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ІДО ШЕ БОРОТЬБА ШО. 
Сїмдесять пять лїт тому назад заснував ся 

тайннй союз, котрий постановив собі за ціль о- 
свободжене працюючих і знищене власти капі¬ 
талу. 

Сей союз називав ся “Союзом Комуністів” 
і обеднував борців за освободжене працюючих 
ріжних країн Европи, т. е. був Міжнародним 
Союзом. 

В листопаді 1847 р. члени “Союза Комуні¬ 
стів” зїхались в Лондоні на зїзд і рішили наші- 
сати і проголосити для загального відома свою 
програму, т. е. пояснити, за кого і проти кого 
вони борять ся і чого власне хочуть добитись. 

Зїзд припоручив вложене сеї програми Кар- 
лови Марксови і Фридрихови Енґельсови. 

Сі два мулл були не тільки великими про¬ 
відниками робітничої кляси в боротьбі з її угнї- 
тателями, не тільки невтомними смілими бор¬ 
цями, але і великими вченими. 

Взявшись за припоручене їм діло вони напи¬ 
сали славшій “Комуністичний Маніфест”, ко¬ 
трий зістав відтак переложений на всї мови і до 
нашого часу читаеть ся з великим інтересом і за- 
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хопленем всюди, де кипить боротьба між пра¬ 
цюючими і експльоататорами, між робітниками 
і капіталістами. 

Маркс і Енґельс написали не програму то¬ 
го маленького "Союза Комуністів”, котрий їм 
припоручив се діло; вони написали програму 
для працюючих цілого світа. Вони пояснили 
і розказали, як появились робітники і капіта¬ 
лісти (або, що значить те саме — пролетаріят 
і буржуазія) і чому між ними йде через цілий 
час боротьба. 

Маніфест пояснив робітникам, чому ся 
боротьба може закінчити ся тільки після цілко¬ 
витої побіди, чому в тій боротьбі між буржуазіє- 
ю і пролетаріятом не може бути мира, чому ся 
боротьба е війною за знищене капіталу, т. е. 
власти буржуазії. 

"Комуністичний Маніфест” починаєть ся 
словами: 

"Історія всіх дотеперішних суспільств — се 
історія клясової боротьби. 

Вільний і невільник, патрицій і плебей (па¬ 
триціями в стариннім Римі називались дворя- 
ни-поміщики, плебеями — біднота — С. Ч.), 
пан і кріпак, цеховий майстер і челядник, або 
кажучи просто: гнобитель і пригноблений, воро¬ 
гуючи завсїгди між собою, провадили безупин- 
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ну то окриту, то отверту боротьбу, — боротьбу, 
яка раз-у-раз кінчила ся або революційною пе¬ 
ребудовою цілого суспільства, або спільною по- 
гибелею борючих ся кляс”. 

В зависимостп від того, як в суспільстві бу¬ 
ла зорґанїзована продукція і розподіл продук¬ 
тів, яке було його господарське будівництво, во¬ 
но ділилось на ріжні кляси. 

Напримір, в стариннім Римі ми стрічаємо 
клясу патриціїв, т. є. дворян-поміщиків (шля¬ 
хту-дїдичів), котрі в той сам час були і рабо¬ 
власниками, т. є. володіли не тільки землею, а- 
ле і рабами, котрі її обробляли, як своєю вла¬ 
сністю. Клясу верховників т. є. міське купец¬ 
тво; клясу плебеїв — міська і сільська біднота, 
і, нарешті, раби, найбільше угнетена, найбіль¬ 
ше безправна кляса римського суспільства. 

Боротьба велась, власне, між патриціями 
і плебеями, між богачами і свобідними бідня¬ 
ками. Величезна маса рабів була тою покір¬ 
ною і нерухомою підвалиною, на котрій стояло 
римське суспільство і на котрім боролись патри¬ 
ції з плебеями. 

Але часами і підвалина починала хитати ся. 
Вибухали повстаня рабів, з котрих найбіль¬ 

ше відоме повстане під проводом Спартака, ко¬ 
тре вибухло в 73 р. до Р.Х. (дві тисячі лїт на- 
зад). 
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Головними класами в середних столїтях бу¬ 
ли: дворяни-поміщики і панщизняне селян¬ 
ство в селах, майстри-хазяї і челядники в мі¬ 
стах. 

Між ними також йде через цілий час бо¬ 
ротьба, то придушена і скрита, то отверта. 

Боротьба селян проти поміщиків прибирає 
форму повстань, відомих під назвою селянських 
війн, котрі перекидають ся з країни в країну, за¬ 
хоплюючи Анґлїю, Італію, Францію і Німеччи¬ 

ну. 
Боротьба челядників проти майстрів приби¬ 

рає форми страйків і бойкотів. Челядники для 
того, щоби добитись полїпшеня свого положеня, 
основують союзи, т. зв. брацтва челядників. Що¬ 
би заставити майстрів (хазяїв)задоволити їх до- 
маганя, челядники часами цілим брацтвом за¬ 
бирають ся з міста, лишаючи таким робом ха¬ 
зяїв без робочих рук. 

Коли з розвитком напочатку великої мор¬ 
ської торговлї, а відтак і фабрично-заводської, 
машинової продукції витворив ся сучасний ка¬ 
піталізм, то суспільство розділилось на дві го¬ 
ловні кляси: буржуазію і пролєтаріят. 

Клясова орґанїзація суспільства, в остаточ¬ 
нім разі, зависить від способів продукції. 

"Змінюючи свої способи продукції, способи 
забезпеченя свого житя, — каже Маркс, — лю- 
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ди змінюють всї свої суспільні відносини. Жор¬ 
на дає вам суспільство з сюзереном (великим 
поміщиком) на чолї, паровий млин — проми¬ 
слово-капіталістичне суспільство”. 

Буржуазія появилась в результаті цілого 
ряду переворотів в способах продукції, транс¬ 
порту і обміни продуктів. 
Капіталізм виріс на величезнім розграбленю 

Азії, Америки і Африки і частиннім знищеню 
їх жителів або оберненю їх в невільників. 

Капіталізм переступив в своїм розвитку че¬ 
рез сотки тисяч дрібних господарств, він зруй¬ 
нував при помочі машини мілїони ремісників, 
кустарів і дрібних хазяїв, котрі не могли боро¬ 
ти ся проти фабрики, яка убивала їх дешевиз¬ 
ною своїх товарів. 

Буржуазія і тепер жиє серед безперестан¬ 
ної боротьби всіх проти всіх. Нищене і руйно¬ 
ване слабших і дрібнїйших господарств не за- 
перестаєть ся. 

Але поруч з тою боротьбою за наживу в ря¬ 
дах самої буржуазії, йде боротьба на жите 
і смерть між буржуазією і пролетаріятом. 

І так, до якого-б народу ми не прийшли, 
в які-б часи ми не перенесли ся, — всюди (крім 
первісних, найдавнїйших часів) ми находимо 
угнїтателїв і угнїчених і бачимо боротьбу між 
ними. 
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Се і е боротьба кляс, і від її ходу і вислїду 
зависить такий чи инший устрій суспільства, 
в зависимости від її результатів установлюєть ся 
в нїм такий або инший розподїл богацтва і дохо 
дів, така чи инша форма управлїня. 

В одну клясу обєднують ся всї люди, які за- 
нимають в продукції однакове положене, отри¬ 
мують свій дохід з однакового жерела. У них 
між собою спільні, однакові інтереси, які від- 
ріжняють ся від інтересів ИНПІИХ кляс, е їм про- 
тиворічивими. 

Так, напримір, одна кляса сучасного капі- 
талїстичного суспільства се — наемні робітни¬ 
ки або пролєтаріят. Всї робітники, без ріжницї 
фаху (ткачі, металісти, друкарі) жиють з про¬ 
дажі своєї праці. Всї вони занимають в про¬ 
дукції — в фабриці, заводі — однакове положе¬ 
не: положене наємних робітників, котрі пра¬ 
цюють на хазяїна, на капіталіста. 

Всї воші отримують заробітну платню, т. є. 
платню за продажу капіталїстови своєї робочої 
сили. 

Друга кляса — се капіталісти або буржу¬ 
азія. Вони властителі всіх фабрик і заводів, 
зелїзних доріг і засобів всіх товарів. Вони на- 
нимають робітників і заставляють їх працювати 
в своїх фабриках, виробляти товари. 
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Чим жие буржуазія? Які жерела її дохо¬ 
дів? 

Вона жие тим, що присвоює собі всї продук¬ 
ти працї робітничої кляси, віддаючи її тільки 
невелику частину, в видї заробітної платні. 

Вона жие доходом зі своїх капіталів. 

Таким робом у всіх країнах, крім радян¬ 
ських републик, ми бачимо тепер, що суспіль¬ 
ство розділене на дві великих клясї: на капіта¬ 
лістів і робітників. Вони стоять одна проти 
другої, як два великих ворожих табори. 

Інтереси їх непримиримо протилежні. 
Капіталісти захопили в свої руки всі бо- 

гацтва, все, що потрібне длятого, щоби працю¬ 
вати і жити. 

Буржуазія хоче затримати і скріпити сю си¬ 
стему. Вона для неї вигідна. При сїй системі 
її дуже добре жиєть ся. Вона клопочеть ся 
тільки тим, щоби робітники більше працювали 
і діставали меншу платню за свою працю. 

Чим більше робітники продукують і чим 
менше дістають заробітної платні, тим більше 
лишаєть ся доходу капіталістам. 

Навпаки, спільний інтерес робітників всіх 
країн е в тім, щоби самим стати властителями 
фабрик і заводів, розпорядителями всіх богацтв, 
які вони продукують. 
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Але поперек дороги їм стоять капіталісти. 
В руках капіталістів не тільки всї фабрики 

і банки, зелїзні дороги і склади, в їх руках вся 
власть в державі. Се вони видають закони, у 
них на службі урядники і судії, поліція і жов¬ 
ніри. 

Завдяки грошам буржуазія тримає в своїх 
руках все. Її служать ґазети, які пишуть те, 
що для неї вигідно, її служать попи, навчаючи 
робітників покори і послуху властям, її слу¬ 
жать лекціями-і промовами професори і бе¬ 
сідники. 

Кляса капіталістів — величезна сила. 

І проти тої сили виступають на смертельний 
бій робітники. У них нема нічого, — але їх є 
мілїони. 

Вони продукують своїми руками хлїб, зе- 
лїзо, вуголь, тканини, льокомотиви. Вони тво¬ 
рять всї богацтва буржуазії. 

Треба тільки робітникам зрозуміти свої ін¬ 
тереси, обєднати ся в боротьбі проти хазяїв, 
і — буржуазія буде побіджена. 

Се відбуваеть ся не відразу. Біднота, неві- 
жество і надмірна праця гнетуть робітників, пе- 
решкаджають їм зрозуміти, що у робітників ці¬ 
лого світа одно спільне дїло і один спільний во¬ 
рог. 
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Але чим дальше йде боротьба, тим більше 
збираєть ся борців під червоним прапором пра¬ 

ці. 
Чим дальше розвиваєть ся капіталізм, тим 

більше він руйнує селян і дрібних хазяїв і го¬ 
нить їх в ролї робітників до фабрик і заводів. 
Зібрані разом в великих фабричних містах, об- 
єднані довкола фабричних станків робітники по¬ 
чинають лекше розуміти в чім річ, починають 
лучитись в одну армію. 

Чим більше зростають богацтва капіталістів, 
тим більше стає наємних робітників взагалі 
і чим більші розміри кождої поодинокої фабри¬ 
ки, тим більше в кождій робітників, тим лекше 
їм зговорити ся і обєднати ся. 

Ось чому, чим більшим стає розмір продук¬ 
ції, чим більше отвираєть ся фабрик і заводів, 
чим більше збогачуєть ся буржуазія, тим гріз- 
нїйше піднимаєть ся рух робітників, тим біль¬ 
ше робітників обєднуєть ся в союзи і в робітни¬ 
чі партії, котрі борють ся за освободженє робіт¬ 
ників, за знищене капіталістів. 

Ось чому Маркс був прав коли сказав, що 
"буржуазія продукує перше всего своїх влас¬ 
них гробокопателїв” (т. є. робітшіків). 

"Її поражка і побіда пролєтаріяту є однако¬ 
во неминучими”. 
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Тоді, коли робітнича кляса чує себе доста- 
точно сильною, щоби побідити буржуазію, відо¬ 
брати у неї власть в державі, фабрики, заводи 
і т. д., вона піднимає повстане і захоплює власть 
в свої руки. Се називаєть ся соціяльною рево¬ 
люцією. 

Тому, що буржуазія не хоче легко піддати 
ся і ставить опір, то пролетаріатові! приходить 
ся вести з нею дійсну війну, бороти ся з нею си¬ 
лою оружа. 

Така отверта війна між класами називаєть 
ся горожанською війною. 

Горожанська війна між робітниками і капі¬ 
талістами є “послїдннй і рішаючий бій”, про- 
довжаючої ся десятки лїт класової боротьби між 
пролєтаріятом і буржуазією. 

“В тій боротьбі пролетаріат не має нічого 
до страти, крім своїх кайдан, а до завойованя 
цілий світ”. 

С. Членов. 
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ІДО ТАКЕ ВСЕБВІТНИЙ СОЮЗ 
РОБІТНИКІВ. 

ПЕРШИЙ ІНТЕРНАЦІОНАЛ. 
Розвиток капіталізму і всесвітної торговлї 

давно вже злучили майже весь людський рід 
в одну сїмю. Капіталісти зуміли спритно вико¬ 
ристати се в своїх інтересах. Експльоатація 
робітників буржуазією поширилась по цілій зе> 
млї. Коли працюючі маси пробували бороти ся 
з тою експлуатацією, буржуазні правительства 
обєднувались проти них і піддержували одно 
другого проти бутівників. Підчас страйків ка¬ 
піталісти спроваджували дешевих робітників 
з відсталих країн і тим ломили опір своїх робіт¬ 
ників. Обєднаним силам буржуазії робітники 
повинні були протиставити обєднанє пролетар¬ 
ських сил. 

