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Mitä tulee työkalujen, koneiden ja 
kangastavaroiden jakelun järjestämiseen 
väestön kesken, ovat osuustoiminnalli
set järjestöt jo ennenkin harjoittaneet 
tällaista toimintaa ja melkein jokaisella 
maaseutuosuuskunnalla on Ollut maata, 
loustyökalujen, siemen- ja apulannoi- 
tusaineiden varastonsa ja tuontiaseman- 
$a.

Mutta kaikista näistä mahdollisuuk
sista huolimatta tulee ottaa huomioon 
tavaran vaihdon järjestämistä enimmän 
vaikeuttava seikka —  liikenteen rappio- 
tila. Venäjän osuustoimintajärjestöt 
voivat menestyksellisesti täyttää tehtä
vänsä vain sikäli, kuin rautatieliikenne 
tulee ulkovaltani avulla saatetuksi jäl
leen kuntoon. Onpa esitetty sellainen
kin suunnitelma, että liikenteen uudis
taminen järjestettäisiin osuustoiminnan 
pohjalle.

Yhdistäen tuotannon useita haaroja, 
kulutuksen ja jakelun, yhdistäen sitä
paitsi kansan keskuudesta lähteneet

tärkeät henkiset työntekijät. Venäjän 
osuustoimintaliike käsittää näin ollen 
ne välttämättömät voimat, jotka voivat 
järjestää jälleen kansan elämän. Sulki
en piiriinsä elinvoimaisen demokratian 
se voi lähimmässä tulevaisuudessa, 'ken
ties tahtomattaan, tulla siksi tekijäksi, 
jolla on oleva suuri merkitys koko val
tion vastaisessa kehityksessä.

Osuustoiminnan periaatteiden mu
kaisesti Venäjänkin osuustoimintaliike 
on valtiollisesti puolueeton, mutta silti 
eivät valtiolliset harrastukset ole sille 
vieraita. Sen myötätunto on kokonaan 
kansanvallan puolella ja moniin mil
jooniin nouseva osuustoimintaväki on 
kansalaisina antava äänensä demokraat
tisen valtiojärjestelmän puolesta, joka 
yksin vain voi turvata demokratian oi
keudet ja työtätekevien kansankerros
ten vapauden.

Wl. Tukalevskij.
(Suomennos tekijän venäjänkielises

tä käsikirjoituksesta.)
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KARL MARX
Kirjoitettu Sakenitte englanninkielisten lähteiden mukaan.

I.

M arxin  nuoruu*

Trior —  entinen Traves —  on van
himpia Saksan kaupunkeja, ehkäpä 
kaikkein vanhin, sillä se oli aikoinaan 
ollut yksi roomalaisen sivistyksen kes
kus. Tässä kaupungissa, Bruckergas- 
sen varrella numero 664, asuivat juu
talainen lakimies Heinrich Marx vai
moineen.

Heinrich Marx polveutui vanhasta 
rabbisuvusta. Hänen isänsä oli ollut 
rabbi, isän isä ja niin aina jälkeenpäin, 
aina kuudennentoista vuosisadalle 
saakka. Heirich oli rikkonut pappis- 
säädyn ja antautunut lain tutkijaksi.
Suvun alkuperäinen nimi oli ollut 

Mordechai, mutta Heinrichin isä oli 
hylännyt vanhan sukunimen ja ottanut 
nimekseen Marx.

Heinrich Marxin vaimo, Henriette 
Pressburg, niinikään oli vanhaa rabbi- 
sukua. Hän oli syntynyt Hollannis
sa, jonne hänen esivanhempansa oli
vat muuttaneet Unkarista.

Näille kahdesta vanhasta rabbisuvusta 
polveutuville vanhemmille syntyi tiis
taina toukokuun viides päivä vuotena 
1 8 1 8  poika, joka “ympärileikkaukses
sa” sai nimekseen Karl Heinrich. Hän 
oli vanhempiensa toinen lapsi ja a noa 
perheen lapsista, joka verrattain nuo
rena kohosi maineen kukkuloille —  
vaikka vanhempiensa mielestä surulli
sen maineen kukkuloille. Sillä tässä 
toteutui se monta kertaa historiassa 
toistuva vastakohta: että vanhan pap
pissuvun jälkeläisestä tulee tsäinsä maa
ilmankatsomuksen perinpohjainen ku
kista] a.

