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FORORD TIL DEN TYSKE UDGAVE 1872
»Kommunisternes forbund«, der var en international arbejdersammenslutning, og som under de davoerende forhold
naturligvis matte veere hemmelig, overdrog pa den kongres,
der blev afholdt i november 1847 i London, undertegnede at
udarbejde et udferligt teoretisk og praktisk partiprogram
beregnet for offentligheden. Sadan opstod det manifest, som
folger nedenfor. Kun fa uger for Februarrevolutionen1 afgik
manuskriptet til London for at blive trykt. Det blev ferst
udsendt pa tysk, og pa dette sprog er det optrykt i mindst
tolv forskellige udgaver i Tyskland, England og Amerika. Pa
engelsk udkom det forste gang 1850 i London i »Red Re
publicans, oversat af miss Helen Macfarlane, og i 1871 kom
det i mindst tre forskellige oversaettelser i Amerika. Pa fransk
kom det forste gang i Paris kort for Juniopstanden 1848, for
nylig i »Le Socialiste*, der udkommer i New York. En ny
overseettelse er under forberedelse. Pa polsk udkom det i
London lige efter den forste tyske udgave, pa russisk i Geneve
i 60'-erne. Ogsa til dansk blev det oversat, kort efter at det
var udkommet.
Selv om forholdene i de sidste fem og tyve ar i hoj grad har
forandret sig, er de almindelige grundsaetninger, der udvikles
i dette manifest, i det store og hele fuldsteendig rigtige den dag
i dag. Hist og her er der enkeltheder, der kunne forbedres.
Den praktiske anvendelse af disse grundsaetninger vil overalt
og til enhver tid — det forklarer manifestet selv — vaere
afheengig af de omsteendigheder, der historisk foreligger, og
derfor laegger vi absolut ingen saerlig vaegt pa de revolutionaere
forholdsregler, der er foreslaet i slutningen af asnit II. I dag
1 Der sigtes til Februarrevolutionen 1848. — Red.

ville dette sted i mange retninger lyde anderledes. Programmet
er i dag Acre steder foraeldet pa baggrund af storindustriens
enorme udvikling i de sidste fern og tyve ar og den fremadskridende partiorganisation af arbejderklassen, der haenger
sammen dermed, endvidere pa baggrund af de praktiske erfaringer, forst fra Februarrevolutionen og i endnu hojere grad fra
Pariserkommunen, hvor proletariatet for forste gang to
maneder igennem havde den politiske magt. Navnlig har
Pariserkommunen leveret bevis for, at >*arbejderklassen ikke
simpelthen kan tage den faerdige statsmaskine i besiddelse og
saette den i bevaegelse for sine egne formal". (»-Borgerkrigen
i Frankrig, adresse fra Den international arbejderassociations
generalrad«). Desuden er det klart, at kritiken af den socialistiske litteratur nu er mangelfuld, fordi den kun gar lil 1847;
det samme gaelder bemoerkningerne om kommunisternes
stilling til de forskellige oppositionspartier (afsnit IV), der
— selv om det stadig er rigtigt i grundtraekkene — dog nu er
foraeldet i sin fremstilling alene af den grund, at den politiske
situation er blevet en helt anden, og den historiske udvikling
har bragt de fleste af de der opregnede partier ud af verden.
Imidlertid, manifestet er et historisk dokument, som vi ikke
mere mener os berettigede til at forandre pa. Maske kommer
der senere en udgave ledsaget af et forord, der skulle danne
bro over den kloft, der skiller os fra 1847; det foreliggende
optryk kom for uventet for os, til at vi kunne na det nu.
London, 24. juni 1872. Karl Marx. Friedrich Engels.

FORORD TIL DEN RUSSISKE UDGAVE 1882
Den forste russiske udgave af ~Det kommunistiske partis
manifest* udkom, i Bakunins overseettelse, i begyndelsen
af 6o'ernea pa Kolokol's trykkeri. Vesteuropa kunne dengang
2 Tidsangivelsen unejagtig, den omtalte oversaettelse udkom
i 1869. — Red.

kun se et littersert kuriosum i den (den russiskc udgave af
manifestet). Nu er en sadan opfattelse ikke mulig mere.
Hvor begroenset det omrade endnu var, som den proletariske
bevaegelse dengang (december 1847) rorte sig pa, fremgar
tydeligst af manifestets slutningskapitel: Kommunisternes
stilling til de forskellige oppositionspartier i de forskellige lande.
Her mangier netop — Rusland og De forenede Stater. Det var
dengang, Rusland var hele den europaeiske reaktions sidste
store reserve; da De forenede Stater opsugede Europas pro
letariske kraftoverskud gennem indvandringen. Begge lande
forsynede Europa med rastoffer og var samtidig afsaetningsmarkeder for dets industriprodukter. Begge var altsa dengang,
padeneneeller den anden made, grundpiller for den bestaende
europaeiske orden.
Hvor helt anderledes er det ikke i dag! Netop den europaeiske
indvandring satle Nordamerika i stand til at frembringe en
keempemaessig landbrugsproduktion, hvis konkurrence ryster
den europaeiske grundejendom — den store som den lille —
i sin grundvold. Denne indvandring har samtidig tilladt De
forenede Stater at udnytte deres uhyre industrielle hjaelpekilder med en energi og i en udstraekning, der inden laenge ma
bryde det industrielle monopol, som Vesteuropa og navnlig
England hidtil har haft. Begge disse omstaendigheder virker
revolutionsert tilbage pa Amerika selv. Farmernes lille og
mellemstore grundejendom, som er basis for hele den politiske
forfatning, ligger mere og mere under i konkurrencen med
koempefarmene; i industriomraderne udvikles der samtidig for
forste gang et proletariat i massemalestok og en fabelagtig
koncentration af kapitalerne.
Og nu Rusland! Under revolutionen 1848/49 ansa ikke blot
de europaeiske fyrster, men ogsa de europaeiske bourgeois'er en
russisk indgriben for den eneste redning mod proletariatet, der
dog forst var ved at vagne. Tsaren blev udrabt til chef for den
europaeiske reaktion. I dag er han revolutionens krigsfange
i Gattjina, og Rusland danner fortroppen for den revolutionaere
aktion i Europa.

