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Lassallen kirjeitä Marxille
" D ie  Neue Zeitiin”  toimittanut ja  selityksillä varustanut 

E D U A R D  BER N STEIN  

( S Ä K E N I E N  S U O M E N N O S )

Friedrich Engelsin jälkeenjät- 
täinien paperien joukosta on 
löytynyt muutamia Ferdinand 
Lassallen Marxille kirjottamia 
kirjeitä, jotka varmastikin ovat 
jääneet Engelsiltä huomaamatta, 
kun hän Lassallen Marxille ja 
itselleen kirjottaniat kirjeet jär
jesti erikoissäilöön, ja jotka sen. 
vuoksi ovat myöskin jääneet jul
kaisematta Franz Mehringin 
toimittamassa näitten kirjeitten 
kokoelmassa. Kun nämä kir
jeet kuitenkin ovat sangen niiel- 
täkiinnittäviä ja muodostavat 
suurmerkityksellisen lisän siihen 
aineistoon, jonka mukaan saam
me suurta valoa Lassallen toi
mintaan ja ajattelutapaan, julkai
semme ne tässä. Kirjeitä on 
kaikkiaan viisi ja julkaisemme ne 
aikajärjestyksessään sekä pie
nehköillä selityksillä varustettui
na.

E n s i  m  siilien  k ir je .

Täm ä. kestillä. IS 49 kirjotettu  kirje, 
on lähetetty  M u llille  Pariisiin. Kun 
"N eue Ithelnische Zeitung" oli la k 

kautettu ja  kun hän senja Ikeen oli 
lyhyeh kön  aikaa o leskellut F ran kfu rt 
a. M., m uutti M arx kesäkuussa 1849 
Pariisiin, Jossa odotettiin vallan kum o
uksen uutta puhkeam ista, m utta jon 
ka kesäkuun 13 päivän onneton m ie- 
Icnosotus lykkäsi epäm ääräiseen a i
kaan. Hiin oli, kuten hän kesäkuun 
7 päivänä 1849 FngelsILle k irjon i, 
käyttän yt viim eiset "N eue Kitein is
olle Zeitungilla" saapuneet rahat leh
den m aksusitoum uksien lunastam i
seen, ja  sen kautta oli itse joutunut 
taloudelliseen ahdinkotilaan  Ja oli 
p yytänyt Engelsiä koettam aan h an k
kia hänelle jostakin  rahaa. M utta 
kun Engels silloin oli m atkoilla  ja  k ii
reellisissä hommissa, oli M arx, kuten 
tästä Lassallen k irjeestä  selviää, teh 
nyt sam anlaisen pyynnön Lassallelle, 
F reiligrath llle  ja  toisille aateto vereil
leen. O taksuttavasti täm ä tuntui h ä 
nestä sangen tuskalliselta, jonkavuok- 
si hän ei tahtonut pitää rahaa avus
tuksena, vaan, kuten Kassalle painos
taa, piti sitä  1'etum aksuna" —  oikeas
taan osam aksuna hänelle tulevasta 
p alkkiosta puolueen palveluksessa 
suorittam astaan k irjallisesta  työstä. 
Tässä m ielessä n äyttää Lassollekin  to i
mineen k erä ysp nuhassaan. K un hän 
ei ollut siinä asem assa, että itse olisi 
om ista varoistaan voinut antaa vä lttä 
m ättöm äksi katsotun sum m an, kokosi 
hän henkilöiltä, Jotka olivat puolueen 
Jäseniä tai lähelläolevla, ja  koettaa
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hänelle om inaisella k ielellä  ja  vä itteil
lä  M arxille selittää o ikeaksi sen ta- 
van. jo lla  hän rahat hankki. Kun 
1.napalle kirjeessään lokakuun 24 p. 
1841) ljulaistunu. M ehringin toim itta
m assa kokoelm assa) ei kertaakaan 
enää m ainitse tästä  seikasta, on o tak 
suttavista, että M arxilla ei ole ollut 
m itään va ltaa n sa  nomista, Lassallen 
ra ha n kerää loistapaa n.

30 heinäkuuta 1849.
Freilijrrathin luona, Kölnissä, 

heinäk. 30 päivänä 118)49.
Kakas Marx.

Keskusteluni l*'r eil igr ath i n
kanssa ja hänen ihnotuksensa 
eräästä kirjeestä, jonka hän Si
nulle lähetti eilen, pakottavat 
minut jo tänään Sinulle kirjotta
maan,

Dyssehlorfissa sain kirjeesi; 
siinä Sinä kuvailet rahapulaasi 
ääri maisen ankaraksi ja pyydät 
saada etumaksua.

