ENSIMMÄINEN

TIE MATERIALISMIIN

LUKU

JA

KOMMUNISMIIN

Kun on valinnut ammatin,
jossa voi
parhaiten toimia ihmiskunnan hyväksi, niin
kestää lannistumatta kaikki rasitukset ...
K a r I M a r x.

-Lapsuutensa ja nuoruutensa Marx vietti ReinfnmaallJL joka
oli Saksan taloudellisesti ja poliittisesti kehittynein osa. Ranskan
porvarillinen vallankumous 1700-luvun lopulla oli vaikuttanut
siellä enemmän kuin muissa saksalaisissa maissa. Reinin laakso
oli noina vuosina vallankumousarmeijoiden
sotatoimialueena, .
siellä sattui talonpoikaiskapinoita,
saksalaisten demokraattien
esiintymisiä, joita innoittivat jakobiinien vapauden, veljeyden
ja tasa-arvoisuuden aatteet. Reinin vasen ranta liitettiin ranskalaistenvoiton jälkeen Ranskan tasavaltaan, tulevaan Napoleonin imperiumiin. Siellä hävitettiin perusteellisesti feodaalinen
järjestys: .lakkautettiin
kirkollinen ja suurmaanomistus, poistettiin feodaaliset etuoikeudet, otettiin käyttöön valamiesoikeus sekä saatettiin voimaan porvarillinen Code Napoleon (Napoleonin lakikokoelma). Tämä antoi sysäyksen alueen teolliselle
kehitykselle.
Wienin kongressin päätöksellä 1815 palautettiin suuri osa
Reinin aluetta Preussille. Tämä alue muodosti ns. Reinin maakunnan tässä suurimmassa saksalaisessa valtiossa, jossa vallitsi
feodaalinen absolutismi. J unkkerien maa-aateli säilytti merkittävän osan etuoikeuksistaan.
Tästä etuoikeutetusta
kastista
täydennettiin Preussin kaikkivoivan byrokratian huippukerrosta
sekä kaaderiupseeristoa, joka levitti maassa militarismin henkeä. Koko valtion kattavaa edustuslaitosta ei ollut olemassa.
Provinssien maapäivät olivat ainoastaan neuvoa-antavia,
ja
säätyperiaatteen mukainen edustus niissä rajoitti voimakkaasti
porvariston oikeuksia. Esimerkiksi Reinin maapäivillä oli kahdella huomattavalla lähes 100000 asukkaan kaupungilla Aachenilla ja Kölnillä ainoastaan 3 valtuutetun edustus, kun taas
6520 aatelista lähetti 25 edustajaa.
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Preussin taloudellinen kehitys oli pahasti jäljessä Englannista
ja Ranskasta. Teollisuuden kasvusta huolimatta Preussi jäi
maatalousmaaksi. jossa oli vähälukuinen ja heikosti kehittynyt
proletariaatti.
Väestön pääosan muodostivat talonpoikaisto,
joka oli puolifeodaalisessa riippuvuussuhteessa suuriin maanomistajiin,
sekä kaupunkien pikkuporvaristo (käsityöläiset
ja kauppiaat).
Siitä huolimatta tapahtui myös Saksassa teollista kehitystä.
Sen eri valtioissa syntyi kapitalistisen tuotannon keskuksia,·
ilmaantui tehtaita ja kaivoksia, ja 1835 siellä alettiin rakentaa
rautateitä. Reinin maakunta oli edellä muita, teollisestikin
kehittyneitä Preussin alueita. Feodalismin perustuksia oli siellä
horjutettu siinä määrin, että Preussin hallitus ei onnistunut kokonaan mitätöimään Ranskan vallankumouksen saavutuksia, muun
muassa korvaamaan Code Napoleonia preussilaisella oikeudella.
Ja kuitenkin Reinin porvaristoa haittasi myös Reinin maakuntaan ulotettu absolutistinen poliisihallinto. Se oli tyytymätön
Preussin hallituksen vero- ja tulli politiikkaan, joka suojasi sitä
liian vähän ulkomaiselta kilpailulta. Reinin porvaristo oli myös
merkittävä Preussin ja koko Saksan porvarillisten piirien oppositiomielialojen ilmentäjä.
.
Reinin maakunnassa toisella ja kolmannella vuosikymmenellä tapahtuneet taloudelliset ja poliittiset muutokset olivat heijastusta yhteiskunnallisista prosesseista, joita ilmeni koko Saksassa ja monissa muissa Euroopan maissa. Kaikkialla kehittyivät
edellytykset porvarilliselle vallankumoukselle, jonka oli määrä
poistaa feodalismin sosiaaliset ja poliittiset jäänteet sekä raivata
tietä kapitalismin vapaalle kehitykselle, niin kuin oli tapahtunut Englannissa ja Ranskassa. Kapitalismin kehityksen pääasiallisena esteenä Saksassa oli keskiajalta periytynytmaan
poliittinen ja taloudellinen pirstoutuneisuus. Taloudellista kehitystä
haittasi tavattomasti Saksan jakautuminen 38 valtioon omine
tullirajoineen, rahayksikköineen sekä mitta- ja painojärjestelmineen. Vuonna 1834 Preussin johdolla perustettu 18 valtion muodostama Saksan tulliliitto - vastapainona Itävallalle, joka kilpaili hegemoniasta Saksassa - oli vain ensi askel taloudellisen
pirstoutuneisuuden voittamisessa. Valtaansa ja etu oikeuksiinsa
tarrautuneet pienten saksalaisten valtioiden hallitsijat olivat
kaiken edistyksen kiivaita vastustajia. Eräs näistä hallitsevista
ruhtinaista julisti: »En halua valtiooni mitään rautatietä, en
tahdo, että jokainen suutari ja räätäli voi matkustaa yhtä nopeasti kuin minä.»
Kysymys Saksan yhdistymisestä veti puoleensa maan edistyksellisten voimien päähuomion. Vuoden 1830 heinäkuun porvarillinen vallankumous Ranskassa herätti oppositiomieli aloja
Saksan porvaristossa ja älymystössä. Saksalainen porvaristo oli
silti epävarma ja taipuvainen kompromisseihin maanomistajapii15

rien kanssa, eikä tämä johtunut ainoastaan sen suhteellisesta
taloudellisesta heikkoudesta. Porvariston selän takaa nousi uusi
yhteiskunnallinen voima - työväenluokka, jossa porvaristo tunsi
tulevan vastustajan. Saksan työväenliike oli tosin vasta muodostumassa.
Samaan aikaan kehittyneissä kapitalistisissa maissa, Ranskassa ja Englannissa, proletariaatti astui jo historian näyttämölle kapitalistiluokan
vastustajana, porvarillisen yhteiskunnan objektiivisena vihollisena.
Kehittyvä teollinen vallankumous, siirtyminen käsityöstä
ja manufaktuurista koneiden käyttöön perustuvaan kapitalistiseen suurtuotantoon toi mukanaan työtätekevien kurjistumisen,
pienkäsityöläisten ja kauppiaiden vararikon, työläisten suunnattomat kärsimykset, kun heitä riistettiin ankarasti kapitalistisissa tehtaissa. Uudet koneet tekivät tarpeettomaksi sadat ja
tuhannet työläisten kädet aiheuttaen työttömyyttä. Nämä kärsimykset lisääntyivät kriisien aikana, jotka vuodesta 1825 lähtien ravistelivat toistuvasti kapitalistista taloutta.
.
. Samaan aikaan koneistetun suurteollisuuden perustaminen
johti proletaaristen joukkojen keskittymiseen tehtaisiin, mikä
edisti niiden yhteenliittymistä,
vapautti vähitellen entiset
käsityöläiset pikkuporvarillisesta
mentaliteetista,
joka ilmeni
toteutumattomina
toiveina ryhtyä uudestaan itsenäiseksi pienyrittäjäksi. Luokkatietoisuuden herätessä työläiset oppivat näkemään vihollisen ei enää koneissa, kuten ennen, vaan itse tehtailijoissa sekä kaikissa etuoikeutetuissa omistavissa luokissa. Työläisten pyrkimys liittyä yhteen sorron vastustamiseksi voimistui,
aluksi saman ammatin puitteissa, mutta myöhemmin myös laajemmassa mittakaavassa; perustettiin ensimmäiset työväen järjestöt: ammattiliitot (trade unionit Englannissa) ja keskinäisen
avun yhdistykset.
Vuosina 1831 ja 1834 sattui työläiskapinoita Ranskan suuressa teollisuuskeskuksessa Lyonissa. Lyonilaiset kankurit taistelivat barrikadeilla lipun alla, johon oli kirjoitettu: »Elä tehden
työtä tai kuole taistellen!» Kapinat kukistettiin suhteellisen
nopeasti, mutta porvaristo pelästyi kuollakseen. Jo ensimmäisen
kapinan johdosta hallituksen äänenkannattaja Journal des Debats
kirjoitti 8. joulukuuta 1831: »Lyonin kapina paljasti tärkeän
salaisuuden - sisäisen taistelun, jota yhteiskunnassa käyvät
omistava luokka ja luokka, jolla ei ole mitään.» 30-luvun jälkipuoliskolla syntyi Englannissa ensimmäinen järjestetty työväenluokan poliittinen joukkoliike, chartismi. Sen kannattajat vaativat kuusikohtaison Kansankartan (People's Charter - josta
liikkeen nimitys) hyväksymistä. Tärkein vaatimus oli yleisen
äänioikeuden käyttöönotto. Poliittista taistelua chartistit pitivät
keinona jonka avulla voidaan parantaa' työläisjöukkojen
asemaa.
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Kansanjoukkojen vaistonvarainen protesti riistoa vastaan,
niiden pyrkimys parempaan elämään herätti jo varhain haaveita
oikeudenmukaisemmasta yhteiskunnallisesta järjestelmästä. Tälle pohjalle syntyi utopistinen sosialismi. Klassisessa muodossaan sitä kehitti kolme 1800-luvun nerokasta ajattelijaa ClaudeHenri de Saint-Simon, Charles Fourier ja Robert Owen. Heidän
teoksilleen oli ominaista terävä ja sattuva kritiikki kapitalistisen järjestelmän epäkohtia ja mätäpesäkkeitä vastaan sekä tulevan kommunistisen yhteiskunnan verrattain monien piirteiden
nerokas ennakoiminen. Useiden vuosien kuluttua, vuonna 1874
Friedrich Engels kirjoitti, että tieteellinen sosialismi »ei ole
koskaan unohtava, että se pohjaa Saint-Simoniin, Fourier'hen
jaOweniin, kolmeen mieheen, jotka oppiensa kaikesta fantastisuudesta ja utopismista huolimatta kuuluvat kaikkien aikojen
suurimpiin älyihin ja ennakoivat nerokkaasti lukemattomia
asioita, joiden pätevyyden me todistamme nyt tleteellfsesti».!
LAPSUUS JA NUORUUS
Karl Heinrich Marx syntyi 5. toukokuuta 1818. Trierin kaupungissa asianajaja Heinrich Marxin perheeseen. Marxin perhe
asui tuohon aikaan pienessä kaksikerroksisessa talossa Briickengasse 664:ssä, joka on säilynyt tähän päivään saakka (nykyinen ..
osoite on Briickenstrasse 10). Kaksi vuotta myöhemmin perhe
muutti toiseen taloon Simeonstrasselle, missä Marx asui Trieristä
muuttoon saakka, vuoteen 1835.
,
Trierin kaupunki, joka sijaitsee Reinin sivujoen Moselin
rannalla kuuluu Saksan muinaisiin kaupunkeihirt., Oltuaan
keskiajalla suuren hiippakunnan pääkaupunkina, Trierin arkkipiispan sijainti paikkana, kaupunki alkoi sittemmin tulla vähemmän merkittäväksi muihin Reinin seudun kaupunkeihin verraten
(Köln, Diisseldorf jne.), vaikka se olikin yksi Preussin Tleinin
maakunnan piirikeskuksista.
Trierin asukasluku oli tuolloin
hädin tuskin 15 000. Hiljainen Trier ei kuitenkaan jäänyt syrjään
siitä yhteiskunnallisesta liikehdinnästä, joka kehittyi koko Saksassa. Myös siellä ilmeni jyrkkiä sosiaallsia rvastakohtaisuuksia
kaupungin kurjasti elävän köyhälistön ja vauraan vähemmistön
välillä. Trieriin kantautui myös kaikuja sosialistisista teorioista.
Eräs ensimmäisistä saksalaisista utöpistisosialisteista
Ludwig
Gall julkaisi siellä kirjasiaan 1820...:-.30-luvulla.
Karl Marxin isä; Heinrich Marx oli poikkeuksellinen persoonallisuus. Hän oli laajasti sivistynyt ihminen ja tunsi erinomaisesti 1700-luvun' edistykselllsten ajattelijoiden teokset. Rousseaun ja' Voltairen tuotteet olivat kunniapaikalla trieriläisen
asianajajan kirjastossa, samoin vallankumouksellisen kirjailijan
T. Painen kirja Ihmisoikeudet. Hän tunsi hyvin myös Locken,
2-0760
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Leibnizin ja Lessingin teokset. Ylimmän vetotuomioistuimen
viranhaltijana kyvykäs lakimies nautti suurta kunnioitusta
virkaveljiensä keskuudessa. Itse Marxin myöhemmän kertoman
mukaan oli hänen isälleen »luonteenomaista niin luonteen puhtaus kuin lainopillinen Iahjakkuuskins."
Heinrich Marxin poliittiset katsomukset eivät ylittäneet liberalismin puitteita, mutta herättivät silti epäluuloja Preussin
viranomaisissa. Sen jälkeen kun Heinrich Marx oli 18. tammikuuta 1834 esiintynyt Trierin Kasinolla Reinin maapäivien edustajien kunniaksi järjestetyssä juhlatilaisuudessa puhuen edustuksellisen järjestelmän puolesta, herätti tämä jopa poliisin huomiota.
Valistuksen aatteet omaksunut Heinrich Marx oli myös tunnetusti vapaamielinen uskonnollisissa kysymyksissä, vaikka olikin
peräisin rabbiiniperheestä. Uskonnon konkreettisiin muotoihin
ja ortodoksisiin dogmeihin hän suhtautui täysin välinpitämättömästi. Vähän ennen Karlin syntymää hän kääntyi juutalaisuudesta luterilaisuuteen. Tämä johtui rajoituksista, joita juutalaisiin kohdistettiin silloisessa Saksassa. Myöhemmin kastettiin
myös vaimo ja lapset.
Poikaansa Heinrich Marx suhtautui suurella lempeydellä huolehtien väsymättä tämän henkisestä kehityksestä.
Karl vastasi isälle lämpimällä kiintymyksellä. Tämä tunne
ei heikentynyt silloinkaan, kun isän ja pojan näkökannat erosivat
ja kun he ajattelivat eri tavoin elämänkutsumuksesta. Koko
elämänsä ajan Marx säilytti syvän kunnioituksen isänsä muistoa
kohtaan eikä luopunut tätä esittävästä vanhasta daguerrotypiakuvastaan. Kun Marx kuoli, asetti Engels tämän kuvan ruumisarkkuun.
Marxin äiti Henriette Pressburg oli syntyjään hollantilainen.
Yhdeksän lapsen äitinä toimitti hän ainoastaan kotiaskareita.
Hänen henkinen maailmansa oli ahdas, eikä hänestä tullut tosi
ystävää pojalleen, kuten isästä. Marxilla oli kolme veljeä ja viisi
sisarta; hänen veljensä kuolivat varhain, ja ainoastaan kolme
sisarta, vanhempi Sophie sekä nuoremmat Emilie ja Louise,
elivät häntä kauemmin.
Karl oli perheen lemmikki. Eloisa ja kekseliäs luonne, kyky
toistaa ja sepittää kaikenlaisia mielikuvituksellisia tarinoita
ja satuja teki hänestä lasten leikki en keskuksen. Marxin tytär
Eleanor muisteli myöhemmin saaneensa useinkin kuulla tädeiltään, millainen valtava vaikutus Karlilla oli sisariinsa.
Vuonna 1830 Marx meni Trierin kymnaasiin. Hän opiskeli
hyvin, vaikka ei yltänytkään huomattaviin saavutuksiin. Mutta
siellä, missä oppilailta vaadittiin luovaa itsenäisyyttä oli nuori
Marx ensi sijalla. Päästötodistuksessa mainittiin, että ainekirjoituksessa hän osoitti ajattelun rikkautta ja aiheen syvällistä
ymmärtämistä, että vanhojen kielten, latinan ja kreikan opinnoissa hän tulkitsi helposti ja varmasti muinaisia kirjoituksia,
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erityisesti sellaisia, »joiden vaikeus ei piile niinkään kielen
erikoisuuksissa, kuin asiassa ja ajatusyhteyksissä». 3 Marxilla
oli hyvät tiedot myös matematiikassa. Koulutoverit pitiväthänestä ja toisinaan pelkäsivät häntä terävän kielen ja satiiristen
runojen vuoksi,joissa hän ivasi eräitä heistä.
Marxilla oli onnea opettajien suhteen. Trierin kymnaasin
johtajana oli tuolloin Johann Wyttenbach, aikansa sivistyneimpiä pedagogeja, joka opetti kymnaasissa historiaa ja filosofiaa.
Hänen maailmankatsomukseensa
vaikuttivat
vahvasti saksalaiset ja ranskalaiset valistusaatteet.
Hän oli asenteiltaan liberaali ja piti välttämättömänä
kasvattaa nuoria »pyhään uskoon
edistykseen ja [alouteen»." Wyttenbach ei luonnollisestikaan
nauttinut Preussin viranomaisten luottamusta ja oli elämänsä
viimeisinä vuosina myös poliisin silmälläpidon alaisena. Esivalta piti matematiikan ja fysiikan opettajaa Johann Steiningeria
materialismin kannattajana ja ilmaisi epäilyksensä tämän »isänmaallisesta mielenlaadusta». 5
Trierin kuninkaallisen Friedrich-Wilhelm-kymnaasin
paksut
muurit eivät kyenneet erottamaan oppilaita sen rajojen ulkopuolella kihisevästä elämästä. Vuonna 1833 kymnaasista löydettiin kiellettyä kirjallisuutta sekä hallitusta vastaan suunnattuja
satiirisia runoja. Eräs oppilas pidätettiin.
Jo tuolloin alkoi Marx tuntea vihaa kaikkea taantumuksellista
kohtaan. Lopettaessaan kymnaasin syksyllä 1835 hän kieltäytyi
mielenosoituksellisesti
käymästä jäähyväisvierailulla
opettaja
Vitus Loersin luona, joka oli tunnettu taantumuksellisista näkemyksistään, ja joka oli määrätty johtajan sijaiseksi erityisenäi
tehtävänään suorittaa poliittista valvontaa kymnaasissa.
Marxin silloista luonteenlaatua kuvaava tärkeä dokumentti
on elokuussa 1835 kymnaasin päästökokeissa hänen kirjoitta-mansa aine, jonka aiheena oli »Nuoren miehen mietteitä ammat-tia valrtessa»." Nuori Marx kirjoitti siinä välttämättömyydestä<
valita sellainen ammatti, joka avaa laajimmat mahdollisuudet
toimia ihmiskunnan hyväksi. Hän käsitti, että valinta ei ole
helppo. Ihminen ei aina voi valita ammattia kutsumuksensa
mukaan, sillä »yhteiskunnalliset suhteemme ovat jo jossain määrin alkaneet muotoutua, ennen kuin pystymme vaikuttamaan
niihin»." Marx esitti samalla voimakkaan vetoomuksen olla
rajoittumatta ahtaaseen egoismiin, etsiä tietä ja keinoja ihmisten
palvelemiseksi. »Jos työskentelee vain itseään varten, voi kyllä
tulla kuuluisaksi oppineeksi, suureksi viisaaksi tai erinomaiseksi
runoilijaksi, mutta ei koskaan täydelliseksi, todella suureksi
ihmiseksi. .. Jos on valinnut ammatin, jossa parhaiten voi toimia
ihmiskunnan hyväksi,.. silloin ei nauti köyhästä, rajoitetusta,
itsekkäästä ilosta, vaan onni kuuluu miljoonllle.s"
Tässä aineessa näkyvät Marxin saarnat vaikutteet 1700-1uvun
valistajilta,
näiden syvä vakuuttuneisuus
siitä, että ihmisen
2*
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kutsumukseen sisältyy pyrkimys yleiseen hyvään, näidenopetukset ihmisen riippuvuudesta
ympäristöstään.
Totta kyllä
nuoren Marxin vapautta rakastava, humanistinen
asennoituminen oli vielä luonteeltaan jokseenkin epämääräinen. Yhteentörmäykset silloisessa Saksassa vallinneen taantumuksellisen
järjestyksen kanssa sekä terävän älyn jatkuva työskentely auttoivat Marxia kuitenkin ottamaan seuraavan askeleen eteenpäin.

