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Kirjallisuutta
Canadan kapi tul isin in M rt oria Ilmestyy
näinä päivinä englanninkielisenä Kerr Ja
Co:n kustannuksella. Tov, Gustavus Meyer*,
Joka on kirjott&nut tunnetun teoksen "Hletory ofGreat American Fortunen”, on viime
vuosina koonnut aineksia aa mäti ai se lie teok
selle, Joka käsittää Canadan rikkauksien
ryöstämistä suurkapitalistien käsiin, Cana*
dae taloudellisesta kehityksestä on m eillä
tähän asti ollut varsin niukkoja tietoja.
Päättäen siltä tavasta, m illä tov. Moyers
on suorittanut Amerikan rikkaitten histo
rian k IrJottamisen, voimme otaksua, että
Can&daa. käsittelevästä kirjasta tulee yhtä
luokkatletolnen Ja m leltäklinnlttävä teos.
Eiköhän Työkansa ryhtyne toim enpiteisiin
kirjan euomennuttamfeekel. Sillä pitäisi
olla kalkki edellytykset levitä laajalle Ca
nadan suomalaisten keskuuteen Ja rajan
tällekin puolelle, Se epäilem ättä m yös m uo
dostaisi huom attavan välineen sosialistisen
valistustyön levittäm isessä,
“Ikuisessa yössä*’» Työm ies Hmattaa, että
sen kustannuksella ilm estyy piakkoin alku
peräinen suomalainen novelli, joka kuvaa
amerikalalsten kaivostyöläisten elämää.
Kirjan kJrjottaja on hyvin tunnettu Am e
rikan suom alaisille työläisille. Hän on San
teri Mäkelä» entinen Työmiehen toim ittaja
ja monivuotinen luotettu puoluetoveri. San
teri Mäkelä on viime vuosina oleskellut
Suomessa olleti m, m, useita eri kertoja
eduskunnan jäsenenä, Ne» jotka muistavat
tov. Mäkelän lukuisia kirjotuksia Ameri
kan lehdissä sekä Julkaisuissa Ja niiden v il
kasta tyyliä, tietävät, että hänen novellis
tansa tulee virkistävä lisä m eikäläiseen
kaunokirjallisuuteen.
Lisääntyminen Ja kehitys luonnossa Ja tnloudesaa. Suomessa Ilm estyvä sosialistinen
kirjallisuus menee usein silm iem m e ohi, li
man että siihen kiinnitetään sanottavaa
huomiota. Missä lienee syy tähän, on valkeanlaista. sanoa. Taitaa sitä olla sysissä
kuin sepissäkin. Suomen sosialistlaetkaan
kustannusliikkeet eivät näytä katsovan tar
peelliseksi kiinnittää meihin amerlka)nisiin
senkään verran huomiota, että lähettäisivät
kirjojansa tänne 11motot tavaksemme. Ei
vät tee sitä edes kohteliaisuudenkaan vuok
si, vastapalvelukseksi siitä, että me täältä
aina lähetämme kirjojam m e heille. Tietysli he eivät m yös Ilmolta lehdissämmo
kirjoistaan. Tämä kaikki vaikuttaa sitä 
kin, että moni tärkeä Suomessa ilm estynyt
kirja Jää huomaamattamme.
Sillä lailla kävi osaksi sillekin teokselle,
Johon tässä haluaisimme kiinnittää luki
joittemme huomion. Se on Karl Kautsky»
kirjoittama kirja “Lisääntyminen Ja kehi
tys luonnossa ja taloudessa*'. Se ilmestyi
saksankielisenä Jo vuonna 1910 ja suomen
kielisenä vuonna lS li, — J. Karin suomen
tamana. Tämä suomenkielinen painos on
Jäänyt ainakin am erlkalalsllta suom alaisil
ta ilman erikoista huomiota. Ja kuitenkin
on kirja epäilem ättä parhaita yhteiskunnal
lista kysym ystä valaisevia teoksia, mitä
meidän kielelläm m e on saatavana.
1890 luvulla julkaisi Kautsky teoksen ni
meltä "Volksvormehrunjt” , — "Väestön li
sääntyminen", — Jossa hän esiintyi m elko
lailla m althuslalsta kantaa puolustavana
väestökysymyksessä. Tästä seikasta on m o
nessa sosialistissa, Joka on tottunut otta
maan käsityksensä valmiina ensimäleestä

Jonkun auktoriteetin kirjoittam asta kirjas
ta, pysynyt sellainen käsitys, että m althuslainen yhteiskuntateoria on jotakin sosia
listista Ja pätevätä kansantaloustieteellises
sä suhteessa. Mikään ei olo harhaanjohtaa
vampl kuin sellainen luulo. Viime vuosi
kym m enien luonnontieteelliset tutkim ukset
ja suunnaton edistys kaikenlaisen taloudel
lisen toiminnan alalla ovat lyöneet kumoon
M allituksenkin teorian monen muun kanssa
ja Kautsky myöhempinä vuosinaan edisty
vien tutkim ustensa rinnalla pakottul oleel
lisesti muuttamaan käsityksensä tässä suh
teessa.
