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Inngangur.

Kommúnlllwv.rpið et þriggja aldarfj6rðunga Q:lII.malt.
Það bÍlU,! I fyri!. lhm .ti prenti f lhlb,ljtlll 1848 eð.
r:okkrum vIkun! aður II!n febrúllbyltinKln háin I Pad&.
Byllillgin breiddist 6ðllugl úl um Mið- ol: Suður-
E..,.ópu. Dagar aðal.iM vlrlua! ver.• bldiri bora"r ••
5lje.ttln 10'1' Ið brjálast III vald •. En bik 'við hana ruu
by[t1l\a~tðnln úr undirdjúpum þjóðljtlagJfu. Verka-
lýðurinn var .að uknl. 'iUntjellunum br.i illa { brún.
Fy,;, þz, ••• " var "uð. hztl.n 1.1' Zifl.g. j eteu
velllniÍ litlU þær .Illan jirll!ining niður 'aU•• 8ylllne--
llnJlI. sem byrjað bafði Km barjlts milli borglr.ntjellar
l'E aðall, lauk með umeigJnlei"1 herferð bCKlilla gegn
I'uhlýðnuRr.

SlIl[UI balðl þegar "eiu KomrnútliJtahupinu fyrstu
'Stóru slaðleslinguna. Slje.Uabuitlan milli borgarastJdl.
arinnu og nrkllýðsins varð .ti þti$U jrl öllum augljós.

f byllingunql höfðll verhlýður OR' iÓiialilml i iym.

.11111 fylil'! að. Kommliniltdvlrpið er .fæðinguvoHorð
verhlýðuÓ$lllílmanl" Byltingin 1848 bl6ðsklrn hlnl,

KommulIi,lahupið liknl,.timam6t í töp verkalýo!l,..
hreifinRlr!nnar og wiallsman.s, Til þtss að ieta .kilið,.



, meðal þeirri menliðir, rjttlJ'tlr Ol göf1lglyndlr
menn 1. (elbet). Svo þegar almenn viðtuk!!nnlng er
fel1g'fn. "erður lekið upp Iklpulag sddalilmanl. ÞA
rennur upp rullðld mannlr)'nsln5. Þið er heillluu
minnanna Ið ken.nll, ~ð hun er ekki runninn upp fyrir
1i'in(U. En nú bala þelr, hug,ltnósllliltamir, fundið
upp .kipullgið, sem við ~. 0!l: þ~ er lika óli ðaæfa
mannkynsins a enda.

Þessu næst brrjuðu sumir þeirrI. að ú1brelðs kenn-
inea:r s.ínar, aðrir Ið geil lIlraunIr. Þeir GIOlnuðu sam-

. e1gnar1jelðe. "öruskifll~nkl o. s. frv., en 1.11 kom fyrir
eklrl. A••ðwennlrnir "oru ekki eins örlitir ~ fj~rllyrlr
eini 0!l: geri hdði verið rið fyrir. og bore;arutjettin
left Illar þessir kenningu og tilraunir illu auga. Htln
Vit áu:gð með .kipulJo~tð eins og það var, og ~ildi
I enga uf breyti. Of hÞiviti~6sialilta.mir tóku þvi fjam,
að utrhlýðurinn IZ"ki la sjer Ið bera kenningAr þtlrra
Iii 8il[UIL Al þ\1 helðist lðein!o ófriður 0& böl. ~'1ör-
umsl um fram alt að beltA valdi. Það unnherir engin,
og er óslt"ffiaudi mílita/) rjdllællllnl' (Oodwin). 5tjelli\'
blrítlaD var þeim þyrnir! .lulum. 565ílliliminn v;rri
vellerðlrmál allra ul!.danlekningarlaull

HugvHsaósialilituDum varð ekki Ið' trú linni. Þeir
þektu ekki þlu öfl, sem eru að verlrl i þjóðljelliinu.
Þeir du ekki, .&ð elnmiti í neyð verlralýðllilll er hllnn'
"i!ir bylUnaarhreilinglljnnu •• em rífur til grunna iamla
þjóðljellgukJpulagið og brýtur öðru braut, þar sem
allri neyð er útrýmt. Verulellri :lÖguþróun •• innu vu
þeim hulinn, 'og fyrir þá IÖk hlutu Illir fjlrlll.nir hug-
vit58Ó$íallsman. Ið mllhepnast. Hið ellla vl.ranleaa gildi
hani var I því r61~ð, að hinn fltltí vægðIrlaust ofAn
af meinliemdum borgaralte;a þj6ðljelagsins Ol bjó svo
f haginn fyrir Mu)':ismann.

. HUivltuðsllllsmlnn bllðl hellt viljið IU." moldu
llllll söRnþróunlnll. framtiðll1slcipulll mlnnann.a vcl
Ið enru leyti undir henni from ið. Nú urðu svo endI-
$klltl • þeesu, að iðpþróurrJn bar ltefl!.u þU511 i ItuU·
um lima með öllu. ofurllð_.

Verlraljðurlnn hliði í fyrslu ára lUKum borgaral~.
þjóðrjelaKsills ".lIlð dlrúlegl Ið afli, Hann lór þegar
eftir 1830 .ð hriata svo hlekkina, að ytintjdtunum 5ltóð
!tug~r It. Enn voru verkalý&forinrlamlr tngir .6~hl-
i$lat, og getðu Sllj: þó aeh um IÖmu villun~ OK lltl~-
Yilnósíalisllrnir. Þeir hje1du að lakast mælti að 50UI
rið lÖg\Iþróuntpni. Aðilkröfur l'crlralýðshreitini:ulnp'T
veru enn I þvi: fóllnar. Ið tekið vær! upp allur gamla
~lvinnurekslrl.TItipullgið. Neyð \'erkltlýð$l"s yrði elrlrl
öðru~í$1 afstýrt en með þvi Ið kyrkla nuðl'lldlð í t<cll·
ingunni. 1 veruleikanum fylgdi veIkalýðurinn Irröfu
þe!url þannig fram, að ~Inn brlml nýju vlnnuvjejam-
Ir (lli' bret'ldl verhmiðjurnar. Auð"ilað v~t hann engu
Ill!f. fn þótt ,erkalýðurlnn væri hjer i 'Illugðlum, id
en~nn eH lengur leikið II því, h~~ 1r~mtlðarðll I bce-
11m bjuggu, oi hvilfk afglðp hugvllll5Óii~1i6mlnl~ barð~
geri SiK i~bn UIfI. er hann Iynjlðl 11ldlsbarallunm
,iðurkenpinglr.

Á !l:ðasl.1 in tug f,rrl. aldarbelming'slns koma IIIÍ
Irlm nýir menn, sem tæri ,jer þesu reynslu í nyt,
langi Iram úr öllum öðrUm Kkðruðu , þeuu sviði þeir
Karl Mlrx og friedrich Engels, bMlr fæddir i Þýska-
laadl, Þ_o, $tfll sósilli.tana i Vestur-Evrópu vantaði,
fluttu þeir með .þ úr helll1lh~unum. ÞaO var sögu-
speki H~elL Hdn Vlf í þvi fólai", Ið öll sagn ~
.l.öðug þróun Irí binu la-gra til þeu æðrI, að þessi
þróun 'læri Il1Im með þeim brlti, að sjerhvul sllg henn-
u bæri i 'jc:r m61setnJniD sína, og blrítlan, SCID Itpp



af þri Bprytti, IJrttdl •.f sjer híl!Stl Ilig t,rir ofan og

••• '011 ., •• //,. þ" moð ,.'0' þ.-60 na ,'"'''''' '"',
~jer braul í lÖgu~isindunum. Að vr_ll leitaði Hegd
ekki þróull.1lallanna I liti mllllAaunl bje.r •. jörðunni,
og Ið þlll leyti "óð kenning blnl öll .i lliBði. einsoa Marx :11lJ[ði.Ea úr þvi m.illi brll m~ þ\li að .blla
á henni endalkiftl.< ÞK!la lIðill~koðun hölðu þeir Marx
og Engels drUKkið i $Ig heimi, og nll, þegar þeir kom-
usl í kynni við bor".lnlega þjói'ifjelaaið, só~il1i5mlnn
og verklljðlhre!linll'una i Vestur-Evr6pu, wiu þeir fyrll
I :Illri ahrðru. h\letf .lIðI hún '11r.

Án þel. Ið þd:.Iljlst hölðu þeir Matlt og Engels,

~~a~B~:I~ai!ið~:t~~P:~, ~~:~a~;~C~~::~!Q~;
einkum um rætur og þrÓUII borKlralegl þjóðfjelagslnl.
Þegar fundum þtlrrl bar ~aman li Pari. hau~iill 1844

voru þeir biðir orðnir Jikveðnir Icon,m\!IlI,Iar i þeiU:
wlrlingi, lem nú er lagður 1 það orð. ÞIr með nr
grundvöllur fenIlInn Iyrh vináUu þeirri og: unninnu,
sem trieM ollilin upp fri þvi Ol! all þ3r uf dluðinn
'Ikildi þá. Sa.gln ge.IUTvula um bttr. eða ávaxlllíkarl
vinjttuumband en mHfI þessara heggjl mann:l.

VI" rann5óknin.l Ii lÖgun nl og þj6ðI~laiSbÖiunl
,i,n. um. '.mu" þelr M.m og .,.", .ð þ,;"i ,,'ð.
urstöðu að öll uga liðinna tíma, .a" forsögunn! einni
und3nleklrml •.•.æt Slfl. um Itjellaharillu, oR: al) stjl!1t
irnar helðu einatt m6t:ut al hamlel&luháttum .oa: nm-
góngulækjum mlltll lima" með öðrum orllum, ~fram-
lelðslusltípulagið væri á Ijerh,erjÞ Iim:lbili grundll'ðll~
ltllnn, :sem sfj6rnarskfpun, rieUarhugmyndlr, helm~lr:is-
stooarrl1. trúlrbrogð og Illur hllg~unarhjtltll' rn.tnl1t.n •••
lIriti lrlW iiDIr Iii að rekj •. ~ Samlrvlltml þvi er'sOlÍII-
,""',. ek kl of ",ði," i ••11. bi", <II. þ<u." yi"·

illgl, beldur .plottlnn upp af 101ltttabltittllnnl milli
Þ<Jraaras*,Uarlnnar Ol ör~llil'aljðsins. Þeiar þl!.UI er
~ugljóst orðið, hæHa SÓlIialistl\rrrlr að brjóta heilann
11In Irlmllðanlr:ipul.g1ð. Þe.lul hlulllU\' er aðeinll tlð
,,-era sjer grein Iyril vCf\lIt'ik3nunr, þróuninni, sem fram
er að lafl. Iyrir 3uilum þdru, og Rangl. I lIellnlT
þj6n"ltu. \,

Hjer hellt lI'erlð seli fram t IVO sluttu mAli sem .unl
er söguskoðun MarxismanL HUrI er Rrund,öllu.rrmr,
eeer öll fÆ1t:ad Itarfseml þelru Marx OR:Engell liy&ð~
ilt á. Þeir hófu nú marira ara rannJÖkrtir i eðli OK
þróun .uðvaldsins, Olr komust .ð þeirri niður$töðu,
,að Iljettablllitlal1 vær! komin 5. það Itig, :toð undlr-
ok~a stje.llin gl.'ti eltir! losað siK af Idal.nuDI lIl!ma
því llðein\, að hún lerði um leið end. ~ atlrl undir-
okun Of ~tjetl.bIfUlu •. Þetll er þunf!3miðja Mand1rr-
lItns. Sam1t:••..•~ml stöðu sinni I söiuþr6uninni er verka·
lýðurlml til þUl kall.ður Ið frelu manni)'nið Iri eym~
og undirokull. En hann getur það llleð því elQu m611,
að hann brjóli~1 til \'llda, ba:li niður 'tHól~p)'rnu bori:·
ar ••,tjell.!lrinnar og Ilkl lIPP sameign á Irlmlelðslul.iekj~
unuæ. ~Ekketl þjóðtjclag»kipulag heHr enn ræðst ððru-
vlsi en með .lð~loð olbeldl5inlc (M_rx).

Þella voru 1t:eaninK!lm~r, sem Komrltúniltabarplð
hliði kllll að ~ra~ Undir merki &ÓSíalilln'l'll$ vinnur
verkalýðurinn siil"ur! Og nú undrasl ell~nn, þ611 það
hall verið kallað b:ðlna-arvoHorð nlÍtillluól'íalimuns.
En jlln mer'll:ih:g t1mamól Ulmar Konlnriinlstaivarpið
I IÖga '1erkalýðshreilinlil'arinulr, SIIJan 1&48 er takmark
hennar ekki lengur úrtlt stlpÞllg afl", i lorlið heldur
ulUelgnarþjóðfjelalllramliðarinnaI. Leiðin uf þess IigK~
" yllr _"",,,,,,,,. þjóð"""O. SÚ "ið h.li. ",ið
þyrnum stdð.: H,o einaita tilraun \'erblýðsillB III að
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10Sl lie: ar Idafanum hetlr Terið brfd niður f ðtrúlee;Q
grlmdarileðl. Og þó gdur .enginn ó'ígur hnekt ham-
IÓkn hans. Þvr þróunin er I liði með ecnem. _

Engin bólr. um rituð hdit verið um þjóðfjell(lm.!il-
eini, lýSI: viðlæhrl 0,K d9pri licilnin"i i þlóun.u1ðium
þjóðlicl~lns en I(ommúnlstaávuplð. Og enaia herir
, þm ••• lðl ~n," .1" ""óm .ð ,'ym. 'j.,. nm'"
mili oa jafn sHildarlegrl hlm$elningu. Þekking höf.
undanna lí lortíð og mitlO opnlði þeim ltamtiðina.
~d. þól! ritið ven saltl!ð mörgum drdugum á"u, el!
.1uðYJlJdukipblarið hAfði nið mestum blóma, bregðul
það 11",0 skæru 'lds! yfir lramtlð og endalok þes •• SÐpU'

11~1l.ð lurðl.l sætir. H6rulld.vnlr ball olt verið bilað.
Ir spbumn, Það er eklri rjett. Þeir veru vi$lndlmcnn.
vie, •• m n' lHum, vitum ,,, .1'" þel, ,., •• jeð.
Þ.ð, Sem lundið hdir verið .lið I(on'!flllnilta.ivarplnll',
snerlir all auhalriði. Allir lðllldra:lllr þe~ slanda ó-

hlggaðrl i d~g en llo~hll &.inni fyr. Til þc1i1 Ið linn.
færa sig um þið n~gir að mlnlUJI þel1 eins, að nú,
:i 75 Íra afmæli Kommllllj~la.áwllrpllnl, er 'VerkalýðJ-
bylllngin ÞGlar Ildin og bliið Ið kollwOllpa aull •••.•.ldfnu
I l1ærsla Ilndi NorðuráUnnnn, Vlðsveill.r annuullðar
er $'jeU •.huiltan komin i !I:1$tJl[. Sem !lendur má
deili um það, hve lengi Juðvaldið "eH v.lill Engu
Ið líður er þó þeui reynsll fullkOlllin úlOfutini j

Mlnclsmanum o~ Jafnframl rothðiiið fyrir borg~raleg
þjóðfjelag.&vlsindl.

Þýð.

Formálar.

I.