Karl Marxin isä, lakimies Heinrich
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Marx, oli aikansa hyvin tavallinen se
koitu sluon n e. Mielipiteiltään oli hän 
vapaamielinen ja lukeutui “jumalan- 
kieltäjä”  Voltairen oppilaisiin, mutta 
käytännöllisessä julkisessa elämässä hän 
oli vanhoillinen ja ankarasti isänmaalli
nen preussilaisen kuningasvallan ihaili
ja tai ainakin lämmin suosija.. Hän 
kirjoittikin myöhemmin eräässä kir
jeessä pojalleen että “ehdoton monar
kia on tarpeellinen valtion hoidolle” .

Leibnitzin ja Voltairen filosofiaan 
tutustuessa juutalaisuus oli Heinrich 
Marxista kulunut pois siihen määrin 
että hän vuotena 1824 kääntyi kristin
uskoon. Karren ollessa kuusivuotias 
koko perhe kastettiin kristinuskoon. Ja 
tämän kääntymisen sanovat asiantunti
jat olleen todellisen sisäisen vakau
muksen pakoituksesta johtuneen, eikä 
minkään politillisen tempun, kuten 
useiden toisten juutalaisten kääntymi
set. Rouva Henrietta Marx sanoikin 
heidän sisäistä kääntymistään epäile
ville ystäville: —  “ Minä en usko ju
malaan jumalan tähden, mutta itseni 
tähden” .

Näiden sisäiseltä vakaumukseltaan 
kristityiksi kääntyneiden ja valtiollisil
ta mielipiteiltään vanhoillisten vanhem
pien kodissa 'kasvoi se mies, jota idea
listisen historian käsityksen omaijat 
sanoivat ja yhä sanovat syylliseksi mo
nen moniin maailmaa mullistaviin ta
pahtumiin: Kuitenkin, huolimatta po
jassa aikaisin ilmenneestä kapinallisuu. 
desta kaikkea vanhaa vastaan, isän ja 
pojan persoonallinen suhde säilyi läm
pimänä. Isä kylläkin usein koetti Karl 
Heinrichin ylioppilasvuosien aikana 
käännyttää poikaa “oikealle tielle”  neu
voilla, ja toisinaan moitti ankarassakin 
äänilajissa poikaa kumouksellisesta in
nostaan, mutta kaikkien nuhteiden ja 
neuvojen takana oli aina avosylin poi
kansa vastaanottava isä.

isän filosoofisen oppineisuuden an
sioksi on laskettava että Karl jo aikai
sin sai pätevää opetusta kaikilta elä
mänaloilta, joista vilkasluontoinen lap- 
si voi tehdä kysymyksiä ja havaintoja. 
Niin pian kuin poika vot lukea, isänsä 
luki hänen kanssaan Voltairea, Raccinea 
ja muita kuuluisia filosofeja.

Luonnonlahjoiltaan nuori Marx oP

runollisen herkkä, säihkyvä “ tulisielu” . 
Ja tunnettua on kuinka varhaisessa nuo
ruudessa saatu filosofinen pohja voi
makkaasti kiihottaa ratkaisemaan kaik
kia mahdollisia elämänongelmia. Niin 
huonoon huutoon kuin tuo “ tieteiden 
tiede” on meidän päivinämme osaksi 
joutunut, se kuitenkin on ainoa tiedon 
lajr, joka laajemmin avartaa ihmisen 
henkistä näköpiiriä ja saattaa hänet ky
keneväksi tunkeutumaan asiain yti
meen.

Tri erin gymnaasi oli e n simainen op
pilaitos, jossa tuleva taloustieteilijä, fi
losofi ja politiikko sai ensimäisen kou
luopetuksen. Kuudentoista ikäisenä hän 
oii suorittanut gymnaasi'kurssin erit
täin hyvillä arvolauseilla Kreikan ja la
tinan kielien taito oli merkitty erityi
sen hyväksi hänen koulutodistukseen
sa, ja hänellä olikin jo nuoruudessaan 
erikoinen rakkaus noiden klassillisten 
kielien tutkimiseen.

