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Vetävä ja ajantasainen  
elämäkerta Marxin  
ajattelun ja poliittisen  
toiminnan kehityksestä
Marcello Musto: Another Marx: Early Manuscripts to the In-
ternational. Kääntänyt Patrick Camiller. Bloomsbury Aca-
demic 2018. 288 s. 

Marxin intellektuaalinen elämäkerta1 kä-
sittelee Marxin varhaiskirjoituksia (si-
vuuttaen tosin tärkeät Feuerbach-teesit), 
Pääoman syntyprosessia sekä Marxin toi-
mintaa ensimmäisessä kansainvälisessä 
työväenliitossa, eli ensimmäisessä interna-
tionaalissa. Marcello Musto (s.1976), jo-
ka toimii apulaisprofessorina Torontossa, 
Yorkin yliopistossa, on kirjoittanut näistä 
teemoista myös aiemmin. Italiaksi on il-
mestynyt nuorta Marxia käsittelevä Karl 
Marx, L’alienazione (2010), Marxin toi-
mintaa ensimmäisessä internationaalis-
sa tarkastellaan teoksessa Workers Unite! 
The International 150 Years Later (2014)2 ja 
Marxin ajattelua hänen viimeisten elin-
vuosiensa aikana käsittele Der späte Marx. 
Eine intellektuelle Biografie der Jahre 1881 
bis 1883 (2018).

Käsillä olevan kirjan ensimmäinen osa 

1 Arvio on ilmestynyt aiemmin saksan kielellä: Rauhala, Paula (2019). Musto, Marcello: Another Marx. 
Das Argument 61 (332), 2019, 297–298. Kaikkien Muston teoksen lainausten suomennos P. R.

2 Katso myös Musto, Marcello (2014). ”Mies paikallaan – Marx Internationaalin aikana”, suomentanut 
Paula Rauhala. niin & näin 3, 81–90. https://netn.fi/artikkeli/mies-paikallaan-marx-internationaalin-
aikana

3 Jakso Muston Another Marxin poliittisen taloustieteen kritiikkiä käsittelevästä osasta on myös 
suomennettu lyhentäen nimellä ”Pääoman kirjoittaminen – Marxin poliittisen taloustieteen kritiikin 
synty ja rakenne”, niin & näin 1/18 (verkkoekstra), suomentaneet Paula Rauhala, Saska Heino, 
Matti Kortesoja ja Miika Salo. https://netn.fi/artikkeli/paaoman-kirjoittaminen-marxin-poliittisen-
taloustieteen-kritiikin-synty-ja-rakenne

käsittelee niitä yhteiskunnallisia olosuh-
teita, jotka tekivät ”saksalaisen pikku-
kaupungin juutalaisesta opiskelijapo jasta 
vallankumouksellisen, jolla oli kontak teja 
Ranskan pääkaupungin radikaaleimpiin 
ryhmittymiin” (32). Pariisissa Marx tutus-
tui poliittiseen taloustieteeseen, joka on 
kirjan toisen osan teemana.3 

Kirjan toisessa osassa Musto käy läpi 
Marxin pääteoksen Pääoman syntyhistori-
an 1850-luvun alussa syntyneistä Lontoon 
muistivihkoista aina Pääoman toisen osan 
käsikirjoitusten viimeisiin käsikirjoituk-
siin (1881). Tämä osa kertoo siitä, kuinka 
Marx näinä vuosikymmeninä kamppaili 
paitsi kohtaamiensa teoreettisten ongel-
mien myös vaikeiden terveysongelmien, 
ennen kaikkea kivuliaiden paiseiden 
kanssa. Tarina on mukaansatempaava, ja 
kirjoittaja punnitsee teoreettisia kysymyk-
siä sitoutumatta erityisen vahvasti yhteen 
jos toiseenkaan (muodikkaaseen) tulkin-
taperinteeseen. 

Kirjan erottaa muista viime vuosina 
ilmestyneistä Marx-elämäkerroista se, et-
tä Musto painottaa kirjan kolmannessa 
osassa Marxin toimintaa ensimmäisessä 
internationaalissa. Marx ei ollut pelkäs-
tään teoreetikko vaan myös taitava järjes-
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töjyrä, joka onnistui tuomaan ”samaan 
järjestöön ja yhteisen ohjelman taakse” 
mitä moninaisempia suuntauksia, jois-
ta ”monien periaatteet poikkesivat alun 
alkaen suuresti toisistaan” (174). Varhai-
nen työväenliitto oli ”sekametelisoppa” 
(174). Brittiläinen ammattiyhdistysliike, 
rans kalainen mutualismi tai anarkismi, 
utopismi sekä suuntaukset, joilla ei alun 
perin ollut mitään tekemistä sosialistisen 
perinteen kanssa, kohtasivat järjestössä 
Marxin edustaman kommunismin. Marx 
ja Engels selittivät jälkikäteen, että lah-
kolaisuus liittyy ”työväestön varhaiseen 
kehitysvaiheeseen, jossa se ei vielä kyke-
ne toimimaan luokkana” (MEW 18, 32).4 
Marx ja Engels kuitenkin onnistuivat 
”saattamaan sopusointuun ensi silmäyk-
sellä yhteensovittamattomat” (174). 

