne m äärätyt henkilöt
olisi sitä tai sitä tehneet tai jättäneet tekemättä. Koh
talo ja sen oikku määräili täten siis hyvin valtavassa
määrässä ihmisten aseman, edistyksen ja elämän muo
don. J a tästä kohtalosta ja ihmeitä tekevästä salli
muksesta kirjoitettiin aikoinaan hyvin paljon ja uskot
tiin niihin kun oli kysymyksessä jonkun su u rta vai
vaa vaativan tai häm ärän seurausten syyn keksiminen.
Tällaisen olojen käsityksen mukaan yleisesti us
kottiin, että suurin osa ihmisten paheista ja rikolli
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sista taipumuksista johtui joko siitä että ihmiset oli
vat heikkoja ja pahoja tahi että jum alallinen sallimus
oli heidät sellaisiksi m äärännyt, joten ne olivat ihmis
voimilla parantum attomia.
Sama katsomus vallitsi
heimo- ja kansakuntiinkin nähden. M äärätyn kansan
ryöstöhimolle ja sotaisuudelle ei tahdottukaan hakea
luonnollisia syitä selitykseksi. Sama oli asianlaita
päinvastaisessa tapauksessa. Yhdellä taholla kehityk
sen eri ilmiöiden syyksi ja vaikuttajaksi asetettiin suu
ret, m ahtavan nerokkaat, jaloluontoiset tahi päinvas
taiset y k silö t; toisella taholla lisättiin syiden ja vaiku
tusten yksilöluetteloon Jum alan sormi ja salaperäiset
sallimukset. Näitä syitä ja vaikuttimia sitte joko
kirottiin tai siunattiin riippuen tapahtum an laadusta
ja vaikutuksesta eri ihmisryhmiin nähden. Ne, joille
yksilöiden tahi Jum alan sallimuksesta johtuneet seu
raukset olivat edullisia, ikuistuttivat niiden yksilöittensä nimet historiaansa ja Jum alaansa yhä suurem 
min kunnioittivat. Sitävastoin epäedullisuutta kärsi
neet olivat vastakkaista m ielipidettä ja kirosivat sel
laisia yksilöjä ja hakivat itselleen heidän etujaan
parem m in ajavia Jum alia.
Täten on historia eri maissa muodostunut hen
geltään eroavaksi, josta syystä sen tapahtum ia sellai
sinaan yksityistä pahtum ina on vaikeanlainen arvos
tella. Kysymys oikeudesta on ollut ja jää monessa
suhteessa Pilatuksen huudahdukseksi: „Missä on to
tu u s ! “ johon ei selvää vastausta kuulunut eikä tule
kuulum aan niin kauvan kuin luonnollisempaa ja jä r 
keväm pää syiden ja seurausten lakia ei ole asetettu
tutkim usten perusteeksi.

Kaikesta äsken m ainitusta ristiriitaisesta valosta
huolimatta, erikansojen historioilla — joista yleinen
historia on kokoeltu pois heittäen kansalliskatsomukset — on ollut yksi yhteinen ominaisuus. Se ilmenee
siinä, että ne kaikki pääasiallisesti asettavat suurim
man painon kuninkaitten luonteelle ja ominaisuuk
sille, sotajoukkojen suuruudelle, vaateparsille, sota
tapahtum ille, hovitavoille, salaisille ja julkisille rak
kaus- ja riitajutuile y. m. s. J a nämä edellämainitut
ilmiöt on asetettu pelaamaan syinä suurissa murha tahi ilo-näytelmissä, joiden kuitenkin luulisi koko
ihmiskuntaa koskeneen. Muita syitä, joissa koko laa
ja t ihmisjoukot ja heidän tarpeensa tulisivat esille,
ei ole, toisarvoisina muka, otettu huomioon.

II.
Vasta 19:sta vuosisadalla kehittyi tieteelliseen
selvyyteensä materialistinen eli toisin sanoen yhtei.3kunnallis-taloudellinen historian käsitys ja tulkitse
minen. Tämän historian käsityksen ja tulkitsemisen
voitollisen ilmipuhkeamisen edellytti samoihin aikoi
hin kehittynyt yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehi
tyksen lakeihin syventyminen ja niiden merkityksen
yleisen kehityksen m äärittelijöinä käsittäminen. Mai
n itu t yteiskunnallistaloudelliset lait yhä tarkemmin
tu tk ittu n a on havaittu todellisiksi vaikuttimiksi ja
syiksi historiassa ilmeneviin tapahtum iin. J a sentäh-
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den on kaikkia historiallisia tapahtum ia arvostellessa
ensin koetettu esiin hakea ne mahdolliset, koko kansaa
tahi kansakuntia koskevat yhteiskunnallistaloudelliset
syyt, joista m äärätty seuraus on voinut ilmetä. Täten
tapahtum ia arvostellessa voidaan
hämärim piinkin
tapahtum iin nähden hyvin suuressa m äärin m ääritellä
eri ryhmien oikeudellisuus ja vastata historian P ila
tukselle missä on totuus.
Historian materialistisella katsomuksella ei kui
tenkaan ole m itään tekemistä filosoofisen m aterialis
min kanssa, joten niitä ei pidä sekoittaa toisiinsa.
Filosoofinen materialismi on oppi aineen yksinomai
sesta voimasta, ja siitä että sen liikunto ja lait hallitse
vat „universum in“ se on kaikkeuden. Materialisti
nen katsomus filosoofiassa yastustaa monismia ja
theism ia; m utta historian materialistisella katsomuk
sella ei ole niiden kanssa m itään tekemistä. Historiatlinen materialismi vastustaa ainoastaan historiallista
idealismia. Edelleen historiallinen materialismi suun
tau tu u ihmiskunnan olojen syiden ja seurausten lakien
tutkim iseen; m utta sen sijaan kaikkeuden ijankaikkisen kehityksen suhteen sillä ei ole tutkimisen aiheita..
Siten siis theistit, monistit ja m aterialstit voivat histo
rian piiriin joud uttuaan omaksua yhteisesti m ateria
listisen historian katsomuksen.
H istorian materialistinen katsomus on oppi siitä,
että elämäntarpeiden hankinnassa esiintyvät ihmisten
keskinäiset suhteet ovat heidän ajatus-tapojensa ja oi
keustieteellisten, juridisten, valtiollisten ja vallan
kumouksellisten y. m. s. käsitystensä perussyinä.
Sitävastoin kysymys Ju m alan olemassa olemisesta tai
hänen persoonansa ominaisuuksista ei kuulu historian
•
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materialismiin, enemmän kuin kysymys siitä, josko
aurinko pyörii maan ym päri vai päinvastoin ja mikä
on se alkuunpaneva voima, joka niitä johtaa.
Historian materialistinen katsomus on vuorostaan
paljon myöhemmän ajan tulos, mitä filosoofinen mate
rialismi, joka on jo melkoisen varhain filosoofian his
toriassa m ainittu. Se kehittyy luonnontieteiden m u
kana. Sitäpaitsi kaikkina aikoina materialistista kä
sitystä lienee vallinnut atheismin ohella vaikkakaan so
ei filosoofiseen selvyyteensä kehittynyt. H istorian
materialistisen käsityksen kehittymiselle sitä vastoi 1
oli tärkeää m äärättyjen taloudellisten ja yhteiskunnal
listen kehitysmuotojen ilmipuhkeaminen. Näistä kehitysmuodoista kirjoittaa Kaapo Murros teoksessaan
„Suuret H aaveilijat“ m. m. seuraavaa:
„------------ erinäiset historialliset tapahtum at oli
vat ruvenneet horjuttam aan historian idealistista
käsitystä. E uropan teollisuusmaissa alkoi suurteolli
suuden erikoisluokaksi jakam a köyhälistö nousta^
käydä levottomaksi ja järjestyä. Luokkataistelu jou
tui yhteiskunnallisista tapauksista eturintaan ja toi" sella puolella teollisuutta vallitseva kapitalistiluokka
alkoi käyttää hallitusmahtia omain voittoetujensa ko
hottamiseksi. Englannin chartistinen liike sekä en
simmäinen työväen kapina Lyonissa järk äyttivät idea
listista sopusoinnun k äsity stä; yhä selvemmäksi pal
jastui se taloustieteellinen valhe että kapitaalin j a
työn edut ovat sopusointuisia, että vapaan kilpailun
tulos olisi yleinen yhteiskunnallinen sopusointu ja
hyvinvointi. Idealistinen käsitys ei kuitenkaan luo
p u n u t omasta olemuksestaan, se ei tu n n u stan u t m i
tään luokkataistelua, ei edes luokkajakoa eikä halun -
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n u t antaa tuotannolle, taloudellisille olosuhteille eikä,
materialistisille tarpeille m uuta tu n nu stu sta kuin että
ne kaikki olivat toisarvoisia asioita kehityksen histo
riassa.
Uusi historian tutkim ussuunta oli tästä seurauk
sena, ja m aterialistinen historiankäsitys syntyi. Sen
perusteena oli huomio että kaikkien aikojen historia,
ihmisen ensimmäisiä viileyden aikoja lukuunotta
matta, on ollut luokkataistelun historiaa. Ihm iskun
nassa on aina vallinnut taistelu ja taistelevat luokat
ovat olleet elintarpeiden tuotannon ja niiden jakami
sen tuloksia, aikansa taloudellisten olosuhteitten syn
nyttäm iä. J a tästä on seurauksena että koko yhteiskuntarakennuksen pohjana ja perustuksena on aineel
linen toimeentulo, että taloudelliset syyt ovat johta
vina tekijöinä niin hyvin lainlaadinnan kuin politii
kankin alalla ja ne myös m uodostavat uskonnolliset
ja filosoofiset sekä kaikki m uut aatteet kunakin aika
kautena44.
Historian käsityksen ja tulkitsemisen uudistuk
sesta on ollut suuri hyöty varsinkin siinä, että yhteiskunnallis-taloudellinen kehitys ja kansankerrosten
vaikutus sekä asema siihen kehitykseen on ilmennyt
esille. Syiden ja seurausten tekijät tässä uudemmassa
historian käsittelyssä ovat tietysti m uuttaneet paikko
jaan. Ne seikat, joita ennen pidettiin valtiollisina tai
kansallisina toim innan m äärääjin ä ja toimittajina,
havaitaan ny t yksinomaan suurten yhteiskunnallisten
voimien ilmausmuodoiksi. K uninkaan valaa tai sota
päällikön kostohalua ei enää pidetä riittäv än ä selityk
senä vanhemmankaan ajan suuren sodan syntymisen
aiheille. Nyt syvennytään etsimään syitä näiden väli-
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tysmiesten takana seisovista suurista ryhmistä ja hei
dän sekä taloudellisista että yhteiskunnallisista t a i 
peistaan ja oloistaan. J a aina on tällaisen syventymi
sen tuloksena ollut huomio, että etupäässä kansan ta
loudelliset ja yhteiskunnalliset olot ja pyrkimykset
ovat olleet varsinaisia synnyttäjiä ja tekijöitä ja suurmieliet välikäsiä ja asiamiehiä, jotka ovat aseina toi
mineet. Suurmiehet ja tapahtum at ovat historiallise 1
suuruutensakin ainoastaan siten ansainneet että he
käsittivät aikansa olot ja pyrkimykset ja alistuivat
niiden pakon alle. Esimerkiksi Alexanderi I I Venä
jällä ja Lincoln Amerikassa eivät ole or jäin vapautuk
sen tekijöitä, m utta tekijöiden asiamiehiä ja välikäsiä.