A tendí sem hlldlT11l V:Ir I London r nówember 1847,
161 .Kom~únl'llI •.mblndið., ~Iþjóðlegl weriam~nl1.l.-
samba.nd, $em þi au!lwlb.ð .lIIrð að wtfa 'e)'l1ll~t~

ndilTituðum •.ð semja til birtrngar fyrir öllum 1Iolmen~
~nii llokklylirlýJ;íngu lenr gerði lIarleg.a grein fyrir
skoðullum 1I0kklin!. ~ delnu.skri.. Þ.anniR er eftirfar·
andl bMp tll ","ð. HonOM". '" "nt hl london III
preniunl1' nokln'um vikum áður en 'FebIÚlrbyltin&~n
brllu" út. Fyul var það birl á Þr,ku ?i siðu gefið
ál.ti þeirri IUUKU í Þý~k.l~ndl. Englandi og. Amerlku
, 12 mismunandi úlgáfum. 1850 kanl það "lll I -Red
RCJll1bHcan. r London í enskri þýðingu eltir Mi.u. Helen
Mldlrllne. 1S71 komu lil þri ir þýðlng •.r ~ þVI. 1 Am~;
lin. Á frönsku var það vel.ið Ú~ I Iyu~a Imn •.,ell!,:.
JIln1upprcislinl og aftur f)'rlf lkommu • ~~ ~
i New VOlk. Nýja. þýðlrrg:u er ver.ð Ið undllbu.a. P6lsk
þýðin. var .,"n '" lo"d"" ,'ömmu' .11" Iyntu
þj!lm r:ltgilunni, f Oen1 brrlilil þ~ð' rlÍsstluku mrllr
1860 og 1970. Sðmulelðis i dönskn nokkru eflir, aðþ~.:':'~:,,,;,:,':.~i~n';;.fftekið mjö••• i~nm .",yI-
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ingum :i _IðISt. Ildl,ljórðungf, hd. öll _lIlblriðl: i-
v:up~lns_ b.ldið .gildl IInu III Irlm Ii þenn.n dÆg, Ein.
stök Itrlðl mælir þd bl1ett. hjer og þlr, f harpfllU sj;illu
stendur, að uctkuníu j grundnllarkenningum þel1 lui
•.'" •••• ol", þeim •••• ' •• u """.um, Km."i, hendt

·'ltU. Þesl "~gnl. er oa engin Ijerslðk iher~11 lög:ð i
byllinIt1rr.!ið$l.llnir þEr, sem taldn eru upp í lok: II.
kaflans. J>~ myndu að mörgu leyti líla ððru"i.i iii

nú. Þegir litið er & r{SIlfrlmlarir liðullu 25 ira i Iðn-
:aðilJum ?I pólitísku '1crkamlnna.flokhna. sem þEf hafa
fæti af sjer: ef lekið er tillit til n:l'Il~lu Ffbrúllbylllng_
j\,rl,~nar. og .umfrl:m alt Pari5lrkommqnunlU. þar sem
~u;rKIJ)'ðurlnn hafði; fyrst •• ~rnnum hreggll minlO.
hma riklsVl.ldið I böndum, 'erður að Iroðl þðw
.tefnuskrá $llmlllaðu Icm úreltl. EinkUm hefir P.•rlSlI-
~QrtJmun.n unnað, að .'trhlýðll.rinn gelur ekki bl.tll
Ifram le~lð bo.'l[ualelt'u ríkisvaldin í IÍnar hendur og
nobð f SlOa þægII', (Sj! .Borgarasl}'(jðldin i Fralr.t.
llndl, Árarp Iri aldJerjurliðl Alpjóllul.mbands verki'
manna," þÝ5t útg.ttt, bls.. 10, þar sem frekari gr~11I er
guð Iyrir þ~'ill.) fnnlremur er Ikjrirclnln~rn á bók-
m~HtU!ll. 5Óslatista að ajm~ðtl ófullkomin, þar el) hlÍn

næJ ekki lení/;TI en Hl iinl!lil 1847; einnig það. um
sagt ft um ll.btöðu Kommtiniw. iii Iram'Óhllrllokk.
anna (IV. kalli). Enda þói! það sje i lðalatriðllm rjell,
••Iw þ•••• ~ '''0'' '" .,. "'um þm, ••• "ió,,·
máJa..blandið hetlr breyst siðan. Flesta al þ~im $i.j6r.rt.
~.tJanoUum, sem þar eru tildir upp, hefir viðburða.
usin þegar Ikollð burl .fll sviði Wgunnar.

~n ~kum þC$s, Ið ánrpill tl nú orðið sJigulegt
""', ••• " okku, ,i. ,kk. ,,,. "ol' Iii þcu ,. b"y"
þvi. Ef til viii verður það seinna gt!fið ál með Inn-
i""utgi, þllr it:a1 gerð vtlðl grein fYllt þróuninni i tím-

mm, "m ll.'"" U, ••• " '017. Þ••• , O",'u" kom
(fl é!fz~t til ~s að okkur Yllnilt tind til þ~u að linll!.

Lo.dOa. 2~. Ihl I~n,

11.
Þrí miður verð iel finn Ið undirriti formii. þe'IMII'

~~ ~1~:lr~p~~' Ar:!7~~nni :;r.ile:~ð~lk::I~~ð~;te~~ I

um ðlIruln - hvllir nú i Htghglteldrkjuglrðlnum, 02"

gruið er að byrja að Vlxa , I!I:röf hanI. fHir InUIlI
h.", <"o. ,kk' ,,,,,,ið "' mil a að bre " ••• "p'" ,j,
bltta við það. En þl/í nl.uð~ynle!ltl 'IiI jeg, að taki
'"" ,,",,"""i "ý,I' ••m þ ••• "m 'i" ,,,"",,.

Grundvallarahiði ávarpsina : að ell1l,le2 hamleiðllla
h!fel"Atlmabill 011 stidt.a~kihin.\:tn, IClJl upp .al henni
hlýtur lið Iprelli, ,jeu undlnstaða ItjðrnarakípllllIQ;lin!
oe: andlC;K1 lifsins; að ðll lil&lW hali unlkltrral þl/í
(~ðan e1dgamlæ ~.UlelinIIltlp\]llgill i. jörðinni I.~ðíll
niður) tlerið Jaga um sljl'ttlbarJittu milli. kiiit.ta 02:
kirgaðra, yfirs1jella 0E undintjeUa; all þUli baritla sje
"u komin" það. stig, að undirokið •. stjl'lItn (&eigl'
lýðutinn) geti ekki I~að sli undan oki ytilioljettarlnnar
(borglrlstjettarinnar) án þe'll Ið loaa Ilt manniyn1ð
Uf IlI:ðingi kÚilUl1arlunar og al}e1taba(iltunnar - alt
þt.1I1 hl'lif Mux einn 11'111i ljós.')

I) (formllanum Iyrtr eDiku þýllini\mpl hefi jeg I~ril:
að; )LöniU Iyrlr 1645 verum ~Ið þe&1t báðll •



Jeg hefi iður ort lýsi þeuu yfir; en aá CI:. t.fnmftt
nauðsynlegt, Ið 1i.11 þið fyliia 4varpinu Ijtllu,

~ engrll.

lll.
Siðan iCi "nitlði þið, sem hjer fer á undan, hellr

það Iramið I Ij.x, að elln vlntaðl þýska útgáfu .f ~_
varpinu, (Ia- hitt og þettl við borið þvi viðvilrjandi, sem
hjer verður Ið legja frA.

Önnur riinnt&h þýðingin - eftir Veru SUlulitsc!l •
- kom tll I Oenl lSB2. forltl"a þeirrar þýðInga:
sl.:r/Fuðum við Mlrx. Þvi mIður hdl jeg ~lajað bind.
ritinu og verð þvi .ð þýð. bann ur rrl~IlCSku; honum
fer varla tr'llJ \lið það. FonnAlinll IJljóðlðl lVO:

~fyrtll rúnncsh utgáfa.n 11.1 ,A.,..arpf lromfllÚllbta.
lIokksinl~ , þýðingu &1o:úninl kom úl rjell eftir 1660
, prentlmiðju bl.ösin. ~Kololro/.. Pirlr Vnturlötld gal
rd~ne$\c út~ífa þem rit, i þeim tfma ekkert gUdl
annað haft en bóknlel1l~gild.i. Nd Iten~t þesSi skoðun

leiðinni Ið þessari Iliðurlltöðll', um að min" ílili er
ellll. mikil frlmlðr I söiluvillindum elns ci Datwlns-
kenninR;in''I nillúrull'isil1dunuDI. Að bve miklu feyll
feg hdöl unnið sjilfslælt I ÞCs.5uefni .'nit bók mr"
um .Ubkjör lo'erka1jðslns I Engfandi •. Þegar jeg
hitli MIJ'X aftnT i BtO$~l voriO 1345, Vlr hana UI
rull$ kominn að þenari llfðurslöðu og Ikýrði hill"
fyrir mju i jaín glð&:~m orðum OK íee hefi hjer
aotoð.

i~
.'Ii I""",. 5''',,; ••H1þ"•• ril" ,Abtoð. 'om"·
.inislll iii framJÓknuflokkanna., sýnir but, hverN JllIa
úlbrelðllu verkalýð~brc:iliniID ha.fðl, þei_r þið '.r Il"elið
lil i fyr1f. &.inn (janúar 1848). Þar Vlntlr einkum RÚ6'
land og .Banditildn, R4uland Vit þ' dðuta, h"allda
vígið sem aHurhlldlð .ilt! IEvr6pu, og 8111darlkin 16ku
~ið þeim verkamonnum, sem ekld komu~t þlr fyrlr.
,,"", þ,u' lönd Ú" E"óp" I,n. h""n"m og k"p'"
no al benni iðnaðarvðrurn:tr. Þau virtust þann1i" hvort
.t linn hUt .hdstl1 .'o>ð'r rikjandi þj6ðfjdae:~lipulll[l

; ~,,:~:;" er orðle ,''''''d b",tin •. f N"'",·Am,·
riku hefir úUlytludulrlumurinn \'Ildlð slíkum riu-
frlmförum ( akuryrkjunnl, að juðeillendurtJlt 1 l! ••répu,
hll!ðl st6fir OK smáir, !!iiia I !\Iliu fangi i 'ilmkepninni.
Af !Ömu htæ:ðum hefir stóriðnlðurlnn þu orðið fær
um að hagnýta Sjff luðlindir Ilrldsin. I SVO rikum
mæli, að lðnaðaralrll:ði Ve~lur-.Evrópu hlýtur að tak.l
enda innan l"lcammL En I.lmUmis Iklpa þusu breyt·
In~ar byltlniarötlin i Ameriku !i~IIr1.Sm:lbzlJdtnnlr,
sem hlla verið helsta stoð núverandi tlj6n1ll9kipullgtl
i Amefi~lI, þola ekki slmkepninl við stóru Ilndbtln-
aðarfyrfrhtkln. f fðnaðarhjerullunuDI !..:tlllut 6trtlleaur
auður I eln$(aira manna hendur, Og Örciill.lýðurinn
þýtur upp.

litum' Rússland. f byltingunni 113413-1841) akoðuðu
fttl einlsta flnVlJd!],:(Inung,m[t heldur 0Ji: auðmenn-
irnir i Evrópu það sem einu björgunarvonlnl, að Ruu-
land skærist I leikinn og beldl niður 6reigalýðinn, sem
ur Ið vlkn.1 til m~vilundaf um mátt slnn. Rú~nkeii-
ui I'lf alment vlðulkcndur forin~ allurh3.ld~lnJ. Nú
lifur bann I OatBcillnl $till hetjaIll[I bylti"illmannanlll,
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ol ~l1..,l.nd. er orðið IQrYfgl byfllnrlrh~IiItl'.II1I\U i
Evr6pu.

tilutverk Komlllunflf.ahlUpllnS Votr að IÝII þYl ytir.
að dagar borli:iIlIraJega eigllllll'jeti.triol Y2rU I.llldlr. en
i RÚlIllandi er IDcirihluliul\ af jörðinni ennþi sameIi"
b.:ndlnnl, enda þótt bOfgaraJegi 'Irðclgnarrjelturinn
tle l>tílar larinn að (erl vart við sig: og auðvaJdina
fleygi lram.

Alt .,eltur nú j þcuu: OetUT UlI1efgtl rúuaeskll
bael1dll1h8. " jðrðilllll, þessi tllirlilð gamli umt-l&"llf'

Ikiplll.~inll, breYlilt i lcomtmini5ml án .Ilrl IIlllliltlitl.
CtI. mOlll RúlI$1411d.ð &linga sðrtln aötur þrdunu',
innar og VeIIlur.ev,ópa i'

Eina nMið, um h~t er mð f:cfa eini ol nú Itlmd-
III, er þellil: Ef bylthr2in ;: 1;:a~I.IIlldl verður uppha.f
vukalýðli-byllinearinnll I E."ópu þmnig, Ið biða, taki
höndum aaman, gelur nmelg" r'Únnuku b.:ndlnnl Ji

jörðinni Orðið byrímlar$tlilð I þr~n "'ommúnism:l1lL

Um •• ma leyli kom úl ný pcSlsk þýðilljl i Genf:
Mlllifetl kommuniltyclny.

Ennfremur kem út nj dðn$k þýðil1ll: r .Sol:I •.ldeno-
knUsk Blbllothek, Kjöbl:nhavn t8æJ.·. ÞWImiður er hlln
tkkl fullkomin. Nokkmm setningum, um virðul haf.
wCfið þýðandanllm (II erfiðar, er ,Iept, og vlðsyejl.t
mli "Si' merki um Iljótfrrní. Pað er þvi leiðari, þegar
Ifuður ~II:I"á öðmm hlutum þýðinlj:arlnnlT, að verkið
f1ef.11i:gelið orðið ígiléU, með ofllrlillð meiri w"ndvlrJml
Jri þýðandal1!; h.illu.

1886 kom ut ný frönllr þýðiIli" í ,le Soclilli'tc~. P.f·
ii; hun U Iii besu, tem enn heltr Ijell.

1~

Sam. ir Irom ut spölllilk þýðing I blaði einu í Madrid
,EI SOlialisia.. Síðar illT hún biti lem bækline:ur;
Manilulo del Pundo Coæunteta PII Carl(l' Marx .,
P. Enael~ Madrid, AdminiSlnclon dc El. Sozialilta,
Herrw:r Cortéll8.

Til gammI. ,\.;al þeu e-ellð, að 1887 Vlr bókaú1lrer.
oIllda nOklnunl i Konllanlinópel boðin lfmenllk þýð.
inK 'áVlllpillu. En hann þorði dki .að prenta ritið
með urni Mal";l\",og lór Frlm Ii wlð þýðandi nn, ~u'lhanI!
nefndi sjilfan !Iii: sem hðlund. Til þe$S Ylt þ6 þýð·
andinn ek'lI JbllleaUf.

Fram a.ð árinu 1888 YIT I Ameríku I!Piin lÍftlðAnle-2
ú1ilÍla til II hvplnu. Hinhegu hölðu margir 8111e-
rfakar þýðingu þegar verið prentaðu i Englandi, en
þær woru mtirl eða minna nngu og Ó ••alldaða.r. Lolrs
1888 kom "Iiiný, vömlllð þýOloi dth V[II mínn Sllmuel
t.\OOle. Áður to hún vu prentuð Iá:lium ",ið hana yfir
umelEinlegl. Kve-rið heilir: Mlnilesto of the Comm-
unist PllllY, by I{arl Man: .and frederick f'.nlltlS. Author:
ired Engliih Tnmllltlon, edtted and eneotated by Frede-
rltk Engels. 1388. London, William Reeves, 185 fleet II.
E. C. NQIo:"\ru.ral athUi.18tmdunUlll htfi jeg lekið upp
í þesll ulgifu.

A",pið .Ii sjer þeli:"ar IÖgu. ~eRIf það bidisl t fyula
sinn .••.ar þvi tekið nltð 1Öíllluði mildum d br.autryðj.
endah6p .••ísindale&l wsl~ljJmall$. ÞeUa mt sj •. , þýð-
Irlgunum, sem taldar eru upp i Iynla lormálanunr. fn
Þit!i&r afturhaldið nlðl yfirhöndinni eftir 6sigur vcrka-
liðsius 1 Pa.rI,. I jllni IMS Iór stux 10 btil minni j

þvi, og lok. vu það með öllu bauneð, emr að döm-
urinn hEllði ~erið htðlnn upp ynr koltlmónlSlunum IK61<1
i nóvember 1852. Ávupið sætti sðmu oÖrlögunl OK werb·
'ýðlhreiHne:ln, sem valIDall hliði i fe.btúltbylllnlJunni,

2
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Þei"" ver<hljðurinn r f"rópu halðl wnað nýjum
króllurtl 111 lirlÍ~r" ytitSljettina, Vat AIÞlóðaumband
vcrkam:annl. stofnið. Takmark þesa \'.r Ið IIfal öllam
Vl!rkamönnUl11 I Evrópu og Amuiku umm undir ellt
merki. Þllð glll þvI ekki Umf" .sIa- að grund"'alllr~l.
um áv.arpIIRli. Stefnuskra þeas varð .00 I'(:rI svo rám,
að ensklr Tradc Unlonlsbr, franskir, belgiskir, rt.laktJ
og sp'n.Skir ProudhQlll$ldr, SVOot. áhlngendur Lus.llc
í ÞÝllkallndi'j (du aðhyltt hana, "lIiT, jaln vel B.tIln-
ln og ItjómleYllngjamlr, viðurkendu, að Mlnr hefði
leldst moei$lar:tl<!ga að ~mj. slefuu,trl Alþfóðnam-
band.ins. Mlrx ebðiat ekki um, að þetkin~l1oe rt,nslan,
$em "'erklljðlJrifln eíu: dl" lið öðlu'! i ~riginlqri
starfsemi og deilum, myndu sllna honum öllum um
stefnu Komll'1úniri .•"'arp~inJ. HaralIn gegn auövald-
Inu, ósigr:unir jafnvel frtmur en "lgrul1fr, blaul .ð
lIýft. verklmönnlllJl surt II. hvílu, hve glgMI'UI undrl.-
lyfin gömlu væ-u, o~ hv.•O UI þUl þyrfti að lou. verka-
Ijllhln al Idalanum. Og Marx $iljaUAðist þu ekki.
Verhlýðurinn >IU allur aunar 1874, þegar AIÞlóða-
umb.ndið hElli að duf., en 1664, þegu þið !ilf
stofnið. Fyrir stetnum peirTl Pl'oudhoM r I'ÓltlonSkll

lðlldunurn og U$$llllc i Þýskalandi VIT hver ,iðinUf.
AHurhlldsBOnlU verkalýðsfjelögunum I Englandi 1111'

jlfnvel !ilO íram b.rið, að tundaRtjóri þeirra' Sweusea

\9

1881 ell ugl: .Sdlíllilmlnn' ·mellnlandlnu er ekki
leaaur neltt 8!'glli!'JiUrlokkar augum •. Eu wel[lnl.tndt-
lÓIillitminn l1ðbl'ltllt þá nær eingöngu kenningAr
I(QmmÚnIIWV1Il1lSlnl. Þannig end.urspeglar IIgl. -þe •• -
arar bókar að nokkTu leyli sögu verkalýðsbrelllnill.r-
InnlU' síðan 1848. Nli er hún vafalauri útbreiddutl'l og
alþjóðleg ••.ta ritið, tem til er, I öllum bókmenlum
5Ó&lalf.mlln~. Merki þess ef n6 haldið uppl at mðra;um
miljónul'Il verkl.mAnna ( öllum löndum l.ulItan úr Siblrfu
og: YC:Itur i Kaiilorn[u.

