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Lassallen kirjeitä Marxille
“ D ie Neue Z eitiin " toim ittanut ja selityksillä varustanut
E D U A R D B E R N ST E IN
(SÄKENIEN SUOMENNOS)

Neljiisi kirje.
Tässä m eillä on Lassallen vastaus,
kolm annen kirjeen alkuseloatuksessa
olevaan M arxin diplom aattiseen seli
tykseen siitä, m iksi hän ei ole k irjo ttanut. Siinä ei ilm aannu m itään a a 
vistu sta siitä, e ttä M arxilla olisi ollut
jotain
p o liittista L assallea vastaan.
M yöskin L assallen serkun, M ax F rled länderin toim ittam an W ien er Pressen
avustustyön suhteen, ei L assalle ollut
M arxia aivan oikein k äsittän yt. M arx
oli F ricd län d ertn L assallen k a u tta a n 
tanut ym m ä rtää , e ttä hän tosin oli
m yöskin ra n sk alaisvastaln en (s. o. N a 
poleon
11T h a llitu sta
v a stu stav a),
m utta
ei
m yöskään
pienem m ässä
m äärässä englan tilaisvastain en , eik ä
" k a ik is ta vähim m in voinut k irjo ttu a
lordi P a m ille (F a lm e rs tg n ille )’’, ja
täm än huom autuksen k ä sittä ä L a s s a l
le. ku ten näem m e, täydelliseksi k ie l
tään ty m isoksi, kun sen sijaa n M arx
ei ollut sitä vastaan , e ttä k o sk a h y 
vään olisi kirjot tan ut j?resselle a r t ik 
k e le ita ra h a m a rk k in o ista j a m itä sen
yh teyteen ku ului. Siten m ainitsi hän
tästä k o h d a sta k irjee ssä än E n gelsille
jo u lu k u u n 22 p n ä 1857, jossa hän k e r 
toi E n g e lsille F ried län d erilie, L a s s a l
len kau tta, lä h ettäm ästää n v a s ta u k 
sesta, j a tä y ty y o taksu a, e ttä a in akin
sen laatuin en v ih ja u s oli hänen L a s s a l
le) lekin
lä h ettäm ässää n
kirjeessä.
M utta L a ssa lle ku itenkin k äsitti va s
tau ksen siten, e ttä M arx oli hylän n yt
F ried län d erin tarjou ksen , Ja antoi sen
vuoksi, kuten tä ssä selv iää , asian P re s 
sin ka n ssa raueta.
Sitävastoin
n äem m e tässä hänen,
k u u ltu aa n M arxin talo u so p illeen teo k 
sen olevan Valm istum assa. M arxille
heti ystä v ällisesti tarjoam assa apu aan
k u stan tajan
han kkim isessa. T äm än
tarjo u k sen toteuttam in en, johon M arx
m ielellään suostui, te k i heidän välisen
kirjeen v aih to n sa jä lle e n v ilk k a a k si ja
m uutenkin saattoi M arxin jälle en lä 
h em m äksi L assallea. Se n äyttää jo h 
taneen h än et L assallen m ielikki ta r 
kem m in tu tk im a an hänen H e ra k le i
toksensa.
H isto riallisesti m ieltä k iin n ittäv lä Ja

todistu ksen a
L assallen
poliittisesta
ta r k k a ilu k y v y s tä ovat hänen h u om au
tu ksen sa ju h la m ielialaa ta. Berliinissä,
kun m ielipuolen ku nin kaan F ried rich
W ilh elm
IV
tilalle astui Preussin
prinssi W ilhelm , sittem m in W ilh elm I,
ja täm än pojan F ried rich W ilhelm in
nn.imlska.uppa
E n glan n in prinsessan
V ictorian kanssa, sam oin kuin täm än
m ielialan poliittisen m erkityksen osu
van arvostelu n.

Berliini, io. 2. 1858.
Potsdamer Strasse no. 131,
Vastaa pian!
Kakas Marx! Toistan jokai
sessa kirjeessäni Sinulle pyyn
nön osotteestasi.
