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F. E N G E L S

P U H E  KARL MARXI N HAUDALLA

Maaliskuun 14. päivänä, iltapäivällä neljännestä vailla 
kolme, lakkasi ajattelemasta suurin aikamme ajattelijoista. Kun 
palasimme huoneeseen, jonne hän oli jäänyt tuskin kahdeksi 
minuutiksi yksin, huomasimme hänen nukahtaneen rauhallisesti 
nojatuoliinsa — mutta iäksi.

Tämän miehen kuolema on arvaamaton menetys Euroopan ja 
Amerikan taistelevalle proletariaatille, historiatieteelle. Aukko, 
jonka tämän jättiläisen poistuminen on aiheuttanut, on tuntuva 
varsin pian.

Niin kuin Darwin keksi orgaanisen luonnon kehityslain, niin 
myös Marx keksi ihmiskunnan historian kehityslain: tosiasian, 
joka siihen asti oli ollut ideologisten kerrostumien peitossa, 
nimittäin sen yksinkertaisen tosiasian, että ihmisten täytyy ennen 
kaikkea syödä, juoda, asua ja pukeutua, ennen kuin he voivat 
harrastaa politiikkaa, tiedettä, taidetta, uskontoa jne.; että siis 
välittömien aineellisten elämänvälineiden tuotanto ja siten kan
san tai ajanjakson kyseinen taloudellinen kehitysaste muodostaa 
sen perustan, jolla ovat kehittyneet kyseisten ihmisten valtiolai- 
tokset, oikeuskäsitteet, taide ja jopa uskonnollisetkin käsitykset 
ja jonka tulee sen vuoksi olla lähtökohtana niitä selitettäessäkin 
eikä päinvastoin, kuten tähän saakka on tapahtunut.

Enemmänkin. Myös nykyisen kapitalistisen tuotantotavan ja 
sen luoman porvarillisen yhteiskunnan erikoinen liikunnan laki 
on Marxin keksimä. Lisäarvon löytäminen toi tähänkin selvyyttä, 
kun taas kaikki aikaisemmat, yhtä hyvin porvarillisten taloustie
teilijäin kuin sosialististen arvostelijainkin tutkimukset olivat 
olleet harhailemista pimeässä.
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Kahden tuollaisen keksinnön luulisi riittävän elämäntyöksi. 
Onnellinen olisi jo sekin, joka onnistuisi tekemään yhdenkin sel
laisen. Mutta Marx teki itsenäisiä keksintöjä kaikilla niillä aloilla, 
joita hän tutki — yksinpä matematiikankin alalla— ja vaikka 
näitä aloja oli sangen paljon, hän ei kosketellut mitään niistä 
pintapuolisesti.

Sellainen oli tämä tieteen mies. Mutta tämä ei ollut vielä 
läheskään tärkein puoli tässä miehessä. Tiede oli Marxille histo
rian liikkeellepaneva, vallankumouksellinen voima. Niin vilpit
tömästi kuin hän saattoikin iloita jossakin teoreettisessa tieteessä 
tehdystä uudesta keksinnöstä, jonka käytännöllisestä soveltami
sesta ei ollut kenties vielä aavistustakaan, niin kokonaan toista 
oli hänen ilonsa, kun kysymyksessä oli keksintö, joka vaikutti 
heti kumouksellisesti teollisuuteen, historialliseen kehitykseen 
yleensä. Niinpä hän seurasi tarkasti sähköalan keksintöjen 
kehitystä ja viime aikoina vielä Marcel Deprez’n tutki
muksia.

Marx oli näet ennen kaikkea kumousmies. Hänen varsinaisena 
elämänkutsumuksenaan oli myötävaikuttaa tavalla tai toisella 
kapitalistisen yhteiskunnan ja sen luomien valtiolaitosten kumoa
miseen, edistää nykyajan proletariaatin vapauttamista, proleta
riaatin, jolle hän ensimmäisenä oli antanut tietoisuuden sen ase
masta ja tarpeista, tietoisuuden sen vapauttamisen ehdoista. 
Taistelu oli hänen elementtinsä. Ja vain harvat ovat taistelleet 
niin intomielisesti, niin sitkeästi, niin menestyksellisesti kuin hän. 
Ensimmäinen „Rheinische Zeitung” 1842, Pariisin „Vorwärts” 
1844J, »Brusseler Deutsche Zeitung” 1847, »Neue Rheinische 
Zeitung” 1848—49, »New York Tribune” 1852—61 ja lisäksi lukui
sat taistelukirjaset, toiminta Pariisin, Brysselin ja Lontoon 
yhdistyksissä, kunnes lopulta syntyi kaiken kruununa suuri Kan
sainvälinen Työväenliitto — tämä oli tosiaankin saavutus, josta 
sen aikaansaaja olisi saattanut olla ylpeä, vaikkei olisikaan teh
nyt mitään muuta.

Ja juuri siksi Marx oli aikansa vihatuin ja parjatuin mies. 
Niin absolutistiset kuin tasavaltalaisetkin hallitukset karkottivat 
hänet maasta. Niin taantumukselliset kuin ultrademokraattisetkin 
porvarit parjasivat kilvan häntä. Kaiken tämän hän pyyhkäisi 
sivuun kuin hämähäkinseitin, kiinnittämättä siihen huomiota ja 
vastaten vain äärimmäisen tarpeen vaatiessa. Ja hän kuoli mie
henä, jota rakastivat, kunnioittavat ja surevat miljoonat vallan
kumoukselliset työtoverit kaikkialla Euroopassa ja Amerikassa, 
Siperian vuorikaivoksista alkaen aina Kaliforniaa myöten, ja 1

1 „Vorwärts” (..Eteenpäin") — saksalaisten sosialistiemigranttien radikaa
linen sanomalehti, joka ilmestyi Pariisissa 1844 saksankielisenä ja jonka 
avustajia K. Marx oli. Toim.
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voin varmuudella sanoa, että hänellä oli ehkä paljonkin vas
tustajia, mutta tuskinpa ainoatakaan henkilökohtaista viha
miestä.

Hänen nimensä samoin kuin hänen työnsäkin on elävä kautta 
vuosisatojen!

Puhe, jonka F. Engels piti Hlghgaten 
hautausmaalla maaliskuun 17. pnä 1883 
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