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Kirjallisuutta
Canadan kapi tul isin in M rt oria Ilm estyy  näinä päivinä englanninkielisenä Kerr Ja Co:n kustannuksella. Tov, Gustavus Meyer*, Joka on kirjott&nut tunnetun teoksen "Hle- tory ofGreat Am erican Fortunen” , on viim e  vuosina koonnut aineksia aa mäti ai se lie teok selle, Joka k äsittää  Canadan rikkauksien  ryöstäm istä suurkapitalistien käsiin , Cana* dae ta loud ellisesta  k eh ityk sestä  on m eillä  tähän asti o llu t varsin n iukkoja tietoja . Päättäen siltä  tavasta , m illä  tov. Moyers on suorittanut Am erikan rikkaitten  h isto rian k IrJ ottam isen, voim m e otaksua, e ttä  Can&daa. k äsitte levästä  k irjasta  tulee yh tä  luokkatletolnen Ja m leltäklinn lttävä teos. Eiköhän T yökansa ryhtyne toim enpiteisiin  kirjan euom ennuttam feekel. S illä  pitäisi olla kalkki ed elly tyk set levitä  laa ja lle  Canadan suom alaisten keskuuteen Ja rajan  tällekin puolelle, Se epäilem ättä  m yös m uodostaisi huom attavan välineen sosialistisen  valistustyön levittäm isessä,“Ik uisessa  yössä*’» T yöm ies H m attaa, e ttä  sen kustannuksella ilm estyy piakkoin a lk u peräinen suom alainen novelli, jok a  kuvaa  am erikalalsten kaivostyöläisten  eläm ää. Kirjan kJrjottaja on hyvin tunnettu A m erikan su om alaisille  työläisille. Hän on Santeri Mäkelä» entinen Työm iehen to im ittaja  ja m onivuotinen luotettu  puoluetoveri. Santeri M äkelä on viim e vuosina oleskellut Suomessa olleti m, m, useita eri kertoja  eduskunnan jäsenenä, Ne» jotk a  m uistavat tov. M äkelän lukuisia k irjotuksia Am erikan lehdissä sek ä  Julkaisuissa Ja niiden v ilkasta tyyliä , tietävät, e ttä  hänen novellistansa tulee v irk istävä  lisä  m eikäläiseen  kaunokirjallisuuteen.
L isääntym inen Ja k eh itys luonnossa Ja tn -  loudesaa. Suom essa Ilm estyvä sosialistinen  kirjallisuus m enee usein silm iem m e ohi, l iman e ttä  siihen kiinn itetään sanottavaa  huomiota. Missä lienee syy tähän, on val- keanlaista. sanoa. T aitaa sitä  o lla  sysissä  kuin sepissäkin. Suomen sosialistlaetkaan  kustannusliikkeet e ivä t näytä katsovan ta r peelliseksi k iinn ittää  m eihin am erlka)nisiin  senkään verran huom iota, e ttä  lähettäisivät kirjojansa tänne 11 m otot tavaksem m e. E ivät tee sitä  edes kohteliaisuudenkaan vuoksi, vastapalvelukseksi siitä , e ttä  me tää ltä  aina lähetäm m e kirjojam m e heille. T ie- tysli he eivät m yös Ilm olta lehdissäm m o  kirjoistaan. Täm ä kaikki va iku ttaa  s itä kin, että moni tärkeä Suom essa ilm estynyt kirja Jää huom aam attam m e.Sillä la illa  kävi osaksi sillekin teokselle, Johon tässä  haluaisim m e kiinn ittää luk ijoittem m e huomion. Se on Karl K autsky»  kirjoittam a k irja  “Lisääntym inen Ja keh itys luonnossa ja  taloudessa*'. Se ilm estyi saksankielisenä Jo vuonna 1910 ja  suom enkielisenä vuonna lS l i ,  —  J. Karin suom entamana. Täm ä suom enkielinen painos on Jäänyt ainakin am erlkalalsllta  suom alaisilta ilm an erikoista huom iota. Ja  kuitenkin  on kirja epäilem ättä parhaita yhteisku nn allista kysym ystä valaisevia  teoksia, m itä  meidän kielelläm m e on saatavana.1890 luvulla ju lk a isi K autsky teoksen n imeltä "Volksvormehrunjt” , —  "Väestön lisääntyminen", —  Jossa hän esiin tyi m elkolailla m althuslalsta  kantaa puolustavana  väestökysym yksessä. T ästä seikasta  on m onessa sosialistissa , Joka on tottunut o tta maan käsityksensä valm iina ensim äleestä