Senjälkeen kun Sinulle vii
meksi kirjotin, on minulle käy
nyt varsin huonosti. Sain erit
täin ankaran kurkkutulehduksen ja olin pakotettu olemaan
vuoteen omana neljä, viisi viik
koa. Siinäkin syy, miksi en ole
aikaisemmin kirjottanut, sillä
sittenkin, kun jo olin terve, oli
vat — ja ovat vielä — kaikki
asiani niin takapajulla ja epäjär
jestyksessä, että enpä aikaisem
min ole voinut kirjot taa.
Kuinka voit nyt sanoa, että
minä olisin kirjeenvaihdon en
siksi lopettanut.
Sellainenhan
viittaus oikeastaan merkitseisi
tahallisuutta minun puoleltani.
Kun minä Manchesterista tullee
seen kirjeeseen en pitkään ai
kaan vastannut, niin olivat vain
matkani siihen syypäänä, Nauraapa minun täytyy, kun Sinä
kirjotat, että Sinulla on jotain
kerrottavaa, jonkavuoksi Sinun
pitäisi saada yksityisesti kanssa
ni keskustella ja kun siihen ei
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ole tilaisuutta, niin Sinä et kir
jota minulle ollenkaan! Minkä
laista logiikkaa, hyvä ystäväni!
Älä enää toimi senmukaan, muu
ten minä menetän minä hetkenä
hyvänsä sen, etten kuule mitään
Sinulta.
Onko Nutt lähettänyt Sinulle
kirjan? Duncker ainakin van
noo sen lähetetyn. Ellet ole
saanut, niin kirjota minulle heti.
Vaikkakin olet aikaisemmin teh
nyt erikoistutkimuksia Stoan ja
Skepsisin suhteen, niin kuitenkin
on kirja oleva suuresti mielen
kiintoinen.
Kirjan nimi tosin
viittaa vain
Herakleitokseen.
Itse asiassa sisältää se kuitenkin
paljon muuta, etenkin Platosta
ja vielä enemmän Stoasta anta
vat perusteelliset yksityistutkimukset kuitenkin aivan uusia tu
loksia. Silloin tällöin täytyi
myös Skepsisiin . luoda katsaus.
Muutoin tekisit minulle ystäväl
lisen palveluksen, jos
tämän
teoksen — mutta alusta alkaen,
eikä selailemalla — lukisit lä
vitse. Tämä ei nyt ole niin pe
lottavaa, kuin miltä se näyttää.
Kun ensin olet hyvän matkaa si
tä lukenut, niin itsestäsi jo luet
edelleen, ja minä en odota ke
neltäkään ihmiseltä niin mielen
kiinnolla tietoa, mitä hän —
sincerement — siitä kaikesta
sanoo.
Sinun
vastaustasi serkkuni
pyyntöön olin jo edeltäkäsin aja
tellut ja hänelle jo
etukäteen
vastannut melkein samoilla sa
noilla kuin sinun selityksessäsi
selviää. Kuitenkaan en pidä ai
van mahdottomana, ettetkö Sinä
voisi täyttää “ Pressen” toivo
musta. Sillä vaikkakin myös
“ Presse” “ ranskalaisvastaisuudellaan” voi tarkottaa sitä, että se
merkitsee “ Englannin puolesta” ,
niin eihän sen tarvitse olla Si

nulle mittapuuna.
Riittäisihän
tässä ehkä se, kun Sinä “ ranskalaisvastaisia” (s. o. “ napoleoni”
vastaisia) artikkeleita kirjottaisit, jonka sinä varsin hyvin voi
sit suorittaa, painostamatta sii
nä
englantilais-vastaisia
ja
myönteisiä sanoja, sensijaan täs
sä vain merkitseisit oman kan
tasi.
Ollessaan toisessa puo
lessa kanssasi samaa mieltä ja
saadakseen Sinulta, johon he
näyttävät panevan suurta arvoa,
yleensä kirjotuksia, olisi “ Pres
se11 ehkä tähän tyytynyt ja an
tanut sen tapahtua. Tosin olisi
sangen piankin jouduttu koske
maan asioihin, jotka olisivat joh
taneet ristiriitaan. Minä Sinun
kieltosi ja oman sairauteni joh
dosta en ole lainkaan kirjottannt
serkulleni, koska juttu siten ran
k o a itsestään. Jos kuitenkin
haluat, että minä hänelle jotain
kirjottaisin, niin sano siitä mi
nulle.
