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ПЕРЕДМОВА. 

Між паперами Фрідріха Енгельса, які оста- 
ли після його смерти, знайшлась стара рукопись 
п. з. “Основні засади комунізму”, яку Едвард 
Бернштайн видав в 1914 р. друком*) і яку отеє 
подаємо в переводі українській робітничій 
громаді. 

У вступній замітці до її німецького виданя, 
Бернштайн подає близші відомости про автор¬ 
ство і час написаня брошури, які тут коротень¬ 
ко передано. 

Побіжний перегляд брошури вказує на те, 
що вона була нарисом “Комуністичного Мані¬ 
фесту”, який “Союз комуністів” поручив в 1847 
р. написати Марксови й Енґельсови. Прина¬ 
лежність сьото нарису перу, Енгельса, Берн¬ 
штайн доказує ще перш за все свідоцтвом са¬ 
мого Енгельса. Іменно в 1884 р. останній йо¬ 
му оповідав, що перед зредаґованєм “Комуні¬ 
стичного Маніфесту” Маркс і Енгельс умови- 
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лись, кождий зокрема, самостійно йото напи¬ 
сати. Оповідаючи се, Енгельс подарував Берн- 
штайну одну картку з Марксового нарису. Про 
свій же нарис Енгельс нічого не згадував. Але 
в тексті знайденої між паперами Енгельса ру- 
кописї при питаних 22 і 23 не подано відпові¬ 
ли. Зазначено натомість увагою “остає”. Се 
наводить Бернштайн на здогад, що знайдена 
рукопись є тільки переписаною на чисто са¬ 
мим Енгельсом з иншого, першого опрацьова¬ 
на теми, яіке до нас не дійшло і що Енгельс при 
переписуваню мусів робити певні поправки, 
після порозуміня з Марксом. 

Другим доказом, що рішає про авторство 
рукописї є лгіст Енгельса до Маркса з 24. ли¬ 
стопада 1847 р„ писаний з Парижа, який має 
такий (кінець: 

‘^Вівторок вечером... Розваж троха “вірую”. 
Думаю, що найліпше зробимо, як залишимо 
форму катехізму та дамо праці заголовок: Ко¬ 
муністичний Маніфест. А що_в ньому треба 
розказати більше або менше історії, то доте¬ 
перішня форма не відповідна. Я привезу се, 
що написав. Воно має характер оповіданя, а- 
ле зредаговане нужденно, при страшному по¬ 
спіху. Я починаю: Що таке комунізм? а від¬ 
так зараз йде пролетаріат — історія повстаня, 
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ріжниця від ранїщих робітників, розвиток про¬ 
тивенства між пролєтаріятом і буржуазією, 
крізи, заключеня. Між ними всякі побічні рі- 
чи, вкінці партійна політика комуністів, о скіль¬ 
ки її можна оголосити публично. Подане во¬ 
но ще не цілком до затвердженя, але думаю, 
до найдрібнїйшого так змінити, щоби в ньому 
нічого не було проти наших поглядів”. 

Лист сей був писаний на кілька днів перед 
виїздом Енгельса з Парижа в Лондон на кон¬ 
ференцію комуністів (листопад 1847), на якій 
Маркс і Енгельс виступали із загально відомим 
маніфестом, спільно опрацьованим. 

Висше наведені.докази не можуть у нікого 
полишати найменшого сумніву що до автор¬ 
ства “Основних засад комунізму”. 

Публікуючи їх, пришилось Бернштайну на¬ 
писати самому бракуючі відповіли на питаня 
9, 22 і 23. Він теж додав свої уваги під текстом, 
з яких тільки важнїйші вважали ми відповід¬ 
ним подати в українському виданю. 

Порівнуючи “Основні засади комунізму” із 
“Комуністичним Маніфестом”, треба сказати, 
що між ними абсолютно нема ріжниць по суті. 
Основні ідеї обох праць одні й ті самі. Ріжни- 
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ця є тільки в формі їх викладу. Форма “За¬ 
сад” — форма катехізму, приступна й популяр¬ 
на; форма “Маніфесту’* — форма класичного 
викладу по своїй ядерности й льоґіцї. Перші 
вводять в світ ідей соціалізму кождого, навіть 
такого читача, якому прийшлось про соціа¬ 
лізм у перве чути, другий може читати й на¬ 
лежно розуміти той, хто вже троха обізнаний 
із соціалізмом. 

Від написана обох праць минуло якраз 70 
літ. 

Чи думки їх перестаріли? 
В передмові до другого німецького виданя 

'Коїм. Маніфесту” з 1872 р., отже в 25 літ після 
появи першого, писали його автори такі слова: 

“Як дуже змінили ся відносини за останні 
25 літ, то одначе загальні основні засади, які в 
сьому маніфесті розвинено, задержують і ни¬ 
ні ще цілком і вповні повну свою вірність. Де¬ 
що можнаб тут і там змінити. Практичне при- 
мінюване сих основних засад, се каже сам ма¬ 
ніфест, буде всюди і завсїгди залежати від і- 
сторично даних обставин”. 

Сі слова належить повторити і нині. 
Насуваєть ся отже питане: 
Які є основні засади обох писань, що при¬ 

дають їм по нині повну свіжість і актуальність, 
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мимо позірного значіня їх як історичних доку¬ 
ментів? 

їх коротко схоплює сам Енгельс в передмо¬ 
ві своїй до німецького виданя “Ком. Маніфес¬ 
ту” з 1883 р. так: 

“Економічна продукція і виникаючий з неї 
з конечністю громадський устрій кождої істо¬ 
ричної доби творить основу ДЛЯ ПОЛІТИЧНОЇ і 
духової історії сеї доби; відповідно до сього 
(від розвязаня прастарої спільної власности на 
Грунт і землю) уся історія була історією класо¬ 
вих боротьб, боротьб між визискуваними й ви¬ 
зискувачами, поневоленими й пануючими кла¬ 
сами на ріжних ступнях громадського розвит¬ 
ку; ся боротьба одначе осягнула тепер ступінь, 
коли визискувана і пригнічена кляса (проле¬ 
таріат) ніяк не може визволити ся від визиску¬ 
ючої і угнїтаючої класи (буржуазії), не визво¬ 
ляючи рівночасно, раз на завсїгди все суспіль¬ 
ство від визиску, гніту та класових боротьб”. 

В обох писанях показуєть ся, як капіталіс¬ 
тичний лад вийшов із класових боротьб, в я- 
ких упали основи середновічного, февдально- 
го ладу, як кляса капіталістів або буржуазія 
шляхом революції захопили в свої руки полі¬ 
тичну власть, повертаючи на свої услуїги дер¬ 
жаву і всї її урядженя та відки грозить небез- 
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пека для істнованя капіталістичного ладу. Пе¬ 
ред робітничою клясою, якої інтереси не да¬ 
дуть ся .погодити з істнованем сього ладу, стає 
велика, історична ціль — соціялїзм, себто ска¬ 
соване приватної власносте на засоби продук¬ 
ції і передача їх на власність усього суспільства. 

Такі є провідні ідеї “Основних засад кому¬ 
нізму”, “Комуністичного Маніфесту”. 

Як довго вони не здійснені, так довго оба 
писаня не гублять своєї теоретичної і практич¬ 
ної вартости. Тільки з хвилею здїйсненя соці- 
ялїзму, вони стають історичним документом, в 
повнім значіню сих слів. 

Робітники! 
Беріть державу в свої руки! Беріть землю! 

Беріть фабрики! 
В сих кількох кличах містить ся практична 

програма революційного пролєтаріяту, яку 
Маркс і Енгельс проголосили в “Ком. Маніфе¬ 
сті” на два місяці перед вибухом лютової ре¬ 
волюції в Парижі 1848 р. Вони вірили, що на¬ 
ступаюча буря революцій в Західній Европі зна¬ 
менуватиме цілу добу революцій в Евроіпі, в 
якій загибіль капіталізму мала бути немину¬ 
чою. Вони бачили перед собою соціялїстичну 
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революцію. 
На Німеччину покладали вони особливу на- 

дїю. В Анґлїї і Франції при державній кермі бу¬ 
ла буржуазія. Боротьба між нею і пролетар ія- 
том мусїла йти на житє і смерть. Але в Німеч¬ 
чині панував абсолютизм. Німецька буржуазія 
була революційною. Буржуазна демократична 
революція в Німеччині могла бути безпосеред- 
ним прольотом пролетарської революції в Ев- 
ропі”. 