Romantillinen puoli nuoren Marxin 
luonteessa ei ollut niinkään paljon veri- 
perintöä vanhemmilta, mutta oli se 
“ naapurista häneen tarttunutta”. Kak
si vuotta ennen Karl Marxin syntymistä 
oli Trieriin tullut uusi preussilainen 
virkamies, parooni Ludivich von West- 
phalen perheineen, ja tämän perheen 
kanssa kanssakäyminen vaikutti paljon 
nuoren Marxin luonteeseen.

Westphalen perheellä oli osittain 
merkitsevä historiansa. Parooni oli ve- 
reltäin puoleksi skotlantilainen, pol
veutuen äitinsä puolelta tunnetusta ka
pinallisesta Argyllin jaarli Arcchibal- 
dista, joka kuningas James toisen 
määräyksestä julkisesti mestattiin val
lankumouksellisena Edinburgissa vuo
tena 1685.

Marxin ja Westphalen perheet tulivat 
hyviksi ystäviksi, ja samoin tulivat lä
heisiksi leikkitovereiksi nuori Karl ja 
Jenny Westpl.alen, joka oli neljä vuot
ta vanhempi Karfea. Perheet vieraili
vat ahkeraan toistensa luona, ja West- 
phalen perheestä nuoren Marxin sano
taan saaneen rakkauden romantiikkaan 
ja runouteen. Marxin ylioppilasvuosi
na Westpha!en perhe muodostui nuo
ren tutkijan varsinaiseksi runotähteek- 
si, sieltä kun oli Jenny, lapsuuden lei k-
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kitoveri ja sittemmin kiihkeästi kaivat
tu lemmitty morsian.

Päästyään Trietin Kymnaasista nuori 
Kari lähetettiin Bonnin yliopistoon jat
kamaan lukujaan. Isä luonnollisesti 
toivoi pojasta lakimiestä, kuten suurin

osa isistä to vovat pojistaan oman alan
sa jatkajaa, olkoonpa tuo ala sitte lap
sen luonnonlahjoille sopiva tai ei. Kui
tenkaan ei näytä todennäköiseltä että 
Heinrich Marx olisi mitenkään pakot
tanut poikaa lukemaan lakia, mutta



314 SÄKENIÄ

luonnollisesti isän persocmaHtnen t o i - ■■ 
vo tuli montakin kertaa pojan tiedok
si.

Bonnin yliopisto ei kuitenkaan ollut
sellainen oppilaitos joka olisi viehättä
nyt nuorta tulisieluista tutkijaa. Pari 
kertaa hän karkasi sieltä tiehensä ja 
sai isältään nuhteet. Mutta kun poika 
pyysi päästä Berlinin yliopistoon, jossa 
ovat paremmat oppimis- ja tutkimis- 
mahdollisuudet, isällä ei ollut luontoa 
kieltää, ja niin nuori Marx oltuaan 
hyödyttömän vuoden Bonnissa pääsi 
Berliiniin..

Mahdollisesti Be rl i n i-mielit ekoon oli 
Syynä myöskin Jenny Westphalen. 
Leikkitoveruus oli leimahtanut nuoru
kaisen kiihkeäksi rakkaudeksi, mutta 
tällä rakkaudella ei ollut nuoren Marx’- 
in mielessä paljon menestyksen toivoa. 
Jenny oli neljää vuotta vanhempi, Jen
ny oli rikas, Marxit köyhiä, Westpha- 
ien perhe oli aatelia, Marxit viimekä
dessä vain tavallisia juutalaisia, ja kaik
ki ne yhteensä näyttivät tekevän rak
kaussuhteen Jennyyn toivottomaksi, ja 
sfntähden rakastunut nuori mies lienee 
halunnut päästä mahdollisimman kauas 
toivottoman rakkauden esineestä. Mut
ta kuitenkin “onni oli avoinna” . En
nen Berliiniin lähtöä nuori Karl Hein
rich Marx ja aatelisneiti Johanna Bert ha 
Julie Jenny Westphalen kihlautuivat 
toisilleen. Nuorten kesken sovittiin et
tä kihlaus pidetään syvänä salaisuute
na ainakin parooni Westphale1ta. Sulha
sen isä ja äiti sensijaan saivat tietää 
salaisuuden, ja oli se heille “ surun ai
he” , heidän kun täytyi sitoutua pitä
mään Se salassa nuorten toivomuksen 
mukaan. Lakimies Heinrich Marx epäili 
ystävänsä paroonin kiukustuvan tästä 
“sopimattomasta kihlauksesta” ja lisäk
si hänestä tuntui loukkaukselta perheen 
monivuotista ystävää kohtaan pitää ta
pahtumaa salassa. Mutta poika sai kui
tenkin kiristetyksi vanhemmiltaan vaiti
ololupauksen, ja niin hän lähti salai- 
suuksineen toivorikkain mielin Berlii
nin yliopistoon. Hänet kirjoitettiin 
mainittuun laitokseen lokakuun 2 2  päi
vä 1 SJ6 . Hän oli silloin kahdeksantois
ta vuoden ja viiden kuukauden ikäinen 
ja elämä näytti suosivan nuorta tutki
jaa. . Nuori ylioppilas, kaunis kihlat-

