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Oppikurssi sosialismissa
Laatinut ^ L C E R N O N L E z
/alaistaan Rand-koulun kirjnnvoihiolä^tyinä.

l ä k s y

Koulun luvalla Säbtnille mu^aeitu
i.

JOHDANTO
A. KURSSIN TAKKOTUS JA SUUN kyisen yhteiskunnan arvosteluna, yh
teiskunnallisen (uudestaan m uodosta
NITTE LV.
misen ihanteen a ja joukkojen todel
Tässä kurssissa tulem m e tutkim aan lisena liikkeenä — etenkin palkkatyö
kansainvälisen sosialistiin k keen edus tä is] uokan. (K atso H illquitln kirjaa
tam aa sosialism ia. Syrjäytäm m e kalk "Sosialismi teoriana ja käytännössä^',
ki runolliset, m ielikuvat, lahkolais- johdanto.) K urssim m e jak aan tu u kol
kom m unit, kokeilusi! rtolat ja utoo- meen .pääosaan: 1. Y hteiskuntakehi
pilliset suunnitelm at, P latonista RuS- tys. 2. Talousteoria. 3. Sosialismin
kinin siirtolaan saakka, Jotka p inta ihanne ja sosialistinen llfke.
Ensiksi koetam m e päästä ym m är
puoliset kirjailijat usein sekot tavat
täm ään, m itenkä inhim illinen yhteis
kansainväliseen sosialism iin.
Me tutkim m e sosialism ia yhteis kun ta syntyy — etsim m e pääsyitä,
kunnallisen edistyksen teoriana, ny joista johtuu toisiaan seuraavien ta-
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loude] liaten järjestelm ien kehittym i
nen ja rappeutum inen sekä niiden
yhteydessä olevien poliittisten, lailtieten, aiveydelllsten, uskonnollisten,
henkisten Ja m uitten yhteiskuntaelä
m in eri m uotojen m uuttum inen. T a
ru n yhteydessä joutuu käsiteltäväk
sem m e m aterialistinen historiankäsi
tys ja luokkatalsteluteoria.
Täm än jälkeen tutkim m e nykyistä
Järjestelm ää — kapitalistista — ly
hyesti silm äten sen alkuperää ja kas
vua Ja perlnpohjaisem m in eritellen
sen todellista toim intaa. Tässä ja k 
sossa otam m e käsiteltäväksem m e ky
sym yksiä sellaisia kuin tavaroitten
tuottam inen, hyödyke, hinta, arvo, pää
oma. työvoim a, palkat, yliarvo (vuok
ra. korko ja voitto), teollisuuspulat.
kilpailu ja keskittym inen, pääom an
akkum ulatsiooni
(kasaantum inen),
kapitalism in laajentum inen.
Lopuksi tutkim m e sosialistista lii
kettä — hiem an sen historiaa, laajem 
m in sen lopullista tarkotu sta, sen työ
ohjelm aa ja sen politiikkaa, joutuesraan ratkaisem aan kapitalistisen y h 
teiskunnan sille antam ia probleem eja.
K aiken aik aa on m eidän pidettävä
m ielessäm m e, e ttä sosialism i ei ole
K arl M arxin tai jonkun m uun keksi
m ä valm iiksi tehty suunnitelm a. Teo
reettiselta puoleltaan, tosiasioitten tie
teelliseltä selittäm lseltään ja käytän
nölliseltä puoleltaan se on luonnolli
nen tulos kapitalististen olojen vai
kutuksesta syntyneestä työläisten tie 
toisuudesta.
B. MUUTAMIA PÄÄPERUSTEITA.
R yhtyessäm m e tutkim aan yhteis
kunnallista kehitystä, m eidän on ta r
kastettava m uutam ia tieteellisen a ja t
telun pääperusteita.