Робітники давно запримітили, що їм однако¬ 
во зле жиєть ся у всіх буржуазних країнах. Ра¬ 
зом з тим вони зрозуміли, що освободити ся від 
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своїх правптельств і хозяїв вони зможуть тільки 
спільними зусилями. Боротьба робітників і їх 
повстаня звичайно кінчились невдачею тому, що 
вони вели свою дїяльність не солїдарно: один 
цех не піддержував другого, один район не по¬ 
магав другому, одна країна не інтересувалась 
рухом другої. Щоби зарадити сему лихови, 
провідники робітничої кляси прийшли на дум¬ 
ку обеднати робітників цілого світа в один силь¬ 
ний міжнародний союз — Інтернаціонал*). 

Перша спроба створити Інтернаціонал від¬ 
носить ся до 1847 р. ('‘Союз комуністів”). Не¬ 
вдача революцій 1848 р. положила кінець сему 
союзови. Другі спроби відродити міжнародний 
союз також закінчились невдачею. Аж в 1864 
р. зістав нарешті створений Інтернаціонал. 

Десять лїт після здавленя революції 1848 р. 
робітнича кляса знова почала піднимати голову. 
Почин до політичного оживленя дали відбувавші 
ся тоді національні війни і рухи. Особливо ін¬ 
тересували ся тоді робітники героїчною бороть¬ 
бою угнетеної Польщі проти російського ца¬ 
ризму. На сїм ґрунті сходились анґлїйські 
і француські робітники, які були тоді найбільш 
передовими. З другої сторони, приводом до 
зближеня робітників ріжних країн послужила 

*) Інтернаціонал значить міжнародне обєднане. 
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всесвітна вистава, яка відбувала ся в 1862 р. 
в Лондоні, куди прибули делеґати француських 
і німецьких робітників. В рік пізнїйше фран- 
цуські і анґлїйські робітники знов а зїхались 
в Лондоні. При тім обговорювалось питане про 
положене робітничої кляси, і всі прийшли до 
того заключеня, іцо для успішної боротьби 
з буржуазією иролетаріят повинен обєднати 
свої сили і створити міжнародну орґанїзацію. 

28 вересня 1864 р. в Лондоні, в салї св. 
Мартина (81. Магііп’в Наїї), відбув ся великий 
мітінґ при участи представників анґлїйських 
трейд-юнїй (профсоюзів), француських робітни¬ 
ків і політичних еміґрантів ріжних національ- 
ностий, живших в Анґлїї. На сїм зібраню за- 
ложено початок Першого Інтернаціоналу. Пі¬ 
сля ряду промов, мітінґ одноголосно ухвалив ре¬ 
золюцію в користь основаня міжнародної орґанї- 
зації робітників і вибрав комітет з 21 членів, ко¬ 
трим припоручено було виробити статут ново¬ 
го союза. До сего комітету представником ні¬ 
мецьких робітників увійшов Карл Маркс, котро¬ 
му судило ся стати головою і душею Інтерна¬ 
ціоналу. 

Програма і статут Інтернаціоналу були ско¬ 
ро вироблені Марксом. Суть тої програми зво¬ 
дить ся до слідуючого:—Розвиток капіталістич¬ 
ної продукції веде до збільшеня експльоатації 
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робітників буржуазією. Одночасно з погірше- 
нєм положена пролетаріату, росте серед него 
революційний рух спрамований до освободжена 
робітників з ярма капіталу. Се освободженє 
може бути осагнене лише передачею землі і всіх 
средств продукції в .руки обєднаної робітничої 
класи і установленєм загальної праці після єди¬ 
ного плану. Але такий переворот неможливий 
до того часу, поки власть находить ся в руках 
поміщиків і буржуазії. Тому великий обовязок 
робітничої класи заключаєть ся в завойованю по¬ 
літичної власти. При розєднаню робітників, їх 
ждуть тільки невдачі. Для успішності! бороть¬ 
би необхідна тїсна звязь і взаїмна піддержка ро¬ 
бітників всіх країн, для якої то цїли і створено 
Міжнародне Товариство Робітників. Всесвітнім 
союз пролетаріату повинен також створити свою 
зовнїшну політику, основану на підвалинах між¬ 
народного братерства і солїдарности працюю¬ 
чих всіх національностей. Цїлию пролетар¬ 
ської боротьби ставить ся світова соціальна ре¬ 
волюція. 

Ось які принціпи розвивались і пропаґува- 
лись на всіх з'їздах Першого Інтернаціоналу. 
Всіх їх відбуло ся пять (Женевський в 1866 р., 
Люзанський в 1867 р., Бруксельський в 1868 р., 
Базельський в 1869 р. і Гаґський в 1872 р.), а 
також дві конференції в Лондоні (в 1865 р. 
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і 1871 р.) * На тих конгресах і конференціях 
були обговорені основні питаня робітничого ру¬ 
ху: про економічну і політичну боротьбу, про 
професійні союзи, про кооперацію, про народні' 
образованє, про війну і боротьбу з нею, земель¬ 
не питане, питане про охорону праці і т. д. На 
тих міжнародних з'їздах представників проле¬ 
тарського аванґарду повного рукою сіялось на¬ 
січе нових ідей і закладалась основа будучого 
всесвітного соціалістичного робітничого руху. 

Але Інтернаціонал ріс і розвивав ся не стіль¬ 
ки завдяки пропаґандї словом, скільки безпосе- 
редною участю в повседневній боротьбі пробу¬ 
джувавших ся робітничих мас. Де тільки ви¬ 
бував страйк або робітничий рух, Інтернаціо¬ 
нал вмішував ся в них, стараючись прийти ро¬ 
бітникам на поміч, злучити їх, зорґанїзувати, 
піддержати морально і вияснити їм змисл поча¬ 
тої ними боротьби. Особливу популярність се¬ 
ред робітників витворювала йому грошева поміч 
підчас страйків*», а також його боротьба проти 
довозу страйколойів, дешевих робітників зза 
границі, підчас страйків. По кількох літах 
свого істнованя Інтернаціонал завоював ве- 

*) Вона мимоволі була дуже бідною, бо Перший Ін¬ 
тернаціонал розпоряджав дуже незначними средствами. 
Але діло було не в розмірі помочі, а в самім факті проя¬ 
ву солїдарности робітників. 
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лику популярність і симпатії серед робітників 
в головних країнах, і здавалось, можна було на¬ 
діятись, що скоро настане час всесвітного осво- 
бодженя робітників. 

Таке однак не стало ся. Зростові! впливу Ін¬ 
тернаціоналу не відповідав зріст його дійсної 
сили. Масовий робітничий рух був тоді на по¬ 
чатковій ступені розвитку. Маса тільки пробу¬ 
джувалась до самостійного житя. Буржуазний 
лад був ще повний сили і далеко ще не дійшов 
до кінця свого розвитку. Тільки передова вер¬ 
ства робітників ясно розуміла причини рабства 
пролетаріяту і знала шлях до його освободженя. 

Політичних партій робітничої кляси тоді ще 
не було. Таким-робом, робітнича кляса позбав¬ 
лена була спільного руководства, а її аванґард 
не був злучений для загального діла. Тільки 
в Німеччині почала ся формувати соціял-демо- 
кратична партія, далеко, зрештою, не відпові¬ 
давша вимогам програми і статута Інтернаціо¬ 
налу. Перший Інтернаціонал сам мріяв про те, 
щоби стати всесвітною комуністичною партією 
і таким робом стати на чолі соціяльної револю¬ 
ції. Але не маючи опори в соціялїстичшіх пар¬ 
тіях поодиноких країн, яких тоді ще не було, 
він в дїйсности висїв в воздусї і до кінця оста- 
вав ся штабом, ґрупою офіцирів комуністичної 
армії без жовнірів. 
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До тої головної причини слабості! прилу¬ 
чив ся вплив внутрішніх роздорів. Навіть а- 
ванґард робітничої кляси, який по сути складав 
орґанїзацію Першого Інтернаціоналу, тодї ще 
не згармонїзував ся. Пролєтаріятови треба бу¬ 
ло перейти через ряд жорстоких спорів і роз¬ 
колів, перед тим, як він успів ясно спізнати шля¬ 
хи свого освободженя і доробити ся до створеня 
комуністичних партій. На початку боротьба 
в Інтернаціоналі йшла між комуністичними і у- 
міркованими (угодовськими) елементами, сто¬ 
явшими на буржуазній точцї погляду (самопо¬ 
мочі), висловлювавшими ся проти соціялїзму, 
проти революційних средств боротьби і т. и. 

Перші чотири роки пішли на боротьбу з тими 
дрібно-буржуазними елементами, на чолї котрих 
стояли француські прудонїсти*). На Базель- 
ськім зїздї (в 1869 р.) їм завдано рішучий удар. 
Але тодї показалось, що в нїдрах Інтернаціо¬ 
налу появив ся ще небезпечнїйший ворог, а і- 
менно анархізм. 

Анархісти годились з комуністами в тім, що 
приватна власність на землю і средства продук¬ 
ції повинна бути усунена. Вони також були за 
соціяльною революцією, за зншценєм буржуаз- 

*) Сторонники француського політичного діяча Пру- 
дона. 
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ного ладу. Але вони рішучо відкидали необ¬ 
хідність захоплена політичної власти робітничо¬ 
го клясою, були проти диктатури пролетаріяту 
і не розуміли значіня робітничої політичної пар¬ 
тії, як рівнож і всякої політичної боротьби вза¬ 
галі. Добити ся своєї цїли вони надіялись бун¬ 
тами, і першим кроком соціальної революції 
признавали не завойоване політичної власти 
пролєтаріятом, але зшіщенє держави. На чолї 
їх стояв російський емігрант М. Бакунїн. Він 
мав більше всего сторонників у відсталих дер¬ 
жавах, як Італія, Іспанія і Росія. 

Уважаючи, що вся тактика анархістів спо- 
сібна тільки внести розклад в почавшу ся орга¬ 
нізацію робітників, комуністи почали проти їх 
проповіді! рішучу боротьбу. Робота анархістів 
і викликані ними зудари ослабили і без того не- 
трівку орґанїзацію і привели до розколу Інтер¬ 
націоналу. 

Особливо сильний удар нанесла Інтернаціо¬ 
нал ови війна між Францією і Прусією, яка ви- 
бухла в 1870 р. Перешкодити її Інтернаціо¬ 
нал був безсильний. Розгром Франції привів 
в мартї 1871 р. до проголошеня Парижської Ко¬ 
муни. Хоч відношене Інтернаціоналу до Ко¬ 
муни практично було лише посереднє, то все 
таки по здавленю її всї буржуазні правитель- 
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ства розпочали нагінку на Інтернаціонал, проти 
котрих слаба орґанїзація не могла встояти. 

На конґресї в Гадзї в 1872 р. прийшло до 
розколу. Анархісти зістали виключені і засну¬ 
вали свій Інтернаціонал, який прожив до 1876 р. 
і щез безслідно. Старий Інтернаціонал фор¬ 
мально проістнував до 1875 р., коли то проголо- 

о І»”»*-,г*’ 

шено його розвязаним. 

Так погибла перша міжнародна орґанїзація 
робітничої кляси. Вона умерла тому, що пере¬ 
йшла себе. У неї не було трівкого фундаменту 
в видї комуністичних партій в поодиноких краї¬ 
нах. Слідуючий період якраз був присвячений 
зорґанїзованю таких партій. Але Перший Ін¬ 
тернаціонал виконав своє історичне завдане. 
Правда, йому не вдало ся викликати світову со¬ 
ціальну революцію, до якої він стремів, але 
він поширив по цілій земській кулї основні ідеї 
соціалізму, всюди розбудив свідомість пролета¬ 
ріату, вказав робітничій класі її ціль і средства 
до її осягненя. 

Ю. Стєклов. 



ООНОВДТЕЛЇ ПЕРШОГО ІНТЕРНАЦІОНАЛУ. 
КАРЛ МАРКС. 

(1818— 1883.) 

Карл Маркс родив ся 5. мая 1818 р. в ні¬ 
мецькім місті Трієрі, в промисловім ренськім 
окрузі, в середній буржуазній сїмї. З ранного 
дитинства він відзначав ся своїми здібностями. 
Після укінченя берлінського університету, 
Карл Маркс зразу хотів посвятити ся, на¬ 
уці, але інстинкт борця і агітатора спонукав 
його до журналістики. 

В той час в Прусії панувало політичне ожи¬ 
влене. Йшла боротьба ліберальної буржуазії 
з самодержавієм. Маркс почав співробітництво 
в ліберальній “Ренській Газеті", а з осени 
1842 р. став її редактором. Одночасно з лібе¬ 
ральним рухом буржуазії почав ся в Німеччи¬ 
ні і робітничий рух, який відразу заінтересу¬ 
вав Маркса. Але при тім він переконав ся, що 
мало обзнакомлений з економічними питаними, 
без котрих не можна зрозуміти робітничого ру¬ 
ху. До речі тоді якраз правительство закрило 
Газету, і Маркс в 1843 році виїхав з женою до 
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Парижа, який був тодї центром революційного 
і соціалістичного руху. 

Тут Маркс з крайного демократа перетво¬ 
рив ся в революційного комуніста. Між ин- 
шим, тут він зійшов ся з Фрідріхом Внґельсом, 
з котрим його обєднала на ціле жите найтї- 
снїйша дружба. 

Протягом трох-літ (1844 — 1846) Маркс 
пильно виучував основні твори економічної на¬ 
уки і приглядав ся до робітничого руху, в ко¬ 
трім сам почав брати участь в ролі пропаґаи- 
диста і письменника. В той час він (разом 
з Енґельсом) виробив основи свого світогляду 
(марксїзму), котрий представляє наукове фор- 
мулованє революційного комунізму, створено¬ 
го рухом робітничих мас. Наука ся називаєть 
ще науковим соціалізмом. 

