
Hans Magnus Enzensberger:

På besøk hos dr. Marx

Alle utsagn i denne montasjen ev autentiske. Også opplys
ningene om de siterte vitnene stemmer. Gymnaslektor Gustav 
Resting fra Hannover er derimot en oppfunnet figur. Også 
igrimder-åreriefantes det rett nok tyske intellektuelle 
som deltok i arbeiderbevegelsen. Men enhver som var i 
statens tjeneste, måtte regne med Bismaroks Sosialistlover 
og det prøyssiske politiets årvåkenhet. For så vidt er 
Gustav Resting en mulig, men også en usannsynlig figur.

H.M.E.

(Gustav Kesting): Jeg har ikke hatt fordel av å kjenne dr. 
Marx personlig. På grunn av min livssituasjon (jeg er 
lektor ved Keiser-Wilhelm-Gymnaset i Hannover) har det vært umulig for meg å ta den lange reisen til England. Men da utenlandsk og tysk presse meldte at filosofen, sosialøkonomen og politikeren dr. Karl Marx var død, satte jeg meg fore å følge sporene etter en så betydelig personlighet, før det blir for sent. Jeg skrev et brev til hans gamle venner, kampfeller og medarbeidere. Det samme brevet ble sendt til Marx' politiske motstandere, til dommere, politispioner, sensorer, redaktører og andre personer jeg visste hadde vært i kontakt med ham. De ble aller nådigst bedt om å gi meg sine inntrykk av og erindringer om dr. Marx, slik at disse minneverdige opplysningene kunne bli samlet og ikke gå tapt for ettertiden.
Etthundreogførtiåtte brev ble det alt i alt. Bare til porto gikk det nesten en hel månedslønn, særlig porto til 
utlandet, til Brussel, New York, London, St. Petersburg.Og nå var det bare å vente på de første svarene. Det var rene flaskeposten. Ikke ett ord fra mitt aller viktigste vitne, Engels i London. Mistroiske gamle mann ... Men

10



jeg skal ikke ta det ille opp. Kanskje skriver han memo
arene sine. I det hele tatt familien! Den strengeste taushet. Bare den stakkars Eleanor, Marx' yndlingsdatter, svarte meg - en trofast sjel! Og Lafargue, svigersønnen i Paris, en kubaner, mulatt tror jeg. Han skal forresten ha skrevet en god bok til dovenskapens hyllest.
Til gjengjeld har andre skrevet fulle hele hefter. For eksempel Liebknecht. Helt overraskende at han tok seg tid til å svare, trass i hetsen som Bismarck har satt i gang mot ham. Dessuten er han riksdagsmann og redaktør og mye annet... Mange brev kom i retur: Adressaten er død; adressaten har flyttet; adressen er ufullstendig osv. Bakunin har alt vært død i lang tid, men en venn av ham i 
Sveits sendte meg avskrifter fra papirene hans. Mange 
svar nådde meg først via omveier, etter flere måneder. 
Pensjonerte politimenn som ønsket å være anonyme, en engelsk baron, aktivister fra 1848, emigranter i Amerika og Australia, skrullete russere, hederlige handverkere, tvilsomme journalister. Alle var kjærkomne. For meg kommer det nemlig ikke an på å tegne et helgenbilde. Jeg tar imot alt jeg kan få og overleverer det. Det er arbeidet mitt. La vitnene strides! Ved et kryssforhør kommer det alltid fram mer enn ved en monolog. Bildet av dr. Marx, slik det fremstår i samlingen min, synes å være revet brutalt i stykker gjennom striden mellom partene.
Ofte ergret jeg meg over brevene jeg mottok. De ufyselige skjellsordene fra motstanderne hans var meg like motbydelige som tilhengernes blinde, kritikkløse hyllest.
Som historisk interessert ville jeg gjerne vite hvordan han egentlig var helten i denne historien. Nåvel, dere får bedømme selv! Jeg håper bare at dere vil være like lite lunkne og nøytrale som kronvitnene mine.
WILHELM BLOS: En kan trygt si at Marx var nøyaktig det 
motsatte av den spissborgerlige oppfatningen av ham. En 
høy, slank figur, et åndfullt ansikt med skarpe trekk, 
innrammet av tett, hvitt hår og skjegg, med en kullsvart 
snurrbart. Holdning og klær var distingverte og elegante. 
En sunn ansiktsfarge med røde kinn. Slik fremsto han den- 
gang. Hans avstamning syntes mer gammel-engelsk enn se
mittisk. Han var plaget av svulster i huden og leversyk
dom, men i det ytre kunne man ikke merke noe av det. 
Grunntrekket i hans personlighet var en vinnende vennlig
het og en strålende munterhet som helt og holdent passer 
til skildringene av hans hensynsfulle og inderlige familie
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liv. Da jeg senere ble kjent med hans hustru, forsto jeg 
at det eksteskapelige forholdet mellom disse to menneskene 
måtte forbli ideelt trass i at de periodevis opplevde den 
ytterste elendighet og all slags vanskjebne.

Marxf personlighet skilte seg også fordelaktig fra visse 
"radikale" sosialister. Disse folkene anså de sosialis
tiske prinsippene som en gullskatt de var kallet til å 
holde vakt over. Med uforsonlig, drakonisk raseri angrep 
de enhver som bare lot dem skimte en meningsforskjell. 
Sammenlignet med slike folk fremsto Marx med sin storhet 
som ytterst beskjeden og tolerant.

Dette var herr Wilhelm Bl os, riksdagsmann i Berlin. Høsten 1874 satt han i varetektsarrest i Leipzig - de vanlige 
historiene, angivelig brudd på presseloven. Da han ble 
løslatt, lovet Liebknecht ham "en liten overraskelse":
BLOS: Neste morgen kom overraskelsen. Glad og oppspilt 
gikk jeg gjennom fengselsposten. Der ute sto Liebknecht 
med en av de små sønnene sine. Og ved siden av ham sto 
en vakker ung dame arm i arm med en høy slank mann i 50- 
årene, med langt hvitt skjegg. Bare snurrbarten var kull
svart. Ansiktsfargen hans var frisk, og han kunne tas f or å 
være en gammel jovial englender. Jeg gjenkjente ham imid
lertid straks etter bildet - det var Karl Marx. Den unge 
damen var datteren hans, Eleanor, også kalt Tussy.

Han kom imot meg med en vinnende elskverdighet. Dette var 
mannen som i spissborgernes øyne var så hemmelighetsfull, 
som politiet betraktet som personifikasjonen av den inter
nasjonale revolusjon. På den tid hadde det dannet seg en 
yppig Marx-legende, og reddharene blant de øverste titusen 
betraktet ham som en uhyrlig muldvarp: Denne uhyggelige 
skapningen krøp omkring i dypet og undergrov enhver sam
funnsorden.

Hvor stolt og lykkelig jeg var over å bli mottatt av redak
tøren for Neue Rheinische Zeitung, grunnleggeren av Den 
Internasjonale Arbeiderassosiasjon, forfatteren av Det
kommunistiske manifest og Das Kapital!

Mange av Marx sine samtidige har skildret ham som et dys
tert, innbilsk menneske med et ondskapsfullt og surt lynne. 
Denne mannen som ble så ofte og utrolig bakvasket, kunne 
kanskje avvise temmelig grovt mang en tåpe som trodde å
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kunne behandle ham med ringeakt. Men oss sjarmerte han 
med sin uvanlige elskverdighet

KARL HEINZEN: Karl Marx ble født i Trier av jødiske for
eldre. Den orientalske typen preget den originale frem
toningen hans på en helt slående måte. Det ustelte og 
bustete håret hans var kullsvart og hudfargen var skitten- 
gul. Den hårtildekkede lave pannen var som en merkverdig 
knollvekst preget av noen fremstående knuter over øynene. 
Både hjernepartiet og selve ansiktet til mannen manglet 
etthvert preg av det edle og ideelle. I de små, mørke, 
kortsynte øynene spilte en ild blandet av ånd og ondhet. 
Men naturen hadde ikke gjort noen tiger av denne person
ligheten; den hadde stoppet halvveis og laget en ape av 
ham. Man innså straks at han ikke ville rive i stykker 
og drepe, men at han heller ville klore, skjære grimaser, 
kaste skitte og bedrive andre lumskheter. Han var en 
mellomting av en ape og en katt. Mellom de små øynene 
satt en liten, klumpete nese, som laget av en skittklump, 
og han hadde en påtrengende komisk munn, med en utstående, 
tykk underleppe som rakk en halv tomme utenfor overleppen 
og uttrykte skadefro hån og spott. Hele fysiognomien 
minnet spontant om de mest onskapsfulle apekatter. Men 
trass i denne avskyelige samlingen av fysiognomiske ab
normiteter, ga ikke ansiktet et direkte ubehagelig inn
trykk, særlig ikke når det smilte. Det kom av at det 
røpet ånd, og at man måtte more seg over innehaveren, 
såfremt man ikke måtte lide direkte under hans elskverdig
het .

Man forsto straks at slik en natur ikke ville angripe en 
fiende åpent og ærlig, men snarere benytte seg av løgn, 
bakvaskelse, lumskhet og intriger. Hos et slikt menneske 
kunne det ikke være tale om troskap og pålitelighet, ær
lighet og samvittighetsfullhet, ære og karakter. Slike 
kvaliteter måtte man gi avkall på fra første stund. Med 
alt sitt talent var herr Marx åndelig sett bare en dialek- 
tiker og sofist, og hans gemene karakter gjorde ham i prak
sis til en løgner og intrigant.

Dette var den bjeffende stemmen til en viss Karl Heinzen, Han var med på den mislykte oppstanden i Baden og i Pfalz, og siden 1860 har han vært forduftet til et eller annet sted i Amerika. Det var bare ved en tilfeldighet at jeg kom over notatene hans.
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Høsten 1843 flyttet Marx til Paris. Tre måneder tidligere 
hadde han giftet seg med Jenny von Westphalen og avslått 
et tilbud fra den prøyssiske regjeringen som ville gjøre ham til embetsmann. Et stort antall tyske intellektuelle 
levde dengang i emigrasjon i Paris. De fleste av dem kan 
en ikke lenger utspørre. Heinrich Heine døde for vel 27 år siden, bladmannen Ruge er død, Georg Werth er også gått bort. Bare Heinrich Bornstein kunne jeg be om opplysninger. 
Han var redaktør av Vorwarts, en emigrantavis som det nåværende parti bladet til det tyske sosialdemokrati har tatt opp tradisjonen etter. Dessuten kontaktet jeg sønnen til den tyske dikteren Georg Herwegh. Han var så vennlig å gi 
meg de følgende opplysningene om årene Marx tilbrakte i Paris:
HERWEGH: Karl Marx hadde en meget uttrykksfull fysiognomi. 
Øynene hans var ikke store, men glitrende mørke. Et yppig 
svart hår kastet skygge over pannen hans. Han egnet seg 
fortreffelig til å forestille den siste skolastiker. Han 
var meget lærd og et utrettelig arbeidsjern som kjente 
verden mer fra teorien enn fra livet. Han var fullstendig 
klar over sin reelle betydning. Når han tenkte på det, 
var han i godt humør og klarte å undertrykke sitt hjertes 
to tvilsomme rådgivere: ærgjerrigheten og misunnelsen. Men 
helt til taushet kunne han aldri bringe dem. Den sarkasmen 
han brukte ubarmhjertig mot sine motstandere, var ikke av 
den borgerlige sorten, men skjærende kald som øksen til en 
bøddel.