•Tatkuva m uuttum inen kaikkeudes
sa. — M aailm ankaikkeudessa kaik
ki on aina m uuttum assa. Täm ä pitää
paikkansa täh ti- ja aurinkojärjestelmiin nähden. Itse m aapalloonkin, jo
kaiseen yksilölliseen olioon, kalkkiin
kasvi- ja eläinlajeihin. Sam oin m yös
kin kieliin, kirjallisuuteen, tieteisiin,
uskontoihin, m oraallsäädöksiin, taitei
siin, poliittisiin laitoksiin, taloudelli
siin Järjestelm iin nähden. Jonkun eri
koisen olion norm aalinen kehitys välttäm ättöm ästi Johtaa sen lopulliseen
tuhoutum iseen ja jonkun m uun syn
tym iseen sen tilalle. Todellisesti em
me pääse ym m ärtäm ään Jotakin seik
kaa, ellem m e tunne el ainoastaan sitä
m äärättynä aikana, vaan m yöskin sen
alkuperän ja sen tarkotuksen.

Syy Ja seuraus. — M uutokset eivät
tapahdu sattum alta. K aikissa sei
koissa on m äärätynlainen järjestys.
Jokainen tap ah tu m a välttäm ättöm ästi Johtuu edellisistä tap ahtum ista ja
välttäm ättöm ästi synnyttää uusia seu
rauksia. Mitä me kutsum m e t i e t ee 1.
liseksl laiksi tai luonnon
l a i k s i , on yksinkertaisesti sitä, kun
yhdistäm m e huom attavissa olevat to
delliset suhteet eri tapahtum ien syit
ten ja seurausten välillä. Sen m ah
dollisuuden tunnustam m en, että jo ta
kin tapahtuisi syyttä, tekisi tieteen
m ahdottom aksi. Viim eisen vuosisadan
kuluessa olemme tulleet havaitse
m aan. että täm ä pitää paikkansa
myöskin inhim illiseen toim intaan sa
moin kuin ulkonaiseen m aailm aan
nähden ja siten olem m e m uodostaneet
yhteiskuntatieteitä sam oin kuin fysi
kaalisia ja luonnontieteitä. Jos yhteis
kuntatieteet vielä eivät olekaan niin
selviä Ja varm oja kuin toiset, niin jo h 
tuu se siitä tosiasiasta, e ttä yhteis
kuntaeläm än ilm iöt ovat m onim utkai
sem pia ja vaikeim pia tutkia.
Alm* ja aatteet.-—M eidän koko hen
kinen eläm äm m e on yhteistulos ko
kem uksista — m eidän om asta ko
kem uksestam m e ja esl-isiem m e koke
m uksesta, joka on tullut osaksem m e
luonnollisen vaiston, tottum uksen ja
tiedon muodossa, jo ta opim me van
hem m iltam m e. Aine on olemassa, tie
däm m e sen tai ei. A atteilla ei ole
Itsenäistä olem assaoloa; ne ovat m ei
dän herm ostossam m e tai aivoissam m e
toim ivan aineen kuvastusta tai tulos
ta. Tutkiessam m e inhim illisiä toim in
toja. m eidän on siis selitettävä a a t
teita aineen kautta, eikä aineita a a t
teitten kautta. T äm ä on m aterialis
tinen tai tieteellinen järjestelm ä, ero
tuksena ideologisesta m enettelystä.
Ihm inen ja eläin. — Ihm inen on
eläin, kaikista eläim istä täydellisin ja
korkeim m alle kehittynyt. E räissä suh
teissa ihm inen m uistuttaa sangen lä 
heltä eläintä; eräissä toisissa suhteis
sa se suuresti eroaa kaikista niistä.
Monella tavalla ihm inen m uistuttaa
apinaa enem m än kuin hevosta tai tii
keriä. Mikä kaikista eniten erottaa
ihmisen kaikista m uista eläim istä?