— h»morsian ja romanttinen mielikuvitus 
suuresta tulevaisuudesta —  eipä siis 
näyttänyt olevan syytä valituksiin.

Berliinin yliopisto eli vielä siihen ai
kaan suuren filosofin, Hegelin, luomas
sa mainekehässä. Viisi vuotta tosin oli 
jo kulunut Hegelin kuolemasta ja sii
tä kun hän oli ollut Berliinin yliopistos
sa jumaluusopin professorina, mutta y- 
hä vaelsivat saksalaiset ylioppilaat Ber
linin yliopistoon Hegelin luoman mai
neen tähden.

Isänsä mieliksi nuori Marx ryhtyi 
Berlinissä tutkimaan lakia, “välttämät
tömänä pahana” , kuten hän itse sanoi, 
mutta historia ja filosofia olivat ne 
aineet jotka todella valtasivat hänen 
mielenkiintonsa.

Nuoresta Marxista ei kuitenkaan “hy
vää koulupoikaa” tullut Berliinissäkään. 
Hän tosin työskenteli ahkerasti, jopa 
terveyden rikkoutumiseen saakka, mut
ta hänen harrastuksensa olivat enem
män itsenäistä tutkimista ulkopuolella 
virallisen yliopisto-opetuksen.

Mutta Berlinissäkin tapasivat “ rak
kauden surut” . Salakihloissa oleva 
morsian ei mitenkään suostunut kirje- 
vaihtoon ikävöivän sulhasen kanssa.J en 
ny n romanttinen luonne sanoi hänelle 
ettei hänen sopinut olla kirjevaihdossa 
rakastettunsa kanssa, koska hänen van
hempansa eivät tietäneet heidän suh
dettaan. Tästä ikävästä koituvia "sy- 
dämentuskla”  valitti nuori Marx kir
jeissä isälleen.

Nämä kirjeet olivat usein epätoivoi
sia ja katkeria. Ja kun asema kävi 
“ sietämättömäksi'” tiedusteli hän isänsä 
mielipidettä kihlauksen julkaisemisesta. 
Isä kannatti'ehdotusta ja niin hän he
ti kirjoitti parooni Westphalelle, ilmoit
taen salaisuuden. Ja taaskin vastoin 
luuloaan sai myöntävän vastauksen. 
Mutta ei edes isän myöntymys saanut 
Jenny-neitiä heti kirjoittamaan ikävöi
välle ylioppilaalleen Berliiniin. Ja vaik
ka vanha parooni kirjeessään vakuutti 
nuorelle Marxille että “ tyttö on sinun 
sydämestään ja sielustaan” ; ylioppilaan 
epätoivo vain kas voi, tyttö itse kun e- 
delleen pysyi vaiti. Mutta vihdoin tuli 
toki kauan kaivattu kirje, marraskuul
la 183 7, ja se sai odottajan haltioihin
sa. Isälleen hän kirjoitti siitä: —  “ Ha.
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ne n kirjeensä on saapunut. Kertokaa 
minun parhaimmat tervehdykseni' rak
kaalle, kauniille Jennylleni. Minä olen 
lukenut hänen kirjeensä yhä uudelleen 
kaksitoista kertaa ja joka kerta olen 
siitä löytänyt uutta viehätystä. Se on 
kaikilta puoliltaan, vieläpä muodoltaan- 
kin, hienoin kirje mitä olen koskaan 
keneltäkään naiselta saanut” .