Надії Маркса й Енгельса не оправдались. Пе¬ 
вна річ, оба вони перецінювали революційність 
буржуазії в Німеччині, як слушно замічає Каут- 
ський в “Бег 2Ш* МасІїН ’ (Шлях до власти). 
Німецька буржуазія з вибухом революції ско¬ 
ро скапітулювала перед німецьким урядом, зра¬ 
джуючи ганебно робітництво. А в Парижі вже 
в 1849 р. революція була здавлена. По корот¬ 
ких зривах революційних в цілій Европі, скрізь 
запанувала реакція. 

Події взіяли инший оборот від того, який пе¬ 
редбачували основателї наукового соціалізму. 
Вони одначе не могли захитати їх методу й ана¬ 
лізу капіталізму. З зелїзною льогікою показа¬ 
ли вони весь його напрям розвитку. Його заги- 
біль була одиноким можливим льоґічним вислї- 
дом їх аналізи. Помилились Маркс і Енгельс ли- 
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ше в тому, що сю загибіль добачували вони в 
тій добі розвитку капіталізму, яку треба сха¬ 
рактеризувати добою його молодости. Фаза 
розвитку капіталізму, фаза імперіалістична, що 
наступила скрізь в зах. Европі, коли буржуазія 
всевладно в ній запанувала, сей найвиоший і о- 
станний ступінь в розвитку капіталізму, з його 
могутньою концентрацією капіталу, з його гі¬ 
гантськими промисловими підприємствами, з 
його грізними картелями, тростами й великими 
банками, словом ся мітична просто й світова ор¬ 
ганізація фінансового капіталу була в хвилі пи¬ 
сана “Ком. Маніфесту” перед їх очима захована. 

І ся “помилка” в мить знівечила практичну 
сторону “Комуністичного Маніфесту” для полі¬ 
тичної ситуації, що почала витворюватись з 
1848 р. 

Вже в 1849 р., після розгрому парижської ре¬ 
волюції, ніхто в Европі не говорив про соціа¬ 
лізм як програму дня. А геройська мученицька 
Парижська Комуна з 1870 р. наглядно показала, 
що не прийшла ще економічна можливість про¬ 
летарської революції і здійснена соціалізму. 

Соціалізм, який Маркс і Енгельс проголоси¬ 
ли в 1847 р. програмою дня, зійшов в програ¬ 
мах робітничих партій Европи й поза нею до 
нїво ідеалу будучности. 
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Та світова війна, сей неминучий наслідок ім¬ 
періалістичної політики великих держав світа, 
отворіяє саме економічну можливість соціалі¬ 
стичної революції. Ніколи, в ніяких світових 
крізах, капіталізм не дізнав так страшних по- 
трясень, що саме в сій війні. Він загрожений в 
самих своїх основах. Се означає нову історичну 
добу, добу великих революційних потрясень в 
Европі і поза нею, з яких єдиний, мислимий ви¬ 
хід може бути тільки соціалізм. 

На Сході Европи вдарили вже весняні громи 
революції а їх могутній голос чутно по всій 
Европі й далеко поза нею. 

Боротьба за соціалізм перестала бути боро¬ 
тьбою за ідеал, вона стала боротьбою дня. 

На закінчене слівце про слова “комунізм” і 
“'Комуністи”. 

Комуністами — по словам Енгельса — нази¬ 
валась в 1847 р. та частина робітників, які були 
переконані про необхідність переміни сучасно¬ 
го капіталістичного ладу в самих його основах. 
Соціалістами за те називались тоді люди, з ко¬ 
трих одні вірили в ріжні утопійні системи, як 
Овенїсти в Англії і Фурієристи у Франції а другі 
думали усунути соціяльне лихо через соціальні 
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реформи не нарушуючи при тім панованя ка¬ 
піталу. Комунізм був робітничим рухом, соція- 
ялїзм буржуазним або дрібнобуржуазним. 
Маркс і Енгельс усею душею станули на бік ко¬ 
муністів, добачуючи в них інстинктовий, клясо- 
вий робітничий рух. Тому й маніфест свій на¬ 
зивали “комуністичним”. Тому Енгельс само¬ 
стійному свому нарисови дав заголовок:: “О- 
сновні засади комунізму”, надаючи слову “ко¬ 
мунізм” виразне, сьвідомо-іпролєтарське розу- 
мінє! 

Коли робітничий рух Евроіпи згодом пере- 
няв ся ідеями “Комуністичного Маніфесту” а 
давні “соціалісти” пішли собі до буржуазного 
руху, то помалу загубилась назва “комунізм”, 
“комуністи” а стали уживатись “соціалізм” і 
“соціалістичний”. Але нині супроти дегенера¬ 
ції соціалістичного руху в значній мірі в опор¬ 
тунізм, що звів соціалізм до значіня соціялїсти- 
чних реформ і гармонії робітничого руху з бур¬ 
жуазними клясами, являєть ся пильна потреба 
повного заснована слова “комунізм”. 

Ціріх 18. І. 1918. В. Левине ькиий. 
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ КОМУНІЗМУ, 

1. Питане: Що таке комунізм? 

Відповідь: Комунізм се наука 'про умсіви ви¬ 
зволення пролєтаріяту. 

2. Питане: Що таке пролєтаріят? 

Відповідь: Пролєтаріят се та кляса суспіль¬ 
ства, що удержує своє житє єдино й тільки з 
продажі своєї праці а не з профіту якого* не- 
будь капіталу; якої добро й горе, житє й 
смерть, усе істнованє залежить від попиту на 
працю, отже від зміни добрих і лихих часів 
заробітку, від хитань необмеженої конкурен¬ 
ції. Пролєтаріят або кляса пролетарів є од¬ 
ним словом працююча кляса XIX столїтя. (А 
також і сучасносте.) 

3. Питане: Отже не завсїгди були проле¬ 
тарі? 

Відповідь: Нї. Завсїгди були бідні і працю- 
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ючі кля'си; працюючі кляси були теж найбід- 
нійшими. Але не було завсігди бідаків, таких 
робітників, що жилиб в умовах що й но пода¬ 
них; отже пролетарі не завсігди були, також 
конкуренція не була завсїгди вільна і без об¬ 
межень. 

4. Питане: Звідки взяв ся пролєтаріят? 

Відповідь: Пролєтаріят повстав наслідком 
промислової революції, що відбула ся в дру¬ 
гій половині ХУЖ ст. в Анґлїї і яка від тодї 
перейшла всі освічені країни світа. Сю проми¬ 
слову революцію викликали винаходи парової 
машини, ріжних машин прядїльних, механіч¬ 
ного ткацького станка- і цілого ряду инших 
механічних причандалів. Сї машини, що були 
дуже дорогі і які могли придбати собі тільки 
великі капіталісти, змінили весь дотеперішний 
спосіб продукції і витиснули дотеперішних 
робітників, бо машини постатчували дешев¬ 
ші і ліпші товари як робітники могли їх ви¬ 
робити при помочи своїх неудосконалених 
прядїльних коловоротів і ткацьких станків. Сї 
машини віддали тому промисл цілком в руки 

великих капіталістів та обезцїнили ту значну 
власність робітників (засоби праці, ткацькі 
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станки і т. д.) так, що капіталісти скоро все 
дістали в свої руки а робітникам нічого не ли¬ 
шилось. Сим заведено в виготовлюваню мате¬ 
рій одежі фабричну систему. А як була при¬ 
нука до заведеня машинерії і фабричної си¬ 
стеми, то сю систему засновано дуже скоро в 
усіх прочих галузях промислу, а іменно в ви¬ 
робництві матерій і у друкарстві, в гончарстві, 
у промислі виробів з металю. Роботу ділено 
все більше між поодиноких робітників, так, 
що робітник який ранїще сам виготовляв ці¬ 
лу штуку роботи, тепер робив тільки частину 
сеї штуки. Сей поділ праці робив можливим 
те, що продукти можна було поетатчувати 
скорше і тому дешевше. Вона скорочувала 
працю кождого робітника до простого, меха¬ 
нічного руху руки, що повторював ся кождої 
хвцлини, який то рух не тільки добре, але да¬ 
леко ліпше могла виконувати машина. Таким 
чином всі ті галузи промислу, одна по другій 
попали під панованє парової сили, машинерії 
і фабричної системи, таксамо як прядівництвО' 
й ткацтво. Через се попали вони в руки ве¬ 