Yhteiskunnallistaloudelliset olot ja niiden muassa
kehittynyt moraali, oli rauhallisen kehityksen ainoaksi
ehdoksi asettanut orjien vapauttamisen. Näiden mies
ten oli siihen pakon vaatimukseen alistuminen, tahi
olisi heille käynyt samoin kuin niille muillekin, jotka
sitä toimenpidettä vastustivat. He ymmärsivät olojen
pakon ja toimivat sen mukaan ja tulivat suuruuden
maineen kukkulalle edistyksen kuohuvassa virrassa.
Myöhemmin osoitamme lähemmin ne lait, jotka
m äärittelivät m ainitut muutokset tapahtuviksi.
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III.
Kun kerran ihmiskunnan historiallisiksi tekijöiksi
ruvettiin huomaamaan suuret kansanjoukot, niin oli
myös ryhdyttävä tutkim aan mitkä olivat ne vaikutti
met, jotka laajoihin kansanjoukkoihin etupäässä vai
kuttivat. Sellaisten vaikuttimien olemassaolo oli vam
m aa; sillä muutoin kansanjoukkojen toiminnalle,
josta yhteiskunnallistaloudelliset olojen muutokset
ja niitä m äärittelevät lait vuorostaan aiheutuivat, ei
olisi luonnollista selitystä voitu tehdä. Kaikki edel
leenkin olisi jään y t kohtalon oikun varaan.
Näiden vaikuttimien löytämiseksi ovat useat ete
vät tiedemiehet työtä tehneet. Työstä on ollut hyviä
tuloksia. Kysymyksen alaiset vaikuttim et on saatu
tietoon.
Sosiologisti Gustaf Ratzenhoferin mukaan saavat
ihmiskunnan kaikki toimenpiteet alkunsa ja aiheensa
sille tärkeistä eduista. Tietysti etujen vaikuttim ia on
monenlaatuisia. Prof. Lester F. W a rt lajittelee ihmis
kunnan etu vaikuttimet aineellisiin, heimokunnallisiin,
moraalisiin, yhteiskunnallisiin ja henkisiin, joten toi
m intaa johtamassa esiintyy vuoroin yhden tai toisen
tai useampain näiden etuvaikutelmien voittokysymys.
K un edellinen seikka on saatu selville on vuoros
taan ryhdytty näiden vaikuttimien tutkimiseen tarko i
tuksella löytää tai eroittaa niistä joku yleisempi joka
etupäässä, joko vaistomaisesti tahi selviönä, on vaikut
ta n u t kansajoukkojen toim intaan ja yhteiskunnallistaloudelliseen kehitykseen.
J a siitä, että sellainen
m äärätty vaikutin löytyy, ovat useimmat tiedemiehet
yksimielisiä. Siinä ainoastaan ilmenee jonkunlaista
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erimielisyyttä, mikä pääasiallisesti on asetettava etu
sijalle. M utta sekin erimielisyys useimmiten johtuu
väärinkäsityksistä kysymyksen luonteen ja ajan suh
teen.
Erimielisyyksistä huolimatta, voittaa yleisesti
alaa se johtopäätös, että ihmisten yhteiskunnallistaloudellisten toimien perusvaikuttimena on aineellisen, s.
o. taloudellisen edun vaikutin, jonka synnyttää itsensä
säilyttämisvaisto.
„Ensimmäinen sija,“ kirjoittaa
filosofian toht. J. H. W. Stuekemberg, „on annettava
taloudelliselle vaikuttimelle sentähden, että se on
alkuperäisin muita. Järjestym ättöm inä ja järjesty 
neinä tarvitsevat ihmiset elämäntarpeita ollakseen ole
massa ja suorittaakseen elämänsä työtä. Sitä tosiasiaa
ei voida kieltää m uutoin kuin tietämättömyyden pe
rusteella; sillä jokaisen ihmisen on elääkseen itsensä
hankittava elintarpeensa tahi käytettävä toisen hank
kimia, jota tehdäkseen on hänen keksittävä joko väki
valtaisia tai m uita keinoja.“
Tällä väitteellä ei ole
tarkoitus tehdä henkisiä vaikuttimia aivan turhiksi,
sillä jo alkuaikoina saattaa niiden vaikutuksia havaita.
M utta tarkoitus on osoittaa, että pääpaino on kaikissa
asetettava aineellisille vaikuttimille, jotka ovat perusvaikuttim ia ja joista useissa tapauksissa henkiset
ilmiötkin ovat suoranaisina tuloksina kehittyneet.
Alussa tosin tätä suhdetta ei havaittu, sillä kehitys
oli hämärää, joka hämäryys vasta korkeammilla kehi
tysasteilla poistui siinä määrin, että varma havainto
jen tekeminen kävi päinsä.
Luonnon-voimat ja niiden ihmisten tielle asetta
m at vastukset, jotka elatuksen ja elämän turvallisuu
den hankkimisen ovat tehneet ihmisille vaikeaksi, ovat
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ihmisiä pahoittaneet ajattelem aan keinoja olojen pa
rantam iseksi.
M inä olen ehdottomasti sillä kan
nalla, että ihmisen ajatuskyky, keksintö-voima y. m. s,
hengen ilmausmuodot ovat kehittyneet elämän tarpei
den puitteissa. Jo s perustum m e kehitysoppiin ja
jätäm m e luonnottom at luom istarut muinaisuuden tie
täm ättöm yyden muistokokoelmien joukkoon, niin on
m eidän om istettava ihm inen ensi asteilla ollessa mität
töm illä ajatusvoim illa varustettu na.
Se vähäkii
ajatusvoim asta oli vuorostaan su u n n attu niihin vai
keuksiin ja esteihin, jo ita elatuksen hankkimisen tiellä
oli.
Eläessään metsissä pienien metsän otuksien ja
pesien kustannuksella, tu li karvainen ihminen verrat
tain vähällä ajatustyöllä toimeen. Sitä paitsi saattoi
elatuksen h an k in ta ta p a h tu a yksilöllisillä voimilla.
M utta kun ihmiset astu iv at metsistä ulos elannollisista
syistä, jolloin u u d et ruum iillisen elämisen kysymykset
paho ittiv at uusia keinoja keksimään, lisääntyy ajatuk
sen kyky sam alla kun yhteistoim inta kehittyy. Ja
m itä laajem m alle ja vaihtelevammalle alalle ihmissuku
leviää sitä suurem m aksi kasvaa sen henkinen kyky,
tieto ja vaikutus, kehittyen alati taloudellisten tar«
peiden kannustam ana.
J o tuossa m ahdottom ien ta ru je n loistokokoeim assa raam atu ssa on paikkoja, jotka no jaavat tälle
kannalle. M itäp ä m u u ta voitaisiin ym märtää esim.
la u se e lla : „ J a J u m a la näki ettei ihmisen ole hyvä yksi
n än sä olla j a p ä ä tti tehdä hänelle avun“ . Siinähän
on selvästi havaittavissa, e ttä Jum alankin tuli ensin
n ä h d ä ja kokea, e ttä A atam i taloudessaan tarvitsee
apua, ennenkuin h ä n tiesi sitä ruveta keksimään.

/
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Edelleen nähdään sama ilmiö Jum alan osottamassa
avun keksimistoimessa. Hän kokeili ensin eläimillä,
m utta kun Aatami ei tyytynyt, vasta sitten hän keksi
naisen. Siitä, etteikö tämä koko ju ttu k in naisen'luo
misesta ole taloudellisten olojen luomaa keksintöä, ei
liene epäilemistä, kun muistamme, että tämä keksintö
on tehty aikakautena, jolloin taloudellinen elämä
nojasi naisen ala-arvoisuuteen. K uten tiedetään, syn
tyvät raam atun ta ru t juutalaisten keskuudessa, joiden
elämä nojasi patriarkaliselle järjestelmälle, jossa nai
nen oli ala-arvoinen miehen avuksi m ääritelty olento.
Heimokunnan miehet sotivat ja metsästivät, joten nai
set hoitivat viljelyksiä ja koteja. Luonnollisesti täl
laisesta työnjaosta kehittyi vastakkaisia etukatsomuksia. Maatyö muodostui ala-arvoiseksi ja sen mukaan
myöskin naiset kadottivat samanarvoisuutensa heimokuntiensa miesten ohella. Miehet vastakkaisten, vapaimpien toimialojensa ja siten kehittyneen voimak
kuutensa perusteella pitivät itseään ja omia rmmattejaan etevimpinä ja naisia päinvastoin. Maatyön alaarvoiseksi kehittyessä jää se kokonaan naisien nis
koille. Vihdoin laaditaan jo lakeja, jotka kieltävät
miesten ryhtym ästä maatöihin niiden ala-arvoisuuden,
tähden. — J a näiden lakien henkeä kantavat useim
m at raam atun tarinat.
(Katso lähemmin teosta
„Omaisuuden kehitys'
0
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IV.
Yhteiskunnan perustus on perhe kahdessa eri kä
sityksessä. Selitettävän aineen käsityksessä on perhe
yhteiskunnan peruste siten, että perheistä suvuiksi
kasvamisen ja valloitusten kautta muodostuu yhdys
kuntia, joissa vissien lakien alaisina monilukuiset yksityisperheet ja laajat ihmisryhmät keskenänsä toimivat
elämän ehtojen hankkimiseksi.
Vanhan idealisen historian käsityksen mukaan
väitetään, että esimerkiksi perhe, joka yhteiskunnan
muodostumisen ensi-ilmiönä syntyy, muodostuu rak
kauden y. m. sellaisten vaikuttim ien pakottam ana
Niin ei kuitenkaan ole asian laita. Pere syntyy sentähden, että kumpikin sukupuoli taloudellisien etujen
vuoksi tarvitsevat toisiaan. Vasta yhteistoiminnassa
velvollisuuksien täytön perusteella kehittyvät m uut
hienommat tunteet.
A lkuajan perhe on jo eläinkuntaa korkeammalla
siinä, että se kykenee keskinäiseen avunantoon. M utta
se ei tyydytä vielä. Eläm än vaatim ukset asettavat
ihmisille suurempia tehtäviä, jotka edellyttävät suu
rempien voimien tarvetta, josta vuorostaan ihmisten
laajemmat yhdistymiset johtuvat.
Prof. E rnest Unterm an k irjo ittaa tästä kehity.sasiasta m. m. seu raav aa: „Koko ihm iskunnan historia
on pääasiallisesti kertomus ihmisen taistelusta itsensä
säilyttämiseksi kahdessa rajoittavassa ympäristössä.
Nämä ym päristöt ovat luonto ja yhteiskunta. Ensiksi
luonto luonnollisten lakiensa nojalla pakoittaa ihmisiä
elintarpeiden ja turvallisuuden hankkimiseksi muo
dostum aan karjalaum an kaltaisiksi perhekunniksi.
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M utta sensijaan että eläinkunta jääpi tähän alkuperäi
seen tilaan, taistelee ihminen yhteiskunnallisten ympäristöjen ja järjestyksien kehittämiseksi yhä laajempia
edun edellytyksiä vastaaviksi. J a siten yhteiskunta
järjestys jo alussa tulee voimakkaaksi aseeksi ihmisiä
rajoittavien luonnon voimien y. m. esteiden hallitsemi
sessa ja voittamisessa. Alussa on tällainen aseena
käyttö tapahtu nu t vaistomaisesti, m utta myöhemmin,
kehityksen voittaessa alaa, on ruvettu melkoisen t a r 
kasti havaitsemaan miten ja minkälaatuista osaa
yhteiskuntajärjestys pelaa taistelussa ihmisille epä
edullisia, luonnollisia esteitä vastaan. Taloudelliset
edut ja niiden kehitys määrittelee itsekunkin ajan yh
teiskuntajärjestysten muodot ja oikeudellisuuden“ .