.Mutta muutakin syytä kuin rakkau- 
den surut oli olemassa siihen ettei nuo
ren tutkijan mieli pysynyt tyynenä, 
kuten isä toivoi. Hän oli luonnostaan 
kapinallinen kaikkea vanhaa vastaan, 
kaavalliset opinnot eivät häntä tyydyt
täneet, ja se ajoi häntä itsenäisiin tut
kimuksiin siihen määrin että terveys 
uhkasi vakavilla rikkoutumisilla. Oike- 
usfiiosofisten harrastustensa tuloksena 
kirjoitti hän noin kolme sataa sivua kä
sittävän teoksen, lisäksi hän käänsi Ta
ntusta ja toisia klassillisia kirjailijoita, 
tutki erikoisesti Englannin ja italian 
kieliä ja seurasi ahkerasti aikansa va
paamielistä kirjallisuutta, Ensimäisen 
oppivuoden loppupuolella hänen len
nokas aatemaailmansa kuitenkin kään
tyi näistä raskaista tutkimuksista runo
uden ja draaman puoleensavetäville a- 
loille. Jo vuosia oli hänellä ollut mieli
kuva että hänestä voisi tulla suuri ru
noilija ja draamakirjaiiija, ja nämä nuo
ruudelle niin puoleensavetävät alat
täyttivät nyt hänen sielunsa ja taisteli
vat ylivallasta kaiken muun kanssa.
Kerran kirjoitti hän isälleen mielenti
lastaan, että “kaikki minussa on kes
kittynyt runouteen, niinkuin minä oli
sin jonkun yliluonnollisen voiman val
lassa” . Mutta vaikka Marx kieltämättä 
oli kuolemaansa saakka suuri runollinen 
luonne hän ei ollut huomaamatta eroi- 
tusta omien runojensa ja suurien runo- 
mestarien säkeiden välillä. Siitä hän 
mainitseekin kerran että “oikeiden ru
nojen sisältörikkaus huumaa minut ja 
kääntää kaikki minun toiveeni arvot
tomiksi.”

Tuona aikana Marx kirjoitti paljon 
runoja, kokonaista kolme nidosta runo
jen käsikirjoituksia. Hänen sielunsa 
oli “anrkian” tilassa, kuten kaikkien 
suurien henkien on ollut laita nuoruus
vuosina, silloin kun “omat" aatteet 
törmäävät vastakkain vallitsevan jär

jestelmän ja siinä tunnustettavien aat
teiden kanssa, silloin kun vielä ei ole 
kylliksi tarmoa sanoa maailmalle —  
“ kulje omaa tietäsi ja anna maailman 
puhua” ! Silloin sisäiset ristiriidat: aja
tuksissa kuvastelevan oikeuden ja ym
päristön todellisuudessa vallitsevan vää
ryyden välinen ristiriita esiintyy suu
rena sisäisenä taisteluna, “hengen a- 
narkiana” . Sellaista sisäisen anarkian 
aikaa kuvaavat muutamat Marxin Ber
liinissä ensimäisellä vuodella kirjoitetut 
runot. Suomennamme tähän mukaillen 
muutaman värsyn Marxin nuoruuden 
runoja. Sisäistä hengen lentoa kuvaa 
muunmuassa runo jossa sanotaan:

Kuinka kuvata voisi sanat, pelkät tyhjät
sanat,

sen mi liehuu kuin tuu!iaispää kiemur-
tava,

mi on valtava kuin hengen koettele
mus,

mi on ääretön niinkuin maailma!

Mutta sitte kun kihlaus Jennyn kans
sa on tehty julkiseksi ja Jenny on suos
tunut kirjoittamaan, sisäinen anarkia 
hetkeksi vaimentuu ja runosäkeet ti
lailtavat sisäisestä riemusta.. Eräässä 
Jennylle omistetussa runossa sanotaan:

Minun sydämeni syvästi viehättyy, 
kasvaa kirkkaus sieluni silmissä: 
mitä olen minä epäillen toivonut 
sen viimeinkin löysin sinussa.