Det kommunistiske manifest havde til opgave at proklamere,
at de moderne borgerlige ejendomsforhold gar en uundgaelig
oplosning i mode. Men i Rusland finder vi, ved siden af hurtigt
opblomstrendc kapitalistik svindel og tillob til borgerlig grun
dejendom, at over halvdelen af jorden er i bondernes faelleseje.
Sporgsmalet er sa: kan den russiske obstjina, en ganske vist
staerkt undergravet form for det urgamle faelleseje af jorden,
ga direkte over i den hojere form, det kommunistiske faelleseje?
Eller ma den omvendtforst gennemlabe den samme oplosningsproces, som er indholdet i Vesteuropas historiske udvikling?
Det eneste svar herpa, som kan gives i dag, er folgende: hvis
den russiske revolution bliver signalet til en proletarisk
revolution i Vesteuropa, sadan at begge kompletterer hinanden,
sa kan det nuveerende russiske faelleseje af jorden tjene som
udgangspunkt for en kommunistisk udvikling.
London, 21. januar 1882. Karl Marx. Friedrich Engels.

FORORD TIL DEN TYSKE UDGAVE 1883
Forordet til naervaerende udgave ma jeg desvaerre underskrive alene. Marx, den mand, som hele arbejderklassen i
Europa og Amerika skylder mere end nogen anden — Marx
hviler pa kirkegarden i Highgate, og pa hans grav gror
allerede det forste graes. Efter hans dod kan der jo slet ikke
mere vaere tale om at omarbejde eller supplere manifestet.
Sa meget mere nodvendigt mener jeg, det er her endnu engang
udtrykkeligt at fastsla folgende.
Den grundtanke, der gar gennem manifestet: at den ekonomiske produktion og den deraf fremtvungne sociale struktur
inden for hvert historisk tidsafsnit danner grundlaget for dette
tidsafsnits politiske og intellektuelle historic; at folgelig al
historie (siden oplosningen af det aeldgamle faelleseje af jorden)
har vaeret historie om klassekampe, kampe mellem udbyttede

og udbyttende, beherskede og herskende klasser pa forskellige
trin af den sociale udvikling; at denne kamp imidlertid nu har
naet et trin hvor den udbyttede og undertrykte klasse (proletariatet) ikke mere kan befri sig for den udbyttende og
undertrykkende klasse (bourgeoisiet) uden samtidig for bestandig at befri hele samfundet for udbytning, undertrykkelse
og klassekampe — denne grundtanke tilhorer ene og alene Marx3.
Jeg har allerede sagt dette mange gange; men netop nu er
det nedvendigt, at det ogsa star foran selve manifestet.
London,

28.

juni

1883.

Fr.

Engels.

AF FORORDET TIL DEN TYSKE UDGAVE 1890
Manifestet har fort en ejendommelig tilvaerelse. Da det
fremkom, hilstes det (som de oversaettelser, der er naevnt i det
forste forord, beviser) med begejstring af den videnskabelige
socialismes endnu fatallige fortrop, men snart blev det traengt
i baggrunden af den reaktion, der satte ind med Pariserarbejdernes nederlag i juni 1848, og endelig blev det ved
dommen over kommunisterne i Koln i november 1852 »i lovens
navn« lyst i band. Da den arbejderbevaegelse, som Februar
revolutionen fremkaldte, forsvandt fra den offentlige skueplads, tradte ogsa manifestet i baggrunden.
3 I forordet til den engelske overs«ettelse siger jeg: "Denne tanke,
der efter min mening vil komme til at lasgge grunden til samme
fremskridt indenfor den historiske videnskab som Darwins teori for
naturvidenskabens vedkommende — denne tanke havde vi begge
gradvis naermet os allerede flere ar for 1845. Hvor langt jeg selvstamdigt havde arbejdet mig frem i denne retning, viser min bog
»Den arbejdende klasses stifling i England*. Men da jeg i foraret
1845igen traf Marxi Briissel, havde han udarbejdet den fuldstaendigt
og forelagde mig den i naesten lige sa klare ord som dem, jeg har
sammenfattet tanken i ovenfor.* (Note af Engels til den tyske
udgave 1890).