OPISKELUVUODET

BONNISSA JA BERLIINISSÄ

Heinrich Marx toivoi paljon pojastaan. Hän valmisteli tälle
tiedemiehen uraa. »Sinulla on edessäsi vielä pitkä elämä itsesi
ja perheesi hyödyksi, ja elleivät aavistukseni ole vääriä, koko
ihmiskunnan hyödyksi»," kirjoitti hän pojalleen.
Lokakuussa 1835 Marx kirjoittautui Bonnin yliopistoon opiskellakseen oikeustiedettä.
Hän heittäytyi
opiskelemaan koko
nuoruuden innolla. Isän täytyi kirjeissään jopa muistuttaa poikaa, jotta tämä ei kuluttaisi itseään liiallisella ahkeruudella.
Marx ilmoittautui useille luentokursseille ja osti koko joukon
kirjoja, erityisesti historiasta. Oikeustieteellisten kurssien lisäksi
hän kuunteli luentoja kreikkalaisesta ja roomalaisesta mytologiasta, Homeroksen luomistyöstä ja uudemman taiteen historiasta. Varustettuna
lennokkaalla mielikuvituksella
ja luomisen
kaipuulla alkoi Marx itsekin koetella voimiaan kaunokirjallisuudessa: hän kirjoitti runoja ja liittyi yliopistossa toimineeseen
runoilijoiden kerhoon, joka oli kirjeenvaihdossa vastaavan kerhon .kanssa Göttingenin vlioplstossa.
"Opiskelijat
Bonnin yliopistossa, kuten muissakin Saksan
yliopistoissa, liittyivät
osakuntiin. Marxista tuli Trieriläisen
osakunnan jäsen; ja hänet valittiin sen hallitukseen. On säilynyt
kivipiirros, johon on kuvattu osakunnan jäsenet, heidän joukossaan myös-nuori Marx - tumma tuuhea tukka ja vakavat, mietteliäåt kasvot:
Opiskeluaikanaan Marx epäilemättä tarkisti kantaansa perinteellisistä käsityksistä,
joita hänelle oli esitetty koulussa ja
osittain. myös kotona. Nämä mietteet ilmeisesti heijastuivat
isälle lähetetyissä, nyt jo kadonneissa kirjeissä. Vastauksessaan
erääseen näistä kirjeistä Heinrich Marx - todennäköisestiyrittaen.:poistaa pojan vakavat epäilykset siitä, voiko uskonto 611a
moraalin perustana - kirjoitti: »Sinä tiedät, että olen kaikkea
muuta kuin fanaatikko.Mutta
ennemmin tai myöhemmin -ihminen todella tarvitsee uskoa.» Ja lisäperusteluksi hän esittää pojalle
esimerkkeinä suuret oppineet Newtonin ja Leibnizin; jotka uskoivat [umalaan.P Marxin kriittistä älyä eivät vetoamiset auktoriteet.teihin kuitenkaan pystyneet enää kahlitsemaan ..
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Marx opiskeli Bonnissa kaikkiaan kaksi lukukautta, mutta
päätti sitten isänsä toivomuksesta jatkaa opintojaan Berliinin
yliopistossa, jossa huomattavat
oikeusoppineet antoivat opetusta.
Ennen Berliiniin lähtöä Marx vietti kesälomansa kotona vuonna 1836. Loman aikana hän meni kihloihin lapsuudenystävänsä
Jenny von Westphalenin kanssa. 1814 syntynyt salaneuvos Ludwig von Westphalenin tytär oli aristokraattista
sukuperää.
Hänen isoisänsä oli ollut Braunschweigin herttuan korkeana sotilaallisena neuvonantajana ja oli ottanut vaimokseen naisen, joka
oli peräisin skotlantilaisesta ylimystöstä. J ennyn isälle oli kuitenkin vierasta aristokraattinen ylimielisyys ja aatelinen kopeus,
jotka leimasivat eräitä perheenjäseniä, muun muassa vanhinta
poikaa Ferdinandia, J ennyn velipuolta, josta tuli myöhemmin
Preussin ministeri. Ludwig von Westphalenoli »pleheijin», kristityn juutalaisen Heinrich Marxin ystävä ja suhtautui lämpimästi tämän poikaan. Westphalenilta nuori Marx kuuli ensimmäistä kertaa Saint-Simonin opista. Karl Marx tunsi trieriläistä
sala neuvosta kohtaan mitä suurimman kiintymyksen pitäen tätä
opettajanaan ja omistaan tälle tohtorin väitöskirjansa. Jennyn
äiti Karoline von Westphalen, joka oli peräisin virkamiesperheestä oli yksinkertainen ja sydämellinen luonne. Etupäässä
vanhemmiltaan olivat nuorimmat lapset Jenny ja Edgar (Marxin
ystävä ja koulutoveri kymnaasissa) omaksuneet ennakkoluulottoman suhtautumisensa säätyeroihin.
.
.'
Älykäs, sivistynyt, kuuleman mukaan 'I'rierin kaunein tyttö
ja tanssiaisten kuningatar (useita vuosia.myöhemmin Mari.kir~
[oitti hänelle Trieristä:' »Miehestä .on kirotun mielfyttävää .huomata, että hänen vaimonsa elää 'Iumottunaprinsessana' kokonai .•
sen kaupungin mielfkuvituksessa.a+}, Jennypaätti
epäröimättä
yhdistää kohtalonsa varattomasta
ja aatelittomasta
kodista
tulevan nuoren opiskelijan kohtaloon .hyläten+useita })edu111sia»
samansäätyisten kosijoiden tarjouksia .. '.
.
Marx ja Jenny' pitivät toisistaan jo lapsuusvuosina. Ajan
mukana tämä tunne lujittui ja muuttui hehkuvaksi rakkaudeksi.
Kiihkeää, temperamentikasta
nuorukaista ja hienotunteista.
harvinaisen tahdikasta ja viehättävää tyttöä ei yhdistänyt ainoastaan läheinen ystävyys, vaan myös yhteiset henkiset harrastukset. Jenny piti arvossa Marxin lahjakkuutta ja sisäistä rikkautta
ja yritti olla kaikessa Karlinsa arvoinen. Marx jumaloi valit .•
tuaan ja pyrki, kuten useimmat rakastuneet,ilmaisemaan
tunteensa runomuodossa. Koko joukko paperiarkkeja täyttyi Jennyn
kunniaksi kirjoitetuista runoista. Kuten kaikilla aloittelevilla
runoilijoilla, oli näissäkin varsin usein lukematon määrä huudahduksia ja ylettömiä liioitteluja,
joita Marx sittemmin ivasi
itsekin. Mutta toisinaan häneltä syntyi säkeitä, joiden tenhoava
lyyrisyys toisti hänen tunteidensa koko syvyyden.
'
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Tuo side onnellisin
nyt meitä yhdistää
ja innoin ihmeellisin
sydäntä siivittää.
Nyt silmissäsi näen
sen mitä aina hain,
kun hymyin Iämmittäen
luot minuun katsees vain.

Marxin ja Jenny von Westphalenin kihlaus pidettiin jonkin
aikaa salassa Jennyn vanhemmilta, koska pelättiin sukulaisten
vastustavan naimakauppaa. Jenny sai käydä vaikean ja pitkän
kamppailun sukulaistensa kanssa oikeudesta avioitua rakastamansa miehen kanssa. Heidän kihlauksestaan ehti kulua seitsemän vuotta ennen kuin Marxin ja J ennyn avioliitto viimeinkin
kävi mahdolliseksi. Sinä aikana tapahtui paljon: 1838 kuoli
Heinrich Marx, joka oli lämpimästi kannattanut poikansa valintaa, 1842 laskettiin hautaan Ludwig von Westphalen, joka oli
suhtautunut Karliin kuin poikaansa.
Lokakuussa 1836 Marx matkusti Berliiniin ja kirjoittautui
Berliinin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Preussin
kuningaskunnan pääkaupungissa törmäsi Marx entistäkin selvemmin Saksan silloisten olojen kärkeviin ristiriitoihin: junkkerien herruuteen, porvariston poliittiseen syrjintään ja laajojen
kansanjoukkojen kurjuuteen. Berliinin yliopiston professorikuntaan kuului useita suuria tiedemiehiä. Jo jonkin aikaa oli
filosofian oppituolia pitänyt hallussaan Hegel; oikeustieteellisessä
tiedekunnassa luennoi yksi suurimmista saksalaisista oikeustieteilijöistä Eduard Gans, joka kannatti edistyksellisiä aatteita.
Marx kävi Gansin luennoilla ja sai tältä arvosanan »erittäin
ahkera». On mahdollista, että Marx otti osaa yliopiston opiskelijoiden Gansin kunniaksi järjestämään mielenosoitukseen professorin syntymäpäivänä
1838 tämän asunnon lähettyvillä.
Mielenosoitus herätti myös poliisin huomiota.
Berliinissä Marx vietti alkuaikoina eristynyttä elämää ja
. työskenteli vieläkin intensiivisemmin kuin Bonnin yliopistossa.
»Saavuttuani Berliiniin», kirjoitti hän myöhemmin isälleen,
»katkaisin kaikki aikaisemmat tuttavuuteni, tein vastahakoisesti
muutamia vieraskäyntejä ja yritin uppoutua tieteeseen ja taiteeseen.s-" Tästä oli tuloksena ei ainoastaan kolme vihkoa J ennylle omistettuja sonetteja ja muita runoja, vaan myös melkoinen määrä lauluja, balladeja, romansseja ja epigrammeja.
Nuori Marx suosi useissa runoissaan vallankumousromantiikkaa henkivää kapinamielialaa. Hän koetteli voimiaan myös draaman alalla (runomittainen murhenäytelmä Oulanem) ja aloitti
satiirisen romaanin Scorpion ja Felix, mutta nämä yritykset
jäivät keskeneräisiksi.
Nuoren Marxin runoudella ei ollut suurta taiteellista arvoa.
Hän itse arvioi varsin kriittisesti kirjallisia tuotteitaan, jotka
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olivat arvokkaita vain yhdessä suhteessa - niihin sisältyi lämpimiä tunteita. Marxin kaikista tämän alan kirjoituksista on
julkaistu ainoastaan Wilden Lieder (Kesyttömiä lauluja) vuonna
1841 aikakauslehdessä Athenäum. Marxin kirjalliset tuotteet
ovat kuitenkin erittäin mielenkiintoisia elämäkerrallisina lähteinä. Runovihkojen sivuilta kuvastuu oleviin oloihin tyytymätön nuori mies, joka tahtoo toimia aktiivisesti, taistella. Hän
ei vielä tiedä, mitä tehdä, mutta ymmärtää ja tuntee koko olemuksellaan, että ei saa elää syrjässä, tyytyä kohtaloonsa ja kulkea valmiiksi raivattua tietä.
Enpä viihdy tyvenessä.
Rauhassa en elää voi.
Taiston kaipuu sydämessä.
Sielu palaa, kapinoi.
Matkaan, matkaan, vaikka mitkä
vaivat eessä odottais!
Tyhjä, tympäisevän pitkä
elämäkö valittais?
Laiskuuden ja unen alta
nouskaammel Työ odottaa.
Sillä vain on voimaa, valtaa,
joka pyrkii, uskaltaa.

Marx ilmaisi usein tyytymättömyytensä
abstrakteihin
ja
elämälle vieraisiin filosofisiin järjestelmiin, hän halusi löytää
maailmankatsomuksen, joka auttaisi ymmärtämään oikein elämän prosesseja ja ottamaan niihin aktiivista osaa. Marxin suhteen
pätee varsin hyvin se, mitä hän runossa sanoi Hegelistä:
Fichte ja Kant yläilmoissa uutta
maailmaa hakivat harhaillen.
Minäpä maailman maallisen
syvyyttä etsin ja rajattomuutta.

Mutta Marxin päät yönä Berliinissä ei ollut runous, vaan tiede.
Ainoassa näiltä ajoilta säilyneessä kirjeessään isälle, joka on
päivätty 10.! marraskuuta 1837, hän kertoo lukemistaan kirjoista,
yrityksistään systematisoida valtava määrä tutkittua aineistoa
sekä itsenäisistä teoreettisista
etsinnöistään.
Kirje todistaa
Marxin harrastusten jo noina vuosina saavuttamasta laajuudesta
ja monipuolisuudesta, tavattomasta sinnikkyydestä työnteossa,
hänen itseensä kohdistamistaan
suurista vaatimuksista sekä
kriittisestä suhtautumisesta omiin. johtopäätöksiin, jotka hän
hylkäsi armotta tultuaan vakuuttuneeksi niiden kestämättömyydestä.
Oikeustieteellisten, historiallisten, taideteoreettisten ja vie'raiden kielten opintojen ohella alkoi Marx Berliinissä yhä perusteellisemmin tutkia filosofiaa. Ensimmäisenä virikkeenä tähän
oli yritys kirjoittaa laaja teos oikeusfilosofiasta, mutta kiinnostusta filosofiaan lisäsi epäilemättä myös pyrkimys käsittää
oman aikansa todellisuutta kaikkine ristiriitoineen.
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HEGELIN FILOSOFIAN
NUORHEGELILÄISTEN

