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Oppikurssi sosialismissa
Laatinut JIL G E R N O N  L E E
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LÄKSY XIX.

Luokat ja luokkataistelu.

F.tutavoittelu ja siveyskäsitteet. —  
Ihmisten toimintoja kiihottaa o s it
tain, mutta ei kokonaan, perso o 
nallinen omanedun tavoittelu. Y k s i-  
löedut ovat usein keskenään risti
riidassa. j o s  jokainen ihminen ta- 
voitteleisi vain omaa yksity istä  e- 
tuaan, merkitseisi se pian kaikkien 
häviötä. Ihmiskunta on voinut j a t 
kaa olemassaoloaan vain yhteisten 
tapojen, uskonnollisten mielipitei
den, siveellisten tunteiden ja  h e n 
kisten käsitysten kehittämisen ka u t
ta. jo tk a  suuresti hallitsevat om an 
edun tavoittelua.

Mikäli omanedun tavoittelu ihmi
siä johtaa, on selvää, että  heidän 
toimintansa riippuu elämän aineel
lisista tek ijö istä  ja  vaikuttimista. 
Yhtähyvin on totta, vaikkei yhtä 
ilmeisesti, että myöskin siveellisillä 
vaikuttimilla on sama perusta.

Me yleensä luomme itse vain san
gen vähän omaksumiamme oikeus- 
ja vääryyskäsitte itä .  T otellisuu- 
dessa. me omaksumme siveellisyys- 
käsitteemme melkein kokonaan niil
tä ihmisiltä, joiden keskuudessa me 
elämme, yhteiskunnalliset  käsitteet 
imemme itseemme opetuksen ka u t
ta, jo ka  sitten aikojen kuluessa v ä 
hitellen m uokkaantuvat kokemuksen 
koulussa. Jos siveysoppi jossakin 
määrätyssä yhteiskunnassa  kiihottaa 
yhteiskunnan jäseniä sen ko k on ai
suuden etua ja  yhteistä  hyvinvoin 
tia tarkoittavaan pyrkim ykseen, niin 
on sellainen yhteiskunta  ilmeisesti  
elinvoimainen ja  vaurastuva, päin
vastaisessa tapauksessa tulee se h ä 
viämään olemassaolon taistelussa. 
Ajanoloon vaan sellaiset siveyskä- 
siteet säilyvät jo tk a  edistävät yh- 
teiskunta-hyödyllistä toimintaa.
Kaikki ihanteelliset vaikuttimet ja  
oikeus- ja  vä äryyskäsitteet  saavat 
alkunsa taloudellisista oloista, ja  nii

den vaikutus yhteiskunnallisissa asi
oissa on vallitsevien taloudellisten 
tarpeiden tuottamain vaikutuksien 
alainen. Mikäli taloudelliset olot 
muuttuvat, sikäli muuttuvat myöskin 
s iveyskäsitteet  ja  ihanteet m uoto
aan.

Taloudellinen ympäristö on lii* 
viime tingalla ja perimmältään kai
ken inhimitliien toiminnan vaikutti
mena, olkoonpa sellainen toiminta 
litten joka itiekäitä tai epäitsekäs
tä; ja  k o sk a  taloudellinen ym päristö  
vuorostaan riippuu tuotantotavois
ta ja  omaisuussuhteista, niin vo i
daan yleen sä  sanoa, että taloudelli
nen järjestelmä muodostaa sen pe
rustan, jotta kaikki muut yhteiskun
nalliset ilmiöt riippuvat. Todellisuu
dessa, s iveyskäsiteet  eivät suinkaan 
ole vähimmän riippuvaisia taloudel
lisista oloista. T ätä  ei kuitenkaan 
ole niin käsitettävä, koska se mikä 
on oikea jonakin  aikana on väärä 
toisena, että  raja oikean ja  väärän 
välillä olisi vain keinotekoinen tai 
kuvannollinen, tai että, koska us
konnolliset mielipiteet, s iveysk äs it
teet, ihanteet jne. lopput Ingassa 

johtuvat taloudellisista syistä, että 
ne, jo tk a  sellaiseen uskovat, olisi
vat ulkokullattuja.

Luokkataistelu . —  Sanaa luokka 
käytäm m e tässä merkitsemään k a ik 
kia niitä henkilöitä, jo tk a  ovat sa
manlaisessa suhteessa tuotantoon ja 
omaisuuden jakoon. Se, onko va l
litsevien luokkien olemassaoloa lail
lisesti tunnustettu, on vähemmän 
tärkeä  seikka.