Висланий на домаганє пруського правитель- 
ства з Парижа, Маркс переїхав в 1845 р. до Бру- 
кселї*). Тут Маркс з Енґельсом оснували ні¬ 
мецький робітничий союз і навязали зносини 
з иншими робітничими товариствами, існував¬ 
шими в ріжних місцях, особлнво-ж з "Союзом 
Справедливих”, який складав ся з німецьких 

*) Зимою 1846—7 р. Маркс написав тут свій перший 
великий твір “Нужденність фільософії”, спрямований 
проти дрібнобуржуазних навчань Прудона. 
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еміґрантів і ремісників. Пізнїйше сей союз 
приняв назву "Союза Комуністів”. На другім 
зїздї сего союза (листопад 1847 р.) був при- 
сутний і Маркс, котрий обороняв там нову про¬ 
граму союза. Се й е знаменитий "Маніфест Ко¬ 
муністичної Партії”, відомий тепер кождому 
свідомому робітникові! і який є основою суча¬ 
сного комунізму. "Маніфест” видано при кін¬ 
ці січня 1848 року. 

Европа переживала тоді бурливий час. 
Скоро після виходу в світ "Комуністичного Ма¬ 
ніфесту” у Франції вибухла революція, яка пе¬ 
рекинулась і в Німеччину. Маркс поспішно 
вернув ся в Німеччину, де взяв діяльну участь 
в розвивавших ся подіях в ренськім окрузі, 
який був центром руху. Тут він став на чолі 
"Нової Ренської Газети”, що була орґаном лі¬ 
вого крила демократії. В виду відсталости то¬ 
ді ш них німецьких суспільних відносин і слабо¬ 
сті! робітничого руху, Марксові!, як і иншим не- 
многочисл енним тоді комуністам, прийшлось 
співробітничати тоді з буржуазною демократі¬ 
єю в її боротьбі з поміщицьким самодержавієм. 
Але після поражки революції, яка пояснялась 
в значній мірі трусливим поведенєм буржуазії, 
Маркс назавсїгди відрік ся від коаліції, т. є. по¬ 
літичної угоди, між буржуазною демократією 
і соціалістами. 
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Реакція, що наступила з половини 1849 р., 
заставила Маркса опустити Німеччину. Після 
короткочасового перебуваня в Парижі, де рево¬ 
люція також потерпіла поражку, він остаточно 
поселив ся в Лондоні'. Тут він міг використати 
богацтва бібліотеки Бритійського Музею для 
задуманої ним великої праці. Маркс рішив 
дати в руки пролєтаріяту могучий духовий 
меч — працю, котра заключала би глубоку 
наукову критику самих основ буржуазного су¬ 
спільства. Се був відомий ‘'Капітал”, головна 
праця Карла Маркса, над котрою він трудив ся 
ціле житє і котрої так і не вспів докінчити*). 

Одною з причин, через яку Марксові! не 
вдалось довести до кінця свою головну працю, 
були тяжкі умовини його власного житя. Не 
дивлячись на піддержку вірного друга Енґель- 
са, Маркс на еміґрації жив в великих недостат¬ 
ках. Втомляюча праця, матеріяльні недостачі, 
смерть всіх синів знищили його здоровле. Але 
другою, не менше важною, причиною була йо- 

*) Перший том “Капіталу” вийшов в 1867 р., другий 
і третий — після смерти Маркса, під редакцією Ф. Ен¬ 
гельса в 1885 і 1895 р.: перші дві части четвертого тому 
під редакцією К. Кавцкого — в 1905—6 р. Декотрі о- 
сновні думки “Капіталу” виложені Марксом в книжці 
“До критики політичної економії”, виданої в 1859 р. 
В знаменитім переднім слові до тоїж послїдної книжки 
коротко висказані і думки фільософської науки Маркса. 
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го активна участь в боротьбі робітничої кляси, 
від котрої він не міг лишитись на боцї. 

З кінця 50-их років XIX. столїтя робітничий 
рух в головних капіталістичних країнах почав 
піднимати голову. Маркс передбачав се ожив¬ 
лене робітничого руху і поринув в него зі всім 
запалом своєї душі. З осиованем Інтернаціо¬ 
налу (в 1864 р.) перед Марксом створилось 
широке поле політичної дїяльности, найбільше 
відповідавше його заповітним переконаним. 

Стоячи головою виспіє всіх провідників то- 
дїшного робітничого руху, Маркс, зовсім при¬ 
родно, відразу видвигнув ся в ролі теоретично¬ 
го провідника Міжнародного Товариства Робіт¬ 
ників, стараючись спрямувати його по одиноко 
правильному, т. є. комуністичному шляху. Він 
виробив програму Інтернаціоналу (“Установчу 
Промову"), його статут, писав докладні запи¬ 
ски по головним питаним, котрі ставились на 
з'їздах Інтернаціоналу, писав для него маніфе¬ 
сти, статі, давав руководячі вказівки його дія¬ 
чам і ин. Формально занимаючи лише місце 
секретаря для Німеччини*), Маркс на ділі був 

*) Пізнїйше, коли в Швайцарії сформувалась з емі¬ 
грантів російська секція Інтернаціоналу, вона також на¬ 
значила своїм представником в Генеральній Раді Кар- 

ла Маркса. 
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дійсним руководителем Генеральної Ради (т. е. 
центрального комітету) Інтернаціоналу. Він 
вів рішучу боротьбу зі всїми навчанями, що ста¬ 
рались збити робітничу клясу з правильного 
шляху. На сїм ґрунті Марксові! прийшло ся 
видержати жорстоку боротьбу з початку з пру- 
донїстами, а відтак з Бакунїном. І хоч особи¬ 
сто Маркс не був присутним на конґресах Інтер¬ 
націоналу (крім Гаґського), але дух його витав 
над всїми з'їздами Міжнародного Товариства, на 
котрих закладались основи сучасного робітничо¬ 
го руху. 

Дійсна боротьба робітничої кляси мала для 
Маркса таке важне значіне, що ради неї він 
залишив свою головну научну працю. Він не 
міг спокійно сидіти за письменницьким столом, 
коли політичний обовязок кликав його до без- 
посередної участи в русі, руководити котрим 
ніхто не умів так добре, як він. 

Марксові! не судило ся діждатись по біди 
Інтернаціоналу. Розкол і упадок першого між¬ 
народного обеднаня робітників був для старо¬ 
го борця тяжким ударом. Але йому прийшло 
ся побачити першу зірницю, першу спробу 
пролєтаріяту захопити політичну власть в виді 
Наринської Комуни (1871 р.), котрій він 
присвятив один з найбільш блескучих своїх 
творів “Горожанська війна в Франції”. 
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Після розпаду Інтернаціоналу Маркс не 
брав вже безпосереднії участи1 в практичній 
роботі. Він ограничував ся устними і пи¬ 
сьменними зносинами з провідниками соція- 
лїстичних партій, котрі почали появлятись 
в поодиноких країнах, головним робом, німе¬ 
цької соці ял-демократії. 

Спеціяльно німецьким соціялїстом Маркс 
не був, хоч сам був німецького походженя. 
“Я горожанин світа, — говорив він, — і де-б 
я не находив ся, я всюди робітник”. До ні¬ 
мецького руху він все-ж таки природно стояв 
близше. Разом з Енґельсом він старав ся вщі- 
пити зростаючому руховії німецьких робітни¬ 
ків дух революційного комунізму, що йому не 
завеїгди вдавалось. Своїм проникаючим зо¬ 
ром Маркс давно доглянув в соціял-демокра- 
тичній партії елементи гнитя, хоч і не міг, 
розумієть ся, передбачити, до чого нарешті 
дійдуть многі соціял-демократи. Замітним е, що 
Маркс ніколи не називав себе (і не був) соціял- 
демократом, а тільки комуністом. 

З глубоким зацїкавленем відносив ся також 
Маркс до француського робітничого руху. 
Основателї Француської Робітничої Партії 
(Жюль Ґед і ІІоль Ляфарґ) були його послі¬ 
довниками, а Ляфарґ навіть його зятем. В 1880 
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році Маркс разом з ними виробив програму 
тої партії. 

З особливим заінтересованєм слідив Маркс 
за розвитком революційного руху в Росії. Він 
передчував, що сій молодій країні судить ся 
сказати своє слово у визвольній боротьбі робіт¬ 
ничої кляси. Він навіть признавав, що при 
певних умовинах революція в Росії може від¬ 
разу прибрати соціалістичний характер? Що¬ 
би бути в курсі російських справ і обзнакоми- 
тись з російською літературою (особливо еко¬ 
номічною ), Маркс на старости лїт навчив ся на¬ 
віть російської мови*). 

В листопаді 1881 року умерла любима 
жена Маркса, Джені, з котрою він прожив 
душа в душу 40 лїт. Та смерть підкосила си¬ 
ли Маркса, і без того вже дуже хорого. В сїч- 
ни 1883 р. його постиг новий удар: умерла йо¬ 
го старша дочка. А 14. марта 1883 р. сам 
Маркс, на 65-ім році житя, умер в кріслі за 
письменницьким столом, на котрім сей мисли¬ 
тель написав свої великі твори. “Людство, — 
говорячи словами його друга Енґельса, — зро¬ 
билось низше на цілу голову, і при тім на най- 

*) 3 особливою повагою відносив ся Маркс до вели¬ 
кого російського соціаліста Н. Г. Чернишевського. 
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більше ґенїяльну із всіх тих, які воно мало за 
послїдний час”. 

Маркса похоронено на Гайґейтськім цвинта¬ 
рі в Лондоні. В 1918 р. російське совітське 
правительство виасиґнувало один мілїон рублів 
на прикрашене могили великого борця і учи¬ 
теля пролетарі яту. 

* * 
❖ 

Заслуги Маркса перед робітничим рухом 
кольосальні. 

Маркс вияснив основні причини поневоле- 
ня робітників. Він показав, що головною при¬ 
чиною зависимого положеня пролетаріяту е 
приналежність землі і средств продукції до 
приватних осіб, до капіталістів і поміщиків. 
Капіталісти експльоатують робітників, платя- 
чи їм менше, чим ті виробляють, а надвижку 
кладуть собі в кишеню під видом зиску. Що¬ 
би освободити ся, робітнича кляса повинна 
стати господарем средств продукції, витворе¬ 
них їх власними руками. Необхідно відобрати 
средства продукції в буржуазії і передати їх 
в спільне володїнє всего трудового народа. 

Але для сего робітнича кляса повинна пер¬ 
ше захопити власть і установити диктатуру 
(зверхність) пролетаріяту. Щоби добити ся до 
сего, вона повинна зорґанїзувати ся і створити 
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свою комуністичну партію. Орґанїзувати ся 
повинні робітники не тільки після поодиноких 
цехів і країн, але на цілій земській кулі. Тіль¬ 
ки шляхом взаїмної піддержки всіх робітни¬ 
ків, або по крайній мірі, головних капіталіс¬ 
тичних країн, робітники осягнуть побіду. Та- 
ким всесвітним обєднанєм працюючих для бо¬ 
ротьби з буржуазією за соціалізм власне й є 
Інтернаціонал. 

Ніхто не освободить робітників крім них са¬ 
мих. "Освободженє робітників повинно бути 
ділом самих робітників”, говорив Маркс. 0- 
свободити ся вони зможуть тільки спільними 
зусилями, солідарною боротьбою. "Пролетарі 
всіх країн, єднайте ся!” 

Такий заповіт Маркса пролетаріатові!. Під 
прапором марксїзму (революційного комуніз¬ 
му) пролетаріат вже одержав свої перші побі- 
ди. Під тим прапором щн виконав жовтневу 
революцію в Росії. Під тим же прапором він 
заволодіє всім світом і всюди установить новий 
світ братерської, обєднаної, свобідної праці. 

"Пролетарі можуть втратити тільки свої 
кайдани, — говорив Маркс, — а завоювати во¬ 
ни можуть цілий світ”. 

І се завойоване вони вже почали. 
Ю. Стеклов. 
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ФРІДРІХ ЕНГЕЛЬС. 

(1820— 1895.) 

Імя Фрідріха Енґельса нерозлучно звяза- 
не з іменем Маркса. Обидва вони творці нау¬ 
кового соціалізму, автори відомого “Комуніс¬ 
тичного Маніфесту”. На долю Енґельса при¬ 
падає значна часть тої величезної наукової, 
пропаґандової, політичної і орґанїзаційної ро¬ 
боти, котра виконана тими великими учителя¬ 
ми і провідниками пролєтарїяту і всего страда- 
ючого людства. І если все,-ж таки імя Енґель¬ 
са о много менше, чим імя Маркса, відоме ши¬ 
роким масам працюючих, єсли його уважають 
лише приятелем і найблизшшуґ помічником 
Маркса і не оцінюють в достаточній* мірі його 
самостійного значіня, то се пояснюєть ся, голов¬ 
ним робом, надзвичайною скромністю самого 
Енґельса. Він завсщди, і за житя Маркса 
і після його смерти, видвигав його на перший 
плян, а себе лишав в тїни. Тимчасом безпри¬ 

страсні дослідники марксїзму давно вже відда¬ 

ли належну дань сему великому співробітнико¬ 

ві! Маркса, а недавній! ювілей — столїтє від дня 
його уродин, зробив його, може бути, більше 
популярним і серед мас. 
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Енґельс родив ся 28. листопада 1820 р. Як 
і Маркс, він походив зпоміж буржуазії; його 
батько був німецьким фабрикантом, котрий мав 
також фабрику матерії (хлоплатобумажну) в 
анґлїйськім місті Манчестер. І так само як 
і Маркс, Енґельс став революціонером і соціа¬ 
лістом не в наслідок особистих обид або тяж¬ 
кого житя, але в наслідок свого глубокого і яс¬ 
ного ума, бачившого вже темні сторони капіта¬ 
лістичного ладу, і в наслідок своєї чутливої со¬ 
вісти, яка палко відкликнулась на страданя 
угнетених і експльоатованих мас. А торговель¬ 
ні і промислові діла'"його батька з дитинячих 
літ познайомили його зі світом капіталістичної 
експльоатації і ввели в саму гущу сучасних 
економічних відносин. 