Tulevat suuret taistelut kuitenkin 
kangastelevat hämärinä pyrkimyksinä 
äänen aatemaailmassaan, ja niitä ei voi 
edes kuumimmillaan oleva rakkauskaan 
kokonaan pois pyyhkäistä. Tämä suu
ren elämäntehtävän kaipuu pukeutuu 
eräässäkin runossa s kuraaviksi sanoiksi:

Sitä voi ne n ko koskaan toteuttaa, 
jonka voimassa sielun* on vankina?
Mut pyrkiä täytyy, taistella eteenpäin, 
aina vain levottomassa lennossa.

Marxin runot jäivät painamatta, mut
ta osa niitä säilytettiin Marxin per
heessä läpi elämän, ja silloin tällöin ne 
otettiin esille ja pidettiin lystiä niiden 
kustannuksella.

Huolimatta siitä että pojan ja isin
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välit ihmisinä olivat aina erittäin sydä
melliset asioista oli ankariakin sanoja 
isän ja pojan välisessä kirjevaihdossa. 
Useissa kirjeissä isä ottaa neuvoakseen 
poikaansa kuinka tässä maailmassa tu
lee suhtautua menestyäkseen ja tuot
taakseen mainetta itselleen, omaisilleen 
ja arvokkaalle morsiamelle ja hänen 
perheelleen, jonka maineesta Heinrich 
Marx näkyy erikoisesti huolehtineen. 
Raha-asioista myös:kiu isä sanoo pai
navan sanansa. Eräässä kirjeessä isä 
muunmuassa sanoo:

“Me teemme parhaamme että meidän 
poikamme olisi tilaisuudessa kulutta
maan seitsemän sataa taaleria (vuodes
sa).... vaikka rikkaimpien vanhempien 
pojat eivät kuluta kuin viisi sataa. Mi
nä luotan että hän ei ole tuhlari. Mut
ta kuinka voi mies, joka löytää uuden 
järjestelmän kerran viikossa tai kerran 
kahdessa viikossa ja joka seuraavalla 
viikolla on tuhonnut sen mitä edelli
sellä on tehnyt, alentua pikkuvelkoi- 
hin. Jokainen joka niin haluaa pistää

----------- ^  --------- ’■
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kätensä hänen taskuunsa, jokainen pet
tää häntä” .

Isan huolenpito tästä "onnenlapses
ta", kuten he Karl-poikaansa nimitti
vät, meni niinkin pitkälle että hän esti 
hänet “oman onnensa” ja morsiamen
sa rauhan tähden käymästä kotona sil
loin 'kun nuori Marx olisi sitä halun
nut. Mutta sitte tulikin äkkiä loppu 
huolehtivasta isästä. Heinrich Marxilla 
oli pitkälle kehittynyt keuhkotauti ja 
vuotena 183S, kun nuori ylioppilas sai 
luvan tulla pääsiäisenä kotona käymään 
hän sai viipyä niin kauan että voi olla 
isänsä kuolinvuoteen ääressä. Heinrich 
Marx kuoli.toukokuun to päivä mainit
tuna vuotena, 56:en vuoden ikäisenä.

I
N u o r i  f i losofi.

Kyliästyttyään runoiluun ja draamaan 
Marx poltti tukuttain runojaan ja no- 
vellejaan ja syventyi uudella tarmolla 
filosofiaan. Berliinissä oli “Tohtorien 
klubi” , jossa harrastettiin uushegelis- 
miä, ja Marx oli yksi klubin huomattu
ja jäseniä.