OPISKELU.
PIIRISSÄ

Opintojensa kuluessa Marx vakuuttui siitä, että subjekt.iivisen idealismin yritykset selittää maailmaa ovat teoreettisesti
täysin hedelmättömiä. Pyrkimys selittää todellisuutta sen omista
sisäisistä lainalaisuuksista käsin, tai kuten Marx tuolloin sanoi
lähtien filosofisesta idealismista,
pyrkimys etsiä ideaa itse
todellisuudesta johdatti Marxin Hegeliufilosofiaan.
»On tarkasteltava itse objektia sen kehityksessä», kirjoitti Marx, »mielivaltaisia jakoja ei saa liittää mukaan.»!"
Hegelin filosofiassa heijastuivat Euroopassa i700-luvun lopulla ja i800-luvun alussa tapahtuneet historialliset muutokset,
jotka liittyivät
feodaalisten yhteiskuntasuhteiden
perusteelliseen tuhoutumiseen
Ranskan vallankumouksen
seurauksena.
Nämä yhteiskunnalliset prosessit sekä myös tieteen, erityisesti
luonnontieteen myrskyisä kehitys antoivat vakavan iskun vanhalle, metafyysiselle ajattelutavalle.
».. .Hegelin filosofian ...
todellinen merkitys ja' vallankumouksellinen
luonne oli juuri
siinä, että se teki kerta kaikkiaan lopun inhimillisen ajattelun
ja toiminnan kaikkien tulostel1 lopullisuudesta», 17 kirjoitti
Engelsmyöhemmin.
Hegelin filosofian huomattavana ansiona
oli se, että Hegel ensimmäisenä kehitti järjestelmällisesti dialektista metodia.
Hegelin filosofiassa maailma muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden; joka kehittyy jatkuvasti kohoten aiemmalta tasolta
korkeammalle tasolle. Hegelin mukaan kehitys tapahtuu sisäisten'
ristiriitojen voittamisen kautta, niiden taistelun kautta, jonka
seurauksena on nousu uudelle tasolle; vanhojen ristiriitojen tilalle tulevat laadullisesti uudenlaiset ristiriidat. Kehitysprosessi on
keskeytyvyyden ja keskeytymättömyyden
ykseyttä, asteittaisia
määrällisiä muutoksia sekä asteittaisuuden keskeytymisiä, hyppäyksiä, jotka merkitsevät siirtymistä uuteen laatuun. Tämä
periaate toteutuu ennen kaikkea ihmisyhteiskunnan historiassa,
joka Hegelin mukaan on hengen lainomaista kehitystä. Tämän
kehityksen sisältönä on se, että henki tulee tietoiseksi omasta
va paudestaan.
Hegeliläinen dialektiikka on kuitenkin perustaltaan idealistista. Kaiken olevaisen perustana on Hegelin selityksen mukaan
absoluuttinen idea, jonka itsekehitys muodostaa koko dialektisel1
liikkeen prosessin. Hegelin mukaan, kirjoitti Engels, »absoluuttinen idea ... 'luovuttaa' itsensä, ts. muuttuu luonnoksi ja palaa
myöhemmin taas itseensä hengessä, ts. ajattelussa ja historiasSa».18 Absoluuttisen
idean kehitys saavuttaa
päätepisteensä
Hegelin filosofiassa, joka sanoo edustavansa absoluuttista totuutta. Tämä oman filosofisen järjestelmän ylentäminen ihmisajattelun kehityksen ja yleensäkin kaiken kehityksen päätepisteeksi
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oli jyrkässä ristiriidassa itse Hegelin dialektisen metodin kanssa,
jonka mukaan kaikkia ilmiöitä on tarkasteltava alituisessa liikkeessä, keskeytymättömässä muutoksessa. Hegelin filosofian
rajoittuneisuus ilmeni erityisesti hänen polrittisissa katsomuksissaan. Ihmisyhteiskunnan kehityksen kruunaa Hegelin poliittisen kannan mukaan perustuslaillinen monarkia, jonka tehtävänä on vain vähän »parantaa» Preussin valtiota, mukauttaa sitä
porvariston vaatimuksiin. Tällä tavoin uhrattiin Hegelin metodin objektiivisesti vallankumouksellinen sisältö metafyysisen
ja konservatiivisen järjestelmän vaatimuksille.
Ristiriita Hegelin dialektisen metodin ja hänen metafyysisen
järjestelmänsä välillä oli heijastusta Saksan porvariston maailmankatsomuksen keskeneräisyydestä ja kaksinaisesta luonteesta.
Porvaristo yritti päästä eroon feodalismista, mutta pelkäsi samalla vallankumouksellisia taistelumuotoja taipuen kompromisseihin taantumusvoimien kanssa.
Marx oli tutustunut Hegelin filosofiaan jo ennen Berliiniin
tuloaan, mutta Hegelin teosten vakavaan opiskeluun hän kävi
käsiksi keväällä 1837. Marx, jonka terveyttä kirjojen ääressä
vietetyt unettomat yöt olivat vakavasti heikentäneet, lepäsi
tuolloin Berliinin esikaupungissa Stralowissa. Siellä hän perehtyi
»Hegeliin alusta loppuun, sekä useimpiin hänen oppilaistaana.P
Sillä välin olivat 1831 kuolleen Hegelin oppilaat jo hajautuneet. Osa heistä - Hinrichs, Gabler, Göschel ym. - oli sotaisia
uskonnon puolustajia. Nämä oikeistohegeliläiset tulkitsivat Hegelin filosofiaa kristillisen oikeaoppisuuden hengessä ja puolustivat kokonaisuudessaan vallitsevaa poliittista järjestystä.
Hegeliläisen koulukunnan vasemman siiven edustajat, niin
sanotut nuorhegeliläiset - David Strauss, veljekset Bruno ja
Edgar Bauer, Arnold Ruge, Ludwig Feuerbach ja muut ~ pyrkivät töissään tekemään radikaaleja johtopäätöksiä Hegelin filosofiasta. Hyläten tämän filosofian vanhoillis-uskonnolllset tulkinnat nuorhegeliläiset arvostelivat kristinuskoa Ija yleensäkin
uskonnollisia dogmeja. Ensimmäisenä teki tämän Strauss, joka
kaksiosaisessa työssään Das Leben J esti (Jeesuksen elämä, ilmestyi vuosina 1835-1836) käsitteli evankeliumeja sellaisten spontaanisti syntyneiden myyttien kokonaisuutena, jotka ilmentävät
alkukristillisen yhteisön toiveita ja odotuksia. Bruno Bauer .sitä
vastoin piti evankeliumeja niiden kirjoittajien tietoisina tuotteina. Nämä kirjoittajat heijastavat sellaista vaihetta yleisen inhimillisen itsetajunnan kehityksessä, joka ihmiskunnan on voitettava itsetajunnan tulevassa kehityksessä ja täydellistymisessä.
Uskonnon ja evankeliumin kritiikissään Bauer meni pitemmälle
kuin Strauss. Hän ei asettanut epäilyksen alaiseksi ainoastaan
jumaluutta, vaan myös Jeesuksen Kristuksen olemassaolon, hän
yhdisti kristinuskon synnyn antiikin maailman henkiseen elämään
ja filosofisiin virtauksiin.
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Nuorhegeliläisten ja ortodoksisten uskonnon puoltajien välisellä muodoltaan teologisella kiistalla oli tietty poliittinen sisältö: kieltämällä uskonto jumalallisena ilmestyksenä, julistamalla se ihmishengen kehityksen tuotteeksi horjutettiin yhtä absolutistisen järjestelmän tärkeimmistä tukipilareista.
Nostamalla
esiin periaatteen todellisuuden muuttamisesta siihen kohdistuvan kritiikin kautta nuorhegeliläiset siirtyivät uskonnon kritiikistä politiikan kritiikkiin sekä myös taantumuksellisen romantiikan ja preussilaisen absolutismin ideologian kritiikkiin. Tämän
ansiosta vakiintui nuorhegeliläisyys Saksan radikaalin porvariston filosofi aksi.
Nuorhegeliläisyyden perusheikkoutena oli sen edustajien idealismi. Sitä paitsi tunsivat he, toisin kuin Hegel, vetoa subjektivistisiin historiannäkemyksiin. Usko teoreettisen kritiikin kaikkivoipaisuuteen, vakuuttuneisuus siitä, että ainoastaan huomattåvien persoonallisuuksien kriittisen ajattelun avulla voidaan
turvata inhimillisen itsetajunnan edistyminen ja niin muodoin,
kuten nuorhegeliläiset arvelivat, yleensäkin kaikki edistys, sai
heidät aliarvioimaan ihmisten käytännöllisten tekojen, erityisesti kansanjoukkojen toiminnan merkityksen.
Marx tutustui nuorhegeliläisiin opiskellessaan Berliinin yliopistossa. Rohkeus, jolla he arvostelivat poroporvarien silmissä
kiistattomia uskonnollisia ja filosofisia dogmeja, monen nuorhegeliläisen poliittisen vakaumuksen radikaalisuus, omantunnon, lehdistön jne. vapauden puolustaminen, kaikki tämä herätti
nuoren Marxin myötätuntoa. Hän ystävystyi läheisesti berliiniläisen nuorhegeliläisten ryhmän, niin sanotun Tohtorikerhon, jäseniin. Tämän ryhmän sieluna oli silloinen Bonnin yliopiston
teologian yksityisdosentti Bruno Bauer. Ryhmään kuului historian opettaja Karl Friedrich Köppen, valistuksen aikakauden
tuntija ja ihailija, sittemmin Marxin läheinen ystävä, maantieteen opettaja Adolf Rutenberg ja muita.
Marxista tuli hyvin pian yksi Tohtorikerhon henkisistä johtajista. Hänen valtavat tietonsa, hänen logiikkansa voima, johtopäätösten syvällisyys ja johdonmukaisuus herättivät myös iältään
vanhempien ja laajaa yhteiskunnallista tunnustusta saaneiden
henkilöiden ihastusta. Marxia ei ainoastaan kohdeltu vertaisena,
vaan monet myös tunnustivat avoimesti hänen etevämmyytensä.
Suuren vaikutuksen hän teki Köppeniin, joka omisti hänelle
1840 julkaisemansa kirjan Friedrich der Grosse und seine Widersacher (Fredrik Suuri ja hänen vastustajansa). Yksi näkyvistä
nuorhegeliläisistä Moses Hess kirjoitti hieman myöhemmin,
1841, ystävälleen Auerbachille: »Sinun tulisi valmistautua tuntemaan suurin, ehkä ainoa nykyisin elävä todellinen filosofi ... Tohtori Marx - se on epäjumalani nimi - on vielä aivan nuori mies
(korkeintaan noin 24-vuotias), joka tulee antamaan keskiaikaiselle uskonnolle ja politiikalle viimeisen iskun, hänessä yhdistyy
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mitä syvällisin filosofinen vakavuJs mitä
keluuteen. Kuvittele Rousseauta, Voltairea,
giä, Heineä ja Hegeliä yhtyneenä yhdeksi
yhtyneenä, en yhteen kasattuna - niin siinä
Marx.»2o Hessin mielipiteen jakoivat monet

terävimpään nokHolbachia, Lessinhenkilöksi; sanon
Sinulla on tohtori
muut.

TOHTORINVÄITÖSKIRJA

Vuoden 1839 alusta Marx syventyi kokonaan filosofian historian tutkimiseen. Hän perehtyi laajasti muinaiseen filosofiseen
ajatteluun, erityisesti Epikuroksen koulukuntaan, stoalaisuuteen ja skeptisismiin. Teeman valintaan vaikutti nuorhegeliläisten yleinen mielenkiinto näihin filosofisiin järjestelmiin, joita
he pitivät itsetajunnan filosofian edelläkävijöinä, mutta pääasiassa se, että Marx itse oli kiinnostunut niistä. Ateistisia aatteita
omaksuneena hän osoitti aivan luonnollista mielenkiintoa Epikuroksen filosofiaan. Tätä antiikin ajan huomattavimpiin ajattelijoihin kuuluvaa filosofia Marx nimitti suurimmaksi kreikkalaiseksi valistajaksi. Marx oli erittäin kiinnostunut filosofisista suuntauksista, jotka kehittelivät eettisiä ongelmia, kysymystä
ihmisen suhteista ympäröivään maailmaan. Historiallis-filosofiset tutkimukset auttoivat lopulta Marxia ratkaisemaan häntä
vaivanneen ongelman - mikä on filosofian suhde ulkoiseen maailmaan, puolustaako se kaikkea olemassaolevaa järkevänä ja välttämättömänä, vai kuuluuko siihen myös se, minkä pitäisi olla,
vastapainona sille, mikä on. Marxin ensimmäisiäkään tutkimuksia ei siis ohjannut abstrakti, puhtaasti teoreettinen mielenkiinto,
vaan pyrkimys sellaisen maailmankatsomuksen kehittämiseen,
joka olisi auttanut vastaamaan häntä askarruttaneeseen kysymykseen: miten ihminen oli vapautettavissa alistetusta asemasta,
miten hänestä voitiin tehdä vapaa.
Tutkimustyön ensimmäisinä hedelminä olivat 1839 kirjoitetut
seitsemän vihkoa esitöitä, jotka julkaistiin lähes 90 vuotta myöhemmin nimellä Hejte zur epikureischen, stoischeti und skeptischen
Philosophie (Muistiinpanoja epikurolaisesta,stoalaisesta
ja skeptisestä filosofiasta).21 Näissä vihkoissa Marx paljasti filosofian ja
uskonnon yhteensopimattomuuden.
Jo tuolloin filosofia oli
Marxille aktiivinen voima, joka pystyi vaikuttamaan maailmaan. Hän kirjoitti: »Kuten Prometheus, joka varastettuaan taivaasta tulen ryhtyy rakentamaan taloja ja asettuu asumaan
maan päälle, niin myös filosofia, joka on laajentunut käsittämään
koko maailman, kääntyy ilmiöiden maailmaa vastaan.»22
Juuri elämään aktiivisesti vaikuttavan filosofian lähtökohdista arvosteli Marx eräitä Hegelin seuraajia, jotka väittivät
että »malttllisuus on absoluuttisen hengen normaali ilmentymäs.P
Puolustaen ajatusta filosofian laajoista tiedostamismahdollisuuk27

sista ja sen voimakkaasta vaikutuksesta maailmaan, ajatusta
ihmisjärjen mahdista hän pilkkasi erityisen purevasti sellaisia
filosofeja, jotka julistivat ihmishengen voimattomaksi tiedostamaan olioiden olemusta ja kehottivat palvomaan sokeasti muka
tiedostamattomien ilmiöiden maailmaa. Tällaisiin filosofeihin
Marx luki myös kantilaiset agnostikot. Näiden, kuten hän sattuvasti sanoi, ammattimaisten tietämättömyyden palvojien jokapäiväisenä työnä on »vuodattaa itkuvirsiä omasta voimattomuudestaan ja olioiden voimastae.P'
Nuoren Marxin radikalismi ja vapaamielisyys ilmenivät
erityisesti hänen suhtautumisessaan Epikuroksenfilosofiaan.
Antiikin ajattelijan näkemyksistä Marx nosti esiin käsityksen
vapauden ongelmasta. Hän arvosti korkealle Epikuroksella selvästi ilmenevää pyrkimystä vapauteen ja hengenriippumattomuuteen sekä irtautumiseen uskonnon ja taikauskon kahleista
ja haudantakaisessa elämässä odottavan rangaistuksen pelosta.
Samanlaisia imponoivia piirteitä Marx pani merkille myös huomattavan roomalaisen filosofin ja runoilijan Lucretiuksen näkemyksissä.
Mitä tulee antiikin ajan kirjailijan ja moralistin Plutarkhoksen Epikuroksen vastaiseen polemiikkiin, jossa hän syyttää
Epikurosta jumalattomuudesta, niin Marx asettui puolustamaan
Epikuroksen filosofiaa tällaisilta hyökkäilyiltä ja yhtyi sen
ateistisiin johtopäätöksiin.
Hän kannatti vanhojen ateistien
lausuntoja, joiden mukaan uskonnossa ihmiset siirtävät omia
ominaisuuksiaan jollekin korkeammalle olennolle, jumalalle.
Antiikin filosofian ongelmien parissa Marx työskenteli hänelle ominaisella perusteellisuudellaari koko vuoden 1839 ja
osan vuotta 1840. Vuoden 1841 alussa hän valitsi väitöskirjalleen
filosofian tohtorin oppiarvon saavuttamiseksi aiheen Differenz
der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie (Demokritoksen ja Epikuroksen luonnonfilosofioiden välinenero).25 Hän
oli jo aikaisemmin Muistiinpanoissaan hahmotellut ja osin viimeistellytkin koko joukon väitöskirjan teesejä. Jo itse aiheen
valinta sisälsi tiettyä polemiikkia Hegeliä vastaan, joka suhtautui ilmeisen ennakkoluuloisesti Demokritoksen, Epikuroksen ja
Lucretiuksen materialismiin ja atomismiin. Maaliskuussa 1841
kirjoittamassaan väitöskirjan esipuheessa Marx itse asiassa moittii Hegeliä näiden filosofisten järjestelmien aliarvioinnista
sanoen, että ne ovat »avain kreikkalaisen filosofian todelliseen
historiaan». Z6
Väitöskirjassaan Marx arvosti korkealle aseman, joka suurten
kreikkalaisten atomistien Demokritoksen ja Epikuroksen filosofisilla näkemyksillä on ihmiskunnan henkisessä kehityksessä.
Marxin ansiona oli dialektisten elementtien paljastaminen Epikuroksen filosofisessa järjestelmässä. Hän pani muun muassa
merkille Epikuroksen opin atomien omaehtoisista poikkeamista,

jossa hän näki ilmauksen dialektisesta itseliikunnan periaatteesta.
Poikkeamien periaatteen hän tulkitsee aktiivisuuden, toiminnan
periaatteeksi. »Siis hyvä on pakoa pahasta, ja nautinto on tuskan kerttamista.s'" Verratessaan Demokritoksen ja Epikuroksen
käsityksiä luonnosta Marx asetti etusijalle Epikuroksen, jonka
filosofia oli perustana hänen eettisille näkemyksilleen ja ennen
kaikkea hänen opilleen vapaudesta. Marx suhtautui moraalin
ongelmiin lähtien siitä, että filosofia puuttuu aktiivisesti elämään. Hän puhui vailla järkevyyttä olevan maailmanjärjestyksen uudistamisesta ja korosti filosofian ja elämän dialektisen
ykseyden periaatetta. Hän kirjoitti, että »maailman muuttuminen filosofiseksi on samalla filosofian muuttumista maalliseksi,
filosofian toteutuminen on samalla sen häviö)}.28Tällä hän tahtoi
sanoa, että toteutuessaan elämässä filosofia kohottaa tämän uudelle, korkeammalle tasolle, mutta lakkaa itse samalla olemasta
puhdasta teoriaa ruumiillistuen käytännöllisissä teoissa. Tässä
näkyvät ensimmäiset idut tulevasta opista teorian ja käytännön
keskinäisestä yhteydestä, niiden ykseydestä.
Väitöskirjassaan Marx kehitti edelleen ateistisia katsomuksiaan. Väitöskirja oli ateistisen taisteluhengen ja taikauskon
vastaisen vihan läpitunkema,se oli suunnattu kaikkea taantumuksellista filosofiaa vastaan, joka pyrki kahlitsemaan tieteellisen
tutkimuksen uskonnollisiin puitteisiin ja alistamaan sen edut
uskonnolle. Väitöskirjansa esipuheessa Marx tunnustautui avoimesti ateistiksi. »Fflosofia», kirjoitti hän tarkoittaen edistyksellistä filosofista tiedettä, »tulee aina vastaamaan vastustajilleen
Epikuroksen sanoin: 'Jumalaton ei ole se, joka kieltää joukkojen
jumalat, vaan se, joka jäljittelee joukkojen kuvitelmia jumalista. ' Filosofia ei salaa sitä. Prometheuksen tunnustus:
'Sanalla sanoen, vihaan kaikkia jumalia'

on filosofian oma tunnustus, sen esittämä tuomio kaikille taivaallisille ja maallisille [umal ille.s-"
Marx korosti väitöskirjassaan, että kaikki niin sanotut todistukset jumalan olemassaolosta ovat tyhjää tautologiaa. Samalla
hän ymmärsi, että vaikka uskonnollinen maailmankatsomus
onkin järjetön, uskonto on siitä huolimatta varteenotettava
voima. Uskonnon voittamiseen pyrkivän todellisen tieteen tehtävänä on paitsi kumota uskonnon dogmit myös selvittää sen
olemus, synty ja leviäminen. Marx teki johtöpäätöksen,etta
jumalauskon ilmestyminen heijastaa ensimmäistä vaihetta inhimillisen tietoisuuden kehityksessä, -primitiivistä ajattelua, joka
ei kykene ymmärtämään ja selittämään ympäröivää ilmiömaailmaa ja joka .lisää siihen yl iluonnoltisia, irrationaalisia ominaisuuksia. Hän huomautti, että »... se, jolle tnaailma näyttäytyy
järjettömänä, joka siis on itse järjetön,.sille on ol'emassa:jumala».3(J
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Väitöskirjan puolustaminen Berliinin yliopistossa oli siihen
aikaan melko hankalaa ja varsin kallista. Tämän vuoksi lähetti
Marx väitöskirjansa J enan yliopistoon. 15. huhtikuuta 1841
hän sai filosofian tohtorin arvon.
Tohtorin väitöskirja oli tärkeä vaihe Marxin henkisessä kehityksessä. Huolimatta siitä, että Marx oli vielä idealisti, hegeliläinen, hän esitti avoimia ateistisia näkemyksiä ja julisti periaatteen, jonka mukaan filosofian suhde todellisuuteen on aktiivinen.
Niin suuri kuin Marxin silmissä vielä olikin Hegelin auktoriteetti - Marx nimitti tätä »jättiläismäiseksi ajattelijaksi» - ilmaisi
hän eräissä kysymyksissä pyrkimyksensä kulkea omaa itsenäistä
tietään vetäen johtopäätöksiä, jotka eroavat hegeliläisistä näkemyksistä. Väitöskirjassaan Marx ennakoi kysymyksiä, jotka nousivat tärkeiksi hänen maailmankatsomuksensa muodostumisessa. Tutkiessaan edelleen ongelmaa filosofian suhteesta todellisuuteen Marx joutui pian lähelle kysymystä ajattelun ja olemisen
välisestä suhteesta. Marxin taisteluhenkinen ateismi, joka oli
periaatteessa yhteensovittamaton
idealismin kanssa helpotti
hänen tulevaa siirtymistään materialismiin.
SUHTAUTUMINEN