ІЦе на гімназіальній лавці Енґельс перенив 
ся революційними ідеями, зненавидів тодїшну 
самодержавну Німеччину і почав знакомити ся 
з представниками німецької революційної інте- 
лїґенції. Разом з тим він проявив велику лю¬ 
бов до знаня, визначавшу його потім ціле жи- 
тє, і жадно поповняв читанєм своє образованє. 
Навіть відбуваючи в Берліні воєнну службу як 
вільний охотник, він і в пруській касарнї най¬ 
шов чому навчити ся, і набув ті воєнні відо¬ 
мості!, котрі він примінив відтак підчас рево¬ 
люції і котрі він вже в зрілім віку остільки роз- 
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ширив, що зробив ся неабияким знатоком во¬ 
єнного діла, уважаючи, що революціонерові! се 
знане є необхідне. 

Час, коли повний сили і віри в себе юнак 
Енґельс вступав в жите, був революційний. 
В Анґлїї грізно проявив себе перший могучий 
рух робітничої кляси, відомий під назвою 
“чартизму”. В Франції тільки що здавлено 
було революційне повстане Бланкі, і одна за 
другою ПОЯВЛЯЛИСЬ НОВІ СОЦІЯЛЇСТИЧІІІ книжки. 
В Німеччині виступала з острою критикою всіх 
старих понять молода буржуазна інтелїґенція, 
формувались тайні робітничі кружки, на чолї 
з ґенїяльним кравецьким підмайстром Вайт- 
лїнґом, і вибухали заворушеними умиравші від 
голоду шлеські ткачі, котрі в 1844 р. отверто 
повстали проти своїх фабрикантів. 
Ще не будучи знакомим з Марксом, 22-лїт- 

ний Енґельс почав співробітничати в журналах 
і збірниках, в котрих писав Маркс, і в редаґо- 
ваній ним “Ренській Ґазетї”. Він надруку¬ 
вав свій “Огляд політичної економії” тоді, коли 
Маркс, одержавший лїтературно-фільософське 
образованє, не мав ще і понятя про політичну 
економію. І в тім “Огляді” Енґельс попередив 
многі будучі основи маркерської економіч¬ 
ної науки. Післаний батьком в Анґлїю для 
торговельно-промислової “практики”, Енґельс 
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з жадністю взяв ся за вивчене анґлїйського ка¬ 
піталізму, робітничого руху і соціальної літе¬ 
ратури. Результатом того вивчена явилась 
після повернена Енґельса до Німеччини його 
відома книжка “Положене робітничої кляси в 
Ан! мі, в котрій з надзвичайною силою і яркістю 
описувалась дивовижна експльоатація анґлїй¬ 
ського пролетаріату, його убожество і вироджу - 
ване, і робив ся перший, ще не опредїлений за¬ 
клик до соціалізму. Сю книжку можна з пов¬ 
ним правом уважати зародком будучого марк¬ 
ерського комунізму. 

Переїздом до Лондону, в 1842 р., Енґельс 
поверховно познакомив ся з Марксом. Але при 
тій першій стрічі вони як будь-то не сподоба¬ 
лись один другому. За те після повороту з Лон¬ 
дону в 1844 році, коли Енґельс знова стрінув ся 
з Марксом, бувшим вже на вигнаню в Парижі, 
вони скоро оцінили один другого, зійшли ся 
і здружили ся. із того часу аж до самої смер- 
ти Маркса, т. е. цілих 40 лїт продірвжалась та 
надзвичайна дружба, на яку не кинуло тїни ні 
одно темне пятно, дружба, основана на глубо- 
кім взаїмнім поважаній і на рідків, винятковім 
однодумстві по всім питаним соціялїстичної те¬ 
орії і практики. Маркс і Енґельс, навіть пере¬ 
буваючи кождий в иншім місті, були ціле житє 
в безпереривній переписцї, ділились своїми 
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думками, давали один другому для перечнтаня 
в рукописях всї свої твори, обговорювали разом 
всї політичні кампанії, які вони підпринимали. 
А кожда стріча, кожде побачене були для них 
дійсним святом, і вони не могли наговорити ся. 

Підчас революції 1848 р./Енґельс був бли¬ 
зьким співробітником видаваної Марксом "Но¬ 
вої Ренської Газети”. А в 1849 р., коли 
запанувала реакція, Енґельс взяв безпосеред* 
ну боеву участь в послїднім революційнім пар¬ 
тизанськім повстаню полуднево-німецьких дрі¬ 
бно-буржуазних демократів і републиканцїв. 
Після здавленя того повстаня він втїк до Швай- 
царії, а звідтам виеміґрував до Анґлїї, де вже/ 
був в той час Маркс і куди зїзджались побідже- 
ні революціонери з всіх країн Европи. 

Енґельс осїв ся в Манчестері і став управ¬ 
ляючим фабрики свого батька, що давало йому 
можливість нераз помагати в тяжкі, критичні 
хвилі бідувавшому в Лондоні з сїмею Марк¬ 
сові!. 

Так само, як і Маркс, Енґельс використав 
роки європейської реакції для вивченя всіх об- 
ластий науки і зробив ся одним з найбільше 
всесторонно образованих людий в Европі. Вже 
на старости зліквідувавши фабрику і переїхав¬ 
ши до Лондону, він зужив порівнуючо довгий 
вільний час на основне вивчене природничих 
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наук, з котрими Маркс був менше обзнакомле- 
ний. Тепер Маркс і Енґельс помінялись роля- 
ми. Коли Маркс почав свою діяльність, як фі- 
льософ, а Енґельс, як економіст, то тепер Ен¬ 
ґельс взяв на себе обоснованє загально фільосо- 
фічних основ марксїзму, головним робом, 
історичного матеріялїзму, тоді як Маркс в об¬ 
ласті! теорії присвятив себе головній праці 
свого житя — віднайденю економічних законів 
капіталістичного суспільства. Результатом сеї 
праці явив ся “Капітал” Маркса і такі твори 
Енґельса, як брошура про німецького фільосо- 
фа-матеріялїста Фаербаха, як книжка “Почат- 
ки родини, приватної власності! і держави”, 
нарешті, головний твір Енґельса, так званий 
“Антддюрінґ”, де він, остро критикуючи по¬ 
плутаного і реакційного німецького соціялїста 
Дюрінґа, виложив всю теорію революційного 
марксїзму. 

Крім сих важнїйших творів, Енґельс напи¬ 
сав велику скількість брошур і статий, з вило- 
женєм маркерських поглядів на ті чи инші 
питань-або з критикою анархістів і дрібно-бур¬ 
жуазних соціялїстів. 

Але сим далеко не ограничилась діяльність 
Енґельса. Разом з Марксом він був душею 
і руководителем І. Інтернаціоналу, разом 
з Марксом він був учителем і дорадником від- 
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роджувавшого ся після реакції робітничого ру- 
ху. А по смерти Маркса, Енґельс ще цілих два- 
найцять лїт був загально-признаним головою 
всего світового марксїзму, до голосу котрого 
прислухувались провідники ВСІХ соціялїстич- 
них партій, як до голосу самого Маркса. Ен¬ 
ґельс мав іцастє бути свідком того, як здійсня¬ 
всь праця цілого його житя, як сильно розви- 
ваеть ся соціялістинний рух у всіх кінцях зем¬ 
ської кулі. Він витав зародки і перші успіхи 
російського марксїзму. Він передбачив і пред- 
сказував революцію в Росії, так само, як і сві¬ 
тову соціяльну революцію. Енґельс умер 5 
серпня 1895 р., рік перед тим відомим страй¬ 
ком петербурзьких ткачів і прядїльщиків, від 
котрого почалась новійша доба російської і все- 
світної історії. 

Пропаґуючи ідеї комунізму, котрі були йо¬ 
го власними ідеями, руководячи робітничим 
рухом ріжних країн, Енґельс одночасно при¬ 
святив послїдні роки свого житя докінченю ве¬ 
ликої праці Маркса. Марксови вдало ся само¬ 
му випустити в світ І. том “Капіталу”, і після 
його смерти лишились лише иачертані рукопи¬ 
си слідуючих томів. Сї рукописи, доступні са¬ 
мому лише Енґельсови, міг розібрати і оброби¬ 
ти тільки він один, так близько знавший і труд¬ 
ний, нерозбірливий характер письма Маркса, 
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і весь хід його думок, і всї глубоко скриті сторо¬ 
ни його економічної системи. На сю величезну 
і пильну працю Енґельс затратив 10 лїт свого 
житя. В 1885 р., два роки пізнїйше після смер- 
тп Маркса, вийшов II. том “Капіталу”, а в 1894 
р. — третий. Тільки виконавши сю працю, 
тільки здійснивши завіщане Маркса, Енґельс 
міг умерти спокійно. 

Енґельс уступав Марксові! в силі і глубинї 
думки, в ширині І ОСНОВНОСТІ! історичного і е- 
кономічного знаня. Але він доповняв його у 
многих инших відносинах, і вони загально ста¬ 
новили ту гармонійну, нерозривну пару, той 
ідеал дружби і співробітництва, котрий може 
бути широко здійснимим лише в предсказанім 
ними будучім комуністичнім суспільстві. 

Б. Ґорєв. 



ДРУГИЙ ІНТЕРНАЦІОНАЛ. 
Після розпаду Першого Інтернаціоналу со¬ 

ціалісти не залишили думки відродити міжна¬ 
родне обеднане робітників. Після цілого ряду 
невдачиих спроб, їм вдало ся добитись своєї ці¬ 
лії в .1889 році. Підчас всесвітної вистави в Па¬ 
рижі відбув ся міжнародний соціялїстичний 
зїзд, який дав початок Другому Інтернаціона¬ 
лові!. 

До того часу робітничий рух зробив великі 
успіхи. В відріжненє від епохи Першого Інтер¬ 
націоналу, тепер майже у всіх головних краї¬ 
нах: в Німеччині, Австрії, Швайцарії, Франції, 
Анґлїї, Злучених Державах, Італії, Еспанїї, 
Швеції, Норвегії, Данії Бельгії, Голяндії, Че¬ 
хії і ин., істнували політичні і економічні 
орґанїзації пролєтаріяту (соціялїстичні партії 
і професійні союзи). Найсильнїйшою з соці- 
ялїстичних партій була німецька соціял-демо- 
кратія, яка стояла, бодай на словах, на ґрунті 
марксізму. Завдяки її впливовії в рядах Дру¬ 
гого Інтернаціоналу марксістські ідеї широко 
поширювались і серед инших соціалістичних 
партій. Таким робом Другий Інтернаціонал 
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мав те, чого недоставало Першому: в него була 
опора в особі соціалістичних партій і професій¬ 
них союзів, сформувавших ся в поодиноких кра¬ 
їнах і бувших в процесі нестримного росту. Під 
ним був трівкий фундамент в особі масового ро¬ 
бітничого руху, в особі многомілїонового проле¬ 
таріату, який всюди пробуджував са і був гото¬ 
вий вступити в боротьбу з буржуазним суспіль¬ 
ством. Він міг, здавалось, зробити те, чого не 
вдалось виконати Першому Інтернаціоналові!: 
стати на чолї робітничих мас і повести їх в бій 
за соціальну революцію. Такі були надїї, звя- 
зані з основанєм Другого Інтернаціоналу в 1889. 

Одним з важнїйших рішень Парижського 
конґресу було встановлене всесвітної маніфе¬ 
стації 1-го мам з кличем 8-Тодинного дна пра¬ 
ці. .Пізнїйше додатковими кличами "маївки” 
стали ще: загальне виборче право, політична 
свобода і завойоване політичної власти пролета¬ 
ріатом. Першомайське свято відограло вели: 
чезну ролю в дїлї мобілізації широких робітни¬ 
чих мас і втягнена їх в політичну боротьбу (го¬ 
ловно в таких відсталих країнах, як Австрія, 
Польща, Росія і т. п.). 
ч Другий Інтернаціонал відбув девать міжна¬ 
родних конґресів: Парижський — 1889 р., 
Бруксельський —1891 р., Цїрихський — 1893 
р., Лондонський — 1896 р., другий Париж- 
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ськіїй — 1900 р., Амстердамський — 1904 р., 
Штутґартський — 1907 р., Копенгаґський — 
1910 р. і надзвичайний Базельський — 1912 
р. Се був послідний конґрес Друго Іртернаціо- 
налу. Світова війна, яка внбухла в 1914 р., по¬ 
ложила йому кінець в його попереднім виді. 

В перший період свого істнованя Другий Ін¬ 
тернаціонал представляв собою нічим не звя- 
зане формальне обеднане. В него не було на¬ 
віть звязкового орґанїзаційного центра, ніяких 
виконавчих і контрольних орґанів. Раз через 
три-чотири роки зїздились на конґрес представ¬ 
ники поодиноких соціалістичних партій і про¬ 
фесійних союзів, обговорювали злободневні пи¬ 
тана, ухвалювали резолюції, які звучали дуже 
гарно, але нікого не зобовязували, роз'їздились 
до дому, щоби там робити кождому на свою від- 
вічальність — знова аж до нового міжнародного 
з'їзду. На Лондонськім конґресї 1896 р. ухвалено 
було створити нарешті щось в родї центрально¬ 
го орґану, "Сталу Міжнародну Комісію”. Але 
се мало зарадило лихови. Комісія була звичай¬ 
ним кореспонденційним бюром, не користалась 
ніяким авторітетом і впливом і за сим навіть не 
вбивалась. Так само, як і попередно кожда із 
входивших в склад Інтернаціоналу партій не у- 
важала для себе обовязковими ухвали міжна¬ 
родних конґресів, так як і попередно кожда з них 
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була зовсім независимою і не числилась з за¬ 
гальними інтересами світового пролетарського 
руху. Так як і попередно Інтернаціонал не 
представляв ніякого дійсного спаяня міжнарод¬ 
ного пролєтаріяту, не мав ні спільної програми, 
ні єдиної тактики, ніякої звязи між поодиноки¬ 
ми- своїми частими. 