I 1843 møttes Karl Marx, Georg Herwegh og Arnold Ruge i 
Paris. Den førstnevnte kom fra Køln, den andre fra Ostende 
og den tredje fra Dresden. De var ikke for vel ankommet 
før Ruge foreslo til Marx og Herwegh at de skulle flytte 
sammen med ham og danne et slags kollektivhus etter Charles 
Fouriers modell. Rollen som matvareforvalter skulle gå på 
omgang blant kvinnene. Fru Herwegh bedømte situasjonen 
ved første blikk. Hvordan kunne fru Ruge, den nette, lille 
damen fra Sachsen, komme ut av det med den meget intelli
gente og enda mer ærgjerrige fru Marx som var henne langt 
overlegen når det gjaldt kunnskaper? Og hvordan skulle fru 
Herwegh som var nygift og den yngste blant dem, føle seg 
lokket til dette samlivet? Herwegh og hans hustru avslo 
følgelig Ruges tilbud, og Ruge innkvarterte seg sammen med 
Marx i Rue Vanneau. Etter fjorten dager ble kollektivet 
oppløst. Herwegh og hans hustru fortsatte imidlertid å ha 
et godt forhold til familiene Marx og Ruge.
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Heinrich Bdrnstein forteller om redaksjonsarbeidet i Vor-
warts:

B&RNSTEIN: Snart hadde Vorwårts en aktiv redaksjonsstab
som knapt noe annet blad kunne oppvise maken til, særlig 
ikke i Tyskland der pressens situasjon neppe kunne bli mer 
kummerlig, før impulsene i 1848 livet den opp igjen. For
uten Bernays og meg som var redaktører, var også Arnold 
Ruge, Karl Marx, Heinrich Heine, Georg Herwegh, Bakunin, 
Georg Weerth og Friedrich Engels faste medarbeidere i 
bladet. Det disse mennene skrev, var ikke bare spirituelt, 
men også høyst radikalt. Jeg minnes ennå med fornøyelse 
rddaksjonsforsamlingene som fant sted flere ganger hver 
uke. Jeg holdt oss med redaksjonslokale da jeg hadde flere 
ubenyttede rom. I det største rommet hadde ressursen Baku
nin provisorisk bopel; her hadde han en feltseng, en kof
fert og et tinnbeger. Det var hele møblementet. Han var 
det minst kravfulle av alle mennesker. I dette rommet sam
let det seg mellom tolv og fjorten mennesker på redaksjons
møtene. De satt på sengen eller kofferten, de sto eller 
tråkket omkring. Alle røkte tett mens de debatterte med 
den største iver og lidenskap. Vinduene kunne vi ikke 
åpne, for da ville folk ha stimlet sammen på gaten for å 
finne ut av årsaken til slik heftig stemmebruk. Det gikk 
ikke lenge før rommet var fylt av et røykteppe så tykt at 
en nyankommer ikke kunne gjenkjenne noen av de tilstede
værende. Til slutt kunne vi overhodet ikke se hverandre.

At disse debattene ble så heftige, kom først og fremst av 
at det nødvendigvis må oppstå meningsforskjeller og ulike 
synspunkter når så mange betydelige åndskrefter møtes. Den 
sosialistiske og kommunistiske retningen markerte seg 
stadig skarpere og steilere overfor den rent humanistiske. 
Ruge kunne ikke komme til forståelse med sosialistene og 
kommunistene. Marx kritiserte skånselsløst Ruges arbeider. 
Ruge og de mer moderate trakk seg stadig mer tilbake, og 
den røffe radikalismen tok overhånd.

Der, i et skittent rom, i første etasje på hjørnet mellom Rue de Moulins og Rue Neuve des Petits Champs, dukker kan opp, den store motstpiHeren til dr. Marx, denne umulige russeren. En enorm kjøtt- og fettmasse, dette moskovittiske gjøkegget, denne Muhammed uten Koran, denne tykke elefanten, denne skrålhalsen, esel, kosakk, sjarlatan. Slik ble han omtalt av Marx. Og omvendt var heller ikke Bakunin snerpet når det gjaldt å karakterisere motstanderen sin:
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BAKUNIN: Jeg traff ham første gang i Paris i 1844. Da 
var jeg allerede emigrant. Vi ble temmelig gode venner. 
Dengang forsto jeg ikke noe av sosialøkonomi, jeg hadde 
ennå ikke befridd meg fra de metafysiske abstraksjonene, 
og sosialismen min var bare rent instinktiv. Selv om han 
var yngre enn jeg, var han allerede ateist, lærd materia
list og tenkende sosialist. Nettopp på den tid begynte 
han å utarbeide grunnlaget for sitt teoretiske, system. Vi 
traff hverandre temmelig ofte, for jeg satte ham meget 
høyt på grunn av hans vitenskap og hans seriøse og liden
skapelige hengivelse til proletariatets sak, selv om hold
ningen hans alltid var blandet med personlig forfengelig
het. Og jeg var begjærlig etter å ha samtaler med ham.
De var alltid lærerike og vittige når de ikke ble fylt av 
smålig hat, noe som dessverre altfor ofte var tilfelle.

Men det var aldri noen åpen fortrolighet mellom oss. Tem
peramentene våre kom ikke overens. Han kalte meg en senti
mental idealist, og han hadde rett. Jeg kalte ham et 
perfid, ondskapsfullt og innbilsk menneske, og jeg hadde 
også rett. Likedan som Jehova, guden til hans forfedre, 
var han ytterst innbilsk og ærgjerrig, stridslysten, in
tolerant og absolutt. Hevnlysten hans grenset til galskap. 
Han vek ikke tilbake for noen løgn, for noen ond baktale, 
overfor dem som var så ulykkelige å ha ertet fram hans mis
unnelse og fiendskap. Han skydde heller ikke den mest av
skyelige intrige hvis han var sikker på at den ville styrke 
hans posisjon og innflytelse. I dette henseende var han en 
politiker. Omkring 1845 overtok Marx ledelsen av de tyske 
kommunistene i Paris. Sammen med sin trofaste venn Engels 
grunnlag han senere de tyske kommunistenes eller statssosia- 
listenes hemmelige forening. Engels hadde den samme intel
ligens som Marx. Men han hadde mindre viten. For øvrig 
viste han mindre anlegg for løgner og intriger.

Og Heine? Hvordan var det med Heine? På den tid skal han ha hatt meget nær forbindelse med Marx. Men det fins få overlevninger om dette vennskapet. Et Heinesk sukk over Marx er imidlertid blitt fortalt meg: "Hva skal man synes om et menneske når han bare er en barberkniv?" Men dette er kanskje bare et rykte. Desto mer lykkelig er jeg over å ha et vitnemål fra en pålitelig kilde. Det er en erind
ring fra Eleanor Marx-Aveling, Marx' datter som lever i London:

ELEANOR MARX-AVELING. En tid besøkte Heine familien Marx
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hver eneste dag for å lese diktene sine for dem og få de 
unge folkenes vurdering. Sammen kunne Heine og Marx gå 
igjennom et lite åttelinjers dikt utallige ganger. De 
diskuterte hvert enkelt ord og arbeidet og filte på diktet 
inntil ethvert spor av arbeid og filing var fjernet.

Marx måtte her være svært tålmodig, for Heine var sykelig 
sårbar overfor enhver kritikk. Av og til kom han boksta
velig talt gråtende til Marx, fordi en eller annen obskur 
literat hadde angrepet ham i et blad. Da visste ikke Marx 
noe annet å gjøre enn å vise ham til sin hustru, som med 
sin humor og elskverdighet snart brakte poeten til hektene 
igjen.

Men ikke alltid kom Heine for å søke hjelp. Stundom brakte 
han også hjelp. Et tilfelle ble særlig godt husket av 
familien Marx. Den lille Jenny Marx, et spebarn på bare 
noen måneder, fikk en dag så voldsomme krampeanfall at det 
var fare for livet. Marx, hans hustru og deres trofaste 
hushjelp og venninne Helene Demuth sto fortvilet og rådløse 
rundt det lille barnet. Da kom Heine. Han så på henne og sa: 
f,Barnet må straks legges i et bad11. Egenhendig ordnet han 
et bad, la barnet oppi vannet, og reddet - som Marx sa - 
Jennys liv. Heine som praktisk barnepleier - dette bildet 
vil kanskje overraske mange.

Marx var en stor beundrer av Heine, Han holdt like mye av 
dikteren som av verkene hans og bedømte hans politiske 
svakheter med den største overbærenhet. Diktere, hevdet 
han, er noen underlige skruer som må få vandre sine 
egne veier. En må ikke måle dem med den målestokken som 
brukes på vanlige, ja selv på uvanlige mennesker.

I januar 1845 ble Marx utvist fra Frankrike. Han reiste til Brussel med familien sin. Her traff han igjen Heinzen, den forbitrede tysk-amerikaneren.
HEINZEN: Det var først i Brussel Karl Marx oppdaget at jeg
var et menneske som måtte angripes og uskadeliggjøres. For 
i mellomtiden hadde jeg utgitt Die preussisohe Bureaukra- 
tie. Boken hadde vakt betydelig oppmerksomhet og gitt meg 
et navn. Dette var tilstrekkelig, ja avgjørende grunn for 
Marx sin fiendtlighet.