FEUERBACHIIN

Samana vuonna kun Marx lopetti väitöskirjansa, sattui Saksan henkisessä elämässä tärkeä tapahtuma: julkaistiin Feuerbachin kirja Das Wesen des Christentums (Kristinuskon olemus), jolla
oli valtava vapauttava vaikutus sen ajan etumaisiin ajattelijoihin. Feuerbach oli filosofi, joka tietyissä rajoissa voitti ensimmäisenä nuorhegeliläisten idealismin. Kirjassaan hän arvosteli
uskontoa materialistisista: lähtökohdista julistaen, että luonto
on olemassa inhimillisestä tietoisuudesta riippumatta. Luontohan on se perusta, jolle ihmiset, luonnon tuotteet ovat ilmaantuneet. Luonnon ja ihmisen ulkopuolella, opetti Feuerbach, ei ole
mitään, ja korkeampi olento, jonka on luonut ihmisen uskonnollinen mielikuvitus, on vain ihmisen oman olemuksen kuvitteellista heijastusta. Feuerbach osoitti, että jumalakäsityksessään
ihminen ilmentää kaikkia niitä piirteitä, jotka häneltä puuttuvat
yksittäisenä persoonallisuutena, mutta jotka kuuluvat ihmisten
muodostamalle kokonaisuudelle, ihmiskunnalle, ihmissuvulle,
tai Feuerbachin terminologiaa käyttäen, .jotka ovat ominaisia
ihmiselle lajiolentona. »Uskot, että rakkaus on jumalallinen
ominaisuus», kirjoitti Feuerbach, »koska itse rakastat, uskot että
jumala on viisas ja suopea olento, koska et tiedä mitään parempaa kuin hyvyys ja ymmärrys ... Jumala siis on ihmisen olemus,
jota pidetään korkeimpana totuutena.s'" Ihmisen täytyy siis hankkia takaisin inhimillinen olemuksensa, joka on vieraantunut
hänestä jumalakäsityksessä.
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Eräät feuerbachilaisuuden piirteet olivat jo tuolloin ristiriidassa niiden tendenssien kanssa, jotka sisältyivät nuoren Marxin
muotoutumassa olevaan maailmankatsomukseen. Feuerbachin
filosofialle tunnusomainen kontemplatiivisuus ei vastannut Marxin käsitystä filosofian tehtävästä aktiivisena vaikuttajana,
Feuerbachilla havaittava dialektiikan ali arviointi oli ristirii-.
dassa Marxin syvällisen näkemyksen kanssa, jonka mukaan dialektisella metodilla on vallankumouksellinen tehtävä. Marx otti
kuitenkin innostuneena vastaan Feuerbachin kirjan ja piti sitä
teoksena, joka avarsi tieteellisen tiedostuksen rajoja. Feuerbachissa Marxia viehätti myös omaperäinen ajatus uskonnon maallisesta alkuperästä. Sittemmin, sitä mukaa kuin Marxin materialistinen vakaumus kypsyi, vaikuttivat häneen yhä enemmän tämän
klassisen saksalaisen filosofian viimeisen edustajan näkemykset, jotka antoivat tuolloin voimakkaan iskun saksalaisen filosofian idealistiselle perustalle.
Totta kyllä Marx, kuten monet nuorhegeliläiset, otti Kristinuskon olemuksen vastaan ennen kaikkea radikaalin ateismin
manifestina, merkittävästi johdonmukaisempana uskonnollisten
ennakkoluulojen kumoamisena kuin mitä oli tehty muun muassa
Straussin kirjassa. Hän ei vielä käsittänyt työn materialistista
sisältöä, koska hän oli yleisesti ottaen idealisti. Hän näki kuitenkin Feuerbachin ajatuksissa olennaisen askeleen eteenpäin
todellisten inhimillisten suhteiden oivaltamisessa. Näiden ajatusten omaksuminen oli yksi niistä tekijöistä, jotka edistivät materialististen elementtien muotoutumista Marxin maailmankatsomuksessa. Feuerbachin teos sai Marxin yhä enemmän vakuuttuneeksi siitä, että uskonnon kritiikki on vaihe vallitsevan maailmanjärjestyksen kriittisessä käsittämisessä ja yksi muoto taistelussa ihmisen vapauttamiseksi henkisistä ja muista kahleista.
Tästä Marx kirjoitti myöhemmin tarkoittaen ennen kaikkea Feuerbachin filosofiaa: »Uskonnon kritiikki päätyy oppiin, jonka mukaan ihmisen korkein olemus on ihminen, eli siis kategoriseen imperaiiioiin kumota kaikki olosuhteet, joissa ihminen on alennettu, orjuutettu, voimaton ja pilkattu olento ... »32
Nuori Marx suhtautui siis Feuerbachiin kuten sen edistyksellisen filosofian huomattavaan edustajaan, joka tiivistää ajatuksiinsa, kuten Marx sanoi, kansansa ja aikakautensa »hionoimmat, kallisarvoisimmat ja kirkkaimmat
elinnesteets.s" Marx
asetti yhdeksi päätehtäväkseen puolustaa näitä ajatuksia rohkeasti ja avoimesti, suojella niitä tietämättömien ja kaavoihinsa
kangistuneiden obskuranttien hyökkäyksiltä sekä kehittää ja
syventää niitä edelleen.

POLIITTISEN TOIMINNAN ALKU.
ARTIKKELI PREUSSILAISTA
SENSUURIA VASTAAN

Päätettyään
työnsä tohtorinväitöskirjan
parissa Marx oli
täynnä suunnitelmia tulevaisuuden varalle. Hän aikoi opettaa
filosofiaa Bonnin yliopistossa yhdessä Bruno Bauerin kanssa,
julkaista Feuerbachin avustuksella aikakauslehteä, jonka nimeksi aiottiin, kuvaavaa kyllä, otsikkoa Archiu des Atheismus (Ateis·
min arkisto). Hän halusi myös kirjoittaa kirjan kristillisestä
taiteesta. Oleskeltuaan kaksi kuukautta Trierissä Marx muutti
heinäkuun alussa 1841 Bonniin. Siellä hän tutustui erityisen
läheisesti Bruno Baueriin. jota hän auttoi kirjoittamaan ateistisen, oikeistohegeliläisiä vastaan suunnatun pamfletin Die Posaune
des Jungsten Gerichts iiber Hegel (Tuomiopäivän pasuuna Hegelin
yllä).
Marxin toiveet oppituolin saamisesta eivät kuitenkaan toteutuneet. Kuningas Fredrik IV Vilhelm, jonka noustua valtaistuimelle 1840 oppositiopiirit alkoivat toivoa liberaalia hallintoa, antoi pian avoimesti ymmärtää, että häneltä ei ole odotettavissa minkäänlaisia perustuslaillisia reformeja. Pienimmätkin
yritykset arvostella preussilaista monarkiaa tukahdutettiin
armotta. Johann J acoby joutui syytteeseen valtiopetoksesta julkaistuaan kirjasen, jossa hän ilmaisi mielipiteensä edustusjärjestelmän käyttöönoton
hyödyllisyydestä
Preussissa, Bruno
Bauer erotettiin Bonnin yliopistosta.
Hallituksen vairiotoimien lisääntyminen sekä perustuslakia
ja liberaalista järjestystä hyväntahtoisuuttaan
noudattavaa »valistunutta itsevaltiasta» koskeneiden illuusioiden romahtaminen
saivat eräät radikaalisesti asennoituneet nuorhegeliläiset osallistumaan poliittiseen toimintaan. Näiden radikaalien demokraattien eturivissä olivat Karl Marx, Bruno Bauer ja Arnold Ruge.
Marx valitsi lopullisesti osakseen poliittisen taistelijan kohtalon.
Koko nuoruutensa innolla Marx yhtyi suoraan taisteluun preussilaista absolutismia vastaan demokraattisten vapauksien puolesta. Hän pani syrjään aikaisemmin aloittamansa teoreettiset
työt ja kirjoitti 1842 tammikuun puolivälin ja helmikuun alun
välisenä aikana artikkelin Bemerkungen. iiber die neueste preussische
Zensurinstrukiion. (Huomautuksia Preussin uusimmasta sensuu:riohjesäännöstä).34 Tässä ensimmäisessä. sanomalehtiartikkelissaan .Marx arvosteli jyrkästi uutta preussilaistasensuuriasetusta,
jota hallituksen samoin kuin osittain myös maltillisen opposition
lehdistö ylisti osoituksena uuden kuninkaan muka liberaaleista
aikomuksista.
.
Marx paljasti artikkelissaan tekopyhän ohjesäännön todellisen tarkoituksen. Hän kirjoitti suoraan, että ohjesääntö vain
näennäisesti laajensi lehdistön vapauksia antaen todellisuudessa
vielä vapaammat kädet taantumuksellisen sensuurin mielival32

lalle. »On niin näennäisliberalismin tapaista uhrata henkilöt,
työkalut ja säilyttää itse asia, instituutio, kun siltä kiristetään
myönnytyksiä. Tämä johtaa harhaan pinnallisen yleisön huomion.s'" Keskeistä ohjesäännössä oli kristinuskon arvostelun
täydellinen kielto. Kun uskonnon kritiikki oli siihen aikaan
pääasiallinen opposition poliittisten näkemysten ilmenemismuoto, yritti hallitus itse asiassa tukahduttaa saman tien kaiken
arvostelun vallitsevaa järjestelmää kohtaan.
Marx tuomitsi Preussin hallituksen aikomuksen saattaa lehdistö sensuurin täydelliseen valvontaan. Hän sanoi, että ajattelutavasta rankaisevan lain voi säätää vain sellainen hallitus,
joka luulee olevansa valtioviisauden ainoa haltija ja joka kääntyy kansaa vastaan. Tällainen hallitus voi tukeutua vain byrokraattiseen koneisto on ja luottaa ainoastaan virkamiehiin. Marx
piti Preussin valtiojärjestelmän luonteenomaisena vikana byrokratian ylivaltaa, ylimielisiä ja kaikkivoipia virkamiehiä, joiden
tekoja ja esiintymistä vallitseva järjestelmä piti lähes pyhitettyinä.
Tällä tavalla. Marx yhdisti sensuuriolojen arvostelun kaikkien Preussin vaitiollisten instituutioiden, itse feodaalis-absolutistisen järjestelmän perusvikojen päättäväiseen
ja johdonmukaiseen tuomitsemiseen.
Vallankumouksellinen oli myös Marxin johtopäätös: »Todellinen, radikaali sensuurin parannusohje olisi sen kumoaminen,
sillä tämä instituutio on kehno.»'" Tämä johtopäätös samoin kuin
artikkelin koko ajatuskulku johdatti lukijan käsitykseen, että
Saksan yhteiskuntajärjestys
ei kaipaa osittaisia parannuksia,
vaan radikaalia uudistamista. Marx ei tosin vielä ollut selvillä
tämän uudistuksen liikevoimista eikä luokkapäämääristä, mutta
jo tämä hänen ensiesiintymisensä vallankumouksellisena publisistina heijasti selvästi hänen vallankumouksellis-demokraattisia vakaumuksiaan.
Marxin artikkelia ei voitu painaa Saksan silloisten sensuuriolojen takia. Se ilmestyi vasta 1843 RugenSveitsissä julkaiseman
teoksen Anekdota zur neuesten deutschen Philosophie und Publicistik ensimmäisessä osassa.
RHEINISCHE

ZEITUNGIN

AVUSTAJA JA TOIMITTAJA-

Vallankumouksellis-demokraattiset näkemykset panivat Marxin laajentamaan toimintakenttäänsä,
etsimään keinoa,jonka
avulla hän voisi propagoida ajatuksiaan. Hän ryhtyi avustamaan
opposition äänenkannattajaa
Rheinische Zeitungia, joka alkoi
ilmestyä Kölnissä vuoden 1842 tammikuussa. Lehden perustajina
ja rahoittajina olivat Reinin maakunnan suurporvariston näkyvät
edustajat Ludolf Camphausen, David Hansemannsekä muita libe3-0760

....
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ra alin opposition johtajia. Pyrkien julkaisemaan sitä parhaiden
kirjoittajien avulla lehden perustajat kääntyivät radikaalip iirien, erityisesti nuorhegeliläisten puoleen. Tämän filosofisen
suuntauksen edustajat ja reiniläiset liberaalit solmivat eräänlaisen salaliiton yhteistä vihollista vastaan. Marxin mielipiteitä pidettiin jo tuolloin arvovaltaisina Reinin maakunnan
poliittisissa piireissä, ja hänen suosituksestaan nimitettiin Hheinische Zeitungin toimittajaksi
nuorhegeliläinen A. RutenbergBerliinistä. Lehteä avustivat sellaiset nuorhegeliläiset lehtimiehet kuten Bauerin veljekset, Hess, Köppen ym. Alussa lehden
linja oli kuitenkin jokseenkin epämääräinen, liberaaliset tarkoitusperät olivat vallitsevina. Lehti ei saavuttanut suurtakaan
menestystä lukijoiden keskuudessa. Tammikuussa 1842 sillä
oli kaikkiaan 400 tilaajaa.
Marx ryhtyi avustamaan Hheinische Zeitungia toukokuussa
1842, jolloin hän julkaisi siinä ensimmäisen osan Reinin maakunnan maapäivien toimintaa käsittelevästä artikkelisarjastaan.
Artikkelin vaikutus Saksassa oli erittäin suuri. Kesästä 1842 lähtien Marx alkoi osallistua lehden toimintaan entistäkin aktiivisemmin. Hän ei ainoastaan julkaissut siinä artikkeleitaan,
vaan vaikutti yhä enemmän sen toimittamiseen. Lehden takia
Marx muutti lokakuun puolivälissä 1842 Kölniin. 15. lokakuuta
hänestä tuli sen toimittaja.
Marxin astuttua lehden johtoon lehden linja alkoi yhä selvemmin muuttua vallankumouksellis-demokraattiseksi,
preussilaisen absolutismin ja sen ideologisten puolustajien arvostelu
muuttui entistä kärkevämmäksi. Tämä ensimmäinen käytännöllisen toiminnan koulu paljasti Marxin kykyjen monipuolisuuden:
hänen organisatoriset lahjansa, taidon valita lehdelle avustajia,
suunnattoman työkyvyn ja kirjallisen lahjakkuuden, joka ilmeni
niin kirjoitus- kuin toimitustyössä.
Suuren päivälehden toimittajana Marx törmäsi alinomaa sosiaalis-taloudellisiin
ongelmiin. Hän osallistui viikoittaisiin
kokouksiin, joissa lehden avustajat ja toimitusneuvoston jäsenet
keskustelivat vilkkaasti sosiaalisista kysymyksistä.
Marxin onnistui laajentaa lehden avustajien piiriä sekä lisätä
merkittävästi lehden suosiota. Lehden vaikutus levisi nopeasti
kauas Reinin maakunnan ja vieläpä Preussin kuningaskunnan
rajojen ulkopuolelle: Kirjeenvaihtajien joukossa oli myös nuori
Engels, joka lähetti artikkeleitaan aluksi Berliinistä, mutta sittemmin Englannista. Rheinische Zeiiungista tuli koko. Saksan
demokraattisten piirien mielipiteenilmaisija.
Myös lehden painosmäärä suureni: kun sillä elokuussaLSåå oli 885 tilaajaa, niin
marraskuussa sen painos nousi 1820 kappaleeseen ja tammikuussa'
18433400 kappaleeseen. Siihen aikaan se oli melkoinen luku.
Mannheimer Abendzeitung kirjoitti joulukuussa 1842: »Lehti saa
yhä uusia tilaajia päivittäin niin Saksassa kuin ulkomaillakin,
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ja edistyksen ja vapauden ystävillä on... äänenkannattaja.cjoka
ajaa heidän etujaan.»
..
..
Marxin artikkelit määräsivät lehden sävyn, ja sen linjasta.
tuli vakava huolestuksen aihe Preussin hallitukselle. Jo ensimmäisen Reinin maapäivien toimintaa käsittelevän artikkelin
julkaisemisen jälkeen sensuuri voimisti häirintäänsä. Se kielsi
sarjan toisen artikkelin, joka käsitteli kirkon ja valtion keskinäistä suhdetta. Erityistä suuttumusta herätti viranomaisissa
Marxin artikkeli Reinin maapäivillä käydystä keskustelusta,
joka koski lakia metsävarkauksista. Reinin maakunnan maaherra
von Schaper päätti vetää lehden oikeuteen »valtion lakien julkean
ja epäkunnioittavan arvostelun johdosta». Lehteä uhkasi lakkauttaminen. Marx kirjoitti Rugelle 30. marraskuuta 1842,
»... Meidän täytyy nyt aamusta iltaan sietää mitä hirveimpiä
sensuurirettelöitä, ministeriöiden kirjelmiä, maaherran huomautuksia, maapäivävalituksia, osakkeenomistajien parkumista jne.
jne., ja minä pysyn virassani vain, koska pidän velvollisuutenani
tehdä mahdollisuuksieni mukaan tyhjiksi vallanpitäjien hankkeet.»37 Tässä tilanteessa Marxilta vaadittiin tavatonta mielenmalttia ja joustavuutta, jotta hän lehden periaatteellista linjaa
muuttamatta ei antaisi Preussin taantumukselle tervetullutta
syytä sen lopettamiseksi.