На міжнародних конґресах Другого Інтер¬ 
націоналу обговорювались всі злободневні ші- 
таня, видвигнуті зростаючим масовим рухом: 
про охорону праці, про політичну і економічну 
орґанїзацію пролетаріяту і про їх взаїмовідно- 
сини, про ріжні форми пролетарської боротьби, 
в тім числі про ролю парляментаризму, про за¬ 
войоване політичної власти, про відношене до 
буржуазних партій, про кольонїяльну політику, 
про війну і т. п. По всім сим питаням говори¬ 
лось много гарних слів, ухвалювались по біль¬ 
шій части дуже гарні резолюції, але від сего 
діло мало поступало вперед. 

В Другім Інтернаціоналі і його партіях, які 
його творили, відбував ся глухий процес роз¬ 
кладу, який обезсилював цілий рух. В нїдрах 
Другого Інтернаціоналу, як також і в кождій із 
входивших до його складу соціялїстичних пар¬ 
тій, під одною стріхою жили дві зовсім відріж- 
няючих ся партії: одна — комуністична, рево¬ 
люційна, яка не тільки на словах, але і на ділі 
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хотїла проводити марксістську політику, і дру¬ 
га — угодовська, яка не хотїла рішучої бороть¬ 
би з буржуазним ладом і готова йти на всякі у* 
годи з буржуазною державою. Боротьбою лі¬ 
вого і правого крила, часами скритою, часами 
вибухавшою бурливо, окрашена вся історія 
Другого Інтернаціоналу. 

Перед Другим Інтернаціоналом стояли два 
основні питаня: питане про завойоване політич¬ 
ної в ласти пролетаріятом і питане про відно¬ 
шене до війни. При обговорюванії сих питань 
явно показав ся роздїл Інтернаціоналу на дві 
непримиримих крилі, на дві течії, які розхо¬ 
дять ся по сути і тільки тимчасово могли зжи¬ 
ватись в рамцях одної орґанїзації. 

Питане про завойоване політичної пласти 
робітничою клясою було тїсно звязане з иита- 
нем про відношене соціялїстів до буржуазних 
партій і до буржуазної держави. Воно стало 
перед Інтернаціоналом в оетрій формі завдяки^ 
вступленю Мілерана в буржуазне француське 
правительство Вальдека-Руссо. Многословна 
і невиразна резолюція, уложена К. Кавцьким, 
котрий тоді вже виступив в ролі представника 
безхребетного “центра”, тільки заплутувала 
питане, обломлюючи його Острі вугли. З одної 
сторони, вона підчеркувала, що в централізо¬ 
ваній державі пролетаріят не може завоювати 
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власті! частими, і не хотїла признати вступленє 
поодинокого соціаліста в буржуазне правитель- 
ство початком такого завойованя, а з другої — 
вона допускала "сю небезпечну спробу" за до¬ 
зволом більшості! партії у "спеціальних" слу- 
чаях. Подібно многим иншим резолюціям Дру¬ 
гого Інтернаціоналу, ся резолюція, даючи зов¬ 
нішнє задоволене лівому крилї, а на дїлї широ¬ 
ко отворяла двері опортуністам і соціял-зрадни- 
кам, помагаючи їм спокійно робити свою брудну 
роботу і дурити робітничі маси. 

Дійсно, француські угодовці використали 
резолюцію для продовжена і навіть погіршена 
своєї попередної політики угод з буржуазіею, 
встановивши практику "бльока", т. е. сталого 
співробітничаня з буржуазними партіями в дї¬ 
лї державного управлїня. Подібні-ж тенденції 
(на початку осторожно) почали проявляти ся 
і в соціалістичних партіях декотрих инших кра¬ 
їн. Тому слідуючий міжнародний конґрес 
в Амстердамі знова видвигнув се питане, поста¬ 
вивши його на сей раз ширше: чи тактика полі¬ 
тичної партії пролетаріату повинна руководи- 
тись прінціпом класової боротьби чи угоди 
з буржуазією? Правда, конґрес більшістю го¬ 
лосів висказав ся в користь старої тактики, збу¬ 
дованої на боротьбі клас. Але се була тіль¬ 
ки уступка на словах старому революційному- 

у 



46 — ЩО ТАКЕ ВСЕСВІТНИИ СОЮЗ РОБІТНИКІВ 

духови. На дїлї угодовство все більше промо¬ 
щувало собі дорогу в ряди соціалістичних пар¬ 
тій, котрі в більшості! случаях найменше руко- 
водились постановами міжнародних з'їздів. 

Друге питане, яке тяжило над Другим Ін 
тєрнаціоналом від часу його заснована, було пи¬ 
тане про війну, звязане з питанем про боротьбу 
з імперіалістичною політикою всіх буржуаз¬ 
них держав. І по сему питаню з’їзди ухвалю¬ 
вали рішучі резолюції одну за другою. Але 
зміст дискусій, попереджавших принятє сих 
революційних резолюцій, ясно показував, що 
в нутрі Інтернаціоналу і в кождій з належав¬ 
ших до.него партій витворилось праве крило, 
для котрого прінціпи соціальної революції 
і міжнародної солідарності! працюючих були 
пустим звуком, котре хотіло не бороди ся з бур¬ 
жуазним суспільством, а приспособляти ся до 
него. Питане було тільки в тім, хто сильнїй- 
ший: праве угодовське крило чи ліве револю¬ 
ційне. Судячи після ухвалюваних резолюцій, 
можна було думати, що ліве сильнїйше. Але 
на дїлї се було не так: серед руководителїв ру¬ 
ху, серед так званих “провідників” і “лідерів”, 
без сумніву більшість мали угодовці. І хоч 
іменно вони по більшій части були присутни- 
ми на з'їздах, але вони не уважали потрібним 
до якогось часу виявляти ся і в рішучу міну- 



ЩО ТАКЕ ВСЕСВІТНИЙ СОЮЗ РОБІТНИКІВ — 47 

ту уступали на словах лівій меншости. Так, 
вони легко уступали на словах іменно длято- 
го, щоби в случаю потреби нічого не уступити 
на ділі, як се показало їх поведене підчас сві¬ 
тової війни. 

На початку XX. столїтя для всіх стало яс¬ 
ним, що імперіялїстична політика, капіталіс¬ 
тичних держав — воєнне суперництво, дипльо- 
матичні інтриґи, погоня за ринками і кольонї- 
ями, стремлїне захопити в свої руки жерела 
сирівців — приведе скорше чи пізнїйше до 
всесвітної війни. На початку Інтернаціонал у- 
хвалював загальні резолюції проти війни, не 
вказуючи точно, якими средствами він пропо¬ 
нує з нею бороти ся. На Штутґартськім конґре- 
сї 1907 року питане було поставлено більше 
конкретно. І ось тут-то і виявилось, що біль¬ 
шість визначних діячів соціялїзму боїть ся по¬ 
ставити питане ребром. Після довгих збивчи- 
вих дискусій конґрес ухвалив неясну і много- 
словну резолюцію, при кінці якої лівому крилі 
вдало ся внести додаток, в якім говорило ся, 
що, в разі загрози війни, обовязком соціялїстів 
е перешкоджувати її вибуховії всїми підходя¬ 

чими средствами; єсли-ж вона все таки вибух¬ 

не, то вони повинні якнайскорше покласти її 
кінець і використати викликані нею потрясеня 
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для аґітації серед широких мас і для повалена 
капіталїстичного панованя. 

Ся резолюція була повторена на конґресах 
в Копенгадзї і в Базелї. Послїдний з’їзд був 
скликаний спеціяльно в виду почавшої ся на 
Балканї війни, яка явно грозила запалити сві¬ 
товий пожар. Базельський конґрес дав пра- 
вительствам торжественну пересторогу, загро¬ 
жуючи в разі підбуруваня ними до війни відпо¬ 
вісти на неї найрішучійшими кроками, аж до 
революції включно. Але се були тільки слова. 

Буржуазія не злякалась погроз Інтернаці¬ 
оналу. Всесвітна війна почалась. І як-же від¬ 
повів на неї Інтернаціонал? Велика більшість 
соціалістичних партій не тільки не візвали ро¬ 
бітників до соціальної революції, але навіть 
прилучились до своїх правитсльств для втяг¬ 
нена робітничих мас в ту війну під претекстом 
"оборони вітчини”. Сим Другий Інтернаціо¬ 
нал признав своє повне банкроитво, і відтепер 
боротьба пролетаріату за своє освободженє по¬ 
винна була піти мимо него і навіть проти него, 

Оставші ся вірними заповітам старого Ін¬ 
тернаціоналу партії (російських “большеви- 
ків”, польських с.-д., Італійців, болгарських 
“тїсняків”, Сербів) і поодинокі ґрупи инших 
партій (Нїмцї, Швайцарцї, Французи, Голянд- 
цї і ин.) зірвали з Другим Інтернаціоналом 
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і сформували “ціммервальдське” обеднанє, ко¬ 
тре відтак з деякими змінами дало початок Тре- 
тому (Комуністичному) Інтернаціоналови. Але 
соціял-зраднпки не зложили зброї. Після за- 
кінченя світової війни, коли буржуазія знова 
позволила їм гратись в соціалістичні цюцюбаб- 
кп, вони зробили спробу відновити свою ском- 
промітовану орґанїзацію. 

В 1919 р. вони зїхались на з'їзд до Берна, 

а в 1920 р. до Женеви. В часі між тими двома 
з'їздами все, що лишалось ще здорового і не 
продавшого ся остаточно буржуазії, виступило 
з Другого Інтернаціоналу. Так, звідти висту¬ 
пила австрійська партія, француська соціаліс¬ 
тична партія, румунська і болгарська (угодов¬ 
ська) партії, партія німецьких “независимцїв”, 
причім більшість із сих партій зголосились з 
просьбою приняти їх до Третого їнтернаціоиа 
лу. В Другім Інтернаціоналі лишились тільки 
німецькі соціял-демократи так званої "більшо¬ 
сті^ (шайдеманівцї), Бельґійцї, часть Голянд- 
цїв і анґлїйські трейд-юнїсти, які взагалі мають 
до соціалізму дуже далеке відношене. Фактич¬ 
но се не е соціалістична, а звичайна дрібно¬ 
буржуазна орґанїзація. Істнує вона тільки по 
милости і по волі буржуазії, котрій вона пот- 
трібна для обдурюваня відсталих робітників. 
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Другий Інтернаціонал о тепер найпевнїй- 
шою опорою буржуазії. Майже всюди його ді¬ 
ячі або співробітничають з буржуазією (в Ні¬ 
меччині, в Австрії, в Бельгії, в Швеції, в Данії 
і нн.), або навіть просто заступають буржуазію 
при власті!, обороняючи її інтереси ліпше, чим 
се могли-б зробити буржуазні міністри. Осо¬ 
бливо в Німеччині шайдеманівцї сплямили се¬ 
бе жорстоким подавлюванєм робітничих пов¬ 
стань і убійством найбільш відданих провідни¬ 
ків пролетаріату.' В більшій або меншій сте¬ 
пені! вони роблять се всюди. 

Так ганебно скінчив своє істнованє Другий 
Інтернаціонал. А був час, коли він обєднував 
в своїх рядах десять мілїонів робітників, і коли 
можна було надїяти ся, що він поведе міжна¬ 
родний пролєтаріят в бій за соціялїзм.- Завдя¬ 
ки зрадї угодовських лідерів, він кинув в грязь 
священий червоний прапор. Але сей прапор 
підняв Третий Інтернаціонал і під ним веде 
тепер світовий пролєтаріят до дійсної побіди 
над прогнившим буржуазним ладом. 

Ю. Стек лов. 



ПРОВІДНІЙ ДРУГОГО ІНТЕРНАЦІОНАЛУ, 
ВІЛЬГЕЛЬМ ЛЇБКНЕХТ. 

(1825 — 1900.) 

Поруч з Авґустом Бебелем німецький ро¬ 
бітничий рух особливо завдячує свій величез¬ 
ний ріст і силу В. Лїбкнехтови — старшому 
(батьковії не менше славного Карла Лїбкнех- 
та). Але Лїбкнехт відріжняєть ся від Бебеля 
тим, що, так само, як і Лясаль походив з бур¬ 
жуазної інтелїґенції. Він був учителем і адво¬ 
катом, і як чоловік много знаючий в області! 
історії і політичної економії, проник вповні 
в суть "наукового соціялїзму” Маркса. Від не- 
го якраз молодий Бебель і научив ся всеї рево¬ 
люційної науки пролетаріату. 

Лїбкнехт був старший за Бебеля майже на 
двайцять лїт (родив ся 1825 року) і належав 
до першого поколїня німецьких революціонерів, 
котре разом з Марксом і Енґельсом пережило 
революцію на досвіді в 1848 році. Тоді кому¬ 
ністи боролись ще в одних рядах з дрібнобур¬ 
жуазними “демократами” і тоді якраз вони зро¬ 
зуміли, яка се ненадійна, зрадлива порода, го- 
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това в кожду мінуту йти на угоду з поміщика¬ 
ми і великими капіталістами, особливо із стра¬ 
ху перед повставшим пролетаріатом. 