Det fantes ikke noe naturen til dette mennesket kunne tåle 
mindre enn at en annen fikk utmerkelser. Den han ikke kunne
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nå eller slå ut, måtte han tale nedsettende om. Bare det 
at et menneske var ham overlegen i fysisk kraft, skaffet 
ham hodepine. Særlig jeg måtte stadig høre hentydninger 
om min styrke. Akkurat som i Køln, fikk han ikke ro på 
seg i Brussel før han hadde testet den. En dag ga han 
seg offentlig i kast med meg på kafeen. Han forsikret at 
han kunne kaste meg i gulvet og begynte straks å ta rygg
tak på meg. Idet jeg ristet ham av meg, kom jeg til å 
dytte ham mot glassdøren. Han spratt opp igjen og ropte: 
"Det er ikke noen kunst når man har slike elefantknokler". 
Rett nok var det ikke noen kunst, svarte jeg, men derimot 
var det en kunst å være så dum at man ikke kjente sine 
begrensninger. Disse smålige trekkene karakteriserer full
stendig denne "sjefen" til kommunistene, denne gule herr 
Steinhard, dette smålige trollet, denne lille dr. Irr, som 
jeg senere har døpt ham.

Tar jeg feil, eller skal tro om det ikke er en antisemit
tisk undertone i denne bjørneflåer-tiraden? I det hele tatt har det ofte slått meg hvor hyppig kildene mine kommer tilbake til den "orientalske herkomsten" til dr. Marx, som om det skulle dreie seg om et eksotisk folkeferd. Kanskje 
- jeg tilføyer denne formodningen i parentes - er likevel ikke det tyske borgerskapet fullt så opplyst som det selv tror? I alle fall er den følgende skildringen fra et russisk øyevitne velgjørende fritt for slike insinuasjoner. Også denne eridningen stammer fra den tid Marx bodde i Brussel.
ANNENKOV: Marx var en type menneske som besto av energi, 
viljestyrke og ubøyelig overbevisning, en type som også 
var høyst merkverdig i sin ytre fremtoning. En tykk, svart 
manke på hodet, hendene tildekket av hår, frakken skjevt 
knappet. Likevel så han ut som en mann som har rett og 
makt til å kreve aktelse, selv om utseendet og atferden 
hans kunne synes temmelig underlig. Bevegelsene hans var 
kantete, men preget av mot og selvsikkerhet. Manerene hans 
var rett og slett i strid med alle sosiale omgangsformer. 
Men de var stolte, med et tilstrøk av forakt, og den metal
liske stemmen hans stemte merkverdig godt overens med hans 
radikale bedømmelse av mennesker og ting. Når han snakket, 
uttrykte han meninger som ikke tålte innsigelser. De ble 
for øvrig også skjerpet av en smertelig skarp tone som 
gjennomtrengte alt han sa. Tonen røpet en fast overbevis
ning om at hans oppgave var å beherske sinnene, å påtvinge 
dem sin vilje og rive' dem med seg. Foran meg sto inkarna
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sjonen av en demokratisk diktator, slik den kunne fore
sveve en i fantasien.

Her har vi å gjøre med et helt annet vitne. Her snakker en utenforstående, en russer som dengang hadde besluttet å selge godsene sine og se seg om i det friere Vesten.
Pavel Vasilievic Annenkov var navnet hans, og han vendte senere tilbake til Petersburg. Han skal endog ha tjenestegjort for tsaren. Dengang, i førtiårene, var han imidler
tid en overbevist liberaler.
ANNENKOV: Alt første gang vi traff hverandre, inviterte 
Marx meg til et møte med skredderen Weitling. Møtet skulle 
finne sted hjemme hos ham dagen etterpå. Weitling hadde 
dengang et temmelig stort arbeiderparti bak seg i Tyskland. 
Møtet var sammenkalt for, om mulig, å oppnå enighet om en 
felles taktikk blant ledelsen for den tyske arbeiderbevegel
sen. Jeg nølte naturligvis ikke med å takke ja til invita
sjonen. Skredderagitatoren Weitling var en pen, blond, 
ung mann i en liten frakk med noe snobbet snitt. Han hadde 
en kokett stusset bart og lignet mer på en handelsreisende 
enn på den strenge, forbitrede arbeideren som jeg hadde 
forestilt meg.

Etter at vi hadde presentert oss flyktig for hverandre - 
noe som for Weitlings del skjedde med en viss søkt høflig
het - satte vi ’oss rundt et lite grønt bord. Ved den smale 
enden av dette bordet tok Marx plass med en blyant i hånden 
og bøyde løvehodet sitt over et papirark. Hans uatskille
lige venn og propagandaledsager, den høyvokste, oppreiste, 
engelsk fornemme og alvorlige Engels åpnet møtet med en 
tale. Han snakket om nødvendigheten av at det blant folk 
som viet seg til arbeidets reform, måtte herske klarhet om 
deres gjensidige meninger, og at det måtte skapes en felles 
lære som kunne tjene som banner og samlingspunkt for alle 
tilhengere som ikke hadde tid eller muligheter til å be
fatte seg med teoretiske spørsmål. Engels hadde ikke av
sluttet talen sin før Marx hevet hodet og stilte et spørs
mål direkte til Weitling:

,fWeitling, De som med Deres kommunistiske propaganda i 
Tyskland har laget så mye larm og vunnet så mange arbei
dere som derved mistet arbeid og brød, fortell oss med 
hvilke argumenter De forsvarer Deres revolusjonære sosiale 
aktivitet, og hva De vil basere denne aktiviteten på i 
fremtiden?” Selv dette bryske spørsmålets form minnes jeg
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ennå helt nøyaktig fordi det utløste en lidenskapelig 
diskusjon i den lille kretsen. Diskusjonen kom imidlertid 
ikke til å vare lenge.

Weitling syntes å ville holde diskusjonen innenfor den 
liberale veltalenheten. Med et alvorlig, bekymret uttrykk 
i ansiktet begynte han å forklare at det ikke var hans 
oppgave å skape nye økonomiske teorier. Tvert imot gjaldt 
det, slik det hadde vist seg i Frankrike, å oppta de øko
nomiske teoriene som best kunne hjelpe arbeiderne til å 
innse hvilken forferdelig situasjon de befant seg i, og 
hvordan de herskende og samfunnet forsøkte å innbille ar
beiderne at all urettferdigheten var til beste for dem 
selv. Arbeiderne måtte lære å ikke tro på alle løfter og i 
stedet stole på egne krefter og kjempe for opprettelsen 
av et demokratisk-kommunistisk samfunn.

Han snakket mye, men til min forundring - og i motsetning 
til Engels sin tale - uklart og forvirret. Nå hadde han 
helt andre tilhørere foran seg enn de som vanligvis samlet 
seg rundt verkstedet hans eller leste avisen eller løpe
sedlene hans. Derfor mistet han tankens og språkets fri
het .

Han ville trolig ha snakket enda lenger om ikke Marx, med 
øyenbrynene morskt sammentrukket, hadde avbrutt ham for å 
ta til motmæle. Hovedinnholdet i det sarkastiske svaret 
hans var at det ganske enkelt er bedrageri å oppvigle fol
ket uten å gi det et fast, gjennomtenkt grunnlag for dets 
handlinger. Slike fantastiske forespeilinger som Weitling 
hadde gitt, fortsatte Marx, kan aldri føre til de lidendes 
redning, men til deres undergang. Særlig hvis en i Tysk
land vender seg til arbeiderne uten strengt vitenskapelige 
ideer og konkrete teorier, er det ensbetydende med et tomt, 
samvittighetsløst spill med propagandaen. Et slikt spill 
forutsetter på den ene siden en begeistret apostel; på den 
andre siden en samling esler som gapende lytter til apos
telen. Her, tilføyde han plutselig idet han pekte på meg 
med en brå håndbevegelse, her er en russer blant oss. I 
hans land, Weitling, ville kanskje rollen Deres være på sin 
plass. Bare der kan det med hell opprettes foreninger 
av absurde apostler og absurde følgesvenner.

I et sivilisert land som Tyskland, fortsatte Marx sin ut
legning, kan man ikke utrette noe uten en fast, konkret 
lære. Og hittil er det heller ikke blitt utrettet noe, 
annet enn larm, skadelige utbrudd og ødeleggelse av selve
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saken som man har tatt i sin hånd.

De bleke kinnene til Weitling f ikk f arge, og språket hans 
ble fritt og levende. Med en stemme som skalv av opphiss
else begynte han å bevise at et menneske som har samlet 
rundt seg hundrevis av mennesker i rettferdighetens, soli- 
daritetens og nestekjærlighetens navn, ikke kan kalles 
tomt og uvirksomt. Han la til at kanskje et slikt mennes
kes beskjedne forberedelsesarbeid for den felles saken 
ville være av større betydning enn kritikken og kabinetts- 
analysene som blir utviklet langt borte fra den lidende 
verden og folkets trengsler.

De siste ordene gjorde Marx definitivt rasende. Han slo 
knytteneven i bordet, så lampen hoppet, sprang opp og ropte 
"Aldri hittil har uvitenheten hjulpet noen". Vi fulgte 
eksemplet hans og reiste oss noen. Møtet var slutt. Mens 
Marx gikk opphisset frem og tilbake i rommet, tok jeg raskt 
avskjed fra ham og de andre og gikk hjem, høyst overrasket 
over det jeg nettopp hadde sett og hørt.

Enhver som har forstått litt av Marx' politiske temperament, vil begripe at han ikke aktet å holde øye med den 
tyske revolusjon i 1848 fra utlandet,som ren observatør. Forresten, det er vel litt overdrevet å snakke om en revolusjon. I Køln og Frankfurt var det imidlertid så stort virvar, og alle involverte var så opptatt av hendelsene fra dag til, at knapt noen kan huske i detalj hvordan Marx opptrådte den gangen. Men en trenger bare å ta for seg de to årgangene av Neue Rheinische Zeitung for å se at han var en utrettelig agitator. Dette inntrykket hadde også en amerikansk reporter som dengang oppholdt seg i Tyskland, 
nemlig Mr. Albert Brisbane fra avisen New York Daily Tri
bune.