ликих капіталістів а робітникам віднято остан¬ 

ню решту самостійности. Помалу попри вла¬ 

стиву мануфактуру підпали також і рукомесла 

щораз більше й більше під панованє фабрич- 
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ної системи. Бо великі капіталісти, будуючи 
великі підприємства праці, в яких багато ща¬ 
дилось коштів а працю рівнож можна було 
дуже поділити, щораз більше й більше виті¬ 
сняли дрібних майстрів. Так прийшли ми до 
сього, що в освічених країнах майже у всіх 
галузях праці заведено фабричну систему, що 
майже у всіх сих галузях великий прюїмисл ви¬ 
тиснув рукомесло й мануфактуру. Через те 
дотеперішний середний стан щораз більше й 
більше попадав в руїну, особливож дрібні ре¬ 
місники-майстри. Через те змінило ся даївнїй - 
ше становище робітників та витворили ся дві, 
нові кляси, що поглочували всі инші, а то: 

І. Кляса великих капіталістів, які вже тепер 
у всіх освічених країнах мають майже у ви¬ 
ключнім своїм поеїданю всі засоби до житя 
та потрібні до їх виробництва сирий матеріал 
і знаряди (машини, фабрики). Се кляса бур¬ 
жуїв або буржуазія. 

ТІ. Кляса цілком немаючих, що засуджені є, 
продавати свою працю буржуям, щоби за се 
одержати потрібні для свого удержаня засоби 
до житя. Се кляса пролетарів або пролетаріат. 

5. Питане. Під якими умовами відбуваеть 
ся продаж праці пролетарів буржуазії? 
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Відповідь: Праця се товар, як кождий ин- 
ший а її цїна означуєть оя тоїму таїисаімо після 
тих самих законів як кождого иншого товару. 
Цїіна товару при паноіваню великого промислу 
або вільної конкуренції, що, як побачимо, на 
одно виходить, рівнаєть оя пересїчно коштам 
продукції сього товару. Цїна праці*) рів¬ 
наєть ся зарівно коштам продукції праці. В 
коштах" продукції праці є одначе стільки за¬ 

собів до житя, скільки робітник їх потребує, 
щоби бути опосібним до праці. Вони не до¬ 
зволяють робітничій клясї вигинути. Робіт¬ 
ник отже не дістане більше за свою працю, 
скільки на сю ціль потрібно. Цїна отже пра¬ 
ці або платня буде найменшою, яка тільки є 
потрібна до удержаня житя. А що з ар обнов і 
часи є гірші і ліпші, то робітник дістає більше 
і менше, відповідно до того, чи фабрикант ді¬ 
стає за овій товар більше, чи менше. Але так 
само як фабрикант пересїчно не більше і не 
менше дістає за овій товар, скільки виносять 
його кошти продукції, так і робітник дістане 
пересїчно не більше і не менше як саме те най¬ 
менше (мінімум), потрібне до удержаня його 
житя. Сей економічний закон заробітної плат- 

*) “Праця” стоїть тут і далі замість робочої сили. 
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нї проводить ся тим острійше, чим більше 0- 
пановує великий промисл усі г а лузи праці. 

6. Питане: Які робітничі кляси були перед 
промисловою революцією? 

Відповідь: Працюючі кляїси жили в ріжних 
відносинах, відповідно до ріжних ступнів роз¬ 
витку суспільства. Сьому й відповідало їх 
становище до посідаючих і пануючих кляс. В 
старовині були працюючі невільниками посіда¬ 
ючих. В середніх віках були вони кріпаками 
земельної шляхти. В середніх віках і до часу 

промислової революції були поінадто по мі¬ 
стах челядники рукомесні, що працювали на 
службі у дрібно-міщанських майстрів. А зго¬ 
дом прийшли із розвитком мануфактури теж 
і робітники мануфактурні, що були вже заняті 
у більших капіталістів. 

7. Питане: Чим ріжнить ся пролетар від не¬ 

вільника? 

Відповідь: Невільник проданий є раз на за- 
всїгди. Пролетар мусить себе продавати по¬ 
денно й погодинно. Поодинокий невільник, 
власність пана, в його власному інтересі (на- 



ОСНОВНІ ЗАСАДИ КОМУНІЗМУ — 19 

на) має забезпечене Істноіванє, як би нужден¬ 
ним воно не було. Поодинокий пролетар, вла¬ 
сність, так оказатиб, усеї буржуазної кляси, у 
якого тільки тоді купуєте ся працю, коли її 
хтось заіпотрібує, не має забезпеченого істно- 

-ваня. Се істнованє є забезпечене тільки цілій 
робітничій кляїсї. Невільник стоїть поза кон¬ 
куренцією, пролетар стоїть у ній і відчуває всї 
її хитаня. Невільник вважаєте ся за річ а не 
за члена суспільства; пролетаря признано як 
особу членом буржуазного суспільства. Не¬ 
вільник може отже мати краще становище як 
пролетар, але пролетар належить до суспіль¬ 
ства на висілому ступні розвитку і сам стоїть 
на висілому ступні як невільник. Невільник іви- 
зволюєть ся, касуючи з поміж усїх відносин 
приватної власносте тільки відношене невіль¬ 
ництва а через те сам стає пролетарем; проле¬ 
тар може визволити ся тільки через знесене при¬ 
ватної власносте взагалі'. 

8. Питане: Чим ріжнить ся пролетар від 
кріпака. 6 

Відповідь: Кріпак має посідане і ужитко¬ 

ване знаряду продукції, яким є кусник землї, 

в той спосіб, що віддає за се частину плодів 
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або роботи. Пролетар працює при помочи 
знарЯ'ДІв продукції когось иншого на його-ж 
рахунок, беручи від нього частину витвору. 
Кріїпак віддає, а пролєтареви віддають. Кріпак 

має забезпечене істнованє, пролетар нї. Кріпак 
стоїть поза конкуренцією, пролетар стоїть у 
ній. Кріпак визволюєть ся, коли він втікаючи 
до міста стає ремісником, або, коли замість 
праці і продуктів дає овюіму паноіви гріш, ста¬ 
ючи вільним арендівіником, або коли проганяє 
свого феодального пана і сам стає власником 
і коротко, коли він в сей або другий спосіб 
вступає в клясу посідаючих і у вільну конку¬ 
ренцію. Пролетар визволюєть ся через знесе¬ 
не конкуренції, приватної власности і всіх 
класових ріжниць. 

9. Питане: Чим ріжнить ся пролетар від 
ремісника. 

Відповідь: За старого рукомесла моло¬ 
дий ремісник був після відбута приписа¬ 
ної науки з правила наймитом за платню, 
щоби відтак після цілого ряду років ста¬ 
ти майстром; пролетар є майже завсїгди 
наємним робітником на все житє. Ремі¬ 
сник, що ще не став майстром, був че- 
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лядником свого майстра. Він мешкав в його 
домі і їів при його столї. Пролетар стоїть до 
свого пана в чисто грошевім відношеню. Че¬ 
лядник при рукомеслї належав до тої самої 
суспільної верстви що його майстер і дїлив 
разом з ним усі його житеві привички; проле¬ 
тар є суспільно відділений від свого пана, ка¬ 
піталістичного' підприємця цілим світом кля- 
СОІВИХ ріжниць, він живе в иншому окруженю 
і на цілком инший лад як капіталіст, їх світо¬ 
гляди є цілком ріжні. Ремісник послугував ся 
при праці знарядом, що з правила був його 
власністю, або в кождім випадку легко міг та¬ 
кою стати, пролетар послугуєть ся машиною 
або частиною цілої машинерії, яка не є його 
власністю і ніколи нею не може бути. 