Onko se Järjen om aam inen? Ei. m uu
tam illa eläim illä on m elkein yhtä k o r
kealle kehittynyt Järki kuin alem m al
la asteella olevalla ihm isellä. Onko
se siitä tosiasiasta Johtuva, että ihm i
nen on yhteiskunnallinen olio? Ei a i
van. sillä usea m uukin eläin on yh
teiskunnallinen — esim. m ehiläiset.
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m uurahaiset, m ajavat, jossain m ää
ri n sudet, apinat, jo tk u t linnut jne.
K uitenkin täm ä vastaus vie lähem 
m äksi totuu tta. Inhim illinen yhteis
kunta erlttäytyy k alk ista elälnyhteiskunnista enem m än kuin näm ä erlttäytyvät toisistaan. T äm ä jo h taa vas
taukseen: 1. Ihm isellä yksinään on
ajatuksellisia m ielteitä esiintuova puheäänellinen puhe; sen sijaan eläin
ten ään et ilm aisevat vain m uutam ia
tunteita, kuten nälkää, rakkautta, vi
haa, pelkoa, tuskaa; ihm inen voi
my tiskin k äyttää sanoja kuvaam aan
esineitä, v e rrata tap ah tu m ia Ja lau
sua m ielipiteitä. 2. Vain Ihminen
keksii työvälineitä tuotan
t o a v a r t e n . Jo tk u t eläim et voivat
kyllä k äyttää työk aluja ja voivat tuot
taa. kuten k e rä tä ruokavarastoja, lait
taa asum uksia y m , m utta m ikään
eläin ei risaa teh dä työvälineitä tuo
tantoa varten. Ihm isen järjen kor
keam pi kehittym inen on epäilem ättä
tulos hänen puheensa käyttäm ises
tä, työvälineitten keksim isestä ja käy
töstä. Täm ä tekee Inhim illisen yhteis
kunnan täydellisem m äksi ja edisty ksellisem m äksi, vastakohdaksi vaisto
maiselle Ja m elkein m uuttum attom al
le yhteiskuntajärjestelm älle, jonka
om aavat m ehiläiset, m uurahaiset, m a
javat ym,
K ohdelluista kellitystä,—M eidän on
eritettävä kaksi lajia perintöä ja kaksi
niihin yhdistynyttä kehityslajia. Sa
nom me, että ihm inen perii pitkät sää
ret tai vahvat lihakset tai älykkäät
silm ät vanhem m iltaan. Täm ä on or
gaanista, elim ellistä perintöä. Sanom 
me myöskin, että ihm inen perii om ai
suuden Isältään tai joltakin toiselta.
Täm ä on varsin toisenlaista perintöä.
Viimeksi m ainitun laisessa m erkitykses
sä me perim m e esim erkiksi tieteelli
siä aatteita tai uskonnollisia m ietteitä
vanhem m iltam m e. K asvi- Ja eläinla
jit kehittyvät ainoastaan e l i m e l l i 
s e n k e h i t y k s e n kautta. Y m pä
ristöönsä vähem m än soveltuvat yksi
löt kuolevat ennenaikojaan; lajit li
sääntyvät parem m in soveltuvista jäl
keläisistä; siten kukin seuraava polvi
perii suurem m assa m äärässä niitä eli
mellisiä om inaisuuksia, — voimaa,
nopeutta, rohkeutta tai varovaisuutta,
älykkyyttä, erikoisia elim iä tai vais
toja ym. — jotka ovat edullisim pia
oleviin oloihin. E päilem ättä ihm inen
kin on täm än elim ellisen kehityksen
alainen: m utta se on lilan hidasta,
jo tta sen huom aisi m uutam assa sadas
sa sukupolvessa. Ihm inen edistyy
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pääasiassa y h t e i s k u n n a l l i s e n
k e h i t y k s e n kautta. N ykyaikaisen
hevosen ja sen sukupuuttoon kuolleen
esi-isän, vlisikavioisen “eohipp uksen”
välinen eroavaisuus On kokonaan eli
m ellistä eroavaisuutta. Sivistyneen ih 
misen Ja hänen alkuperäisen raak a lais-esi-Isiensä välillä on varsin vähän
elim ellistä eroavaisuutta; pääeroa vai
suudet ovat tietoisuudessa, tunteissa,
tottum uksissa, tavoissa, laeissa jne..