BRISBANE: Jeg reiste videre til Køln der jeg fant folket
i sterk opprørsstemning. Der traff jeg også Karl Marx, 
lederen for folkebevegelsen. (...) Den gang var han nett
opp i ferd med å bli berømt: en mann i trettiårene, under
setsig og kraftig bygget, med et uttrykksfullt ansikt og 
tykt svart hår. Ansiktstrekkene hans vitnet om stor energi 
og bak hans tilbakeholdenhet og innesluttethet kunne man 
ane den lidenskapelige ilden fra en besluttsom karakter. 
Karl Marx1 følelser var preget av hans hat mot kapitalens 
makt, mot dens grådighet og griskhet og dens rolle som 
undertrykker av de arbeidende klassene.
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Fra revolusjonsdagene i Køln har det dessuten lykkes meg å få et par inntrykk fra herr Carl Schurz. I 1849 kjempet herr Schurz sammen med opprørerne i Baden. Etter nederlaget 
flyktet han til Sveits, og et par år senere befridde han sin kampfelle Gottfried Kinkel fra Spandauer-fengslet i Berlin på en eventyrlig måte. Deretter reiste han til Amerika der han drev det så langt som til å bli innenriksminister for De forente stater.
SCHURZ: Den undersetsige, kraftig bygde mannen med den 
brede pannen, det belgsvarte håret og helskjegget og de 
mørke, glimtende øynene, tiltrakk seg snart allmenn opp
merksomhet. Han hadde ord på seg for å være en meget be
tydelig lærd innen sitt fag. Jeg visste ytterst lite om 
hans sosialøkonomiske oppdagelser og teorier. Derfor var 
jeg desto mer begjærlig etter å samle visdom fra leppene 
til den berømte mannen. Denne forventningen ble forsmådd 
på en eiendommelig måte. Det Marx sa, var faktisk inn
holdsrikt, logisk og klart. Men jeg har aldri sett et 
menneske som opptrådte så fornærmende og ufordragelig arro
gant. Enhver som motsa ham, behandlet han med dårlig 
skjult forakt. Når noen fremsatte argumenter som han mis
likte, ble de enten møtt med bitende spott over sin ynke
lige uvitenhet eller ærekrenkende mistenkeliggjøring av 
sme motiver. Jeg husker ennå meget godt den skjærende 
hånlige, ja, spottende tonen som han uttalte ordet "bur
sjoa" med. En f,bursjoa,! var for ham et umisskjennelig ek
sempel på en dyp åndelig og moralsk forsumping. Enhver som 
våget å motsi ham, ble hengt ut som "bursjoa". Det var 
ikke til å undres over at Marx1 forslag ikke fikk gjennom
slag i forsamlingen. Like lite underlig var det at de han 
hadde krenket, var tilbøyelige til å stemme for alt han 
ikke ønsket, og at han ikke vant noen tilhengere, men tvert 
imot støtte fra seg dem som kanskje kunne blitt tilhengerne 
hans.

Høsten 1849 var alt tapt. Dr. Marx bega seg til London, så vidt jeg kan se uten å ane at han skulle tilbringe de neste 34 årene der og forbli i eksil helt til han døde. Under de vanskeligste forhold skrev han her hovedverket 
sitt, det berømte Das Kapital. Tallrike flyktninger kom samme veien som Marx. Den engelske hovedstaden ble sentret for den europeiske emmigrasjon. Men i årene som kom, valfartet også yngre følgesvenner til London for å oppsøke dr. Marx. Blant dem var herr Wilhelm Liebknecht, den kjente lederen for det tyske sosialdemokratiet.
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LIEBKNECHT: Jeg traff familien Marx på sommerfesten til
den kommunistiske Foreningen For Arbeideropplysning. Festen 
fant sted i nærheten av London, jeg husker ikke om det var 
i Greenwich eller i Hampton Court. ,fFader Marx”, som jeg 
så for første gang, foretok straks en streng eksaminering 
av meg. Han så meg skarpt inn i øynene og inspiserte hodet 
mitt temmelig nøye. Men da eksamenen var lykkelig over
stått, fikk samtalen etter hvert en mer allmenn karakter. 
Etter en stund kom vi inn på naturvitenskapens område, og 
Marx spottet den seierrike reaksjonen i Europa: Den inn
bilte seg å ha kvalt revolusjonen og ante ikke at natur
vitenskapen forberedte en ny revolusjon. Kong Damp som 
hadde laget omveltning i verden i forrige århundre, var nå 
ferdig med sin regjeringstid. I dampens sted ville det 
komme en langt større revolusjonær: den elektriske gnisten. 
Og helt i fyr og flamme fortalte Marx meg at i Regent’s 
Street hadde det i noen dager vært utstilt en elektrisk 
maskin som dro et jernbanetog. ”Nå er problemet løst. 
Følgene er uoverskuelige. Etter den økonomiske revolusjo
nen må det nødvendigvis følge en politisk omveltning. For 
den politiske revolusjonen er bare den økonomiske revolu
sjonens uttrykk.” Marx sin skildring av dette fremskrittet 
brakte klart for en dag hans verdensanskuelse, særlig 
det som senere er blitt kalt den materialistiske historie
oppfatningen. Ja, fremstillingen hans var så klar at en 
viss tvil som jeg hittil hadde næret, forsvant som snø 
for vårsolen. . Den kvelden kom jeg meg ikke hjem igjen.
Vi pratet og lo og drakk til langt ut på neste morgen; 
og solen sto allerede på himmelen da jeg gikk til 
sengs.

Det politiske eksil har alltid vært et arnested for konspirasjon og stridigheter. Også i London var det heftige kontroverser blant de tyske flyktningene. Gjennom hårdnakket etterforskning og takket være hell kom jeg på sporet av en mann som kan gi mer nøyaktige opplysninger om en slik strid. Han er en tidligere prøyssisk offiser som i 1848 gikk over til de revolusjonære. I Pfalz skal han til og med ha ledet opprørernes generalstab, men uten å legge for dagen det største vidsyn. Det har lykkes meg å oppspore tilholdsstedet til herr Gustav Adolf Techow. Han lever i dag i Australia. Av notatene hans får vi vite hvordan det gikk for seg i London i året 1850. Dr. Marx og Friedrich Engels hadde samtaler med herr Techow om fremtidsutsiktene til det såkalte Kommunistenes Forbund og om sine strategiske prinsipper.
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TECHOW: Marx sa at i London hadde de måttet holde i hevd 
det gamle forbundets riktige standpunkter. For dem var 
det bare saken som hadde vært viktig. Hva angikk perso
nene, så var de rene forstandsmennesker som ikke kjente 
noen sentimentalitet. For Marx og Engels kom det an på 
saken og organiseringen av et sterkt, strukturert, pro- 
letarisk parti. For dette formålet måtte ikke bare alt 
uvedkommende holdes utenfor, men alle personer som på en 
eller annen måte gjorde motstand, måtte ubønnhørlig for
følges. Jeg sa at jeg aksepterte alt de hadde sagt om par
tidannelsen. Men den måten de gikk til angrep på, var - 
bortsett fra alt annet - i alle fall upolitisk. Angrepene 
deres var ispedd personlig gift, og de forutsatte neder- 
drektigheter der det som regel forelå bare villfarelser 
eller svakheter. Alt dette måtte mangedoble tallet på 
deres dødsfiender til ingen nytte. Publikum ville få inn
trykk av at partiet deres var dominert av personstridig- 
heter. Innad i selve partiet ville den uunnværlige til
liten til ledernes uegennyttighet bli svekket, og følgelig 
ville det indre samholdet bli ødelagt.

Til dette svarte de at deres taktikk, deres måte å skrive 
på, hadde stått fast siden de grunnla Neue Rheinische Zei- 
tung. De hadde jo nettopp befridd seg fra det langtekke
lige, dummej godmodige tyske frasemakeriet og valgt å ut
trykke seg med fransk skarphet og klarhet. Med denne me
toden hadde de også oppnådd altfor strålende resultater 
til å kunne avstå fra den. Billig popularitet hadde de 
aldri strevet etter. Tvert imot! Så lenge Neue Rheinische 
Zeitung eksisterte, var Marx blitt utsatt for alle mulige 
fornærmelser og håndgripelig mishandling, ja, han var endog 
blitt truet på livet. Publikum, det vil si massene i det 
demokratiske partiet, hadde alltid skreket opp straks en 
av de gamle avgudene - det være seg mennesker eller for
dommer - ble rørt ved. Men stadig hadde Marx og Engels 
også kunnet triumfere over at meningen deres raskt ble 
anerkjent, ofte bare etter noen uker, og at den avguden de 
hadde angrepet, ble styrtet. At hele verden ville skrike 
opp, hadde de visst på forhånd. Men det gjorde dem ikke 
noe. Allerede i denne kampen hadde Marx ofret all sin for
mue (nøyaktig opptelling av alle mulige ofre). Nå ville 
han og Engels reise til Amerika. Uten den sosiale revolu
sjonen ville Europa gå til grunne innen kort tid, og Ame
rika ville da utnytte det gamle systemet på Europas bekost
ning. Til syvende og sist var det imidlertid helt like
gyldig om det ynkelige Europa skulle få en slik skjebne.
Når det gjaldt spørsmålet om hvordan aktiviteten deres
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virket inn på partiet, så hadde de en gang for alle gitt 
avkall på å vinne den tyske spissborgeren. For sin egen 
del var det ikke noe de ønsket mer enn å forbli i evig 
opposisjon. Uten deres opposisjon ville revolusjonen sovne 
inn, og den gamle klassemøkka - som Marx euforisk ut
trykte det - ville bestå. Hvis de inntok stillinger og 
roller før tiden var moden for det, måtte de nødvendigvis 
falle i reaksjonens hender og dermed forråde prinsippene 
sine.