Da den europaeiske arbejderklasse igen var kommet tilstraekkelig til kraefter til at foretage et nyt fremstod mod de
herskende klassers magt, opstod Den inlarnationale arbejderassociation. Dens mal var at smelte hele den kamplystne
arbejdermasse i Europa og Amerika sammen til een stor sluttet
haer. Den kunne derfor ikke tage sit udgangspunkt i de grund
saetninger, manifestet indeholder. Den matte have et pro
gram, der ikke lukkede doren i for de engelske fagforeninger,
de franske, belgiske, italienske og spanske proudhonister og
de tyske lassalleanere4. Udkastet til dette program — de betragtninger, der ligger til grund for Internationales staluter —
skrev Marx med et mesterskab, som selv Bakunin og anarkisterne matte anerkende. Med hensyn til den endelige sejr for
de stetninger, som manifestet opstillede, stolede Marx udelukkende pa arbejderklassens intellektuelle udvikling, sadan som
den nodvendigvis matte fremga af den forenede aktion og af
diskussionen. Begivenhedcrne og omskiftelserne i kampen mod
kapitalen, nederlagene i endnu hojere grad end sejrene, kunne
ikke andet end vise de kaempende det utilstraekkelige i alle
hidtil anvendte universalmidler. og gore deres hjerner mere
modlagelige for en grundig indsigt i de sande betingelser for
arbejdenies frigorelse. Og Marx havde ret. Arbejderklassen
var i 1874, da Internationalen blev oplost, en ganske anden,
end den var i 1864 ved dens grundloeggelse. Proudhonismen
i de romanske lande, den saerlige lassalleanisme i Tyskland var
ved at uddo, og selv de davaerendc stokkonservative engelske
fagforeninger kom lidt efter lidt sa langt, at praesidenten p;i
deres kongres i Swansea 1887 i deres navn kunne sige: »Fastlandets socialisme virker ikke laenger afskrzekkende pa os.«
Fastlandets socialisme — det var imidlertid i 1887 naesten
4 Lassalle personlig erklajrede altid over for os, at han ansa sig
for at v«re ~elev« af Marx, og som sadan stod han selvfolgelig pa
manifest.ets grund. Anderledes forholder det sig med de af hans
tilhajngere, som ikke gik ud over bans krav om produktionsforeninger mod stalsstotte, og som inddelte hele arbejderklassen i
statshjeelpsfolk og selvhjaslpsfolk. (Anmairkning af Engels).
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udclukkende den teori, som manifestet forkynder. Og sadan
genspejler manifestets historie til en vis grad den moderne
arbejderbevaegelses historie siden 1848. I vor tid er manifestet
uden tvivl det mest udbredte, det mest internationale vaerk
inden for hele den socialistiske litteratur, det faelles program
for mange millioner arbejdere i alle lande fra Sibirien til
Kalifornien.
Og dog, da det\ udkom, ville vi ikke have turdet kalde det
et socialistisk manifest. 1847 forstod man ved socialister to
forskellige ting. Pa den one side tilhaengere af de forskellige
utopfske systemer, saerlig owenisterne i England og fourieristerne i Frankrig; begge disse grupper var allerede dengang
skrumpet ind til rene sekter, der var ved at forsvinde helt.
Pa den anden side alle mulige sociale kvaksalvere, som med
deres forskellige universalmidler og med lapperier af enhver art
ville fjerne de sociale misforhold uden i mindst made at genere
kapitalen og profitten. I begge tilfaelde: folk, der stod udenfor
arbejderbevaegelsen, og som tvaertimod sogte stotte i de
"dannedc klasser. Derimod kaldte den del af arbejderklassen
sig kommunistisk, som var overbevist om det utilstrrekkelige
i omvaeltninger af rent politisk art og krsevede en grundig
omformning af samfundet. Det var en kommunisme, der kun
var groft udarbejdet; den var kun instinktiv, tit noget
umoden; men den var kraftig nok til at frembringe to systemer
af utopisk kommunisme, i Frankrig Cabets »ikariske«, i
Tyskland Weitlings system. Socialisme betegnede 1847 en
bourgeoisbevaegelse, kommunisme en arbejderbevaegelse. Socialismen var, i hvert fald pa fastlandet, salonfahig, kommunismen det modsatte. Og da det allerede dengang var vor
faste overbevisning, at >»arbej denies frigorelse ma vaere arbejderklassens eget vaerk«, sa kunne vi ikke et ojeblik vaere i tvivl
om, hvilket af de to navne vi skulle vaelge. Og heller ikke
senere er det nogensinde faldet os ind at opgive det.
»Proletarer i alle lande, foren jer!« Kun fa stemmer svarede,
da vi for 42 ar siden rabte disse ord ud over verden, lige for
den forste revolution i Paris, da proletariatet tradte frem med
11

sine egne krav. Men den 28. September 1864 sluttede proletarer
i de fleste vesteuropaeiske lande sig sammen til den mindevaerdige Internationale arbejderassociation. Internationalen
selv levede ganske vist kun ni ar. Men at det evige forbund af
proletarer i alle lande, som den grundlagde, lever endnu og
lever kraftigere end nogensinde, det er der ikke noget bedre
bevis for end netop dagcn i dag. For i dag, da jeg skriver disse
linjer, holder det europaeiske og amerikanske proletariat revy
over sine stridskraefter, der er mobiliseret for forste gang,
mobiliseret som een hast, under een fane og for eet forstemal:
lovfaestet otte timers normalarbejdsdag, sadan som det
allerede var proklameret af Internationales kongres i Geneve
i 1866 og igen 1889 af arbejderkongressen i Paris. Og det skue,
vi er vidne til i dag, vil lukke ojnene op pa kapitalister og
jorddrotter i alle lande, sa de kan se, at i dag er virkelig
proletarerne i alle lande forenet.
Havde Marx blot endnu staet ved min side, sa han kunne
have set dette med egne ojne!
London,

12

den

1.

maj

1890.

Fr.