Yhteiskuntien m uodostuttua kehittyvät ennen
yksilöihin vaikuttaneet vaikuttimet yhteiskunnallisiksi
vaikuttimiksi, jotka, samalla kun ne edelleenkin vai
kuttavat yksilöihin, vaikuttavat m äärättyihin ihmisluokkiin, jotka erilaatuisen aseman ja edun tähden
ovat muodostuneet. K uten ennen jo mainittiin, ovat
ihmiset kaikissa suhteissa pakoitetut tyydyttäm ään
elämän vaatimuksia. Erilaatuisten etujen vallitessa,
on heidän niitä tyydyttääkseen taisteltava sellaisten
henkilöiden kanssa, joiden etuihin nähden heidän
etunsa ovat ristiriidassa. Tässä etujen ristiriidassa on
yksilöllisen taistelun syy. M utta yksilöt ovat pahoi
tetu t huomaamaan yksilöllisten voimiensa riittäm ät
tömyyden ja yhteistyön tärkeyden taistelussa toisia
etuja ja luontoa vastaan. Sentähden ovat he pakoite
tu t liittym ään yhteistyöhön sellaisten henkilöjen
kerällä, joiden asema, edut ja tarkoitukset ovat samanluonteiset. E tu jen ristiriitaisuuksien vallitessa yh-
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teenliifctyminen synnyttää useampia erietuihin j.x
niistä johtuviin katsomuksiin nojaavia ihmisryhmiä,
joita kutsutaan luokiksi. Jokainen yhteiskuntajärjes
tys nojaa elämän tarpeiden tuotantoon ja jakoon.
Tuotannon tulosten jako, josta vuorostaan luokkaryhmitys on ollut seurauksena, on riip p u n u t aina siitä
mitä kulloinkin on tuotettu, kuka on kulloinkin tuot
tanut, millä tavalla on tuotettu ja miten on tuotteita
vaihdettu. Näistä vaikuttavista laeista kirjoittaa
K aarlo Marx seu raav asti:
„Tuotantoolojen kokonaisuus muodostaa yhteis
kunnan taloudellisen rakenteen, sen realisen pohjaa,
jonka päällä juridinen ja valtiollinen päällys raken
nus kohoaa ja jota m äärätyt yhteiskunnalliset tietoisuusmuodot vastaavat. Aineellisen elämän tuotanto
tapa m äärää yhteiskunnallisen, valtiollisen ja henki
sen elämän toiminnan ylipäänsä. Ihmisten tietoisuus
ei m äärää heidän olemistaan, päinvastoin heidän yh
teiskunnallinen olemisensa m äärää heidän tietoisuu
tensa. Vissillä kehitysasteella yhteiskunnan aineelli
set tuotantovoimat joutuvat ristiriitaan olemassaole
vaan tai, mikä vain on saman asian ju rid in en nimitys,
omaisuusolojen kanssa, joiden piirissä ne siihen asti
nvat liikkuneet. Oltuaan ensin tuotantovoimani kehitysmuotoja m uuttuvat nämä olot tuotanto voimien
kahleiksi. Silloin on tullut sosiaalisten mullistusten
aika. Taloudellisen pohjan m uuttuessa koko su u n n a
ton pääHysrakennus sortuu hitaam m in tai nopeam
min. Sellaisten mullistusten suhteen tulee toisistaan
eroittaa aineellinen mullistus tuotantoehdoissa, joka
on luonnontieteellisesti tarkoin laskettavissa, ja ne
lainopilliset, valtiolliset, uskonnolliset, taiteelliset tai
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filosoofiset, lyhyesti .sanoen ideologiset muodot, joissa
ihmiset tulevat täm än taistelun tietoisuuteen ja taiste
levat sen loppuun,..
Edelleen näistä vaikuttimista ja laeista kirjoit
taa Engels eräässä hänen lukuisista teoksistaan seura a v a a :
„Kaikkien yhteiskunnallisten muutosten, kaikkien
valtiollisten mullistusten viimeiset syyt eivät ole haet
tavissa ihmisten päistä ja heidän lisääntyvästä ikui
sesta totuuden ja oikeuden tiedostaan, vaan taloudel
lisista tuotanto-, vaihto- ja jakotavan muutoksista i i
ehdoista; ne syyt eivät ole etsittävissä eri aikakausien
filosoofiasta, vaan niiden aikakausien taloudesta.
Heräävä tieto siitä, että olemassa olevat yhteiskunnal
liset järjestelm ät ovat järjettöm iä ja vääriä, että jä r 
ki on m u uttunut järjettömyydeksi, hyvä työ kiusauk
seksi, on ainoastaan merkkinä siitä, että tuotanto
tavoissa, vaihto- ja jakomuodoissa on tapahtunut m uu
toksia, joihin entisten edellytysten mukaan muovaeltu
yhteiskuntajärjestys ei enää sovellu. Keinot myöskin
älyttyjen epäkohtien poistamiseksi täytyy olla ole
massa ja löytyä muuttuneissa taloudellisissa oloissa
itsessään. Kienot eivät siis liijoin ole ihmisen päästä
keksittäviä, vaan ne tulee saada pään avulla esille ta 
loudellisen elämän aineellisista tosiseikoista*
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E dellä olevien m ääritelm ien m ukaan on kaikkien
vallinneiden ja vallitsevien yhteiskuntien historia pi
tä n y t olla luokkataistelujen historiaa. Yhteiskunnal
liset m uodot m u u ttu v a t ainoastaan silloin kun mää
r ä ty t luokat taistellen astuvat itselleen edullisempaan
asem aan tuotantoon, sen jakoon ja vaihtoon nähden.
Missään ei saateta havaita todistusta siitä, että ilman
vastakkaisista eduista jo h tu n u tta luokkataistelua olisi
yhteiskuntam uoto m u u ttu n u t, joka toisessa käsityk
sessä m erkitsee jo n k u n yhteiskunnallisen luokan ase
m an m uutosta.
J o edellä v iitattiin , että luokkaryhmitys saa al
k u n sa erilaatuisista eduista. Tehtäköön nyt tässä sii
tä laajem pi selitys.
Luokkajako, sam oinkuin tuotannon kehityskin
saap i varhaisim m an alkunsa etujen yksilöllisestä ris
tiriid asta. E rila a tu iste n taloudellisten etujen kan
n a lla elävät perheet yksityisom aisuuden hämärimpinä aikoina olivat keskinäisessä taistelussa. Mutta
varsinaisen luokkam uodostum isen historian piiriin
k u u lu v a t vasta heim okunta- ja roturyhm itykset. Mää
r ä t ty heimo tai rotu, etujen ollen ristiriidassa tois
ten heimojen etujen kanssa, taisteli niitä vastaan ha
luam ien etu jen saavuttam iseksi. Toisessa suhteessa
eli m ä ä rä tty heimo pahoitettu taistelem aan omien etu
jensa suojelemiseksi.
Pääasiallisesti n ä y ttä ä taistelu- ja valloituskiihko aiheutuneen kahdesta selvästi huom attavasta syys
tä : joko toisen heim okunnan hallussa olevan sopivam
m an m aa-alueen tah i m ää rä ty n työkyvyn ja toimitat-
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don himosta. Luonnollisesti ovat nämät taistelut pu
ettu johonkin muuhun muotoon. Esimerkiksi juuta
laiset Mooseksen aikana paetessaan Egyptin orjuu
desta ja myöhemmin taistellessaan maa-alueista nii
den entisiä omistajia vastaan pukivat tarkoituksensa
„Jumalan käskyjen“ taakse. Varsinkin jotain käsiteollisuutta harjoittavat heimokunnat olivat suurim
maksi osaksi pahoitetut antautumaan orjiksi.
Orjuuden kautta vuorostaan syntyy toisten työn
ja vaivannäön kustannuksella elämisen ilmiö voittajain piireissä. Samalla ruumiillinen työ saapi häpe
ällisen leiman, joka alentaa vapaan ihmisen arvoa.
Orjalaumat tehdään omaisuudeksi, siten eroittaen hei
dät kaikista ihmisoikeuksista. Tämä käsitys ja jär
jestelmä on hyvin pitkäikäinen. Vielä „oikeamieli
nen“ Cato sanoi, että orjia voi myydä ja tappaa, sillä
nehän olivat ainoastaan aseita, joiden avulla „ihmi
set“ hankkivat rikkautensa. Näistä edellämainituista
syistä syntyy vuorostaan ensimmäinen laajempi yh
teiskunnallinen luokkajako. Voittaja heimot, jotka
ennen olivat keskinäisiä taisteluja taistelleet liittyivät
yhteen yhteisien nautintojen ja etujen perusteella, sa
malla kun useammat heimot samoihin orjuuden oloi
hin painettuina rupesivat keskenään sympatiseeraamaan ja siten muodostuivat luokiksi, joiden sisä liie
ten jäsenten edut olivat suunnilleen samat.
Varhaisempana taloudellisena ja yhteiskunnalli
sena luokkana voidaan täydellä syyllä pitää orjaluokkaa. Sehän syntyykin jo luokkataistelun perusteidea
mukaan, vaikka perusteet tällöin ovatkin koko jou
kon epäselvät. Kaikessa tapauksessa saatetaan kui
tenkin perusteena pitää halua pakoittaa toinen tuot-
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tu m aan ne eläm äntarpeet, jotka enn m itse oli pakoite ttu tu o ttam aan . Moinen luokkataistelu lienee il
m en n y t a lk u ja a n jo tain am m attitaitoa omaaviin hei
m oihin nähden. Myöhemmin maanviljelyksen kehit
tyessä ja tk u u sama ilmiö. M aanviljelystä suorittavia
työläisiä ta rv ita a n , jolloin taas naapuriheimot kukis
tetaan tekem ään niitä töitä voittajille. Edelleen keh itty y luokkia työnjaon ja omaisuuden kehityksen
k a u tta . Sitä tietä syntyneet luokat ovat kuitenkin
m yöhäisem m än a ja n ilmiöitä.
L uokkaryh m itty m inen tap ah tu u pääasiallisesti
joko väkivaltaisen tai rauhallisen menettelyn perus
teella. V äkivaltainen m enettelytapa oli käytännössä
heim okuntien taloudellisista eduista johtuvissa taiste
luissa ja niitä seuraavissa orjaluokkien muodostuk
sissa. R auhallinen m enettelytapa vuorostaan ilmenee yksityisom aisuuden kehittymisen kautta johtuvissa luokkamuodostuksissa. J a täten muodostunethin luokkien suhteeseen ovat sodat verrattain vähän
v aik u ttan eet, varsinkin varmemman teollisuuden muo
don keh ity tty ä. Yksin feodalisen ajonkin sodat suu
rim m aksi osaksi ainoastaan aiheuttivat hallitsijoiden
m uutoksia ja häviölle joutuneen vallan veroituksen.