Ремісник виробляв по найбільше весь пред¬ 
мет ужитку а при його вироблюваню був завсї- 
гди рішаючим сприт, яким він послугував ся 
при знарядї; пролетар готовить найчастїйше 
одну тільки частину якогось предмету або за- 
нятий є тільки при виконувана) частинного про¬ 
цесу, потрібного задля виготовленія сеї части¬ 
ни предмету, його особиста зручність уступає 
перед працею машинерії, вона рішає часто при 
виготовлюваню цїлости, множества як про вла¬ 
стивість часткових штук, ним виготовлюваних. 
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Ремісничий челядник і його майстер, були хо¬ 
ронені по можности перед шкідливою 'конкурен¬ 
цією через постанови цехові або через ремісни¬ 
чі звичаї; пролетар мусить єднати ся зі своїм 
товаришем або змагати до виданя закону, щоби 
конкуренція не задавила його. Більша подача 
сил праці придавлює його, не його пана. Ре¬ 
місничий челядник був як і майстер, обмеженим, 
вузьким, відданим кастовому духови, ворогом 
усїх новостий; пролетаря кожда хвилина штов¬ 
хає до пізнаня, що інтереси його кляси є засад- 
ничо ріжні від інтересів кляси капіталістів, на 
місце настового духа вступає в нього клясова 
свідомість і пізнане, що полїпшеея його кляси 
можна шукати тільки в поступі суспільства. Че¬ 
лядник вкінці, іколи він бунтував ся, був назад- 
ником (реакціонером); пролетар буде завсїгди 
приневолюваний стати революціонером. Пер¬ 

шим суспільним поступом, проти якого повста¬ 

ло реакційне рукомесло, була мануфактура, 

підчиненє рукомесла — майстра і челядника — 

під купецький капітал, що розвинув ся відтак 
у торговельний і промисловий капітал. 

10. Питане: Чим ріжнить ся пролетар від ро¬ 

бітника мануфактурного? 
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Відповідь: Робітник мануфактурний від 
XVI. до XVIII. ст. мав майже всюди знаряд про¬ 
дукції в свому поеїданю, свій ткацький варстат, 
веретена для своєї сїмї, невеличке поле, яке у- 
правляв у вільних годинах. Пролетар того всьо¬ 

го не має. Робітник мануфактурний живе май¬ 
же завсїгди на селї в більше або менше патріар¬ 
хальних відносинах зі своїм поміщиком або ро¬ 
ботодавцем; пролетар живе найчастїйше в ве¬ 
ликих містах і стоїть до свого роботодавця в 
чисто грошевім* відношеню. Робітника ману¬ 
фактурного великий промисл вириває з патрі- 
ярхальних відносин, він губить осідок, який ще 
мав і через те стає сам пролетарем. 

11. Питане: Які були найблизші наслідки 
промислової революції і поділу суспільства на 
буржуазію і пролєтаріят? 

Відповідь: По перше, була цілком знищена 
в усїх країнах світа стара мануфактурна систе¬ 
ма або промисл, що послугував ся ручною ро¬ 
ботою, бо наслідком машинової праці ціни на 
промислові вироби ставали щораз дешевші. 
Вгсї на пів варварські країни, що досі були більш 
меньш чужими історичному розвиткови і яких 
промисл полягав досі на мануфактурі, були си- 
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лою вирвані зі своєї замкнутости. Вони окупу¬ 
вали дешевші товари АнГлїйцїв, засуджуючи 
тим самим на зигибіль власних своїх мануфакту¬ 
рних робітників. Так були зреволюціонїзова- 
ні країни, що від віків не зробили ніякого по¬ 
ступу, як пр. Індії, а навіть Китай, що йде тепер 
до революції. Дійшло до того, що нова маши¬ 
на, яку нині винайдено в Анґлїї, протягом одно¬ 
го року позбавляє в Китаю мілїони робітників 
хліба. В той спосіб великий промисл заставив 
усї народи землі звиватись зі собою, зробив зі 
всіх малих льокальних ринків світовий ринок, 
поширив всюди цивілізацію і поступ і до то¬ 
го довів, що все, іщо дїєть ся в освічених країнах, 
мусить відбивати ся по всіх инших країнах, так 
що, коли тепер (1847) в Анґлїї і Франції робіт¬ 
ники вйзволюють ся, то се мусить потягати за 
собою революції по всіх инших країнах, що 
скорше або пізнїйше принесуть визволене рів*- 
нож і їх робітникам. 

По друге, промислова революція причинила 
ся в найвисшому ступні до розвитку буржуазії, 
її богацтва і сили всюди там, де великий про¬ 
мисл прийшов на місце мануфактури та зроби¬ 
ла її першою клясою в державі. Сього наслідок 
був такий, що всюди, де се сталось, буржуазія 
захопила в свої руки політичну владу, проганя- 
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ючи дотепер пануючі кляси і аристократію, це¬ 
хових міщан та абсолютне королівство, що 
представляло одних і других. Буржуазія зни¬ 
щила силу аристократії, себто шляхти, касуючи 
майорати або непродавальність земельної вла- 
сности та всі инші шляхотські привілеї. Вона 
зруйнувала силу цехових міщан, касуючи всї 
цехи та рукомесні привілеї. На місце обох во¬ 
на завела вільну конкуренцію, т. є. такий стан в 
суспільстві, де кождий має право вести про- 
мисл, хто тільки захоче, і де в сьому ніщо не 
може йому перешкодити, хіба недостача по¬ 
трібного капіталу. Заведене вільної конкурен¬ 
ції € отже публичною заявою, що від нині чле¬ 
ни суспільства е ще о стільки нерівними між со¬ 

бою, о скільки їхні капітали є нерівними, що ка¬ 
пітал є рішаючою силою, через що капіталісти, 
буржуазія стали першою клясою в суспільстві. 
Вільна конкуренція є одначе на початок для ве¬ 
ликого промислу конечною, бо се єдиний гро¬ 
мадський стан, при якому може розвинути ся 
великий промисл. Як буржуазія знищила та¬ 

ким чином громадську силу шляхти й цехових 
міщан, то знищила вона теж і їх політичну вла¬ 
ду. А як вона стала в суспільстві першою кля¬ 
сою то проголосила себе такою же і в політич¬ 
ній формі. Зробила се через заведене системи 
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репрезентативної (іпредставницької), що поля¬ 
гає на громадській рівности перед правом і за¬ 
конному лризнаню вільної конкуренції в усїх 
європейських країнах в формі конституційної 
монархії. В сих конституційних монархіях ви¬ 
борче право мають лише ті, що мають певний 
капітал, отже тільки буржуї. Сї буржуйські ви¬ 
борці вибирають послів а буржуйські посли ви¬ 
бирають буржуйський уряд, маючи право від¬ 
мови податків*). 

По третє, промислова революція причинила 
ся до розвитку іпролєтаріяту і то в тій самій мі¬ 
рі, що й буржуазії. В тім самім відношеню, іяік 

буржуї ставали богатшими, ставали пролетарі 
численнійшими. Бо пролетарі можуть бути за- 
вяті тільки через капітал а капітал помножуєть 
ся тілько тодї, як він робітників займає. Так 
отже 'в парі з помножувачем капіталу, множить 
ся пролетаріат. Рівночасно там, де промисл 
найдогіднїйше може розвивати ся, себто по ве¬ 
ликих містах, сплочують ся зарівно буржуї як 
і пролетарі. А се оплоченє великих мис дає .про- 

*) Се була картина, дїйсна для всїх держав до 1848 р., 
в яких буржуазія прийшла до панованя. З сього часу 
показало ся, що панованє буржуазії можна погодити та¬ 
кож із дуже поширеним виборчим правом, ба навіть із 
загальним, рівним і безпосередніш виборчим правом. 
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лєтарам свідомість своєї сили. Далї, чим біль¬ 
ше розвиваєть ся 'промислова революція, чим 
більше винаходять нові машини, що витиска¬ 
ють ручну працю, тим більше понижує великий 
промисл заробітну платню, як вже сказано, до 
найменшого ступня і через те робить становище 
пролетаріату все більш і більш невиносимим. 
Так із ростом незадоволеня з одного боку і сили 
пролетаріату з другого, готовить ся революція 
в суспільстві через пролетаріат. 