Med dette har jeg berørt hovedinnholdet i samtalen vår.
Men det er umulig for meg å skildre dei) livlige vekslingen 
i samtaleemnet, den stigende varmen i samtalen og hvordan 
Marx behersket den. Først drakk vi Portvin, så Claret - 
det vil si rød Bordeau - og deretter Champagne. Etter 
rødvinen var han skikkelig full. Det var helt etter mitt 
ønske, for han ble mer åpenhjertig enn han kanskje ellers 
ville ha vært. Jeg fikk visshet om mye som ellers ville 
forblitt bare formodninger for meg. Trass i denne tilstan
den behersket han samtalen til siste slutt. Han ga meg 
ikke bare inntrykk av en sjelden intellektuell overlegen
het, men også av en betydelig personlighet. Hadde han hatt 
like mye hjerte som forstand, like mye kjærlighet som hat, 
så skulle jeg ha gått gjennom ild for ham. Og det skulle 
jeg ha gjort trass i at han ikke bare antydet sin totale 
ringeakt for meg på forskjellige måter, men til slutt ut
trykte den helt uten omsvøp. Han var den første og eneste 
blant oss alle som etter mitt inntrykk hadde stoff i seg 
til å herske, stoff til ikke å fortape seg i småting selv 
under store forhold. På grunn av vårt felles mål beklager 
jeg at dette mennesket ikke kunne fremvise et edelt hjerte 
ved siden av sin eminente begavelse. Men jeg er overbevist 
om at alle hans gode sider ble opptært av hans farlige per
sonlige ærgjerrighet. Han lo ikke bare over bursjoaen, 
men like gjerne over de narrene som kritikkløst etterplap- 
ret hans egen proletar-katekisme. De eneste han aktet, var 
aristokratene. For å fortrenge dem fra makten, trengte han 
en kraft som han bare fant i proletarene. Derfor skredder
sydde han systemet sitt for dem. Trass i alle forsikringer 
om det motsatte, kanskje nettopp på grunn av disse forsik
ringene, fikk jeg inntrykk av at hans personlige herredømme 
var målet for all hans virksomhet. Selv om de hadde mange 
gode talenter, sto Engels og alle andre langt under og bak 
ham. Og våget de å glemme det for en stakket stund, så 
dyttet han dem på plass igjen med en uforskammethet som var 
en Napoleon verdig.
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Marx kunne ryke uklar selv med sine mest trofaste tilhengere, som for eksempel Wilhelm Liebknecht. Den følgende erindringen illustrerer dette. Stedet for handlingen var her Den Kommunistiske Foreningen for Arbeideropp- 
lysning i London.
LIEBKNECHT: Foreningen var endog foranledning til en kon
flikt med Marx. Hvor høyt jeg enn aktet ham og hvor mye 
jeg enn holdt av ham, så var han ikke ufeilbarlig. Og 
hvis jeg fant at jeg ikke tok feil når det hadde oppstått 
en meningsforskjell, lot jeg meg heller ikke voldta av en 
annen mening. Innen rammen av den kommunistiske anskuel- 
sesmåten var Marx det mest tolerante av alle mennes
ker. Han kunne tåle innsigelser, selv om de ofte gjorde 
ham ganske sint, og etterpå hadde han til og med glede av 
at han for en gangs skyld hadde møtt kraftig motmæle. 
Derimot ble jeg hetset av folk som var mer "marxke" enn 
Marx selv. Han ville slett ikke være noen nmarxianern og 
hadde bare forakt til over overfor ,fmarxianernelf. En vak
ker dag anklaget Marx meg for å ha krenket prinsippene 
våre gjennom min aktivitet i Kommunistforeningen i London. 
Jeg hadde gjort teoretisk og taktisk forkastelige innrømm
elser overfor Weitling-tilhengerne og andre sekterister. 
Dessuten hadde jeg forsøkt å lansere meg selv som en uor
todoks motvekt overfor Kommunistforbundets ortodoksi. 
Gjennom mitt forsøk på å opptre som en slags trformidler,, 
mellom den rene kommunistiske lære og praksis, særlig 
mellom Marx og arbeiderne, hadde jeg avveket fra den rik
tige vei. Det ble en kraftig konfrontasjon. Marx frabad 
seg ettertrykkelig enhver "formidlervirksomhet*1. Hvis han 
hadde noe å si til arbeiderne, kunne han si det selv. Det 
benektet jeg naturligvis ikke. Men jeg forbeholdt meg 
retten til å tjene partiet på den måten som jeg fant mest 
formålstjenlig, og jeg hevdet at det var en vanvittig tak
tikk når et arbeiderparti ville sperre seg inne i et teo
retisk luftslott høyt hevet over arbeiderne. Uten arbei
dere ville det ikke finnes noe arbeiderparti, og arbei
derne måtte vi ta imot som de var.

En kan se at det var en strid som har gjentatt seg senere. 
Gjennom personlig hetsing ble denne bagatellen blåst opp 
til en konflikt, og jeg kom i mindretall. Det gjorde meg 
bitter, og for noen måneder unngikk jeg hjemmet til fami
lien Marx. Men en vakker dag møtte jeg barna deres på 
gaten. De skjente på meg for at det var så lenge siden 
jeg hadde kommet hjem til dem. Moren deres var sint for 
det, sa de. Jeg ble med dem og ble mottatt som alltid.
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Marx selv hadde først en alvorlig mine, men den smeltet 
bort idet jeg gikk ham i møte, og han håndhilste leende 
på meg. Vår tidligere strid ble det ikke snakket mer om.

Harde diskusjoner med Marx hadde jeg hundrevis av ganger, 
men bare to ganger kom jeg i konflikt med ham. Den første 
gangen var den jeg nå har omtalt. Den andre gangen var 
omlag 20 år senere. Og underlig nok oppsto den i det 
vesentlige på grunn av den samme saken.

Det følgende aktstykket kaster et helt annet lys over livet til dr. Marx i denne perioden. Rett nok kan jeg ikke avgi 
offentlig regnskap for dette dokumentets nøyaktige opprinnelse, for det dreier seg om et hemmelig politi-dossier. Likevel føler jeg meg berettiget, ja endog forpliktet til å oppta det i samlingen min. Det tegner nemlig et særlig inntrengende bilde av forholdene i den lærdes hjem.
EN POLITISPION: Sjefen for dette partiet (kommunistene) 
er Karl Marx. Undersjefene er Friedrich Engels i Manches
ter; Freilingrath og Wolff i London; Heinrich Heine i 
Paris; Weydemeyer og Cluss i Amerika; og Weerth var under
sjef i Hamburg. Alle utenom disse er bare vanlige medlem
mer. Men det skapende og handlende intellektet, partiets 
egentlige sjel er Karl Marx. Derfor vil jeg også gjøre 
Dem kjent med * hans personlighet.

Marx er middels høy.. Han er 34 år gammel. Trass i at han 
er i sin beste alder, begynner håret hans allerede å bli 
grått. Han har kraftig legemsbygning. Ansiktstrekkene 
hans minner mye om Szenere (en ungarsk revolusjonær), men 
hudfargen hans er brunere, og hår og skjegg er helt svart. 
Skjegget klipper han ikke. De store , glødende og gjennom
trengende øynene hans har noe demonisk over seg. Alt ved 
første blikk ser man at han er en mann med geni og energi. 
Hans intellektuelle overlegenhet utøver en uimotståelig 
makt over omgivelsene hans. I privatlivet er han et høyst 
uryddig, kynisk menneske, og en dårlig vert. Han fører et 
ekte sigøynerliv. Vask, kjemming og skifte av undertøy 
hører til sjeldenhetene hos ham. Han liker å beruse seg. 
Ofte driver han dank i dagevis. Men hvis han har mye å 
gjøre, arbeider han dag og natt med utrettelig utholdenhet. 
Bestemte tider til å sove og være våken finnes ikke hos 
ham. Svært ofte er han oppe hele natten. Da legger han 
seg ved middagstider, fullt påkledd på sofaen, og sover 
til det er kveld, uten bekymring for all verdens mennesker
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som vandrer fritt ut og inn der han bor.

Hustruen hans er søster til den prøyssiske ministeren Von 
Westphalen. Hun er en dannet og behagelig kvinne som i ren 
kjærlighet til sin mann har vennet seg til dette sigøyner- 
livet og nå føler seg helt hjemme i elendigheten. Hun har 
to jenter og en gutt. Alle de tre barna er riktig pene og 
har farens intelligente øyne.

Som ektemann og familiefar er Marx, trass i sin ellers 
urolige og ville karakter, det mest sarte og tamme menneske 
Marx bor i et av de dårligste, følgelig også billigste 
kvartalene i London. Han har to rom. Det ene som har ut
sikt til gaten, er dagligstue. På baksiden er soverommet.
I hele boligen finnes det ikke et eneste rent og godt møbel 
Alt er brukket, revnet og fillet. Overalt ligger det fin- 
gertykt støv, overalt er det den største uorden. Midt i 
stuen står et bestefaderlig stort bord med en linduk på.
På duken ligger manuskriptene hans, bøker, aviser, og så 
lekene til barna, lappesakene til kona hans, dessuten noen 
tekopper med knuste kanter, skitne skjeer, kniver, gafler, 
talglys, blekkhus, drikkeglass, hollandske krittpiper, 
tobakksaske. Kort sagt: Alt er dynget sammen hulter til 
bulter på ett eneste bord.

Når man kommer inn til Marx, blir øynene så tilslørt av 
steinkull- og tobakksos at man i første omgang famler om
kring som i en hule. Men etter en stund venner blikket 
seg til den sterke dunsten, og man kan skimte noen gjen
stander som i en tåke. Alt er skittent, alt er fullt av 
støv. Å sette seg ned er i sannhet en farlig sak. På en 
stol er det bare tre føtter; på enannen stol, som tilfel
digvis ennå er hel, holder barna på å leke og spise. Akku
rat denne stolen blir båret fram til gjesten, men barne- 
maten blir ikke tørket vekk. Den som setter seg der, risi
kerer å ofre et par benklær. Men ikke noe av dette bringer 
Marx og hans hustru i forlegenhet. De mottar en med den 
største vennlighet; hjertelig byr de fram pipe, tobakk og 
det de ellers måtte ha. En spirituell, behagelig samtale 
oppveier endelig de huslige manglene og gjør de besværlige 
omgivelsene akseptable. Man forsoner seg endog med dette 
selskapet, man finner denne sirkelen interessant, ja origi
nal. Dette er det sanne bildet av familielivet til kommu- 
nistsjefen Marx.

Dengang, i begynnelsen av femti-årene, ser det ut til å ha vært klokere politifolk i Prøyssens tjeneste enn i dag.
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Denne hjemmelsmannen gir oss imidlertid ikke noe begrep om 
den veldige arbeidsinnsatsen til den lærde som han hadde 
under observasjon. Her må vi enda en gang holde oss til herr Wilhelm Liebknecht, som hadde et dypt innblikk i forsk- 
forskningsarbeidet til dr. Marx.
LIEBKNECHT: Alle virkelig betydelige mennesker som jeg har 
blitt kjent med, var svært flittige og arbeidet hardt. For 
Marx gjelder dette i fullt monn. Han arbeidet kolossalt.
Og siden han, særlig i sin første periode som flyktning, 
ofte var forhindret fra å arbeide om dagen, så tok han 
natten til hjelp. Når vi kom hjem fra'et eller annet møte 
eller en sammenkomst sent på natt, satte han seg som regel 
ned og arbeidet et par timer. Disse to timene ble stadig 
utvidet, slik at han til slutt arbeidet hele natten og la 
seg til å sove om morgenen. Fruen advarte ham om hvor 
helseskadelig slikt nattarbeid var. Men han bare lo og 
mente at nattarbeid var i samsvar med hans natur. Hun 
hadde imidlertid rett. Trass i at Marx hadde en uvanlig 
kraftig konstitusjon, begynte han allerede mot slutten av 
femtiårene å klage over alle slags forstyrrelser i kropps- 
funksjonene. Han måtte oppsøke en lege. Følgen var et 
kategorisk forbud mot nattarbeid. Og mye kroppsøving: 
spaserturer og rideruter ble forordnet. På den tid ruslet 
jeg ofte sammen med Marx i områdene rundt London, særlig i 
bakkene nord for byen. Han frisknet fort til igjen, for 
kroppen hans var faktisk som skapt for store anstrengelser 
og stor kraftutfoldelse. Men straks han følte seg bedre, 
henfalt han stadig mer til vanen med nattarbeid igjen.
Etter en tid kom en ny krise. Den tvang ham på nytt til 
en fornuftigere levemåte, men den varte bare så lenge det 
var strengt nødvendig.