Jonkun auktoriteetin k irjo ittam asta  k irjasta, pysynyt sellainen käsitys, e ttä  m althus- lainen yhteiskuntateoria on jotakin sosia lis tis ta  Ja pätevätä  kan san talou stieteellisessä  suhteessa. Mikään ei olo harhaanjohtaa  vampl kuin sellainen luulo. Viime vuosikym m enien luonnontieteelliset tutk im ukset ja  suunnaton edistys kaikenlaisen taloudellisen  toim innan a la lla  ovat lyöneet kumoon M allituksenkin teorian monen muun kanssa  ja  K autsky m yöhem pinä vuosinaan ed isty vien tutkim ustensa rinnalla pakottul o leellisesti m uuttam aan käsityksensä tässä  su hteessa.Tuloksena hänen tarkistetuista  m ietelm istään Ja tutkim uksistaan on m eillä  nyt täm ä kirja, Joka tässä  on tarkastettavanam me.Kirjan alussa tekijä tarkoilla tilastoilla  esiintuo erään väitteen, Joka sellaisenaan  lyö Jalat ma Uh uslalsuuden alta. Hiin osoittaa, e ttä  m aapallon väestö el suinkaan lisäänny. vaan su hteellisesti vähenee, johon  va ik u ttava t nykyisen yhteiskuntaeläm äm m e  UikarasJttuminen, köyhyys Ja sen  seuraukset. K apitalistinen Järjestelm ä sellaisenaan  on Ihmiskunnan hävittäjä . Sam alla kertaa  kuitenkin tuotantotapojen k eh itys luo uusia  eläm änm ahdollisuuksia Ja tekee maapallon  elättäm fskyvyn suunnattom an paljon su urem m aksi . Hän osoittaa, m iten k ap ita listisen yhteiskuntajärjestyksen poistuttua  luonnolliset eläm äntavat pääsevät valloille  Ja ihm iskunta sen Johdosta vapaasti pääsee lisääntym ään. Täm ä lisääntym isen a litu inen kasvu el voi näkevissäm m e olevan ajan  kuluessa kohota kohoavan elättäm iskyvyn  rajojen yli, näh tävästi el ennen kuin m aapallon olem isen m ahdollisuudet sellaisenaan  lakkaavat olem asta.Tämän JohtAvan periaatteen ym pärille on tek ijä  liittän yt k irjaansa kerrassaan m lel- täkllnnlttävJä luonnontieteellisiä Ja ta lou dellisia  selityksiä, Joihin tutustum inen vaik u ttaa  v irk istävästi ja  tuoreita ajatuksia  k eh ittävästi. Hän osoittaa jo ltak in  darvi- nIsmin yksipuolisuuksia Ja «erehdyksiä ja  oso ittaa  yhteiskunnallisen kehityksen suuntien sopusoinnun koko eläm än kehityksen  kanssa. Sam oin kuin Ihminen on ehkä, korkein m uoto eläinten kehityksen sarjassa  on sosialistinen yhteiskuntam uoto. Jossa eläm isen oikeus ja  eläm isen nautinto on täyteen  kukkaansa k eh ittynyt, ehkä oleva alku yh teiskunnan korkeim m alle kehitysaknnalle.K irjansa syn tym isestä  Ja ajatuk sien sa k eh ittym isestä  lausuu K autsky kirjan esipuheessa seuraavasti:"Tässä k irjassa  palaan enslm äisen nuoruudenrakkauteni esineeseen tieteellisen  kirjallisuuden alalla, k& nsolttum lskysym yk- se e n, jo ta  enslm äinen teokseni käsitteli.Minusta oli tullut darvlnlialnen Jo a ik a isem m in kuin m arxilainen. Tutkin Darvlnia  tu lise lla  Innolla Jo silloin, kuin olin Marxiin nähden kylm ällä . Jopa hylkäävälläkin  kannalla. Enslm äinen kirjotussarja  "Dia so2 la- ie  Frage vom Standpunkt eines Kopfarbel- ters aus betruchtet” , (Y hteiskunnallinen k ysym ys henkisen työntekijän kannalta k a tsoen), Jonka ju lkaisin  Lefpziglläl&eesä "Volksst&at" lehdessä syys- Ja lokakuussa  1875 salan im ellä  "Sym m achos”, on aivan  epäm arxllalnen. Darvlnln ohella minua v ie h ätti silloin etenkin Buckle. Sam aan s i kaan kirjoitin W ienin N eustadtin "Glelc- heit*' lehteen kirjotussarja» " D a n in  Ja so-
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fllallsml*’ (n im etön), Jonka “V olksstaai lal* na»l m arras- Ja joulukuussa. K um m assakin k irjoitu ksessa  oli sam a pääm äärä, yh distää darvlnism i Ja sosialism i keskenään. EnsLmälBvssä nälätä k iihotuksista k äsitte lin  m althuslalsuutta , jo ta  darvln Naisena en voinut Jättää huom ioonottam atta. K um m inkin suoriuduin siitä  v ielä  silloin sosialistisen  arvostelun perinnäisellä tavalla. Mutta k u ta enem m än syvennyin d arvin is m llnt sitä  vähem m än tuo yleinen sosialistinen kanta  kan solttum lskysym