12. Питане: Які були дальші наслідки проми¬ 
слової революції? 

Відповідь: Великий промисл сотворив через 
парову машину і через іпрочі машини засоби, 
що дають змогу в короткому часі і малими ко¬ 
штами збільшувати продукцію в безконечність. 

Вільна конкуренція, яку викликав з конечности 
великий промисл, приняла при сїй легкости 
продукції дуже скоро надзвичайно острий ха¬ 
рактер; богато капіталістів кинуло ся до про¬ 
мислу і в короткому часі більше випродукува- 

но як можна було зужити. Наслідок сього був 
такий, що вифабрикованих товарів не можна 
було продати, що наступила так звана торго¬ 
вельна кріза. Фабрики мусїли завмерти, фаб- 
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риканти банкротували а робітники лишали ся 
без хліба. Всюди прийшла найбільша нужда. 
По певному часі продано лишкові продукти,4 

фабрики почали знова працювати, платня під¬ 
неслась і поволі пішли краще інтереси, як ко¬ 

ли небудь. Одначе не на довго. Бо знова ви¬ 
продуковано товарів за богато. Наступила но¬ 
ва кріза, що мала той самий перебіг як попе¬ 
редня. Так від початку сього столїтя (XIX) 
стан промислу безнастанно хитав ся між добою 
розцвіту і добою крізи. Майже що пять до се¬ 
ми років правильно наступала така кріза, що 
кождим разом була звязана з найбільшою нуж¬ 
дою робітників із загальним революційним 
підємом і із найбільшою небезпекою для усьо¬ 
го істнуючого стану. 

13 Питане: Що слідує з сих торговельних 
кріз, що правильно повторюють ся? 

Відповідь: По перше: Великий промисл, хоч 
він сам в першій добі свого розвитку витворив 
вільну конкуренцію, тепер одначе виріс із неї а 
конкуренція стає для промислової продукції че¬ 
рез крізи кайданами, які вона мусить розбити і 
розібє. Великий промисл, як довго його ведеть 
ся на теперішній висоті, може удержати ся тіль- 
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ки через загальне забуренє, що повторюють ся 
що сїм років. А воно кождим разом загрожує 
цивілізації та кидає в нужду не тільки пролета¬ 
рів але й руйнує велике число з поміж буржу¬ 
азії. Великий отже промисл мусить або сам 
зробити собі кінець, що є абсолютною немож¬ 
ливістю, або мусить привести до цілком нової 
організації суспільства, в якій вже не поодинокі 
між собою конкуруючі фабриканти управляють 
промисловою продукцією а все суспільство, 
після певного сталого іпляну і після потреб 
усїх. 

По друге: Великий промисл, який може роз¬ 
ширити продукцію в безконечність, уможлив¬ 
лює теж такий стан суспільства, в якому стіль¬ 
ки продукують ся усїх потреб до житя, що. на¬ 
слідком сього кождий член суспільства має 
змогу розвивати й прикласти всї сили й опосіб- 
ности. Як раз отже та властивість великого 
промислу, яка в сучасному суспільстві витво¬ 
рює усю нужду і всї торговельні крізи, при ни¬ 
ви ій суспільній організації знищить саме сю 
нужду та крізи, жерело нещасть. Се й доказує 
як найяєнїйше: 

1. що від тепер усе те лихо належить припи¬ 
сувати суспільному ладови, який не відповідає 
відносинам, і 
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2. що істнують засоби, щоби через новий 
лад суспільний побороти -ділком се лихо.*) 

14. Питане: Яким мусїти-ме бути новий су¬ 

спільний лад? 
7 

Відповідь: Він відніме ведене промислу і 
©сїх галузий продукції взагалі з рук поодино¬ 
ких конкуруючих між собою одиниць і пере¬ 
дасть їх усьому суспільству, яке мусїти-ме йо¬ 
го вести на спільний рахунок, після спільного 

*) Енгельс перецінив у сїй і попередних відповідях 
ступінь зрілости господарського розвитку в часї, коли 
він їх писав. “Історія не признала нам і усїм тим, що по¬ 
дібно думали, слушности”, писав Енгельс в 48 років піз- 
нїйше в передмові до Маркса “Класові боротьби у Фран¬ 
ції 1848—1850”. “Вона виявила, що стан економічного 
розвитку на континенті' тодї небув так далеко зрілим, 
щоби можна було думати про усунене капіталістичної 
продукції”. 

Далї належить тут і при дальших відповідях слідую¬ 
че мати на увазї: Через те, що капіталістичний розви¬ 
ток потрібував далеко більшого часу, як допускали 
Маркс і Енгельс, мали змогу розвинутись такі господар¬ 
ські явища, як картелі', синдикати, трости, що обмежува¬ 
ли дику конкуренційну боротьбу капіталістів між собою 
та придавали крізам троха инший характер як той, що 
їм надавали Маркс і Енгельс на підставі тогочасних 
помічень. 
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пляну і яри участи всїх своїх членів. Таким 
чином він скасує конкуренцію а на її місце по¬ 
ставить асоціяцію (спілку). А що ведене про¬ 
мислу через одиниці мало як конечний наслї- 
док приватну власність а конкуренція є тільки 
способом веденя промислу через приватних 
власників, то не можна відділити приватну вла¬ 
сність від поодинокої галузи промислу і конку¬ 
ренції. Тому приватна власність мусить бути 
скасованою а на її місце наступить спільне ко- 
ристуванє в'сїми засобами продукції і розділ 
усїх продуктів по спільному порозуміню або 
так звана спільність дібр. Знесене приватної 
власносте се найкоротше і найбільш знаменне 
схоплене переміни усього суспільного ладу, я- 
ке конечно виходить із розвитку промислу і то¬ 
му комуністи вважають йото слушно головним 
домаганєм. 

15. Питане: Чи знесене приватної власносте 
не було отже можливим ранїще? 

.Відповідь: Нї. Кожда переміна в суспільнім 
ладї, кождий переворот у відносинах власносте 
були конечним наслідком покликаня до житя 
нових продуктивних сил, що не хотіли більше 
підчиняти ся старим відносинам власносте. Так 
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повстала сама приватна власність. Бо приват¬ 
на власність не завсїгда істнувала. Тільки, як 
при кінці середних віків повстав в мануфакту¬ 
рі новий рід продукції, що не дав ся підпоряд¬ 
кувати тодинним февдальним і цеховим відно¬ 
синам, тоді витворила мануфактура, що виро¬ 
сла зі старих відносин власности, нову форму 
власности, приватну власність.*) 

Для мануфактури й для першого ступня 
розвитку великого промислу не була можли¬ 
вою ніяка инша форма власности як приватна 
власність і ніякий инший суспільний лад як той, 
що основуєть ся на приватній власности. Як 
довго не можна стільки продукувати, що ви¬ 
старчає не тільки для всіх, але остає ще теж 
надвижка продуктів, потрібна для збільшеня 
суспільного капіталу й для дальшого твореня 
продукційних сил, так довго мусить завсїгди 
бути пануюча кляса, що має на своїх услугах 
продуктивні сили суспільства і бідна, пригніче¬ 
на кляса. Які будуть сі кдяси що до характеру, 
се залежить від ступня розвитку продукції. За- 

*) 3 сього реченя і слідуючих із нього виводів ви¬ 
ходить, що Енгельс говорячи про “знесене приватної 
власности” має на думці знесене буржуазної власности, 
себто необмеженої особистої власности на засоби про¬ 
дукції. 
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лежні від управи рілї середні віки дають нам 
поміщика і кріпака, міста пізнїйших середних 
віків показують нам цехового майстра, челяд¬ 
ника й денного робітника, 17-те столїтє має ма¬ 
нуфактуриста й робітника мануфактурного, 
19-те столїтє великого фабриканта і пролєтара. 
Ясно, що досі продуктивні сили не розвинули 
ся ще на стільки, щоби можна було продукува¬ 
ти д остаточно для всіх і що приватна влас¬ 
ність**) стала для продуктивних сил кайдана¬ 
ми, тамою. Тепер одначе, ‘коли через розви¬ 
ток великого промислу — по перше, виросли 
капіталісти й продуктивні сили до незнаної досі 
міри та істнують засоби, що дають змогу по¬ 
множувати сї продуктивні сили в короткім ча¬ 
сі в безконечність; коли по друге, сї продук¬ 
тивні сили скупчують ся в руках нечисленних 
буржуїв, а рівночасно велика маса народу що¬ 
раз більше нролєтаризуєть ся і їх становище 
стає в тій самій мірі нужденнїйшим і невиноси- 
мійшим, в якій зростають богацтва буржуїв; 
коли по третє, сї могутні і легко зростаючі про¬ 
дуктивні сили так дуже виросли понад голови 

**) Тут зайшла очевидна помилка. Бо на сьому мі¬ 
сці ходить не о приватну власність, як продукт капіта¬ 
лістичної доби, тільки о обмежену приватну власність, 
яка істнувала в добі мануфактури. 
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буржуїв і понад приватну власність, що вони 
кождої хвилї викликують найсильнїйші забуре- 
ня в суспільному ладї, — тепер доіперва знесене 
приватної власности стало не тільки можливим, 
але й конечним. 