M u tta varsinaiset taloudelliset luokat, kuten orja vou
dit, o rja t ja m aiden vuokraajat, ne jäivät entisiin oloi
hinsa. V asta silloin kun omaisuuden kehittyessä itse
sisällisissä oloissa erinäiset luokat ryh ty v ät taisteluun,
joka saattaa olla varsin rauhallista kehitystaistelua,
m u u ttu u luokkien asema sisällisesti sekä ulospäin toi
siin luokkiin nähden J a feodaliseen valtaan nähden
se oli joukkotuotannon k a u tta taloudelliseen v a r a l l i 
suuteen kehittyvä porvaristo, joka vallankumouksen
V
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sai aikaan. Porvaristo oli tullut havaitsemaan eduil
leen aivan vastakkaiseksi feodanjärjestelmän, jonka
etuoikeuksien perusteella aatelistolla oli valta. Sen
takia porvaristo hävitti sen ja rakensi sen raunioille
porvarillisen yhteiskunnan, joka vuorostaan antoi val
lan etuoikeuden porvaristolle, tai toisin sanoen, niille,
joilla oli yhteiskunnallista omaisuutta ja valtaa tuo
tannon ja sen tulosten jaon määrittelemisessä.
Sellaisista luokkien välillä etujen ristiriidoista
syntyvistä taisteluista on koko historia todistuksia
täynnä. Totta on, että m uutamat historialliset tapah
tum at ovat hyvin epäselviä, joten niitä on vaikeampi
tutkia. Mutta se ei todista sitä, että ne olisivat jois
tain henkisistä periisvaikuttimista johtuneita. Lue
teltakoon tässä moniaita sellaisia historian seikkoja
esimerkiksi.
Pitkällinen ja kiihkeä plebeijien ja Patricioiden
yälinen kamppailu Roomassa sai alkunsa etupäässä
taloudellisista luokkaetuharrastuksista, jotka olivat
m ainittujen luokkien kesken ristiriitaiset. Samanlaa
tuisia ilmiöitä ovat myöskin Englannin maaorjain ka
pina v. 1381; Saksan maa väestön kapina v. 1524—
152.5, ja Ranskan maa la is väestön ja köyhälistön mels
keet v. 1789. Edelleen tarkastellessamme valtiollisti
reaksioonia, joka Napoleonille antoi tilaisuuden Rans
kan keisarivallaksi muodostamisen, havaitsemme, että
se oli suurimmaksi osaksi syntyisin porvaristosta, jo
ka luuli keisarivallan muodon vallitessa saavansa pa
remmat kauppaedut ja tavarain menekin j. n. e. P or
varistoa kannatti tarkoituksessaan suurin osa pienti
lasi’da. — Samoin protestanttisuuden kannatus kes
kivälillä kuudeltatoista vuosisataa johtuu pääasialli-
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«esti k a u p an j a sen nojalla porvariston vaurastaansesta. P o rv a risto m uodostuu keskiluokaksi, joka vaa
tii su u rem p aa v a p a u tta m itä roomalaiskatolisen kir
kon jä rje s te lm ä t soivat. Sentähden porvariston henki
k ä ä n ty i vaatim aan kirkkovallan lieventämistä. Martti
L u th e r apulaisineen käsitti täm än ajan hengen ja ru
pesi sitä ajam aan . H ä n oli porvariston etujen esi
taistelija. L u t e r i l a i s u u s muodostui heti alussa por
v aristo n valta- ja etuvaatim uksia kannattavaksi liik
keeksi sentähden, että katolinen kirkko vastusti niitä.
H isto rian m aterialistisen katsomuksen mukaan
luokkajako tap p aa itse itsensä m äärätyn kehitysas
teen saavu tettu aan . Luokkajaon k u rja t aiheet, s. o.
e tu je n ristiriid at, käy ty ään selviöiksi, pakottavat kär
siv ät luokat taistelem aan niiden ristiriitojen poista
miseksi. J a sikäli kuin etujen ristiriitoja poistetaan,
k ä y v ä t edut yleisemmiksi, jolloin luokkien lukumäärä
vähenee. Ne su la u tu v at yleisempien etujen vaikutuk
sen k a u tta yleisemmiksi luokiksi.
M itä kauvem maksi menneisyyteen menemme, sitä
pienem pinä ja m oninaisim pina luokkina tapaamme
ihmiset. M utta sitä m ukaa kuin olot yhtäläistyvät —
heim o k u nn at su la u tu v at laajemmiksi valtakunniksi j.
n. e. — harvenee luo _ien lukum äärä, samalla kun itse
luokat tulevat laajemmiksi. Porvarillisessa yhteis
kunnassa ei varsinaisesti ole m uuta kuin kaksi luok
kaa. Tiesi luokka johon k u u lu v at ne, jotka eivät mi
tä ä n tee m u tta omista vat kaikki, on porvaristosta muo
dostu n ut. Toinen luokka, johon kuuluvat ne, jotka
kaikki tekevät eivätkä m itään omista on köyhälistö.
N äiden luokkien välillä n y t tap a h tu u taistelu, joka
tulee olemaan viimeinen luokka-taistelujen historiassa.
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Köyhälistö etujen ristiriitaisten vaikuttimien tähden
taistelee niiden ristiriitaisuuksien poistamiseksi. J a
köyhälistön voitto merkitsee niiden ristiriitaisuuksien
katoamista, jotka nyt luokkajaon aiheuttavat porva
riston ja köyhälistön välillä. Siitä vuorostaan on seu
rauksena molempien luokkien yhtyminen samanlaisten
etujen pohjalla.

VI.
Edellisessä luvussa mainitsimme usein etujen ris
tiriidan siksi vaikuttimeksi, joka historian materialisti
sen katsomuksen mukaan johtaa m äärätyt joukot tais
teluun ristiriitaisten etujen poistamiseksi, taloudellis
ten tai yhteiskunnallisten muutosten kautta. Sitä
paitsi väitimme, että taistelukeinot ja uusien olojen
suunnitelm at eivät liijoin ole suurmiesten päistä lopul
lisesti löydettävissä, vaan on ne etsittävä pään avulla
tuotanto-olojen kokonaisuudesta ja siellä vallitsevista
ristiriidoista. Nyt lienee tarpeellista tehdä lyhykäi
nen selonteko m ainituista ristiriidoista muutamina
aikakausina.
Peodali valta, kuten on jo ennen m ainittu, nojasi
aateliston etuoikeuksiin.
Sisäisissä maakunnissa, joihin E urooppa silloin
oli jaettu, harjoitettiin tuotantoa pääasiallisesti koti
tarv etta varten, joka seikka tuotannon luokittaa vielä
yksityiseksi tuotannoksi. Maanviljely saloilla elävät
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ihmiset tu o ttiv at suurim m aksi osaksi itse kaikki ne
tai peet joita tarvitsivat.
Ainoastaan se mikä . oli
oman tarpeen yli tahi tarv ittiin verojen maksuun,
k u lje te ttiin m yytäväksi. Samoin oli käsityöläistenkin
laita. Keskiaikana omisti käsityöläinen pienen maa
kaistaleen sekä oikeuden yleiseen laidunm aahan. Sa
malla om istivat pikkuteollisuuden h a rjo itta ja t tuotan
non välikappaleet itse, sillä sen aikakauden teollisuu
den muoto nojasi tällaiselle omistusoikeudelle. Siis
molemmat sekä pääom an om istaja että työntekijä ovat
yhdistyneinä samassa persoonassa. Näin ollen eri
mielisyyksiä tuotannon tulosten jaosta ei suurem m as
sa m äärin sa atta n u t syntyä. Tuotannosta johtuva
omaisuus oli vuorostaan edellisten seikkain pakosta
yksilölliselle työlle nojaava.
M utta kun tiedämme että yksityisomaisuuden
vallitessa on varallisuudella taipum us jak aan tu a epäsuhteellisesti, niin on luonnollista että varakkaam pia
tuotannon h a rjo itta jia rupeaa ilmestymään. Nämä
varakkaam m at käyttävät varallisuutensa tuottam aa
tilaisu u tta edukseen laajentam alla tuotantoaluettaan
ja voimaansa toisten, köyhempien tuotannonharjoirta ja in työkyvyn omaan palvelukseensa liittämällä.
Tästä ilmiöstä vuorostaan kehittyy verstasteollisuus,
eli joukkotuotanto, jonka m ukana porvaristo nousee.
K eskiajasta eteenpäin oli mestareilla oikeus pitää
m uutam ia sällejä ja oppilaita. Sällit tekivät työtä
päivä tai vuosipalkalla, joten mestari oli tilaisuudessa
ansaitsem aan jonkun summan heidän työnsä kustan
nuksella, joten tällöin ilmenee, vaikka tosin hyvin
rajoitetussa muodossa, kapitalistisen varallisuuden
jako järjestelm än ensimmäinen selvä ilmiö. s. o. tois
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ten työntuloksista työvälineiden ja johtotoimen palkkaosuuden asettaminen yksilöllisen mestarin eduksi.
Mestaria olisi sopinut pitää niihin oloihin nähden jo
hyvinkin kadehdittavana kapitalistina elleivät hänen
toimintaansa olisi rajoittuneet holhousaatteen perus
teille nojaa van feodaali vallan laatimat amm attilain
ankarat säännöt, jotka tarkoip määrittelivät, kuinka
monta sälliä ja oppilasta oli mestarilla oikeus pitää.
Nämä lakimääräykset kaupungeissa sekä maalla ra 
joittivat kapitalismin kehitystä. Mestarien taistelun
oli siis ensi sijassa synnyttävä näitä rajoituksia poista
maan, josta johtui että niitä määräyksiä ajan vie
riessä tehtiin mestareille edullisemmiksi, joten yhä
suurempi tilaisuus voittoon saatiin, josta seurauksena
oli vuorostaan suuremman tuotannon ylijääm än ja
kauppavoiton
yksilöille kasvattama rahapääoma.
Mutta tätä raha pääomaa esti teolliseksi-pä hornaksi
m uuttum asta, kuten jo havaitsimme, feodalijärjestelmä ja amm attikuntalait. Näiden esteiden m urtam i
nen oli siis porvarillisen kehityksen tärkein ehto. J a
taistelu feodaHjärjestelmän valtaluokkia vastaan, joi
den eduille ne järjestelm ät olivat tärkeitä m utta ker
rassaan vastakkaisia porvaristolle, oli yhdeltä puolen
täten aiheutettu.
Porvariston edut vuorostaan asettivat vissejä eh
toja työväkeen nähden. Ne ehdot olivat feodalisei
järjestelm än perusteille vastakkaisia. Katsottakoon
lähemmin porvaristolle välttämättömien ehtojen luon
netta.
Heti jo ensi silmäyksellä porvariston etuihin, saa
tamme havaita niiden no.jaavan seuraaviin edellytyk
siin :
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1. Työväestön täydelliseen vapauteen. Mitkään
lait eivät saaneet olla esteenä heidän toisen palveluk
seen antautum isellaan. Työläiset eivät saaneet olla
m aa-orjan asem aan tai am m atti rajoihin sidottuina.
2. Työläisten täydelliseen eroittamiseen työ
välineistä, joilla tuotantoa harjoitetaan.
Työväli
neistä työväen eroittam inen saattoi käydä päinsä ai
noastaan siten, että siltä riistettiin ammattitaitoisuus
ja oikeus m aahan ja tehtiin köyhälistöksi, jonka yksin
omaisena om aisuutena on oma työvoima.
3. L aajalle ulottuvaan työnjakoon, joka poistaa
am m attitaid o n arvon ja yksilöllisyyden leiman ja
pako ittaa työläisen havaitsem aan oman yksilöllisen
kykenem ättöm yytensä.
Tällaisen työnjaon aikaan
saamiseksi oli välttäm ätöntä, että yksityisen tuotan
non harjo ittam in en m uodostuu verstasteollisuudeksi,
eli joukkotuotannoksi, jossa työläiset valmistavat mää
r ä tty jä pienoisosia yhteen m äärätty y n kokonaisuuteen
tun tem atto m ia ostajia varten.