Þe(lr þ.ð kom út, heiðum við þ6 ekKi mitt nefna
það Sdlfall.Wvarpið. ~Sósiadi'itar~ þýddi hent árið
184'1 . .Annara~:n .ihangendur hinlla ým;.u kerfa hug-
"'UUÓllaliimans. -einkum Owenlslar i E.nglandi ~
Fourieridar I Fr.U..Iandi. Þó •.•orl.! beggja dagar þl þeg-
ar taldir. Hin!'e~lr alakanar þj6ðljelapskoUulzknar,
lem vildu I~k.na þjóðfje1agsmelnHmdirnar með hinum
og- þessum undr.lyfjum ill þess að róta við 3uðm.go-
inu OK gróðanum. Hvafirtveggja stóðu utan lIerkalýlll-
hteifing.rinn.r og kusu heldur að leita SIYlkI bj!
.mentuðuc 'Slldlunum. Þeir :Ii m~al lIerbm.nna, »em
aftur ! móti Vonl unnlzrllir um, að pólitisl:: bylting
vzri mlf.ð ollu ófullnæ-gjl.ndl, og heimtuðu umekðpu"
all ÞlóðfjdaglÍns, kölluðu $ig þ:i kommlin.ista. Kenn·
inglf þessar voru all 'IÍIU með öllu Óþr~hðar. en þó
nÓiu ,terkar til Ið vekj. upp hugv!tllkomt11únilml·
e.bell I Frakklandi (.ikariskh komml1nilm.ann) 0&
WeHliniltefnuna i Þýskalandi. ~la1isminn var 1847
OOr,ilralel[ hreiHn~. kommúnilminn ~rk_Iýð8hreillnl·
S6líllilminD Ull. að minita kosti á meginlandillu, að·
gang III Jðllun ytir~Ijeitarinnlr. Um xommlÍnlsmll1l1
(II IlIkl ekki komið til mill. Og þar eð vill verum,.
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!>ellar þA orðnir vissir um, .að vcrkalýðuriall yrði ið
leyn :iiI[ IjiUur~. gitum við ekki verið I net I.um efa
'" Þ'" hvert n,ln" >tU ' ••• "., O•• i.'n ".",
okkur eUI heldur douið i hUi að ICKlI:ja þclll Dahl
niður.

~Öreiiar , <iIlUDI löndunl, I$lmchtlJI le AðelllJ &Ihl'
raddir ,vöruðu, þ~ar við ljclum þetta heróp gjalla
fyrir 42 hum siðan. hð Ylf rjett .iður en byltine!n
hól&t I Pari! og Öreil?;llýðurllln heimtaði rjett sinn. ~
28. september 1864 nmeinll.ðist ölcI(l.alýður !JC.1r1

VCllur-:Evrópulltldann.1 Alþjl'íðu:amb.ndl verkamanna.,
sem frægi CI orðið. Alþjóð.lu.H1blödið Ij'lft lIIðl •.ð
\illU ekki lengur en 9 ár. En ekhrl •.•.nnar betur Hl
c:illmill dagurilln 'i dai. :að hið eilíF. ~"'mbllJd. OrC!i'I'
liðsinio í öllum löndum tilir og er þróttl1lci'l u nokkru
sinni f)T. Með.n leg ,bi'" þUlir linur er ðrei~.ljður-
inn I EYrópu og AIt!c:r(lcu að h""A lið silt, sem i
f)'rsta. sf"n he1ir IIefið dr~l[ið SlmlD ulldir eitt merki
til Ið berjaat fylir næ••.• I.kmlr~nu: lðgilldina:u áUI-
Ilundllllnnulimlnl, st:1Il þt:gAr var krallst , fundinum
í Oenr 1889. O"il,lIlnn i dll nlUll. lIýna auðmönnum
og jarðeigendunI allra Iands, .ð ðrdgalýðurlnn er þe,-
ar sameiniður.

Vterl nu aðdnl MAn: hitt iii þess að litli notið
þeilluu IIjónar með mjer!

lo!l!ll)ll,1.rtllÍI3;(1.

:J. rSngeÞ;,

Ávarp
Kommúnistaflokksins.

Alstaðar I Evrópu hefir slegið ógn og ótta á
valdhetana. Orsökill CI" útbreiðsla kommúnismans,
Heilög ofsókn tl" þegar hafin gegn honum. Pálinn
og Rússaktisari, Mefb:mich1) og Guizot2), franskir
vinstrimenn og þ)uir lögregluliðar eru þar allir

samtaka.
Hvar eru þeir stj6maranJstæðingar, 9CII1 clki

hefir ,,,;ð Utl,úð,ð lyn, það, að þeir væru Kom"
múnistar? Hvar sá andstæðingtflokkur, sem ekki
hefir borið bæði róttækari flokkum og afturhalds-
sömum sl~órnarfylgifiskum hið sama .ii brýn?

I) Áhrifamet.H IljÓfnmilamlður A.u&hmíldl og jalnlld
_lIrlU' EVlópu .t fyrri hluta 10. _ld,r,

') N.lAkunnur ugtllræðin~r og ,tj6rnmálullaður I
FraklrhlJldl. Var forutlisrfðherra. þtjlr febnla!'-
byIti~ bólsl.
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Tvenl verður j þessu sjeð:

j fyrsta lag; n.ylbs' öll ,Ijó'na",öld r Evrópu
til að viðurkenna kraft kommdnlsmans .

í öðru lagi er lími til þess komill~. all kom-
mÍtnisiar 5kýri Iyrlr öllum heimi skoðanir sínar,
takmark og tilg:m", og hnekki öllum gtæhasðg-
um, sem ganga um kommúnismann. með yfirlýs.
ingu frá flokknum sjálfum.
i þessum tilgaltgi hafa konnministæ- frá ýmsum

þjóðum salnest saman I London og sameinast um
ettírfarandl yfirlýsingu, sem birt verður .i ensku,
frönsku, þýsku, ítölsku, llæmsku og dönsku.

Auðmenn og öreigalýður.

Sagan hettr á umliðnulII öldum \lerið saga Ilm
stjellabaráltul).

I) Þ.~. Ill. s. ,itað. lIagan. 1847 nr fOfllaga Iflannfje-
lagVIn.I, Þí6ðII~IJ.gu.iipul:l.i'iO, :iðut lIU&ur hólust.
með ollu óþekl Síðan hefir Haxihamtll llPi1lLötvað
u.me.lgnankipullgið t jörðinni í RÚiSlaadi. of Mau-
rer s9nl fram á, að Illir þýsku lettbállwnir h.f!
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Frjálsir menn og þrælar, palrisíar og plebejar,
aðalsmenn og ánauðugir bændur, meistarar og
'Sveinar; f stuttu niáli, kugsrar og ~úg.ðir hala
altal staðið önd verðir hvorir gegn öðrum. Þeir
hafa hið 6&!itna baclUu, ýmist leynt eða ljöst.
Endirinn hefir ein:tll orðið sá, .w þjót'lfjela$l;-ið
hefir verið Urn$~3pað með byltingu, eða baðer
stjcttir liðið undir lok.

fyr .í tímum skiffist Þióðfjelagil) i ýmsar stjettir,

Prepin í þj6öijelags.stiganulIl voru mðrg og ólík.
i Rómarikí hinu forna voni patrisiar, riddarar, plo-
bejar og þrælar , ii mtðördunum Ijensaðalt, Ijcns-
menn, meistarar, sveinar og ánauðugir bændur i
auk þes6 albrigði innan hverrar stiettar.

. Borgaralega þjóðfjelagið, sem reis upp á rúst-
um aðals.skipulagsins, befir ekki útrými stjettamun-
inum. þ,ð hofi, aöelns myndað llýj'\ sljelli, i stað

upprunalell lifað við samskonar rignarrjc:tt á jörð·
Inni, Smhamln hefir no unnul, ,ð S3.meignar·
$Idpulagið hefir Uppf\lull.leg3. verið úlbreill í öllum
gamli heimlnurn, hi Indlandi til Irl:mdl. Vlir sam-
neyti og a1ilöðu lllalm3t1na' þUllu skipIlIagi hefir
Moraan brugðið skær\! ljósi með nnn»óknurl1 &in-
um i kynkvlslulI.um og Ilöðu þl!'iul Innan ætt-
bilblns. SIlHling þjóðfjrlae:.in$ I stjettir kemur Iynl
uPP. er þeill allIlla samelgnarskipullll' liður lindir
lok. (Engeil.}
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hinn" gömlu, ný kúgunarskilyrði, nýjar h.a.rdaga-
aðferðir.

En eitt einkennir nútimann, tímabil borgara-
stjeHarinnar. Hann hefir gert sljetl3Skiftinguna 6.
brotnarl. Þjóðfjelagið skiitist meir og meir í tvo
stóra, fjandsamlega llokka , tvær algerh::ca and-
stæðar sljettjr: auðmenn .og ðreigalýð. \

frá ánauðugu miðaldahændunum komu borgar-
arnir r fyrstu verslunarbæjunum. Þar liggja rætur
borgarastjettari tlnar .

fundur Ameríku og sj6lcidannnar Iii Indlands
opnaði borgarasfjettinní nýtt starfsvið. Markaðurinn
i Suður- og Austur-Asíu, landnámið í Ameríku,
vOruskiftin víð nýlendumar, vöxtur framleiðslunn-
ar og aukning gjaldmiðilsins urðu undirstaða nýrr-
ar blömealdcr r verslun, siglingum, iónaði og sem
með V<lxnlld~. hraða: gróf ræturnár undan gamla
aðalsskipulaginu. I)að harði fyrir löngu lifað sill
besta.

Handverkið. sem rekið hafði verið á aðalssetr-
unum og síðar í gildunum, gat ekki fulln~gt þörf-
inni, sem óx Ilm leið og nýir m arkaðir opnuðust.
Handiðnaðurinn kom í staðinn. Oömlu meistar-
arni, urðu að víkja fYl"k nýrri stjeft, sem tók iðn.
aðarreksturinn i sinar hendur. V~rkaskiflingin milli
gildánna hvarf, og verkaskiftillgin innan verkstæð-
a rma kom i hennar stað.

En markaðurinn stækkaði og þörfin éx, Hand-
iðnaðurinn varð einnig ófullnægjandi. Þá ger-
hreyttu gufuaiHð og vielamar ðllum iðnaða~-
inum. i stað handiðnaðarins kom stóriðnaður nú-
timanS. I -stað -smáiðnrekeOl..bnna komu iðnaðar-
kongamlr, yfirboðarar heilla berskara af verka-

mönnum, auðmennirnir,
Markaðurinn, sem þegar eftir fund Amf'rfku

hafði vaxið geysilega, er nú á sl6riðnac'laröldinni
"rðinn að heimsmarkaði. Hann hefir valdið stór'.
rcldustu breytingum f verslun og samgilngum,
hæði á sj6 og landi. Þetta hefir all verkað h•••.að
;\ annað. JafnhUða nsaframtörum á þessum svlð-
um, hefir st6rborgarastjeltin náð meiri blóma en
nokkru sinni fyr, auður hennar aukist, en allar
miðaldastjettimar míst áhrif sin að sam!! skapi.

I}annig er borgarestiettrn til orðin fyrir langa
hröun og st6rielda.r breytingar á Framleiðsluaðferð-

um og samgöngutækjum.
Jafnhliða því, að borgarastjettin þr6aði$t, uxu

einnig pólitísk áhrif hennar. Á btömaöld ljene-
aðalsins var hún undlrokuö stjett. Fyrsti pó1itfslli
sigurinn var fenginn, þegar miðaldaborgirnar öðl-
lIðust sj<ilfsvöm og sjálfstjórn. Sumstaðar urðu þær
óháð lýðveldi. Annarsstaðar voru borgararnir við-
urkendir sem þriðja stjeHin samhliða 'klerkalýð og
aðli, en urðu þó að bern aðals~ttabyrðina. A
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sl~ttaþingum ha.ndiðnaðar.ttdarilmar átti borgara-
etjettln f cinbegum erjum við aðalinn og van"!
brátt helsta stoð einvaldskonunganna í baráttunui
við hann, Stóriðllaðurinn og heimsmarkaduriun
fullJlOmnuðu sigur hennar. Elnveldlð leið undir
lok. Þingstjórnarskipul.agið kom f þess $Uð. Það
hefir gefið auðvaldinu öll nið f hendur. Ríkisvöld
vorra tíma eru ekkert annað en nefndir manna Iii
að annast sameiginlega hagsmuni störborgarastlett-
árinnar, auðvaldsins. X

Þessi stjett helír i eögunní bylt öllu og breytt.
Hvar sem hún hefir náð völdunum, hefir hún

rifið niður gamla IjenS5kipuI3gið, 311 það be$ta
og fegurSta, sem þvi fylgdi. Hún hefir miskunnar-

laust slitið öll þau bönd, som I"'gdu saman yf".
menn og undirgefna og ekkert annað eftir skilið
en tilfinningalaus hegsmunaæmbðnd og köld pen-
ingamál. Með iskaldri eigingirni hefir hún eyðilagt
draumöra dcltréarmanna, slölct eldmóð og áhuga
riddaranna, kælt angueblíðan innileik smáborgar-
anna. Manngildillll h~fir hún br~yll í peningagildi,
lrelsisskrám miðaldaborganna. i samviskulaust versl-
utll\r1relsi. Störborgarasijenln hefir f stuttu máli
flett burtu þeim hjúp, sen hingað 1'1 hafð' hulið
undirokun lægri stjettanna. Sjálf Ije:flcttir hún þær
og undirokar á hinn opinberasta og óiyrirleiúlasta
háH.
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Hún hefir sviil burtu leyndard6msblænum af
öllum þeim störfum, sem áður voru mesl f há-
vegum höfð, HUll hefir gert lækna og lögfræð-~:;-;:;=.::..S~~~m~ís'nd.menn að launudum

Auðvaldið hefir ræni fjðlskyldubandið öllu hinu
hlíðasta og besta og gert það að hreinu hegs-

munasambandi.
Auðvaldið hefir sýnt, hvílíkur feikna stepings-

skapur hefir átl sér stað ~ fyrri limum, þrátt fyrir
',ll a'rek$"trlin, sem gert hala miðaldirnar aftur-
hahlsrnðnuunum aðdéanlegætar. Þvi' sjlilft hefir það
fyrsi allra leitt í ljós, hVilð mannlegur máttur megn-
ar, Hvað eru egyplsku pýramídamir, rótnverslcu
veruslelðslurner og gotnesku kirkjurnar i saman-
htJrði við þess furðuverk? Hvað eru þjóðflutning.
arnir og -krossferðimar á við hf'imsferðir þess?

Áuðvaldið getur ekki lilai'! öðruvísi cd að skífta
i sífellu um framleiðslutæki og: ftamlcið5luh:.Hi
UI( bylta þannig aftur og: aftur öllu þjóðfjclags-
-'Jcipula.ginu. Það hafði aftur á móti verið lífsskil-
yrði allra fyrri iðllaðarstjetta, að framleiðsluaðf~-
irnar hjeldust óbreyttar, Einkenni borgaralega Uma-
hilsins eru þvf sífeldar gerbreylingar á fr.Imleiðs.lu-
sviðinu, og ævarandi 6kyrð og óvissa f athafna-
lilinu. All hið l"T3.mla og rótgr6na, ásamt öllum
betm hugmyndum og skoðunwn, sem þvi fylgdu,
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liður undir lok, og hið nýja rireldat, :iður en
nokkurn varir. Allir helgidómar eru saurgaðir,
Mennirnir neyðast loks til að lita á Itfskjör s!n
og: afstöðu til .ll:nn!ra óhuldum augum.

