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Vielä muutama viikko sitten, 
marraskuun 1 pnä, ranskalaisten 
toveriemme järjestösääntöjensä 
muuttamista varten pitämässä 
■puoluekokouksessa, otti Paul La
fargue tarmokkaasti ja merkitse
vällä tavalla osaa keskusteluihin. 
Ja nyt, tuskin kuukausi sen jäl
keen, tuo sähkölennätin surusa
noman: hän on elämäntoveritta- 
rensa kanssa vapaaehtoisesti 
eronnut elämästä ruumiillista ja 
henkistä riutumista välttääkseen! 
Yllättävä ja järkyttävä, muta ei 
suinkaan masentava sanoma! Ur
hoollisen parin kuolema muistut
taa muinaisgermanilaisia sanka
reita, jotka antoivat ystävän kä
den lävistää itsensä samalla kei
häällä heti kun he tunsivat, että 
vanhuuden heikkous läheni, kos
ka he eivät pelänneet mitään 
niin paljo kuin “olkikuolemaa”, 
hidasta riutumista tautivuoteella.

Ja noita vanhoja sankareita 
kohtaan tunsi Lafargue aina vah
vaa myötätuntoa. Mennyt aika 
oli hänen tutkimustensa rakkain 
kohde. Hänen polveutumisellaan 
lienee osansa tässä myötätunnos
sa. Hän syntyi tammik. 15 pnä 
1842 ranskalaisista vanhemmista 
Santiagossa Kuhan saarella. Hä
nen isoäitinsä oli mulatti San 
Domingosta, hänen äitinsä isä 
oli juutalainen, Abraham Armag- 
nac ja lopuksi oli hänen äitinsä 
äiti indianitar! Niin ainakin ker
too Ch. Verecque äsken ilmesty
neessä Dictionaire du Socialisme- 
teoksessaan. Minä en ole kos
kaan kuullut kerrottavan hänen 
äitinsä suvusta, mutta itse hän

mielellään viittasi siihen, että hä
nellä on neekeriverta suonis
saan.

Oli hänen polveutumisensa lai
ta miten tahansa, joka tapauk
sessa oli rotujen sekotuksesta 
tulos erinomainen: neekerin ilo- 
mielisyys ja optimismi yhtyneinä 
ranskalaisen henkevyyteen ja 
mielikuvitukseen, tekivät Lafar- 
guen rakastettavimmaksi ja in- 
nostuttavimmaksi ihmiseksi, mitä 
minä tunnen. Mutta tämä ra- 
kastettavaisuus ei estänyt häntä 
olemasta yhtä voimakas kuin sit
keä ja hellittämätön suuren asian 
taistelija. Ja hänen suureksi 
asiakseen muodostui jo hänen 
nuoruusvuosinaan sosialismi.

Yhdeksän vuotiaan a tuli Lafar
gue Ranskaan, kävi koulua Bor- 
deauxissa ja Toulousessa ja opis
keli lopuksi lääketiedettä Parisis
sa. Jo siellä liittyi hän tasaval- 
talais-sosialistiseen keisarikuntaa 
vastustavaan ryhmään ja oli hän 
yksi Liegen ylioppilaskokouksen 
järjestäjiä v. 1866. Tässä oli 
kyllin syytä siihen, että hänet 
sulettiin kaikista Ranskan yli
opistoista, joka seikka ajoi hä
net Englantiin, jossa hän suoritti 
lääketieteelliset tutkintonsa. Luon 
nollisesti jäi hän uskolliseksi po
liittiselle toiminnalleen. Hänes
tä tuli Internationalen jäsen ja 
espanjankielen taitonsa takia sen 
Espanjan sihteeri.

Marxin kanssa joutui hän pian 
seurusteluun, hänestä tuli tämän 
oppilas ja ystävä ja lopuksi myös 
hänen vävynsä, hänen toisen tyt- 
tärensä Lauran puoliso.
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Avioliitto oli hyvin onnellistut- 
tava ja sopusointuinen — sopu
sointuinen kuolemassakin. Ai
noastaan yhdessä kohdassa koh- 
tasivat nuorta paria kipeät koke
mukset. Heidän molemmat lap
sensa kuolivat aivan nuorena. 
Tämä järkytti niin Lafargueen, 
että hän alkoi epäillä lääketie
dettä ja luopui läkärin toimesta.