yksessä voi tyyd yttää  minua. Sen, m itä etsin, löysin psraiten  Albert Langen teoksesta  "A rbelterfrage”, jo ta  seitsenkym m enluvulla  pidettiin suuressa arvossa puoluepiireissä. F ilosofina Ja polltik- kona Lange el tosin voinut m inua tyydyttää. Sitä esti jo sekin seikka, e ttä  Juuri silloin  olin kiihkeä Bychnerln koulukunnan m ukainen m aterialisti Ja sam alla  a ja ttelln  sangen  kap inallisesta  Taistelu katusuluilla Ja Pariisin kommunin mukainen, m utta  luonnollisesti voittoon päättyvä kapina olivat k iih keän ikävöim isen! esineinä. Silloin en voinut seurata sovintoon taipuvaa Kantin *)- veysopln kannalla olevaa Langca, sitä  vä hemmän. kun tutustuin vasta hänen k irjan sa kolm anteen painokseen, Jossa oli sangen  paljon m yönnytyksiä porvarilliselle k atsan tokannalle.Mutta minun täy ty i m yöntää, e ttä  sosia lism ilta  puuttui kansolttum istooria, e ttä  se el voinut asettaa  m itään om aa teoriaa  m ai th ula leuatta vastaan. Mitä sosia listisista k lrjotukslsta  — m yöskin Marxin ja  E n gelsin —  löysin tätä kysym ystä koskevaa, se joko ei vastannut kysym yksiini tai näytti m inusta vaillinaiselta, Jopa väärältäkln. M althus'en oppi darvlnlsm ln perustuksena  oli käynyt m inulle kum oam attom aksi totuudeksi, Ja sen syrjäyttäm inen sosia listisessa  teoriassa o li minun silm issäni suuri virhe. Koetin nyt., omin .voim in täyttää  teoriam m e  aukkoja ja  päästä sovintoon m althulaisuu- den kansaa. Luonnollisesti hylkäsin sen ta loustieteellisenä teoriana —  jo s hänen oppinsa olisi saanut m inut vakuutetuksi, en olisi Jäänyt sosia listiksi. M utta darvlnll&l-

sena tunnustin liika ka n soi tukkeen Johtavaa pyrkim yksen elim ellisessä  luonnossa. Siten syn ty i edelläm ainittu  k irja '‘E lnfluss der V olksverm ehrung au f  den Fortschrltc der Gesellschs.fV’ (V äestön lisääntym isen v a lk u -'  tu s yhteiskunnan k eh ityk seen ). Keväällä  1879 sa in  sen valm iiksi Ja Lähetin käsik irjoituksen BraunschwelgUn W. Brackelle, joka otti sen sangen ystävä llisesti vastaan Ja olisi kai kustantanutk in sen, e lle ivä t Hödelin Ja N obllingin laukaukset seurauksineen olisi Juuri sillo in  lopettaneet kaikkea Julkisia  sosia listista  k irja llisuu tta  Saksassa, K esti syksyyn 1$?9 ennenkuin sain kustantajan  kirjalleni, Joka ilm estyi tam m ikuussa 1880 W ienissä Ja k ie lle ttiin  heti Saksassa,
H eti sen jä lkeen Jouduin suhteisiin , Jotka saatto ivat m inut m ieskohtaiseen yh teyteen Marxin ja  Engelsin kanssa. V iim em ainitun k irja  D yhrlnglä vastaan oli jo vaikuttanut syvästi minuun. Aloin nyt parem m in käsittää m arxilaisuutta ja  koe. Un päästä täydellisesti ym m ärtäm ään si- . tä. Vuonna 1883 oli Jo niin kaukana, että voin perustaa aikakauskirjan "Die neu< Zelt” levittäm ään Ja sovelluttam aan m arxilaisuutta.
Tämä kehityskulku et voinut olla  vaiku ttam atta  kan solttum iskysym yetä kos< kevlin m ielipiteisiini, E! kuitenkaan s iten. e ttä  ollein yksinkerta isesti hyljännyt no Ja om aksunut toisia Jo Saatavissa Olevia. En löytänyt nyt parem m in kuin aikaisem m inkaan sellaisia, m itkä olisivat voineet täysin  tyydyttää minua. Mutta darvlnlsm ia Ja siten m yöskin kansoitta- m iskysym yketä koskevat m ielipiteeni Joutuivat m uutam ien tavoittelujen alaisiksi, kun tutkin niitä äsken saavutetun järjestelm ällisen  tiedon valossa. V ähltellei työskentelyni Johti m inut sille  kannalle  jo ta  tässä  k irjassa  edustan."
K eholtam m e kaik kia  tiedonhaluisia työ  Iäisiä hankkim aan itselleen  täm än arvok  kaan teoksen. Sen hin ta  on 81.00 Ja oi sitä  saatav issa  kaik issa puolueem m e klr  Jakau poissa.
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