Krisene ble stadig heftigere. Det utviklet seg en lever- 
1idel se og stygge svulster dukket opp. Dette undergravde 
etter hvert hans jernharde konstitusjon. Jeg er overbevist 
om at hvis Marx hadde kunnet bestemme seg for å føre et 
naturlig liv, dvs. et liv i samsvar med det kroppen hans 
krevde eller i samsvar med vanlig hygiene, så hadde han 
levd ennå. Dette mente også de legene som sist behandlet 
ham.

Om de legendariske sekstiårene, da Marx fortsatte sitt tålmo
dige muldvarpsarbeid på Das Kapital, bar jeg fått mangt et vitnemål. Dette var også årene med det mest intime samarbeid med Engels. Eleanor Marx, datteren, skildrer hvor
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dan det da gikk til.
ELEANOR MARX-AVELING: Engels besøkte min far daglig. Ofte 
gikk de sammen på spasertur. Like ofte ble de hjemme og 
gikk fram og tilbake i min fars rom; en på hver side av 
rommet. Hver av dem laget sin spesielle fordypning i gul
vet i hjørnene der de på forunderlig vis dreiet seg om på 
hælene. Her diskuterte de flere saker enn de fleste filo
soferende mennesker kan drømme om, og ikke sjelden gikk de 
også tause fram og tilbake ved siden av hverandre. Eller 
hver av dem snakket om det som nettopp opptok ham mest, 
inntil de sto overfor hverandre og leende måtte innrømme 
at de den siste halvtimen hadde pønsket ut helt ulike 
planer.

Fra ulikt hold har jeg fått høre en anekdote som tyder på 
at dr. Marx av og til la studiene sine til side. Som den følgende historien viser, synes han ikke å ha vært noen 
grinebiter.
LIEBKNECHT: Edgar Bauer, som kjente Marx fra tiden i Ber
lin, kom en kveld fra eremittboligen sin i Highgate for å 
ta en "ølrunde på byen". Det gjaldt å "ta inn littM på 
hvert eneste vertshus mellom Oxford Street og Hampstead 
Road. På grunn av det veldige antallet kneiper i denne by
delen var det en temmelig vanskelig oppgave. Vi gikk imid
lertid til verks med friskt mot og nådde faktisk enden på 
Tottenham Court Road i fin form. Der hørte vi høystemt 
sang i et vertshus like ved. Vi gikk inn og traff noen 
"festdeltakere" som med engelsk høflighet straks inviterte 
oss "foreigners" til å bli med på selskapet. Vi takket ja 
med glede, og samtalen kom naturligvis inn på politikk. At 
vi var tyske flyktninger hadde de merket seg med en gang. 
Disse hederlige engelske spissborgerne ville gjerne opp
muntre oss litt, og de betraktet det som sin plikt å 
skjelle skikkelig ut de tyske fyrstene og de russiske jun
kerne. De russiske junkerne skulle være prøyssere. Russ
land - Russia - og Prøyssen - Prussia - blir ofte forveks
let i England. Grunnen til det er nok ikke bare at navnene 
er så like. En stund gikk alt godt. Vi tok noen skikkelige 
støyter, skålte med vertene våre og lyttet til dem.

Da skjedde plutselig noe uventet. Edgar Bauer, tydelig 
provosert av et eller annet ord, slo over i en annen tone 
og spottet den engelske snobben. Marx lot deretter en en
tusiastisk lovtale om den tyske vitenskap og musikk gå av
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stabelen: Ikke noe annet land hadde kunnet frembringe
tonekunstnere som Beethoven, Mozart, Handel og Hayden. 
Englenderne som ikke hadde noen musikk, var i grunnen tys
kerne langt underlegne. Hittil hadde de elendige politiske 
og økonomiske tilstandene hindret tyskerne i å gjøre store 
praktiske ting, men når disse tilstandene var avskaffet, 
ville de komme foran alle andre folk. Jeg har aldri ellers 
hørt Marx snakke så flytende engelsk. Jeg for min del hev
det i drastiske ordelag at de politiske tilstandene i Eng
land ikke var et hår bedre enn i Tyskland. Den eneste for
skjellen var at vi tyskere visste at statsstellet vårt var 
miserabelt, mens englenderne ikke visste det. Av dette 
skulle det klart fremgå at vi var englederne overlegne i 
politisk intelligens.

"Vertene" våre ble stadig mørkere i ansiktet. Da Edgar 
Bauer tok i bruk enda grovere skyts og begynte å snakke om 
det engelske hykleriet, lød et stille "damned foreigners" 
som straks ble et høylydt rop fra hele forsamlingen. Opp
hisselsen økte, det haglet med trusler og knyttenever vei
vet i lufta. Vi var fornuftige nok til ikke å bli over
modige. Ikke uten vansker fant vi en åpning for en rimelig 
verdig tilbaketrekning.

Nå hadde vi foreløpig fått nok av "ølrunden". For å rase 
fra oss litt, begynte vi å løpe gatelangs. Men plutselig 
snublet Edgar Bauer over en dunge gatestein. "Hurra, en 
god ide!" Og til minne om ville studentstreker grep han 
en stein og smelte den i en gatelykt. Galskap smitter.
Marx og jeg ble ikke etter, og vi knuste fire eller fem 
gatelykter. Klokka kunne være nærmere 2 om morgenen; gat 
gatene var derfor tomme. Men bråket fra lykteknusingen 
vakte oppmerksomheten til en politimann. Med rask beslutt
somhet ga han signal til kollegene sine innen reviret. Og 
straks lød svarsignalene. Det begynte å bli kritisk. Men 
heldigvis hadde vi oversikt over situasjonen, og heldigvis 
kjente vi terrenget. Vi stormet av sted med tre eller fire 
politimenn i hælene på oss. Marx demonstrerte en behendig
het som jeg aldri ville ha tiltrodd ham. Etter at den 
ville jakten hadde vart noen minutter, lyktes det oss å 
bøye inn i en sidegate, videre gjennom et smug og over en 
tomt mellom to gater. Derfra kom vi opp i ryggen på poli
tifolkene som hadde mistet sporet. Nå var vi trygge. Sig
nalementene våre hadde de ikke, og vi kom oss hjem uten 
flere eventyr.

Fra herr Lafargue har jeg mottatt en erindring som helt og
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holdent fører oss tilbake til alvoret i det livet dr. Marx førte i London. Herr Lafargue er svigersønnen til den 
lærde. I mange år var han sekretær for ham og kjenner derfor arbeidsvanene hans til minste detalj.
LAFARGUE: Arbeidsrommet hans lå i Maitland Park Road. Hit 
strømmet partikameratene sammen fra alle kanter av den 
siviliserte verden. Dette rommet er historisk, og man må 
kjenne det hvis man vil trenge inn i de mer intime sidene 
ved Marxf åndsliv.

Rommet lå i første etasje, og det store vinduet som ga det 
rikelig lys, vendte ut mot parken. På begge sider av 
peisen og rett overfor vinduet var det bokhyller på veg- 
gene. De var fylt med bøker og overlesset med avisbunker 
og manuskripter fra gulv til tak. Overfor peisen og på 
ene siden av vinduet sto to bord fylt med papirer, bøker 
og aviser. Midt i rommet, der det var mest lys, sto det 
lille meget enkle arbeidsbordet (ca. 1 m langt og 70 cm 
bredt) og lenestolen av tre. Mellom lenestolen og bokhyl
len, overfor vinduet, sto en sofa trukket med lær. På den 
brukte Marx av og til å strekke seg ut for å hvile. Også 
på peisen lå det bøker. Og mellom bøkene lå sigarer, fyr
stikkesker, tobakksesker, brevpresse, fotografier av døt
rene og hustruen hans og av Wilhlem Wolff og Friedrich 
Engels. Han var en storrøker. MDas Kapital vil ikke 
engang innbringe meg nok til å dekke utgiftene til sigarene 
jeg røkte mens jeg skrev den", sa han til meg. Men han 
var en enda større fyrstikksløser. Han glemte pipen eller 
sigaren sin så ofte at en fyrstikkeske ble tømt på utrolig 
kort tid fordi han stadig måtte tenne på igjen.

Marx tillot ikke noen å bringe bøkene og papirene hans i 
orden, eller egentlig i uorden. Den uorden som rådet, var 
da også bare tilsynelatende. Alt var egentlig på sin øns
kede plass; og uten å lete, plukket han alltid fram den 
boken eller det heftet han hadde bruk for. Selv mens han 
pratet, kunne han ofte stanse for å påvise et sitat eller 
et tall i en bok som han nettopp hadde nevnt. Han var ett 
med arbeidsrommet sitt, og bøkene og papirene i dette rom
met adlød ham som hans egne lemmer.

Han hvilte ut ved å gå fram og tilbake i rommet. Fra døren 
til vinduet var det en helt nedslitt stripe på teppet. Den 
var like skarpt avtegnet som en sti på en eng. Stundom 
strekte han seg på sofaen og leste en roman. Det hendte at 
han avvekslende leste to eller tre romaner samtidig. Likedan
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som Darwin var også han en stor romanleser.

Å arbeide ble en lidenskap for Marx. Det opptok ham i 
den grad at han ofte glemte å spise. Ikke sjelden måtte 
man gjentatte ganger rope ham til måltidene før han kom 
ned i spiserommet. Og han hadde ikke før spist den siste 
matbiten før han gikk tilbake til arbeidsrommet sitt. Når 
det gjaldt å få i seg mat, var han direkte puslete. Han 
led av appetittmangel, noe han prøve å kurere ved å spise 
kraftig saltede retter, som skinke, røkt fisk, kaviar og 
saltede agurker. Han ofret hele kroppen sin for hjernen: 
Å tenke var den høyeste nytelse for ham. Ofte hørte jeg 
at han gjentok et utsagn av Hegel, den store filosofimes- 
teren i hans ungdom: "Selv den forbryterske tanken til 
en skurk er mer storartet og opphøyet enn himmelens 
undre."