MARXIN

LEHTIKIRJOITUSTEN
DEMOKRAATTISET

VALLANKUMOUKSELLISAJATUKSET

Alituinen kärkevä väittely silloisen Saksan poliittiseri ja
yhteiskunnallisen
elämän polttavista
kysymyksistä vahvisti
Marxin vallankumouksellis-demokraattista
vakaumusta sekä terävöitti hänen kumouksellista kirjoitteluaan.
Marxin artikkeleiden johtoteemana oli ajatus vallitsevan
järjestelmän järjettömyydestä,
ne paljastivat »mielivallan ja:
voiman oikeutta» saarnaa vien järjestelmän puolustajien argumenttien valheellisuuden. Näille artikkeleille oli tunnusomaista
syvä usko kehitykseen, uuden ja edistyksellisen väistämättömään
riemuvoittoon vanhasta ja aikansa eläneestä. Niihin soveltuvat
kaikkein parhaiten Marxin omat sanat kumouksellisen aikakauden
kirjallisuudesta, joka tukee säälimättömän kritiikkinsä )}UUMn
elämän voimaan, joka rauniaittaa rauniot, hylkää hylätyn».38
Ensimmäisessä Rheinische Zeitungissa julkaistussa artikkelissaan Debatten iiber Pressfreiheit und Publikation der Landstäridischen Verhandlungen (Keskusteluja lehdistön vapaudesta ja valtiopäivien pöytäkirjojen julkaisemisesta) Marx lähestyy kysymystä sensuurista ja sanan vapaudesta omien sanojensa mukaan
eri suunnasta, kuin artikkelissa Huomautuksia Preussin uusim.masta sensuuriohjesäännöstä. Kun Marx puhui aikaisemmin leh3*
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distön vapaudesta yleisellä tasolla, niin nyt hän yhdisti tähän
ongelmaan kysymyksen eri sosiaalisten ryhmien ja säätyjen
suhteesta lehdistön vapauteen. Marx ulotti tässä Preussin feodaalis-ahsolutfstista hallintoa vastaan suuntaauransa- kritiikin
koskemaan ei ainoastaan sen suhtautumista lehdistön vapauteen,
vaan sen sosiaalista perustaa - aateliston herruutta ja säätyetuoikeuksia, jotka leimasivat Preussin poliittisia instituutioita
ja virastoja. Marx hyökkäsi päättäväisesti myös säätyihin perustuvaa edustuksellisuutta vastaan osoittaen sen kansan vastaisen
luonteen.
Reinin maapäivät oli tyypillinen feodaalinen säätylaitos,
jossa hallitsi aateli, se oli edustuksellisen järjestelmän surkea
irvikuva. Marx kirjoitti, että maakunnan, jonka etuja maapäivien oli määrä puolustaa, »on taisteltava ei niinkään edustajiensa
avulla kuin niitä vastaan»;"
Maapäivien luonne säätylaitoksena näkyi myös keskusteluissa
lehdistön vapaudesta. Ruhtinaiden ja aateliston edustajat vastustivat lehdistön vapautta erityisesti sillä perusteella, että se
edistää vallankumousta. Marx paljasti virheellisiksi väitteet, joiden mukaan vallankumouksen syynä ovat ilkeämieliset juonitteIut ja osoitti vallankumouksen olevan lainmukainen ja objektiivinen prosessi. Vallankumousta ei saa aikaan lehdistön vapaus,
aivan kuin taivaankappaleiden liikettäkään ei aiheuta tähtitieteilijän kaukoputki.
Varsin merkittävä piirre Marxin lehtikirjoittelussa oli porvariston maapäiväedustajien .jmolmaisen asenteen arvostelu.
Marx ymmärsi varsin selvästi, että heitä kannustivat ahtaat ja
itsekkäät luokkaedut, että kyseessä on »porvarin, vaan ei kansalaisen oppositio». 40
Porvarin vastapainoksi Marx yhtyi talonpojiston maapäiväedustajan mielipiteeseen ja asetti tämän »miehekkään, päättäväisen kannans+' lehdistön vapauden vastustajien säälittäviä
ponnistuksia vastaan. Hän korosti, että taistelu vapaudesta ei
ole hedelmättömien valitusten eikä nöyrien anomusten esittämistä, vaan vapauden puolesta täytyy taistella keihäin ja kirvein.
Artikkelissa tuli selvästi esiin Marxin vallankumouksellisdemokraattisten näkemysten olemus: viha feodaalis-monarkista
säätyjärjestelmää
kohtaan, pyrkimys taistella koko kansan
demokraattisten oikeuksien puolesta sallimatta etuoikeuksia erillisille säädyille, saksalaisen porvarillisen liberalismin rajoittuneisuuden arvostelu, päättäväisen kumouksellisen toiminnan
asettelu liberaalista taktiikkaa vastaan, joka tuomitsee joukot
passiiviseen odotukseen.
.
Marx-lehtimies julisti sodan ei ainoastaan silloisen Saksan
yhteiskunnalliselle ja poliittiselle järjestykselle, vaan myös tuon
järjestyksen ideologisille puolustajille: taantumuksellisille filo36

sofeille ja historioitsijoille. Hän suomi erityisesti taantumuksellista romantiikkaa, jonka edustajat Saksassa (lakimies -Friedrich Julius Stahl, historioitsija Heinrich Leo ja muut) samoin
kuin ulkomailla (ranskalaiset Louis de Bonald, Joseph de Maister
ja sveitsiläinen Karl Ludwig von Haller) nousivat valistusaatteita vastaan julistaen pannaan Ranskan porvarillisen vallankumouksen ja ylistäen keskiaikaa. Feodaalilaitoksen puolesta
esiintyi myös historiallinen oikeusopin koulukunta (Gustav Hugo,
Friedrich Karl von Savigny ym.), joka vetosi historiallisen tradition järkkyrnättömyyteen ja vanhojen instituutioiden pyhyyteen. Se julisti nämä instituutiot erityisen kansallisen hengen
tuotteiksi, joita ei voi selittää rationaalisesti ja vielä vähemmän
asettaa joidenkin muutosten alaisiksi.
Artikkeltssaan Das philosophische Manifest der historischeri
Rechtsschule (Oikeusopin historiallisen koulukunnan filosofinen
:manifesti) Marx paljasti tämän koulukunnan taantumuksellisen
luonteen, sen vihamielisyyden edistyksellisiä aatteita ja ennen
kaikkea vallitsevan järjestelmän kumouksellisen kukistamisen
ajatusta kohtaan. Myöhemmin hän arvioi vieläkin jyrkemmin
oikeusopin historiallista koulukuntaa sanoen, että se on koulukunta, »joka laillistaa tämän päivän halpamaisuudet eilisen
halpamaisuuksilla, koulukunta, joka julistaa kapinalliseksi maaorjan jokaisen solmuruoskaa vastaan kohottaman huudon, kunhan
vain solmuruoska on vanha, peritty, historiallinen solmuruoska».42
Rheinische Zeiiungissa julkaistuissa artikkeleissaanMarx
ymmärsi kokonaisuutena ottaen vielä idealistisesti valtion luonteen
ja roolin, henkisen ja materiaalisen toiminnan keskinäisen suhteen. Kuitenkin pyrkimys tutkia todellisuutta kriittisesti, toteuttaa vapauden ihante~t todellisuudessa eikä puhtaassa ajattelussa, tahto ymmärtää ja puolustaa kansan todellisia etuja
sysäsivät Marxia ympäröivän maailman ja ennen kaikkea yhteiskunnallisten suhteiden yhä syvällisempään ja konkreettisempaan käsittämiseen ja viime kädessä materialismiin.
Ottaen askeleen kohti yhteiskunnallisten ilmiöiden materialistista tulkintaa Marx esitti lehden sivuilla joukon teräviä
oivalluksia mm. reaalisten suhteiden osuudesta oikeusnormien
muodostumisessa. »Laki», kirjoitti hän eräässä artikkelissaan,
»voi -olla vain ideaalista, - tietoista todellisuuden heijastusta,
elävien käytännön voimien teoreettinen, eristynyt ilmaus.s'"
Marx reagoi nopeasti aikalaisia huolestuttaneisiin
sosiaalisiin kysymyksiin. Marxin otettua vastaan Rheinische Zeitungin
toimittajan tehtävät ilmestyi lehdessä jo seuraavana päivänä
hänen artikkelinsa Der Kommunismus und die Augsburger Allgemeine Zeitung (Kommunismi ja Augsburgin Allgemeine Zeitung).
Siinähän
vastasi taantumuksellisen
Augsburgin Allgemeine
Zeitungin esittämiin syytöksiin, joiden mukaan Rheinisohe Zei37

tungissa propagoitiin kommunistisia aatteita. Artikkelissa todetaan se valtava merkitys, jonka kysymys kommunismista on
saanut kehittyneissä Euroopan maissa, ennen kaikkea Englannissa ja Ranskassa. Kommunismi on erittäin ajankohtainen ja
vakava, »yleiseurooppalaisesti tärkeä» ongelma. Sitä paitsi
Marxille alkoi selvitä kommunististen aatteiden ja näissä maissa
kehittyvän työläisjoukkojen taistelun välinen erottamaton yhteys. »Se että sääty, joka ei nykyään omista mitään», kirjoitti
Marx, »vaatii osuuttaan keskiluokan rikkauksista, on tosiasia,
joka ... on jokaisen nähtävissä Manchesterin, Pariisin ja Lyonin
kaduil la.s'" Näiden kaupunkien mainitseminen tässä yhteydessä
ei ole sattuma: Manchester oli yksi chartistiliikkeen keskuksista,
Pariisi ja Lyon olivat ranskalaisen proletariaatin kumouksellisten
esiintymisten tapahtumapaikkoina.
Monilla oli vielä tuoreessa
muistissa Lyonin kankurien kapinat vuosina 1831 ja 1834..
Ymmärtäen edessään olevien ongelmien koko tärkeyden Marx
tajusi, kuten hän myöhemmin muisteli, että hänen silloiset tietonsa eivät antaneet mahdollisuutta sanoa mitään .lopullista
mielipidettä sosialismin ja kommunismin varsinaisesta sisällöstä. Koska Marx oli jo tuohon aikaan tutustunut Pierre Leroux 'n, Victor Considerantin ja Pierre-Joseph Proudhonin töihin,
tunsi hän selvästi sen ajan sosialistisen ajattelun edustajien
oppien teoreettisesti heikot puolet. Hän arvosteli siihen aikaan
levinneitä utopistista sosialismia jäljitteleviä
oppeja niiden
selvästi ilmenevästä dogmaattisesta luonteesta ja niiden taipumuksesta julistaa maailmalle absoluuttista totuutta. »Rheinische
Zeitung», kirjoitti Marx, )}... ei edes tunnusta kommunististen
aatteiden teoreettista todellisuutta niiden nykyisessä muodossa, ja
siis vielä vähemmän toivoo niiden käy{ännöllistä toteuttamista
tai edes voi pitää sitä mahdollisena ... )}45
Nuori Marx ei pyrkinyt esittämään julistuksia eikä dogmaattisia parannusohjeita todellisuutta varten, vaan hän tahtoi
tutkia sinnikkäästi ja syvällisesti todellisuuden ristiriitoja päämääränään löytää tie niiden ratkaisemiseksi. Seuraavina vuosina, tutkittuaan laajemmin ja syvällisemmin huomattavien utopististen sosialistien näkemyksiä Marx löysi rationaaliset elementit heidän opeistaan sekä käytti niitä hyväkseen kehittäessään tieteellisen kommunismin teoriaa.
Marx nosti esiin vakavia sosiaalisia ongelmia artikkelissaan
Debatten iiber das H olzdiebstahlsgesetz (Keskusteluja metsävarkauslaista), joka julkaistiin lokakuun 25. päivän ja marraskuun
3, päivän välisenä aikana Rheinische Zeitungissa kolmantena
osana sarjasta Reinin 6. maapäivien keskusteluja. Siinä Marx ei
esiintynyt ainoastaan koko yhteiskunnan etujen puolesta yksityisiä etuja vastaan, vaan »köyhien, poliittisesti ja yhteiskunnallisesti osattomien joukkojen puoleatasr" Hänen vallankumouksellinen demokratisminsa sai siten huomattavasti täsmälli38

.semmän yhteiskunnallisen kohteen. Vallitsevan järjestelmän sortamien laajojen' työtätekevien kerrosten etujen puolustamisesta
tuli hänen taistelulippunsa.
Marx osoitti, että Reinin maapäivät kannattaessaan uutta
lakia, joka kovensi rangaistuksia metsänhaaskauksesta sekä otti
käyttöön julmia toimenpiteitä köyhien suorittamaa metsärytöjen
.keräilyä vastaan, pysyy kokonaan yksityisten metsänomistajien
puolella, joiden edut ovat vastakkaisia varattomien työläisjoukkojen eduille. Tämän ohella Marxille alkoi selvitä, että eivät
ainoastaan maapäivät.
vaan myös valtio kokonaisuudessaan
toimii yksityisen omistuksen puolesta. Tosin hän ei vielä ollut
vapautunut idealistisesta käsityksestä itse valtioinstituutiosta,
jonka pitäisi muka olla koko yhteiskunnan etujen ilmentäjänä.
Hänestä tuntui, että Preussin valtiosta säätyetuoikeuksineen
ja byrokraattisine poliisilaitoksineen on hävinnyt itse periaate,
valtion todellinen luonne. Suuttuneena hän kirjoitti, että Preussin valtio »alentuu toimimaan vastoin omaa luonnettaan yksityisomaisuuden
luonteen mukaana.t" Tärkeimmän Marx oli
kuitenkin löytänyt, nimittäin yhteyden yksityisomistuksen etujen ja olemassa olevan valtion politiikan vålillä.
.
Syyttäen Preussin valtiota siitä, että se toimi metsänomistajienkäskyläisenä,
yksityisetujen orjana Marx korosti sen vihai
mielisyyttä kansaneduille.
Yksityisedun käsite, joka esiinty.usein Marxin artikkeleissa tuohon aikaan, sai yhä konkreetti.sempaa sisältöä. Yksityisen ja yleisen filosofinen vastakkainasettelu alkaa muuttua omistavien ja omistamattomien väliseksi
ristiriidaksi.
Vieläkin selvemmin tämä ristiriita, samoin kuin Preussin
valtion kansanvastainen
olemus paljastui Marxin artikkelissa
.Hechtjertigung des Korrespondenten von der M osel (Moselin kirjeenvaihtajan puolustus), joka ilmestyi lehdessä 15.-20. tammikuuta 1843. Artikkeli oli vastaus Reinin maakunnan maaherralle
von Schaperille, joka lausunnossaan yritti syyttää herjauksesta
Rheinische Zeitungissa painettuja Peter Joseph Coblenzin kirjoituksia Moselin viininviljelijöiden tukalasta tilanteesta ja hallituksen haluttomuudesta auttaa hädänalaisia viinin viljelijöitä.
Ryhtyessään väittelyyn von Schaperia vastaan Marx asettui
avoimesti lehden toimittajana hallitusvaltaa vastaan.
Artikkelissaan Marx osoitti jo syvällisempää ymmärtämystä
kansan hädänalaisuuden syistä absolutismin ja feodalismin jäänteiden vallitessa. Hän asettui päättäväisesti vastustamaan niiden
mielipidettä, jotka yrittivät syyttää Moselin viininviljelijöiden
tukalasta
tilanteesta
luonnonoikkuja tai yksittäisten
viranomaisten virheitä. Hän kirjoitti: »Tutkittaessa valtiollisia oloja
.saatetaan aivan liian helposti sivuuttaa olosuhteiden tosiasiallinen
.luonne, ja kaikki selitetään johtuvaksi toimivien henkilöiden
tahdosta. On kuitenkin olemassa olosuhteita, jotka määräävät niin
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yksityishenkilöiden kuin yksittäisten viranomaistenkin toimenpiteet ja jotka ovat näistä yhtä riippumattomia kuin hengitysmenetelmät.v" Tällä tavalla Marx sai lukijan ajattelemaan, että
.kansan kurjuuden pääsyytä on etsittävä Preussin yhteiskunnallisen järjestelmän luonteesta, preussilaisen monarkian olemuksesta. Hän kuvasi värikkäästi joukkojen eduista piittaamatonta,
kansasta eristäytynyttä ja sen yläpuolella olevaa byrokraattista
koneistoa. Marx asetti avoimesti kysymyksen kansan etujen ja
Preussin valtion politiikan välisestä jatkuvasta ristiriidasta.
Koko artikkelia leimasi yksi ainoa ajatus: vallitsevan järjestelmän aikana kansan ei pidä odottaa hallitukselta mitään hyvää.
Sen takia ei ole ihme, että viisiosaiseksi aiotusta vastauksesta
maaherralle ilmestyi ainoastaan kaksi osaa. Artikkelin jatkon
julkaiseminen kiellettiin.
Tässä artikkelissa on myös havaittavissa Marxin pubiisistisen
tyylin tiettyjä muutoksia. Loogisuudessaan vastustamattomia,
mutta verrattain abstrakteja rakenteita esiintyy harvemmin, kansanjoukkojen etujen puolustajan vihainen ääni kuuluu sen sijaan
selvemmin kuin aikaisemmissa artikkeleissa. »Sejoka kuulee välittömästi ja toistuvasti väestön häikäilemättämät hätähuudot, menettää helposti esteettisen tahdikkuutensa,
joka osaa esittää
asiansa mitä hienoimmilla ja koruttomimmilla
kielikuvilla.
Hän ehkä pitää jopa poliittisena velvollisuutenaan- turvautua
joksikin aikaa julkisesti. siihen hädän sanelemaan kansankieleen,
jonka unohtamiseen hänellä ei kotiseudullaan ole mitään mahdolIisuuksia.s"

SELKKAUS

»VAPAIDEN»

KANSSA

Marxin teoreettiset näkemykset, jotka yhä enemmän erosivat
nuorhegeliläisten
katsomuksista,
sekä ennen kaikkea hänen
Rhetnische Zeitungissa noudattamansa taktinen linja johtivat
hänet selkkaukseen Berliinissä muodostuneen »Vapaiden» ryhmän
jäsenten kanssa. Ryhmään kuului joukko nuorhegeliläisiä johtajinaan Edgar Bauer ja Kaspar Schmidt, joka myöhemmin kirjoitti salanimellä Max Stirner. >>V
apaille» oli ominaista kaiken
mahdollisen abstrakti arvostelu ilman analyysia ja myönteisen
ohjelman esittämistä ja silkan kieltämisen saarnaaminen. He
tapasivat esittää heliseviä ultraradikaaleja fraaseja kommunismista ja _ateismista tähän tarkoitukseen varsin sopimattomissa
yhteyksissä. »Vapaat» sanoivat, että he eivät tunnusta mitään
kompromisseja tai sopimuksia. Rajuilla tempauksillaan
he
saivat aikaan hämminkiä berliiniläisessä porvaristossa, mutta
heidän esiintymisistään ei ollut minkäänlaista todellista vaaraa
hallitukselle, ne vain saattoivat demokraattisen liikkeen huonoon
valoon.
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Marx korosti usein sen abstraktin arvostelun kestämättömyyttä, johon »Vapaat» turvautuivat. Hän vaati, että oikean teorian
tulee soveltua konkreettisiin olosuhteisiin, ja että sitä tulee
kehittää ja tulkita konkreettisen aineiston perusteella. Tultuaan
Rhetnische Zeitungin toimittajaksi Marx lakkasi julkaisemasta
»Vapaiden» artikkeleita. Kuten hän kirjeessään Rugelle marraskuussa 1842 totesi, olivat nämä herrat tottuneet »pitämään
Hheinische Zeitungia omana tahdottomana äänenkannattajanaan»,
kun taas hän »ei enää usko voivansa sallia tätä vuodatusta vanhaan tapaana.s? »Vapaat» hyökkäsivät nyt häntä vastaan esittäen
demagogisia syytöksiä vanhoillisuudesta. Vastauksessaan eräälle
ryhmän jäsenelle, Eduard Meyenille, Marx vaati »vähemmän
epämääräistä järkeilyä, suurellisia fraaseja, omahyväisiä turhamaisuuksia, ja enemmän määrätietoisuutta, perehtymistä konkreettisiin oloihin, enemmän asiatietoa».5l Hän kiinnitti myös
huomiota sosialististen ja kommunististen oppien äärimmäisen
pinnallisiin tulkintoihin pitäen luvattomana esittää niitä ohimennen, satunnaisissa teatteriarvosteluissa ja vaati »aivan toisenlaistaja perusteellisempaa kommunismin esittelyä». 52 >>V
apaat»
eivät kuitenkaan tahtoneet kuunnella Marxin kritiikkiä ja luisuivat yhä selvemmin subjektivismiin ja anarkistiseen individualismiin. Välirikko heidän kanssaan oli väistämätön, ja tämä
aloitti Marxin avoimen irtautumisen nuorhegeliläisyydestä.