A lkuajan  yhteiskunnassa  et ollut 
luokkia. Sen jäsenillä  oli tasasuhtai- 
nen oikeus tuotanto-osuuteensa. Sii
nä vallitsi taloudellinen tasa-arvo se
kä elämisen yhdenmukaisuus. M utta  
kun alkoi syntyä  työn jakoa, alkoi 
samalla syn ty ä  yksityisomaisuutta, 
varsinkin  maahan ja  muihin tuo tan 
tovälineisiin nähden. Yksityisom ai-
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s luule n kautta  syntyi  eriarvioisuutta 
omistavien ja om istam attom ien vä- 
Iillä. S yn ty i  luokkajakoa. T ästä  
ovat luokat saaneet alkunsa. M utta  
luokkayhte iskun ta  edisti tuotannon 
tehokkuutta . Y h te iskun n at,  jo issa  ei 
luokkia  tunnettu, jä ivät  taistelussa 
luokkayhteiskun tien  kanssa  a la k y n 
teen ja sortuivat.

L u o kka y h te isku n ta  rakentuu omai- 
suudettomien työn riistännälle. M ä ä 
rätyllä  keh ity ksen sä  asteella jo u tu 
vat luokkayhteiskunnan tuo tan to vo i
mat y h ä  suurempaan ristiriitaan o- 
maisuussuhteiden kanssa, niin että 
vanhojen  omaisuussuhteiden va l l i tes
sa eivät tuotantovoim at enään voi 
kehittyä . Silloin muodostun tuotan to
välineiden yksityisom istus yhä suu
remmaksi kehityksen jarruksi, kun 
nes se poistetaan.

L uo katto m assa  yhteiskunnassa  
p yrkivät kaikki noudattamaan sa- 
mallaisia perinnäisiä to im intatapo
ja, koska he ka ik k i  e lävät samallai- 
sen taloudellisen ym päristön kes
kuudessa. M yöskin  luokayhteiskun- 
nissa on jo itakin  suhteita ja  p y rk i
myksiä, jo tk a  ovat ominaisia ka i
kille yhteiskunnan jäsenille, niin et
tä joissakin  asioissa kaikki p y rk i
vät toimimaan samalla tavalla. Jo
kaisella  luokalla on kuitenkin o- 
mat sille ominaiset tapansa, omat 
siveys käsitteensä, ihanteensa jne., 

jo tk a  vastaavat  sen taloudellista a- 
semaa. Ja luokkana »am a n luokan 
jäsenet  pyrkivät  a jattelem aan ja 
toimimaan yhdellä tavalla  ja  eri 
luokkien jäsentä  eri tavalla. T ätä  
rajoittaa  vain se seikka, että alem
pien luokkien jäsenet omaksuvat j o 
honkin määrin ylempiensä mielipi
teitä ja  käsityksiä  ja  jä lj it televät  
heidän tapojaan. Mutta y leispiir
teeltään tämä sääntö ipitää p aik kan 
sa, niihinkin henkilöihin nähden, 
jo tk a  eivät milloinkaan ole a ja te l
leet kuuluvansa mihinkään m äärät
ty y n  lu o kk aa n ; ka ksin kertaisesti  on 
se tosi niihin henkilöihin nähden, 
jo tk a  ovat luokkatietoisia. —  jo tk a  
ym m ärtävät  yhteiskunnallisen ase
mansa ja  tarkotuksellisesti  toimivat 
luokkan sa  etujen mukaisesti.

Kun puhutaan luokkaeduista, ta r
koitetaan sillä jonkun luokan j ä 
senten yleisiä  eli yhteisiä  etuja. T ä 
mä ei kuitenkaan m erkitse  sitä, et
te ik ö  saman luokan jäsenten  edut 
saata  toisinaan olla ristiriitaisia  k e s 
kenään. Jokaisen henkilön on toisi

naan teh tävä  toiminnassaan va
linta h enkilökohtaisten  etujensa ja 
niiden_ etujen välillä, jo tk a  saatta
vat  sillä k ertaa  olla hänelle va
hingollisia, mutta edullisia sille luo
kalle, johon hän jäsenenä kuuluu. 
Mitä teräväm pi ja  taajemmin uu
siintuva sellainen vaikuttimien ris
tiriita on, sitä vähemmän on y h 
te isym m ärrystä  sen luokan jäsenten 
kesken, m ikä on tärkein tekijä  

vallan säilyttäm iselle  tai sen voit
tamiselle. Eri  luokat eroavat  pal
jon y h teisym m ärryksessään  ja  luok
katietoisuudessaan, riippuen se nii
den taloudellisesta ympäristöstä.