Þörfin fyrir nýjlln markað hefir rekið Ð.uðvaldið
til þess að Svæla undir sig alla jörðin". Alstaðar
verður það að smeygja sjer inn, til þess að sfQfna
ný í.•ið$kiflasambðnd.

Auðvaldic'l hdir með heimsmarkaðnum gert fram-
leiðslu og neyslu alþj6ðlcga. Það hefir, affurn.lJds·
mönnum til mestu skelfingar, gert iðnað hverrar
Þió&r báðln erlendum markaði. Eldgamlar þjóð.
legar iðnaðargrtinar líða undir lok. I 51.1ð þeirra
10m •• ðrar nýjar, sem eru Iíh,kHyro; lyrir .11"
menning:upjóðir. Þær vinna úr hráefnui:n fri hill-
um fjarlæg ustu j!l.rðbeltum, og framleiða ekki ein-
göngu vörur fyrir heimalandið heldur og fyrir a.1l-
an heiminn. f sLlð gömlu þarfanna, sem eiH land
gal fulln •• gt, kom. aðrar nýj", sem ekki Jóla sjer
nægja minna en afurðir frá öllum löndum. fJjóð
ir, sem áður voru ~iálftJm 5jer nægar og öðr-
um á öllum sviðum óháðar, verða nú að leita
hvtrj2r til annara og taka upp hin margví&I~lu
viðskiffi_ Og dbr efnislegu framleiðslunni hr sú
andlega. Hún er einnig að verða alþjóðleg. And-
leg verðmæli cir1$f;lkra þjóða eru að verda sam-

eign þclrrfl allra. Á þessu sviði getur engin leng-

nr án annarar lifail. Þjóðarb6kmentim.r venh
bcímsbökmentlr.

Með bættum fn.mlri&lu- og samgöngutækjum
hcíir borgara.sljetiiu breitt menninguna t1I á. meðal
allra þjóða, einnig hinna fjarlæguslu. Lága vöru-
verðið er besta vopnið hennar. fyrir þvf standast
hvorki kinversldr múrnr nje útlcmlingahatur. Berg-
:lrnstjetlin þröngvar öllum þjódum III að taka upp
siua framleiðsluhælli; að öðrum kosti liða þær
undir lok. ÞEr verða að veita menningunni inn í
lillld sín, það er að segja, gerast borgaralegar.
l\orgar&Stjettill sKaPi!" sier, i stuttu rnffi, heilan
heim f sinni mynd.

AlIðvaldið hefir lagt sveitirnar undir yfirráð bæj-
anna. Það hefir skapað risaborgir, aukið ibúatölu
þeirra óskaplega. i hlutfalli við fólksfjölda sven-
anna, og lostið með þvf &a'g manna. af Illa.fa
ItCi~r fásinnu, sem fólgin er i sveitalifinu. Á
sama hátt og það hefir gert sveilinW háðar bæ]-
unum, hefir það líb lagt viltár og hálfviltar þjóð-
ir undir yfirráð mennlngarþjöðanna, bændaþj6ðir
undir borg;uaþj6ðir. Austurlönd undir Vesturlönd.

Undir yfirráð auðvaldsins tekur tvístruuin ,{ fram-

leiðslutækjurn, eignum og fólki meir og meir enda.
Fólkið flykkist I borgirnar, framleiðslutækin og ei~-
irnar safnast á fárra manna hendur. Óbjfuæmileg
i1.Uctðing þessarar þróunar var sameining pólillska



valdsins. Hjeruð, setn áður voru hvert öðru óháð
og höfðu hveri aína hagsmuni, lðg, stjórnarvöld
og toJlakerfi, hafa nú runnið saman { eina heild.
eina þjóð, með einni stjórn og einum og sömu
lögum, til verndar ærneiglnlegum hagsmunum auð-

mannanna.
Auðvaldið hefir á þessu hundrað ára vajdatíma-

bili sínu skapað stórfellglegri framleiðsluöll en allir
fyrri Hmar. Á þessum tíma hala mennirnir lagt
undir sig: náttúruníl, fUIldið upp vjelarnar, elm-
skipin, [érubrautimer, srmann, lært að nota eíne-
fræðina I þj6nustu iðnaðar og landbUnaðar, rækt-
að upp óhemju landflæmi, gert árnar skípgengar
og fyJt jðrðina af fól1tL Hvenær myndi fyrri kyn-
slóðir hafa órað fyrir því, að önnur eins risaðfl
byggju i skauti mannfjelagsins?

Vjer höfum þá sjeð, að rætur borgaras(jdtarinn-
ar er að rinna í Framleiðslu- og samgöngutækjum
frá Iím~m aðelsskípulegsine. Á vissu þróunarsligi
þessara tækja rálrusl 8 hagsmunir þeirra, sem át1u
og þeirra, sem framleiddu. Framleiðsluðllln sættu
,ig ekki lengur við þ{ úthlutun afurðanna, sem
tfðkaðist hjé aðlinum. Með öðrum orðum, eignar-
rjettur aðalsins var ekki lengur sa.mrýmanlegur
vexti og viðgangi Iramleiðsluaílanna Hann lagði
bönd á,þau, bönd, sem varð að sif ta. Og berg-

IrtStlettin 61f:it þau.
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Þ.á rann upp öld frjálsLJ sarnkepntnnar, með
Il~'íþjóðfélagsskipulagi, sem henni hæfði, fj.tma~
Io.:l-.'Uog pólitísku alril:ði auðmannanne.

Nú endurtekur sig svipuð breyting. framleiðslu-
hættir, eignarrjeltur og alt skipulag borgarastjl!!ttar-
ilmar með öllum sínum stórkostlegu framleiðslu-
og samgöngutækjum eru eins og galdramaðurinn,
sem ekki rjeð lengur ,.ill andana, sem hann hafði
særi fram. Á seinustu áratugum hefir S3.g1 iðnað~
arins og verslun arinnar ekkert annað verið en saga
nm uppreist Iramleiðsluailarma gegn -skipulaginu
OJ..: eignarrjetti þeim, sem er lífsskilyrði fyrir borg-
urastiemna, vald hennar og viðgang. Það nægir að
nerna viðskiftakrtppumar, sem koma a.ftur og aftur
ml>ð slíkum ógnum, atl .all auð veldsskipulagið

nötrar. i vlðsklttakreppunum eru ekki einasta feikn-
ill ull af aiurðum heldur og af framleiðsluðllum
\·yðilðgð. Kreppumer eru einskonar Þíóðfélagsmein,
-em enga fyrri kynslóð hefði órað fyrir. Fram-
lciJslan reynist of mikil. Og þó er ástrndið eins
Ol-! i hungursneyð eða styrialdarhörmuagum. Iðn-
.1~lU· og verslun virðast ætte að Icggiast r kalda
kol. Hversvegna? Vegna þess, .að auðmennirnir
komast að raun um .• 30 þeir ha.m UTIII-fð yfir of
miklu á öllum "Sviðum, matvöru, iðnaði, verslun og
menT1ingarlækjum yfirleitt. Peir geta elOO lengur
lIul.1ð framfeíðstuörtln, sem þeir ráða ~fir, sjer i
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\ag. Þau ••.u vaxin þe;" ,f;, höluð. Þei, verða
að I~ia bönd Ii þau. En séu böndin ekki nógu
sterk, er eígnarriettur borgarastiettarinnar f voða,
all kemst f uppnám, og auðvaldsskipulaginu ligg-
ur við hruni. Auðlllenninlir kunna ekki lengur ad
hagnýta Iramleiðsluðllirr. Þeir standa þeim fyrir
þrifum. Hvernig ylirsUga nú auðmennirnir jrepp-
umar? Þeir eyðileggja framleiðsluöfl I stórum stíl,
leggja undir ';g nýja markadi ogo noíræra sjer enn
betur þá gömlu> [ hverju eru þá þessar ráðstar·
anir fólgnar? í því. að þeir undirbúa nýjar og
ennþá ægilcgr-i kreppue og minka möguleikana á
að yfirs1fga þær.

vopnín, sem borgarætiettrn beitti gegn aðlinum,
eru nú að snúast gegn henni sjálfri.

En hún hefir ekki aðeins smíðað vopnin, sen!
verða henni að bana; hún hefir llka skapað herinn,
sen! .:i að fara með þau - verkamenn vorra tíma,
ðreigalýðinn.

Að sama skapi og borgarastjettin og allð •...aldið
þróast, eykst Iib ðreigalýðurion, stjeU verkam ann-
anna. Verkamennirnir geta þvi aðeins lifað, að
þeir fái atvinnu, og hana fá þeir þvi eðerne, að
þeir auki auð atvinnurekendanna. þeir \'t'J"ða þannig

að -selja sig dag eftir dag, og eru eins og hver
önnur vara undirorpnir öllum duUungum sam-
kepninnar- og markaöslns,
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fyrir útbreiðslu -vjetanna og ve-klskiftingarinnai"
hel ir vinnan mist alt það, sem ella hefði gert hana
vcrkamanninum aðlaðandi. Hann er- orðinn einn
hluti vjeláriunar, og vinnur dag eftir dag og viku
dtir viku sama ósj~lfslæða verkið, hversu til breyt-
ingarlaust og teíðíntegt sem það er.

og verkamaðurinn kostar ekki meira en það.
sem nauðsynlegast er Iyrir hann til að geta. dregið
fram lifið og haldið við mannlryJlinu. Verð vör-
unnar miðast við IramIeilklukostllaðinn. Svo er og
Lim vinnuna. Pvt andstyggilegri sem vinnan verð·
ur, þvi meir lækka vinnulaunin. Að sama skapi og
vietar og v~kifting ~yðja sjer Iii rúmS, er og
meiri vinnu krafist, annaðhvort þannig, að vinnu-
túninn er lengdur, vlethraðlnn aukinn eða á ann-
nu hátt.

Stóriðnaðurinn hefir breytt lilla verkstæðinu, þar
setn meistarinn vann með sveinum sínum, frisa·
v•.:rksmiðjur auðmannanna. Verkamennirnir eru settir
þar undir strangan aga. Peir eru ekki aðeins þrælar
auðmannanna og ríkisvalds þeirra. Daglega eru
Ilt~ir fjötraðir við vjetarnar, einatt verða þeir að
110130 þrælameðfenl af yfinnönnunum og umfram
Dit af eigendunum sjálfum, auðmönnunum. og
IJCSSi harðstjöm er fyrir þá sök ennþá iIIgirnislegri,
livívirðilegri og "'rari, að markið, sem Inín "Stefnir
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að, er ekkert anllað en fullnæging hinnar fyrirlit-
legustu ágimdar.

Eflir þvi sem nauðsynin á handlægni og átök-
um verkamannanna minkar, þ. ~. a. s. að sama
skapi og stóriðnaðurinn magnast, verður það tíð-
ara og tíðara, að konur og börn laki að sjer vinnu,
sem karlmenn fengust áður við. Atvinnurek~ndun-
um er að verða sama, hvort um karlmenn, konur
eða börn er að ræða. Þau eru fyrir auðmenn ina
öll orðin að verkfærum, mismunandi dýrum eftir
þvi, hve gömul og hvers kyns þau eu.

Þegar vcrkarneöurinn er s1oppi"n frá atvinnu-
rekandanum með sultarlaun, verður hann hinum
hröfnunum að bráð, huselgandanum, -kaupm:mnin-
um, veðnnamangwanem o. s. frv.

Þeir, sem hingað til höfðu tilheyrt miðstjellinni,
sméatvinnurekeuder, smékaupnteun, handverksmenn
og smábændur, verða að öreigum. Orsðkin er ým-
ist sú, að þeir hafa ekki nægilegt Ije til atvinnu-
rekstursins og þola ekki samkepnlna við auðmenn-
ina, eða hin, að nýjar og fullkomu3fi framleiðslu-
aðferðir gera. vinnu þeim Og dugnað lílils virði.
Parmig eykst öreigalýðurinn með aðstreymi fnl
öllum stiettum. .

Óreij.follýdurinn þróast stig af stigi. Hann er ekki
fyr til orðinn, en bacilbn byrjar gegn auðmönn-
unum.
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i fyrstu beriast fáeinir verkamenn, svo samein-
,hl þeim fjelagar þeirra f verksmiðjunni, síðar allir,
~'11I vinna samskonar vinnu á sama stað. Hetpt
Ill'irra snýst I upphafi eingöngu gegn atvinnurek-
andanum, sem þeir vinna hjá. Og baráttan er ekki
"l11as!:t háð gegn borgaraJcga lrarulelðsluskipulag-
illU heldur og gegn framleiðslutækjunum sjálfum.
h·jr eyðileggja aðkomnu vörurnar, sem eru þeim
Il.l·ltulegar í samkepninni. Þeir mölva vjelarnar,
brenna verksmiðjumar, og heimta aftur lífskjörin,
·.•.·111verkamennirnir áttu við að búa á miðöldunum.

A þessu stigi eru verkamennirnir dreifðir út um
I.lI1dið og keppa um vinnuna hverir \'ið aðra,
I yr~i~t fjöldi verkamanna að á þessu Ilmabili, þá
,.,. l);ið ekki þeirra samJyndi að þakka, heldur sam-
lokum borgarasijdtarinnnr, Hlíti safnar þeim I stóra
!lukka til 'að styðja sig til valdanna. Öreigalyður-
mn er þá enn ekki farinn að berjast alvarlega móti
1~,t1-.':ttastjetlinni, Að sinni veitir hann henni lið
1'.'1!1l einvalskonungunum og jarðeignaaðJinum,
S:1~all'cr á þessu tímabili gersamlega lituð af fram-
•••sku borgarastjetlarinnar. Allir ávextir sigranna falla
11I'1I11iI skaul.
. Örelgatýöurlnn vex ekki einungis 3ð sama skapi
1IJ.! i,'naðurinn þróast. Hann safnast líka saman.
I ':Ið eykur honum ásmegin og vekur stiettarmeð-

3·
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vitundinil. Hagsmunir verkamannarma og IffsJciðr
ámjast meir-eg meir, þv( vj(!:lavinmm gerir störf
einstaklinganna svipuð, jafnar launin og l:eklrar
þau. Aukin samkepni auðm.3.nnann.a og viOs*:ifta-
kreppwnar, sem þar af leiðir. valda. :skyndilegum
launalæk.kunum. Endurbætur á vjelunum gera lífs-
kjör verkamannanna ólryggari. Baráltan, sem áður
var- háð milli einstakra verkamanna og acðmanna,
verður að slje:ft:J.baráttu. Verkamennirnir bindast
samtökum méf auðmönnunum' til að tryggia sér
viðunanlcg laun. Þeir stolna jafnvel varanleg verka.
lýðsfieJög til að standast kostnaðinn, ef f hart
skyldi tara. og undir eins fer- að bera ll: uppþolum.

Öðruhvoru sigra ve+amenn: en það eru aðeins
br:iðabirgðasigrar. Stærsti vmntngurtnn r þessum
skærum er ekki sá, að fá upplyltar einstlkar kröfur
heldur efling og útbreiðsla verkalýðssaml3k:tnna.
Þar verða þeim líka að liði sarngðngutækln, sem
stériðnaðurinn skapar. Pau styrkja samband og
samvinnu verlralýðsfjelaganna, og gera launabarátt-
una, sem háð er á hverjum stað, að einni al,
ncrjarstjeUllobarátfu. En s1jetlabarált.a.n er allaf pólitísk.
Borgararnir ii miðöldullum urðu að bjargast við
þjóðvtginl og þurftu marcar aldir til að koma á.
þeim samtökum, sem örcigalýðurinn myndar á
nokkrum árum. Þvf hann hl..>firIémbraunrnar.

Eu þótt verkamenntmlr renni þannig saman i eina
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-,tjctí, er litjetfarba.ndið veikt. og slilnar oft í samkepn-
1111Iimilli þeirra sjálfra. En samtökin risa upp aftur
"/.; allur sterkari, 1n.ustari og voldugri en nokkru
-duni fyr. Pau nota sja- ósamlyndi auðmannanna,
'll!" afla a þann bátt hagsmunum verkalýðsins a
,'Instökum sviðum lagalegrar viðurkenningar. Dæmi
1"-$ eru lögin um tIu stunda vinnutímann f Ellg.

l:lIltli.
Deilurnar innan borgar:'llega þj6ðljt':l3gsins styðja

i1\) IIppgangi öreigalýðsins. Borgarastjettin ii altaf f
1~1.r'áttu, fyrst við aðaunn, siðar við nokkurn hluta
.Jjell:u-inna.r sjálfr:u, sem ekki hefir lengur hag ar
'I\naðufr.amförunum. En einkum berst hún gegn
1I11,lll1önnum allra annara landa. Hún neyðist til að
I~'iia hjáJpar verkalýðsins I þessum vlðureígnum,
ll].; ~erjr haun þanmg að þátttakanda I sfjómméfa-
har.iUunni. Hún færir sjálf öreigalýðnum þekkingu
-,um, þ. e. a. so vopnin gegn sjálfri sjer.