4. Työaseiden koneellistumiseen, joka vihdoin
eroittaa työväestön työaseistaankin ja riistää viimei
senkin persoonallisen arvon sen jäseniltä. Mutta tämä
kehitys ei käy päinsä m uutoin kuin versta-teollisuuden muodostumisella tehdas- ja koneteollisuudeksi.
E d e llä m a in ittu je n etu jen saavuttam inen oli siis
porvariston kehityksen m äärääjä. Niiden eduksi tais
telem inen kaikkia m u ita luokkia ja niiden etuja vas
ta a n sen tehtävä. E i ta rv ittu m itään yliluonnollista
idealia. K aikki oli täysin selvää. Keinot, joita por
v ariston tu li k ä y ttä ä pääm ääränsä saavuttamiseksi,
ilm enivät jo näissä etu jen ristiriidoissa pakollisina toi
m in n a n m äärääjinä.

29
Feodalirengas köyhyydellä m urrettiin. Rikkaus
tuli korkeimmaksi arvon määrääjäksi.
Maat, jotka
ennen olivat feodali-herrojen läänitysmaina kansan
viljeltävissä, tehtiin yksityisomaisuudeksi, jolloin v a r
sinaiset maatyöläiset olivat pakoitetut muodostumaan
irtolaisjoukoiksi, porvariston käytettäväksi proletaariarmeijaksi. Sitten kehittyy joukkotuotanto ja työn
jako, joka ammattilaisilta riistää ammattitaidon ar-,
von. Kahdeksannentoista vuosisadan lopulla kehitty
vä koneteollisuus vuorostaan riistää työväestöltä työaseet, samalla kun porvarillinen suurtuotanto astuu
m ahtavana ja kaikkivaltiaana m äärääjänä n äy ttä
mölle.
Porvariston luokkataistelu porvarillisten etujen
saavuttamiseksi on kehittänyt pääasiallisesti kaksi tuo
tanto-olojen astetta. Ne asteet selvyyden vuoksi tässä
lueteltakoon:
1. Joukkotuotannon aste. Se astuu kotituotaunon tilalle jo X V II vuosisadan alussa. Kotiteollisuu
den aikana omisti työläinen tuotannon välineet ja työaseet ja siten myös työntuloksen.
Joukkotuotannon
asteella sitä vastoin omistaa mestari jo tuotannon väli
neet ja työväestö työskentelee suurissa yhteisissä vers
taissa. Silloin myös työnjako astuu tuotannon palve
lukseen. Palkka-työ, joka oli ollut harvinaista, muo
dostuu yleiseksi ennen m ainittujen syiden tähden,
jotka pakottavat työläiset palkollisiksi. Täten kehit
tyvät tuotannon ja voiton perusteet. Voitot kasvatta
vat pääomia yhä suuremmiksi ja edellyttävät tuotan
non laajentum ista suurtuotannoksi.
2. Suurtuotannon ja kone- ja tehdas-teollisuu
den aste. Se on seurauksena edellisestä tuotannon
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m uodosta ja astuu näyttämölle X V III vuosisadan lop
pupuoliskolla kehittyen yhä laajemmaksi ja yleisem
mäksi. Yleisenä ilmiönä tällä asteella havaitaan suu
re t konekeksinnöt ja tuotannon palvelukseen asettam inen jo tk a seikat täydellisesti uudistavat teollisuusjärje ste lm ä n muodon. Koneteollisuuden aikakautena
k ilp a ilu rikkauden hankkimisesta saa alkunsa ja kil
p a ilu ta p a h tu u „vapaan kilpailun nimellä“ .
Työläisten, s. o. köyhälistön etujen ristiriita, josta
työväen luokka-taistelu syntyy, ilmenee vuorostaan
niissä porvariston eduissa, jotka eivät voi muutoin
tu lla saavutetuiksi kuin työväestön kustannuksella.
P o rv aristo työväestöltä on ylituotannon, voiton, vuok
ra n ja koron muodossa riistänyt sen työntuloksien
su u rim m an osan samalla kuin se on valloittanut kaikki
tuo tann o n välikappaleet, kuten maat, koneet, ja raakaaineet yleensä y. m. omaksi luokka omaisuudekseen.
Työväestölle ei ole jää n y t m itään muuta, kuin oikeus
työvoimainsa kauppaamiseen työ-markkinoita hallit
sevalle porvaristolle.
K u n kansakuntien hyvinvointi nojaa m äärätyn
laatuisien elintarpeiden tuotantoon ja tuotannon tu 
losten jakoon, niin tulee näiden tapahtua siten, että
kaikille kansakuntien jäsenille lankeaa tasaväkinen
sekä oikeuksien että velvollisuuksien osuus. Muussa
tapauksessa ehdottomasti ilmenevät tuotanto- ja jakoolojen etuoikeudet synnyttävät toisilleen vastakkaisia
ja keskenään taistelevia luokkia. Mikään ideali-vaik u tu s ei sitä voi ehkäistä. Porvarillinen tuotanto
ja jako-muoto ehdottomasti on etuoikeuksille nojaava.
P orvaristo, joka ei tee m itään omistaa kaikki ja työ
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väestö joka kaikki tekee ei omista mitään m uuta kuin
olla palkkaorjana tai kuolla nälkään.
Porvarillisten etuoikeuksien tähden ovat tuotan
non tulokset ynnä muu taloudellinen varallisuus ja
siitä johtuva valtiollinen valta pahoitettu siirtym ään
porvaristolle, jolloin työväestö on pakoitettu vajoa
maan yhä kurjem paan asemaan.
Katsottakoon muutamia tilastoja osoitteeksi.
Vuonna 1830 Amerikassa ei ollut suuria yksityisiä
rikkauksia eikä äärimmäistä köyhyyttä. Silloin ei
sosialismikaan luokkataistelun hengessä vielä ollut
tunnettua. Alutta v. 1892 yhdessä Philadelphian kau
pungissa oli jo yli 200 miljoneeria ja New Yorkissa
miljoneerien luku jo nousi kolmannelle tuhannelle.
Samaan aikaan koko Yhdysvaltain miljoneerien luku
m äärä laskettiin 5,000 eli suuremmaksi kuin koko
muun maailman miljoneerien lukum äärä yhteensä.
Sitäpaitsi nämä eivät ole köyhiä miljoneereja. P ä in 
vastoin on suurin enemmistö monimiljoneereja. Jo h a
D. Rockefellerin perhe yksin omistaa tuhannen miljonaa dollaria. Summa on niin suuri, että sitä sääs
tääkseen olisi tullut jo ennen Kristuksen syntym istä
ruveta säästämään 1 dollarin minuutissa. Rockefeilerin perheen vuotuinen „tienaus“ on ollut eräänäkin
vuonna 150 miljoonaa dollaria. Yksin hänen omaisuutensa korko, laskien sille 4 pros., tekee vuodessa 40
miljoonaa dollaria.
Aluista rikkaista miehistä puhuttaessa on otettava
huomioon muutamia henkilöitä: Carnegie yksinään
omistan noin 300 miljoonaa. J a näistä seuraavat rik
kaat miehet järjestyksessä omistavat tuhannen miljöö
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n a a yhteensä. Siten siis 10 perhettä omistaa yli 2
tu h a tta miljoonaa yhteensä.
Tarkastaessa suuria rikkauksia yleisesti, havai
taa n että -190 perhettä omistaa yhteensä 3 tuhatta mil
joonaa ja 4,o00 perhettä omistavat yhteensä 10 tuhat
ta miljoonaa. Siis yhteenlaskettuna 5,000 perhettä
om istavat ynteensä 15 tuhannen miljoonan dollarin
omaisuuden. J a se summa on lähes kuudes osa koko
Kansallisesta omaisuudesta, johon kuuluvat rahat,
m aat, kaivannot, teollisuuslaitokset, rautatiet ja ra
kennukset y. m.
Rikkauksien keskittyminen suur-porvariston kä
siin tulee porvarillisen talous- ja yhteiskunta järjestel
m än vallitessa ehdottomasti jatkumaan. Pätevien
taloustieteilijäin ja tilastollisten auktoriteettien mu
kaan tulee v. 1960 kansallinen rikkaus, joka nyt las
ketaan 100 tuhanneksi miljoonaksi, olemaan 1000,000,000,000 dollaria. Siis lisäys 54 vuodessa 900 tuhatia
miljoonaa. V. 1990 on kansallinen rikkaus oleva puol
ta suurem pi taas. Edelleen he väittävät, että lähes
kaksi kolm atta osaa lisääntyvästä kansallisesta rik
kaudesta tulee ehdottomasti joutumaan muutamien
aniharvojen jo entuudestaan rikkaiden perheiden
käsiin lisäämään heidän äärettömiä rikkauksiaan.
M u tta kansa pysyy joko ihan yhtä köyhänä tai — jos
se on m ahdollista — köyhtyy vielä köyhemmäksi.
Jos sitten edellämainitut rikkauksien omistajat
iätetä än sy rjä ä n ja tarkastetaan jälelle jäävän kansan
osan tienausmahdollisuuksia, niin saamme seuraavan
tuloksen. - Yli neljä miljoonaa perhettä tienaavat
vuodessa alle $400 raskaassa työssä palkakseen. Noin
8 m iljoonaa perhettä saapi 600 doll. tu oja yos
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vuodessa. J a jos tuloja laskiessa otetaan huomioon
Yhdysvaltojen perheistä kaksi kolmattaosaa, joka on
noin 11 miljoonaa perhettä pyöreissä luvuissa, niin
saamme tulokseksi 900 dollaria vuodessa perhettä
kohti. Ainoastaan kahdeskymmenes osa perheistä on
niin onnellisissa oloissa, että tienaus kohoaa 3,000 dol
lariin vuodessa.
Voiko varsinaisen köyhälistön asema enää tulla
kurjemmaksi ? Nuo 4 miljoonaa perhettä, joiden vuo
tuinen tienaus on ainoastaan vajaa 400 dollaria, ovat
perin ahtaissa oloissa. Massan valtion tilasto kertoo,
että siinä valtiossa nämä perheet käyttävät $3.88 vii
den henkilön viikon ruokaan. Voiko enää olla säästäväisempi? Voidaanko säästää vaaterahasta, joka on
$2.91 kuukaudessa tai huonekalurahoista jotka vuo
dessa tekevät yhteensä $7.50? Pimeään kortteeriin
he käyttävät $7.00 kuukaudessa. Voidaanko siitä enää
vähääkään säästää ? J a nämä eivät suinkaan ole köy
himpien ihmisten elämän edellytykset. Ne ovat rik
kauksia luovien köyhälistön jäsenten olot. Mutta mil
joonia on joutilaana. Miten ne elävät?
Siten köyhyyden ja rikkauden välimaa tulee y h i
levenemään.
Molemmat kehittyvät äärimmäisiin
huippuihinsa. Olot tulevat ehdottomasti olemaan
huonommat. Jokainen vuosi tulee luomaan yhä suu
remman juovan niiden välille jotka kaikki omistavat
ja mässäävät ja jotka kaikki työn tekevät eivätkä
m itään omista. Rikkaat tulevat vihdoin rakennutta
maan yhä ylellisempiä palatseja. Köyhien hökkelit
käyvät kurjiksi ja surullisiksi niiden rinnalla. Rik
kaat teettävät kulta varustuksia. Mutta köyhät, jotka
kullan ovat kaivaneet syövät mieron kuperasta kupis
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ta. K aikkialla iäkkäiden ylellinen elämä tulee p iru l
lisesti h u u ta m a a n : — K atso k aa! Me olemme rikkaita,
m e ! M utta te olette köyhiä, t e !