Hegelin filosofiassa oli jotain kaksi
mielistä. Se tyydytti vanhoillisuutta ja 
vapaamielisyyttä samalla kertaa. Niinpä 
itseään Hegeliä oli pidetty yhtenä 
preussilaisen hallituksen tukipylväänä 
ja oli hän saanut kunnianosotuksia ku
ningas Frederick Wilhelm kolmannelta. 
Hegelin kuuluisa tunnuslause —  "kaik
ki mikä on oikeaa on järjellistä ja kaik
ki mikä on järjellistä on oikeaa" —  
näyttää siis kelvanneen vanhalle paa
tuneelle monarkialle sekä vallankumo
uksellisille nuorille filosofian tutkijoil
le. Engels onkin selittänyt tätä risti
riitaa siten että Hegelin voivat hyväksyä 
vanhoilliset sekä vapaamieliset, koska 
he kummatkaan eivät täydelleen ym
märtäneet Hegeliä. Hegelin edellämai
nittu tunnuslause —  selittää Engels —  
sovitettuna preussilaiseen valtioon ei 
suinkaan tarkoita että preussilainen 
valtio olisi oikea ja sentähden järjelli
nen, mutta tarkoittaa se sitä että niin - 
kauvan kuin se oli tarpeellinen se oli 
myöskin järjellinen. . Sensijaan että 
Hegel olisi hyväksynyt preussilaisen 
valtion hän sanoi: —  "Preussilainen 
hallitus on niin hyvä kuin preussilaiset 
ansaitsevat".

Olipa Hegelin filosofiassa mitä vas
takkaisuuksia tahansa sitä harrastivat 
Marxin kanssa sellaiset kuuluisuudet 
kuin Feuerbach ja runoilijat Heine ja 
Freiligratb. Marx antautui tutkimaan 
Hegelin filosofiaa täydellä vakaumuk
sella, ja hänen tutkimuksensa tuottikin 
suurimman hyödyn kuin yhdenkään toi
sen Hegelin oppilaan, jyrkkä materia- 
llsti Feuerbach niihin luettuina. Feuer
bach Hegelin oppilaana tuli jyrkän ma
terialismin tunnustajaksi, mutta hän ei 
ymmärtänyt materialismia yhteiskun
nallisena voimana. Feuerbachin filosofi
an sellaiset iskusanat kuin "minun ensi. 
mäinen ajatukseni oli jumala, toinen 
järki, kolmas ja viimeinen ihminen", 
"ihminen yksinään on vain ihminen, ih
minen ihmisen kanssa, sinun ja minun 
liitto on jumala” ja “ ihminen on sitä 
mitä hän syö” —  olivat kylläkin jyr
kästi' materialistista, mutta ne olivat 
melkein pelkkiä iskusanoja ilman to
distelua. Marx sensijaan tutkiessaan 
Hegelin idealismia tuli historialliseen 
materialismiin, joka on paljon enem
män kuin Feuerbachin mekaanisen ma
terialismin pelkkä tunnustus. Sensijaan 
kun Feuerbach kykeni ainoastaan väit
tämään että ihminen on ympäristönsä 
tuote, ensinkään tajuamatta mitkä o- 
vat ne roimat jotka ikäänkuin auto
maattisesti tekevät hänestä ympäristön
sä tuotteen, Marx tajusi tämän, mikä 
onkin koko asian ydin. Marx, kuten 
tunnettua sai myöhemmin selville yh
teiskunnallisen elämän käyttövoimat: 
sen taloudellisen perustan, ja voi ei , 
ainoastaan julistaa mutta myöskin to
distaa että “ tuotantotapa on se pohja 
ja perusta (jolla kaikki yhteiskunnalli
set päällysrakennukset lepäävät” ja 
“tuotantosuhteet määräävät ihmisten 
keskinäiset valtiolliset, uskonnolliset, si 
veelliset ja taiteelliset suhteet” .

Eipä siis mennyt nuoren Marxin ai
ka ja vaivat hukkaan tutkiessaan He
gelin idealistista filosofiaa, kun tuon 
tutkimuksen tuloksena oli tuo suurem- 
moinen filosofinen ja historiallinen —  
Hegelin opeille aivan vastakkainen —  
teoria: taloudellisen elämän (nimen
omaan tuotantotavan) kaikkivaltaisuus 
yhteiskunnassa.