Lnnfremur höfum vje- sjeð, að fjðldi manna af
nit):\udi stjettinni stenst ekki samkepnlna, sem leiðir
ill i;)naðarframförullIun, og sameinast öreig'3Jýðn-
UIII, eð.t verður að minsta kosti að sætta sig við
niu úlrygguslu lífskjör. EIl þessir meon nytja með
:-.jcr þekkinguna inn í herbúðir öreigalýðsins.

Loks, þegi'r stjeltabaráttan er að urslitum komin,
l'y'ksl !WO óstj6rnin innan yfi.-stjeltarinnar, gamla
t:J,;iput.agið gengur svo úr skorðum, að nokkur
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hluti borgarastjcttarinnar hleypur undan merkjum,
og lekur höndum saman við byltingarstjl':lIiT13., sem
ber framtíðina I skautt sjer. fyrrum snerist flöldi
aðalsmanna til fylgi,> við borgarasqettína. NLi end-
urtekur sig hið sama. Fjfilm!\rgir borgarar fylkja
sjer undir merki öreigalýðsine. Eru það einkum
meutarrænn, sem hala aflað sjer vísindalegrar þekk-
ingar á si'lguþr6tminni.

Á meðal allra þeirra sljeHa, sem eru andstæðar
auðmönuunum, éf" verkalýðsstjcttin Sú eina, sem
er byltingarsinnuð í raun og sannleika. Allar aðrar
hrörua og liða undir lok jafnhliða þvi, ;Ið stðr-
illna.lIurinn ryður sjer til nims. E;l verkalýðurinn
vex að sama skapi.

SmáiðnrekcnduT, smAhupmenn, handverksmenn
og smábændur berjast móti auc'lmðnnunum til að
verjast tortúnlugu. I'eif vilja allir halda við sma-
borgarasfjettinnt, Þeir eru ekki byllingasinn;a.ðir:
heldur Ihaldæamir, meira að segja afturhaldssamír.
Helst vildu þe;, snúa straum num ,;ð og leiða mann-
kynið aftur i tímann. Beri svo vid, að þeir fy1t.:'ibyll·
illga.~tefnut1ni, þá er það vegna þess, að þeir sji.. að
þeir eru að verða örejbrar. Þeir verja þ4 ekki nú-
líðar· heldur Iramtídarhagsmuni sína, og skoða sig
þegar sem samherja verkamannanna.

Skríllil\lI, úrþva:Ui borgaralega þjóðljelagsins,
verður hingað og þangað neyddur Iii ai)!a.b. einn
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l~ill i öreigalýðsbyllingunni. Ufukjðr hans g~
uuömönnunum ljeti að kaupa hann i lið með sjer.

Alt líf ðteigalýðsil1$ sýnir, hversu búið er að
~rafa ræturnár undan gamla þj6ðf~e1agsskipulagjllu.
/)I'eiginn á. ekkert. Abtaða hans til konu. og barna
:1 ekkert skylt við borgara legt fjölskylduHf. verk-
:-1I1iðjuvinn:m og auðvaldskúgunin, sem elstaðar er
I,ill sama, i Englandi, Frakklandi, Amerlku og
I'yskalandi, hafa svift hann öllum Þióðerni!5-ein.
k~'llllum. lögin, siðirnir, trúarbrögðin - alt CI'

I,dla i hans augum borgaralegír hleypidómar, ekk-
,'rI annað en sJcilkaskj61 auðvaldsins, 'sk.1paðir til

.1,1 vernda þess hagsmuni.
,\I'" fyrr; )fi"'jcttir trygðu lll,kjör sín með þvi

I') pröogva upp á alt ÞióMie1ag:ið etvlnnusstpu-
I:,~i sínu. ÖreigalýðuriTlIl getur aftur á móti þvi'
;I\kius náð völdunum yfir fr.amleið5JuÖflununl, að
hann afnerni a\l launevlnnukerfið dns og það hefir

"')~"', og .kki einasta þ.ð heldur og .11." e;gn·
arrjctt a rramlelðstcgðgnum. Öreigernir hö'lfaekkert
;111 lryggja. En þeir þurfa að rifa níður fciknin öll

af iorrjetlindum.
AII3r ryrri skipulagsllreyfingar haia verið borner

frum af minnihlutanum eðo að mínsta kosn f hæs
11:11-:,1. En ðrei~"3lýðshre'yfingin bml fyrir hags-
munum Fjöldans, og er borin fram al yiirgllæbndi
meirihluta mannkynshlS. Öreígalýðurinn, Iægste
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stjetl þj6ðfjelagsius, getur ekki losað sig, getur e.kki
Mlast frelsið án þess að sprengja í loft upp yfir.
stjettina með önu hennar hyski.

Enda þótt verkalýðshreyfingin sje f eðli sinu al-
þjóðleg, er hún fyrst um sinn takmörkuð innan
hverrar þjóðar. Öreigalýður hvers lands verður
auðvitað fyrst að ráða nlðurtögum auðuldsins
heima Fyrir.

Vjer- höfum nú lýst þróun örcigalýðsins, hvernig
hann a ýmist leyni cc"Ia ljóst i borgarast}Tjöld við
.!11Iðvaldið aJl til ~S& Hina, að upp lÍf logar og
byltingin brýst fram. Borgarastjeltirmi verður steypt
og verkalýðurinn íesur völdIn.

Eins og vjer hölum sjeð V:iJ' munurinn ll: yfir-
stjettum og undirstjettum, kúgurum og kúguðum,
grundvöllur allra fyrri þjóðfjelaga. En undirokaða
stjettin verður þó að geta neyll fnrm lífinu. Á.
nauðugu bændurnjr- gáfu þrátt fyrir Ije.llsánauðina
orðið meðlimir I bæjarljelðgum miðaldanna, og
smáborg:ararnir gátu orðið auðmenn, þ6tt þeir ættu
við ok aðals og einvaldskonungil að búa. En lífs...
kio. vcna.lýðsins fara versnandi þrá" fyrir allar
iðnaðarfr.amr3Iimaf. Hann verður örbjrgðinni að
bráð, og. hun. vex ennþá hraðar en ibliataJa og
auða.>fí. A þvi er auðsætt, að borg.arastjeHin getur
ekki Ittlgur verið yfjrsljeH. Þj6ðfjtlagið lI2:ttlr sig
ekki víð að hagsmunir hennar ráði lðgum og M.-
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Auðmennlrnlr geta ekkl lengur slj6mað, Þeir
".", ekki einu ,InnI ve" þrælum sínum það, sem
IM'jr þurfa sjer Iii Iífsviðurvæns. Auðmennirnir lifa
:i Ilvi að fjefletta verkalýðinn. En nú er no~ur
hluti hans 5\10 djúpt sokkinn I ðrbirgðina, að þeir
"",,, að hlaupa undir bagga III .ð hald, r herrum
luuru, Þjóðfjdagið þolir ekki lengur yfirráð borg.
m ;'''ljclfarinnar. Tilvera hennar er orðin ösamrým-
11111",.;tilveru fjöldans.

S\cilyrðið fyrir tilveru og yfitTáðum borgarastjett-
mIlIllar er söfl'lut auðæfanna á einstakra manna.
IlI"lIdllr, myndun og vöxtur auðmagnsíns. Ufsskil-
\,,,'i auömagnslns er launavlnnan. Orundvöllur
leuunvinrnmnar- er eamkepnl verkamarmanna. En
lo'lI;L\hrþr6u~in bindur enda á. samkepni þeirra og
I<llllll:lhleysi og sameinar þá i verkalýðsljelðgunum
undir merki hyllingarinnAr. lðnaðarlramfarirnar, sem
1""J.:.1rastjellin hefir mest baríst fyrir, grafa þannig
ILU vilja helmar og v itundar, ræturner undan skipu-
1;'I:i hennar, framleiðslu og eignarrjetti. Auðwldið
I:ll·rllf ~ier sjálft gröfina, Fall þess er jaln éum-
lIyJl1Hlegl og sigur öreigalýðsins.
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ll.

Kommúnistar og öreigalýðurinn ..

. Hver er yfirleitt afstaða komnuinista til öreiga-
lýðsins?

Þeir mynda ekki neinn sjerstakan flokk gagnvart
öðrum verkamannaflokkum.

Hagsmu'nir þeirra eru hvergi f ósamræmi við

hagsmuni verkalýðsins sem heild~r.
Þeir búa ekki til neinar fastar reglur til :\3 móta

með verkalýðshreyfinguna.
Það, sem skilur kommúnisfa frá öðrum verka-

lýðsflokkul1l, er fyrst og fremst, að' þeir leggja
aðatéberslu á sameiginlega hagsmuni verk3lýðsins i
öllum löndum þrátt fyrir allan þj6ðemismun: Enn-
fremur, að þtir reyna á hverju stígi bJlrátlullnar

milli auðmann3n1l3 og örti~alýðsins að safna öll·
um verkamönnum undir sama mer-ki.

Kcmrmlnlstar eru þvf f raun og veru einbeittasti
og Irarnsæknæf hluti vereatýösuokkanua í öllum
löndum. Umfram Iiöldarm allan af verkamönnum
hafa þeir þekkinguna á orsökum öreigalýðshreyf~
ingarilInar, þróun hennar og takmarki.

Tilbrangur komrnanísta er hinn sami og allra
annara veekalýðsllokka: að vekja stjettartiilinniugu

verkamanna, steypa borgarastjettinni og ná ril.:is-
valdinu r hendur öreigalýðsins.

Kenningar kommúnisla eiga hvorki rætur sinar
að rekja Iii hugsjóna nje boðorða hinna og þess-
ara siðameis~. Þær eru spreunar upp af síjetta-
baráttunni, sögutegrl hreyfingu, sem fram fer fyrir
augum vorum. Afnám eignarrjettarins r einni eða
annlVi mynd er ekkert, sem einkennir kcrumún-
ismann sjerslaklega.

Eignarrjetlurinn hefir í 5Öguþróuninni verið sf-
feldum breytingum usdírorptnn.

í byltingunni miklu f frakklandi. varð eignar-
rjetíur aðalsills að víkja fyrir eignarrjelti borgara-

sljettarinnar.
Það, sem einkennir kommúnismann, er þá ekki

afnám eignarrjeltarins yfirleitt, heldur afnám borg-
aralega eignarrjeftarins.

En stjettamunurinn og sljettakúgunin, sem lýsir
sjer I missldflingu auðsins og afurðanna, kemur
fram i sinni sfðustu og Iúnkomnustu mynd i borg-

aralega eignarrjetlinum.
og að svo miklu leyti sem til þarf að útrýma

stjettamuninum, ætla kommúnistar að afnema eign-
p-rjctt einstaklingsins.

Vjer kommúnistar mun ásakaðir um að vilja
ah~lt1a eígnarrjerí e.in~lingsins á þvi, sem hann
hafi unnið fyrir með dugnaði sínum, eígnarrjettinn,



Sf!m sje undirslaDl .1s persónulegs frelsis, lram-
takssemi og sjálfslæðis.

"að, sem hann hefir unnið fyrir með dugnaði
sinum! Eigið þjer við eignarrjett imáborgaranna
og bændanna, þann, sem á undan f6r borgualep
eignanjettinum? Vjcr þurfum ekló að afnema hann.
Það ger-ir iðnaðarþróunin og bdir þegar geri að
meira eða minna leyti. Eða eigið þjer við borgara,·
lega eignarrjettinn á vorum dögum r Eignasl þá
verkaTMðurinn svo sem eitthvað? Nei, ððru nær.

Hann skapar einmitt auðmagnið, sem rænir verka-
lýðinn vinnuardinum. luðmagnið, sem a.Oein$gelur
lifað með síaukinni launavinnu og endalausri undir-
okun verkalýðsins. Samfara borgaralega eignarjettin.
lim hlýtur <Ið fara hagsmulUáTeksfurinn milli auð-
magm og Illil13vinnu. Utum á þessæ- mótsefn.
ingar.

Staða atvinnurekandans f fTamleiðslwmi er ekki
a&ins persónuleg heldur og Ij€lagsleg. Auðmllgnið
er slctpað með !jamciginlegri vinnu alls fjöldans, og
getur aðeins starfað fyrir tilverknað als þjóðfjelagsim.

Auðmagnið er því ekki persónulegt heldur fje-
~gslegt all.

Pegar auðmagnið er geri :tð sameigII aHra,
breytist þvi ekki persónuleg eign í fjelagseign. Það,
sem fram fer, er aðeinll cðli8br-qt1ng á fjelagseign.

inni. Hún verður ekki lengur undir yfirráðum

einnar stjettar.
litum II Iaunavlnnuna.
Meðalverð launavinnulUlII" er lágmark vinnu-

launanna, þ. e. a. 5. Iifsnauðsynjar þær, sem þarf
til að halda við starfskröftum verhmannsins. Það.
sem hann fær Iytir vinnu sína, nægir rjett iii þess
að hann geti drégið fram Iffi~_ Þeesa J)C!rSÓnulegu
titeignun .i. uði vinnunnar, lífsna.uðsynjum verka-
mannsins, ætlum vjer .II, ekki að afnema. Af þess.
kofl<l:r eign spreHur ekkert auðmagn, sem gæti gefið
vald ylir vinnulrrafti ennera, En vier viljum hvorlti
að verkamaðurinn. fái Illsnauðsynjamar að launum
fyrir að auka auðmagnið nje að hann yfirleitt eigi
Iff si« eingöngu undir haglimunum einnar, ráðandi
stiettar.

f borgaralega þjóðfjelaginu er vinnan notuð iii
að bæta við sernansefnaðar alurðir fyrri tíma. I
samejgnarskipulaginu eru vinnu!llurðima.r ætlaðar iiI
þess að lietta lif verkamannsins. auðga það og

legra.
í borgaralega þj6ðfjelaginn undirokar þannig for-

Uð nútfð. f sernelgnarskíputagínu lekur nlítfðin tor-
Hölna f erna þjónuslu. j borgaralegs þjóðfjelag-inu er
auðmagnið sjálfstætt en framleiðandinn ósjálf-
!ltrður. .
. og afnim þessa ekipulagli kallar borgarastjettin

t-



eyðilegging ptrsónuh:iIl. og frdsis. Og að vi9R\' .i.
leyfi er það rjett. Það er afnám borgaralegs frela- r,'!
i9, persénuleika og sjálfstæðis. ,,~:

frelsi ~ýðir i framlei&iusllipulagi nÚtím,Rns ",ml- ':".'unaríretsi, frjáls kaup og sala. ~"
En verði verslunin afnumin, fellur einnig frjál5.11 ::

verslunin. 'Því er eins farið lim þetta eim. ~ alt ','
annað frelsísglernur borgarasflefu.rinnar. í saman- ; ,I
burði við einokun og 6frel~i miðaldalIna getur það 'l',
talist framför. En að bera það samall vlð jomrrr- '~
unísmann er réslnna. Þvi hann !fnemur alla ve-st- ~
L1n, borgarnlega framtelöslusklpclaglð og borgara-, .
stjettina !ljá1ra. '.'t'

Þie- óskap;,' yfi, þvi, eð vjer viljum aineina .'

eignarrjettinn. En f yðar þ!óðfjelagi geta níu ti- '.
undu hlutar mannanna ekkert eignast. og hinir :i
h.fa ergnarrjert aðeins Þ""'llu" ,ð fjöld;'" hef;, :y,
hann ekki. Pje- ás:Lkið oss þilnnig fyrir að vilja al- }
nema. elgnarrjett, sem er því óhjákvæmilega skil- 1
yrði bundinn. <Ic)yfirgnæfandi meirihluti þjóðfie· l
lagsrre eigi ekki neitt. '

í rautt og veru ásakið þjer oss aðeins fyrir það,
að vjcr viljum afnema yðar eignarrjett. En þ.að I
ætlum vier mí samt að gera.

Frá þeirri stundu, að ekki er lengur hægt aðJ.

breyt. vinnunni i .uð"""", peninga, janl",n"'.o. "i',.
annað fjelagslegt afl, sem ein stiett geti svælt undir .

\

sig - með öðrum orðum, þegar pers6nulegur

eign<l:lTJellur getur ekki lengur breytst í borgara-
legall, segið þjer, að persðnuleikinn sje eyðil.1.l..-ður.