Joita on koottu ja m uokkailtu sekä
luovutettu sukupolvesta sukupolveen.
T äm ä yhteiskunnallinen kehitys, niin
erilainen ja niin paljon nopeam pi eli
m ellistä kehitystä, on ollut m ahdol
lista työvälineitten ja puhekielen
kautta.
Y hteiskunnallinen kehitys. — Sam a
ten kuin biologistl (elim lllisen eläm än
ja elim istöjen tu tk ija )o ttaa selville eli
mellisen kehityksen laeista, tark asta
m alla ja vertaam alla kasveja ja eläi
miä, sam oin soslologlstl {yhteiskunta
eläm än tu tk ija) ottaa selville yhteis
kunnallisen kehityksen lakeja, tark as
tam alla ja vertaam alla inhim illisen
eläm än tosiseikkoja, m enneitä ja ny
kyisiä. Tässä tarkastelussa me huo
m aam m e eräänlaisen norm aalisen ke
hu ysjärjestyksen, Jota kaikki ihm iset
pyrkivät seuraam aan. Esim erkiksi:
M uutam at tam m ipuut kuolevat ennen
kuin kypsyvät; m uu tam at kuihtuvat
valon ta) hedelm ällisen m aaperän
puutteessa; kuitenkin me näem m e
eräänlaisen norm aalisen kasvujärjestelm än, jota kaikki tam m et pyrkivät
seuraam aan, terhosta ylöspäin. N iin
pä m uutam at ihm isrodun h aarat ovat
edistyneet nopeam m in kuin toiset; ke
hitys on nopeistunut tai taantunut tai
jonkun verran m uu ttunut kun jokin
kansa on voittanut tai m uuten vai
k uttanut ylem m ällä tai alem m alla as
teella olevaan toiseen kansaan; m utta
ne ovat kaikki pyrkineet seuraam aan
varm aa Järjestystä raak a la Is uudesta
sivistykseen.
Luonnon- ja yhteisien n nalli set tie
teet. — L uonnontleteitten tehtävänä
on tu tk ia kasvien Ja eläinten todellis
ta eläm ää sekä yksilöinä että lajeina;
p äästä selville niitten kehityksen nor
m aalisesta pyrkim yksestä; Ja selittää
poikkeukset, jotka ovat syntyneet eri
koistilanteista erikoistapauksissa. Y h
teiskunnallisten tai historiallisten tie
teitten tehtävänä on tu tk ia Ja verrata
ihm isen yhteiskuntaeläm än tosiseik
koja, m enneitä ja nykyisiä; löytää ke
hityksen norm aalinen kulku; osottaa,
m itkä erikoiset tilanteet ovat alheut-
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taneet täm än tai tuon yhteiskunnan
kehittym ään tavalla, joka hiem an
poikkeaa toisista; Ja siten saattaa m ei
dät käsittäm ään niitä voim ia, jotka
toim ivat yhteiskunnassa, jossa me
eläm m e.