16. Питане: Чи знесене приватної власности 
можна буде перевести мирним шляхом? 

Відповідь: Булоб бажаним, щоб так могло 
статись і комуністи певно, булиб останними, я- 
кі моглиб бути проти сього. Комуністи знають 
добре, що веї заговори не тільки є безкористни- 
ми, але навіть шкідливими. Вони знають надто 
добре, що революції не робить ся нарочно і са¬ 
мовільно, тільки що вони скрізь і повсякчасно 
були конечним наслідком обставин, які є цілком 
незалежні від волі і проводу поодиноких пар¬ 

тій і цілих клас. Вони одначе бачуть, що май¬ 

же у всіх освічених країнах насильно дусять 
розвиток пролетаріату і що через се самі про¬ 

тивники комуністів з усею силою працюють 
для революції. Коли сим заженуть оконечно 
гноблений пролетаріат в революцію, то кому¬ 

ністи будуть так само добре боронити оправу 
пролетаріату ділом як тепер словом. 
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17. Питане: Чи можна буде знести приватну 
власність за одним махом? 

Відповідь: Нї. Тим менше, що за одним ма¬ 
хом не дасть ся розвинути істнуючі продуктив¬ 
ні сили на стільки, о скільки се є потрібним для 
заведеня опільности. По всій правдоподібно - 
сти прийдешня революція пролєтаріяту тільки 
помалу перемінить сучасне суспільство і тільки 
тоді можна буде знести приватну власність, ко¬ 
ли буде доволі для сього вироблених засобів 
продукції. 

18. Питане: Який буде розвоевий хід сеї ре¬ 

волюції? 

Відповідь: В першу чергу вона заведе демо¬ 
кратичний лад державний а через се безпосеред- 
но або посередно панованє пролєтаріяту. Без- 
посередно в Англії, де пролетарі становлять 
вже більшість народу. Посередно у Франції і 
Німеччині, де більшість народу складаеть ся не 
тільки з пролетарів, але також з дрібних селян 
і міщан, котрі саме є на шляху до пролєтариза- 
ції і в усіх своїх політичних інтересах будуть 
залежні щораз більше й більше від пролєтарі¬ 
яту і тому скоро будуть мусїли піти за його до- 
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маганями. Се може довести до другої бороть¬ 
би, але вона може скінчити ся тільки п об їдою 
пролєтаріяту. 
Демократія булаб для пролєтаріяту цілком 

неужиточною, якби вона негайно не використа¬ 
ла всіх мір, які безіпосередно ведуть найпевнїй- 
ше до знесенія приватної власности і утревале- 
ня екзистенції пролєтаріяту. Найважнїйші з 
сих мір, які вже тепер є очевидні як конечні 
наслідки істнуючих відносин, є такі: 

1. Обмежене приватної власности через про¬ 
гресивні додатки, високі спадкові податки, зне¬ 
сене права дїдиченя в бічних лїнїях (братя, бра- 
таничі, сестрінцї і т. д.) примусові позич¬ 
ки і т. д. 

2. Повільна експропріяцїя земельних власни¬ 
ків, фабрикантів, посідачів зелїзниць і парохо- 
дів, по части через конкуренцію державного 
промислу, почасти просто через відшкодоване 
в аеиґнатах (грошевих паперах). 

3. Конфіската маєтків уєїх емігрантів і бун¬ 
тівників проти більшосте народу. 

4. Організація працї або занятя пролетарів в 
національних маєтках, фабриках і варстатах, 
чим усуваєть ся конкуренцію робітників між 
собою, а фабриканти, як довго вони ще істну- 
ють, будуть приневолені платити ту саму під- 
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вношену платню, що держава. 
5. Примус праці рівний для усіх членів су¬ 

спільства аж до повного знесеня приватної вла¬ 
сносте. Творене промислових армій особливо 
для рільництва. 

6. Сцентралїзованє системи кредиту й гро¬ 
шевої торговлї в руках держави через націо¬ 
нальний банк з державним капіталом і усунене 
всіх приватних банків та банкирів. 

7. Помножене національних фабрик, варста- 
тів, зелїзниць і кораблів, ужитковане всіх зе¬ 
мель для хліборобства, та полїпшеня вже ужит¬ 
кованих в такій мірі в якій помножують ся доб¬ 
ра й робітники, що стоять до рознорядимоєти 
нації. 

8. Виховуване всіх дїтий в національних за¬ 
ведених на національний кошт з тої хвилі, як 
вони вже можуть обійти ся без матірної опіки. 

9. Будоване великих палат в національних 
добрах як спільне помешканє для громад гро¬ 
мадян, що займають ся промислом і управою 
рілї та єднають в собі користе як міського 
так і сільського житя, не знаючи одначе одно¬ 
бокосте і шкід обох способів житя. 

10. Збурене всіх нездорових і зле побудова¬ 
них мешкань і міських кварталів. 

11. Рівне право дїдиченя для незаконна і 
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законних дїтий. 
12. Концентрація усього транспорту в руках 

нації *) 
Всі ті міри не можна, природна річ, переве¬ 

сти за одним разом. Але одна потягне за со¬ 
бою инші. Як нанесеть ся перший радикальний 
удар приватній власности, то пролетаріат по¬ 
бачить себе приневоленим, щораз далї йти, що¬ 
раз більше концентрувати весь капітал, все 
рільництво, весь іпромисл, весь транспорт, всю 
виміну в руках держави. До сього стремлять 
усі міри і вони будуть викональними якраз в то¬ 
му самому відношеню та розвинуть свої цен¬ 
тралізуючі наслідки, в якому розвинуть ся про¬ 
дуктивні сили країни через працю пролетаріа¬ 
ту. Вкінци, як весь капітал, вся продукція, і 
вся виміна будуть скупчені в руках нації, падає 
приватна власть сама від себе, гріш стає зайвим 
а продукція на стільки збільшеною і люди о 
стільки зміненими, що за сим і останні форми 
зносин старого ладу мусять упасти. 

19. Чи ся революція може пройти тільки в 
одній одинокій країні? 

*) Вичислені міри мають практичне значінє і для на¬ 
ших часів, хоч деякі з них вже перестріли і являють ся 
надто лагідними. — В. Л. 
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Відповідь: Нї. Великий промисл на стільки 
вже зв'язав усї народи, землі і особливо освіче¬ 
ні через створене світового ринку, що кождий 
поодинокий народ є залежний від того, що дї- 
єть ся у другого. Він зрівнав далі у всіх 'цивілі¬ 
зованих країнах суспільний розвиток на стіль¬ 
ки, що у всіх їх буржуазія і пролетаріат стали 
двома рішаючими класами а боротьба між обо¬ 
ма стала головною боротьбою дня. Комуністич¬ 
на революція буде не тільки чисто національна, 

але вона буде революцією, що розвинеть ся рів¬ 

ночасно у всіх цивілізованих країнах, то зна¬ 

чить по крайній мірі в Англії, Америці, Франції 
і Німеччині. Вона розвинеть ся в кождій з сих 

країн бистрійше або повільнїйше, залежно від 
того, о скільки ся або йшла країна має більш 

розвинений промисл, більше богацтво, знач- 

нїйшу масу продуктивних сил. Вона буде в Ні¬ 

меччині найіповільнїйшою і найтруднїншою, в 
Англії найбистрійшою і найлекшою. Вона ма- 

ти-ме рівнож чималий вплив на прочі країни 

світа та цілком змінить і прискорить їх дотепе- 

рїшний спосіб розвитку. Се загальна (унївер- 

зальна) революція і тому мати ме вона також у- 

нїверзальний терен. 
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20. Питане: Які будуть наслідки оконечного 
знищеня приватної власности? 