Þje- játið þá, að persénuleikl ,je í yðar aUbtUm ekk-
ert annað en bo-garlnn, auðmaðurinn á verum dög-
Uni. Það er rjdt, þessi persónuleiki verður afnuminn,

Kommdnisminn ~rviftir engan riettinum til að
eignast þjóðfjeiagsafurðir, en hann tekur af honum
valdið til að nota þær til nndirnkunar verkalýðs.

ins.
Þvó heiir y,,;ð haldið 'ram, .ð moll ,I"';,,';

elgneojctíerlns munt allur dugna.ður og framiaks·
semi h v'erta, og- heimurinn 'CJ;.'Kjast I leti.

V~ri það rieU, ætli borgamlega þjóðfjelagið fyrir
löngu að veru hrunið til grunna. Því þeir, sem
vinna, eignest ekkert, og hinir, sém auðgast, vinna
ekki. Það, sem býr á bak við þessa mötbéru, er
ekkert anmU'] en mooliitundin 1l1lt þ<lð, að· ekki
muni lengur vera um launavinnu að rælla, þegar

auðvaldinu "sic hrundið.
Allar rnðtbérurnar gegn framleiðslu og t.ithlul-

un alurða.lln3 í sameignarskipulaginu hafa eínnig
verið færðar fram gegll framleiðslu þess og rlt-
hlutull á andlegum verðmætum. Endalok sljetta-
eignarrjellarins eru r a.ugum borgarasiiellarillnar
sama óg eyðtteggíng framleiðslunnar. Og afnám
einkarjetlar borgarasfjettarirmar á menfuniuni er f

, I
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hennar augum sama og gtreyðfng allrar meI1tutt«.l',~
yfirleitt. r

Og mentunin, sem hun sjer svo mikið eftir, er~~':

I því falin, að, allur fiÖld,1 fólksins er- gerður að'!',
viljalausum vjelum. .

En þ:1ll hef.r eng3 þýðmgu að deila víð 0$$"Utll .
afnám elgnerjettarins með þvf að Iæra fram yðar.~
borgaralegu hugmyndir um frelsi; rjett og menlun:-~
Þvr þær eru ekkert annað en afkvæmi borgaralegs ,,:
framlelðslusktpulags og eignarrjettar. Yðar rjetlur},
er og aðeíns stícttarvilii, skapaður og mótaður af :_'
aðstöðu borgarastlettarlnaar og slðan gerður að ~
lögum. .

Pjer teljið yður trú um, að yðar framleiðslu- .
akipulag og eignar-jettor - hverful fyrirbrigði!!:i",
og öll önnur i Sðguþróuninni - sieu háð eí- ':"
lifum nattéru- og f3.kyn5emislðgmAlum og muni ÞV' .:
standa um aldur O'J æfi. Þessa 'myndun hafið þfer
sameiginlega öllum yfirstjettum, sem þegar eru
llðnæ- und" lok. I'að sannast hj er, að svo mæl.
börn sem vilja. Þier gátuð skilið, að eignarrjettar
þrælaeigendanna t fornöld og Ijensað.al$in$ á mið·
öldunum liði undir lok, en að slíkt hið sama eigi
fyrir borgaralega eignan-jeltinum að liggjtl - það
er yður með öllu ó~iljlnl~g'-

og ofan á alt annað eyðilegging fjölskylduunar!

Jafnvel r6llækir framtaramenn óskapest yfir þ~ri
svivirðilflgu fyrirætlun kO~ntnúnisla.

Hver er grundvöllur borgaralegu fjöls1cylrlunnar?
Auðmagnið, atvinnurekstur einstaklingsins. i sinni
fullkomnu mynd er- borgaralega fjölskyldulifið::lð-
eins tíl fyrir borgarssíieíuna. Öreiginn verður að
afsala sjer ánægju IjðlskylduHfsins, og sívaxandi
hluti kvclIþj6ðarlnnar að selja 5ig hverjum, Smt
hafa vill, til að geta lifað.
. Taki þetta tvent slðametnda enda, fer á sömu

leíð um fjölskyldullf borgarans. Og hvoru.tveggja

hverfur með auðvaldinu.
Á.!;akið þjer oss. fyrir að vilja koma I veg fyrir

að foreldr.arnir láti bömiu þræla? þá glil!p6<IfIllegu
fyrirætlun verðum vjer ÞÓ :ið játa á oss.

En vjer slítum þ6 öll innilegustu sambönd með
þvi" :il'l setja fjelagsuppeldi í staö heimilisuppeklis,

segið Þier.
Eruð þjer þá svo sem ekki einnig aldir upp af

þjóðfjelaginu? H,1fið þjer ekki I uppeldinu orðið
fyrir thrifum .'If þjóðfíelagsskilyrðullum, sem Þier
áttuð við að húa, meira. eða minna opinberum af-
skiltum Þí6ðfjel~ins, skólum og öðru slíku?
Kommúnistar hafa ekki fulldið upp Ijelagsuppeldið.
Þeir vilja. aðeins breyta eðli þess og draga það
undan áhrifum einnar, riðandi stjeltar.



ÁIt glamur borgarastjdtarinnar um fjölskyldu'

uppeldi og trygðabönd milli foreldra og barni'
verður þvI andstyggilegn. eem slóratvinnureksturinn~
nálgast það meir að slíta öll fjðbs!(yldubðnd verb.t

mannsins og gera börn hans ad verslunarvöru og;
einföldum verkfærum fyrir auðvaldið.

En Þier kommúnistar viljið koma á sameign "
kvenfólkinu, æpir öll bOrg>rn"íeHi". einum rómi. .

Því er nú svo farið, að í augum borgarans er
konan ham: ekkert annað en framTciðslulæki. Þegar!,'
hann heyrir, að framleiðslugögnin eigi að verða'
sameign, getur hann auðvitað ekki skilið annað en N.}
Ið konurnar eigi að verð", það líka. }

Hitt sier hann ekki. að það er einmitt komm-"$
énlsmlnn, sem gerir enda á þeirri óhæfu,.að farið '
sit m~ kenuna eíns og framleiðslutæ"i.

Annars er það hJægilegt að heyra borgarann tala:
um þ.!ð með helgri vandlætingu, að kommúnistar
vHji gera konuna að sameign. Það geta kemmön-
istar- ekki gert, því slflr sameign hefir lengst .1
verið IiI.

Þvi auðmanninum nægir ekki að hafa konur og
dætur verkamannanna á valdi- sínu s: svo að ekki
sfe rninst i opinberu kvennasöluna - heldur tr
það hans aðalánorgja ~ tæla konur stjeltlrbrzðra
sinna,

Hjónaband auðmannanna er i raun og verli
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sameign þeirra ii konunum. það mesta, sem þcit
gætu borið kommdnísíum á brýn f þessu efni,
væri, að þrir ~t1uðu sjer að fletta hresnlsblæjunnt
ofan af þessu líferni og gera það opinberi og vlð-
urkenl Annars er það auðskilið, að sameign !tú J
konunum, sem mí viðgengst bæði leyni og ljöst,
hlýtur að taki. enda um leið og borgaralcga fram-

leiðsluskipulagið.
Kommúnisíum er ennfremur borið á brýn, að

þeir vilji útrýma a:t1jlrðarástinni og þj6ðernislil-
finninguuni.

Ortigalýðurinn II ekkert ettlend. Það, sem hann
ekki á. verður ekki al honum tekið. Pegar hann
brýtst iii valda og tek:$t i hender forystu þjóðar-
ilmar, er hann ai'! vísu enn þjóðlegur að svo miklu
leyti ~I sillrfsviðhans er fyrst og fremst hjá elnul
Þi6ð. en þjóðlegur f borgaralegum skilningi ve-ð-
ur hann aldrei,

Þróun borg1l"1lSijettarinnar eyðir altaf meir og
meir mun og mélsetuingum þjóðanna. Verslunar-
frelsið, heimsmarkeðurinn, samskoner fnl.mleiðsla .'
og sameiginleg lífskjör, sem henni fylgja, leggiast
þar öll ~ eina. sveif.

Ennþá. meira verður þó ðreigalýðnum ágengt I
þessu dni, þegar hann l";I"kominn til valda. Til
þess, Ið hann geti öðlasl frelsið, verður hann al1,.



minsÞ kosti I ðllum mennitlgarlðndunum að hefj-
ast sameiginlega banda. -,

Þ_ einn emsíejtíngur getu, ekki I",gur undir- 'i
o!<að annan, getu, hold", engtn þjóð ,Bn kú."ð. j,:

A~ir þær, sem gerðar h.1fa vtrið á kornrmin- ::r
ista frá Iniarlegu, heimspekilegu og andlegu sjón- ]
armiði yfirleilt~ eru ekki þess virði, ilð farið sje .~
mörgum orðum um þær. ~

Þut.6VO sem mikla skarpskygni rn að sjá, 3ð t
skoðanir manna, hugmyndir og allur hu~ul1.1f" ~

háttur m6tast fyrst og fremst af lífskjörum þeirra ~
og allri afstöðu f þj6ðfjelaginu? . ~

Hvað sannar saga maqns3ndans annað en það, '
að andlega framleiðslan breytist með þeirri efnls- ~
'q,ru? Ráðandi hugmyndir hvers UtuabiJs hafa altaf
verið hugmyndir ríkjandi stjettartnnar,

Menn tala um að hinar og þessar hugsj6nir
ger~ylti þj6ðfjelögunum. í raun og VmJ eru þær
aðeins vottur. þess, að f gamla skipulaginu hafi
~ynd~ vl~ir nýs þjóðfjeJag:s, að gömlu hugsl6n.
Ullar úreldist :ið sama skapi og gamla þj6ðfjeLagið
og hverf með þvI.,

Á hnignunarðld fornþjóðanui Ijellu gömlu trú-
II'brögðin fyrir krislninni. Og þegar kri~til~u
hugmyndirnar urðu að hita í lægra haldi fyrir
fra:ðslusttfnunni á 18. öld, var aðalsskipulagið f
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dau&..teygjunum eftir langa og harða baráttu við

borgarasljctiina, sem þá var byltingarsinnuð.
Kenningarnar um samvisku- og trdírelsl sam-

svara á andlrga sviðinu frjálsu samkepninni á þvl
lIer.a.tdlega,

Nú munu menn svara: J Það er að visu sali,
að aUli' þær kenningar, sem komið hafa fram i
trúmálum, siðfræði, heimspeki, stjórnmálum, rjeUl
o. e. frv. hafa breytst r rís viðburð:'!nn:'!. En tnlin,
siðfrrðin, heimspekin, stjórnmálin og rjetturinn
llafa þó altaf haldist þrátt fyrir allar breytinga.r~,

~Ennfrtmur eru til ~iJíf og óumbreytanleg sann-
iudi svo sem um frelsi, rjettlæti e. s. frv., sem
sameiginleg eru öllum þjóðlje:lðgum, á hvaða stigi
sem þau eru. Þau vill kommúnisminn afnema,
Hann atrýrnir Þ"lí og !3iðfr:rlli I sbiJ þess að breyta
þeim, og kmll fyrir það í mófselningu "ið alla
fyrri söguþróun~.

Hvað verður nú ur þessari álcæru? Öll sögu-
þróu0in hefir by~1 á stj~ltam6Isetningum, sem á
ýmsum tímum hala tekið á sig ólíkar nlyndir.

En hvernig. sem þær hafa verið - öllum fyrri
öldum hefir verið það sameiginlegt, að einn hluti
þjóðfjelagsins undirokað! annan. Þ:VI er þvi ekki
nema eðlilegt, að umliðnu aldirnar hafi þrátt fyrir
allan mun og margbreytni haft meira eða mit,.nl
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s\'i~:tn hugsunarhátt. Hann getur þá fyrst horfið,
er sfjettamunurinn lekur enda.

Kommúnis1abyltingin er- róttæku st allra uppreista
g~lI ej~jett.inull1. Pað er þvi engtn furða, þótt
hun kveðI upp dauðad6minn yfir gamla hugsunar-
hættinum. .{

bo~~~=in:::~~ ~irum orðum ú~f ésökcuum ~:

víer höfum si~ að fyrsta ~fið f verkalýðs-
byltingunni er að gera: ð~igalýðinn að ríkjandi
stjett og koma á lýðræði. . ~

Oreigalýðurinn notar ríkisvaldið Iii .Ið svifb J
borgarastjcttina smát1 og smátt öllu auðmagninu og
fá ríkinu þ. e. 3. so örefg;.lýðnum sem n1qandi
stjett - öll framleiðslu~ki f hendur og auka
lTamleiðsluöfHn af fremsta megni.

Þetta getur hann I fyrstu aðeins með þvi að
gripa til orbeldisníðstafana gagnvart eignarrjcfti og
fri.ll;Jleiðsluskipulagi borgarnstjettarinnar. Enda þótt
þessar ráðstafanir virðist frá hagfr.rðilegu sjöner-
miði ófullnægjandi og jafnvel ófærar, knýja þær
þé í ris byltingarinnar til frekari framkvæmda á
þessu sviði, og eru þvi 6hjákvæmilegar til að brjóla
nýju framlriOsJuMHunum braut.'

Þessar ráðstafanir geta auðvitað orðið ólrkar eftir
þvi hvernig til hagar í hn:rju landi.

En þær, sem á eflir eru upp taldar, munu þó'
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verða sameiginlegar fyrir öll þau lönd, sem lengst

O"U komin.
1. Eignarnám á lóðum og lendum og notkun

jarðrtntUnnar [ rfldsþarfir,
2. Háir og stighækkandi skattar.
3. Afnám erfðarjelbrins.
4. Eignarnám á öllum eignum g'3gnbyJtingar-

manna og landÐ6tt •.unann a.
5. Sameining' allra lénsteinana r einn þjóðbanu,

sem rekin er með nll.isfie og hefir algert einka-

leyfi,
6. Sameining samgúngutækjanna I höndum rí1c-

isins.
7. Fjölgun almenníngstynrtækja, aukning fram-

íeiðslugagna, ræktun og umbætur á landinu - alt
eftir sameiginlegri áætlun.

8. Jöfn vinnuskylda fyrir alla. Myndun verlæ·
mannahópa einkum fyrir landbúna&rJinnuna.

9. Sameining landbÚlla.ð3r. og iðna~'kstur.;ins,

Tilraunir til að eyða smésaman muninum ~ b0f'g3-

og 'Sivt:italílinu.
10. Opinbert uppeldi ókeypis fyrir öll börn.

Alná.rn barnavinnunnar f verlæmiðjunum eins og
nú Uðkast. SamrýmiDg uppeldisins og framleiðslu-
vinnunnar o. s. frv.

Síðir i rás tímann", þegar st~ettamulluriJln er
horfinn, og framleiðsl.n komin I hendur samfielags

I

'I
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allra einstaklinga., hættir opinbera valdið að v~
p61i1l,kt. P61i",k. v.ld er i rauninni að,in, k,;g •..
utlarvlld einnar stietíæ- gegn annari. Þegar öreig<t

lýðurinll sameinast i eina siiett I baraltunni g~""1
auðvaldtnu, brysl til l{aJda i byUinb'lmni og Steypirf~ .
gamla framJeiðSluskipulaginu, afnemur hann um '
leið undirrót sljetlamunaritls, stjetlimar yfirleitt og' ,
þá auðvitað vald sitt sem stiettarvald. Ii

I stað gamla .. -bðrgar-31ega þjó'ðfjelagsins með ':~'
stjettulII og sfjettamun, kemur samfjdag, þar sem 1:
frjáls þróun einstaklingsins er sJ.-ilyrðið fyrir frjálsri ,',
þróun heildarinnar. \ •

lll.

Bókmentir
sósíalista og kommúnista.

I. Afturhaldssósíalisminn.
a) Aðalssðsfalismmn,

Sökum sinnar sögul~u arstöðu hlaut franski og
enski aðallinn að skoða það sem köllun slna að
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berjast r riti gegn borgaralegs. þjóðfjd.aginu. i
júllbyltingunni 1830 og r baráttunni um kosning.
arrjet:tinn f Engl~ndil» hafði hann ennþá einu sinni
orðið að lúla i lægra haldi fyrir bor15ara::tjeHinni,
þessum hataða amhlt<eðing, sem var a.ð ryðja sjtt
braut upp I valdasessinn. Pólitiska baráHu gat hann
ekki lengur háð. i ritdeilunum var öðru máli að
gegna. Að vísu var nú érangurslaust að koma með
uppluggu á kenningum alturhaldstfm.1.bilsins2). Til
þess að vekja: samúð varð adallinn fyrst um sinn
að þegja um srna eigin hagsmuni, en ákæra borg-
arastjettina því ákafar i nafni undirokuðu sti~ltv·
innar, verkalýðsins. Og hann svaraði sjer með því
að kveða nfð um nýju valdhafana og spá þeim
hrakförum.