Jokainen yksityisom istukseen no
jau tu va  yhteiskuntajärjestelm ä ta r
jo aa  y le l l isy y ttä  ja  mukavuuksia 
vain osalle  yhteiskunnan jäsenistä, 
ja  asettaa  muut työn teko velvollisuu
den ja  riistännän alaiseksi. E ri  luo
killa on niinmuodoin toisilleen ris- 
tiritaiset ja  vastakkaiset  edut ja 
ipyrkim ykset. Vallitsevan yhteis- 

knunnan etuoikeuksia nauttiva  luok
ka on siis kaikin puolin t y y t y v ä i
nen tähän jär jeste lm ään  ja  haluaa 
sitä tu rva ta  ja  säilyttää. Samoin lii
tää se  tällaista  yh te isk u n ta jär je s
telmää oikean a  ja  parhaana. M utta  
toiselta  puolen ne, jo tk a  ovat riis
ton alaisia, ovat sellaiseen yh teisk u n 
taan tyytym ättö m iä  ja  haluavat sitä 
muuttaa. T ästä  johdonmukaisena 
seurauksena on, että kaikissa y le i
sissä kysym yksissä  eri yhteiskunta- 
ainekset jä r jesty vä t  luokkarinta- 
maan. Eikä  tämä rajoitu vain va l
tiollisiin kysym yksiin  sanan a h 

taam m assa m erkityksessä, sillä, ku
ten olemme nähneet, myös siveys- 
opilliset ja  uskonnolliset käsitteet 
ja  mielipiteet ovat lu o k k alu o n n etta : 
ja  useinkin koskee taistelu juuri 
näitä kysym yksiä. K o k o  yhteiskun 
tahistoria, kaikkine ulkomaa- ja 

sisällissotiueen, keskenään taistele
vin e lahkoineen ja  ryhmineen, 
muuttuvine laitoksineen, lainsäädän- 
töineen, diplomatioineen, salaliitto!- 
neen, kapinoineen, ihmisteurastuksi- 
ncen jne., n äyttää  mielettöm än j ä r 
jet tö m y y d en  j a ’ petoksen sekasorrol
ta, ellemme sovelluta sen tu lk it
semiseen aineellisen historiankäsi
tyksen  avainta  ja  vedä esille luok
kien välisiä etuja, jo tk a  ovat hallin
neet yksilöiden ja  joukkojen  tekoja .

Kehitys ja kumous. Historia o so it
taa meille  pitkiä a jan jakso ja  suh
teellisesti pysyväisistä  y hteiskunta
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muodoista, jo tk a  sitte ovat muuttu
neet lyhyessä  ajassa, jolloin y h te is
kunta on perinpohjin, äkillisesti ja  
useinkin väkivalta isesti  uudestira- 
kennettu. Näitä aika-ajottaisia  ä k i l 
lisiä m uutoksia sanotaan va l lan ku
mouksiksi. Nämä äkilliset m uutok
set eivät ole Jpoikkeuksia kehityksen 
kulussa, vaan päinvastoin, ne ovat 
yhteiskunnallisen kehityksen luon 
nollisia vaiheita. Jokaisessa to isis
taan seuraavassa yhte isk u n ta jär je s
telmässä k e h it tyy  voimia, jotka  
pyrkivät  sitä hävittämään. Vallitseva  
järjestelm ä y rittää  hillitä näitä v o i
mia mikäli suinkin mahdollista, 
mutta vihdoin niiden ko koon kerään - 
ty n y t  voima murtaa tieltään padot 
ja  lakaisee pois kaiki esteet. Jok ai
nen yhteiskunnallinen vallankumous 
m erkitsee vanhan yh te isk u n ta jär

jestelmän loppua ja  uuden luomista 
entisen tilalle.