Лїбкнехт після 1848 р. утік разом з Мар¬ 
ксом до Анґлїї і там жив много літ еміґрантом, 
поділяючи з Марксом і його сїмєю все горе зли¬ 
днів і відірваності! від свого діла в своїм краю. 
Але, як відомо, Маркс зумів найти і на чужині 
сцое діло в орґанїзації Міжнародного Робітни¬ 
чого Товариства (“Інтернаціоналу”) для підго¬ 
тована всесвітної революції проти царя - Ка¬ 
піталу. І се Міжнародне Товариство розі¬ 
слало по цілім світі своїх прихильників - про- 
иаґандистів (проповідників), котрі всюди сія¬ 
ли огненне насїне революції. Одним з найлуч- 
ших сіячів того рода став і В. Лїбкнехт. Як 
тільки амнестія позволила еміґрантам вернути 
ся до дому, Лїбкнехт не довго думаючи знова 
переїхав в Німеччину. Тут він і став прияте¬ 
лем і учителем молодого Бебеля в місті Ляйп- 
Ціґу- 

З того часу всі його сили були присвячені 
справі збудованя німецької робітничої партії. 
Справа ся була зовсім нова і велика трудність 
її заключалась в тім, щоби: 1) затримати кож- 
дої хвилі живий дух революції, готовість пов¬ 
стати і з силою вдарити на буржуазію і 2) в той 
сам час не пошкодити робітничій клясї злиш- 
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нього поспішностю в революційнім виступі, 
здержати його там, де треба, коли від сего ви¬ 
грає ріст орґанїзації. 

І не було ліпшого мистця, як Лїбкнехт, 
в приміненю сих двох, як видно, суперечних со¬ 

бі способів боротьби. Він визначив ся з одної 
сторони своєю революційною непримиримістю 
— не йшов з буржуазією "на ніякі компромі¬ 
си, на ніякі виборчі угоди". Він мав смілість 
йти на перекір всій "патріотичній" політиці 
поміщицько-буржуазної держави, напримір, 
проти захоплена у побідженої Франції в 1871 
році Ельзації і Льотаринґії, за що і відсидів 
в тюрмі кілька лїт разом з Бебелем. З дру- 
гої-ж сторони, Лїбкнехт і^ав зелїзну терпели¬ 
вість здержувати цілими роками вибухи гніву 
величезних робітничих мас проти нєвиносимої 
експльоатації і справляти всю масову енерґію 
в "мирні" рамцї виборчої парламентарної бо¬ 
ротьби. Ся зелїзна тактичність в ті роки "бу¬ 
дівництва" партії була у висілій степени по¬ 
трібна і корисна. Не вина Лїбкнехта в тім, 
що після його смерти (1900 р.) ся тимчасова 
корисна тактика перетворилась в німецькій 
партії в якусь погордливу партійну релігію. 
Він говорив нераз: "Тактику можна змінити 
протягом 24-ох годин". 
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В. Лїбкнехт був великий майстер-коваль 
робітничої справи в її підготовчій ступени до 
неминучої послїдної акції — захопленя власти 
пролетаріатом і комуністичного перевороту. 

А. Дивильковський. 

АВГУСТ БЕБЕЛЬ, 
(1840— 1912.) 

В відріжнене від двох других видатних про¬ 
відників німецького пролетаріату — Лясаля 
і Вільгельма Лїбкнехта — Авіуст Бебель був 
сам плоть від плотї робітничої класи. Син 
фельдфебеля пруської служби, роджений в ка- 
сарнї, де його батько мав з сїмею "державну” 
кімнату, маленький Бебель, очевидно, з само¬ 
го дитинства отримав ту ненависть до пруської 
салдатески, яку пізнїйше, будучи вже всеевіт- 
но відомим бесідником і політичним діячем, 
висловив так ярко і сильно. 

Навпаки, балачки і оповідана про револю¬ 
ційну бурю 1848 р., котра розбудила стільки 
неясних надїй і сподівань в самих глибинах ні¬ 
мецького народу і особливо пролетаріату, ли¬ 
шили не загладжений слід в дїточій душі бу¬ 
дучого основателя і провідника німецької со- 
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ціял-демократії, а та темна реакція, котра 
прийшла після революції, викликала в иїм на 
ціле житє Остру ненависть до панованя насиль¬ 
ників і угнїтателїв. 

Відданий вчити ся токарського ремесла, він 
через кілька лїт став підмайстром, і се ремесло 
давало йому средства для житя ще много лїт 
після того, як він став любимцем німецьких ро¬ 
бітників і небезпечним ворогом німецького пра- 
внтельства. З молодих лїт, побираючи науку 
ремесла, добуваючи собі фізичною працею 
средства до житя або навіть віддаючись полі¬ 
тичній ДІЯЛЬНОСТІ!, Бебель весь свій свобідний 
час з жадністю віддавав самообразованю, яке 
при його видатних епосібностях, вдавалось йо¬ 
му легко і помогло йому відтак стати одним 
з найбільш образованих суспільних діячів Ні¬ 
меччини. 

Політичні погляди Бебеля опредїлились не 
відразу. На початку він підпав під вплив лі¬ 
беральної буржуазної інтелїґенції, котра в той 
час (на початку 1860-их років) вела досить 
енерґічну боротьбу з напівсамодержавним пру¬ 
ським правительством Бісмарка і, відчуваючи 
потребу піддержки народних мас, старалась 
притягнути на свою сторону робітників. Вона 
засновувала серед них товариства самообразо- 
ваня і каси взаїмопомочі; Бебель став одним 



56 ЩО ТАКЕ ВСЕСВІТНИЙ СОЮЗ РОБІТНИКІВ 

з видатнїйших і найдїяльнїйших членів сих 
товариств та співчував політичній боротьбі бур¬ 
жуазної інтелїґєнції проти Бісмарка. 

Якраз в той час в рішучий похід проти 
буржуазії виступив Ляс&ль, закликаючи ні¬ 
мецьких робітників злучитись в самостійну 
партію під кличем загального виборчого права. 
Діяльність Лясаля відпихала Бебеля: він ба¬ 
чив в нїй перешкоду в дальшій боротьбі за по¬ 
літичну свободу, уважав, що вона лише розко¬ 
лює всі сили, ворожі реакції. 

Але вскорі клясове чуте пролетаря взяло 
у Бебеля верх над співчутєм ліберальної інте¬ 
лігенції. Він познайомив ся з Вільгельмом Лїб- 
кнехтом, горячим революціонером - марксістом, 
який знав особисто Маркса, і через него прилу¬ 
чив ся до наукового соціалізму Маркса і Ен- 
ґельса. 

Від того часу Бебель повільно став, рядом 
зі своєю практичною діяльністю, також одним 
з визначнїйших теоретиків і пропаґандистів 
в Німеччині. Він постійно переписував ся 
з Марксом і Енгельсом, кілька разів їздив до 
них до Лондону і завсїгди тішив їх тим правиль¬ 
ним розуміиєм революційного марксізму, яке 
він проявляв в своїй дїяльности, а також тою 
чесністю, добросовісністю і відсутністю дрібно- 
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го самолюбія, котрі помагали йому скоро пізна¬ 
вати поповнювані ошибки. 

В .1863 році, під руководством і по інїціяти- 
ві Бебеля відбув ся зїзд німецьких робітничих 
товариств самообразованя, котрий послуяшв 
основою будучої марксістської, соціял-демокра- 
тичної партії Німеччини. Ся партія істнувала 
окремо від другої, яку заснував Лясаль і його 
ученик і заступник Швейцер. Обидві партії 
вели між собою Остру боротьбу і обєдиались аж 
в 1875 році. 

В 1868 р. Бебель зістав вибраний до німець¬ 
кого парляменту і від того часу незмінно аж до 
самої смерти був любимим робітничим послом. 
Він проявив в ролі парляментарного бесідника 
такий великий талант красномовності! (не див¬ 
лячись на свій маленький ріст і худеньку, сла¬ 
бу будову), таке уміне розбиратись в найбільш 
складних політичних питанях, таку безпощад¬ 
ну дошкульну і пристрасну ненависть до всіх 
насильників свободи і ворогів робітничої кля- 
си, нарешті, таку глибоку віру в свій соціаліс¬ 
тичний ідеал, що став після загального при- 
знаня ворогів одним з найвизначнїйших бесід¬ 
ників цілого світа. З початку 90-их років/ко¬ 
ли його талант розвинув ся з надзвичайною си¬ 
лою, кожда промова Бебеля була цілою полі¬ 
тичною подією, до котрої з однаково напруже- 
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ною увагою прислухувались і сторонники і во¬ 
роги соціалізму. 

Коли почала ся в 1870 р. францусько-пру- 
ська війна, Бебель і В. Лїбкнехт були одиноки¬ 
ми послами, котрі голосували проти воєнних 
кредитів і відтак протестували проти Насильно¬ 
го прилучена до Німеччини француських про¬ 
вінцій Альзації і Льотаринґії. За се віддано 
їх під суд оскаржуючи о '‘державну зраду” 
і засуджено на два роки тюрми. І не раз ще 
після того Бебель сидїв в тюрмі за ріжні полі¬ 
тичні “переступства”. Але після кождого а- 
решту він виходив ще більше перекбнаним, 
більше завзятим борцем за справу робітничої 
кляси і соціалізму. 

Коли в 1878 р. німецьке правительство, 
злякавшись зросту соціалізму серед робітни¬ 
ків, проголосило цілу соціалістичну партію по¬ 
за законом і почало її переслідувати, Бебель 
виявив здібности першокласного орґанїзатора. 
Під видом “торговельних” поїздок в справах 
своєї токарської майстерні, він з'їздив цілу Ні¬ 
меччину і всюди агітував, підбадьорував впада¬ 
ючих на дусї, будував нелєґальну орґанїзацію. 
І, не дивлячись на всї переслїдуваня, ся орґа- 
нїзація, по части завдяки невтомній діяльності! 
Бебеля, так безпереривно росла, що 13 лїт пі- 
знїйше, в 1891 р., правительство було приму- 
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шене знести надзвичайний закон проти соціа¬ 
лістів і вернути їм загальні політичні права. 

Від того часу Бебель якраз став тою знаме¬ 
нитістю, не тишки німецькою, але і загальноєв¬ 
ропейською, якою він відтак лишив ся до са¬ 
мої смерти. Будучи в лївім крилї німецької 
соціал-демократії, він умів в той самий час жи¬ 
ти і відчувати разом з робітничими масами, і се 
давало йому таку силу, що у внутрішних пар¬ 
тійних спорах побіджувала звичайно та сторо¬ 
на, на котрій був Бебель. А з половини 90-их 
років він став одним з найбільших і впливових 
діячів також і на міжнародних соціалістичних 
конґресах. 

Коли його маленька, рухома постать, з си¬ 
вим волосем і підстриженою сивою борідкою, 
появлялась на трибуні, наступала негайна тиша 
і напружена увага. А на робітничих зібраних 
і соціалістичних конґресах він був окружений 
атмосферою любовй, і його поява викликала 
кождий раз бурливу овацію. 

Через послїдні десятилїтя Бебель був по¬ 
стійним предсїдателем центрального комітету 
своєї партії. Поруч з безнастанною парламен¬ 
тарною, агітаційною і орґанїзаційною роботою 
Бебель много писав і лишив ряд творів, з ко¬ 
трих ще довго буде вчити ся робітнича кляса. 
Серед них найцїннїйшими є його книжка “Жен- 
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щит і соціалізм” і спомини п. н. “З мого 
жита 

Бебель умер майже па передодні світової 
війни, викликаної розвитком імперіалізму і мі¬ 
літаризму, проти котрих він так завзято боров 
ся ціле своє житє, і кілька літ перед початком 
тої великої світової соціальної революції, до 
котрої він так палко закликав і котру так часто 
пре доказував. 

В. Ґорєв. 

Ж А Н ЖОРЕС. 

(1859— 1914.) 

Убитий напередодні світової війни великий 
француський соціаліст і любимий провідник 
француських робітників — Жорес був дійсно 
визначним чоловіком: глубокий фільософ, до¬ 
брий історик, блескучий політичний діяч і пу¬ 
бліцист, сильний бесідник, можливо найліп¬ 
ший в Европі, він всі свої величезні духові си¬ 
ли, всю силу свого ума і таланту, всю свою е- 
нерґію віддав до кінця боротьбі за соціалізм, за 
освободженє людства від всіх нещасть буржу¬ 
азної "цивілізації". 

Походячи з інтелїґентної буржуазної сїмї, 
котра вже давала Франції великих державних 
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діячів (його дядько був відомий адмірал), Жо- 
рес замолоду був далекий від робітничої кля- 
си і її ідеалів, хоч теоретично він заінтересував 
ся соціялїзмом ще на студентській лавцї: його 
перша вчена праця (по тодїшному звичаю на 
латинській мові) присвячена “зародкам німе¬ 
цького соціялїзму в Лютера, Канта, Флїхте 
і Геґеля”. Отримавшії фільософічне образова- 
не (він був кілька лїт навіть професором фільо- 
софії в Тулузї), він лишив ся ідеалістом в фі- 
льософії до кінця житя, т. є. уважаючи, що 
історія людства порушуеть ся не стільки мате- 
ріяльними інтересами борючих ся кляс, скіль¬ 
ки великими ідеями правди, справедливості!, 
добра, краси і т. и. Зрештою, під впливом су¬ 
спільної боротьби і розчарованя в спосібности 
буржуазії втілювати сї ідеї в жите, Жорес 
в послїдні роки зробив великі уступки маркер¬ 
ському світоглядови. 

В 1893 р. Жорес зістав вибраний парлямен- 
тарним послом, і з того часу почалась його го¬ 
ряча політична діяльність, дїяльність парля- 
ментарного бесідника і стратеґа, народного 
промовця і ґазетного публіциста, котра захопи¬ 
ла його цілком, хоч, завдяки його подивляючій 
працездатності!, не перешкаджала Жоресови 
заниматись наукою, особливо в области історії. 
До парляменту він вже прийшов як соціялїст. 
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Але сей соціалізм довго ще був розлїзлим і не 
опредїленйм. Довго ще Жорес вірив в можли¬ 
вість для пролетаріяту співробітничати з ліп¬ 
шими елементами буржуазії, і не дивлячись на 
жорстокі розчарованя, не дивлячись на явну 
зраду і запродаиість таких бувших соціалістів, 
як Бріян, Мілєран і Вівіяні, котрі почали з то¬ 
го “співробітиичаня”, а закінчили тим, що ста¬ 
ли жорстокими ворогами робітничої кляси, — 
не дивлячись на все те, Жорес до кінця житя 
затримав ще в сїй області! деякі ідеалістичні 
ілюзії (самообман). 