Tarvitseeko tällaisten vaikutelmien alaisena ole
van köyhälistön saada joku yliluonnollinen idealivaikutus, jum alallinen tai tieteellinen todistus voidakseen
ry h ty ä taisteluun ?
Edelleen tarvitaanko m itään
m uita vaikuttim ia täten syntyvän taistelun suunnan
kehittymiseen? Tuleeko filosoofian au ttaa köyhälis
töä vaatim usten määrittelemisessä ja taisfelutapojen
sekä keinojen keksimisessä? E i suinkaan.
Sikäli kuin luokkaetukatsomukset luokkaolojen
vaikuttam ina ovat saavuttaneet m ääräty n asteensa on
köyhälistönkin luokkataistelu syntynyt. J a tu rh a on
kenenkään luulla, että sitä taistelua voidaan estää
m uutoin kuin köyhälistö-luokan taloudellisten ja yh
teiskunnallisten luokkaetujen myöntämisellä olojen
perusteeksi. J a ne edut ovat työnedut, s. o. jokaisen
suoritetun työn tulokset ovat k u u lu ttav at tu o ttaja l
leen eikä kenellekään muille. Keinot,
joita tässä tai*%
telussa tarvitaan, vuorostaan löydetään itse tuotantoolojen kokonaisuudesta ja etujen ristiriidoista.

V II.
Luokkajaosta ja siitä johtuvista luokkaeduista
vuorostaan kehittyy luokkatietoisuus ja luokkakäsite.
Ne ilmenevät aina sen laatuisina millaisiksi n iitä syn
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nyttävät luokkaolot edellyttävät. Miten erillään ihmi
nen siitä luokastaan elääkin, johon hän kuuluu, ovat
hänen katsomuksensa ja tunteensa luokkaetujen ja
perusteiden mukaisia ja hän toimii ja uskoo niiden
edellyttämään suuntaan.
Luokkaetu ja yksityisetu saman luokan jäsenillä
on sama välittäm ättä siitä, miten eri laatuisilta ne
pinnalta katsoen näyttävät! Luokkaetu on vaan laa
jennettu merkitys yksityisedulle; sillä molemmilla on
sama aiheensa samanlaatuisissa pyrkimyksissä, ta r
peissa ja haluissa. Esimerkiksi työväestön tarpeet ja
edut edellyttävät luokka-pyrkimyksen työarvon kohot
tamiseen, paremman palkan saantiin, parem paan elä
m ään ja laajem piin oikeuksiin. Samat pyrkim yk
set ovat yksityisilläkin työmiehillä. Heidän yksityi
set tarpeensa yhdistyvät yleisiin.
Yksityisellä toi
m innalla näiden etujen saavuttamiseen on vissit rajoi
tuksensa. Sentähden on ihmisen välttäm ättöm ästi
opittava löytämään toisia samojen vaikuttimien alai
sia yksilöitä ja ryhtym ään heidän kanssaan yhteistyö
hön tarkoitusten saavuttamiseksi. J a sikäli kun etu
jen eristyminen tap ah tu u ja yhä käy jyrkemmäksi
sikäli käyvät myös käsitykset ja tunteet eroaviksi vas
takkaisille eduille nojaaville luokille ja niiden yksi
löille.
O rjuuden aikana orjain isännät omasivat oikeu
desta ja vallankäytöstä oman katsomuksensa jota vas
toin orjain luokka yleensä omasi aivan vastakkaiset
katsomukset samoista asioista. Feodalismin vallitessa
läänitysherrat ylim pänä säätynä omasivat alustalaisilleen ihan vastakkaiset käsitykset kaikissa asioissa.
Mikä toiselle oli edullista se toisille oli epäedullista.
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M ikä toisista oli alentavaa se taas toisista oli kerras
s a a n tä rk e ä ä ja hyvää. Nykyisessä yhteiskunnassa
v u o ro sta an porv aristo välttäm ättöm yyden pakosta
so pii keskinäisesti yhteisistä toiminnan ja olemassa
olon ta iste lu n jo h tav ista aatteista ja laeista, sitävas
to in työväestö, jo n k a kustannuksella porvariston edut
tu le v a t toteutetuiksi, omaa ihan vastakkaiset aatteet
j a la it sekä pyrkim ykset.
N äid en luokkatunteiden ja käsitysten ei ehdotto
m a s ti tarv itse olla täysin tietoisia; muutamissa ta
p au k sissa n iitä on vaikeanlainen havaitakin. Mutta
siitä hu o lim atta ne ovat olemassa ja vaikuttavat mää
r ä t ty j e n luokkien jäsenten m enettelyn lopulliseen pää
tökseen. Ne sa a tta v a t olla ihan vaistomaisesti johta
v i a vaistoja.
Työm iehestä kehittynyt rikas työn
a n t a j a ei ain a voi varm asti selittää minkätähden se
m ik ä työm iehenä ollessa tu n tu i oikealta ja hyvältä
t u n tu u ty ö n a n ta ja n a ollessa väärältä ja pahalta.
T u n n elm issa on ta p a h tu n u t tasainen muutos tai kehi
ty s taloudellisen eli luokkakehityksen kerällä. Uusien
e tu je n v a ik u ttim et hallitsevat häntä, ja uudet edut
v u o ro staan k e h itty v ä t uusien elinehtojen ja niiden
.hankkim istapojen k ehityttyä.
H u o m a tta v a m uutoin on, etteivät luokkatunteet
■ehdottomasti m erkitse selvää luokkatietoisuutta.
L uo k k atieto isu u s on vasta tulos niistä, vaikka sama a
on to tta, ettei luokkatietoisuus ilman luokkatunteita
voi koskaan sy n ty ä. K u k aan ei voi sitä «lkoa
teen n äisesti sy n n y ttää. Esimerkiksi jarjestymato^
ty ö lä in e n katsoo olemassaolon taistelun } ym>
■yksityisen ty ö n te k ijä n k a n n alta ainoastaan.
H
ta h to o ky llä sam aa m itä koko työväen luokkakin, s. .

parempia palkkoja ja helpompaa ja lyhyempää työ
aikaa. Mutta samalla häneltä p u u ttu u luokkatietoi
suus miltei tykkenään. Hän mahdollisesti pitää
itseään työläisenä ainoastaan väliaikaisesti ja usko>
pian pääsevänsä työntantajaksi. Mahdollisesti hänen
käsityksensä myöskin on liian ahdas kehittyäkseen
luokkatietoisuudeksi. Kaikissa tapauksissa hän kui
tenkaan ei huomaa eikä tahdo huomata, että hänen
etunsa ovat sopusoinnussa toisten työläistoveriensa
etujen kanssa. Hän ei voi käsittää, että se, mikä on
yhden palkkatyöläisen voitto tai tappio palkkatyö
läisenä, on laajemmassa ymmärryksessä ja välillisesti
koko palkkatyöläisten luokan voitto tai tappio.
J a ju u ri tämän luokkatietoisuuden itsetietoisuu
den asteelle kehittymisen vitkallisuus on perussyynä
siihen, että työväestö on saanut olla kapitalistisen nylkyriluokan riistettävänä.
Ammatti-järjestöön ja
ja sosialisti,]ärjestöön kuuluva työläinen — edellinen
yksipuolisena ja epätäydellisenä ja jälkimäinen täy
dellisenä — on saavuttanut sen asteen, jossa selvä
luokka-tietoisuus on ilmennyt itsetietoiseksi toimin
taan määrääväksi voimaksi. Siitä vuorostaan on ollut
luonnollinen seuraus. He ovat ryhtyneet herättä
mään uinuvia tovereitaan. Luokkaedut heitä siihen
kiihoittavat eikä suinkaan joku ijankaikkisesti sel
viönä ollut flosoofinen käsite oikeudesta.
Luokkatietoisuuden selviäminen koko suuressa
m äärin riip p u u siitä, kuinka läheiset hyödyn toiveet
luokkatoiminta missäkin tapauksessa edellyttää. Esi
merkiksi am m attijärjestöihin liittymistä edellyttävä
luokkatietoisuus on paljon varhaisempaa lähtöä k u in
yhteiskunnalliseen sosialistijärjestöön liittymistä ai
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h e u tta v a tietoisuus.
A m m attijärjestötoim inta 0.1
ed elly ttän y t silm innähtäviä e tu ja jo läheisimmäs&ä
tulevaisuudessa luokkatoim intaan liittyvän työväen
taiste lu n k autta. Sitävastoin täydellinen luokkatie
toisuuden aste, joka edellyttää kaikkien työväestön
tu o ta n n o n harjoittam iselle, tuotannon tulosten jaolle
j a nautinnolle tarv ittav ien välineiden ja oikeuksien
työväestölle omiksi saattam ista, on paljon vaikeampi
sa av u tta a sentähden, ettei tässä tapauksessa etujen
toivo ja niiden saamisen m ahdollisuus ole niin selvä ja
läheinen kuin edellisessä am m attijärjestöjen taiste
lussa. Lopullisesti vasta taistelu, joka asteettain yhä
'kärjistyy, k eh ittää luokkatietoisuuden täydelliseksi
selviöksi. S entähden saatetaankin havaita, kuinka
am m atillin en työväen luokan taistelu kehittyy yhä
jy rkem m äk si ja pitemmälle tähtääväksi sikäli kuin
läh im m ät toiveet on toteutuneet, vaatimukset suuren
n eet ja taistelussa koettu oman voiman tunto on kehit
ty n y t. Edelleen on usko täysiin oikeuksiin kasvanut
valtavassa m äärässä. Oikeustieteen prof. Ihering on
s a n o n u t : ,Taistelussa on sinun löydettävä omat oi
k eu tesi“ . J a se m ääritelm ä p itää tässä suhteessa pä
tev än ä paikkansa. Taistelu kasvattaa täydellisemmän
ta ju n n a n oikeuksista samalla kuin voima niiden saa
vuttam iseen kasvaa.
Siihen tap a a n lienee W erner Sombart ajatellut,
laatiessaan n iitä luennoita, joita hän Saksan yliopistonuorisolle sosialismin kehittym isestä piti ja jotka tun 
n e ta a n nim ellä „Sosialismi ja sosiaalinen liike 19 vuo
sisadalla.“
P u huessaan am m atillisesta liikkeestä ja
sen m erkityksestä sosialismiin sanoi hän m. m. seuraavaa: —
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„Sosialistinen liike tarvitsee ammatillista toimin
taa kasvattaakseen ja harjoittaakseen joukkoja ja saa
vuttaakseen niitä taloudellisia voittoja, jotka työväes
tölle lisäävät yhä suurempaa taistelutietoisuutta,
vapautta ja tilaisuutta lopullisen päämäärän saavut
tamiseksi. Kuitenkin on tarkoin mielessä pidettävä,
että näiden on kuuluttava yhteen ja omistettava yhtei
set perusteet, joiden nojalla ne tukevat toinen toi
siaan kaikissa suhteissa ja tuntevat luokkaetujensa ja
pyrkimyksiensä samanlaisuuden44.
Itse työväen järjestöjen ja yhteenliittymisen kehi
tykseen luonnollisesti vaikuttaa — kuten edellisestä
jo on ilmi käynytkin — luokkatietoisuus ja sen kanssa
rinnan ilmenevä luokkaedun käsitys ja harrastus.