Tuloksena hänen tarkistetuista m ietelm is
tään Ja tutkim uksistaan on m eillä nyt tä
m ä kirja, Joka tässä on tarkastettavanam 
me.
Kirjan alussa tekijä tarkoilla tilastoilla
esiintuo erään väitteen, Joka sellaisenaan
lyö Jalat ma Uh uslalsuuden alta. Hiin osoit
taa, että maapallon väestö el suinkaan li
säänny. vaan suhteellisesti vähenee, johon
vaikuttavat nykyisen yhteiskuntaeläm äm m e
UikarasJttuminen, köyhyys Ja sen seurauk
set. K apitalistinen Järjestelm ä sellaisenaan
on Ihmiskunnan hävittäjä. Sam alla kertaa
kuitenkin tuotantotapojen kehitys luo uusia
eläm änm ahdollisuuksia Ja tekee maapallon
elättäm fskyvyn suunnattoman paljon suu
remmaksi . Hän osoittaa, miten kapitalis
tisen yhteiskuntajärjestyksen poistuttua
luonnolliset eläm äntavat pääsevät valloille
Ja ihm iskunta sen Johdosta vapaasti pääsee
lisääntym ään. Tämä lisääntym isen alitui
nen kasvu el voi näkevissäm m e olevan ajan
kuluessa kohota kohoavan elättäm iskyvyn
rajojen yli, nähtävästi el ennen kuin m aa
pallon olemisen mahdollisuudet sellaisenaan
lakkaavat olemasta.
Tämän JohtAvan periaatteen ympärille on
tekijä liittänyt kirjaansa kerrassaan m leltäkllnnlttävJä luonnontieteellisiä Ja talou
dellisia selityksiä, Joihin tutustuminen vai
kuttaa virkistävästi ja tuoreita ajatuksia
kehittävästi. Hän osoittaa joltakin darvinIsmin yksipuolisuuksia Ja «erehdyksiä ja
osoittaa yhteiskunnallisen kehityksen suun
tien sopusoinnun koko eläm än kehityksen
kanssa. Samoin kuin Ihminen on ehkä, kor
kein muoto eläinten kehityksen sarjassa on
sosialistinen yhteiskuntamuoto. Jossa eläm i
sen oikeus ja elämisen nautinto on täyteen
kukkaansa kehittynyt, ehkä oleva alku yh
teiskunnan korkeimmalle kehitysaknnalle.
K irjansa syntym isestä Ja ajatuksiensa ke
hittym isestä lausuu K autsky kirjan esipu
heessa seuraavasti:
"Tässä kirjassa palaan enslmäisen nuo
ruudenrakkauteni esineeseen tieteellisen kir
jallisuuden alalla, k&nsolttumlskysymykse e n, jota enslmäinen teokseni käsitteli.
Minusta oli tullut darvlnlialnen Jo aikai
semmin kuin marxilainen. Tutkin Darvlnia
tulisella Innolla Jo silloin, kuin olin Marxiin
nähden kylm ällä. Jopa hylkäävälläkin kan
nalla. Enslmäinen kirjotussarja "Dia so 2 laie Frage vom Standpunkt eines Kopfarbelters aus betruchtet” , (Yhteiskunnallinen ky
sym ys henkisen työntekijän kannalta k a t
soen), Jonka julkaisin Lefpziglläl&eesä
"Volksst&at" lehdessä syys- Ja lokakuussa
1875 salanim ellä "Symmachos”, on aivan
epämarxllalnen. Darvlnln ohella minua vie
hätti silloin etenkin Buckle. Samaan s i 
kaan kirjoitin Wienin Neustadtin "Glelcheit*' lehteen kirjotussarja» "D anin Ja so-
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fllallsml*’ (nim etön), Jonka “Volksstaai lal* sena tunnustin liika ka n soi tukkeen Johtavaa
na»l m arras- Ja joulukuussa. Kum m assa pyrkim yksen elim ellisessä luonnossa. Siten
kin kirjoituksessa oli sam a päämäärä, yh syntyi edelläm ainittu kirja '‘Elnfluss der
distää darvlnismi Ja sosialism i keskenään. Volksvermehrung au f den Fortschrltc der
EnsLmälBvssä nälätä kiihotuksista käsittelin Gesellschs.fV’ (Väestön lisääntym isen valk u -'
m althuslalsuutta, jota darvln Naisena en voi tus yhteiskunnan kehitykseen). Keväällä
nut Jättää huomioonottamatta. Kummin 1879 sain sen valm iiksi Ja Lähetin käsikirjoi
kin suoriuduin siitä vielä silloin sosialistisen tuksen BraunschwelgUn W. Brackelle, joka
arvostelun perinnäisellä tavalla. Mutta ku otti sen sangen ystävällisesti vastaan Ja oli
ta enemmän syvennyin d arvin is m llnt sitä si kai kustantanutkin sen, elleivät Hödelin
vähemmän tuo yleinen sosialistinen kanta Ja Nobllingin laukaukset seurauksineen olisi
kansolttum lskysym yksessä voi tyydyttää Juuri silloin lopettaneet kaikkea Julkisia
minua. Sen, mitä etsin, löysin psraiten Al sosialistista kirjallisuutta Saksassa, Kesti
bert Langen teoksesta "Arbelterfrage”, jota syksyyn 1$?9 ennenkuin sain kustantajan
seitsenkym m enluvulla pidettiin suuressa ar kirjalleni, Joka ilm estyi tam m ikuussa 1880
vossa puoluepiireissä. Filosofina Ja polltik- W ienissä Ja kiellettiin heti Saksassa,
kona Lange el tosin voinut minua tyydyttää.
