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Luokat Ja Luokkataistelu
Kokoillut Paukku 

Osa 1.
M ite n k ä  L u o k a t O v a t S y n ty n e e t

ON OLEMASSA vain kaksi luokkaa, työväenluokka ja  kapitalistiluokka. Tämä 
on siksi usein lausuttu totuus, että ken hyvänsä sen jo muistaa. Mutta lä
heskään kaikilla ei ole tietoa siitä, mitenkä nämä kaksi luokkaa ovat tähän 
maailmaan ilmestyneet j a  milloin sellainen ilmiö on ensiksi ollut havaitta

vissa, enempää kuin kaikilla on tietoa siitäkään ovatko nämä luokat olleet “ maail
man alusta”  vaiko tulleet näyttämölle vasta myöhemmin. Raamatusta me luemme 

jumalan luoneen maailman —  maa oli autio ja  tyhjä, pimeys vallitsi syvyyden päällä 
ja  jumalan henki liikkui ( !? )  vetten päällä. Pimeys erotettiin valkeudesta ja  maat 
vesistä, ne siis olivat olemassa, mutta vain vähän jumalan mielestä sopimattomassa 
järjestyksessä. Se tämä ihminen tehtiin sitten kuivaksi tulleesta. maasta ja  nainen
tehtiin hänen kylkiluustaan.

UTTA tässä ei ilmene mitään siitä, 
että tuossa rytäkässä, tai oliko se 
napertelua, olisi syntynyt kaksi 

luokkaa, työväenluokka ja  kapitalistiluok
ka. Eikä koko kirjassa puhuta_sen ajan 
tapahtumien yhteydessä luokista mitään. 
Orjista ja  herroista mainitaan nimittä
mättä kuitenkaan luokkia. Työläisistä ei 
puhuta liioin siinä ymmärryksessä kuin mi
tä me työläisellä ymmärrämme. Työväen
luokan on siis täytynyt syntyä paljon myö
hemmin kun varsinainen ihmisten vallit
taviin ja  vallitsi joihin jakautuminen on ta
pahtunut. J a  mitenkä tämä ihmisten al
kuperäinen jakautuminen eri asteisiin tai 
luokkiin on tapahtunut, otamme siihen 
vastauksen tähän Leo Laukin eräästä kir
joituksesta :

S iir ty m in e n  v i l l ia s te e l ta  v i l je ly k s e e n  j a  
k a r ja n h o i to o n

Yhteiskunnalliset luokat eivät ole 
minkään sattuman tai mielivaltaisuu
den kautta syntyneet, eikä niiden il
mestymisessä ja  kehityksessä ole mil
lään jumalilla paremmin kun pahoil
la hengilläkään mitään tekemistä. 
Että nykyään on olemassa kaksi vas
takkaista lu ok käry h niitystä, hallitse
vat ja  hallittavat, että koko kirjote
tun historian ajan ihmiskunta on ol
lut jaettuna pääasiassa aina kahteen 
vastakkaiseen leiriin, vanhalla a ja l
la : orjaisannät ja  henkiorjat; keski

ajalla, läännitysherrat ja  maaorjat, 
talonpojat, ja  nyt kapitalistit ja  palk- 
kaorjat, johtuu perimmäisesti siitä 
yksinkertaisesta syystä, että yhteis
kunnallinen talous on rakenteeltaan 
ollut sellainen, että se on tarvinnut 
näitä kumpiakin, se on ne välttämät
tömyyden pakolla synnyttänyt ja  ke
hittänyt.

Ihmiskunnan elämässä ainoastaan 
varhaisimmalla villiasteella ovat ih
misten elinkeinot (alkuperäinen met
sästys ja  kalastus) olleet niin yksin
kertaiset, että 'ne eivät kehittäneet 
heidän keskuudessaan sellaisia erityi
siä toimitsijoita, joiden tehtävänä oli
si ollut toisten työn ja  toiminnan 
suunnitteleminen, järjestäminen ja  
johtaminen ja  siis silloin ei myöskään 
mitään hallitsevaa luokkaa voinut 
syntyä.