Відповідь: Через те, що суспільство відбере 
користуванє усїми (Продуктивними силами й за¬ 
собами зносин, як також виміну й поділ про¬ 
дуктів з рук приватних капіталістів та буде ними 
завідувати після лляну, що відповідно до істну- 
ючих засобів відповідати ме потребам усього 
суспільства, перш за все усунеть ся всі лихі на¬ 

слідки, звязані з істнованєм великого проми¬ 
слу. Крізи відпадають; поширена продукція, 
яка є для теперішного суспільного ладу над- 
продукцією і так могутною причиною нужди, 
тоді навіть не вистарчати ме, і її терба буде ще 
більше поширити. Замість нужди, надіпродук- 
ція, що виходити ме понад найблизші потреби 
суспільства, забезпечить задоволене потреб у- 

сїх, спричинить нові потреби та надасть засоби 
їх заопокоюваня. Вона буде умовою і спону¬ 
кою до нових поступів, вона їх здійснить, без 
кождочасного забуреня в суспільстві, як було 
досі. Великий промисл, свобідний від тиску 
приватної власности, розвинеть ся в такій широ¬ 
ті', супроти якої дотеперішний його розвиток 
видавати меть ся так невеличким, якою є ману¬ 
фактура супроти великого промислу наших 
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днїв. Сей розвиток промислу дасть суспіль¬ 
ству достаточну масу іпродуктгв, щоби таким 
чином заспокоїти потреби всіх. Так само ріль¬ 
ництво, якому досі гніт приватної власности і 
парцельоване стояли на перешкоді, для присво¬ 
єння собі всіх вже пороблених улїпшень і науко¬ 

вих винаходів, так і воно возьме цілком инший 
напрям та давати ме суспільству цілком доволі 
продуктів. Таким чином суспільство мати ме 
досить продуктів, щоби заспокоїти потреби 
всіх членів. Поділ суспільства на ріжні, проти¬ 
лежні собі класи буде через те зайвим. Він бу¬ 
де не тільки зайвим, але й невиносимим для но¬ 

вого суспільного ладу. Істнованє кліяс вийшло 
від поділу праці а поділ праці в свому дотепе- 
рішному способі, цілком відпадає. Бо, щоби 
піднести промислову й рільничу продукцію на 
описану висоту, для сього не вистарчають тіль¬ 
ки помічні, механічні і хемічні засоби. Треба 
буде розвинути в відповідній мірі спосібности 
людий, що виробляють сі помічні засоби. Як 
селяни й робітники мануфактурні минулого 
столїтя (XVIII) змінили весь свій спосіб житя 
та стали цілком иншими людьми, коли порвав 
їх великий промисл, так спільне ведене продук¬ 
ції через усе суспільство і новий розвиток про¬ 
дукції, що за ним йде, потребувати ме цілком 



42 — ОСНОВНІ ЗАСАДИ КОМУНІЗМУ 

инших людий і воно їх також витворить. Спіль¬ 
не ведене продукції може бути виконуваним не 
через людий, як нинішні, з котрих кождий є 
підпорядкований одній виключно галузи про¬ 
дукції, до неї є прикований, нею є визискува¬ 
ний, з котрих кождий розвинув тільки один свій 
дар на кошт всіх инших і знає тільки одну або 
тільки галузь галузи усеї продукції. Вже суча¬ 
сний промисл щораз менше потребує таких лю¬ 
дий. Спільно і пляново ведений через усе сус¬ 
пільство промисл потребувати ме таких лю¬ 
дий, які всебічно розвинули свої спосібности, 
які є в стані, мати перед своїми очима всю сис¬ 
тему продукції. Подїл праці, який з одного 
робить хлібороба, з другого шевця, з третого 
фабричного робітника, з четвертого б ірже ваго 
спекулянта, який вже тепер підкопує машина, 
зникне цілком. Виховане зможе дозволити мо¬ 
лодим людям бистро вивчити всю систему про¬ 
дукції та переходити по черзі від одної галузи 
продукції, до другої, в міру потреб суспільства 
та їх власних наклонів.. Воно отже відніме їм 
той однобічний характер, який накладає тепе- 
рішний подїл праці на кождого. В той спосіб 

комуністично зорганізоване суспільство дасть 
своїм членам змогу, всебічно розвинені свої 

спосібности всебічно присвячувати їх суспіль- 
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ству. Через се з конечности зникають ріжні 
кл'яси. Комуністично зорганізоване суспіль¬ 
ство робить з одного боку істноване кляс неви- 
носимим а з другого подає само засоби, як зне¬ 
сти клясові ріжницї. 

Звідси виходить, що противенство між мі¬ 
стом і селом також зникає. Веденєврільництва 
й промислу через тих самих людий, замість че¬ 
рез дві ріжні кляси, є вже з матеріальних при¬ 
чин конечною умовою комуністичної асоціяції. 
Розкинутість рільничого населеня на селі при 
скупленю промислового по великих містах є 
станом, який відповідає тільки нерозвиненому 
ще ступневи рільництва й промислу, се пере¬ 
шкода усього дальшого розвитку, що дасть ся 
вже тепер дуже відчувати. 

Загальна асоціяція усіх членів суспільства 
задля спільного й плянового визискуваня про- 
дукційних сил, поширене продукції в такому 
ступні, що вона заспокоювати ме потреби всіх, 
зникненє стану, при якому потреба одних за- 
спокоюєть ся на кошт других, всебічний розви¬ 
ток усіх членів суспільства через усунене доте¬ 
перішнього поділу праці, через промислове ви¬ 
ховане, через міньбу дїяльности, через участь 
усіх утворених всіма приємностях, через злите 
міста і села — отеє головні результати знесеня 
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приватної власносте. 

21. Питане. Який вплив мати ме комуністи¬ 

чний суспільний лад на сїмю? 

Відповідь: Він зробить відношене обох по¬ 
лів чистим діри ватним відношенем, яке обходи¬ 
ти ме тільки заінтересовані особи й до якого су¬ 
спільство не має чого мішати ся. Він може се 
зробити, бо касує приватну власність та вихо- 

' вує спільно дїти а тимсамим нищить обі основи 
дотеперішнього подружя, залежність через при¬ 
ватну власність жінки від чоловіка й дітей від 
родичів. Тут теж є і відповідь на крик високо¬ 
моральних буржуїв проти комуністичної спіль¬ 
носте жінок. Спільність жінок є відношенем, 
що цілком приналежить буржуазному суспіль¬ 
ству а нині істнує вповнї в проституції. Про¬ 
ституція одначе полягає на приватній власно¬ 
сте й падає разом з нею. Комуністична органі¬ 
зація не заводить спільносте жінок а касує її. 

22. Питане. Як відносити ся має комуністи¬ 

чна організація до істнуючих народностей? 

Відповідь: “Національні окремішности і про¬ 

тивенства народів — читаємо в “Комуністично- 
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му Маніфесті” — зникають щораз більше й 
більше вже з розвитком буржуазії, свободою 
торговлї, світовим ринком, одноформність про¬ 
мислової продукції і відповідаючих їй житєвих 
відносин. Коли пролетаріат буде при власти, 
вони ще більше знижати муть. Зєдинена акція 
по крайній мірі освічених країн є першою умо¬ 
вою їх визіволеня. В тій мірі, як буде знесено 
визиск одної одиниці через другу, буде знесено 
теж визиск одної нації через другу. З упадком 
противенств клас в ,середині націй падає воро¬ 
же становище націй супроти себе*). 

23. Питане. Як вона відносити ме ся до ре- 
ЛІГИ? 