Tämä kaikki tapahtui kuiten
kin vasta muutamia vuosia 1871 
jälkeen. Tällöin oli Lafargue 
Etelä-Ranskassa, Bordeaux’issa, 
jossa hänen vanhempansa asui
vat. Innostuneena tervehti hän 
Parisin Kommunia, joka antoi 
hänen tehtäväkseen vaikuttaa 
Kommunille ystävällisen liikkeen 
hyväksi. Mutta tämä ei ottanut 
menestyäkseen ja Lafargue sai 
lopuksi olla iloinen onnistues
saan ehein nahoin pääsemään 
pakoon Espanjaan. Hän asettui 
sinne ja työskenteli Internationa- 
len hyväksi yhdessä Pablo Igle- 
sias'in kanssa, joka vielä ny
kyäänkin toimii väsymättömänä 
taistelijana Espanjassa. Yhdessä 
koettivat he vastustaa bakunis- 
mia (anarkismia), joka silloin 
kaivoi pommejaan lnternationa- 
len alle ja saavutti Espanjassa 
harrasta vastakaikua. Mutta täs
säkään ei Lafargue menestynyt. 
Mitä sitkeimmästä ja uhrautu- 
vimmasta toiminnasta huolimatta 
ei heidän onn:stunut lannistaa 
bakunismia, jonka yhdeksi pesä
paikaksi Espanja tuli.

Lapuksi jätti Lafargue Espan
jan ja palasi Englantiin, jossa 
hänen oli rouvineen koettava uu
delleen samaa pakolaiskurjuutta, 
jota Laura vanhempineen kaksi 
vuosikymmentä aikaisemmin oli 
niin suuressa määrin saanut ko

kea, Mutta mitä emät edellä, 
sitä poikaset perässä. Eivät mit
kään pettymykset, eivätkä mit
kään vastoinkäymiset kyenneet 
lannistamaan heidän voitonvar- 
muuttaan.

Ja vihdoin koettivat myöskin 
paremmat päivät. Ranskan työ
väenliike alkoi seitsenkymmenen 
luvun lopulla tointua siitä iskus
ta, minkä Kommunin kukistumi
nen oli sille antanut. Ja kohta 
oli Lafargue opettamassa ranska
laisille työmiehille marxilaisuut
ta, jota hän itse oli mitä perin- 
pohjaisimmin tutkinut. Tässä 
työssä sai hän toimikykylsen to
verin Jules Guesdesta, joka toi
mi vuodesta 1876 alkaen Pari
sissa. V. 1880 tuli Guesde Lon
tooseen ja kävi Lafarguen kans
sa Marxin luona, jossa marxilai
sen puolueen, parti ouwrier Fran
cais, ohjelma muovailtiin.

Kommuninmiesten armahduksen 
jälkeen v. 1882 palasi Lafargue 
Parisi in, jossa hän jo 1883 sai 
oppia tuntemaan tasavallan va
pautta kuuden kuukauden van
keuden muodossa erään puheen 
johdosta.

Hän ryhtyi nyt täydellisesti jo
kapäiväiseen taisteluun sanoma
lehdistössä ja puheissa ja sai 
niskaansa uusia kanteita ja 
1891 tuomion vuodeksi vankeu
teen. Vastalauseeksi tätä halpa- 
maisuutta vastaan valitsivat Lil- 
len toverit hänet pariamenttim, 
jossa hän taidolla ja tarmolla 
taisteli asiamme puolesta, ei to
sin kauvan. sillä hallitus, jolle 
hän oli hyvin epämukava edus
taja, muutti hänen vaalipiirinsä 
rajat sillä tavalla, ettei Lafargue 
enää v. 1893 vaaleissa tullut va
lituksi. Eikä hän sen jälkeen
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enää istunut parlamentissa, kun 
hän ei tavotellut edustajatointa. 
Hän tunsi, että hänen ominai- 
suutensa ja luonnon lahjansa so
pivat paremmin parlamentin ul
kopuolelle.

Sen jälkeen hän on etupäässä 
toiminut kirjailijana, erittäinkin 
puolueen teoreetikkona. Mate
rialistiseen historiankäsitykseen 
suuntasi hän päähuomionsa; sen 
käytännöllisen sovittamisen sekä 
päivän pikkutyöhön että histo
riallisen tutkimuksen katsoi hän 
päätehtäväkseen. Hänen esihis
torian tutkimuksiinsa on jo vii
tattu tämän kirjotuksen alussa. 
Mutta hän ei pysähtynyt siihen. 
Myöskin Ranskan vallankumouk
sen historiasta on hän julkaissut 
arvokkaita tutkimuksia ja hänen 
k'rjallisuusarvostelunsa, Victor 
Hugosta, Zolasta, Dantesta ym. 
olivat myöskin merkitseviä.

Mutta hänestä ei tullut, kos
kaan kuivaa oppinutta. Aina lei
killinen, aina henkevä ja terävä- 
älyinen Lafargue oli politillisen 
satirin mestari, ja hänen p:kku- 
kirjasensa “Laiskuuden oikeus" 
(suomeksi nimellä “Laiskuuden 
evankeliumi") on tehnyt hänet 
ehkä tunnetuimmaksi ja enem
män kansan suosimaksi kuin 
kaikki hänen tieteelliset työnsä.