Þanðig myndaðisi a<hlss6síallsminn. Hann er
hvorutveggja f senn: harmagrálur og hcfnda.róðul",
Hann lisli jafnvel harminum yfir Því horfna og
lðuguuinui Iii ~ ná sjer aftur niðri á bergara-
stjettinni. Oft kom hann épægtlega við kaun henn-
ar. þvI hvorki ,korli á beiskju ni. hæðnl. Samt
gat ekki hjá þvi farið, að hann gerði sig hlægi-

') 1832.
2) Tiruabílið 1815-1830 I!'Hir sIgur S.mb<lndtlilla yfir

Nllpólcon og hlm Ið fú1Jbrl1ingunai I frakkl.n41.



legan , •• ,_, hve .:.."' hann var ðlfwn 1
•ldJning; á söguþröunínnl. t

Hann v8Jdi sjer betJipokann að merki til að l
vinna sj'" fyfgi lýðsins. En I hvert skilIi, þeg.,- Iii

slæar álli að ,krið., gægði" skjaldarmerki aðalsins '.~i
upp úr pokanum, og lýðurinn hljóp brott með ~
hæðnishlátri.

Skrlpaleik ur þessi var leikinn jöfnum höndum t
af nokkrum hluta frön5ku konungssinnanna og \.
unga Englandi.1) 1:

Þál! aðall inn getl sýnt fram á. að kdgun hans ,"
haf verið önnur en hin borgttr,llega, gleymir hann
að gm þess. að alt önnur skilyrði vo-u fyrir hendi,
meðan hann var yfirstjett, sem nú eru fyrir löngu
horfin. Og þótt hann sýndi f111m á, að öre:lgalýð·
urinn hefði ekki verið tH f þjóðfjelagi hans, láðisl
honum samt að viðurkenna að borgill'asljettin væn
einmitt afkvæmi þess. "

Annars getur hann hulið atturhaldsanda sinn . ir
betur en svo, að hann finnur borgarasljettinni
framar öllu öðru þ3ð til foráttu, að hún sje að
.1. upp nýja sfjett, sem muni .prengja i 1.11 upp
gamla skipulagið.

Og þó er það r hans augum ekki þyngsta

I) Aðll.menn OK rilhðllJndu I f:nglandl, þar 'meðal • ~
l.hlrðamlr MannerIo 0e- Aahlel' og nthðfundunir
Ohr.cIl 0& C.II(lylt.

sök borgaraleg •• þjóðfjr:lagsins, þótt það hafi mynd- .
að öreigalýðinn heldur hitt, að hann skuli vera
byltingarsinnaður. •

Þegar á hólminn kemur, er bann þvi allaf reiðu-
búinn að beita \'erkalýðinn ofbeldi. og þrátt fyrir
allan sinn ylirborðshrol:a, hikar hann ekki við í
daglegu lifi að skara eld að sinni köku og selja
borgarenum trygð, ást og aðalsæru fyrir ull, rófur
og brenntvín.

Eins og klerkurinn og aðalsmaðurin~ fylgdust
að á fyrri tlmum, lylgjí\S1 nú einnig að klcrÞ-
'SÓsíalisminn og :W11ssós.falis.minn.

~ Ekkert er acðvetdara en að gera kri:stilegan
~ rneinl.rialifnað á yfirborðinu ofurlítill svipaðan

sósíalismanum. Hefir svo sem kristnin ekki einnig
hamast móli elgnarrietttnum, hjónabandinu og rík-
inu? Hefir Mn ekki predibð góðgerðasemi og
betl, einlffi og sjálflipini~gu. klauslurlifuað, og
kirkjusókn i þess stað? I rauninni er kristilegi
söstatismtnn þó -ekkert annað en vfgslu\'3tnið, sem
kterkamlr "stökkva. á gremju aðilolsm3Tlnanna.

b) Smdborgaro/eci sðsiolisminn.
LjensaðaJlinn er ekki eína síjettln, sem borgara-

stjetlin hefir steypt. í borg.anlega. Þió:ð'iel:\brinu hafa
Ild'; verið wiftæ- líf6Skilyrounum. A undan borg-
arasljett núUntans fóru smáborgarar og smábændu"r
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miðaldanna. í löndum, sem sbmt eru á veg kom- W
ln, haldast þessar ,ljeffi, enn v;ð hHð hins "W~
vaxandf auðvalds. ~ ~

An~laðar, þar sem nútfmamenninb,;ner kom- r~
in If:ngsl. hefir myndast ný sljett smáborgara, =;
hringJa fram og aftur milli st6rborgarastjetfarinnar ~
og ðreigalýðsins og altaf haldast við SCmstjdl, ~
enda þ6tt samkepnin geri marga þeirra að ðreig- j..
um. Aðrir nýjir koma f shrðið. En þvf melr st1t1,~
atvinnufyrirtæIrinst:db, því nær drtgur þeim degi, 1:
að S1náborgaramir missi sina sjerstöðu sem stjctt. ~II

j stað þeirra koma þá launitðir eftirlitsmenn stór. ':
OOrgaranna j verslun, iðnaði og IalIdbúnaði.

f löndum eins og fra.kklandi, þar sem bænda. -~'.
stjettin er meira en helmingur- þjóðarinnar, var þvf .'
dki nema ofur eðtilq"rf, að rithöfunda.rnir. SC!rn'.
gerðust formælendur ö~igalýðsjns gegn stárbol'g.
arasljettinni. mældu alt með smáborgaral~m mæli- ,"
kvarða, og rjeðu!;t á auðvaldið fyrst og frelnst rn: .'
sjónarmiði smáborgara og sreébenda. ~annig er
smliborganlegi sósíalisminn til kominn. Helstl for.
mælandi hans er Sismondt, ekki einasta' í Frakk.
landi beldur og í Englandi. .

Stefn~ ~i sýndi með mikilli sk:upslcygní fram
í. óslmræmið f framleiðshtsldpul.agi núnmtns. Nan.
lIetti ofan af h~ingunum OK öllum þeim
hnnnisluJlu fegnllurtilrauoum. Hún sýndi ÓIl16t.
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mftllnlcga fram á hin $bðlpgu áhrif, 9C:n1vjdarnar
og vinnuskiltingin hefðu haft í för með sjer, Mm-
söfnun auðmagnsins og jarðeignanna á fárra manna
hendur, framleíðsluóstj6rnina og viðskiftakreppunJ_
ar. og með jafn traustum rökum g;ýndi hún fram
~ hina óhjákvæmilegu eyðingu sméborgara- og
srtlÁbændas'ijettarinnar, eymd ördgalýðsins, misskift.
ingu auðæfanna, ic'lnaðar.;trlðið milli Þíóðauna,
upplausn gömlu síðanna, fjölskyldu lífsins og þjóð.
ernmna.

Smábor-garil~ SÓiíalillminn vill enneðhvor+ taka
upp gðmlu framleiðslu- og s.amgðngutdin. og
rjetta þá ,ið g.lmla eígnalTjdtinn með þvi þjóð.
fjelags.skipulagi, sem honum fylgdi. eða sarnrjml
nýju ttiin gömlu stjettaskipunirmi, enda þótt þau
veru löngu vaxin upp úr henni. Hv()"'ulv~ ';t
jafn aHurhaldssarnt og 6framkv~manleg1.

Honum er- það fyrir öllu öðru að halda við
gömlu sljettunum: meisturum og sveinum f bæj-
lim, óðalsbændum og hjúllD1 r sveituf!1_

.En fMð hefir setið við orðin ein. Aræðið vIllt-

aði er á átti að herða, og öll stefnan endaði r
tómu vandlætingahjali.

e} Þýski eða ,sanni- sðslalismins.
Bókmentir frönsku sósllllis'lanna og kerrunúnist-

anna, sem til eru orðnar i baráUullui gegrJ kúg-
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unarvaldi borgarasljetfarinnar. bárust til Þýsblands, ;~
þegar botgar.'Stjdf[[l þar var að byrja baráttuna t
gegn einveldinu og aðllnum. J

Þýslcir hetmspekingar, hdm'peki'gut'm tr og rit','
höfundar g1eyptu við þessum bókmcnlum. En þeir ...

gleymdu þvi,..að franskir Þi6ðfiela.gsha~r hðfð~'
ekki orðið ritum þessum samferða bl Þýskalands. '

Á þessu stigi áttu frönsku kenningarnar þar ekk.
ert erindi. Þeirra varð og hvergi vart annarsstaðar J
en r békmentunum. P3"r gátu ekki komið trani.
þar öðruvlsi en 'Sem iðjuleysillgrufl yfir- þvi, hvern- ~
ig insta eðli mannsins ætti að fá að njóta sin. t t
.augum þýsku heimspekinganna ll. 18. öld urðu ~
því kröfur frönsku stj6marbyltingarinnar að lIrör· :-
um _hinnar hagsynu skynsemt-, vHja·íkvæði byll-.~

~_innuðu bo<garosljeltlrin"" i F"kkl,ndi að '"
iðgum hin, hreina vilja etna og hann verður að ~
Yen - hins :tsann·fNnnlega viIiat:.

Starf þýsku rithöfundanna var því eingöngu tr
þvf fólgiðað samrýma frönsku kenningarnar sinni:
gömlu bejmspekíssemvísku, eða rjettara sagt, til·
einka sjer þær frá heirnsptkilegu sj6narmiði.

Og þeir tileinkuðu sjer þær eins og venjulegt
er um það, sem er a erlendri tungu, með þvi að :-
þýða þær. ,

Það er olþdd, að munkarnir skrifuðu emekk-'.'.
lausar dýrlingasögur olan í gömlu heiðnu hand- '

ritin. Þýsku lIeimspdingamir fóru öfugt að við
þessar guðlausu bækur frönsku rithðfundanna. Þeir
lögðu sitt hetmspeklsrugt iii grundvallar fyrir þjóð.
fje~kennjngunum. Þar sem t d. í frönsku rit.
unu.m var talað um ptni.ngamátin, fjölluðu hin þ~k:u
um ~uppgjðr mannlegs eðli!li', og árásir hinna
fymefndu. á borgaralega ríkisvaldið töldu þeir i.
rúir á ·afnámið á 'yfirráðum hins almenna yfir-
leith O. 5. frv.

J>~ semsuðu úr heimspeki og frönskum vís.
indum kölluðll þeir theim.speki framkværndannac,
-blnn SAn Ila s6eJalismo(, ;Jþ~lc.sósfalisrllavísindif'
og l-heimspekilegz skýringu á 86!;fati5manum~.

Á penna hitt t6kst að gera b6kmenlir frönsku
s6sfalistann~ að helberum hjeg6ma. t höndum þýSku
heimspdinganna hættu þær að vera vopn I stfetta-
ba~fflInni. Þar með þóttust þeir hafa yfimnnið
frönsku ðfgamar og sett sannlei~örlina i stað
sannra þarfa. og fyrir hagsmuni ðreigaJýðsins
komu hjá þeim hagsmunir mannsins yfirltitt eða
rjettara sagt mannsins, sem engri stjell tilheyrir,
ekki heldur veruleikanum, og hvergi á heima nema
I þokuhimni heimspekiIegra hellsbreta.

Prill fyrir alla sína heimsku og klaufastrik Ijet
þýski sósfaHsminn .!JArla sla:rilega. Smásaman fÓl"
þó af mma -gamauið.

Barátta þýilil og þó einkum pr'ússnesku borg.
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""'Ij<ftadnnor g<g!1 Ijensaðl;num og etnveldlnu, -:1
frjálslynda, h«yf; •• in með öðrum oröcm, ,,,ð ":.;"
stöðui:,rtmagnaðri.f'

~Sallni s6siali!lminnc fjekk nú hið þr.iða tæki-

Iæ-i Iii .að bera fram kröfur sínar og bera þær '~~r
sanian við kröfur frjálslyndu hreyfingarinnar. Hann

gat nú látið dynja á henni skammtmar fyrir þing- . ;~:
stj6marl)'rirkomulagið, frjálsu samkepnina, bprgatöl·
lega ritfreIsið og rjettinn, borgaralegt frelsi og
j3.fnr:ri'li. Nú gal hann sýnt fjöldanum fram, á, að
i frjálslyndu hreyfingunni befði hann ekkert að
vinna en miklu fremur öllu að tapa. En hann gætti
þess ekki, að franski sóslaJismirm, lyrírmyndia,
sem hann þó aldrei skildi, hafði með Þessum kröf-
um á borgaraleg! þjóðfjelag, borgaralega framleiðslu-
hætti og rikisvðld. Hvorugt var enn til í Þýzka-
landi. Þar var einmitt um það að ræða að, koma
þessu á með þv1 all styðja borgarastjettina i bar-
:ítflmni við aðal inn.

En fyrir ali sitt llan varð nú þýski sósíalisminn
að grýlu, sem þýsku einvaldsstjómirnar og þei"..
hyski: klerkar og kennimenn, junJrarar og em-
bættismenn, notuðu gegn framsókn borgms~-etlar'
innar.

Það fór vel á því að ÞJÍ~i sósíalisminn veitti 1,'
einveldinu þessa þj6nustu og það launaði með _
svipuhöggum og byssekulum í hvert skilti, IoIQlI }

þ#ki verkal)"'\1urinn hreyfði hönd eða fól Iii að ni
ridti sínum.

En þar við sat þó ekki, að »sanní sósi31isminn~
yrði i. höndum einveldi'Sin~ að vopni gegn borg'
arutjcttinni, heldur barðist hann Hh fyrir hags.
munum afturhaldsæmra þýskra smáborgan.. Síðan
" 10. öld höfðu þeir myndað grundvðll als þjóð·
fjelagsskiplllags f Þýskalandi.

Haldi~t þessi smáborgu'3Sljt"lt, helst einnig nú·

verandi ástand i Þýskalandi. Hún veit hvað henn-
ar biður, ef st6rborgarastjettin vi~nur sigur á. aðI·
inum. Auðvaldið annars'lt':gar, öreigalýðurirm hins-
veg2r myndu þá fljótt fá ráðið niðurlðgunl hennar.
En nú leist henni svo, að :.sannl sðslalisminne
mundi kyrkja þetta hvorutveggja j fæðingunni.
fyrir þá sök breiddist hann úl á meðal smáborg-
áranna rjett eins og larsótt.

Alt málskrautið og ræðutildrið, öll engurbuöen
og innileikinn. sem þýsku sösrellstarnjr reifuðu srn
.eilffu sannindi ~ i - gerði þau ennþá aðgengi·

legri fyrk fólkið. . .
Þeim skildisl það altal betur og betur, að þeir

\'3"nJ kallaðir til að vera Iormælendur þ~ku smá-
borgarasfjettaeinnar.

Þeir 1>,<lu þvi yfir, að þý,ka þjóðin væri ein-
milt eins og þjóðirnar ænu að vera, þý~i smá.
borgariIllI eins og maðurinn ælli :Ið vera. Allar

, .
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hans svívirðingar vörðu þeir undir þvi yfirskini,
að r þeim væri fólginn einhver huldur og háleit-
ur wsfalismi. Þeir runnu skeiðið til enda og lýstu
yfir þvI, að kommÚnisminn væri ofbtldi:fj og eyð_
ingamefna, en sjálfir væru þeir hafnir hátt yfir
allan f!okkarig oa: stjettabaráttu. Með mjðg fáum
undantekningum tilheyra öll þau rit. sem talin eru
sósfalish1m og kommúnisfum I ÞýskaJandi þessari
auðvirðilegu hræsnísstetnu.')

2. fhaldssóSíalisminn eða borgaralegi
sósíalisminn.

Nokkur hluti bOrgarastjetlilrinnar vill glama draga
úr neyðinni iii að halda við borgaralega þjóðfje.
laginu.

Þar á meðal eru: sparsemíspcstujar, mannvinir,
góðgerðameun, dýravinir, bindJndismenn og um.
bótamenn á ýmsuni öðrum sviðum. Kenningar þess- {

~~Y:~'~~~hr~::;~.:~~:~:i,ð.,="~~~~.iþ~~~ J
·A•••'.'!!'''' •••••,~~.f1,·'h~:lIn·.'·.".um I "'.,mn •••tiilaJ'.m, Og,',-','''.'.... .

II ••.•••.•• e fl n rr na
!'ll Karl 0rIn, Enleu.. .t '

til dæmis ma nefna bók Proudhons, Philosophie
de la Mise~.

80rxaralegi sósíalisminn vill lIIitrm2$kipulagið
án sljettabarállunnar, sem upp af því sprettur, Hann
vill borgaralq,'1I. þj6ðfjelagið án byllingaraflanna,
sem I þvi búa. Hann vill auðvald án öreigalýðs.
Bergarasfjettin heldur auðvitað, að hennar skipulag
:sje tw' besta, sem hugsanlegt sje. Og R þessan
ímyndun reisir borgaraleg; sósíalisminn sinar kenn-
ingar. Hann krefst I raun og veru einskis annars
af migJlýðnum en þess, að hann haldi áfram að
búa við þetta. 5kipulag og hætti að vera óánægður
með það.