Her må jeg fortelle noe som sikkert ikke er allment kjent og som dessuten er meget beklagelig for meg: Dr. Marx oppholdt seg to ganger i Hannover, he*\ rett ved siden av gymnaset mitt. Det skjedde rett nok på en tid da jeg ennå ikke var blitt lærer, men studerte i Gottingen, nemlig våren 1867 og høsten 1869. Men det ville ha kostet meg bare en to timers reise, og jeg hadde blitt personlig kjent med ham. Dette er imidlertid nytteløse tanker. Jeg får være tilfreds med at jeg kan meddele litt om dr, Marx' opphold i byen vår. For det skylder jeg fru Gertrud Kugel- Kugelmann dyp takk. Hun er enke etter den fremragende gynekoTogen, dr. Ludwig Kugelmann. Dr. Marx bodde hos dem da han var på vei til Karlsbad for å besøke helse- brønnen. Fru Kugelmann var så vennlig å ta imot meg og fortelle meg det følgende:
GERTRUD KUGELMANN: Han var alltid glad og opplagt for spøk 
og erting. Ikke noe kjedet ham mer enn at noen var så 
taktløs å be ham om å få høre litt om hans lære. Slike 
oppfordringer etterkom han aldri. I familiekretsen kalte 
han dette nysgjerrighet etter å høre hans mening som reis- 
ende predikant. Men slike oppfordringer forekom også 
svært sjelden. En gang var det imidlertid en herre som 
spurte ham hvem som skulle pusse sko i fremtidsstaten.
Da svarte han grettent: "Det skal De gjøre.” Den takt- 
løse spørsmålsstilleren ble helt forlegen og tidde. Dette 
var vel den eneste gangen at Marx ble utålmodig. Da be
søket var over, vendte jeg meg til Marx med det frimodige 
spørsmålet: "Herr doktor, jeg vil ikke ta herren med det
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dumme spørsmålet i forsvar. Men da De svarte ham, tenkte 
jeg det var bedre at han tidde enn om han kanskje hadde 
svart at han ikke følte noe kall til å bli skopusser."
Da Marx sa seg enig i det, tilføyde jeg: "Jeg kan heller 
ikke tenke meg Dem i en nivellerende tid; De har absolutt 
aristokratiske tilbøyeligheter og vaner." - "Heller ikke 
jeg", svarte Marx. "Disse tidene vil komme, men da må vi 
være borte."

Dr. Marx skrev ikke bare bøker i sekstiårene. Han grunnla også den berømte, eller i motstandernes øyne beryktede, Internasjonale Arbeiderassosiasjon, vanligvis kalt Internasjonalen. Om denne delvis hemmelige organisasjonen har offentligheten gjort seg helt fantastiske forestillinger. 
For den utenforstående er det vanskelig å skaffe nøyaktige informasjoner om den. Særlig er det uklart hvilken rolle foreningen spilte ved oppstanden i Paris i 1871, under den såkalte kommunen. Etter at denne oppstanden var slått blodig ned, sto Internasjonalen og dens ledende organ, 
general rådet, overfor vanskelige oppgaver.
LESSNER: Etter Kommunens nederlag ble virksomheten i 
Internasjonalen mer og mer opprivende for Marx, og den ga 
han stadig mindre indre tilfredsstillelse. I tillegg til 
massen av tapre kjempere bringer enhver revolusjon også 
mange uverdige elementer opp til overflaten. Alle slags 
eventyrere som på en eller annen måte håper å finne 
lykken. Slike fantes det mange av under Kommunen; og fordi 
de ikke fant lykken, benyttet de enhver anledning til å 
lage krangel og spetakkel. Her kunne de spille på uenig- 
hetene innen kommunardenes egne rekker. Blanquister, 
proudhonister, autonomister, anarkister og alle mulige 
andre ister sto uavlatelig i konflikt med hverandre.
Dette virket også inn på møtene i generalrådet. De var 
ofte svært stormfulle, og Marx hadde et svare strev med 
å bringe folkene til fornuft. I dette arbeidet la han 
stort sett for dagen en ubeskrivelig tålmodighet. Men 
mang en gang førte de skuffede kommunardenes feilaktige 
synspunkter og ville planer til at det brast også for ham.

De som den gang var aller mest utålmodige og vanskeligst 
å bringe til fornuft, var blanquistene. De hadde allerede 
revolusjonen i lomma igjen, og de delte ut dødsdommer til 
høyre og til venstre. Så langt var dette bare humoristisk. 
Men også delegatene fra andre nasjoner ble trukket inn i 
stridighetene blant franskmennene. I tillegg kom intri-
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gene som Bakunin satte i gang. Møtene i High Holborn, 
der generalrådet kom sammen på den tid, var de mest beveg
ede og opprivende en kan tenke seg. Språkkaoset, de vidt
gående temperamentsforskjellene, de ulike oppfatningene: 
Det var en kjempeoppgave å holde styr på alt dette. De 
som beskylder Marx for intoleranse, skulle engang ha sett 
hvordan han visste å gå inn på folkenes ideer og påvise 
deres feilaktige resonnementer og konklusjoner.

På et bestemt punkt må imidlertid enhver politisk kjemper 
bli intolerant. Og etter mitt syn var det Marx1 store 
fortjeneste at han gjorde sitt beste foi; å holde alle 
strebere og tvetydige elementer borte fra Internasjonalen.

Så langt en beretning fra herr Friedrich Lessner, en lærd skredder som har bodd i London i mer enn 30 år og spilt en viktig rolle i Internasjonalen. Jeg betrakter det imid
lertid som en påbudt rimelighet at også motspilleren til dr. Marx, russeren Michail Bakunin, får komme til orde i denne sammenheng. Dette trass i at det bildet som han lager av dr. Marx, kan være sterkt preget av partistrid.
BAKUNIN: Han hadde den samme feilen som alle yrkeslærde,
han var doktrinær. Han hadde en absolutt tro på teoriene 
sine, og fra disse teorienes opphøyede posisjon så han ned 
på og foraktet all verden. Som lærd og klok mann hadde 
han naturligvis sitt parti, en kjerne av blindt hengivne 
venner som bare sverget til ham, bare tenkte på ham, bare 
hadde hans vilje, kort sagt: forgudet og tilba ham og 
korrumperte ham gjennom denne tilbedelsen. Han betraktet 
seg således i fullt alvor som sosialismens eller langt mer 
kommunismens pave, for ifølge hele sin teori var han en 
autoritær kommunist som ønsket proletariatets befrielse 
gjennom den sentraliserte statsmakten. Som følge av denne 
selvtilbedelsen nærte Marx et hat ikke bare mot borger
skapet, men mot alle de revolusjonære sosialistene som 
våget å motsi ham og å følge en ideretning som var for
skjellig fra teoriene hans.

Noe som er merkelig ved en så intelligent og så oppriktig 
hengiven mann som Marx, er at han var ytterst forfengelig, 
så forfengelig at det var ensbetydende med ufinhet og gal
skap. Han ble en uforsonlig fiende av enhver som var så 
uheldig å krenke hans sykelige forfengelighet, og da for
nektet han seg ikke noe middel i sine bestrebelser på å 
forderve en slik person i den offentlige mening. Han løy
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og diktet opp ting og spredte de groveste bakvaskelser.

Ondet lå i hans streben etter makt, i kjærligheten til 
herredømme, i tørsten etter autoritet; og Marx var dypt 
forpestet av dette ondet. Teorien hans ga gode holde
punkter for en slik holdning. Som sjef og inspirator, 
om ikke hovedorganisator av det tyske kommunistpartiet 
var han tilhenger av at staten skulle befri proletariatet 
for så å organisere det på nytt. Følgelig gikk han inn for 
at proletariatets befrielse skulle skje ovenfra og ned, 
gjennom intelligensen og kunnskapen til et opplyst mindre
tall. Dette mindretallet bekjenner seg naturligvis til so
sialismen, og de utøver en legitim autoritet over de uvit
ende og dumme massene til deres eget beste.

Kampen mellom dr. Marx' og Bakunins tilhengere ble avgjort på Internasjonalens kongress i Haag i 1872. Fra denne kongressen kan jeg gi øyevitneskildringer. Den første stammer fra den tysk-amerikanske journalisten Theodor Cuno, den andre fra den sveitsiske læreren James Guillaume.
CUNO: Da jeg kom til Haag, var kongressen alt blitt
åpnet. Møtene fant sted i et vanlig danselokale i Lom- 
bardstraat. Rommet var omtrent 18 ganger 7 meter i gulv
flate. Friedrich Engels satt til venste for møtelederen. 
Han røkte, skrev og hørte oppmerksomt på talerne. Da 
jeg presenterte meg for ham, løftet han hodet fra papiret, 
grep meg i handa og utbrøt gledesstrålende: "Alt går godt, 
vi har det overveldende flertallet". Det er kjent at det 
avgjørende slaget mellom Marx og Bakunin ble utkjempet på 
denne kongressen. Situasjonen var vanskelig nok: Skulle 
Internasjonalen være en velorganisert arme som er i stand 
til å føre kampen mot den organiserte fienden? Eller 
skulle den bli pulverisert i hundretusen småbiter, der 
hvert enkelt medlem kunne betrakte seg som general og Bak
unin skulle stå på toppen som mektig og ufeilbarlig dikta
tor?

Bak Engels satt Marx. Jeg gjenkjente ham straks på det 
store tykke skjegget. Ansiktet hans hadde en mørk hud
farge, håret og skjegget var grått. Han hadde en svart 
dress av fint stoff. Når han ville betrakte noen eller 
noe med spesiell oppmerksomhet, klemte han en monokkel 
foran det høyre øyet sitt. Marx snakket ikke svært flyt
ende. Han var ingen slagferdig taler. Engels snakket
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til forsamlingen på en uformell måte, med mye sarkasme 
og humor, som i en studentdiskusjon.

Mens Marx talte, lot han av og til monokkelen falle, løftet 
den langsomt opp igjen og klemte den fast i det høyre øyet. 
Med sine 55 år hadde han ennå en temmelig kraftig fysisk 
konstitusjon, og i det tykke håret og helskjegget hans var 
det bare enkelte stenk av hvitt eller grått. Ansiktsfargen 
hans var litt blek-gul. Studiekameratene hans hadde gitt 
ham tilnavnet "Morianen". Amerikanske skolegutter ville 
vel ha kalt ham for f?Niggeren,f.

GUILLAUME: Dette var den eneste gangen jeg hadde anledning 
til å snakke med Marx. De seks kongressdagene ga meg imid
lertid nok tid til å betrakte ham og studere knepene hans.
En krets av mennesker samlet seg som et hoff rundt ham, og 
det slo meg hvor sterkt holdningen hans minnet om en monark. 
Jeg kan levende minnes det bemerkelsesverdige hodet hans; 
de intelligente, ondskapsfulle øynene lyste fra et ansikt 
blottet for ethvert preg av velvilje. Ikke til å undres 
over at dette var den samme mannen som i et brev til Kugel- 
mann hadde sitert med velbehag de følgende linjene av ar- 
beiderdikteren Weerth:

nDet finnes ikke noe bedre i verden 
enn å bite sine fiender”.