Marxin tarmokas toiminta ei kuiten-
kaan Muston näkemyksen mukaan ol-
lut ainoa syy siihen, että kommunistinen 
linja pääsi työväenliitossa voitolle anar-
kistien tai mutualistien ajamasta linjasta. 
Aivan yhtä merkittäviä olivat palkkatyö-
läisten omat kamppailut, ennen kaikkea 
lakot. ”Ne tosielämän miehet ja naiset, 
jotka pysäyttivät tuotannon puolustaak-
seen oikeuksiaan ja yhteiskunnallista oi-
keudenmukaisuutta, eivät muuttaneet 
valtasuhteita pelkästään internationaalis-
sa, vaan koko yhteiskunnassa, mikä on 
tietenkin vieläkin merkittävämpää” (190). 

4 Marx, Karl and Engels, Friedrich (1956–1990). Werke. Dietz Verlag: Berlin (DDR). Jatkossa MEW. 
Suomennos P. R.

5 Marx, Karl (1976 [1868]). ”Marx Johann Baptist von Schweitzerille“ (suom. Timo Koste ja Vesa 
Oittinen). Teoksessa Marx–Engels. Kirjeitä (s. 212–215). Edistys: Moskova. Haettu osoit teesta https://
www.marxists.org/suomi/marx-engels/1868/10/13/marx-johann-baptist-von-schweitzerille.htm

Musto muistuttaa, että nämä tapahtumat 
vaikuttivat paljon enemmän kuin mit-
kään teoreettiset väittelyt siihen, että in-
ternationaalin ranskalaiset johtohahmot 
vakuuttuivat ”maan ja teollisuuden yh-
teiskunnallistamisen” välttämättömyydes-
tä (sama). 

Musto osoittaa, että Marxin tavoittee-
na internationaalissa oli ennen kaikkea 
erilaisia suuntauksia ja lahkoja yhdistävän 
yhteisen linjan löytäminen kamppailussa 
omistavia luokkia vastaan. Aivan toisen-
laisen periaatteen mukaan toimii Marxin 
mukaan sen sijaan lahko, joka ”ei etsi ole-
massaolonsa oikeutusta ja kunniaansa sii-
tä, mikä sillä on yhteistä työväenliikkeen 
kanssa, vaan siitä erikoisesta šibboletista 
(tunnussanasta), jonka avulla se voi erot-
tua muusta liikkeestä”.5 Tämän ajatuksen 
nostaminen esille on nähdäkseni tärkeää, 
sillä heikossa jamassa olevan kansainväli-
sen vasemmistoliikkeen kannattaisi myös 
tänä päivänä pohtia sitä, mikä yhdistää 
erilaisia suuntauksia ja erilaisten teoreet-
tisten mieltymysten ympärille ryhmit-
tyneitä klikkejä, ja miten nämä voisivat 
järjestäytyä yhteisten tavoitteiden ajami-
seksi. 

Kirjan lopussa Musto erittelee vielä 
kysymystä siitä, mitä Marx ajatteli prole-
taarisen vallankumouksen mahdollisuu-
desta Venäjällä. Käsitellessään Marxin ja 
venäläisen vallankumouksellisen Vera Za-
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sulitšin (1849–1919) kirjeenvaihtoa Musto 
osoittaa, että Marxin elinaikana oli vielä 
mahdollista kyseenalaistaa ”reduktio ad 
Marx”. Zasulitš kirjoittaa, että niissä kiis-
toissa, jotka koskivat venäläisen kyläyh-
teisön luonnetta, sanottiin usein, että ne 
olivat ”arkaainen muoto … jonka histo-
ria on tuominnut katoamaan”. Nämä en-
nustajat vetosivat aina siihen, että he oli-
vat ”hänen oppilaitaan” (MEW 19, 572). 
Marx itse kuitenkin vastasi Zasulitšille, 
että hänen hahmottelemansa “kapitalis-
miin siirtymisen historiallinen väistämät-
tömyys rajoittui yksinomaan Länsi-Eu-
roopan maihin” (MEW 19, 242). Moder-
nin sosialismin kehittyminen Venäjällä 
vanhan kyläyhteisön obshinan pohjalta ei 
siis ollut Marxin mukaan poissuljettua. 
Toisin kuin neuvostoideologia myöhem-
min antoi ymmärtää, Marx ei ymmärtä-
nyt sosioekonomista kehitystä ”ennalta 
määrättyjen vaiheiden annettuna jatku-
mona”. Sen sijaan Marx painotti ”histo-
riallisten olosuhteiden erityisyyttä ja inhi-
millisen toiminnan merkitystä yhteiskun-
nallisen todellisuuden muovaamisessa ja 
sosialismin toteuttamisessa” (248).

Miksi taas yksi Marx-elämäkerta? Mik-
si ei, jos kirjoittaja onnistuu esittämään 
Marxin ajattelun kehityksen yhteiskun-
nallisessa ja poliittisessa kontekstissaan 
näin viihdyttävästi, ja vieläpä painotta-
maan erityisesti niitä teemoja, joilla on 
merkitystä vielä tänäkin päivänä. Tässä 
suhteessa Muston teos muistuttaa Sven 

6 Englanniksi: Liedman, Sven-Eric (2018). A World to Win: the Life and Works of Karl Marx (käänt. 
Jefferey N. Skinner). Verso: London. 

Eric Liedmanin Marx-elämäkertaa Karl 
Marx: En biografi (2015).6 Toisin kuin esi-
merkiksi Jonathan Sperberin tai Gareth 
Stedman Jonesin tuoreehkot kirjat, Mus-
ton kirja painottaa Liedmanin tapaan si-
tä, kuinka ohittamatonta Marxin ajattelu 
on myös tämän päivän kapitalismikritii-
kille.

Paula Rauhala 