Jo enslmäisenä Berliinissä oiovuote-
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naan Marx yliopiston opettaja Bruno 
Bauerin kanssa toimitti radikaalista 
kuukausijulkaisua. Ja Bauer kiintyikin 
lahjakkaaseen Marxiin siihen määrin et
tä kun hän tuli nimitetyksi Bonnin ylio
piston opettajaksi hän kirjeissään kii- 
holtti Marxia kiirehtimään tohtorin ar
von kanssa ja sen saatuaan tulemaan 
Bonniin opettajaksi. Marxilla oli itsel- 
läänkin aikomus valmistautua yliopisto- 
mieheksi, mutta tohtorin arvon kiireh
timisestä ei tahtonut tulla valmista. 
Sensijaan hän loppupuolella Berliinissä 
olonsa yritti valmistaa ennemmin al
kamaansa suurta teosta. Bruno Bauerin 
kautta hän kirjoitti kustantajalle, jon
ka toivoi kirjansa kustantavan. Tuo 
kustantajalle aijottu kirje lienee ol
lut “ylimielinen” koskapa Bauer kir
joitti siitä Marxille seuraavan huomau
tuksen: —  “ Sinä voit hyvinkin kirjoit, 
taa sellaisen kirjeen pyykkimuijaliesi, 
mutta ei kustantajalle, jonka sinä toivot 
hyväksyvän työsi ja jonka suosiota si
nun vielä tulee koettaa saavuttaa".

Kun Bauer kaikista yrityksistään 
huolimatta ei saanut kustantajaa “ Her- 
mesianismus’elle”  (se oli Marxin aiko
man kirjan nimi) Marx jätti kirjan 
valmistamisen sikseen ja todella ryhtyi 
valmistamaan tohtorin väitöskirjaansa. 
Se valmistuikin pian ja oli se tutkimus 
epikuurolaisesta filosofiasta. Mutta tut
kimuksesta tuli sisällöltään siihen mää
rin kiistelevä ja radikaalinen että Marx 
itse ja ystävänsä Bauer pelkäsivät et

tei tohtorin arvoa anneta väitöskirjan 
iskevän sisällön tähden. Ja nämä epäi
lykset toteutumatkin, vaikka eivät ai
van siinä muodossa kuin Marx ja Bau
er olivat otaksuneet, Vuotena 1 8 4 0  
sattuneen kuninkaan kuoleman johdos
ta seurannut hallituksen vaihdos pääs
ti valtiollisen taantumuksen valloilleen, 
ja Marxilta meni toiveet tohtorin ar
vot) saamisesta Berliinissä sitä vähem
mäksi mitä enemmän uusi hallitus ehti 
näyttämään kaikkea vapaamielisyyttä 
vihaavaa taantumuksellisuuttaan.

Niinpä sitte Marx Bauerin neuvoa 
seuraten päätti koettaa tohtorin arvoa 
Jenan yliopistossa. Hän saapuikin Je- 
naan viidestoista päivä huhtikuuta 1841 
puolusti väitöskirjaansa ja sai filosofian 
tohtorin arvon ja diplooman.

Jokseenkin täsmälleen kahdenkym- 
menenkolmen vuoden ikäisenä Marx 
siis sai vanhempiensa toivomalla me
nestyksen tiellä niin välttämättömän 
tittelin: tohtorin arvon, mutta hänen 
aikaisempi aikomuksensa yliopiston o- 
pettajaksi antautumisesta oli mennyt 
valtiollisen taantumuksen valtaan
pääsyn mukana. Hänen ystävänsä ja 
suosijansa Bruno Bauer, joka oli val
mistellut Marxille tilaa Bonnin yliopis
tossa, menetti itsekin paikkansa, ja 
Marxin tie vei yhä enemmän vasemmal
le johtaakseen sinne mistä ei ollut enää 
paluuta hallitus- ja yliopistovattijaiden 
suosioon.

g # a ------- -------e#»

Voi Raukeaa!

Tuo ajatus se toki peloittaa, 
kun uhkaa “bolsheviki”  maailmaa 
ja vallan vanhan tahtoo alas syöstä!

ja työhön vaatii “ hienot”  ihmiset, 
nuo hansikoitut, kauniit kätöset . . , 
ne “ hienot”  eihän nauttia voi työstä.

Tuo asiata vielä pahentaa: 
kun työ on tekijälle kunniaa 
ja ylhäisö tykkäis —  kunniastaI

kun täyty is raataa pyhät, arkimet 
ja kestää perheriidat toraiset 
ja Juopua pois elon hekumasta.

Emil Rautiainen.