RHENISCHE

ZEITUNGIN

LAKKAUTTAMINEN

Marxin työolosuhteet Rheinische Zeitungissa alkoivat käydä
yhä tukalammiksi. Lehti. asetettiin kaksinkertaisen sensuurin
alaiseksi: tavallisen sensorin jälkeen sen luki läpi vielä korkea
virkamies, Regierungspräsident (Preussin keskushallituksen alueellinen. edustaja). Toisinaan ei sensuurin silpomaa numeroa voitu
julkaista. Marx tunsi tukehtuvansa preussilaisen poliisivaltion
henkisessä ilmapiirissä. Hän kirjoitti Hugelle tammikuussa 1843:
»On surkeata tehdä orjantyötä jopa vapauden puolesta ja taistella
neulalla nuijan asemesta. Olen kyllästynyt teeskentelyyn, tyhmyyteen, raakaan mielivaltaan. väsynyt olemaan joustava, taipuvainen, alistuvainen ja huomioimaan joka saivartelun.s-"
Hallitsevat
piirit alkoivat yhä enemmän pitää Rheinische
Zeitungia uhkana Preussin valtiolle. Äärimmäistä epäluuloa niissä herätti lehden toimittaja. Tammikuun alussa 1843 Berliinistä
Kölniin lähetetty hallituksen sensori Wilhehn Saint-Paul; jonka
tehtäväksi annettiin lehden valvominen kahden entisen sensuuriportaan täydennykseksi, nimitti Marxia lehden »innoittajaksi»
ja sen teorioiden »eläväksi lähteeksi». 54 Suurta tyytymättömyyttä
esivallassa herättivät- Marxin artikkelit, joissa vastustettiin
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sellaisten demokraattisten lehtien lakkauttamista, kuten Leipziger Allgemeine Zeitung ja Deutsche Jahrbiicher. Viimeisenä pisarana Preussin viranomaisten maljassa oli Marxin artikkeliMoselin. kirj eenvaih taj an puol ustukseksi.
19. tammikuuta
1843 hallitus päätti lakkauttaa
lehden
1. huhtikuuta 1843. Jäljellä olevaksi ajaksi otettiin käyttöön
erityisen ankara sensuuri. Virallisessa tiedonannossa todettiin,
että Rheinische Zeitungissa on ilmennyt tendenssejä, joiden
»ilmeisenä tarkoituksena on hyökätä valtiossa ja kirkossa vallitsevaa järjestystä vastaan sekä kaivaa maata sen alta, lietsoa
tyytymättömyyttä,
esittää ilkeämielisiä parjauksia valtiovallasta ... ja solvata ystävällisiä valtioita>}.6' Viimeksi mainittu
seikka viittasi Rheinische Zeitungin esittämään jyrkkään arvosteluun Venäjän tsaarin Saksan asioihin sekaantumista kohtaan,
mikä herätti tyytymättömyyttä Venäjän itsevaltiuden edustajiasa , Tsaarin lähettiläs Berliinissä tiedotti tyytyväisenä Pietariin,
'että lehti, »joka edelleen on luonteeltaan avoimen vallankumouksellinen», on päätetty Iakkauttaa.s"
Rheinische Zeitungin lakkauttaminen sa:i aikaan protestiaallon. Koko Reinin maakunnassa kerättiin allekirjoituksia anomukseen, jossa pyydettiin Preussin kuningasta peruuttamaan
tämä määräys. Kölnissä kerättiin lyhyessä ajassa 1000 allekirjoitusta. Anomuksensa lähettivät myös Moselin viininviljelijät,
joiden etuja Marx oli niin tulisesti puolustanut lehden palstoilla.
He kirjoittivat: »Me emme tiedä, onko Rheinische Zeitung levittänyt epätotuuksia ja herjannut viranomaisia emmekä sitä, miten
se on tämän tehnyt, mutta sen me tiedämme, että meidän kotiseudustamme ja meidän oloistamme, täkäläisestä hallinnosta ja
meidän kohtalostamme se on puhunut pelkkää totta.>}57Oppositiolehdistö otti vastaan hallituksen toimenpiteet taantumuksen
avoimena yrityksenä riistää ne vähäiset mahdollisuudet käsitellä
yhteiskunnallisen
elämän elintärkeitä kysymyksiä, jotka saksalaisella lehdistöllä vielä oli.
Lehteä rahoittava Reinin liberaali porvaristo ei edes aikonut
-turvautua minkäänlaisiin radikaaleihin keinoihin sen puolustamiseksi. Päinvastoin, heitä ei lainkaan tyydyttänyt vallankumouksellis-demokraattinen
linja, jonka lehti oli omaksunut Marxin. johdolla. Käsiteltäessä kysymystä kuninkaalle lähetettävästä anomuksesta yksi lehden osakkeenomistajista ja toimitusneuvoston jäsenistä piti pitkän puheen lehden suuntausta vastaan. Helmikuussa 1843 pidetyssä osakkeenomistajien . yleisessä kokouksessa puhunut Dagobert Oppenheim, eräs lehden kustantajista valitti sitä, että ennen marraskuuta 1842 ei hänen
tietoonsa tullut, että esivalta olisi ollut tyytymätön Rheinische
Zeitungin artikkeleihin, ja että »vasta marraskuun jälkeen on
syntynyt tämä selkkaus, joka on saanut aikaan nykyisen odottamattoman katastrofina.s" Tämä merkitsi jo Marxin poliittisen
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linjan suoranaista tuomitsemista, hänestähän oli juuri tuohon
.aikaan tullut lehden toimittaja.
Muodostuneissa oloissa Marxin oli mahdotonta jatkaa työtä.
18. maaliskuuta 1843 Rheinische Zeitungissa julkaistiin ilmoitus
Marxin eroamisesta toimituksesta. Siitä huolimatta osakkeenomistajat eivät pystyneet pelastamaan lehteä. 31. maaliskuuta
ilmestyi sen viimeinen numero.
Vakuututtuaan
mahdottomuudesta julkaista vallankumouksellisia kirjoituksia Preussissa Marx päätti siirtyä Preussin valtion rajojen ulkopuolelle. Jo ennen eroaan Rheinische Zeitungin
toimituksesta Marx oli mukana, lähinnä olemalla kirjeenvaih-dossa Rugen kanssa, suunnittelemassa
ulkomaisen vallankumouksellisen lehden julkaisemista. Marxin mielestä suppealle
piirille tarkoitettujen paksujen akateemisten kirjojen asemesta
-oli julkaistava kuukausittain ilmestyvää kansalle tarkoitettua
.aikakauslehteä. Toukokuun lopussa 1843 Marx matkusti muutamaksi päiväksi Dresdeniin Rugen luo keskustelemaan tällaisen
lehden julkaisemisesta.
Marxilla ei enää ollut epäilystäkään, etteikö vallankumous
olisi väistämättä ollut lähestymässä. Laiva täynnä narreja, kirjoitti hän Preussin valtiosta,. purjehtii kohti väistämätöntä kohtaloaan, ja tämä kohtalo on edessä oleva vallankumouksen
myrsky.
Siitä lähtien kysymys vallankumouksesta,
sen luonteesta,
.syistä ja liikevoimista tuli Marxille tärkeimmäksi kysymykseksi.
.Marxin teoreettinen kehitys kävi tuohon- aikaan varsin nopeassa
tahdissa, ja ratkaisevaa tässä suhteessa oli hänen käytännön poliittinen toimintansa. Työ Rheinische Zeiiungissa merkitsi perusteellista muutosta Marxin maailmankatsomuksessa: hän alkoi siirtyä
idealismista materialismiin ja vallankumouksellisesta demokratismista kommunismiin. Tuohon aikaan Marx ei ainoastaan puolustanut kiihkeästi kansanjoukkojen etuja niitä sortavaa Preusosin feodaalis-absolutistista
järjestelmää vastaan. Hänelle alkoi
vähitellen selvitä se tosiasia, että yhteiskunnan eri kerroksiin
.kuuluvien ihmisten tekojen perustana on jonkinlaisia objektiivisia tekijöitä, että heidän yksityiset etunsa ovat tietyllä tavalla
.riippuvaisia heidän yhteiskunnallisesta
asemastaan. Marxille
kävi yhä ilmeisemmäksi tutkimusten pääsuuntaus: niiden objektiivisten suhteiden luonteen paljastaminen,
»jotka määräävät
niin yksityisten henkilöiden kuin eri viranomaistenkin toimet»."
Törmätessään toimitustyössään taloudellisiin ongelmiin Marx
-ei huomannut ainoastaan näitä asioita koskevien tietojensa
riittämättömyyttä,
vaan myös niiden ensiarvoisen tärkeyden
-elämässä. Engels muisteli myöhemmin, että hän »sai aina kuulla
Marxilta, että juuri hänen metsävarkauslakiin ja Moselin talonpoikien oloihin liittyvä toimintansa johti hänet puhtaasta politiikasta taloudellisiin suhteisiin ja siten sosialismiin». 60
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Marx ryhtyi etsimään niitä VOImIa, jotka todellakin kykenisivät muuttamaan vallitsevan järjestelmän. Marxin valitseman
suunnan oikeellisuuden osoittaa hänen kirjeensä Rugelle, joka
on kirjoitettu puolitoista kuukautta Rheinische Zeitungin lakkauttamisen jälkeen. Siinä sanotaan: »Tuotannon ja kaupan, omistuksen ja ihmisten riiston järjestelmä johtaa paljon nopeammin
kuin väestön lisäys yhteiskunnan sisäiseen murtumiseen, jota
vanha järjestelmä ei pysty paikkaamaan ... »61
Lehtityö antoi Marxille paljon kokemusta myös toisella alalla, valtiollisissa kysymyksissä. Hänelle kävi selväksi, että valtio
ei suinkaan ole, kuten Hegel väitti, maailmanjärjen olennoituma, sen yleisen olennoituma, joka kohoaa erillisten yksityisten
etujen yläpuolelle.
Kun uuden vallankumouksellisen lehden julkaiseminen ei
Rheinische Zeitungin lakkauttamisen jälkeen vielä ollut johtanut
käytännön toimiin, vetäytyi Marx väliaikaisesti, kuten hän
itse sanoi, lukukammioonsa. Hänellä oli nyt edessään kaksinainen tehtävä: Hegelin yhteiskunta- ja valtiokäsitysten kriittinen
tarkastelu, ja toisaalta yhteiskunnallisten
prosessien todellisten
liikevoimien, maailman vallankumouksellisen muuttamisen teiden ja muotojen selville saaminen.

OLESKELU
KREUZNACHISSA.
HEGELIN
OIKEUSFILOSOFIAN
ARVOSTELUA
-KÄSIKIRJOITUS.
MUISTIINPANOJA
HISTORIASTA

Toukokuussa 1843 Marx matkusti [pieneen 'reininmaalaiseen
Kreuznachin kaupunkiin, jossa siihen aikaan oleskelivat hänen
morsiamensa Jenny von Westphalen ja tämän äiti. 19. kesäkuuta
1843 solmivat avioliiton »herra Karl Marx, filosofian tohtori,
kotoisin Kölnistä, ja neiti Johanna Bertha iJulia Jenny von
Westphalen, kotoisin Kreuznachistaa.P
Kreuznachissa vietetyt kuukaudet - toukokuusta lokakuuhun 1843 - olivat kenties valoisimmat Marxin merkittävässä ja
raskaassa elämässä. Tavanomaisen pidättyvänä tunteidensa ilmauksissa hän kirjoitti Rugelle vähän ennen häitä: »Voin saada
Teidät ilman romantiikkaakin vakuuttuneeksi, että olen rakastunutkorviani myöten, ja vieläpä täysin tosissani.»'"
J ennyssä Marx ei saanut itselleen ainoastaan rakastavaa puolisoa, vaan myös pyyteettömän ja uhrautuvan työtoverin. Marx
perehdytti hänet luoviin suunnitelmiinsa ja kertoi hänelle rohkeat ajatuksensa. Sivistyneen ja viisaan vaimonsa arvosteltavaksi Marx luovutti teoksensa. Jenny kuului niiden ensimmäisiin
lukijoihin ja usein myös ensimmäisenä arvosteli niitä. J ennyn
kriittisiin
huomautuksiin Marx suhtautui täysin vakavasti,
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"hän oli valmis noudattamaan vaimonsa neuvoja luottaen hänen
poikkeukselliseen kirjalliseen makuunsa.
Oleskelu Kreuznachissa oli Marxille intensiivisen luomistyön
aikaa. Ensi töikseen hän ryhtyi arvostelemaan Hegelin opetuksia valtiosta ja oikeudesta, joihin itse asiassa sisältyivät tiiviststtyinä kyseisen filosofin idealistiset näkemykset yhteiskunnasta. Tämän työn tuloksena oli keskeneräinen käsikirjoitus, joka
julkaistiin vasta 1927 Neuvostoliitossa otsikolla Hegelin oikeusfilosofian

arvostelua.

'

Hegelin valtio-oikeudellisten
näkemysten arvostelun Marx
oli aloittanut jo vuoden 1842 ensimmäisinä kuukausina. Jo tuolloin Marx tuomitsi erään keskeisen kohdan näissä näkemyksissä,
perustuslaillisen monarkian ylistämisen.
5. maaliskuuta 1842
hän kirjoitti Rugelle aikomuksistaan laatia Hegelin oikeudelli:sille ja poliittisille käsityksille omistettu kriittinen artikkeli,
jonka »ydinajatuksena on perustuslaillisen
monarkian
torjuminem>.64Marxin mainitsema artikkeli on kadoksissa; on myös mahdollista että se ei koskaan valmistunutkaan.
Marxin ajatus on
kuitenkin selvä. Hän pyrki osoittamaan monarkistisen järjestelmän ja demokraattisten periaatteiden sovittamattomuuden.
Mutta tuolloin hän ei vielä kyennyt asettamaan itselleen tehtäväksi
arvostella Hegelin opetuksia yhteiskunnasta kokonaisuudessaan.
Tähän tehtävään hän tarttui vasta vuotta myöhemmin.
Hegelin idealismin arvostelussa Marxille oli suureksi avuksi
Feuerbachin teos Vorläufige
Thesen zur Reformation
der Philo:sophie (Alustavia teesejä filosofian uudistamiseksi), joka ilmestyi
vuoden 1843 alussa Sveitsissä julkaisussa Anekdota zur neuesten
deutscheri
Philosophie
und Publicistik.
Feuerbach esitti siinä
materialistisen näkemyksensä: »Ajattelun todellinen suhde olemiseen on seuraava: Oleminen on subjekti, ajattelu on .predikaatti,
Ajattelu on lähtöisin (olemisesta, eikä oleminen ajattelusta.»'"
Feuerbach osoitti, että' Hegelin filosofia on teologian viimeinen
tyyssija. Hän ulotti uskonnon kritiikkiin soveltamansa metodin
Idealistiseen filosofiaan ja tähdensi: »Meidän täytyy vain aina
asettaa predikaatti subjektiksi ja subjekti objektiksi ja prinsiipiksi :siis kääntää spekulatiivinen filosofia ylösalaisin - silloin meillä
on paljas, puhdas, ilmeinen totuus.s'"
Tätä ajatusta idealistisen filosofian »kääntämisestä», olemisen
ja ajattelun oikean suhteen määrittämisestä Marx käytti hyväkseen käsikirjoituksessa Hegelin. oikeusfilosofian
arvostelua Hegelin
idealismin arvostelun yleisenä metodologisena periaatteena. Feuerbachin Hegel-kritiikki auttoi Marxia etenemään sillä tiellä materialismiin, jolle hän itsenäisesti oli astunut. Tämän ohella Marx
oli jo selvittänyt Feuerbachin filosofian heikot kohdat, ennen
kaikkea polttavien poliittisten ongelmien karttamisen. Pian Feuerbachin kirjoituksen ilmestymisen jälkeen Rugelle lähettämässään
kirjeessä Marx huomautti: »Feuerbachin aforismit ovat minusta
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vain siinä suhteessa vääriä, että hän vetoaa liian paljon luontoon
ja liian vähän politiikkaan. Tämä on kuitenkin ainoa yhteys,
jonka kautta nykyinen filosofia voi saavuttaa totuuden.s'" Tässä
ilmenee jo Marxin ja Feuerbachin ihmistä koskevien näkemysten.
ero. Feuerbach käsitti ihmisen abstraktin humanismin lähtökohdista, pääasiassa luontokappaleeksi; tästä ahtaasta antropologisesta periaatteesta hän lähti ratkomaan erilaisia filosofisia
ongelmia. Marxille ihminen oli jo tuolloin ennen kaikkea yhteiskunnallinen olento, historiallisesti muodostuneiden yhteiskunnallisterr suhteiden tuote.
Sen takia ei ole sattuma, että Hegelin oikeusfilosofian arvostelua -käsikirjoituksen keskeisenä ongelmana on valtion ja kansalaisyhteiskunnan keskinäinen suhde. Käsitteellä »kansalaisyhteiskunta» (biirgerliche Gesellschaft) tarkoitettiin siihen aikaan
yksityisten, ennen kaikkea aineellisten etujen ja niihin liittyvien
sosiaalisten suhteiden aluetta. Laajalle levinnyt käsitys kansalaisyhteiskunnasta alueena, jossa erilliset henkilöt vastustavat
toisiaan eristyneinä, vihamielisinä yksilöinä, heijasti kapitalismissa muodostuville ihmissuhteille luonteenomaista piirrettä,
joka ilmenee periaatteessa »ihminen on ihmiselle susi». Kansalaisyhteiskunnan luonnetta ja sen suhdetta valtioon koskevan
kysymyksen oikea ratkaisu merkitsi tärkeää askelta kohti vallitsevan yhteiskunnallisen järjestyksen tieteellistä, materialistista
käsitystä, se antoi avaimen koko historiallisen prosessin perussyiden ymmärtämiseen.
Hegelin mukaan valtio on korkeammalla kehityksen tasolla
kuin kansalaisyhteiskunta ja määrää sitä. Marx puolestaan esitti
päinvastaisen teesin: kansalaisyhteiskunta on valtion edellytys.
Etsiessään yhteyttä valtion olemuksen ja konkreettisten yhteiskunnallisten suhteiden luonteen välillä Marx esitti nerokkaan
ajatuksen yksityisomistuksen ratkaise vasta merkityksestä poliittiselle järjestelmälle. Hän kirjoitti: »Huippuunsa kehittyneenä
poliittinen järjestelmä on... yksityisomistuksen
järjestelmä.»6s
Vaikka Marx vielä ymmärsikin yksityisomistuksen lähinnä
juridiseksi, yhteiskunnallisten ja poliittisten instituutioiden
selittämisessä kuultaa jo epäilemättä yleinen materialistinen
tendenssi.
Arvostelunsa kärjen Marx suuntasi Hegelin poliittisia katsomuksia, erityisesti preussilaisen byrokratian ja monarkkisen
säätyjärjestelmän puolustamista vastaan. Tiivistäen kriittisen
analyysinsä Hegelin oikeusfilosofialle ominaisesta vallitsevien
instituutioiden ihailusta Marx kirjoitti: »Hegeliä ei tule moittia
siitä, että hän kuvaa nykyisen valtion olemusta sellaiseksi kuin
se on, vaan siitä, että hän pitää olemassa olevaa järjestystä valtion olemuksena.ts?
Arvostellessaan Hegeliä Marx kehitti käsityksiään ihmisarvoisesta yhteiskunnallisesta järjestelmästä, demokratiasta. De46