Näissä surusanoman ensi vai
kutuksen alaisina syntyneissä pi- 
kariveissä on minun mahdoton 
sanoa niistä enempää. Riittäköön 
kun sanon, että hän oli opettaja 
paitsi Ranskan sosialismille, 
myöskin yksi kansainvälisen so
sialismin mestareita. Marxin ja 
Engelsin jälkeen oli hän myös
kin minun opettajani ja saanen 
tässä tilaisuudessa lausua perso- 
nallisen kiitollisuuden velkani

hänelle niistä tiedon ja koke
muksen aarteista, joita olen hä
neltä saanut.

*

Vähemmän kuin Paulista on 
sanottavaa Laura Lafarguesta, 
Karl Marxin v. 1845 syntyneestä 
toisesta tyttärestä. Hän ei suin
kaan ollut luonnostaan vähem
män rikas kuin hänen puolison
sa, ei vähemmän lujaluonteinen, 
ei vähemmän asiaamme innostu
nut, ei vähemmän politiikkaan 
innostunut tai vähemmän sitä 
ymmärtävä. Saksan sosialismin 
tunsi hän esim. paremmin kuin 
hänen puolisonsa. Mutta hän 
kammosi julkista esiintymistä, toi 
mi asiamme hyväksi vain hiljaa, 
näkymättömästi.

Hän oli kielinero. Hän käytti 
yhtä sujuvan mestarillisesti mitä 
erilaisimpia kieliä ja kääntämi
nen oli hänen mieluisinta työ
tään. Erittäinkin saksalaisten ru
nojen, esim. Heinrich Heinen ru
nojen englanniksi kääntäjänä oli 
erittäin onnistunut. Vielä kaksi 
vuotta sitte julkaisi hän muodol
taan mallikelpoisen ranskalaisen 
käännöksen Marxin kirjasta "Kri- 
tik der po'itichen Oekonomie" 
(Kansantaloustieteen arvostelua), 
työ, joka kaikissa suhteissa on 
mitä vaikeimpia suoritettavia, ja 
josta ei olisi voinut aavistaa, että 
se, joka sen oli suorittanut, niin 
pian vapaaehtoisesti tulisi luopu
maan kaikesta toiminnasta mei
dän joukossamme vanhuuden riu
tumista välttääkseen.

Laura Lafargue on ilmeisesti 
eronnut meistä täysissä voimis
saan, sen takia, että hänestä 
elämä ilman elämäntoveria, jon
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ka kanssa oli mitä sydämeltisim- 
mässä yhteistyössä taistellut yli 
neljävuosikymmentä, näytti sietä
mättömältä.

Kipeästi koskee meihin heidän 
kummankin menettäminen, ystä
väin, toverien, opettajain menet
täminen. Ja kuitenkin, niin an
kara ku:n tuo isku onkin, on jo
takin sovittavaa ja kohottavaa 
siinä ylpeässä tavassa, jolla he 
osottavat kuolemaa ja elämää 
kohtaan samalla tavalla halvek
simista. Eivät mitkään tuskalli
set muistot sairaudesta rappeutu
misesta, vanhuuden kyvyttömyy
destä sumenna heidän muistoan
sa. Iloisin, kohottavin vaikutel
min heitä muistelemme. He ovat 
todella kuolleet kauneudessa, si
tä kauniimmin, koska se tapah
tui ilman pöyhkeyttä, yhtä yksin
kertaisesti ja koruttomasi!, yhtä 
suuresti ja todellisesti kuin he 
olivat eläneetkin.

*

Lafarguen kirje,

jolla hän sanoi hyvästmsä tyo- 
ja aatetovereilleen, kuuluu: 

"Ruumiiltani ja sielultani ter
veenä antaudun kuolemaan, en
nenkuin hellittämätön vanhuu- 
denikä ottaa minulta osan elämi
sen tyydytystä ja iloa ja riistää 
minulta ruumiilliset ja henkiset 
voimani, lamauttaa tarmoni, mur
taa mieleni ja tekee minut rasi
tukseksi itselleni ja muille. Jo 
vuosia olen luvannut itselleni, 
etten elä TO ikävuotta vanhem
maksi. Olen jo aikoja sitte mää
rännyt elämästä eroamiseni vuo
den ajan ja valmistanut päätök
seni toimeenpanoa, syanikaliumi- 
ru isku tus ta. Minä kuolen mitä 
suurimmalla ilolla, jota minulle 
tuottaa varma vakaumukseni, et
tä asia, jolle olen omistanut 45 
elämäni vuotta, tulee ehkä jo lä
heisessä tulevaisuudessa pääse
mään voittoonsa. Eläköön kom
munismi, eläköön kansainvälinen 
sosialismi/*’
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TARUA — TOTTA

Taru kertoo: syntyi kerran Tosi kertoo: kahlehissa
vapahtaja maailmaan; kulkee kansa kaiken maan.
kuinka silloin "armo herran" Epätoivon aatoksissa 
maahan nähtiin laskevan. vaeltaa se ratoaan.

Mutta apu kahlittujen 
itsessään on heissä.
Ja vapahtaja maailman 
se piilee kärsineissä.
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Jussi Raitio.