Engels

DET KOMMUNISTISKE PARTIS
MANIFEST
Et spegelse gar gennem Europa — kommunismens spogelse.
Alle magter i det gamle Europa har sluttet sig sammen til en
hellig klapjagt pa dette spogelse, paven og tsaren, Metternich
og Guizot, franske radikale og tysk politi.
Hvor er det oppositionsparti, der ikke af sine regerende
modstandere er blevet skaeldt ud for kommunistisk, hvor er det
oppositionsparti, der ikke har slynget den braendemaerkende
beskyldning for kommunisme tilbage i hovedet pa de mere
fremskredne oppositionsfolk og pa deres reaktionaere mod
standere?
Denne kcndsgerning viscr to ting.
Kommunismcn anerkendes allerede af alle europaeiske
magter som en magt.
Det er pa hoje tid, at kommunisterne giver hele verden klar
besked om deres synsmade, deres rnM, deres tendenser, og
stiller et manifest fra partiet selv op/mod eeventyret om kom
munismens spogelse. /
Med dette formal modtes kommunister af de forskelligste
nationaliteter i London og gjorde ildkast til folgende manifest,
som vil blive udsendt pa engelsk, fransk, tysk, italiensk,
flamsk og dansk.
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I
BOURGEOISI OG PROLETARIAT
Alle hidtidige samfunds historie1 er en klassekampenes
historie.
Fri mand og slave, patricier og plebejer, baron, og livegen
lavsmester og svend, kort sagt: undertrykkere og undertrykte
har staet i stadig modsaetning til hinanden, har — snart
skjult, snart abenlyst — fort en uafbrudt kamp, en kamp, der
hver gang er endt med en revolutionaer omformning af hele
samfundet eller med de kaempende klassers faelles undergang.
I historiens tidligere epoker finder vi naesten overalt en
fuldstaendig opdeling af samfundet i forskellige staender, en
mangfoldighed af sociale trin. I det gamle Rom har vi patriciere, riddere, plebejere, slaver; i middelalderen feudalherrer,
vasaller, lavsmestre, svende, livegne og desuden inden for de
fleste af disse klasser atter saerlige inddelinger.
Det moderne borgerlige samfund, der er opstaet ved feudalsamfundets undergang, har ikke ophaevet klassemodsaetningerne. Det har kun sat nye klasser i stedet for de gamle,
nye betingelser for undertrykkelse, nye former for kampen.
1 Det vil nojagtigt udtrykt sige: den historie, der er skriftligt
overleveret. 1847 kendte man sa godt som ingenting til samfundets
forhistorie, den samfundsorganisation, der gik forud for al nedskreven historie. Senere har Haxthausen opdaget landsbyfzellesskabet i Rusland, og Maurer har pavist, at det er det samfundsmasssige grundlag, som er det historiske udgangspunkt for alle
tyske stammer, og efterhanden blev man klar over, at landsbykommuner med jordfsllesskab var samfundets urform fra Indien
til Irland. Endelig blev den indre organisation af dette oprindelige
kommunistiske samfund klarlagt i sin typiske form med Morgans
afgerende opdagelse af gens' sande natur og dens stilling inden for
stammen. Med oplesningen af dette oprindelige f zellesskab begynder
samfundet at spaltes i sjerlige klasser, der ender med at sta i modsstning til hinanden. Jeg har forsogt at skildre denne oplosningsproces i "Familiens, privatejendommens og statens oprindelse«,
2. oplag, Stuttgart 1886. (Note af Engels til den engelske udgave
1888).
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Men vor tidsalder, bourgeoisiets tidsalder, udmaerker sig ved,
at den har forenklet klassemodsaetningerne. Hele samfundet
spalter sig mere og mere i to store fjendtlige lejre, i to store
klasser, der star i direkte modsaetning til hinanden: bourgeoisiet
og proletariatet.
Af middelalderens livegne opstod smaborgene i de forste
byer; af disse smaborgere udviklede sig de forste spirer til
bourgeoisiet.
Amerikas opdagelse og sovejen syd om Afrika skabte et nyt
felt for det frembrydende bourgeoisi. Det ostindiske og det
kinesiske marked, Amerikas kolornsering, vareudvekslingen
med kolonierne, forogelsen af bytte'midlerne og varerne overhoved gav handelen, skibsfarten og industrien et hidtil ukendt
opsving og bragte dermed det revolutionaere element i det
hensmuldrende feudalsamfund i rask udvikling.
Den hidtidige feudale eller lavsmaessige driftsmade i in
dustrien var ikke laenger tilstraekkelig til at tilfredsstille
behovet, der voksede med de nye markeder. Den erstattedes
af manufakturen. Lavsmestrene blev fortraengt af den in
dustrielle middelstand; arbejdets deling mellem de forskellige
lav veg pladsen for arbejdsdelingen i det enkelte vaerksted.
Men markederne voksede stadig, og stadig steg behovet.
Heller ikke manufakturen slog til mere. Sa revolutionerede
dampen og maskinerne den industrielle produktion. I stedet
for manufakturen tradte den moderne storindustri, i stedet
for den industrielle middelstand tradte de industrielle millionaerer, ledere af hele industrielle armeer, de moderne bourgeois'er.
Storindustrien har skabt det verdensmarked, som Amerikas
opdagelse forberedte, Verdensmarkedet har givet handelen,
skibsfarten og trafiken til lands en umadelig udvikling. Denne
har igen virket tilbage pa industrien voskst, og i samme grad
som industri, handel, skibsfart og jernbaner voksede, i samme
grad udviklede bourgeoisiet sig, ogede sine kapitaler, Iraengte
alle de klasser i baggrunden, der stammedc fra middelalderen.
15