Että minun on mahdotonta yk
sinäni antaa etumaksua kahdesta 
kolmeensataan taaleriin —■ ja 
niin suureksi asetan painostavan 
raha tarpeesi minimin — , olen 
Sinulle jo kirjottanut. —  Että 
on mahdotonta saada yhdeltä ai
noalta ihmiseltä mainitut 2 — 300 
taaleria, siitä olin minä vakuu
tettu omista suurista käytännöl
lisistä kokemuksistani senlaatui
sissa asioissa ja tuntiessani tä
käläiset ihmiset, ja valitan, että 
Sinä ja Freiligrath omaatte täs
sä suhteessa harhaknvitteluja. 
Päätin itsekseni, että Sinun ei 
tarvitseisi joutua siihen, että en
sin harhakuvitelmallisesti, luu
lottelulla luulisit rahaa saavasi ja 
sen johdosta useampia viikkoja 
ponnisteleisit. Olijia paha, että 
Sinä et kirjottanut minulle mi
tään siitä, että olit samassa asi
assa kääntynyt Kreiligrathin ja 
Danielsin puoleen; en tiennyt 
siis siitä mitään; ainakin olisi

Sinun pitänyt huomauttaa siitä, 
että olet heille molemmille kir
jottanne jotta olisin voinut hei
dän kanssaan neuvotella. Mi
nun täytyi siis omin päin toimia. 
Minulla oli kolme lähtökohtaa:

1. Että Sinä ennenkaikkea 
saat rahaa; —  tämä oli kaikkein 
oleellisin. samoinkuin käytän
nöllisesti tärkeä minulle.

2 .  Että sinä saat sen n o p e 
a s t i :  bis dat tjui cito dat.*)

3. Että se tapahtuu aivan 
poikkeuksettoman arka- ja hie
notunteisesti.

Kaikki kolme näkökohtaa ar
velin voivani yhdistää seuraa väl
iä menettelytavalla: Menin 1—■ 
2  tusinan henkilöitten luo. sanoin 
heille, että on kysymyksessä 
e t u in a k s n, että minä toivon, 
ettei kukaan heistä hiulottele 
tekevänsä lahjaa miehelle sellai
selle kuin Sinä: että kenelläkään 
yksityisellä ei ollut niin paljon 
rahaa, että yksinään olisi voinut 
antaa välttämättömän etumak
sun ; että minä se n vuoksi otan 
valituilta henkilöiltä k o 1 e k t i i- 
v i s e n-e 1 11 m a k s u 11; että mi
nä en hyväksy keneltäkään yk
sityiseltä 10 taaleria pienempää 
summaa, enkä mene kenenkään 
luo, jonka olosuhteet eivät myön
nä kymmenen t aa 1 eri n luovut
tamista: ja että sellaisilta, joit
ten taloudellinen asema myön
täisi tämän summan luovuttami
sen ja kuitenkaan eivät tuin pal
joa haluaisi antaa, en ota vas
taan tn i t ä ä  n.

Tällä tavalla sain miehestä 
mieheen 10 taaleria. (Muuta
mille. jotka halusivat antaa mi
nulle viisi, vaikkakin olivat var
sin rikkaita miehiä, heitin rahat 
takaisin vasten naamaa ja lähdin

• 1 =_ pikainen a n tam in e n  vastan
k a k s in k e r ta is ta  antoa.  —  Suoni, hnnm.
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heidän luotaan mitä suurimmalla 
töykeydellä, josta hauskoja yksi
tyiskohtia toisella kertaa).

Minä en usko, että tällä ta
valla, mikäli minä tiedän, kos
kaan koko Saksassa on toimitet
tu keräystä. Hallitusmiehille 
NVesendonkille ja Raveaux’ille 
kerätään parhaillaan lahjaa Dys- 
seldorfissa ja Kölnissä ja hyväk
sytään lahjotuksia 15 hopeagros- 
chenista yhteen taaleriin. kun 
sensijaan minä, kuten sanottu, 
määräsin minimiksi to taaleria 
ja kaikille henkilöille sanoin, että 
he saivat siitä erikoista kunniaa, 
kun saivat täyttää etumaksua, 
ja että minä vain tämän prinsii
pin hyväksymisellä hyväksyin 
heidän avustuksensa. Niinmuo
doin luulen tehneeni kaikki mi
tä tulee arka- ja hienotunteisuu
teen ja tässä erikoisessa tilan
teessa oli mahdollista ; minä epäi
len, olisiko joku toinen tällä ta
voin voinut toimia sellaisella tu
loksella. —