mokratia merkitsi Marxille kansan itsemääräämistä,
sen peruslakina oli hänen mukaansa inhimillinen oleminen, toisin sanoen
ihmisen etu, kansan etu. Hegelin terminologiaa käyttäen Marx
kirjoitti, että demokratia on jokaisen valtion totuus, siis :sen
kehityksen lopullinen päämäärä, ihanne. Vasta demokratiassa,
vakuutti Marx, ihminen lakkaa olemasta luomiensa voimien,
poliittisten laitosten, leikkikalu, ja hänestä tulee niiden isäntä.
Vasta näissä oloissa valtio ei enää ole kansanvastainen, vaan se
on »kansan erityinen olomuotosJ" Marx vetosi muun muassa
»uudemman ajan ranskalaisiin»,
jotka olivat ymmärtäneet, »että
todellisessa demokratiassa poliittinen valtio häviää».71 Hän tarkoitti epäilemättä suurta ranskalaista utopistista sosialistia
Saint-Simonia ja tämän ajatusta tulevaisuuden yhteiskunnasta,
jossa ei hallita ihmisiä, vaan esineitä.
Näin siis pyrkimys käsittää demokratia todelliseksi eikä
muodolliseksi kansanvallaksi pakotti Marxin etsimään sellaista
yhteiskunnallista järjestelmää, jossa se olisi mahdollista toteuttaa.
Näin Marx otti askeleen kohti kommunismia, vaikka demokratiakäsityksessä heijastuikin tietyssä määrin Feuerbachin antropologismin ja abstraktin humanismin vaikutus.
Materialististen elementtien kypsyminen Marxin maailmankatsomuksessa tapahtui kiinteässä yhteydessä Hegelin idealismin
kritiikin syvenemiseen. Hegelin filosofian eri puolien arvostelusta
Marx siirtyi sen idealistisen perustan kriittiseen tarkasteluun.
Nimittämättä itseään materialistiksi hän itse asiassa jo arvosteli
Hegeliä materialistisista lähtökohdista. Hän totesi itse idealistisen metodin kelvottomuuden, koska se »ei kehitä ajatteluaan
esineestä, vaan konstruoi esineen ajattelun mukaan, vieläpä
logiikan abstraktissamaailmassa
valmiiksi muodostuneen ajattelun mukaana.P Hegelin esimerkin perusteella Marx veti johtopäätöksen, jonka mukaan idealismi johtaa väistämättä uskontoon
ja mystiikkaan. Hän paljasti yhteyden Hegelin filosofian idealistisen luonteen ja Hegelin vanhoillisten poliittisten näkemysten
välillä ja osoitti, kuinka Hegelin järjestelmässä preussilainen
monarkia muuttui konkreettisesta historiallisesta tosiasiasta absoluuttisen idean kehitysvaiheeksi. Aivan samalla tavalla Hegel
mystifioi myös muita puolifeodaalisen valtion piirteitä - säätyjärjestelmää, byrokratiaa, majoraattia jne.
Työskentely Hegelin oikeusfilosofian arvostelun parissa pakotti Marxin etsimään tosiasia-aineistoa itse historiasta Hegelin
rakennelmien kumoamista varten. Hänen käsikirjoituksessaan
Hegelin oikeusjilosojian. arvostelua ilmenee materialistinen tendenssi: lähtökohtana on konkreettisen todellisuuden erittely, eivät
abstraktit premissit, »asioideu'Iogiikka» eivätkä »logiikan asiat».
Ymmärtäen, että ainoastaan yhteiskunnan historiallisen kehityksen vakavan tutkimisen perusteella on mahdollista ratkaista
kysymys kansalaisyhteiskunnan ja valtion välisestä suhteesta Marx
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ei tyytynyt kysymyksen yleiseen asettamiseen, vaan pyrki selvittämään sen historiallisella tasolla. Siksi hän ryhtyi kesällä
1843 (pääasiassa heinä-elokuussa)
perusteellisesti tutkimaan
historiaa samaan aikaan, kun valmisteli käsikirjoitusta Hegelin.
oikeusjilosojian. arvostelua.
Viidessä tiheään kirjoitetussa »Kreuznachin vihkossai on
useita Marxin tekemiä otteita teoksista, jotka käsittelevät valtion historiaa ja teoriaa sekä myös eri maiden historiaa: Englannin, Ranskan, Saksan, Amerikan Yhdysvaltojen, Italian ja
Ruotsin historiaa. Erityistä huomiota hän kiinnitti erikoistutkielmiin, jotka käsittelivät 1700-luvun lopun Ranskan vallan-·
kumouksen historiaa; näihin kuului myös huomattavan saksalaisen historioitsijan Wilhelm Wachsmuthin kirja. Marx kiinnitti
suurta huomiota Ranskan vallankumoukseen, koska hän ymmärsi
sen merkityksen ~oman aikansa 'yhteiskunnan muotoutumiselle
ja koska hän pyrki tämän selvän esimerkin avulla tutkimaan
yhteiskunnan sosiaalisen kehityksen fpäätekijöitä. Marx tutki
siihen aikaan myös sellaisten kirjoittajien kuten huomattavan
italialaisen valistusajan ajattelijan Niccolö Machiavellin, ranskalaisten valistajien Charles de Montesquieun ja J ean-J acques
Rousseaun sekä taantumuksellisen romantiikan edustajien Francois-Rene de Chateaubriandin ja J ustus Möserin teoksia.
Muistiinpanojen luonne ja ongelmakenttä sekä myös niihin
laadittujen hakemistojen sisältö antavat käsityksen kysymyksistä, jotka tuolloin kiinnostivat Marxia. Joissakin tapauksissa
ne auttavat selvittämään Marxin suhtautumista näihin asioihin.
Suurta huomiota saa muistiinpanoissa osakseen ongelma feodaalisesta omistuksesta ja 'Sen vaikutuksesta yhteiskunnan luokkarakenteeseen ja poliittisiin instituutioihin. Marx eritteli perusteellisesti Ranskan porvarillisen vallankumouksen historiaa,
mikä auttoi häntä ymmärtämään syvällisemmin eri luokkien
etujen yhteentörmäyksiä sekä tämän taistelun vaikutusta vallankumoustapahtumien
[kehitykseen. Tässä näkyy erityisesti
Marxin pyrkimys todeta -porvariston politiikan riippuvuus taloudellisista tekijöistä, eritoten omistussuhteista. Hän ryhmitteli muistiinpanot siten, että ne korostavat porvarillisen vallankumouksen kyvyttömyyttä
turvata todellinen tasa-arvoisuus,
joka ei liity kaikkien muodolliseen tasa-arvoisuuteen lain edessä,
vaan omistussuhteiden radikaaleihin muutoksiin.
Asiahakemistot osoittavat myös, että Marxin materialististen
näkemysten muodostuminen ei tapahtunut ainoastaan idealististenyhteiskuntatieteilijöiden
~arvostelun pohjalta, vaan myös
Marxin 'pyrkiessä ymmärtämään materialistisestihistoriallisia
ilmiöitä. Keskeisellä sijalla hakemistoissa on kohta »Omaisuus
ja sen seuraukset». Tämän otsikon alle Marx kokosi aineistoa,
joka koskee välittömästi politiikan riippuvuutta omistussuhteista.
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HIstorian opetusten tutkiminen liittyi Marxilla .yrityksiin
löytää tie sellaiseen yhteiskunnalliseen järjestelmään, jota voisi
nimittää todella inhimilliseksi yhteiskunnaksi. Se että Marxin
onnistui todeta aikaisempien vallankumousten rajoittuneisuus,
sai hänet myös irtautumaan vallankumouksellisen demokratismin puitteista ja edisti hänen kommunististen näkemystensä
muotoutumista. Toisaalta taas historian tutkiminen asetti Marxin teoreettiset etsiskelyt tieteelliselle pohjalle ja se oli luotettava
vastamyrkky utopismille.
Kreuznachissa vietetyt kuukaudet merkitsivät tärkeää vaihetta Marxin maailmankatsomuksen kehityksessä. Kuten Engels
useita vuosia myöhemmin kirjoitti, Marx päätyi tuolloin »siihen
näkemykseen, että ei Hegelin 'rakennelman kruunuksi' luonnehtima valtio, vaan paremminkin tämän äitipuolen lailla kohtelema
'kansalaisyhteiskunta'
on se alue, josta on etsittävä avainta
ihmiskunnan historiallisen kehitysprosessin ymmärtämiseens.P
Hegelin oikeusfilosofian ja hänen koko idealisminsa seikkaperäinen arvostelu sekä aiempien historian kokemusten yleistäminen, tutustuminen Feuerbachin materialistisiin ja humanistisiin näkemyksiin johtivat materialistisen tendenssin voimistumiseen Marxin katsomuksissa. Tästä tendenssistä tuli nyt hallitseva. Suurena dialektikkona, joka 'oli ymmärtänyt dialektisen
metodin vallankumouksellisen olemuksen ja kehitti sitä, Marx
näki, että vallitseva yhteiskunta kätkee välttämättömyyden
itsensä perusteelliseen uudistamiseen. Hän luonnehti vielä varsin
likimääräisesti tämän uudistamisen suuntaa (»demokraattisen»
tai »todella demokraattisen» ihannevaltion muodossa) ja toistaiseksi vasta etsi sitä sosiaalista voimaa, joka kykenisi toteuttamaan tämän mullistuksen.

DEU'l'SCH-F RANZÖSISCHE
JULKAISEMISEN
VALMISTELU.

tTAHRBikHERIN
MUUTTO PARIISIIN

Kreuznachissa !Marx jatkoi !jo ennen IRheinische Zeitungin
lakkauttamista aloittamaansa kirjeenvaihtoa, joka koski· sellaisen julkaisun perustamista, joka yhdistäisi saksalaisia ja
ranskalaisia demokraatteja. Hän pohti huolellisesti tulevien
työtovereidensa kanssa aiotun julkaisun luonnetta ja sen tavoitteita.
Kirjeessään Rugelle syyskuussa 1843 Marx hahmotteli ohjelman lehdelle, jota päätettiin julkaista Pariisissa. Sen päälinjana
tuli Marxin mukaan olla vallitsevan maailmanjärjestyksen säälimätön arvostelu, joka ei saanut pelätä omia johtopäätöksiä
eikä vältellä yhteenottoja vallanpitäjien kanssa. Marx ei pitänyt
tätä arvostelua itsetarkoituksena, arvosteluna arvostelun vuoksi,
vaan välineenä laadittaessa uutta maailmankatsomusta, joka
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viitoittaisi tien uuteen maailmaan. Hän esitti yhden tärkeimmistä tämän maailmankatsomuksen
periaatteista,
puoluekantaisuuden periaatteen. Asettaessaan tehtäväksi soveltaa teoreettista kritiikkiä käytännön vallankumoukselliseen toimintaan,
yhdistää vallitsevan järjestelmän arvostelu »puoluekantaiseen
poliittiseen kannanottoon, siis sitoa arvostelu todelliseen taisteluun
ja samastaa se siihen», 73 Marx esitti ensimmäisenä tärkeän ajatuksen teorian ja käytännön ykseydestä.
Vallitsevan järjestelmän arvostelussa sekä näkemyksissä tulevasta yhteiskunnasta esiintyy Marxilla vielä paljon käsitteitä,
joissa näkyy Feuerbachin vaikutus (»ihmisen todellisen olemuksen»toteuttaminen
jne.). Nämä feuerbachilaisen humanismin
elementit samoin kuin demokraattiset,
absolutisminvastaiset
mielipiteet muodostivat sen yleisen pohjan, jonka turvin todella
tieteellisen kommunistisen maailmankatsomuksen kehittämiseen
johtavaa tietä etsivä Marx saattoi jonkin aikaa - varsin lyhytaikaisesti, kuten lähitulevaisuus osoitti - toimia yhdessä sellaisten henkilöiden kanssa, kuten porvarillinen radikaali Arnold
Ruge, demokraatti Julius Fröbel, vallankumouksellinen runoilija
Georg Herwegh, radikaali lehtimies Karl Ludwig Bernays, »todellisen sosialismin» tuleva ideologi Moses Hess ym.
Lehden avustajiksi oli tarkoitus kutsua joukko huomattavia
ranskalaisia sosialisteja: Felicite de Lamennais, Louis Blanc,
Etienne Cabet, Pierre-Joseph Proudhon ja muita. Marx yritti
myös saada Feuerbachin mukaan pyytäen tätä kirjoittamaan
artikkelin Schellingin taantumuksellisen
filosofian arvostelemiseksi. Lenin piti suuressa arvossa tätä Feuerbachille 3. lokakuuta 1843 lähetettyä kirjettä, jossa »Marx hahmotteli hämmästyttävän selvästi peruslinjat filosofiassaa.t! Feuerbach piti
kuitenkin yleensä parempana pysyä syrjässä. Siitä huolimatta
Marx ei menettänyt toivoaan saada häntä osallistumaan aktiivisesti, vallankumoukselliseen toimintaan, mistä on todisteena
hänen Feuerbachille lähettämänsä kirje, joka on kirjoitettu
Pariisissa 11. elokuuta 1844. Epäonnistumista
Feuerbachin
suhteen kompensoi jossain määrin suuren saksalaisen vallankumouksellisen runoilijan Heinrich Heinen suostumus avustaa
lehteä.
Lehden perustamiseen liittyvä valtava organisointityö edellytti Marxin läsnäoloa Pariisissa. Marx oli jo kauan sitten tehnyt
päätöksen lähteä Saksasta, ja tämän päätöksen toteuttamista
kiirehti Preussin hallituksen yritys lahjoa Marx lupaamalla tälle
edullisen aseman. Edesmenneen isänsä ystävän salaneuvos Christian Joseph Esserin välityksellä Marxille ehdotettiin astumista
Preussin valtion palvelukseen. Marx kirjoitti tästä myöhemmin:
}>Tärnän ehdotuksen jälkeen jätin Preussin ja lähdin Parrisiin.s'"
Lokakuun lopussa 1843 Marx matkusti vaimoineen Pariisiin ja
asettui asumaan Rue Vanneaulle taloon numero 38.
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Marx kävi myöhemminkin useita kertoja Ranskan pääkaupungissa. Hän oppi tuntemaan tämän maan hyvin ja tunsi erinomaisesti myös sen historian ihastellen aina sen työtätekevien joukkojen vallankumouksellista uljuutta. Kaikkein suurimman vaikutuksen hänen katsomuksiinsa teki kuitenkin ensimmäinen
lähes puolitoista vuotta kestänyt oleskelu Pariisissa. Juuri siellä
Marxista tuli lopullisesti vallankumouksellinen
kommunisti,
siellä muotoutui lopullisesti hänen elämänkutsumuksensa: ilmentää kaikkein vallankumouksellisimman luokan, proletariaatin,
etuja, taistella tämän luokan asian puolesta.
Ranskan pääkaupunki oli yksi suurimmista maailman tieteen
ja kulttuurin keskuksista sekä yksi suurimmista vallankumouksellisen liikkeen pesäkkeistä, ja sen myrskyisän sosiaalisen ja poliittisen elämän vaikutus tuntui jo maassa oleskelun ensi kuukausina.
Kuten Lenin sanoi, »Pariisissa pohdittiin silloin kiihkeästi
politiikkaa ja erilaisia sosialistisia teorioita». 76 Ranskan pääkaupunki tarjosi erinomaiset mahdollisuudet porvarillista maailmaa järisyttävien luokkaristiriitojen ja yhteenottojen tutkimiseen. Marx solmi siellä myös ensimmäiset poliittiset yhteydet
vallankumouksellisen proletariaatin edustajiin.

LOPULLINEN

SIIRTYMINEN MATERIALISMIIN
JA KOMMUNISMIIN

Helmikuun lopussa 1844 ilmestyi Deutsch-Französische J ahrbiicherin (Saksalais-ranskalaiset vuosikirjat) ensimmäinen kaksoisnumero. Marxin töiden ohella siinä oli julkaistu myös Engelsin artikkelit Umrisse zu einer Kritik der N ationalökonomie (Kansantaloustieteen kritiikin suuntaviivoja) ja Die Lage Englands.
»Past and Present» by Thomas Carlyle (Englannin tilanne. Thomas
Carlylen »Menneisyys ja nykyaika»), Heinen ja Herweghin runoja,
Hessin ja Bernaysin artikkelit sekä muuta aineistoa.
Luvussa »Ein Briefwechsel von 1843» (Vuoden 1843 kirjeenvaihtoa) sisältyi eräitä Marxin Rugelle lehden valmisteluvaiheen
aikana kirjoittamia kirjeitä sekä myös Rugen itsensä, venäläisen
vallankumouksellisen M. A. Bakuninin ja Feuerbachin kirjeitä.
Lehden päälinjan määrittivät kaksi Marxin artikkelia. Toinen
niistä, Zur Judenjrage (Juutalaiskysymyksestä),
oli nähtävästi
kirjoitettu jo Kreuznachissa, ja toinen, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung (Hegelin oikeusfilosofian arvostelua. Johdanto), oli kirjoitettu Pariisissa vuoden 1843 joulukuussa ja vuoden 1844 tammikuussa.
Artikkelissa Juutalaiskysymyksestä Marx vastusti Bruno Baueria, joka ratkaisi teoksissaan idealistisesti kysymyksen juutalaisten emansipaatiosta, näiltähän oli Saksassa riistetty poliittiset
oikeudet. Bauer näki ulospääsyn olevan juutalaisten vapautu51