Elämässä ja toiminassa saadut kokemukset osoittavat,
että etujen ristiriidasta johtuvassa taistelussa jou
tuu tappiolle se, joka on heikoin; että heikompi on
aina se, joka ei ole ennakolta taistelun varalle taistelutapoja ja voimia varustanut. Nykyiset vallassa olijat,
— joiden etujen kanssa työväestön edut ovat ehdotto
masti ristiriidassa, sillä vallassa olevain voitto otet
tuna köyhälistön tuotteista vähentää tämän voittoa —
ovat taistelu kunnossa varallisuutensa, etuoikeuksiensa
ja keskinäisen järjestymisensä avulla. Työväestön,
voittaakseen taistelussa heidän kanssaan, on käytet
tävä luonnollisesti samoja aseita, s. o. liityttävä yhteen
ja siten järjestettävä voimansa. Yhteistyössä on heik
kojen voima. Se selviää heti vakavan kysymyksen voi
tosta synnyttyä.

40
V III.
Luokkaviha on vuorostaan luokkataistelun tulos.
Sosialisteja koetetaan leimata kansan kiihoittajiksi ja
luokkavihan herättäjiksi. M utta täm ä syytös jo itses
sään kum oaa itsensä.
Siinä nim ittäin myönnetään
luokkien olemassa olo. Sam alla kuin se myönnetään
on myös m yönnettävä luokkaetujen ristiriidat, joista
luokkataistelu ja luokkaviha ovat luonnollisia tulok
sia.
Sosialistit ainoastaan p u h u v at ja kirjoittavat
siitä, että se on olemassa, m u tta eivät sitä synnytä.
Edelleen koettavat sosialistit luonnollista tietä kehit
tyneen luokkavihan ta ltu tta a järkiperäiseen toimin
ta a n luokkavihan aiheiden, s. o. luokkaetujen ristirii
dan poistamiseksi. S itäpaitsi otettakoon huomioon,
että luokkaviha on v allin n u t jo tuh an sia vuosia sitten,
jolloin ei ainakaan sosialisteja voitu sen „keksimi
sestä“ syyttää. Se ilmeni luonnollista tietä. J a syyl
linen on se olosuhde, joka ihmiset jakoi toisilleen vas
takkaisiin edun puitteisiin vihaam aan toisiaan. Luon
nollista tietä tulee luokkaviha myös häviämään. Se
ta p a h tu u silloin kuin luokat häviävät taloudellisten ja
yhteiskunnallisten etu jen kaikille ihmisille samanlaa
tuisiksi m uodostamisen k au tta. T u rh aa sitävastoin on
teennäisten kasvatusopillisten keinojen avulla luokka
vihaa ja taistelua y rittä ä lakkauttam aan. Se ei kui
ten k aan onnistu. M itkään jalot ja p yh ät idealit eivät
siinä auta. Ne ovat p arhaassa tapauksessa teennäisiä
korukeinoja, joille käytännöllistä arvoa ei voi kukaan
järk ev ä ihm inen antaa.
Edellisellä ei tietysti tahdota kieltää henkisien s.
o. ideavaikutuksien arvoa. Sillä tahdotaan ainoastaan
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huom auttaa parista sangen tärkeästä asiasta. Ensiksi,
että suurin osa ihmisten ideavaikutuksista on luokkaleimaa kantavia, joten ne eivät voi olla yleispäteviä,
m utta ainoastaan luokkapäteviä sille luokalle, jonka
oloille ne ovat ominaisia.
Toiseksi on huomattava, että kaikkialla ja aina
taloudelliset suhteet rajoittavat näiden henkisten voi
mien ilmausalaa ja vaikutusta. Edelleen on huomat
tava, että henkisten ominaisuuksien vaikutusta rajoit
taa yksilön ja joukkojen vastanotto kyky, joka taas
vuorostaan on laaja tai supistettu, riippuen siitä, mil
lainen taloudellisen käytännön edellytys on. Näin ol
len, jollei ihmisten taloudellinen elämä edellytä mää
rätty ä henkistä vaikutusta, niin ei ihmisillä ole voi
mia vaikutusta vastaanottaa ja käytäntöön asettaa.
Henkisten idealivaikutusten ilmeneminen luokkaoloissa on luokkalakien alainen.
Missä m äärin ja
minkälaisina ne missäkin luokassa voittavat alaa, riip
puu luokka vaikutuksista. J a idealien käytäntöön
asettaminen voidaan toteuttaa ainoastaan taloudellis
ten olojen muodostamisella niiden m äärättyjen idea
lien vaatimusten mukaisiksi. Muutoin se ei tapahdu.
Siitä osotettakoon joitakin esimerkkejä. M uuta
m at idealit aikaa voittaen luonteensa perusteella tule
vat yleisesti tunnetuiksi vieläpä hyväksytyiksikin.
Sellaisessa tapauksessa on sattunut, että ne idealit
ovat lyöneet leimansa yleiseen kasvatusoppiin. M utta
siinäpä se sitten onkin kaikki. Käytännöllinen elämä,
taloudellisten olojen perusteella on kulkenut omia tei
tään vähääkään välittäm ättä m ainitusta idealivaikutuksesta niin kauvan kun taloudelliset olot eivät ole
järjestetty m ainittujen idealien edellyttämälle kan
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nalle. Esimerkiksi m ainittakoon tässä m itä W. J.
G hent sanoo a s ia s ta : —
„K uukausittain, viikottain jopa kaksikertaakin
viikossa Y hdysvaltojen 111,942 pappia saarnaa seu
rakunnilleen m ä ä rä tty jä ihmisten välisiä elämänperu steita selitteleviä idealeja tarkoituksella, että niitä
jokapäiväisessä elämässä toteutettaisiin. Tässä toi
messa heitä avustavat kymmenet tuh an net kansanop e tta ja t ja neuvojat ja p u h u jat, joiden joukossa ovat
sellaisetkin kuuluisuudet kuten tuom ari Bremer, prof.
Adler, pres. Eliot, H adley ja Roosevelt. M utta epäil
tävä on, josko y htään käytännöllistä elämän seikkaa
on näiden saarnojen perusteella niiden mukaiseen
suuntaan m uodostettu“ . Edelleen jatk aa sama kir
ja ilija edelläm ainitusta asiasta seuraavaan tap aan : —
„Yleisesti opetetaan, että Ju m a la on tehnyt saman
laisiksi ihmisiksi kaikkien kansallisuuksien jäsenet ja
käskenyt heidän rauhassa työtä tehden elämään maan
päällä. Luuleeko kukaan, että rotuviha, joka neeke
re jä kohtaan on raivonnut, on vähääkään laimennut
edellisen eläm änperusteen opetuksen avulla? V aikut
taako kolm inaisuuden kirkko ja Y rjö W ashingtonin
jalo muisto, jota elähdyttäm ässä muistopatsas seisoo
lähellä New Y orkin W all-kadun raham arkkinoita, rau 
hoittavasti ja jalostuttavasti W all- ja Broadkaduilla
taisteleviin raham iehiin? V aikuttaako se heihin niin
suuressa m äärin että he lakkauttaisivat verenhimoisen
j a h u rja n taistelunsa liikevoitoista? M yöntävästi ei
voi vastata kukaan m uu kuin sellainen ihminen, joka
u n h o ttaa kaiken todellisuuden ja uskoo ihaniin uni
kuviin.
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Luokka vaikutelmat eivät pysähty ainoastaan sii
hen, että m äärätyt aineellista elämää koskevat ilmiöt
kehittyvät niiden mukaisiksi. Sen sijaan luokkavaitelmat tunkeutuvat miltei kaikille ihmisten tietämisen
ja tuntemisen aloille. J a sehän on ym m ärrettävää
kin. Ihmisethän ne luovat tietämisen ja tuntemisen.
Ihmisiin vaikuttavat seikat taas vuorostaan värittä
vät tietämisen ja tuntemisen.
„Ihmiset ovat sellaisia, joko hyviä tai pahoja, mil
laisiksi olosuhteet heidät tekevät,“ kirjoittaa prof.
Seligman. „Rafaelia tahi Shelleytä ei ole ilmennyt
Eskimojen keskuudessa eikä John Howardia Apashe
indiaaniheimossa/ ‘ Edelleen samasta seikasta kirjoit
taa Ghent, että „kristinusko ja sen levittäjät muo
dostuivat feodalisessa Englannissa aivan toisenlai
seksi kuin kapitalistisessa Englannissa ; samaan aikaan
on kristinusko orjuutta vastustavassa New Hampshiren valtiossa erilaatuinen m itä se on orjavaltiossa
Etelä Caroliinassa.“
Yksilöihin, „jaloihin suurmiehiin“ , kuten konekeksijöihm j. n. e. nähden väitetään, etteivät he ole
toimineet taloudellisista syistä. On ihmisiä, jotka pi
tävät sellaista oletusta „ilkeän alhaisena“ . Samalla
kun he m uistavat Darvinin opin ihmisen kehitysperusteet ja hyväksyvät ne, vaikka ne ovatkin lähtökoh
dassaan apinaan perustuvia, eivät he voi sulattaa sitä
totuutta, että suurmiehet ovat toimineet taloudellis
ten modiivien vaikutuksesta. Minä olen kernas myön
täm ään, että löytyy suuri joukko ihmisiä, jotka teke
vät työtä, jaloja palveluksia kanssaihmisilleen toivo
m atta oman vatsansa täytettä pääasiallisena palkinto
n a palveluksistaan. M utta se ei silti kumoa väitettä,
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että he toimivat taloudellisista vaikuttim ista. Oletet
takoon ettei konekeksintö ole syntynyt etupäässä per
soonallisen voiton tähden. M utta samalla on selvästi
havaittavissa taloudelliset vaikuttim et keksintöön näh
den. Ensin on täytynyt olla taloudellinen tarve, joka
on edellyttänyt koneen tarpeellisuuden ennenkuin konekeksijä on saattan u t kehittyä. J a silloin kun tämä
tarve on ilmennyt, silloin ovat konekeksijätkin ilmen
neet välittäm ättä siitä m itä yksilöllistä hyötyä heille
siitä oli.
Ideaalit, siis, kuten olen edellä osottanut, vaikka
kin vaikuttavat ihmisten uskoon ja käsitykseen, ovat
rajoitetut taloudellisten ja yhteiskunnallisten h arras
tusten asettamilla rajoilla. Mikä tahansa lieneekin
käsityksemme yleisestä m oraalista ja ihanteista, niin
ankara tarpeen laki, jonka alaiseksi taloudellinen pro
sessi meidät asettaa, m äärää ja rajo ittaa niiden käy
tännöllisen ilmenemisen ja muodon.
J a sentähden
nykyisten luokkaolojen vallitessa ei m ikään voi olla
yleispätevää.
Moraali, uskonto, oikeus, kasvatus
oppi, taide, tiede ja kirjallisuus kantavat luokkavaikutusta itsessään.

IX
Olkoon kuitenkin tässä huom autettu kaikessa ly
hykäisyydessään, että edellä k äy n y ttä jutelm aa idealeista ja henkisistä vaikuttim ista, ei pidä käsittää vää
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rin. Se on hyvin tärkeää sentähden, että väärinkäsi
tyksestä ja asiain sekoittamisesta pääasiallisesti johtu
vat ne työväen liikkeen keskuudessa suurimmat kinas
telu t ja erimielisyydet, jotka ilmenevät täm än histo
rian materialismin ja idealismin kysymyksistä.