Vi ser altsa, hvordan det moderne bourgeoisi selv er produktet af en lang udviklingsproces, af en raekke omvaeltninger i
produktions- og samfaerdelsforholdene.
Hvert udviklingstrin, som bourgeosiet har gennemlobet, var
ledsaget af et tilsvarende politisk fremskridt8. Forst var det en
undertrykt stand under lensadelens herredomme; i kommunen3
var det en bevaebnet og selvstyrende sammenslutning; det
ene sted dannede det en uafhaengig byrepublik, det andet sted
en skattepligtig trediestand i monarkiet4; derpa dannede det
pa manufakturens tid modvaegt mod adelen i staendermonarkiet eller i det enevaeldige monarki, var overhovedet det
vaesentlige grundlag for de store monarkier; og endelig tilkaempede det sig, efter at storindustrien og verdensmarkedet var
skabt, hele den politiske magt i den moderne parlamentariske
stat. Den moderne statsmagt er kun et udvalg, der varetager
.-■ _s^bourgeoisklassens faellesanliggender.
Bourgeoisiet har spillet en hojst revolutionaer rolle i historien.
Bourgeoisiet har, hvor det er kommet til magten, odelagt
alle feudale, patriarkalske, idylliske forhold. Det har ubarmhjertigt sonderrevet de brogede band, der i feudaltiden knyttede mennesket til dets naturlige foresatte, og har ikke ladet
andet band tilbage i menneskenes forhold til hinanden end
den nogne interesse, den folelseslose »kontante betaling«. Det
2 I den engelske udgave 1888, som Engels redigerede, er efter
ordet fremskridt indsat: for denne klasse. — Red.
3 »Kommune« kaldte sig de i Frankrig opstaende byer, endog
for de var i stand til at tiltvinge sig lokalt selvstyre og politiske
rettigheder som "trediestand« fra deres feudale herrer og mestre.
I almindelighed har vi her anfert England som typisk for bourgeoisiets okonomiske udvikling og Frankrig som typisk for dets
politiske udvikling. (Note af Engels til den engelske udgave 1888).
Sadan kaldte de italienske og franske borgere deres bysamfund,
efter at de havde afkebt eller aftvunget deres feudalherrer de forste
selvstyrerettigheder. (Note af Engels til den tyske udgave 1890).
* I den engelske udgave 1888 star efter »uafhaengig byrepublik**
ordene »(som i Italien og Tyskland)*1, og efter "monarkiet* ordene
»(som i Frankrig)*. — Red.
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>r
fromme svaermeris, den ridderlige begejstrings, det spidsborgerlige foleris hellige stemning har det druknet i den egoistiske
beregnings iskolde vand. Det har oplost den personlige vaerdighed i byttevaerdi, og i stedet for de utallige tilsikrede og
velerhvervede friheder har det. sat den samvittighedslose
handelsfrihed som den eneste. Det har, kort sagt, i stedet for
/ delf udbytning, der tilslores af religiose og politiske illusioner,
sat den abne, skamlose, direkte, beregnende udbytning.
Bourgeoisiet har taget helgenglorien fra alle de hverv, som
man tidligere betragtede med hellig aerefrygt. Det har forvandlet laegen, juristen, praesten, digteren og videnskabsmanden til sine betalte lonarbejdere.
Bourgeoisiet har revet det rorende sentimentale slor af
familieforholdet og reduceret det til et rent pengeforhold.
Bourgeoisiet har afsloret, hvordan den brutale kraftudfoldelse^som reaktionen i sa hoj grad beundrer ved middelalderen, i virkeligheden var forbundet med det mest slappe
driveri. Forst bourgeoisiet har bevist, hvad menneskeligt
arbejde kan frembringe. Det har skabt ganske anderledes
undervaerker end aegyptiske pyramider, romerske vandledninger og gotiske domkirker, det har gennemfort ganske
anderledes tog end folkevandringer og korstog.
Bourgeoisiet kan ikke eksistere uden uafladelig at revolutionere produktionsmidlerne og altsa ogsa produktionsforholdene,
det vil igen sige samtlige sociale forhold. For alle tidligere
industrielle klasser var det derimod den forste eksistensbetingelse at beholde den gamle produktionsmade uforandret. De
stadige omvaeltninger i produktionen, de uafbrudte rystelser af
alle sociale tilstande, den evige usikkerhed og bevaegelse
udmaerker bourgeoisiets tidsalder frem for alle andre. Alle
faste, indgroede forhold med tilhorende aervaerdige forestillinger og meninger bliver oplost, og de nye, der dannes, bliver
foraeldede, inden de kan na at stivne. Alt fast og solidt fordufter, alt helligt bliver klaedt af, og menneskene bliver endelig
tvunget til at se nogternt pa deres egen stilling i tilvaerelsen,
pa deres indbyrdes forhold.
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Nodvendigheden af at skaffe stadig oget afsaetning af
produkterne jager bourgeoisiet ud over hele jordkloden. Det
tvinges til at skaffe sig indpas overall, at sla sig ned overalt, at
knytte forbindelser overalt.
Bourgeoisiet har ved at udnytte verdensmarkedet gjort
produktionen og forbruget i alle lande kosmopolitisk. Til de
reaktionaeres store sorg har de slaet den nationale grund bort
under fodderne pa industrien. De aeldgamle nationale industrier er blevet tilintetgjort, og tilintetgorelsen forlsaettes dag
for dag. De bliver fortraengl af nye industrier. som det bliver
et livssporgsmal for alle civiliserede nationer at indfore. af
industrier. der ikke mere forarbejder indenlandske rastoffer,
men rastoffer fra de fjerneste egne. industrier, hvis fabrikater
forbruges ikke alene i landel selv. men i alle verdensdelo. I
stedet for de gamle behov, der kunne tilfredsstilles af landets
egne frembringclser, kommer der nye ,soin krscver produkter
fra de fjerneste lande og himmelslrog for at blive tilfredstillet.
I stedet for som tidligere at isolere sig og vaere sig selv nok,
traeder de forskellige omrader og nationer ind i et alsidigt
samkvem med hinanden, nationerne kommer til at sta i en
alsidig afhaengighed af hinanden. Og som det gar med den
materielle produktion, sadan gar det ogsa med den andelige.
De cnkelte nationers andelige frcnibringelser bliver faelleseje.
Den nationale ensidighed og begramsning bliver mere og mere
umulig, og af de mange nationale og lokale litteraturer opstar
d e r e n v e r d e n s l i l t c r a t u r . i C o l o n i p To * ? .
Bourgeoisiet river alle, selv de mest barbariske nationer, med
ind i civilisation ved den hurtige forbedring af alle produktionsmidler, ved det kolossale fremskridt med hensyn til samfaerdselsmidlerne. De billige varepriser er det svaere artilleri, som
skyder alle kinesiske mure i grus, som er i stand til at overvinde
selv det mest hardnakkede fremmedhad hos barbarerne. Det
tvinger alle nationer til at tilegne sig bourgeoisiets produktionsmade, hvis de ikke vil ga til grunde; det tvinger dem til
at indfore den sakaldte civilisation, d.v.s. blive bourgeois'er.
Kort sagt, bourgeoisiet skaber sig en verden i sit eget billede.
18

