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Karl Kautsky 60 vuotias
Y k si Saksan sosialidemokratian,
voipa sanoa koko nykyisen punai
sen internationalen huomattavim
pia henkilöitä on ehdottomasti
Karl Kautsky. — Kun Kautsky 16
p. lokak. 1914 täytti 60 vuotta,
kuuluu hän siis jo myös sosialide
mokratian vanhoihin esitaistelijoi
hin.
Kautskyn suuruus ei ole siinä,
että hän olisi loistanut mainiona
puhujana, myöskään parlamenttipolilikoitsijana ei hän, ollen “ vie
ras" Saksassa, ole voinut tehdä
suurtöitä, yhtä vähän on hän hank
kinut mainetta tiedemiehenä uusien
käänteentekeväin oppien tai tieteel
listen järjestelmäin perustamisella.
Yhtäkaikki pidetään häntä kuiten
kin Saksan puolueen keskuudessa
samoinkuin koko sosialistisessa
maailmassa tieteellisen sosialismin
“ paavina’ , kuten häntä kerran lei
killä alettiin nimittää.
Tämä tahtoo sanoa, eitä Kautsky
on se mies, joka perinpohjin hallit
see nykyajan sosialistista tiedettä.
Hän ei ainoastaan tunne tieteellisen
sosialismin teoriaa, sellaisena kuin
M arx ja Engels sen määrittelivät,
vaan on hän myös sen tunnetuin ja
kansantajuisin tulkki. Sen ohessa
on hän perillä sosialismin histori
asta kuten vain harvat, aina kau
kaiseen vanhaan aikaan asti. Yhtä
tarkka tuntemus on Kautsky 11a uusiaikaisen työväenliikkeen histori
asta, s. o. uusiaikaisen sosialismin
päätekijästä. Hänen tavaton tieto
määränsä kaikesta, mikä työväen
liikettä koskee, selittää sen seikan,
että sekä Saksasta että muista
maista tämän tästä käännytään hä
nen puoleensa, kysyen hänen neu
votaan ja mielipidettään. Viimek
si elokuussa 19 13 kysyivät Hollan

nin toverit Kautskylla, oliko siellä
sosialistin mentävä ministeristöön.
Tieteellisen sosialismin pätevänä
tulkitsijana on Kautsky koettanut
tehdä Marxin ja Engelsin perusta
vat opit laajoille kansankerroksille
ymmärrettäväksi ja helpommin kä
sitettäväksi. Marx— Engelsin ta
loudellisten ja historiallis-filosofisten oppien — materialistisen histo
riankäsityksen — pohjalta on
Kautsky tutkinut ja valaissut ko
konaisen joukon taloudellisia, po
liittisia, yhteiskunnallisia, siveysopillisia, luonnontieteellisiä ja his
toriallisia kysymyksiä. Useita tuol
laisia kysym yksiä saattoivat M arx
ja Engels ainoastaan sivumennen
kosketella. Monissa kohdin on hei
dän oppeihinsa jäänyt aukkoja,
koska heiltä puuttui aikaa tutkiak
seen kaikkea perinpohjin. Osan
tuosta täydennystyöstä on Kautsky
ottanut suorittaakseen.
Kautskyn teokset ovat siten
muuttuneet kansainvälisiksi kuten
hänen suuren mestarin sakin. Mar
xin, tuotteet. Mainittakoon niistä:
Saksan sos.-dem. puolueen ohjel
man selitys, joka on julaistu nimel
lä “ Erfurtin ohjelma” ; “ Maatalous
kvsymys” ; “ Kristinuskon alkupe
rä” ja "Lisääntyminen luonnossa
ja yhteiskunnassa” . Paraillaan val
mistelee Kautsky kansanomaista
julkaisua Marxin teoksista. "P ä ä 
oma” tehdään, mikäli mahdollista,
helppotauusemmaksi ja täydenne
tään sitä uudemmilla numeroilla.
Tämä painos alkaa ilmestyä ensi
vuoden alusta.
Vuodesta 1S83, siis jo 30 vuotta,
on Kaiit=kv oliot tohtivana toimit
ta inna "^ette Zeit” issä. Saksan sosinlirlemnkratisen puolueen tieteel
lisessä äänenkannattajassa, jonka
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hän yhdessä Ed. Bernsteinin kans
sa perusti. Lehden arvo on kautta
koko maailman sosialistien keskuu
dessa tunnustettu, ja se sisältääkin
suuren, kukaties suurimman osan
siitä paljosta työstä, mitä Kautsky
jo on ehtinyt tekemään.
Vaikkakin Kautsky elää tiede
miehen syrjään vetäytynyttä elä
mää, on lian siitä huolimatta luoksepäästävä ja avulias. — Hänen
ja August Bebelin välinen ystä
vyys oli hyvin harras, he olivat ai
van kuin omaisia. Nuo molemmat
vanhukset saattoi usein nähdä kä
velemässä Friedenaussa. varsinkin

sunnuntaisin, jolloin Bebel oli va
paa edustajatoimestaan. Bebel oles
keli tavallisesti ainoastaan valtio
päiväin koossaoloajan Berliinissä
ja asui silloin Schönebergissä,
Friedenaun läheisyydessä, missä
Kautsky on asunut monia vuosia.
Kautsky on syntynyt 1854 Fragissa (Böhmi— Itävalta). Hänen
suvussaan sanotaan virtaavan puo
lalaista, tshekkiläistä, italialaista
ja saksalaista verta. Hän on siis
myöskin syntyperältään yhtä kan
sainvälinen kuin maailmankatso
muksensa ja henkensä laadun puo
lesta.
M. M.
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