Vallankum ousta  tavallisesti seu
raa  väkivalta ,  vaikkei se olekaan 
sen luonteenomaisin piirre. T o delli
suudessa, väkivaltaa  harjotetaan 
yhtä  paljon vallankumouksien väli- 
kausina kuin vallankum ousaikoina- 
kin, vaikkakin tämä silloin ilmenee 
eri muodoissa. Sitäpaitsi on tärkeää 
eroittaa vallankumous taan tu m uk
sesta (reaktioni) —  taka-askel, mikä 
väliaikaisesti tapahtuu y h te isk u n 

nassa, hävittäen kehityksen  jo v a l
taamia a ikaansaannoksia  —  mikä 
saattaa  olla  yhtä  väkivalta inen ja  
rymähdyksellinen.

Jokaisella y h teiskuntakehityksen  
asteella, kuten olemme nähneet, on 
määrätyt luokkajakon sa , valtiollis i
lle, uskonnollisille  ja  muine laitoksi- 
neen, jo tk a  vastaavat  sitä astetta. 
Vallitseva  yksityisom istukseen ra 
kentuva yhteiskuntajärjestelm ä muo
dostaa ko k o  yhteiskuntarakenn uksen  
perustan.

Jokainen omistussuhde- ja  luokka- 
järjestelmä on sovellutettu m ä ä rä t
tyyn  tuotantotapaan ja m äärättyyn  
kehityksen asteeseen. T äm ä riippuu 
monista eri seikoista, mihinkä m ää
rin ty ön tek o ta :pa on y ks in kerta is
ta tai erikoistunutta, suoritetaan- 
ko sitä erillään työskentelevil lä  t y ö 
läisillä va iko  pienemmillä tai suu
remmilla työläisryhm illä , suorite- 
taan ko  sitä yksinkertaisil la  vaiko 
monimutkaisilla työvälineillä , k ä y t e 
täänkö siihen ja  missä määrin työn 
tuottam aa yliarvoa , y liäämää, tu o te 
taa n k o  ja  mihinkä määrin h y ö d y k 

keitä paikallista  va iko  yleistä  kulu
tusta varten, onko ja  mihinkä m ää
rin metsästysaseet, karja, maa, k o 
neet, rautatiet tai laivat tärkeim m ät 
tuotantovälineisä, —  näistä ja  muis
ta seikoista  riippuu m ikä omistus- 
suhdejärjestelmistä on käytän n ö ll i
sin ja  mikä luokkajako  on vallitse
massa.

Y h te iskun tak ehityksen  jo h tav an a  
tekijänä on tuotantotavoissa  ja 
-välineissä tapahtuva kehitys, mikä 
tapahtuu löytöjen, keksintöjen, t ie 
don laajenemisen, tarkotuksenm u- 
kaisuudeu, jär jestyksen  jne., l isään
tymisen sekä kokemusten kautta. 
V a ik k a  jotkut  kansat voivat epä
suotuisten yhteiskunnallisten tai  
luon non s uh teiden vallitessa tässä  
suhteessa jäädä aikakausiksikin  sa
maan tilaan tai vieläpä keh it tyä  
taaksepäinkin, niin yleensä käy t ä 
mä kehitys tuotantoa enemmän hel- 
poittamaan ja  tehostavaan suuntaan.

T uotantovälineiden kehitys  käsit
tää  yleensä joukon pienempiä pa
rannuksia sekä on enemmän tahi 
vähemmän va ka a ta  ja  ja tk uvaa. 
M utta  om istusjärjestelm ä ei voi t a 
saisesti mukautua tästä settraavaan 
muutokseen. Henkiorjuus tai maa- 
orjuus esimerkiksi, eivät huom atta
vasti kasvaneet kap ita lism iin ; vaan 
Jpäinvaston, kapitalismi kehittyi n ä i
den vanhempien järjestelm ien rinnal
la, kunnes se oli kyllin voim akas 
kukistam aan ne.