Bourgeoisiet har tvunget landet ind* under byens herredomme. Det har skabt vaeldige byer, det har i hoj grad oget
bybefolkningen pa landbefolkningens bekostning og derved
draget en betydelig del af befolkningen bort fra det slovende
liv pa landet. Ligesom det har gjort landet afhaengig af byerne,
sadan har det gjort de barbariske og halvbarbariske lande
afhaengige af de civiliserede, landbrugslandene af de kapitalistiske lande, 0sten af Vesten.
Bourgeoisiet samler mere og mere produktionsmidlerne,
ejendomsbesiddelsen og befolkningen, som for var splittet. Det
har klumpet befolkningen sammen, centraliseret produktions
midlerne og koncentreret ejendommen i haenderne pa ganske
fa. Den nodvendige folge af dette var en politisk centralisation.
Uafhaengige, lost forbundne provinser, der havde forskellige
interesser, love, regeringer og saerlige toldgraenser, blev smeltet
sammen til een nation med een regering, een lov, een national
klasseinteresse, een toldgraense.
Bourgeoisiet har i de knap hundrede ar, det har vaeret
herskende klasse, skabt produktionskraefter, der i deres
kolossale omfang overgar, hvad alle tidligere generationer
tilsammen har frembragt. Undertvingelse af naturkrcefterne,
maskineri, anvendelse af kemien i industri og landbrug,
dampskibsfart, jernbaner, telegrafi, opdyrkning af hele verdensdele, floder gjort sejlbare, hele befolkninger stampet frem
af jorden — hvilket andet arhundrede anede, at derslumredesadanne produktionskraef ter i det samfundsmaessige arbej des skod.
Vi har altsa set, at de produktions- og samfaerdelsmidlcr,
som var det grundlag, bouegeoisiet udviklede sig pa, blev skabt
i det feudale samfund._ Pa et vist trin i disse produktions- og
samfaerdelsmidlers udvikling svarede de. forhold, som det
feudale samfunds produktion og vareudveksling foregik under,
den feudale organisation af landbrug og manufaktur, kort sagt
de feudale ejendomsforhold, ikke mere til de produktivkraefter,
der allerede var udviklet. De hemmede produktionen i stedet
for at fremme den. De forvandlede sig til laanker. De matte
spraenges, de blev spraengt.
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I stedet kom den fri konkurrence med den sociale og poli
tiske forfatning, som passede for den, med bourgeoisklassens
okonomiske og politiske herredomme.
For vore ojne foregar en lignende bevaegelse. De borgerlige
produktions- og samfaerdselsforhold, de borgerlige ejendomsforhold, det moderne bogerlige samfund, der har fremtryllet
sa veeldige produktions- og samfserdselsmidler, ligner troldmanden, der ikke loenger er i stand til at beherske de underjordiske magter, han har manet frein. I artier har industriens og
handelens historie kun vaeret historien om de moderne produktivkraefters opror mod de moderne produktionsforhold,
mod de ejendomsforhold, som er en livsbetingelse for bour
geoisiet og dets herredomme. Det er tilstraekkeligt at naevne
handelskriserne, som med mellemrum vender tilbage og
mere og mere truende rokker ved hele det borgerlige samfunds
eksistens. Under handelskriserne bliver en stor del ikke blot
af de fremstillede produkler, men ogsa af de tilvejebragte
produktivkraefter regelmaessig odelagt. Hvad vi moder i
kriserne er en social epidemi, som ville have, forekommet alle
tidligere epoker at vaere rent vanvid — den epidemi, der
hedder overproduktion. Samfundet er pludselig dykket
tilbage i en tilstand af forbigaende barbari; det er som havde en
hungersnod, en almindelig odelaeggelseskrig berovet det alle
midler til live Is opretholdesle; industrien, handelen synes at
vaere tilintetgjort, og hvorfor? Fordi det har for megen civili
sation, for mange levnedsmidler, for megen industri, for megen
handel.De produktivkraefter, der star til dets radighed, tjener
ikke mere til at fremme den borgerlige civilisation5 og de
borgerlige ejendomsforhold; tvaertimod, de er blevet for
voldsomme til disse forhold, de hemmes af dem; og sa snart
de overvinder denne hindring, bringcr de hele det borgerlige
samfund i uorden, sa truer de de borgerlige ejendomsforholds
eksistens. De borgerlige forhold er blevet for snaevre til at
kunne rumme den rigdom, de frembringer. — Hvordan
6 I senere udgaver, fra og med den tyske udgave 1872, er ordene
"den borgerlige civilisation og*> udeladt. — Red.
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overvinder bourgeoisiet kriserne? Pa den ene side ved den
nodtvungne tilintetgorelse af en masse produktivkraefter; pa
den anden side ved at erobre nye markeder og ved at udnytte
de gamle grundigere. Altsa hvordan? Ved at forberede endnu
mere omfattende og voldsomme kriser og forringe midlerne
til at undga kriserne.
De vaben, som bourgeoisiet brugte til at sla feudalismen ned
med, vender sig nu mod bourgeoisiet selv.
Men bourgeoisiet har ikke blot smedet de vaben, der skal
bringe det doden; det har ogsa frembragt de mennesker, der
skal fore disse vaben — de moderne arbejdere, proletarerne.
I samme grad som bourgeoisiet, d.v.s. kapitalen udvikler
sig, i samme grad udvikler ogsa proletariatet sig, den klasse,
som bestar af de moderne arbejdere, der kun lever, salaenge de
finder arbej de, og som kun finder arbej de, salaenge deres
arbejde oger kapitalen. Disse arbejdere, som ma saelge sig