sen jälkeen Jouduin suhteisiin, Jot
Sitä esti jo sekin seikka, että Juuri silloin kaHeti
saattoivat minut m ieskohtaiseen yh
olin kiihkeä Bychnerln koulukunnan m ukai teyteen
Marxin ja Engelsin kanssa. Vii
nen m aterialisti Ja sam alla ajattelln sangen
em ainitun kirja Dyhrlnglä vastaan oli
kapinallisesta Taistelu katusuluilla Ja Pa m
jo
vaikuttanut
syvästi minuun. Aloin nyt
riisin kommunin mukainen, m utta luonnol paremmin käsittää
m arxilaisuutta ja koe.
lisesti voittoon päättyvä kapina olivat kiih Un päästä täydellisesti
ymmärtämään sikeän ikävöimisen! esineinä. Silloin en voi . tä. Vuonna 1883 oli Jo niin
että
nut seurata sovintoon taipuvaa Kantin *)- voin perustaa aikakauskirjankaukana,
neu<
veysopln kannalla olevaa Langca, sitä vä Zelt” levittäm ään Ja sovelluttam"Die
aan
mar
hemmän. kun tutustuin vasta hänen kirjan
sa kolm anteen painokseen, Jossa oli sangen xilaisuutta.
Tämä kehityskulku et voinut olla vai
paljon myönnytyksiä porvarilliselle katsan kuttam
atta kansolttum iskysym yetä kos<
tokannalle.
kevlin
mielipiteisiini, E! kuitenkaan si
Mutta minun täytyi myöntää, että sosia
että ollein yksinkertaisesti hyljännyt
lism ilta puuttui kansolttumistooria, että se ten.
no
Ja
omaksunut
Jo Saatavissa Ole
el voinut asettaa mitään omaa teoriaa via. En löytänyt toisia
nyt paremmin kuin ai
m ai th ula leuatta vastaan. Mitä sosialistisis kaisemminkaan sellaisia,
m itkä olisivat
ta klrjotukslsta — myöskin Marxin ja E n voineet täysin tyydyttää minua.
Mutta
gelsin — löysin tätä kysym ystä koskevaa, darvlnlsm ia Ja siten myöskin kansoittase joko ei vastannut kysym yksiini tai näytti m iskysym yketä koskevat mielipiteeni Jou
m inusta vaillinaiselta, Jopa väärältäkln. tuivat muutamien tavoittelujen alaisiksi,
Malthus'en oppi darvlnlsmln perustuksena
tutkin niitä äsken saavutetun jär
oli käynyt minulle kumoamattomaksi totuu kun
ällisen tiedon valossa. Vähltellei
deksi, Ja sen syrjäyttäm inen sosialistisessa jestelm
työskentelyni
Johti minut sille kannalle
teoriassa oli minun silm issäni suuri virhe. jota tässä kirjassa
edustan."
Koetin nyt., omin .voimin täyttää teoriamme
aukkoja ja päästä sovintoon m althulaisuuKeholtamme kaikkia tiedonhaluisia työ
den kansaa. Luonnollisesti hylkäsin sen ta Iäisiä hankkim aan itselleen täm än arvok
loustieteellisenä teoriana — jos hänen op kaan teoksen. Sen hinta on 81.00 Ja oi
pinsa olisi saanut m inut vakuutetuksi, en sitä saatavissa kaikissa puolueemme klr
olisi Jäänyt sosialistiksi. Mutta darvlnll&l- Jakau poissa.
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Kansikuva: Lapsityö.
Keskiluokka ja progressivianl, klrj. F. Bobn.
Tieto on valtaa, runo, kirj. J . Kotiranta.
Kuinka puoluettamme hoidetaan,
Hiilenkaivajain konventioni.
Demokraattien raharefonni,
Työväen opisto, — sen edut ja viat.
Kiertokatsaus.
Taistelutantereelta.

Orjantappuroita. Kuvaus Canadasta.
Isänmaanrakkautta, novelli.
Kirjallisuutta.