Som kjent seiret Marx over Bakunin og tilhengerne hans på kongressen i Haag. Men triumfen hadde en høy pris. Ja, en kan trygt betegne den som en skinnseier, for etter at Internasjonalen hadde flyttet general rådet sitt til 
New York, opphørte den i praksis å eksistere; og dr. Marx bega seg tilbake til skrivebordet sitt igjen.
I begynnelsen av åttiårene fikk han ofte besøk fra Russland. De revolusjonære fra landet i det fjerne, hadde studert skriftene hans i Moskva eller i eksil i Sveits. En av dem, herr Nikolai Morozov, skriver det følgende om besøket sitt i London:
MOROZOV: Jeg kan ennå huske helt nøyaktig mitt første inn
trykk av Marx. Idet jeg så ham, tenkte jeg: hvor han ligner 
portrettet sitt! Etter å ha hilst på hverandre, satte vi 
oss på en sofa som sto langs veggen med et lite bord foran. 
Jeg måtte le da jeg fortalte Marx om mitt første inntrykk 
av ham. Også han lo og sa at det var ikke første gang han 
hørte dette. Det var imidlertid en merkelig følelse å ligne
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portrettet sitt, i stedet for at portrettet lignet en selv. 
Jeg fant at han var middels høy, men bredbygget. På beveg
elsene og ordene hans kunne en straks merke at han var seg 
fullstendig bevisst sin usedvanlige betydning. En eller 
annen hadde advart meg mot hans gretne vesen og hans util*- 
nærmelighet. Men denslags kunne jeg ikke spore noe av.
I London var det tåke på den tid, og i husene brant lampene 
alt tidlig på ettermiddagen. Jeg husker tydelig den grønne 
lampeskjermen i rommet til Marx. Selv om det ikke var sær
lig lyst, kunne jeg godt se ham og arbeidsrommet hans. Tre 
av veggene var dekket med bøker, den fjerde med bilder.

Bortsett fra Eleanor kom ikke noen inn, og jeg fikk inn
trykk av at de andre familiemedlemmene ikke var hjemme. 
Eleanor gikk stadig inn og ut; i et øyeblikk satt hun på 
sofaen og deltok i samtalen, i neste øyeblikk hentet hun 
inn te og kaker til oss.

Samtalen dreide seg hovedsakelig om problemene til Narod- 
naja Volja som Marx var sterkt opptatt av. Han sa at kam
pen vår mot det tsaristiske eneveldet både for ham og for 
europeere i alminnelighet fremsto som noe fabelaktig, som 
en hending i en fantastisk roman.

Men ikke bare blant de revolusjonære hadde Marx oppnådd å bli en europeisk berømthet. Også helt andre kretser in
teresserte seg for hans virksomhet. Hennes Majestet, keiserinne Fredrik av Tyskland, enke etter Fredrik III av Prøyssen, som i dag lever i London, var en av dem. Hun var så oppsatt på å få vite litt om Marx, at hun ba den høye hoff- embetsmannen Sir Mountstuart Elphinstone Grant Duff om å gjøre 
seg kjent med ham. Sir Grant Duff var så elskverdig å la meg få se igjennom notatene som fastholder inntrykkene hans av Marx.

GRANT DUFF: Han var en liten, temmelig mager mann. Det grå 
håret og skjegget hans sto i en eiendommelig kontrast til 
snurrbarten som ennå var svart. Ansiktet var heller rundt, 
pannen var velformet og hvelvet. Blikket var temmelig 
strengt, men ansiktsuttrykket som helhet var heller behage^ 
lig. Det bekreftet slett ikke politiets mening om ham, 
som - om jeg tør si det - en herre som bruker å spise små
barn rett fra vuggen.

Han snakket som en dannet, eller mer presist en lærd mann 
med stor interesse for sammenlignende grammatikk. Dette 
hadde forresten ført ham til å studere gammelslavisk og
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andre emner som har falt bort fra universitetenes studie
planer. Han snakket med mange eiendommelige vendinger og 
krydret formuleringene sine med en tørr humor. Han ut
trykte seg meget sikkert, lett kynisk og uten det minste 
tegn til entusiasme. Alt han sa, vakte interesse, og det 
syntes meg å være meget viktige ideer når han snakket om 
fortid og nåtid. Men det ble uklart og utilfredsstillende 
når han vendte seg mot fremtiden.

Ikke uten grunn ventet han en stor og ikke altfor fjern 
omveltning i Russland. Han trodde at denne omveltningen 
ville begynne med reformer ovenfra som det gamle, dårlige 
statsapparatet ikke ville kunne tåle, og som ville medføre 
dets totale sammenbrudd. Han hadde tilsynelatende ikke 
noen klar ide om hva som ville komme i stedet, bortsett 
fra at Russland ikke ville bli i stand til å utøve noen 
innflytelse i Europa i lang tid. Deretter trodde han at 
bevegelsen ville spre seg til Tyskland, der den ville ta 
form av et opprør mot det bestående militære systemet.

Jeg sa: "Men anta at Europas herskere kan bli enige om en 
begrensning av opprustningen. Det ville lette byrdene på 
folket betraktelig. Hva ville da bli av den revolusjonen 
som De venter skal bryte ut en dag?"

"Akk ja", var svaret hans, "det er ikke Europas herskere 
i stand til. Alskens frykt og mistanke vil gjøre det 
umulig. Ettersom vitenskapen gjør fremskritt, vil byrdene 
på folket bli stadig verre. For perfeksjoneringen av øde- 
leggelseskunsten holder tritt med vitenskapens framskritt, 
og hvert år må det brukes større beløp på dyrt krigsutstyr 
Dette er en ond sirkel som det ikke finnes noen utvei fra.

Ideene som arbeidet i hodet hans var altfor drømmeriske 
til at de kunne være farlige, rent bortsett fra at den 
faktiske situasjonen med de store rustningsutgiftene åpen
bart og utvilsomt er farlig. Men hvis Europas herskere 
ikke har funnet midler til å få bukt med denne ulykken i 
løpet av de neste ti årene, uten noen advarsel fra den 
planlagte revolusjonen, vil jeg for min del fortviles over 
menneskehetens fremtid, først og fremst i vår verdensdel.

Tatt i betraktning at Marx1 synspunkter var de motsatte 
av mine, var inntrykket mitt av ham alt i alt slett ikke 
ugunstig. Det vil ikke bli han som setter verden på hodet 
tenkte jeg, enten han nå ønsker det eller ikke.
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De siste årene dr. Marx levde, var preget av mange triste 
og vonde hendelser. Herr Friedrich Lessner har betrodd 
oss et par antydninger om denne tiden.
LESSNER: I året 1883 døde hans eldste datter som hadde 
alle egenskapene til sin mor - og det var bare gode egen
skaper. Dette traff vår venn Marx på en tid som var 
ytterst vanskelig og skjebnesvanger for ham. Vel ett år 
tidligere, den 2. desember 1881, hadde han mistet sin 
tapre livsledsagerske. Disse slagene kom han aldri over. 
Alt den gang led Marx av en stygg hoste. Når man hørte 
ham hoste, trodde man at den brede, mektige kroppsbygnin- 
gen hans skulle briste i stykker. Denne hosten slet desto 
mer på ham fordi konstitusjonen hans allerede i årevis 
var blitt undergravd av vedvarende overanstrengelser. 
Allerede midt i sekstiårene forbød legen ham å røke. Marx 
hadde vært en lidenskapelig røker, og han mente det var 
et uvanlig offer da han oppga røkingen. Da jeg besøkte 
ham for første gang etter dette forbudet, var han ikke så 
lite stolt og tilfreds over å kunne fortelle meg at han 
ikke hadde røkt på så og så mange dager, og at han heller 
ikke kom til å gjøre det før legen ga ham tillatelse.

Hvordan Marx døde, ville ikke familien hans gi meg noen 
nærmere opplysning om. Jeg finner ikke noen bedre avslutning på min samlig enn den skildringen som herr Friedrich 
Engels har gitt av hendelsene og som han publiserte i den sveitsiske avisen Der Sozialdemokrat den 3. mai 1883.
ENGELS: I januar 1883 kom Marx til London tydelig angrepet 
av bronkitt. Etter kort tid fikk han i tillegg en betenn
else i strupehodet som gjorde det nesten umulig for ham å 
svelge. Han som kunne bære de største smerter med stoisk 
sinnsro, foretrakk heller å drikke en liter melk (som 
han alltid hadde avskydd) enn å innta den tilsvarende 
faste føden. I februar fikk han en svulst på lungen. Me
disinene hadde ikke lenger noen virkning på dette legemet 
som var blitt overfylt med medisin i 15 måneder. Han ble 
tydelig mer avmagret, nesten fra dag til dag. Likevel 
forløp sykdommen som helhet forholdsvis gunstig. Bron
kitten var nesten borte, og det ble lettere å svelge igjen 
Legene hadde de beste håp. Mellom klokken to og tre var 
den gunstigste tiden å besøke ham. Men der finner jeg 
plutselig huset i tårer: Han er så svak, det går nok mot 
slutten. "Kom, han er halvt i søvne". Da vi kom inn,
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var han helt i søvne, men for alltid. En mildere død enn 
Karl Marx fant i lenestolen sin, kan en ikke ønske seg.

Med denne beretningen har undersøkelsen min kommet til sin 
foreløpige slutt. Selv om den nok kan oppvise hull og 
mangler, har jeg gjort hva jeg kunne for å fastholde sporene etter Karl Marx. Arbeidet til denne mannen kan jeg tenke meg vil ha mange følger i fremtiden.
Derimot er det et spørsmål om det vil være mulig for meg å gjøre samlingen min tilgjengelig for offentligheten.
Jeg tilstår åpent at jeg her befinner még i et dilemma.
Min overordnede, herr Rektor ved Keiser k'ilhelm-gymnaset har rådet meg fra planen min å offentliggjøre resultatet av undersøkelsen. Et slikt skritt ville ikke la seg forene med min stilling som prøyssisk embetsmann, sier han. Hvordan han har fått nyss om planen min, vil jeg helst ikke gjøre noen gjetninger om. Men at en ikke vil gi meg tillatelse til offentliggjøring, tillater etter min beskjedne mening en temmelig sikker slutning: Jeg må ha rett i min overbevisning om at virksomheten til den avdøde 
dr. Marx vil få store følger i lang tid fremover.
Derfor har jeg bestemt meg for å oppbevare dokumentene som jeg har samlet, godt forseglet. Dette gjør jeg i håp om at det også i vårt fedreland må komme en tid da det vil råde den mest fullkomne frihet i tale og skrift. Om det så skulle ta hundre år! Men om Marx ennå vil bli husket om hundre år, det er et spørsmål jeg ikke tør svare på,

Hannover i februar 1884Gustav Kesting
Oversatt av Eune Skarstein
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