stykkevis, er en vare som enhver anden handelsartikel, og
er derfor pa samme made underkastet alle konkurrencens
omskiftelser, alle svingninger pa markedet.
Proletarernes arbejde har pa grund af den udstrakte
anvendelse af maskiner og pa grund af arbejdsdelingen mistet
al selvstaendig karakter og har dermed tabt enhver tiltraekning
for arbejderen. Han bliver rent og skaert tilbehor til maskinen,
og der krasves kun det mest enkle, ensformige greb, som kan
laeres pS et ejeblik. De omkostninger, arbejderen forarsager,
indskraenker sig derfor naesten udelukkende til de livsfornodenheder, som er nodvendige til hans underhold og til videreforelsen af hans race. Men prisen pa en vare, altsa ogsa pa
arbej det6, er lig med dens produktionsomkostninger. I samme
grad som arbej det bliver mere utiltalende, synker altsa
lonnen. Ja, i samme grad som maskineriet ages og arbejdsde6 Senere paviste Marx, at arbejderen ikke sslger sit arbejde,
men sin arbejdskraft. Se redegorelsen herfor i Engels' indledning
til Marx' skrift "Lenarbejde og kapital*, — Red.
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lirigen'Yager til, vokser ogsa arbejdsmaengden7, enten det nu
er ved at saette arbejdstiden i vejrct eller ved at kneve mere
arbejde i en given tid, ved at saette maskinens fart op o.s.v.
Den moderne induslri bar forvandlet den patriarkalske
mesters lille vaerksted til den industrielle kapitalists store
fabrik. Arbejdermasserne, som stuves sammen i fabriken, bliver
organiseret som soldater. Som mcnige industrisoldater bliver
de stillet under opsigt af en hel stab af officerer og underofficerer. De er ikke blot bourgeoisklassens, bourgeoisstatens
treelle, men de underkues hver dag, liver time, af maskinen, af opsynsmanden og forst og fremmest af den enkelte
fabrikant selv. Jo mere abent dette despoti proklamcrer profit
som sit formal, jo mere smaligt, afskyeligt og oprorende
virker det.
Jo mindre arbej det kraever fagkundskab og legemlig styrke,
d.v.s. jo mere den moderne industri udvikler sig, desto mere
bliver maendene fortraengt af kvinder og born. Forskel i kon
og alder har ikke mere social gyldighed for arbejderklassen.
Arbejderne er kun arbejdsredskaber, som efter alder og kon
kraever forskellige omkostninger.
Nar endelig arbejderen er blevet udbyltet af fabrikanten og
har faet sin arbejdslon udbetalt kontant, sa falder de andre
grupper af bourgeoisiet over ham, husejeren, kobmanden,
pantelaneren o.s.v.
De tidligere sma middelstandsfolk, de sma industridrivende,
smahandlende og sma rentenydere, lnuidvaerkerne og bonderne, alle disse klasser synker ned i proletariatet, dels fordi
deres sma kapitaler ikke er tilstraekkelig til storindustriel
virksomhed og ma ligge under i konkurrencen med storkapitalisterne, dels fordi deres faguddannelse mister sin vaerdi ved
de nye produktionsmader. Proletariatet rekruteres altsa af
alle befolkningsklasser.
Proletariat gennemgar forskellige udviklingstrin. Dets
kamp mod bourgeoisiet begynder med selve dets eksistens.
7 1 den engelske udgave 1888 stSr der -arhejdsbyrde*1 i stedet
for "arbcjdsmsengde*. — Red.
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I begyndelsen kaemper de enkelte arbejdere, sa arbejderne
pa en fabrik, dernaest arbejderne indenfor et fag pa et bestemt
sted mod den enkelte fabrikant, der direkte udbytter dem.
De retter deres angreb ikke blot mod de borgerlige produktionsforhold, de retter deres angreb mod produktionsmidlerne
selv; de odelaegger de fremmede konkurrerende varer, de slar
maskinerne i stykker, de stikker ild pa fabrikerne, de forsoger
at vinde den stilling tilbage, som middelalderens arbejdere
havde.
Pa dette trin er arbejderne en masse, som er spredt ud over
hele landet og splittet af indbyrdes konkurrence. Hvor arbej
derne optraeder i samlet masse, skyldes det endnu ikke deres
egen selvstaendige samling, men det er bourgeoisiet, der af
hensyn til sine egne politiske mal er nodt til at saette hele
proletariatet i bevaegelse og for en tid ogsa er i stand til det.
Pa dette trin kaemper proletariatet altsa ikke mod sine fjender,
men mod sine fjenders fjender, resterne af enevaelden, godsejerne, de ikke-industrielle bourgeois'er og smaborgerne. Hele
den historiske bevaegelse er altsa samlet i haenderne pa bour
geoisiet; enhver sejr, som vindes pa denne made, er en sejr
for bourgeoisiet.
Men med industriens udvikling vokser proletariatet ikke
blot i tal; det traenges sammen i storre masser, dets kraft
oges, og det foler denne kraft mere. De forskellige interesser
og livsvilkar indenfor proletariatet udlignes stadig mere,
efterhanden som maskinerne mere og mere udvisker arbej dets
forskellige art og naesten overalt trykker lonnen ned til det
samme lave niveau. Den voksende konkurrence indenfor
bourgeoisiet og de handelskriser, der er folgen, gor, at arbejdernes Ion bliver mere og mere svingende; den ustandselige
forbedring af maskinerne, der udvikler sig i stadigt stigende
tempo, gor hele deres stilling i tilvaerelsen mere og mere usikker,
sammenstodene mellem den enkelte arbejder og den enkelte
bourgeois far mere og mere karakter af et sammenstod mellem
to klasser. Arbejderne begynder med at danne sammenslut23