Але в той сам час його ясний і чутливий по¬ 
літичний ум, його глубока ненависть до всякої 
неправди і несправедливости помагали йому ча¬ 
сто розуміти завданя пролетаріяту ширше 
і правильнїйше, чим се робили деякі францу- 
ські марксістір Так, підчас відомої справи 
Драйфуса в 1898—1902 рр„ коли нікчемні ре¬ 
акціонери і чорносотенці, які стояли на чолї 
републиканського правительства, щоби відтяг¬ 
нути народ від своїх темних зделок, оскаржили 
свідомо ложно невинного офіцира -— Єврея 
Драйфуса в державній зраді і підняли величез¬ 
ний крик з приводу сего, то декотрі марксісти 
говорили, що пролетаріатові! не треба вмішува¬ 
тись в сї “фамілїйні справи” буржуазії. Навпа¬ 
ки Жорес правильно вказував, що в буржуазії 
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нема таких “фамілїйних справ”, котрі не інте- 
ресувалп-б робітників, що вони повинні засту¬ 
питись за невинно засуджених навіть з табору 
буржуазії і тим найліпше вони зможуть викри¬ 
ти всї мерзотні сторони буржуазного режіму. 

Франіїуські соціалісти дробились на кіль¬ 
ка ворогуючих між собою фракцій, і Жорес 
стояв на чолї більше уміркованих соціалістів. 
Але після обєднаня всїх француських соціаліс¬ 
тів в одну партію (в 1905 р.), після того, як 
міжнародний соціалістичний конґрес в Ам¬ 
стердамі (1904 р.) осудив участь соціалістів 
в буржуазнім міністерстві, Жорес значно полі¬ 
вів, став на більше пролетарську точку погля¬ 
ду і зробив ся загально признаним провідником 
цілої соціалістичної партії Франції. 

В ролї головного редактора центрального ор- 
ґану партії, де він щодня містив передові ста¬ 
ті, в ролї руководителя парламентарної фрак¬ 
ції, в ролї любимого народного бесідника, який 
притягав на свої зібраня многотисячні товпи 
робітників, котрих він зворушував своєю бур¬ 
ливою палкою красномовністю, — Жорес був 
послїдних десять лїт свого житя великим на¬ 
родним провідником в повнім значіню сего 
слова, 

А його глубоке чуте справедливості!, його 
чисте особисте житє зробили його совістю 



64 — ЩО ТАКЕ ВСЕСВІТНИЙ СОЮЗ РОБІТНИКІВ 

француського народу, і навіть буржуазні по¬ 
сли, коли їм треба було викрити темні діла 
крадїжи, хабарництво і підкупи серед буржу¬ 
азної таки демократії, самі вибирали Жореса 
предсїдателем парламентарних слідчих комі- 

• о 

сш. 

Одночасно з політичною діяльністю немногі 
свобідні хвилі — Жорес посвячував науковій 
праці. Під його редакцією вийшла многотомо- 
ва “Соціалістична історія Франції'', в котрій 
ліпші томи про велику француську революцію 
він написав сам і вони представляють велику 
наукову вартість. А перед кількома роками 
до своєї смерти Жорес написав інтересну кни¬ 
жку “Нова армія", в якій доказував всі пере¬ 
ваги міліційної системи. Йому належать пер¬ 
шокласні промови і статі по аґрарнім питаню, 
про притягнене селян до соціалізму і т. и. 

При всім обємі своєї умової дїяльности, 
Жорес був я&ітєрадісним чоловіком, практи- 
ком-борцем. Його сильну присадковату по¬ 
стать можна було бачити не тільки в парламен¬ 
ті, на робітничім зібраню або в редакторськім 
кабінеті, але і на улицї, на чолі робітничої де¬ 
монстрації, де йому часами діставалось від роз- 
юшених полїціянтів, але де і він, зі свого боку, 
закотивши рукави, так само відплачував і їм. 
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В послїдні роки свого жити далековидючий 
політик Жпрес один з перших зрозумів і відчув 
приближене світової катастрофи. Проти на¬ 
ступаючої загально-європейської різні він під¬ 
няв крик небезпеки і цілих пять лїт в парла¬ 
менті, і на зібраних, і в своїй ґазетї, і на міжна¬ 
родних конґресах, де він був загальним любим¬ 
цем, безперестанно »закликав народи перешко¬ 
дити своїм правительствам почати злочинну 
війну. * 

Але не в силах поодиноких людий, навіть 
з величезним талантом Жореса, було спинити 
ту страшну світову крізу і банкроцтво капіта¬ 
лізму, яке прибрало форму світової війни. Ко¬ 
ли вона насунулась, в лїтї 1914 р., Жорес ужив 
свої послїдні відважні зусиля, щоби її запобі- 
чп. Він був на послїдній нараді виконавчого 
бюра II. Інтернаціоналу, де молив німецьких 
соціялїстів перешкодити війні. Він заклинав 
буржуазне правительство Франції не робити 
послїдного і рішаючого кроку і іце раз, завдя¬ 
ки свому ідеалїзмови, повірив щирости мирних 
стремлїнь буржуазних імперіалістів. 

Але він не дожив до всіх страхіть війни і у- 
никнув того “священого” воєнного союза з бур¬ 
жуазією, тої патріотичної пропасниці, котрою 
скомпромітували себе провідники француських 
соціялїстів. Напередодні проголошена мобілі- 
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зації Жореса поцілила зраднича куля, виміря¬ 
на зза угла аґентом буржуазних націоналістів 
в апостола загального мира. 

І як апостол мира, як палкіш противник 
війни, як борець за загально-людські ідеали 
братерства і лишить ся Жорес в памяти фран- 
цуського і міжнародного пролетаріату. 

Б. Ґорев. 



ТРЕТИЙ ІНТЕРНАЦІОНАЛ. 
Міжнародні соціалістичні з’їзди як І. так і II. 

Інтернаціоналів не один раз ухвалювали поста¬ 
нови проти війни, ставлячи за обовязок соціалі¬ 
стичним партіям всїх країн бороти ся всїми мо¬ 
жливими средствами проти стремлїнь европей- 

. ської буржуазії викликати оружний з'удар для 
вирішена питань торговельно-промислового су¬ 
перництва. В жовтні 1912 року, коли воєнна 
хмара нависла над Балканом, ріжні соціалі¬ 
стичні партії видали відозви і заклики до проте¬ 
сту проти війни. Коли-ж, без огляду на се, вій¬ 
на таки вибухла, в Брукселї зібрав ся надзви¬ 
чайний міяшародний соціалістичний зїзд, який 
видав маніфест проти війни і потвердив ухвали 
Штудґартського і Копенгаґського з'їздів, в ко¬ 
трих між иншим було сказано: “бсли-б війна, 
все таки, вибухла, то вони (т. є. робітнича кляса 
і її парламентарні представники в заінтересова¬ 
них країнах) зобовязані негайно вмішати ся, 
щоби сейчас-же заперестати її і всіма своїми 
силами використати витворену війною еконо¬ 
мічну і полїтичну крізу, щоби підняти най¬ 
глибші верстви народу і прискорити упадок 
в ласти капіталу”. 
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Спір між Австрією і Сербією, викликаний 
убійством наслїдника австрійського престолу, 
знова поставив перед європейським пролетаріа¬ 
том питане про його відношене до війни. На 
засїданю Міжнародного Соціалістичного Бюра 
в Брукселї 29. липни 1914 р. ухвалено перене¬ 
сти черговий міжнародний зїзд, акий мав відбу¬ 
ти са у Відни, до Парижа, день з'їзду призначи¬ 
ти на 9. серпна і поставити першим питане 
“війна і пролетаріат”. Тим часом поодинокі 
партії і орґанїзації видавали маніфести, відо¬ 
зви і ухвали, устроювали зібрана і мітінґи про¬ 
тесту проти війни (особливо в Німеччині, де 
правительство дало свободу сїй агітації) і ста¬ 
рались добитись угоди між соціалістичними 
партіами поодиноких загрожених війною країн. 
Однак події йшли скорше, чим переговори офі¬ 
ціальних партій. Правительства відразу запе- 
рестали заграване з суспільною думкою, на пер¬ 
ше місце видвигнулись воєнні власти і від со¬ 
ціалістів зажадали “во іма оборони вітчини” 
жовнірів і гроший. І, зрікшись своїх многора- 
зових ухвал, офіціальні партії не тільки дали 
заклик до робітників оборонити вітчину, не тіль¬ 
ки без жадного опору одобрили воєнні кредити 
правительствам, але в раді країн післали сво¬ 
їх представників дла участи в правительстві, 
чим поділились з імперіалістами відвічаль- 
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ністю за війну. Офіціяльні соціалістичні пар¬ 
тії залишили точку погляду міжнародного со¬ 
ціалізму і стали на ґрунт дрібно-буржуазного 
патріотизму, підчеркнувши сим, що вони ува¬ 
жають свої інтереси тїснїйше звязаними з інте¬ 
ресами буржуазії своєї країни, чим з інтереса¬ 
ми працюючих мас в инших країнах. Міжна¬ 
родна соціалістична орґанїзація робітників — 
II. Інтернаціонал — зіслала розбита і втратила 
всякий змисл свого істнованя. 

Однак в нїдрах офіціальних партій були те¬ 
чії, які не поділяли патріотичної політики пі¬ 
шовших за буржуазією провідників робітничого 
руху. Були ґрупи, які поділяли сю політику 
з великими застереженими, а були ґрупи -— 
правда, на початку дуже маленькі, — які остро 
протестували проти зради міжнародної політи¬ 
ки пролетаріату. На таку позицію відразу ста¬ 
ла партія російських большевиків, часть Італій¬ 
ців, Болгарів, партії деяких нейтральних кра¬ 
їн і —Карл Лїбкнехт, імя котрого стало знаме- 
нем сего нового руху. Конечність згоди між те¬ 
чіями, які стояли на точцї погляду Інтернаціо¬ 
налу, які не зреклись ще його ухвал, виявилась 
сейчас-же після вибуху війни. Так, вже прй 
кінці вересня 1914 р. зістала зорґанїзована 
швайцарсько-італїйська конференція, яка під- 
черкнула в своїй резолюції чисто імперіалі- 
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стичний характер війни і викрила лицемірство 
політики “освободженя поневолених народів”. 
Зарядови швайцарської партії було припоруче- 
но відновити міжнародні відносини і притім 
пригадати ухвали міжнародних конґресів. Од¬ 
нак нї ся спроба, нї подібна спроба соціял-па- 
тріотів відновити міжнародну звязь ке увінча¬ 
лись успіхом. Ясним було, що треба знайти я- 
кийсь новий ґрунт для взаїмного порозуміня. 

Дня 11. липня 1915 р. відбула ся в Берні 
(Швайцарія) нарада ґрупи інтернаціоналістів 
ріжних національностий, на котрій було рішено 
скликати конференцію з представників тих со- 
ціялїстичних партій або ґруп, котрі відкида¬ 
ють прінціп “внутрішного мира", проголошений 
соціял-патріотами, і стоять на точцї погляду кля- 
сової боротьби. Основним питанем сеї конфе¬ 
ренції повинна бути політика пролетаріяту в ці¬ 
лії осягненя мира. Звісним отже було, що при 
витворившім ся положеню на нараді буде ре¬ 
презентоване лише невелике число орґанїзацій, 
які притім є меншістю в своїх країнах. 

Конференція засідала від 5. по 8. вересня 
в місточку Ціммервальд недалеко Берна. Ре¬ 
презентовано було 11 країн, делеґати котрих на¬ 
лежали почасти до ріжних самостійних партій, 
а почасти до невідколовших ся ще від офіціяль- 
них партій меншості!. Від Німеччини було 10 
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делєґатів, із них ґрупа Лєдебура з 6 людий, о- 
дин сторонник Лїбкнехта, і 3-ох від посередної 
ґрупи. Від Франції синдикаліст Мергейм і со¬ 
ціаліст Бурдерон; від Італії 4-ох делеґатів, 
з них 2-ох лївих реформістів; 1 болгарський тї- 
сняк Коларов і Раковський; від Швеції і Норве¬ 
гії Геклунд і Нерман; від Голяндії Роланд- 

-Гольст; від Польщі с.-д. Варський (від головної 
управи) і Радек (від опозиції) і від П.П.С. Ла¬ 
тинський (лїве крило). Від Швайцарії Ґрім 
і Плятен; від Росії большевики Ленїн і Зіновев, 
меншевики Аксельрод і Мартов і есери Бо- 
бров і Ґарденїн; від Латвії Вінтер, нарешті, від 
Бунду — лише в “інформаційних цілях” — 
Клеманський. 

Із складу конференції виділилась її лівиця, 
до котрої увійшли обидва російські большеви¬ 
ки, представники Швеції і Норвегії, Латиш, 
польська опозиція с.-д. і сторонник Лїбкнехта. 
До сеї сімки по поодиноким пптаням лупились 
Голяндець і часть Швайцарцїв. 

Після довгих дебат ухвалено текст “мані¬ 
фесту конференції міжнародних соціялїстів до 
пролетарів Европи”, в котрім говорилось: “...Ми, 
зібравші ся не під прапором національної солі¬ 
дарності! з експльоатуючими клясами, але на 
ґрунті міжнародної солідарності! пролетарія- 
ту і клясової боротьби, з цїлию відновленя зір- 
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ваних міжнародних відносин, закликаємо робіт¬ 
ничу клясу опамятати ся і почати боротьбу за 
мир. Ся боротьба є боротьбою за свободу, за 
братерство народів, за соціялїзм. Треба підня¬ 
ти сю боротьбу за мир, за мир без анексій і кон¬ 
трибуцій... Право народів на самовизначенє 
повинно стати трівкою основою установлена 
взаїмновідносин між націями”. 