Tieteen "käytännöllinen” tai hyö
dyllinen käyttö riippuu suuresti siltä,
että se saattaa m eidät ym m ärtä
m ään m itenkä olot ovat m uodostuneet
siksi kuin ovat, m iten se au ttaa meitä,
enem m än tai vähem m än selvästi edel
täk äsin näkem ään, miksi ne ovat
m uuttum assa, vieläpä m uokkaam aan
niitten tulevaa kehitystä, m uuttam alla
niitä olosuhteita, joiden alaisina ne
toim ivat. Siten m eidän tieteellinen ymm ärtäm lsem m e kasvi- ja eläinlajeista
on lisännyt m eidän voim aam m e luoda
uusia kot)kasvilajeja ja eläim iä, ta r
peittem m e m ukaisesti. Sam alla ta 
valla, m itä parem m in ym m ärräm m e
inhim illisen yhteiskunnan kehityksen
nykyiseen m uotoonsa, sitä. parem m in
voim m e osuttaa sen tulevaa suuntaa ja
Johtaa sen urille, jotka ovat edullisim 
pia thm isonnelle. V aikka Ihmisen yh
teiskunnallinen kehitys m uinoin oli
m elkein yhtä sokeata ja tiedotonta
kuin kasvien ja eläinten elim ellinen
kehitys, historiallisen tieteen tutkim i
nen on nykyään tekem ässä yhteiskun
takehityksen itsetietoiseksi ja tarkotuksenm ukalseksi. Sen sijaan, että
ajautuisim m e virran m u k an a, alam m e
nyt olla kykeneviä ohjaam aan kul
kuam m e.
l . t l i EMISOH.I KITA.
Seuraa via, varsinaisia luentoja var
ten olisi edullista, että luento- ja keskusteluseuralaiset jakaisivat kullekin
luettavaksi mm . seuraa via teoksia,;
K autsky, Siveyaoppi (aluksi tu tu stu t
tava osaan. Joka kosket tel ee m ateria
listista. . historiankäsitystä). -Engels,
Perheen Ja yksityisom aisuutfen alkuperä (alkuosa), Bebel. Nainen ja sor
siahsm i (alkuosa), Brilsehe, Ihm isen
polveutum inen, Meyprs, M aailm an luo
«0t

i

•{.

minen, Svante A rrhenius, M aailm ojen
kehitys, ja Jos suinkin on saatavissa
M aailm an H istorian ensi niteen t ja
2 luku.
Kukin oppilas voi lukeakseen saa
m ansa teoksen perusteella valm istaa
kysym yksestä pienehkön esitelm än Ja
esittää sen seuran kokouksessa. E si
telm än, sam oin kuin täm än kurssin
perusteella on sen jälkeen keskustel
tava. Seuraavien luentojen yhteydes
sä. Jotka yksityiskohtaisem m in käsitte
levät tässä johdannossa olevia seikko
ja, m ääritellään tarkem m in sivut, jois
ta kuhunkin kysym yksessä olevaan
kohtaan saa parhaiten lisätietoja.
K eskustelu- ja luentoseurojen on nyt
vain ripeästi valm istuttava toim intaan.
Ensi 3a k e nissit julaistaan jo kaksi
luentoa.
lv ES K r ST EI .TA VAKSI.
1. Onko kahdeuneukym m enen vuo
sisadan työläiselle ajan h u k k aa tutkia
ihm isrodun aikuisim pia vaiheita? E l
lei, 'Hiin m iksi ei ?
2. Koeta m uistella ulkoa täm än
kurssin pääasiallinen jako, (joka se
lostettiin täm än luennon alussa).
3. •E sim erkillä valaise väite, että Jon
kin olion luonnollinen kehitys johtaa
sen om aan häviäm iseen.
4. Onko yksilöllisen ihm isolennon
teoilla syltä? E sitä esim erkkejä. .
5. M yönnätkö, että kaikki m eidän
nykyiset käsityksem m e johtuvat koke
m uksesta? Älä hyväksy tätä väitettä,
ajattelem atta sitä perusteellisesti.
6. M itkä ovat pääeroavaisuudet m e
hiläisten tai m uurahaisten ja inhim il
lisen yhteiskunnan välillä?
?. E ro ta yhteiskunnallinen kehitys
elim ellisestä kehityksestä.
8., Millä tavoin .puhekieli ja työväli
neitten käyttö ja keksim inen on a u t
tan u t - ihm istä kehittym ään erilailla
kuin,, eläin? M ikä on eroavaisuus ih 
misen su irtaantum isesta ym päristöönsä
ja eläim en su h taantum isesta om aan
ym päristöönsä?
£.
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