Se väitös, että luokkavaikutelmat määrittelevät
j a rajoittavat henkisten ominaisuuksien ja vaikutel
mien muotoihin ja ilmenemiseen, ei suinkaan tarkoita
sitä, että ihmisiltä puuttuisi sisäinen, henkinen mi
nuus. Myös väitös siitä, että yhteiskunnallistaloudeiliset seikat ovat varsinaisina m äärääjinä ihmisten kat
somuksille, elämäntavoille ja käsityksille yleensä, ei
tarkoita sitä, että ihmisiltä puuttuisi sielullista ole
muksen osuutta. Päinvastoin se väitös ju u ri tukee
sitä katsomusta, jonka mukaan ihminen on sielullinen,
sekä henkisellä että aineellisella minuudella varustettu
olento, joka saattaa tuntea vaikutuksia, jotka joko
ulkoa tai sisäisesti ilmenevät. Tunteeton, sieluton
olento ei tietysti voi vaikutuksia tuntea eikä siis vas
taanottaa, josta vuorostaan, johtuu, ettei vaikutelmien
m ukainen ja johdonmukainen toimintakaan voi tulla
kysymykseen.
Me myönnämme, että ihminen on oma pienoismaail
mansa. M utta samalla muistakaamme, että pienois
maailmat muodostavat suurta kokonaisuutta, kaik
keutta.
Se vuorostaan tapahtuu vissien lakien pe
rustuksella, jotka luonnollisina vaikuttimina sisäisen
minuutemme olemuksen vaikuttavat.
Henkisen minuutemme tärkeimpiä tekijöitä on
ajatu s ja järki sekä niitä edellyttävä tunne-elämä.
Katsottakoon lyhyesti näiden toimintaa ja vaikutusta.
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A jatus ei ole tieto, järk i eikä tunne. J ä rk i ja
tieto mää riitelee ajatuksen oikeudellisuuden ja joh
donmukaisuuden, m utta ei yksinomaan synnytä a ja 
tu sta; sillä on tarv ittu ensin ajatu sta ennenkuin tie
toa ja järkeä 011 ollut olemassa. Järkem m e kehittyy
tiedoista, m utta tieto ajatuksesta. Täm ä on todistettu
tosiasia. Kukaan ei teistä tiedä olla niin järkevä, että
tietäisi, että tämä kirjanen 011 tällainen, ellei sitä ole
koettu. J a kokemusta ei olisi ilman tunteen edellyttä
mää ajatu sta siitä selvän ottamiseen.
J ä rk i on vastaanottava, punnitseva ja säilyttävä
osuus sielussamme, joka aivojemme taiteelliseen ja
monisokkeloiseen labyrinthiin on kätketty. J ä rk i ke
h itty y kokemuksista s. o. saaduista tietoista. Jokainen
tapaus ihmisien kehityksessä on järkemme vaharullaan jä ttä n y t ominaisen merkkinsä, ikäänkuin fonograffian rullan vahaan piikki joka ääniaaltojen liik
kuessa tekee m äärätyn merkin.
A jatus syntyy tunteesta, joka taas vuorostaan
syntyy ulkonaisista ynnä sisällisistä vaikutuksista.
A jatus asettaa aivokoneiston liikkeelle; jä rje n
vahaan syntyneet tiedon hienot piirteet ja m erkit vas
tasivat ajatuksen kysymyksiin — jos se oli mahdollis
ta — tai muussa tapauksessa auttoivat ajatuksen len
toa tutkim ushalun vireille saamiseen. J a historian
m aterialistinen käsitys ja sen perustelm at selittävät
ainoastaan niitä vaikutelmia, jotka näihin henkisiin
ominaisuuksiin ulkoapäin vaikuttaen, aiheuttavat
henkiselläkin alalla vissejä seurauksia, jotka uusina
syinä vuorostaan hyökkäävät ulkonaisissa oloissa
uusien seurausten muodostamiseen. Siten ja tk u u ke-
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hitys vuorovaikutuksessa toimivien sekä sisäisten että
ulkonaisten syiden ja seurausten lakien perusteella.
M äärätyt taloudelliset tai yhteiskunnalliset olot
kantavat mukanansa oman kuolemansa syytä siten,
että ne ainoastaan määrätylle osalle ovat taloudelli
sesti edullisia, jota vastoin toinen joukko kärsii.
Kärsiväin joukossa kehittyy vastavaikutus, „reaksiooni“ niihin olojen muotoon nähden. J a tämä vas
tavaikutus kehittää uudistustaistelua, johon osaaotta
vat ne ryhmät, jotka ovat tällaisen vastavaikutuksen
alaisia. Historia on täynnänsä todistuksia siitä, että
sorto synnyttää sorretuissa vapautushalua, orjuus joh
taa taisteluun vapauden edestä, köyhyys rikkauden
saavuttamiseksi, kurjuus onnellisen elämän laittam i
seksi.
Turhaa on kenenkään uskotella edellisen johdos
ta, että sillä tarkoitettaisiin puolustaa jonain hyveinä
vastavaikutusten k u rjia syitä kuten orjuutta, k u r
ju u tta j. n. e. tahi, että tahdottaisiin väittää niiden
ainaisesti säilyvän siten, että joukot m uuttavat ainoas
taan asemiaan. Se ei ole tarkoitus. Ainoastaan näh
dään kehitysopin kannalta asioita katsellessä ne men
neen ajan vaikuttavina ilmiöinä ja sellaisina tuodaan
ne julki, niin ikäviä kuin ne ovatkin. Ne muodot ovat
olleet kehitykselle luonnollisia väliasteita, jotka ovat
synnyttäneet parempaan päin pyrkimyshalua ja toi
mintaa. Luonnollisia ne ovat taas sentähden, että ne
ovat olleet olemassa luonnollisina ilmiöinä m äärätyllä
kehitysasteella. Tietysti kehitys, suuntautuen eteen
päin parem pia muotoja kohti, asettaa nyky- ja tule
valle ajalle toisenlaisia ja parempia „luonnollisia**
ilmiöitä, elämän ja taistelun muotoja ja tapoja, joihin
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nähden entisaikojen „luonnollisuudet“ ovat luonnot
tomuuksia. J u u r i se seikka, että muodot vaihtelevat,
kehittyen alemmista korkeampiin, antaa minulle
uskoa ja luottoa ihmiskunnan ihanaan ja onnelliseen
tulevaisuuteen. Se ei tee m itään eroitusta, että se
tulevaisuus on saatu kehitysopin tietä seurauksena
alemmista muodoista, kun muistamme, että ihminen on
r a a ’asta ja huonosta ruvennut parannustietään, py
hiinvaellustaan kulkemaan. Myös on iloinen, varma
tosiasia, että taistelussa, joka taloudellisista vastavai
kutuksista on saanut alkunsa, on ollut tuloksena m uu
takin eikä vaan hallitsevien ja hallittavien asemien
muutosta. Siitä on ollut tuloksena yhä korkeampi
j a parem pi elämän muoto yhä suuremmalle joukolle
ihmisiä. Yhä laajenevat ihmisjoukot ovat taistellen
käyneet parem paan elämän muotoon, jossa tietoisuus
vieläkin paremmasta on kehittynyt ja luonut ty y ty 
m ättöm yyttä. Tyytym ättöm yys luonnollisissa asioissa
on uudelleen pakottanut ihmisen järkeä keksimään
keinoja tyytym ättöm yyden poistamiseksi.
Keinot
ovat yhä monistuneet sikäli kun ihmisen aivokoppa on
kasvanut ja tä y tty n y t aivoilla. Samalla kun keinot
ovat monistuneet ovat ne myöskin hienostuneet
ilmausmuotoihinsa nähden.

Edellisen todistelu- ja selityssarjan perusteella
voidaan nyt tehdä seuraavia johtopäätöksiä historial
liseen kehitykseen nähden: Ensiksi, että aineellisen
edun ja taloudellisen elämän muodot ovat vaikuttaneet
ihmiskunnan taisteluihin ja niiden muotoihin sekä
yleensä ihmiskunnan kehitykseen. Siinä määrin kun
taloudelliset olot ovat edellyttäneet jaloa ja hyvää elä
mää, on sellainen elämä ihmisissä ilmennyt. Päinva.staisessa edellytyksen puitteessa on seuraus ollut
myöskin päinvastainen, s. o. ihmiset ovat olleet epäjaloja ja pahoja. Myöskään ihmisten pahuus tai hy
vyys ei ole äärimmäinen syy yhteiskunnaUistaloudellisiin pahoihin tai hyviin ilmiöihin, mutta päinvastoin.
Toinen johtopäätös vuorostaan asettaa ihmisten
tulevaiseksi onnellisen ja hyvän elämän ehdoksi yhteis
inunnallistaloudellisten olojen sellaisiksi kehittämisen
ja järjestämisen, että ne sellaista elämän muotoa voi
vat edellyttää. Jos siis tahdotaan ihmiset saada vel
jiksi, jotka toisiaan rakastavat, auttavat ja kunnioitta
vat, jotka eivät toisiaan ryöstä, panettele ja vihaa,
niin ei sitä tulosta saamaan ole ryhdyttävä etupäässä
opettamalla kuinka paha on pahaa ja hyvä taas hyvää.
Sen useimmiten ihmiset tietävät, sillä olevat olot kus
sakin suhteessa mainitun tietoisuuden kehittävät.
Sen sijaan on osotettava taloudelliset syyt pahuuteen
ja poistettava ne yhteiskunnallistaloudellisten olojen
kehittämisellä sellaisiksi, etteivät taloudeUiset etujen
ristiriidat, niistä johtuvat eri asteet ja katsantokan
nat erota ihmisiä keskenään taisteleviksi joukoksi ja
yksilöiksi. Tällaista kehitystä johtamaan on taloudet-

lislrii ja yhteiskunnallisten syiden sylistä kehittynyt
sosialismi ja sitä ajava puolue.
Kolmas johtopäätös osottaa, että edistys kulkee as
teet tain alhaalta ylöspäin ja että kaikki muutokset
ovat luonnollisia ja sellaisina hyväksyttäviä kehityk
sen moninaisessa sarjassa. Näin ollen on väärää noja
ta vanhan ja olemassa olevan ehdottomaan pysyttä
miseen ja uuden vastustamiseen. Korkeimpia pyrki
myksiä tulee olla uudistus ja edistys, joissa ihmiskun
nan yhä laajeneva onnellisuus uusiutuu. Tällaisena
uudistus pyrkimyksenä pyytää sosialismi olla ja sel
laisena se tulee varmojen syiden nojalla suorittamaan
yhden tärkeän historiallisen tehtävän. Se tulee mer-,
kitsemään yksityisomaisuuden yleisomaisuudeksi, yksityistuotannon yhteistuotannoksi ja yksityisnautinnon
yhteisnautinnoksi muodostumista ja sen perusteella
yhtäläisien ihmisoikeuksien kehittymistä.
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lisien jm y h teisk u n n allisten syiden sylistä k eh itty n y t
sosialism i ja sitä a jav a puolue.

Kolmas johtopäätös osottaa, että edistys kulkee as
teet tain alhaalta ylöspäin ja että kaikki muutokset
ovat luonnollisia ja sellaisina hyväksyttäviä kehityk
sen moninaisessa sarjassa. Näin ollen on väärää noja
ta vanhan ja olemassa olevan ehdottomaan pysyttä
miseen ja uuden vastustamiseen. Korkeimpia pyrki
myksiä tulee olla uudistus ja edistys, joissa ihmiskun
nan yhä laajeneva onnellisuus uusiutuu. Tällaisena
uudistus pyrkimyksenä pyytää sosialismi olla ja sel
laisena se tulee varmojen syiden nojalla suorittamaan
yhden tärkeän historiallisen tehtävän. Se tulee mer-,
kitseinään yksityisomaisuuden yleisomaisuudeksi, yksityistuotannon yhteistuotannoksi ja yksityisnautinnon
yhteisnautinnoksi muodostumista ja sen perusteella
yhtäläisien ihmisoikeuksien kehittymistä.
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