Önnur tegund borgaralega söstaflsmans reynir
:Ið gera verkalýðinn fráhverfan hverskonar bylting-
arhrr.yfinb'1l með þvi að telja honum trú um, .að
p6litiskar breytingar yrðu honum að engu liði, að
cl.kert gt"Ii hjálpað annað ett breytingar lÍ efnaleg-
um IIfsskilyrðum. En mw því er ekki átt við af-
ném borgaralega tramleíðsluskrpulegsins he:ldursmá·
va:gilcgar umbætur á því. Það breytir því I engu
afstöðunni milli auðmagns og launavinnu, en gerir
borgarasljettinni I mesta lagi yfirráðin og rikishé-
skapinn ódýr.lri og auðveldari en áður.

Stefna þessi kemur frarn f allri sinni dýrð f

~uglamrir1U hjá stjómmálamönnum a4ðvaldsin:il.
$'
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Frjáls verslun fyrir vubIýðinn! Vemdartol!ar
fyrir vo-kaJýðhm! Fangelsi!klefllJ'" l'yrir vcrkalýðinn!
Þetta síðuta er híð eina, sen borgaralegi sósíal-
isminn fer fram á fyrir verkalýðinn f fullri alvöru.

Borgaralegi s6sIalisminn felst r raun og veru
allur f þeirei staðh~fjl1gu, að borgararnir sjeu
borgar.u - atvillllUrektt1dur fyrir verkalýðinn.

3. Hugvíts-sósralisminn og-kommúnisminn.
~jer er ekki um þær bókmttltir að ræða, sem

bond hm fram kröfur öreigalýðsins í öllum stór.
byllingum nútlrnans (ril Baboeufs o. s. frv.).

fY,t'Stu tilraunirnar til að kOma fram kröfum sfn-
um ~i ðreigtlýðurinn f borgar.alegu byltingunni
þegar aði inum var steypt. Þær hlutu að mlshepn-

~ ve~a ~s. hve úþroskaður hann var. Skilyrð.
In Iym þVI, .ð hann gæti leyst sig af klafannm
voru enn ekki til. Þau mynduðust dlei fyr en i
borgara1ega trmabilinu. Þessar b6kmenlir öretga-
lýðsins hlutu þvi að verða afturtIaldssamar. "ilO,
mn þ2r" fóru fram á, var almenn sjálfsafneitun og
óframkvæmanlcgur jöfnuður.

. fyrstu kerfin, sem sósfalismillll og kommunfæn-
mn komu fram I, eru kend við SI. Simon, Foutier

Owen o. fl. Þau koma fram r byrjunal"'5ligi bar~
állunnar milli öreigalýðsins og borgarasljettarinnar,

sem þegar áður hellr nrið lýst. (Si' acðmenn og

öreigalýður}. .
Formælendur þessara kenninga sj! að vi$u rljetta-

mótsetningamar og 'byltingaröflin I ri\:jandi þjóð-
fiel2~kipulagi. En þeir sjá hvorki það sögulega
hlutverk, sem hvrllr á herðum verkalýðsins nie þá
stjörrimélæteínu, sem hann ber fram.

þar eð þróun sljdtamótsctlling/l,nna helst 5 bend-
ur við iðnaðarþröunina, sjá þeir ð;ki heldur eini!."
legu skilyrðin, sem þan til pess, að ðr1'ígalýðurinn
Io':eti ððlast frelsið. Fyrir þá. sök reyna þeir að skapa
þau með þvi að leiða I 1]6s einhver ný þjóðfje-

1'8'lögIDól.
í stað .þjóðfjelai,,>1iþróunarinnar kemur hugvit

þeirra. j stað sögulegu sknyröenna fyrir frel$un
verkalýðsins koma önnur, sem ekkert eru nema
loltkastnlar. f staðinn fyrir þróun ýUbJýðshreyf-
ingarinnar ný" skipulag, sem ekki stendur f nokkru
sarnbandí við hana, og hvergi á be.ima nema I
þeirra eigin höfði. í þeirra augum felsl framlloo,.·
sagan i því einu að titbreiða og framkvorma ke1ln·
ingar þeirra. og sldpulagUlI'.:tlanir.

Að vlsu er þeim það ljóst, að þtir sieu Iyrst
og fremst formælendur verkalýðsins vegna jess, að
hann ti við lókust kjör að búa. En þeir sjá aðeins
eymd ðrel~lýðsins. Öflin, sem f honum búi, eru

þeim buliD.

,, ,,
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Sökum þess, að stjcttabarálLtn er cnn i byrjun,
vegna þess, að þeir eru sjálfir ekki verkamenn
haf,da ~ir, að þeir sjl':lI hafnir yfir aljan stjetta.muu:
~~, "II' bæta kjð, alh .• , einn;g þeirra, sem best
eru staddir. ~ ess vegna skjóta þ,;, al1al máli ~nu
til als ~jóðfjelab~ns og jafnvel fremur iii efnaðri
stjettanna en hinna. fátækari. Það naogir r þeirra

au~m,. a~ menn skilji kenningar þeirra og áætl.
arur, þá sJ!! öllum ljÓSI, ad þar sit um að ræða
besta. þjóðijelags.;kipulagið, sem til sje.

fyrir þá sök eru þeir lÍ móli aUri stjómmála-
og undram. a~t .:l1.lri byliingarsl:ufsemi. Þeir vilja
ná takmarki smu a friðsatnl~all hátt og reyna með
smávægilegum tilraunum, sem auðvitað mistakast,
að aHa nýjo1 skipulaginu viðurkenningar og brjóta
þvi braut.

Þessi æfintýralega lýsing á framllðarÞióðfjelaginu
spremn- upp .af fyrstu óskinni óg óljósu meðvit-
~lIdinni, ~m verkalýðurinn hefir um, að allir þjóð.
fJclagshaglr muni f framtíðinni taka s~órfeldum
breytingum. En hann er ennþá skamt 4 veg kom-
m~ ~ þeUa er fyrir honum eins og i þoku.

~ nt~~ ~ sósiaJisla og liommúnista er skörp
sliyrgmnmg á Ollu þjóðfjtlagsá5tandi vorn. tfma.

Að. Því le~'.haf3 þ:f'r mikinn fróðleik að geyma
f~r ~1ra1~ðlDn. Það, sem þær segja um fram-
tiÖI.r-slupulaglð, til dæmis um afnám mótsetning.
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anna milli bæja og sveita, afnám fjols.kyldunnar,
atvlrrnureksturs einstaklingsins og taunavtnnunnar ;
kaflarnir um samræmið í þjóðfjelaginu, ummynd-
un ríkisvaldsins i hreina atvinnurmlasljárn - alt
er þetta sprot1ið upp af meðvítundlnm um þilð, :tð
framtiöin hljóti að litrýrna sljetfam6'lsetningunum.
og ÞÓ eiga þær emr að verða ennþá störkostlegrí.
Peír þekkja stjettabaráttuna aðeins ii byrjunarstiginu.
og fyrir þá sðk svifa all ar pesser kenning ar :lð

meira eða minna leyti i lausu lofti.
Hugvits'SÓ5lalisminn og hugvits-kommút1isminn

falla fyrir veruleika sOguþr6unarinnar. Að sama skapi
og sfietlabaráltan megnaet, missa þessar stefnur, sem
vildu helja sig ytir allan síjettarnun og síjettabar-
ál1u, smésaman all sitt gildi. Og þótt höfundar
þessara kenninga vitni að mörgu leytj réttækir

bylti"garmcnn, hala lærisveinar þeirra endað með
þvi að stofna aH\,lrhalds>IÖm leynifjelög. Þeir strert-
ast með gömlum kenningum móti sögulegri þróun
öreigalýðsins og reyna af alclli að draga úr sljdta-
m6'lsefningunum með því að koma I veg fyrlr
-s-tjetW>náttuna. Þ~ir ganga. altaf með þá grýlu I
höfðinu, að loks muni takast með tilraunum að
koma á þvf þjóðfjelagsskipulagi, sem þ$ dreymir
um, með því að stofna annaðhvort phelanstere,
hcme-nýlendu eð. Ikeríu I) - smáútgáfur a.f Je.-U-

~di sameignarfjelðg sia Home-njltndw.
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salem hinni nýju. og til þess að geta komið upp
þessum stofnunum verða þeir að skj6ta máli sínu
iii ,manngæsku og peningapyugju auðmannsins.
Sméæman lenda þeir á bekk með fbalds- og dt-
urllaldssóslalislunum, 5.eIUáður hefir verið lýst, og
hala loks smálllulIl3ClT1ina eina umfram þá ásamt
orstælcistrúnni á undraihrif fjelagnfsinda sinna.

. Þeir. rísa þvi af help! mikilli gegn verkalýshn!yf-
ingunni, sem í þeirra augum aðeins gat sprottið
:~~; ~u~~~sfu vantrú ii fagnaðarboðs~p þeim,

í Englandi forðast Owenlstams- aHh Charúst-
ana eins og fouricrislar í frakklandi Rerormístana.

Phlli'l1l$~r.!rc:er nlfnlð ii. HlnljeJðgum þeim, er Fouricr
r~ð~rðl~ flcul.ll hjct sameignnlandið, Rm e.pet
Iy.ati i a(laltlll sínu. Enzt/.s.
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Afstaða kommúni~ta
til Irarnsöknarflokkanna-

Af þvi, sem sagt tu:fir verið i It. bíla er auð-
sldlið, hverja af5ll'lc'lu kommúnistar taka Iii verka-
mannatlokkanna, sem ~r eru til, Chartístanna f
Englandi og landbúnsdarflo'kksinsi Norður-Ame.-iku.

Kommúnistar berjast Iyrir brýnustu. hagsmunum
og næsta takmarki verkalýðsins, en hafa þó jain-
framt altaf framtIð hrqlingarinnar fyrir :tugum. f
Frakklandi ganga þl:it" í lið með s6sialck'mokrdiska
Itokkeum I) gegn borgaraflokkulIlllll, án þess þ6 að
afsala sjer rjettinum Iii að flefu ofan ar gömlum
og éreltcm byltingarkjörorðum og- talvonum þessa
flokks.

[ Sviss styðj3 þeir gerbótaflokldnn, en gleyma
þYI eló;i, .að i þeim flokki vinna samin hin sund-
urtenustc öfl, bæði sósí~ldemokratar, svipaðir þeim
frönsku, og borgarategir umbótamenn.

I) Helllu formælendlIr SÓI{lldelTlollr&ti~kl\lIQllksinsVOlti
þa 11)6.-nmillmlðurhJJl Ledre Romn og rlthðlundur- -
Inn Loui. Dhl,nc. Hann var þl.nnir mcð ðllll ólikuf
11011111þý.1I11 'Óiílldcmokratlnnl eins og hinn er ml.

Engels.
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Hjá Pélverjum styðja kommúnistar þann flolck,
sem skoðar b.ændabyltinguna sem skilyrði fyrir sjálf.
stæði þjóðarinnar, $AmI flokkinn, sem hafði for.
ystu fyrir uppreistinni í Krahu 1846.

I Þýskalandi berst Jromml1nisttflokkurinn mtlJ
borgarasljeltinni jafnskj6tt og hún vaknar til bylt-
ing;uinnar möf einveldinu, :tðlinum og gömlu
smábor-garasljettinni.

En þeir sleppa þó engu tæ:kifæri, Sem gefst, til
þess að vekja hjá verkamönnum sem :.1Ir,t ekarp-
asta meðlrilvnd um þær fjandsamlegu mötsemingae,
sem eru milJl verb.lýðsins og borgar.astjeltarinnar,
tíl þess, að þysku verkamenntmtr notfæri sjer undir
cins þau fjelagslegll og pólilísJcu skilyrði, sem fylgja
yfjrciðum borgarastjetlarinnar, sem vopn g~ henni
sjálfri, og baráttan milli verkalýðsins og borgI.ra-
sljetlarinnar hdjisl undir eins og aðalsveldinu er
lokið. "

Athygli kommunísta beinist fyrst og fremst að
Þýskalandi, af þvi að borgaralega byltingin hlýtur
að brjótast þar út I ntnuslu Iramtlð. En byltingin
kemur þar á hærra þróunarstigi en i Engl3J1di á
17. og I Frakklandi t 18. öldinni. Öreigalýðurinn
er þar miklu sterkari. Borgaralega byllingin f Þýska-
landi hlýtur því f náinni framtíð að draga i eftir
sjer ð~igaJýðSbyltinguna.

í stuttu máli, kommúnistar styðja alstaðar sjer-

\
~
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hverja byltingarhreyfingu gegn rikjandi þj6ðfjelags-

$ki~a1\\'CITi hreyfingu, sem um er all ~.lla, er:

í þeilT'3 augum eignarr~etturiTln þl1nga1mðlaJl, a

h·:t;m~~ni~:I:::, ~'ob I ðllumlöndumað
sameiningu og samvinnu lýðræði!iIlOkka~na.

Kommúni'Star álíta 9ier ekki sæmandi að leyna
skoðunum sínum og áformum. Þeir lýsa þvi op-
Inberíegayfl" að tilg"gi þeirr, veroi aðeins_dð
r al"..-j"byltingu, Létum rikþudl ,Ijettim" ,kl,lf,
at ótta við kommúllislabyliingun:r. Öreigamtr ha~a
þar engu að tapa öðnl en hJekkjunmn. En þeir

hafa. heilan heim að vinna. .
Orf!igar I öuum tönáum, sameinist!


	Page 1
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 2
	Titles
	KARh MARX OG FRIEORII3H ENGÉhS: 
	KOMMÚNISTAÁ VARPIÐ 
	'. , ... 


	Page 3
	Titles
	.~ 
	EfNISYfiRLIT. 


	Page 4
	Titles
	\ 
	Inngangur. 


	Page 5
	Page 6
	Titles
	~~a~ B~:I~ai!ið~:t~~P:~, ~~:~a~;~C~~::~!Q~; 


	Page 7
	Titles
	10 
	Þýð. 
	Formálar. 
	I. 
	þ~.:':'~:, ,,;,:,':.~i~n';;.ff te kið mjö ••• i~nm .",yI- 


	Page 8
	Titles
	12 

	Images
	Image 1


	Page 9
	Titles
	~ engrll. 
	i~ 

	Images
	Image 1


	Page 10
	Titles
	16 
	1~ 

	Images
	Image 1


	Page 11
	Titles
	18 
	\9 
	,. 

	Images
	Image 1


	Page 12
	Titles
	20 
	:J. rSngeÞ;, 
	Ávarp 


	Page 13
	Titles
	Auðmenn og öreigalýður. 
	23 


	Page 14
	Titles
	14 


	Page 15
	Titles
	26 


	Page 16
	Page 17
	Titles
	jl 


	Page 18
	Titles
	í2 
	33 


	Page 19
	Titles
	öllum stiettum. . 


	Page 20
	Titles
	36 
	• 37 


	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Titles
	Kommúnistar og öreigalýðurinn .. 


	Page 24
	Titles
	litum II Iaunavlnnuna. 


	Page 25
	Titles
	\ 
	, I 


	Page 26
	Page 27
	Titles
	~i 


	Page 28
	Images
	Image 1


	Page 29
	Titles
	I 


	Page 30
	Titles
	1'~' 
	þróun heildarinnar. \ • 
	Bókmentir 
	I. Afturhaldssósíalisminn. 
	a) Aðalssðsfalismmn, 
	Sökum sinnar sögul~u arstöðu hlaut franski og 
	57 


	Page 31
	Titles
	b) Smdborgaro/eci sðsiolisminn. 
	kterkamlr "stökkva. á gremju aðilolsm3Tlnanna. 
	unga Englandi.1) 1: 
	Þál! aðall inn getl sýnt fram á. að kdgun hans ," 
	Og þó er það r hans augum ekki þyngsta 


	Page 32
	Titles
	:r 
	'I. 
	61 
	e} Þýski eða ,sanni- sðslalismins. 


	Page 33
	Titles
	-, 
	\1 
	6~ l 


	Page 34
	Titles
	64 ,1 


	Page 35
	Titles
	-, 
	66 
	2. fhaldssóSíalisminn eða borgaralegi 
	~~Y:~'~~~hr~::;~.:~~:~ :i,ð .,="~~~~. iþ~~~ J 
	·A ••• '.'!!'''' ••••• ,~~.f1,·' h~:lIn·.'·.".um I "'.,mn ••• tiilaJ'.m, Og, ',-','''.'.... . 


	Page 36
	Titles
	68 
	, 
	, 

	Images
	Image 1


	Page 37
	Titles
	71 


	Page 38
	Titles
	rv. 
	Afstaða kommúni~ta 


	Page 39
	Titles
	-, 
	\ 
	~ 
	h·:t;m~~ni~: I:::, ~'ob I ðllum löndum að 
	hafa. heilan heim að vinna. . 
	Orf!igar I öuum tönáum, sameinist! 