Sittenkin tuumii Freiligrath —  
(joka muutoin ei minun -toimin
tani antanut itseään häiritä koet
taessaan saaria joltakin kapitalis
tilta. Sinulle 2 — 300 taaleria, jo
ten molemmat yritykset ovat 
jatkuneet rinnakkain) — , että 
Sinä siitä tavasta, jolla ininä han
kin rahat Sinulle, paljon mah
dollista pahottelet. —  Minä en 
usko sitä; sillä se tuntuisi mi
nusta mitä typerimmältä; avant 
tout il faut vivre; hienotuntei
suus on nykyisissä olosuhteissa 
sangen vaikea ylläpitää, ja lopuk
si olen minä sinua kohtaan, ku
ten ylläolevan johdosta itse 
myönnät, ylläpitänyt saksalaisis
sa olosuhteissa ja tavoissa aivan 
kuulumatonta ylimielisyyttä ja

*1 =  ennen kaikk ea on elettävä, — -
Suoin. huom.

hienotunteisuutta; verrataanpa 
vain, kuten sanottu, siihen mi
tä Raveaux’in ja \Yesendonkin 
suhteen harjotetaan.

Jos Sinä siitä huolimatta tun
tisit loukkaantuneesi tästä —  jo
ta minä en usko —  niin onhan 
Sinulla vapaus kieltääntyä vas
taanottamasta rahaa, jossa tapa
uksessa minä heti palautan jo
kaiselle antajalle heidän avus
tuksensa takaisin sillä selityksel
lä, että minä olin ryhtynyt puu
haan omasta alotteestani, että 
sillä ei ollut Sinun suostumustasi, 
Sinä et ole rahaa suostunut vas
taanottamaan ja senvuoksi se 
lähetetään takaisin. Silloin Si
nun hienotunteisuutesi vielä ko
hoaisi, vaikkakin muodostuisi nau
rettavaksi ja ihmettelyä herättä
väksi. —  Tai Sinä voit myöskin, 
kun Freiligrath ne 2—300 taale
ria— je n’y crois pas*) — lähettää, 
heti maksaa takaisin näille yksi
tyisille antajille heidän osansa, 
jota minä muutoin en sinun 
asemassa tekisi missään nimes
sä.

Minä odotan sillävälin tietoa 
Sinulta, enkö ole olosuhteisiin 
ja necessitas**) katsoen menetel
lyt järkevästi ja täysin Sinun 
mielipiteesi mukaisesti.

Sinun F. Kassalle.

Toinen kirje.

Tässä kirjeessä ei ole päivä n m äärää. 
Mutta sen sisällöstä päättäen, voidaan 
varm uudella  sanoa se kirjoitetuksi 
vuoden 1855 heinäkuun alkupuolella. 
Lassalle siinä ottaa huomioon h u hti
kuun S päivänä 185 5 tapahtuneen 
Marxin pojan Kdgar'in  (M useh) ku ole
man ja  M arxin kirjeessä Kngeisille 
heinäkuun 17 p äivältä  1855 huom au
tetaan eräästä La saalien 1'unisista Jä-

*) ■ = sitä m inä en usko. —  Suom. 
huom.

) v ä l t t ä m ä t t ö m y y k s i i n .



1 0 0 SÄKENIÄ

heitä »iästä k irjeestä . Joka voi olla 
vain täm ä k irje , llm k e ld ey lle  osotet- 
tu kirje  o leskeluluvan saam iseksi B e r
liin issä, josta  L a sta lle  k irjot ta a  ja  
jo k a  täydellisesti ju laistaan  "D oku- 
m ente des Sozia 1 iam u s' e n”  kolm an 
nessa osasea, oli p äivätty toukokuun 
fM j>. 1Ä55.

(Heinäkuun alussa 1855),

Pariisi, Hotel d’Orient.
Rue neuve St. Augustin, No. 48.

Rakas Marx.
Minä en ole vielä Sinun vii

meiseen kirjeeseesi, jossa mai
nitset perheesi kokemasta onnet
tomuustapauksesta, mitään vas
tannut, koska halusin ensin an
taa jonkun aikaa kulua. Minä 
tiedän mitenkä vähän sellaisten 
tapausten jälkeen on halua kir
jeenvaihtoon tai muuhun sellai
seen. Surunvalituskirjelmiä ja 
lohduttavia, kuluneita fraaseja 
ei Sinun tarvitse minulta odot
taa ja kuitenkin saat olla vakuu
tettu siitä, että kehenkään Si
nun ystävistäsi onnettomuuden 
tapauksesi ci ole koskenut sy
dämeen enempää kuin minuun.