Sangen suurta iloa tuotti mi
nulle tieto, että Sinä lopultakin
tuumit ja näytät päättävän talousopillisen teoksesi. Jos Sinä
haluat saada sen julaistavaksi
Berliinissä ja minä voin siinä
suhteessa olla Sinulle avuksi,
niin luota minuun. Minä luulen
itselläni olevan
jonkunverran
vaikutusta täkäläisiin kirjakaup
piaisiin ja tulen jokatapauksessa
niinpaljon kuin voin entisellä in
nollani toimimaan hyväksesi.
Porvaristomme
on
taasen
kymmenennessä taivaassa! He
rypevät riemussa ja toivonkuohuissa. Prinssin naimiskauppa
on heidän takeensa, en tiedä, mi
hin kaikkeen. Mutta myöskin
pikkuporvarillinen olutdemokratia yhtyy tähän riemuvirteen.
Niinpä on Streckfussista m. m.
kirjeitä
saapunut
täkäläiselle
“Volkszeitungille”
(“Unvähler-
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sin” seuraajalle), joissa vaadit
tiin tätä agiteeraamaan morsius
parin juhlallisesti vastaanottami
seksi, mutta joka onneksi ei lun
tenkaan tapahtunut.
Vieläpä
Rudolf Schramm on Lontoosta
lähettänyt samalle “Volkszeitungille” lapamadon pituisen riemuartikkelin, jossa hän näitä häitä
suunnattomasti ylistelee, mikä
edistää Preussin puolelta todellis
ta tervettä poliittista järkeä,
“ vuoden 1848 abstraktisten teorioitten takaisintulemista” ! Ar
tikkelin oli hän varustanut täy
dellä etu- ja sukunimellään sekä
osotteellaan ja olisi hänen ilmotuksensa mukaan ne pitänyt aset
taa lehteenkin (hän nähtävästi
halusi “persoonallista” anteeksi
antoa” ), mikä pyritimys häneltä
kuitenkin täydellisesti evättiin.
Niin harhakuvitelmallista, pe
rusteetonta
ja surkuteltavaa
kuin nämä ilot ja toiveet ovatkin,
niin kuitenkin on selvää, että
juuri tämän kautta jonkunverran
hallitusohjakset höllentyvät. Ylei
sen mielipiteen ilmaisu, kun se,
kuten tämä. on aivan yleinen,
vaikuttaa kuitenkin kuin tosi
asia, olkoot se itsestään miten
harhaanjohtava tahansa. Tämän
yleisen
edellytyksen johdosta
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käyttää vastustuspuolue tilai
suutta hyväkseen anastaakseen
itselleen mahdollisimman paljon
etua
hallituspuolueelta,
joka
myöskin antaa periksi tämän
yleisen otaksuman perusteella ja
tämän kautta hallitusohjaksetkin
heltyvät.
Mitä oiet Sinä sanonut Napo
leonin “ epäilyttäviä henkilöitä”
koskevien lakien johdosta. Tääl
lä virallisissäkin piireissä ollaan
aivan yleisesti sitä mieltä, että
hän on valtansa loppukaudella.
Hän esiintyy todellakin kuin hä
nellä olisi jotakin kaappaussuun
nitelmia vaalioikeutta kohtaan.
Toivottavasti hän tukehtuu noi
hin yrityksiin.
Minua suuresti ilahduttaa se,
mitä kirjotat minulle Freiligrathista. Minulla on yhtä ystäväl
lisiä tunteita häntä kohtaan kuin
'koskaan ennen, mutta on sangen
väärin, ettei hän ole minulle kir‘jottanut pitkään aikaan. On ku
lunut vuosia, jolloin hän viimeksi
'sai minulta kirjeen. Sano hä
nelle, että hän ilahuttaisi minua
suuresti kirjeellään. Sydämelli
sesti tervehtien sinua, vaimoasi
ja lapsia. Sinun
F. Lassalle.