Відповідь. “Чи потреба глибоко вдумува¬ 
тись, щоби зрозуміти, каже “Комуністичний Ма¬ 
ніфест”, що з житєвими відносинами людий, з 
їхніми суспільними взаєминами, з їхнім суспіль¬ 
ним бутем зміняють ся теж і їхні уявлена, по¬ 
гляди й понятя, одним словом також і їх свідо¬ 
мість? — Як старий світ йшов до упадку, христі- 

*) Не належить розуміти сих слів так, буцїм то в ко¬ 
муністичному ладі зникне сама народність. Навпаки во¬ 
на тільки в комунізмі всебічно й буйно розвинеть 
ся. — В. Л. 
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янська релїґія побідила старі. Як христіянські 
ідеї в 18 столїтю улягли раціоналістичним, ве¬ 
ло февдальне суспільство свою смертельну бо¬ 
ротьбу з революційною тодї буржуазією. Ідеї 
свободи совісти й релігії висловлювали тільки 
панованє свобідної конкуренції в обсягу совісти. 
— Комуністична революція є найрадикальнїй- 
шим зірванєм з пережитими відносинами вла¬ 
сносте; нічого дивного, що в ходї розвитку бу¬ 
де зірвано як найрадикальнїйше з пережитими 
ідеями. 

24. Питане. Що ріжнить комуністів від со¬ 
ціалістів?*) 

Відповідь. Так звані соціалісти ділять ся на 
три кляси. Перша кляса складаєте ся з при- 
клонників февдального й патріархального су¬ 
спільства, який знищили великий промисл, сві¬ 
това торговля і ними сотворене буржуазне су¬ 
спільство. Ся кляса робить із лих сучасного 
суспільства таке заключенє, що належить на- 

*) Як з відповіди виходить, під “соціялїстами” нале¬ 
жить розуміти тих соціяльних реформістів, що ставили 
себе в противенство до тих противників капіталістично¬ 
го суспільного ладу, які змагали до його поваленя через 
революційну акцію робітничої кляси. 
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зад привернути февдальне й патріархальне су¬ 
спільство, бо воно від нйх було свобідне. Всї їх 
предложени йдуть до сеї цїли простим або кру¬ 
тим шляхом. Комуністи будуть все і енергійно 
поборювати сю клясу реакційних соціалістів ми¬ 
мо їхньої позірної участи та горячих слїз для 
нужди пролетаріату, бо 

1. вона хоче чогось, що є неможливим; 
2. стараєть ся привернути панованє аристо¬ 

кратії, цехових майстрів і мануфактуристів з їх 
абсолютними або февідальними королями, чино¬ 
вниками, салдатами, попами, себто суспільство, 
що було вправдї свобідним від лих сучасного 
суспільства, але за те вело за собою по крайній 
мірі стількиж иншого лиха а до того не давало 
навіть виду на визволене пригнічених робітни¬ 
ків через комуністичну організацію. 

3. вїдслонює кождим разом свої дійсні на¬ 
міри, коли пролєтаріят стає революційним і 
комуністичним, єднанєм ся тоді зразу з буржу¬ 
азією проти пролетаріату. 

Друга кляса складаєте ся з приклонникІв су¬ 
часного суспільства, у котрих лиха конечно з 
нього виникаючі збудили побоюваня за істно- 
ванє сього суспільства. Вони отже змагають 
до того, аби задержати теперішнє суспільство, 
але рівночасно хочуть усунути з нього лиха, з 
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ним звязані. Задля сеї цїли одні предклада- 
ють добровчинні міри, другі величаві системи 
реформ, які під покришкою реорганізації сус¬ 
пільства хочуть задержати основи сучасного 
суспільства, а з тим і саме сучасне суспіль¬ 
ство. Комуністи будуть мусїли рівнож і зав- 
сїгди поборювати сих буржуазних соціалістів, 
бо вони працюють для ворогів комуністів та 
боронять суспільство, яке комуністи хочуть 
як раз повалити. 

Трета вкінци кляса складаєть ся з демокра¬ 
тичних соціалістів, які узнають так само як ко¬ 
муністи частинну тих мір, що їх подано в 18 іпи- 
таню, але не як перехідних засобів до комуніз¬ 
му, тільки як міри, які мають вистарчити,. що¬ 
би знести нужду та усунути лиха сучасного ла¬ 
ду. Сі демократичні соціалісти є або пролєта- 
рами, які не є ще достаточно просвічені про у- 
мови визволена своєї класи, або є представни¬ 
ками дрібних міщан, класи, яка до часу виборе¬ 
на демократії і з неї виникаючих соціалістич¬ 
них мір в богатьох відношенях має той сам ін¬ 
терес, що пролетарі. Комуністи тому порозу- 
міють ся з тими демократичними соціалістами 
в моментах діла та взагалі будуть з ними вести 
хвилево по можности спільну політику, о скіль¬ 
ки сі соціалісти не підуть на службу пануючій 
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буржуазії, а тим самим заатакують комуністів. 
Що сей спільний спосіб дїланя не виключає 
дискусії (Про ріжни.цї з ними, се ясно*). 

25. Питане. Як відносять ся комуністи до 
прочих політичних партій?**). 

Відповідь: Се відношене є ріжним в ріж- 
них країнах. — В Анґлїї, Франції І Бельгії, де 
буржуазія панує, мають комуністи ще спіль¬ 
ний інтерес з ріжними демократичними парті¬ 
ями, і то тим більший, чим більше демократи 
наближають ся до цїли комуністів в своїх со¬ 
ціалістичних домаганях, то є чим більш вираз¬ 
но й взлядно заступають вони інтереси проле¬ 
таріату і чим більше опирають ся вони на про¬ 
летаріаті. В Анґлїї пр. стоять чартисти, що ре¬ 
крутують ся з робітників, безконечно близше 
до комуністів, як демократичні дрібно-міщани 

*) Слова Енгельса про демократичних соціалістів з 
40 рр. мин. ст. мають нині повну силу, коли їх примінити 
до правого крила міжнародної соціал-демократії, себто 
до опортуністичної течії сучасного соціалізму, або со- 
ціалреформістів. — В. Л. 

**) Себто перед революцією з 1848 р. Великі соціаль¬ 
ні й політичні переміни, акі доконались в міжчасї, вима¬ 
гають, цілком природно, відповідної зміни в основних 
думках відповіли на се питане. 
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або так звані радикали. 

В Америці, де заведено демократичний у- 
стрій, комуністи держати муть з тою партією, 
що направляти ме сей устрій проти буржуазії 
та захоче використати його в інтересі проле¬ 
таріату, то є з аграрними національреформк- 
тами. 

В Швайцарії є радикали, хоч се дуже помі- 
шана партія, одинокими, з котрими комуністи 
можуть йти, а між ними е найбільш поступові 
— що живуть у водському і женевському кан¬ 
тонах. 

В Німеччині вкінци йде доперва до рішаю¬ 
чої боротьби між буржуазією і абсолютною 
монархією. Тому одначе, що комуністи не ра¬ 
нішнє можуть рахувати на рішаючу боротьбу 
між ними самими і буржуазією, аж не запанує 
буржуазія, то лежить в інтересі комуністів, по¬ 
магати буржуазії, щоб вона чим скорше прий¬ 
шла до власти, щоби відтак, по змозі як най- 
скорше повалити її. Комуністи отже мусять, 
супроти урядів, все держати з ліберальною 
партією буржуазії і тільки берегти ся перед 
тим, щоб не поділяти самообман буржуазії або 
дати віру їхнім брехливим запевненим про бла¬ 
гословенні наслідки побіди буржуазії для про¬ 
летаріату. Одинокі користи, які принесе ко- 
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мунїстам побіда буржуазії, полягатимуть: 1) 
на ріжних уступках, які улекшать комуністам 
оборону, дискусію і ширене їхніх основних за¬ 
сад а тим самим зєднанє пролєтаріяту в шо 
раз більш суцільну, готову до боротьби і орга¬ 
нізовану клясу; і 2) на певности, що з того дня> 
як впадуть абсолютні уряди, почнеть ся бороть 
ба між буржуазіями і пролєтарами. З того дня 
буде політика партійна комуністів та сама, шо 
в країнах, де буржуазія вже панує. 

Конець. 