Mutta sitten kun ihmiset oppivat 
maanviljelyksen ja  karjanhoidon, 
niin niiden yhteydessä alkoi käydä 
yhä enemmän välttämättömäksi ja  
siis tavaksi, että jotkut ihmiset silloi
sissa ihmisyhteiskunnissa ja  varsinkin 
juuri vanhimmat kehittyivät kaiken
laisten eri tehtävien yleisiksi suunnit
telijoiksi, järjestäjiksi ja  valvojiksi. 
He kohosivat siten vähitellen vuosi
tuhansia kestäneen kehityksen pakos
ta ihmisyhteiskuntain kaikenlaisen
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taloudellisen toiminnan johtajiksi ja  
järjestäjiksi, suuret joukot sellaisesta 
sitä enemmän eristyen, kuta enemmän 
vakiintunut työjärjestelmä alkoi mer
kitä alituista ja  yhtäjaksoista aher
tamista pelloilla tai karjan paimenta
misessa ja  hoitamisessa. Näistä työn- 
järjestäjistä  tuli tietystikin myös kai
ken muunkin elämän johtajia, tuli 
kulutuksen ja  omistuksen vallitsi joi
ta, kehittyi yläluokka, joka sitten on 
sitä mukaa aina muuttanut jmuoto- 
aan, mikäli taloudellisessa elämässä 
on tapahtunut muutoksia. Mutta itse 
jako on kuitenkin säilynyt ja  säilyy 
niin kauan kun yhteiskunnallinen tuo
tantotoiminta on luonteeltaan sellai- 

■ nen, että se vaatii kahdenlaisen työn 
henkilöllisiä suorittajia, nim. johta
van eli henkisen työn ja  toimeenpa
nevan eli ruumiillisen työn tekijöitä, 
edellisiä aina ollen ollut vähemmistö 
ja  ne muodostaneet “ yläluokan.”  

Luokkajako tuli jp y sy v ä isek s i 
Kun tässä alkuperäisessä luokkiin ja 

kautumisessa tuli näin lasketuksi perusta 
ihmisten ja  ihmisten välille, jä i se myös 
pysyväisesti olemaan, muuttaen vain muo
toansa aina määrätyn aikakauden kehi- 
tysvaatimusten mukaisesti. Hallitseminen 
ja  yhteiskunnallinen kontrolli on aina ol
lut yläluokan oikeutena ja  on se .vielä 
nykyäänkin sen käsissä. *

Tässä alkuperäisessä jaossa näemme, 
että työn tulosten ylijääm ä alkoi jäädä sil
le osalle, joka oli vähitellen muodostunut 
järjestettäväksi ja  määrääväksi ryhmäk
si tai luokaksi. Sille luokalle vähitellen 
jä i kuin itsestään oikeus yleensä määräil- 
lä mihin käytetään kaikki se ylijääm ä,

joka kehittyneemmän talouden edistyessä 
yhä vain lisääntyi. S illä  mikäli joukot 
ja  siten tuottavuus lisääntyi, lisääntyi myös 
ylijäämä. Tämän jatkuvan kehityksen 
vaikutuksesta myöhemmillä historiallisil
la aikakausilla, jolloin yhteiskuntatalous 
kehittyy kapitalistiseksi suurtaloudeksi ja  
tuotantotekniikka yhä täydellisemmäksi, 
alkaa luonnollisesti yhä jättiläismäisem- 
mät määrät työn tuloksien ylijääm ää ka
saantua tälle hallitsevalle luokalle. Se ei 
itse mitenkään enään voi tuota ylijääm ää 
kuluttaa, vaikka miten rähmästelisi.

Nyt syntyy pakko suunnitella mihin yhä 
suuremmaksi käyvä ylijääm än määrä voi
taisi käyttää ja  miten käyttää, että sen 
voisi säilyttää eduksensa ja  saada sillä 
yhä uutta samanlaista syntymään. Täten 
aikojen kuluessa muuttuukin tuotanto 
enemmän markkinoita, kauppaa varten 
tuottamiseksi kuin itsensä määrätyn yh
teisön tarpeiden tyydyttämiseksi, jota tuo
tanto alussa oli. Tu eitetään tavaroita 
markkinoita varten ja  tämän takia ja  vai
kutuksesta siis alkaa ilmestyä näyttämöl
le myös sellaineh otus kuin on nykyisella 
nimityksellä tunnettu palkkatyöläinen. Ja  
kun tämä otus kerran ilmestyy näyttämöl
le monilukuisena joukkona, ilmestyy sen 
mukana myös myöhemmin palkkatyöläis
ten yhteinen toiminta, palkkatyöväen lii
ke, joka tämän työläisjoukon ja  sitä pal
kan edestä työssä käyttävän joukon väli
sen suhteen kärjistymisen mukana muut
tuu vallankumoukselliseksi liikkeeksi kaik
kine siihen kuuluvine ilmiöineen ja  seu
rauksineen. Tästä liikkeestä, mitä se tie
teellisesti katsottuna on ja  mitenkä se al
koi ja  miksi se kehittyy, tehdään selkoa 
seuraavassa osassa.