Kesäkuun 1 päivän jälkeen olen 
tehnyt pienen Reinin matkan; 
kahdeksan päivää olen ollut 
omaisteni kanssa täällä Pariisissa 
katsomassa teollisuusnäyttelyä. 
Kreivitär on Marienbadissa 
(Böömissä) terveyttään hoita
massa. —  Sen pahempi minä olen 
ollut hieman huonovoipainen ja 
minun täytyy olla joitain päiviä 
huoneessa. Toivottavasti se 
menee pian ohi. —  Tulen toden
näköisesti vielä 14 päivää (vä
hintäin 10) viipymään täällä; 
täältä lähden ehkä Italiaan. 
Yleensä sanoen ei matkustaminen 
suinkaan ole intohimoni. Paljoa 
enemmän kaipaan pääseväni täs
tä ikuisesta paikanmuutosta, jota 
viime elokuusta olen .pitänyt

virkisty k senäni, jälleen eroon, 
voidakseni täydellisessä levossa 
julaista eräitä tieteellisiä kirjo- 
tuksiani, jotka osaksi jo aikui- 
simmilta ajoilta olen puoleksi 
valmistanut. Kuitenkaan Dys- 
seldorf osaksi ei ole paikka, joka 
olisi omiaan sellaiselle työlle, 
osaksi se todella on käynyt liian 
ahtaaksi minulle. Joka tapauk
sessa tulen sikäläisestä asuinpai
kastani luopumaan. Siellä ei ole 
saatavissa tieteellisiä apuneuvo
ja, eikä myöskään henkista in
nostusta, eikä minkäälaista tyy
dyttävää seuraa eikä vaihtelua. 
Haluaisin varsin mielelläni aset
tua Berliiniin asumaan. Sen- 
vuoksi kirjottu muutamia viikko
ja sitten Ilinkeldeylle ja kysyin 
häneltä, olisiko mitään esteitä sii
hen, että asettuisin sinne asu
maan. Hän on minulle vastan
nut. että hän ei millään ehdolla 
salli minun sinne asettumista, 
kieltäen minulta mitä päättäväi
semmin pyytämäni luvan. Sic 
stantibus rebus*) todennäköisesti 
lahden pariksi kuukaudeksi Ita
liaan- Sillä Dvsseldorfiin kui
tenkin tulen aina riittävän ai
kaisin takaisin. Olen itsepuolcs. 
tani sitä mieltä, että ellen vielä 
—  jota en kuitenkaan usko —  
eräitten suhteitten avulla voi 
saada toivoani toteutetuksi pääs
tä Berliiniin asumaan, asetun ti
lapäisesti joko Pariisiin taikka 
Heidelbergiin. Näytelmiä tai 
idylliä! Taikka tiedätkö Sinä jo
tain paikkaa (Lontoo on minulle 
liian kallis), joka Sinusta näyt
täisi olevan omiaan minulle? 
Sallittaisiinko minun asua Hei
delbergissa, on sekin varsin ky- 
symyksenalaista. Saksalainen 
muuttovapaus on todella kaunis

*) =  asiain näin ollessa. —  Suoni, 
huoni.
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kapine. Kun minun taannoin 
huhtikuussa tärkeitten asiain ta
kia täytyi käydä Berliinissä, niin, 
vaikkakin olin varustettu erino
maisella passilla, jouduin vangi
tuksi rautatieasemalla, minut 
raastettiin Pontius Pilatuksen 
eteen ja pidettiin vankeudessa 
kello i :stä päivällä kello g illalla, 
kunnes lopulta monien ponnistus
ten jälkeen sain nelipäiväisen 
oleskeluluvan. Loistava olotila!

Käynkö täällä Pariisissa jon
kun ystäväsi luona? Olen vasta 
varsin vähän ollut ulkona huo
neestani, kun heti tänne tultuani 
sairastuin. Olin itsekin kerran 
teollisuusnäyttelyssä. Se on to
dellakin hämmästyttävän suuren
moinen. ja henkilöt, jotka näki
vät Lontoon näyttelyn, väittävät.

että se vielä suurenimoisempi.
Vastaa minulle aivan heti j*i 

kerro mitä uutta teille on tapah
tunut. Minä en ole moneen kuu
kauteen kuullut mitään Lon
toosta. —  Heine, jonka luona kä- 
väsin ensi kertaa, on aivan lan
nistunut. Mutta hänen henkensä 
on yhtä kirkas ja terävä kuin 
koskaan, vain hieman katkeroit- 
tunut maailmaa kohtaan, kuten 
minusta tuntui. Hän oli erittäin 
iloissaan käynnistäni , . ,  Sinua 
kohtaan lausui lian mitä ystäväl- 
lisimmän mielen ilmaisunsa.

Voi hyvin. Tervehdä runsaasti 
vaimoasi ja minun sikäläisiä toi 
vcreitani ja annapas pian kuulua 
kuuhnnisiasi.

Sinun F, kassalle.

(Jatkoa kuraavassa numerossa)

»

K a rl L loljknecht saapuu viiluin em ien vangitsem istaan Saksan valtiopäiviltä.