Перед своїм замкненєм конференція сфор¬ 
мувала сталу Інтернаціональну Соціялїстичну 
Комісію (І.С.К.) і сформувала* тимчасовий секре 
таріят, місцем осідку якого мало бути Берно. 

До Ціммервальдського союза постепенно 
прилучив ся цілий ряд партій і орґанїзацій: со- 
ціял-демократичні партії Італії, ІПвайцарії, Ру¬ 
мунії, Росії (обидві крила), Польщі і Литви, 
(обидві крила), Болгарії (тїсняки), Портуґа- 
лїї, Латвії, Сербії, Німеччини (независима), 
Швеції (ліва) і Фінляндії; дальше — бритій - 
ська соціалістична партія, независима робітни¬ 
ча партія Анґлїї, партія соціял-революціонерів 
Росії, Бунд, П.П.С., соціялїстична партія Аме¬ 
рики і її німецька ґрупа, соціялїстична робіт¬ 
нича партія Америки, міжнародна соціялїстич¬ 
на лїґа Полудневої Америки, загальна робітни¬ 
ча федерація Італії, професійне обєднанє Бол¬ 
гарії, соціялїсти-інтернаціоналїсти Німеччи¬ 
ни, меншість соціял-демократичної партії, а та- 
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кож соц.-демократичні союзи молодїжи в Шве¬ 
ції, Норвегії, Данїї і в Мадритї. 

Одночасно з діяльним прилучуванєм ся все 
нових орґанїзацій до Ціммервальду, велась зав¬ 
зята боротьба проти него зі сторони соціял-па- 
тріотичних партій і їх центра — міжнародного 
соціялїстичного бюра. При всій своїй взаїмній 
ненависти соціял-патріоти обох воюючих сто¬ 
рін обеднались в дружнім наступі проти ,цім- 
мервальдцїв, які посміли дати заклик за від- 
мовленем ся від внутрішного мира і до відновле¬ 
на класової боротьби. 

В лютім 1916 р. зібралась побільшена Інтер¬ 
національна Комісія. Хоч партійний склад її 
був приближно той самий, що і в Ціммервальдї, 
настрій комісії був значно радикальнїйший, іцо 
якраз відбилось на опублікованій нею відозві, 
котра жадає “відмовлена воєнних кредитів, без 
огляду від страте/ічного положеия країни, а 
також всякої добровільної участи робітників 
в тих орґанїзаціях, які обслуговують оборону 
країни, виступу (соціалістів) з буржуазних 
правительств, свідомого зірвана з внутрішним 
миром зі сторони парламентарних представни¬ 
ків і, нарешті, отвертої економічної і політичної 
боротьби мас проти пануючих клас і їх прави- 
тельств”. 

Ся сесія прішоручила комісії скликати дру* 
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гу ціммервальдську конференцію на сей раз в 
Голяндії. Се місце було намічене з цїлию від- 
верненя уваги правительств від конференції, ко¬ 
тра тим часом тихо підготовлялась і зібралась 
24. цвітня 1916 р. в селї Кинталю (бернський 
Оберлянд). Маневр вдав ся, і тільки не многі 
з делєґатів не могли попасти на конференцію. 
Склад її був приближно такий самий, як і в Цім- 
мервальдї, однак за час після ціммервальдської 
конференції загально-політичне положене ста¬ 
ло більше сприятливим для боротьби проти 
війни, і лівій ґрупі конференції вдалось заня- 
ти сильнїйшу позицію. Все-ж таки ціммер- 
вальдцї не могли піти дальше жаданя “спра¬ 
ведливого мира” і сердитих резолюцій проти со- 
ціял-патріотичного Міжнародного Соціялїстич- 
ного Бюра, з котрим вони не хотіли зірвати, ду¬ 
маючи помиритись при сприятливих умовинах. 
Кинтальська конференція видала маніфест “До 
тих народів, яких руйнують і убивають”, зміст 
і кличі якого мало ріжнились від відозви першої 
ціммервальдської конференції і відозви комісії. 

Дійсний революційний рух випередив мані¬ 
фести і конференції нерішучих, половинчастих 
провідників робітничої кляси. В Росії вибухла 
мартова революція, і всї ухвали Ціммервальду 
цілковито змінились. Замість “натиску на 
парляментарних представників” або “відмовлене 
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ся від голосованя за кредитами”, якого вимагав 
кинтальський маніфест, на чергу стало завдане 
заперестаня війни волею самих революційних 
мас. Переговори соціалістичних партій з пра- 
вительствами повинні були здавати ся пустою 
балачкою після того, як в Росії сам пролетарі¬ 
ат і многомілїонова жовнірська маса, здавалось, 
заволоділа всею державною властю. Перед хоч 
трохи чесними соціалістами Західної Европи, 
не загризшими остаточно в болоті соціал-па¬ 
тріотизму, стояло питане, одно реальне питане, 
про перенесене російського досвіду на свій 
ґрунт. 

При таких умовпнах зібралась трета ціммер- 
вальдська конференція, котра уважала за ліп¬ 
ше назвати ся нарадою, в серпни 1917 року в 
Штокгольмі. Се було після "липневих днів”, 
т. е. підчас боротьби між меншевиками, які си¬ 
діли з Керенським в однім правительстві і роз¬ 
стрілювали робітників і жовнірів з спроби по¬ 
валити власть віджившої знова буржаузії, і 
большевиками, провідники котрих сиділи в 
тюрмах або перейшли на нелеґальне положене. 
Ся боротьба відбила ся на ціммервальдські і на¬ 
раді. Спір йшов виключно між німецько-росій¬ 
ськими меншевиками (Кавцький, Кон, Гаазе, 
Аксельрод) і большевиками, яких піддержува¬ 
ли Скандинавці, ліві Німці і відчасти Ледебур, 
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який тодї почав вже розходитись зі своїми не¬ 
поправно патріотичними независимцями. В ре¬ 
зультаті сих нарад ухвалено було відозву до 
всїх народів, яка закликала їх до активних ре¬ 
волюційних виступів. Безпосередного впливу 
ся відозва не мала. 
Жовтневий переворот 1917 року остаточно 

розділив соціялїстів на два табори, між котри¬ 
ми не було більше нічого спільного. Бересть- 
Литовський мир розвіяв послїдні ілюзії відно¬ 
сно "справедливого мира", таким робом, скром¬ 
ні завданя, які ставив перед собою Ціммер- 
вальд, розлетілись в порох, і весь рух втратив 
змисл перед величавими і грізними подіями про¬ 
летарської революції в Росії. Ціммервальд у- 
мер власного смертю. 

Практичне обєднане соціялїстичних партій, 
які стреміли до большевицького-комунїстично- 
го руху, стало можливим тільки тодї, коли в го- 
ловнїйших країнах німецької воюючої ґрупи пе¬ 
рейшли від резолюцій до революцій. Після 
жовтневого "перевороту в Німеччині і бувшій 
Австро-Угоріцпнї стало можливим обеднати со- 
ціялїстичні організації тої части Европи і всту¬ 
пити в звязь — тимчасово нелєґальну — з со- 
ціялїстами Франції і Аиґлїї. Назріла потре¬ 
ба надати форми почавшим ся орґанїзаційним 
зносинам і створити трівку орґанїзацію, і 2. мар- 
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та 1919 року скликано в Москві Перший З'їзд 
III. Комуністичного Інтернаціоналу. 

Власне кажучи, скликано конференцію, але 
так як на ній було представлено поважне число 
країн і орґанїзацій, то її перетворено в з'їзд. На 
з'їзді були представлені слідуючі орґанїзації: 

Комуністична Партія Німеччини (Альберт), 
Російська Комуністична Партія (Ленін, Троць- 
кий, Зіновев, Сталін, Бухарін, Чічерін, Смолен¬ 
ський, Воровський), Комуністична Партія Ав¬ 
стрії (Грубер, Петін), Комуністична Партія У- 
горщини (Руднянський), шведська ліва соц.- 
дем. партія (Ґрімлунд), норвежська соц.-дем. 
Партія (Станґ), швайцарська соц.-дем. пар¬ 
тія (Плятен), американська соц.-дем. партія 
(Рейнштейн), балканська революційна федера¬ 
ція (Раковський), польська комуністична пар¬ 
тія (Уншлїхт), фінляндська комуністична 
партія (Сироля, Манер, Куусінен, І. Рахія, Б. 
Рахія), Ком. Партія України (Скрипник, Гоп- 
нер), латишська ком. партія (Гайлїс), литов¬ 
ська і білоруська ком. партія (Гедріс), естон¬ 
ська ком. партія (Пеґельман), вірменська ком. 
партія (Ейкунї), ком. партія німецьких кольо- 
нїй в Росії (Кл'їнґер), обеднана ґрупа східних 
народів Росії (Ялимов, Бакентаер, Альтіміров, 
Касїмов, Мансуров), ціммервальдське лїве кри¬ 
ло Франції (Ґільбо). Крім того з дорадчими голо 



78 — ЩО ТАКЕ ВСЕСВІТНИЙ СОЮЗ РОБІТНИКІВ 

сами були присутні: чеська ком. ґрупа (Ґанд- 
лїр), болгарська ком. ґрупа (Джоров), югослав¬ 
ська ком. ґрупа (Мілкіч,) анґлїйська ком. ґру¬ 
па (Файнберґ), француська ком. ґрупа ((За¬ 
ду ль), голяндська соц.-дем. партія (Роджерс), 
щвайцарські комуністи (Кашір), китайська со- 
ціялїстична робітнича партія і корейський ро¬ 
бітничий союз (Лау-Слу-Джау-Чон-Гун-Кул- 
Каїн), ціммервальдська комісія (Балабанова) 
і секція центрального бюра східних народів: 
туркестанська (Ялимов), турецька (Субхі), 
грузинська (Шґенті), азербайджанська (Баґі- 
ров) і персійська (Ґусяйнов). 

Зїзд вислухав доклади і ухвалив резолюції 
по слідуючим питаням: 

1) плятформа Комуністичного Інтернаціо¬ 
налу (докл. Альберт і Бухарін); 2) буржуазна 
демократія і пролетарська диктатура (Ленін і 
Рахія); 3) про відношене до соціялїстичних те¬ 
чій і до бернської конференції (Плятен і Зіно- 
вев); 4) про міжнародне положене і політику 
антанти (0боленський); 5) білий терор (Ма¬ 
нер, Альберт, Сиро ля). 

Крім того ухвалено ряд дрібнїйших резолю¬ 
цій, в тім числі про припинене ДІЯЛЬНОСТІ! цім- 

мервальдського обеднаня. Ухвалено маніфест 
"до пролетарів цілого світа” і намічено створене 
сталого орґану — Виконавчого Комітету. До 
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сего Комітету мали прислати своїх представни* 
ків слідуючі партії, які входили в склад III. Ін¬ 
тернаціоналу: російська, німецька, австрійська, 
угорська, балканська федерація, швайцарська 
і скандинавські. А до присланя їх до Росії, на 
Російську Ком. Партію наложено завдане сфор¬ 
мувати тимчасовий Виконавчий Комітет і ви¬ 
брати з його складу бюро з пяти осіб. Предсїда- 
телем Виконавчого Комітету, вибрано Зіновева. 

В наслідок воєнних подій в Західній Европі, 
(упадок радянської власти в Угорщині, побіда 
контрреволюційних елементів в Німеччині, і т. 
п.) прислане представників до Виконкому пов- 
здержалось і його працею руководив тимчасо¬ 
вий комітет. Він видав і розіслав за посередниц¬ 
твом радіо-телєґрафу відозви, які відносились до 
всіх найважнїйших політичних подій. Того са¬ 
мого року до Комуністичного Інтернаціоналу 
прилучились цілий ряд соціялїстичних партій, 
між ними голяндська і італійська. 

Другий Конґрес Комуністичного Інтернаціо¬ 
налу розпочав ся 19. липня 1920 року в Петро¬ 
граді а відтак переїхав в Москву, де відбував 
свої наради від 23. до 6. серпня. На другім Кон- 
ґресї були представлені комуністичні і соція- 
лїстичні партії від 40 країн. Всіх делеґатів бу¬ 
ло 218, з них 169 з правом рішаючого голосу, а 
49 з правом дорадчого голосу. Другий Кон- 
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ґрес був першим найголовнїйшим конгресом 
Комінтерну. Він ухвалив статут і тези по ріж- 
ним найважнїйшим політичним питаням і ви¬ 
дав цілий ряд відозв і маніфестів до пролетаріа¬ 
ту цілого світа та до поодиноких комуністичних 
і соціалістичних партій ріжних країн. 

Слідом за Другим Конгресом Комінтерну 
і за його ініціативою відбув са в Баку (на Кав¬ 
казі) Перший З'їзд Народів Сходу (1.—-8. ве¬ 
ресня 1920 р.). Обидва сі з’їзди відбували са 
в самий розгар війни Радянських Републпк- 
з шляхетською Польщею і Вранґлем. 

Третий Конгрес Комінтерна розпочав ся 
в Москві 17. червня 1921 року. Поруч з Тре- 
тим Конгресом і за його інїціятивою відбув ся 
в Москві ряд инших міжнародних Конгресів, а 
власне: конгрес міжнародного комуністично¬ 
го жіноцтва; конгрес міжнародної комуністич¬ 
ної молодїжи, в якім взяли участь представни¬ 
ки 35 ріжних країн; і Перший Конгрес Інтерна¬ 
ціоналу Професійних Союзів, в якім взяли у- 
часть 220 делегатів. 

Четвертий Конгрес Комінтерну розпочав ся 
в Петрограді 7. листопада с. р. в день пятьлїт- 
ної річниці пролетарської революції в Росії, а 
відтак таксамо як і Другий Конгрес, переїхав 
в Москву, де і відбуває тепер свої наради. 
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