misessa uskonnosta. Marx osoitti tämän näkökannan kestämättömyyden.
Tarkastellessaan erilliskysymystä juutalaisten vapautumisesta Marx asetti yleisen kysymyksen ihmiskunnan vapautumisesta
sitä painavasta sosiaalisesta ja poliittisesta ikeestä. Samalla hän
erotti toisistaan poliittisen ja inhimillisen emansipaation.
Poliittisella emansipaatiolla Marx ymmärsi ihmisen vapautumista feodalismista sekä :porvarillis-demokraattisten
vapauksien julistamista,. jotka toteutetaan porvarillisen vallankumouksen aikana. Tunnustaen poliittisen emansipaation suuren merkityksen Marx näki kuitenkin sen rajoittuneisuuden.
Hän kirjoitti: »Poliittinen emansipaatio on epäilemättä suuri edistysaskel, se ei tosin ole viimeinen muoto inhimillisessä emansipaatiossa ylipäänsä, mutta se on inhimillisen emansipaation viimeinen
muoto tähänastisen maailmanjärjestelmän
sisällä.»?? Sen rajoittuneisuus llfittyy olemassaolevaan yksityisomistukseen, ' jonka
porvarillinen vallankumous säilyttää eräänlaisena koskemattomana yhteiskunnallisena instituutiona ..
Marx esitti syvällisen materialistisen ianalyysin poliittisen
emansipaation tuloksena saavutettujen porvarillisten perusvapauksien olemuksesta. Porvariston ideologit julistivat ~näiden
vapauksien olevan ilmausta ihmisen luonnollisista oikeuksista.
Marx osoitti, että :nämä »ihmisoikeudet» ovat ennen kaikkea
kansalaisyhteiskunnan jäsenen oikeuksia, toisin sanoen porvarin
oikeuksia. Porvarillisen käsityksen mukaan vapaus on olemukseltaan yksilön vapautta määrätä harkintansa mukaan yksityisestä omaisuudesta, oikeus yksilön turvallisuuteen on oikeus hänen
koskemattomuuteensa
omistajana, se on persoonallisuuden ja
ennen kaikkea omaisuuden koskemattomuutta. Poliittinen emansipaatio tai poliittinen vallankumous - Marx käytti näitä kahta
käsitettä synonyymeina tarkoittaen porvarillista vallankumousta ~ on siis ihmisen vapautumista kansalaisyhteiskunnan
jäsenenä, »egoistisena ihmisenä, ihmisestä ja yhteisöstä irtautuneena
ihmisenäe.:"
Poliittisen emansipaation vastapainoksi Marx esitti teesin
inhimillisestä emansipaatiosta,
ihmisen vapautumisesta uudenaikaisen kansalaisyhteiskunnan
puutteista, tosiasiallisen epätasa-arvoisuuden, sorron ja keskinäisen vieraantumisen lakkauttamisesta, sellaisten olosuhteiden luomisesta, joiden vallitessa
yhteiskunnassa voittaisivat todella yhteiskunnalliset periaatteet
egoismin ja yksilöiden keskinäisen vihamielisyyden asemesta.
Käyttäen vielä varsin paljon feuerbachilaista
terminologiaa,
vaikkakin antaen sille toisen sisällön Marx kirjoitti: »Vasta kun
ihminen on tiedostanut ja järjestänyt 'omat voimansa' yhteiskunnallisiksi voimiksi eikä siten enää erota itsestään yhteiskunnallista voimaa poliittiseksi voimaksi, vasta silloin on inhimillinen
emansipaatio toteutunut.s'"
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Näihin ajatuksiin sisältyy itse asiassaensimmäinen Iuonnehdinta sosialistisesta vallankumouksesta, joka uudistaa .perin":
pohjaisesti kansalaisyhteiskunnan perustan ja saa aikaan ihmisten todellisen yhtenäisyyden. Feuerhachin antropologismin vaikutus ei tosin tunnu ainoastaan terminologiassa, vaan myös tietyssä abstraktisuudessa asetettaessa kysymystä inhimillisestä
emansipaatiosta, samaan aikaan kun poliittisen emansipaation,
porvarillisen vallankumouksen, arvostelu : on jo luonteeltaan
täysin konkreettista. Siitä huolimatta Marx. artikkelissa Juutalais~
kysymyksestä itse asiassa muotoili ajatuksen porvarillisen ja
sosialistisen vallankumouksen perinpohjaisesta eroavuudestasekä
esitti samalla teesin siitä, että jälkimmäisen täytyy väistämättä
seurata edellistä. Vastauksen siihen; kenen tulee toteuttaa inhi .•
millinen emansipaatio, j.okavoittaa
poliittisen emansipaation
rajoittuneisuuden,
mihin yhteiskunnalliseen voimaan ruumiillistuu sosiaalinen edistys, Marx antoi .toisessa artikkelissaan
Hegelin. oikeusfilosofian arvostelua. J ohdarito.
Tukeutuen aikaisempien vallankumousten kokemuksiin Marx
tuli johtopäätökseen, jonka mukaan vallankumouksen aikana
yksi yhteiskuntaluokka pyrkii esiintymään koko yhteiskunnan
vapauttajana
lähtien kuitenkin omasta erikoisasemastaan ja
tavoitellen omia erityisiä päämääriään .. Lisäksi voi kyseessä
oleva yhteiskuntaluokka ottaa itselleen koko yhteiskunnan va-:
pauttajan osan ainoastaan siinä tapauksessa, että IIlYÖS objekti ivisesti »sen vaatimukset ja oikeudet. ovat todella itse yhteiskunnan oikeuksia ja vaatimuksiaa.s? Luokan, joka voi toteuttaa yleis':
inhimillisen emansipaation, täytyy olla luokka, joka on ristiriidassa koko uudenaikaisen yhteiskunnan kanssa, ja joka siis
ei voi vapauttaa itseään vapauttamatta koko yhteiskuntaa .. Tällainen luokka on proletariaatti.
Marxin ajatuksella proletariaatin yleismaailmallisesta historiallisesta tehtävästä kapitalistisen yhteiskunnan hävittäjänä
ja uuden sosialistisen maailman luojana oli valtava merkitys;
Se muodosti lähtökohdan
sosialismin muuttamisessa utopiasta
tieteeksi. Tuosta hetkestä lähtien Marxin maailmankatsomuksen
kehitys tapahtui tieteellisen kommunismin, proletariaatin vallankumouksellisen maailmankatsomuksen kehityksenä.
Artikkelissa
H egelin oikeusfilosofian
arvostelua. Johdanto
Marx perusteli myös toisen tärkeän teesin edistyksellisen teorian
valtavasta vallankumouksellistavasta
merkityksestä sekä sen
osuudesta mahtavana tekijänä taistelussa yhteiskunnan perinpohjaisen sosiaalisen uudelleenjärjestelyn puolesta. Hän kirjoitti: »Kritiikin ase ei voi korvata aseiden kritiikkiä, aineellinen
mahti täytyy kukistaa aineellisella mahdilla, mutta myös teoriasta tulee aineellinen mahti, kun se valtaa [oukot.s'"
Marx piti+proletariaattia yhteiskunnallisena voimana,· jonka
kutsumuksena on toden teolla käyttää hyväkseen vallankumoukr :
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sellisen opin johtopäätöksiä ja toteuttaa ne elämässä. »Niin kuin
filosofia löytää proletariaatista aineellisen aseensa, löytää proletariaatti filosofiasta henkisen aseensa.s'"
Ajatus proletariaatin yleismaailmallisesta historiallisesta tehtävästä oli tärkeä vaihe Marxin irtautumisessa kaikista niistä
teorioista, joissa tuntui proletariaatille vihamielisten luokkien
vaikutus. Ei ollut sattuma, että juuri siinä artikkelissa, jossa
Marx ensimmäistä kertaa tuli tähän johtopäätökseen, hän myös
arvosteli lyhyesti ja ytimekkäästi useita vanhoillisen ja taantumuksellisen ideologian ilmauksia sekä syvensi jo aikaisemmin
esittämiään kriittisiä lausuntoja tästä ideologiasta. Marx toi
sitä paitsi ensimmäistä kertaa julkisesti esiin nuorhegeliläisten
teoreettisten katsomusten perusviat sekä viittasi heidän pyrkimykseensä rajoittaa taistelu teorian piiriin.
SUUREN

YSTÄVYYDEN

ESINÄYTÖS

Deutsch-Französische J ahrbiicherin. sisällysluettelossa on vierekkäin kaksi nimeä: Karl Marx ja Friedrich Engels. Tämä ensi
näkemältä satunnainen seikka on syvällisesti symbolinen. Engelsistä tuli pian Marxin aatetoveri ja uskollinen työkumppani koko
vastaisen elämän ajaksi, korvaamaton avustaja tieteellisessä työssä ja käytännön taistelussa, ihminen, jonka nimi on erottamattomasti yhdistynyt hänen omaan nimeensä.
Engelsin henkinen kehitys tapahtui tiettyjä erikoispiirteitä
lukuunottamatta samansuuntaisesti kuin Marxin.
Friedrich Engels oli myös kotoisin Preussin Reinin maakunnasta. Hän syntyi 28. marraskuuta 1820 Barmenissa Wupperjoen laaksossa perin vanhoillisen tekstiilitehtailijan perheeseen.
Uskonnon hartaana tukijana isä pyrki kasvattamaan lapsia ankarien porvarillisten tapojen ja uskonnollisen oikeaoppisuuden hengessä. Nuoressa Engelsissä tämä sai kuitenkin aikaan voimakkaan sisäisen protestin.
Isä ei antanut Friedrichin lopettaa kymnaasia, vaan lähetti
hänet Bremeniin liikemiehen oppiin. Työskennellessään konttorissa Engels omisti vapaa-aikansa itseopiskelulle: hän ryhtyi
opiskelemaan historiaa, filosofiaa, kirjallisuutta,
kielitiedettä
ja vieraita kieliä, joissa hän lapsuusvuosinaan oli osoittanut
poikkeuksellista kyvykkyyttä. Tutustuminen sen ajan edistyksellisiin aatteisiin, ennen kaikkea nuorhegeliläisten teoksiin
auttoi Engelsiä vapautumaan uskonnollisista katsomuksista,
jotka hän oli omaksunut perheeltään.
Engelsin
vallankumouksellis-demokraattisten
näkemysten
muodostumiseen vaikuttivat sen ajan edistykselliset yhteiskunnalliset virtaukset - Ludwig Börnen demokratismi, Hegelin
filosofia, nuorhegeliläisten radikaalit ajatukset - samoin kuin
välitön elämänkokemus: läheinen tutustuminen työtätekevien
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riistoon kotikaupungissa. Jo vuonna 1839 hän ryhtyi avustamaan
edistyksellistä aikakauslehteä Telegraph fiir Deutschlandia. Se
oli radikaalin kirjallisuusryhmän »Junges Deutschlandinx (Nuori
Saksa) äänenkannattaja, jonka esittämiin näkemyksiin Engels
yhteen aikaan suhtautui täysin myötämielisesti. Jo ensimmäisessä artikkelissaan, jonka otsikkona oli Briefe aus dem Wuppertal
(Kirjeitä Wuppertalista), hän kuvaili työläisten ankaraa sortoa,
jota peiteltiin uskonnollisella tekopyhyydellä.· Engelsin seuraavat kirjallisuusarvostelut ja muut kirjoitukset sisälsivät vallankumouksellis-demokraattisia
ajatuksia ja taisteluhenkistä kritiikkiä Saksassa vallinnutta järjestystä vastaan.
Syyskuun loppupuolen 1841 ja elokuun puolivälin 1842 väli-.
senä aikana Engels suoritti vapaaehtoisena asepalveluksensa
tykistöyksikössä Berliinissä. Oleskelu Preussin pääkaupungissa
antoi hänelle mahdollisuuden käydä luennoilla Berliinin yliopistossa ja laajentaa tuttavapiiriään.
Berliinissä hän läheni
nuorhegeliläisiä ja yhtyessään silloin näiden perusnäkemyksiin
otti aktiivisesti osaa Saksassa käytyyn ideologiseen taisteluun.
Engelsin katsomusten muotoutumiseen vaikuttivat siihen aikaan
merkittävästi Feuerbachin teokset,erityisesti tämän kirja Kristinuskon olemus. »On pitänyt omakohtaisesti kokea tämän kirjan
vapauttava vaikutus voidakseen sen käsittää»,83 kirjoitti Engels
myöhemmin.
.
Berliinissä Engels kirjoitti muutamia artikkeleita, joissa hän
vastusti kuuluisaa filosofia Schellrngiä, kuten Schelling und die
Offenbarung (Schelling ja ilmestys) ja Schelling, der Philosoph in
Christo (Schelling, Kristuksen filosofi). Schelling oli siihen aikaan
melkoisesti oikeistolaistumassa ja julisti mystiikkaa ja taantumuksellisia ajatuksia. Engelsin teräväjärkisille ja muodoltaan
loistaville pamfleteille oli ominaista ateismi ja vihamielisyys
obskurantismia kohtaan. Ne saavuttivat laajaa suosiota, ja ani
harva niiden lukijoista aavisti, että ne oli kirjoittanut nuori vapaaehtoinen ja yliopiston kuunteluoppilas eikä tutkinnon suorittanut filosofi.
Syksyllä 1842 Engels matkusti Englantiin Manchesteriin
työskennelläkseen eräässä liikkeessä, jonka osakkaana oli hänen
isänsä. Tässä pitkälle kehittyneessä kapitalistisessa
maassa
Engels vietti lähes kaksi vuotta. Välitön tutustuminen sen ajan
kapitalistisen todellisuuden kehittyneimpään muotoon sille ominaisine kärkevine ristiriitoineen opetti hänelle paljon. Ajattelemisen aihetta antoi Engelsille myös englantilaisen kansantaloustieteen, englantilaisten utopististen sosialistien, erityisesti Robert Owenin teosten tutkiminen. Englannissa Engels tutustui
myös Euroopan kehittyneimpään työväenliikkeeseen, chartismiin.
Englannissa Engels pani alulle aktiivisen julkaisutoiminnan.
Hän avusti owenilaista ja chartistilehdistöä, lähetti artikkeleita
ja kirjoituksia Rheinische Zeitungiin, Schioeizertscher Republika55

ner-aikakauslehteen
sekä kirjoitti
kaksi artikkelia DeutschFransiisische J ahrbiicheriä varten.
Oleskelu Englannissa, sen talouselämän ja poliittisen kehityksentu:tkiminen, läheinen tutustuminen työväenliikkeeseen ja sen
johtajiin sekä välitön. osallistuminen työv äenliikkeeseen sai va t
aikaan perinpohjaisen PluutoksenEngelsin
maailmankatsomuk-'
sessa materialismin
ja kommunismin suuntaan. Engels itse
viittasi myöhemmin siihen, että juuri Manchesterissa hän tuli
johtopäätökseen, . jonka mukaan yhteiskuntaelämän
ratkaisevia
tekijöitä ovat taloudelliset suhteet, jotka ovat luokkaristiriitojen ja puolueiden välisen taistelun perustana.
Engels näki Marxin tapaan työväenluokassa sen voiman, joka
kykenee uudistamaan yhteiskunnan. Nämä uuden maailmankat-·
som:uksen elementit. heijastuivat sen aikaisissa Engelsin artikkeleissa, erityisesti hänen esiintymisissään owenistien äänenkannattajan New Moral Worldin. palstoilla. Mutta kaikkein selvimmin ilmeni siirtyminen materialismiin ja kommunismiin DeutschFranzösische J ahrbiicherissä julkaistuissa teoksissa Kansantaloustieteen kritiikin suuniaoiiooja sekä Englannin tilanne. Thomas
Carlylen )}Menneisyysja nykyaika».
Siihen aikaan samoin kuin Marx nuori Engels ei ollut vielä.
täysin vapautunut aatteellisten edeltäjiensä vaikutuksesta. Feuerbachilaisuutta hän piti vallankumouksellisena filosofiana, jota
proletariaatin tulee kokonaisuudessaan käyttää aseenaan. KOmmunismissa Engels näki utopististen sosialistien tapaan välineen
ei ainoastaan työtätekevien, vaan myös itse kapitalistien vapauttamiseksi porvarillisten suhteiden ahtaista puitteista.
Engels tapasi Marxin ensimmäisen kerran marraskuun lopussa
1842; kun hän matkallaan Englantiin kävi Rheinische Zeitungin
toimituksessa. Tämä oli sitä aikaa, kun Marx oli ankarassa selkkauksessa berliiniläisten »Vapaiden» kanssa,joihin
Engels oli
ollut yhteydessä oleskellessaan Berliinissä. Tämän vuoksi tulevien ystävysten ensitapaaminen muodostui varsin viileäkai. Se
ei kuitenkaan estänyt Marxia arvostamasta Engelsiä Rheinische
Zeitungin Englannin kirjeenvaihtajana eikä seuraamasta tarkasti
tämän kirjallista toimintaa.
Engelsin Deutsch-Französische J ahrbiicherille lähettämät
ja
siinä julkaistut teokset osoittivat Marxille, että Engelsin henkinen
kehitys on samansuuntaista
kuin hänen omansakin. Heidän
välilleen kehkeytyi kirjeenvaihto, joka muodostui läheisen ystävyyden esinäytökseksi. Engelsille vuorostaan alkoi käydä yhä
selvemmäksi Deutsch-Französische Jahrbiicherin toimittajan osuus
sosialististen aatteiden kehityksessä, se, kuinka poikkeuksellisen
lahjakas oli tämä »musta mies Trieristä»8'\·kuten
hän nimitti
Marxia vuonna 1842 runossaan Die [rech. bedräute, jedoch wunderbar beiretteBibel (Uhanalainen, mutta. ihmeellisesti pelastunut
Raamattu), jonka hän kirjoitti yhdessä Edgar Bauerin Jcanssa.:
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DEUTSCH-FRANZÖSISCHE

ARVIOITA··
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Ileuisch-Franzdsische J ahrbiicher herätti laajaa vastakaikua ja
alkoi 'levitä melko hyvin. Mannheimer 'Abendsettung väitti, että
melkein jokainen saksalainen ottaa mukaansa lehden numeron
käydessään Pariisissa. Tilauksia tuli runsaasti Leipzigista,
Berliinistä ja Wienistä. Preussin hallitus, jonka lähettiläs Pariisissa oli tiedottanut julkaisun »vaarallisesta» linjasta, kielsi sen
maahantuonnin sekä antoi määräyksen pidättää Marx, Ruge,
Heine ja eräitä muita henkilöitä, mikäli nämä tavataan Preussin
alueelta. Rajoilla alettiin takavarikoida lehteä. Eräiden tietojen
mukaan noin kaksi kolmannesta kolmituhantisesta painoksesta
joutui poliisin käsiin.
Deutsch-Französische J ahrbiicheriä vastaan hyökkäsi vihaisena
niin oikeistolainen kuin maltillinenkin lehdistö, joka selvästi
huomasi julkaisun vallankumouksellis-proletaarisen
tendenssin.
Leipzigilainen taantumuslehti Eisenbahn kirjoitti 4. huhtikuuta
1844 J ahrbiicheriri toimittajista ja avustajista, että näiden tarkoituksena on »ylentää jumalaksi kaikkien kansojen proletariaatti, johon he yksinomaan kohdistavat toiveensa ja luottamuksensa»,
ja tämän takia on »Saksan liberaalin lehdistön pyhänä velvollisuutena ilmaista suuttumuksensa niin päättäväisesti
kuin
mahdollista sekä torjua pontevasti kaiken yhteyden lehteen». 85
Suuttumuksensa kiirehti ilmaisemaan myös vanhoillinen Augsburgin Allgemeine Zeitung. Maaliskuun 10. päivänä 1844 se
kirjoitti: »Uuden pariisilaisen aikakauslehden arvostelu ei tunne
sääliä, sen polemiikki ei tunne mitään esteettisiä normeja, sen
satiiri ei tosin iske tikarin tavoin, mutta lyö kyllä kelpo nyrkillä.»86
Deutsch-Französische J ahrbiicher levisi kuitenkin myös vallankumouksellisille aatteille myötämielisten lukijoiden keskuuteen Saksassa ja muissa maissa, erityisesti Venäjällä. Suuri
venäläinen
valistusmies,
vallankumouksellinen
demokraatti
V. G. Belinski kirjoitti A. I. Herzenille luettuaan Marxin artikkelit lehdestä: »Ymmärsin totuuden - ja sanoissa Jumala ja
uskonto näen pimeyttä, hämäryyttä, kahleet ja ruoskan, ja nyt
rakastan näitä kahta sanaa yhtä paljon kuin neljää seuraavaa.s'"
Venäjällä kiersi myös käsin kirjoitettuja käännöksiä Marxin
artikkeleista.
Artikkelit Deutsch-Französische J ahrbiicherissä muodostivat
yhteenvedon kokonaisesta aikakaudesta Marxin elämässä ja
toiminnassa, jonka tuloksena hän hyläten idealismin siirtyi
lopullisesti materialismiin ja muuttui johdonmukaisesta vallankumouksellisesta demokraatista kommunistiksi, työväenluokan ideologiksi. Lenin kirjoitti, että »tässä aikakauslehdessä
julkaisemissaan kirjoituksissa Marx esiintyy jo vallankumouk57

sellisena, joka julistaa 'kaiken olevaisen säälimätöntä arvostelua' ja muun muassa 'aseiden arvostelua' ja vetoaa joukkoihin
ja proletariaattitnsP
Tästä hetkestä alkaa uusi vaihe Marxin
maailmankatsomuksen kehityksessä, hän ryhtyy nimittäin luomaan dialektista materialismia ja tieteellisen kommunismin
teoriaa.