T arkis tak aa m m e tässä vähän lä
hemmin tuotannonvälineiden kehi
ty ksellisen p yrkim yksen  ja  vall itse
van omistusjärjestelmän taantum uk
sellisen pyrkim yksen välistä suhdet
ta. A lkak aam m e jonkun yhteisk un 
tajärjeste lm än aikaisemmista vai
heista. O mistussuhteet ja  r ik k a u 
den kontrolli  ja  vaihto  sopeutuvat 
hyvin vallitsevaan tuotantotapaan. 
K a ikki  yht ei s ku tilalaitokset ovat 
muovatut soveltumaan sen k e h y k 
seen, V a lta  ja  hallitus on m ä ä r ä tty 
jen luokkien käsissä, sen luokan 
jo k a  sillä kertaa  on tärkeim 
pien omaisuuksien omistaja. Se on 
kyllin voimakas tukahu ttaakseen  
vanhan valtansa menettäneen luo
kan ty ytym ättö m yyden  ja  sen k ie l
teisen tyytym ättö m yyden  mikä u h 
kaa sitä riistettyjen työläisten ta 
holta. Näin muodostunut y h te is 
k u nta järjestys  saattaa  pysyä p y sty s 
sä miespolvia ja  vuosisatoja. M utta  
hiljalleen alkaa tämän järjestelm än
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sisällä keh it tyä  parempia tuotan* 
non välin eitä, uudet omaisuus muodot 
raivaavat itselleen maaperää, ja a l
kaa syntyä  uusi luokka, jo k a  kasvaa 
lukum äärältään sekä yhteiskunnalli
selta m erkitykseltään. T äm ä aines 
on tyyty m ä tön  vallitseviin yhteis
kunnallisiin ja  valtiollisiin la ito k 
siin. Sen edut ovat vastakkaiset  
vallassaolevien  eduille. Se pyrkii 
saamaan aikaan niissä muutoksia, 
mutta vallassaolijat  sitä vastusta
vat. A n ta k o o u p a  vallassaoleva 
luokka mitä m yön n y ty ks iä  tahansa, 
niin ei se voi ty y d y ttä ä  tätä  t y y t y 
mätöntä luokkaa  muuten, kuin luo
p um a lla  vallasta tyytym ättöm än 
luokan e d u k s i ; enempää ei voi vii
memainittu luokka luopua h yö k
k äyksestä  ennenkuin se on päässyt 
valtaan. Kum m ankin  luokan edus
t a j a t  saavat  kyllä puhua miten 
kauniisti  ja vilpittömästi tahansa 
laista ja jär jesty ksestä ,  luonnollisista 
oikeuksista, pyhinä pidettävistä  lai
toksista  ja  ijan kaikkisesta  o ikeudes
ta, mutta kaikki nämä perimmältään 
o vat  vain va ltakysym yksiä . Vihdoin 
tulee hetki, jolloin ei mikään sovit
telu enää ole mahdollinen. R a tk a is 
tavassa  taistelussa saavuttaa uusi 
luokka ylivallan ja  ry h ty y  m uo k kaa
maan yhteiskuntaa  omia tarpeitaan 
vastaavaksi.  Tällöin  on va l lan ku
mous suoritettu, uusi y hteiskunta

jä r jesty s  perustettu, —  kunnes val- 
lankumoukselinen luokka muodostuu 
vu oros ' an taantum ukselliseksi luo
kaksi. M ikään luokka  ei voi teh
dä vallankum ousta  ennenkuin sillä 
on voimaa tehdä se ja ennenkuin 
taloudelliset o lot ovat siihen k y p 
syneet.

Se on tehokkaam pien tu o tan to ta
pojen eteväm m yys, mikä antaa ka 
pinalliselle  luokalle  voimaa voittaa 
luokkataistelussa. Ei mikään luok- 
kaka-pina o le  todellisesti vallanku
mouksellinen eikä ole p ysyvää  m e
nestystä , jo s  siinä saadun voiton 
seurauksena on yhteiskunnan tuo
tantovoim ien heikkeneminen. .T ä l
laisia o vat  o lleet kaikki menneiden 
aikojen työväen luokan  to im eenpane
mat kapinat. Jos joku yhteiskunta  
olisi uudestimuodostettu tällaiselle 
taaarm ehti vaan suuntaan kulkevalle 
perustalle, niin ei kesiäsi  kauan kuin 
vanha yhteiskuntajärjestelm ä pa
lautettaisiin uudelleen voimaan, tai 
muussa tapauksessa joutuisi maa 
jonkun taloudellisesti vo im akkaam 
man naapurimaan h y ö k k äy k se n  ja l
koihin. Vallan kum ouksesta  johtuva 
uusi järjestelm ä ei ole m uodostetta
vissa vallankum ouksellisten mielival
taisen valinnan mukaan, vaan on 
sen sopeuduttava taloudellisten vo i
mien ja  olojen mukaisesti.
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