ninger8 mod bourgeois'erne; de finder sammen for at forsvare
arbejdslonnen. De stifter selv varige sammenslutninger for at
have proviant under lejlighedsvise rebellioner. Enkelte steder
bryder kampen ud i opror.
Untertiden sejrer arbejderne, men kun forbigaende. Det
egentlige resultat af deres kampe er ikke den umiddelbare
sejr, men det, at arbejdernes samling griber mere og mere om
sig. Det fremmes ved de forbedrede samfaerdselsmidler, som
storindustrien skaber, og som bringer arbejderne fra de
forskellige egne i forbindelse med hinanden. Og det er netop
kun denne forbindelse, der er nodvendig, for at de mange
lokale kampe, som overalt har samme karakter, kan centraliseres til en national kamp, til klassekamp. Men enhver klassekamp er en politisk kamp. Og den samling, som det varede
arhundreder at bringe i stand for middelalderens borgere, der
kun havde deres primitive veje, den formar de moderne
proletarer, der har jernbaner, at skabe pa fa ar.
Denne organisering af proletarerne som klasse og dermed
som politisk parti bliver hvert ojeblik spraengt igen af arbejdernes indbyrdes konkurrence. Men den opstar altid pany,
staerkere, fastere, maegtigere. Den gennemtvinger, at enkelte
af arbej dernes interesser bliver anerkendt i form af love, idet
den benytter sig af, at bourgeoisiet star splittet. Et eksempel:
loven om 10 timers arbej dsdagen i England.
Sammenstodene indenfor det gamle samfund fremmer
overhovedet pa mange mader proletariatet udviklingsproces.
Bourgeoisiet befinder sig i en stadig kamp: forst mod aristokratiet; senere mod de dele af bourgeoisiet selv, hvis interesser
er kommet i modstrid med industriens fremskridt; hele tiden
mod bourgeoisiet i alle andre lande. I alle disse kampe tvinges
det til at appellere til proletariatet, til at benytte sig af dets
hjeelp og pa den made traekke det med ind i den politiske
bevaegelse. Bourgeoisiet tilforer altsa selv proletariatet det,
8 I den engelske udgave 1888 er der efter »sammenslutninger*<
indfojet "(fagforeninger)*1. — Red.
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der udgor elementerne i dets egen dannelse9, d.v.s. forsyner
det med vaben til bekaempelse af bourgeoisiet selv.
Ved industriens fremtraengen bliver, som vi har set, store
dele af den herskende klasse trykket ned i proletariatet eller
trues i det mindste i deres eksistensbetingelser. Ogsa de tilforer
proletariatet en maengde dannelseselementer10.
Og endelig, i den periode, da klassekampen nsermer sig
sin afgorelse, antager oplosningsprocessen indenfor den
herskende klasse, indenfor hele det gamle samfund, en sa
voldsom, en sa grel karakter, at en lille del af den herskende
klasse udskiller sig fra den og slutter sig til den revolution sere
klasse, den klasse, der holder fremtiden i sin hand. Ligesom
altsa tidligere en del af adelen gik over til bourgeoisiet, sadan
gar nu en del af bourgeoisiet over til proletariatet, saerlig en
del af bourgeois-ideologerne, som har arbej det sig frem til en
teoretisk forstaelse af hele den historiske bevaegelse.
Af alle de klasser, som i dag star overfor bourgeoisiet, er
det kun proletariatet, der er en virkelig revolutionaer klasse.
De andere klasser gar tilbage og forsvinder, efterhanden som
storindustrien traenger frem, men proletariatet er storindustriens alleregentligste produkt.
Mellemlagene, smafabrikanterne, de smahandlende, handvaerkerne, bonderne, alle bekaemper de bourgeoisiet for at
sikre deres eksistens som middelstand mod undergang. De er
altsa ikke revolutionaere, men konservative. Ja, de er reaktionaere, de soger at dreje historiens hjul tilbage. Hvis de
endelig er revolutionaere, sa er de det med henblik pa den
overgang i proletariatets raekker, der forestar dem, sa forsvarer
de ikke deres nuvaerende, men deres fremtidige interesser, sa
forlader de deres eget standpunkt for at stille sig pa pro
letariatets. —
9 I den engelske udgave 1888 star der i stedet for "elementerne
i dets egen dannelse*- — "elementerne i dets egen politiske og
almindelige dannelse*. — Red.
10 I den engelske udgave 1888 star der i stedet for "dannel
seselementer*: — "oplysnings- og fremskridtselementer*1. — Red.
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Pjalteproletariatet, dele af.de laveste lag, der er udskilt af
det gamle samfund, og som modstandslost radner op, saettes
hist og her i bevaegelse ved en proletarisk revolution, men
ifolge hele sin stilling vil det vaere mere tilbojeligt til at lade
sig kobe til reaktionaere rumlerier.
Livsvilkarene i det gamle samfund er allerede ophort at
eksistere for proletariatet. Proletaren er besiddelseslos; hans
forhold til kone og horn har ikke mere noget til faelles med de
borgerlige familieforhold; det moderne industriarbejde, det
moderne kapitalistiske slaveri, der er det samme i England
og i Frankrig, i Amerika og i Tyskland, har berovet ham
ethvert nationalt praeg. Lovene, moralen, religionen er for ham
kun borgerlige fordomme, som daekker over borgerlige
interesser.
Alle tidligere klasser, der har erobret magten, har sogt at
sikre den stilling ,de havde erhvervet, ved at tvinge hele
samfundet ind under deres tilegnelsesvilkar. Men proletarerne
kan kun erobre de samfundsmaessige produktivkraefter ved
at afskaffe deres egen og dermed hele den hidtidige tilegnelsesmade. Proletarerne ejer ikke selv noget, de skal sikre; de skal
odeleegge alt, hvad der hidtil har sikret og garanteret den
private ejendomsret.
Alle hidtidige bevaegelser har vaeret mindretalsbevaegelser
eller bevaegelser til fremme af mindretalsinteresser. Den
proletariske bevaegelse er det uhyre flertals selvstaendige
bevaegelse i det uhyre flertals egen interesse. Proletariatet, det
nuvaerende samfunds laveste lag, kan ikke arbejde sig op,
kan ikke rejse sig, uden at hele den overbygning af sociale lag,
der udgor det officielle samfund, spraenges i luften.
I begyndelsen er proletariatets kamp mod bourgeoisiet
omend ikke efter sit indhold, sa efter sind form en national
kamp. Ethvert lands proletariat ma naturligvis forst gore
op med sit eget bourgeoisi.
I det vi i store traek har tegnet de vigtigste faser i proleta
riatets udvikling, har vi forfulgt den mer eller mindre skjulte
borgerkrig indenfor det bestaende samfund lige til det punkt,
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hvor den bryder ud i aben revolution .og proletariatet erundlojgger sit herredomme ved "med magt at styrte bourgeoisiet.
Hidtil har ethvert samfund, sadan som vi har set, hvilet pa
modsaetningen mellem undertrykkcrnes og de undertryktes
klasser. Men for at en klasse skal kunne undcrtrykkes, ma
der vaere sikret den betingelser, som i det mindste gor det
muligt for den at friste livet som slave. Under livegenskabet
arbejdede den livegne sig frem til at blive medlem af kommunen, ligesom smaborgeren under den feudalistiske absolutisme blev til bourgeois. Den moderne arbej der synker
derimod dyberc og dybere ned under sin egen klasses vilkar i
stedet for at stige med industriens fremskridt. Arbejderen
bliver pauper, og pauperisme udvikler sig endnu hurtigere
end befolkning og rigdom. Det bliver altsa ganske inlysende,
at bourgeoisiet ikke er i stand til forlsat at vaere samfundets
herskende klasse og patvinge samfundet sin klasses livsvilkar
som radende lov. Det er ikke i stand til at herske, fordi det
ikke er i stand til at sikre sin slave bans eksistens som slave,
fordi det er nodt til at lade ham synke ned i en tilstand, hvor
det ma underholde ham i stedet for at blive underholdt af
ham. Samfundet kan ikke mere leve under dette bourgeoisi,
med andre ord: dets eksistens er blevet uforenelig med sam
fundet.
Den vaesentlige betingelse for bourgeoisklassens eksistens og
herredomme er ophobningen af rigdom i haenderne pa private,
kapitaldannelsen og kapitalforogelsen: Kapitalen er betinget af
lonarbejdet. Lonarbejdet hviler udelukkende pa arbejdernes
indbyrdes konkurrence. Industriens udvikling, som viljelost
og modstandslost fremmes af bourgeoisiet, skaber — i stedet
for at isolere arbejderne i konkurrence — deres revolutionaere
samling i associationen. Med storindustriens udvikling bliver
altsa selve grundlaget for bourgeoisiets made at producere
og tilegne sig produkterne pa slaet bort under det. Det producerer forst og fremmest sine egne banemaend. Bourgeoisiets
undergang og proletariatets sejr er lige uundgaelige.
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II
PROLETARER OG KOMMUNISTER
I hvilket forhold star kommunisterne til proletarerne som
helhed?
Kommunisterne er ikke et saerligt parti, som star i modsaetning til de andere arbej derpartier.
De har ingen interesser, der ikke ogsa er hele proletariatets
interesser.
De opstiller ingen saerlige11 principper, som de vil tilpasse
den prolatariske bevaegelse efter.
Kommunisterne adskiller sig kun fra de andere proletariske
partier ved, at de pa den ene side i proletarernes forskellige
nationale kampe fremhaever hele proletariatets faellesinteresser, som de fremtraeder uafhaengigt af nationalitet, og gor
disse interesser gaeldende, og pa den anden side ved, at de pa
de forskellige udviklingstrin, som kampen mellem proletariat
og bourgeoisi gennemlober, stadig repraesenterer hele beveegelsens interesse.
Af alle landes arbej derpartier er kommunisterne altsa i deres
praksis den mest resolute del, den del, der der driver de andere
fremad; teoretisk har de det forud for proletariatets ovrige
masse, at de har indsigt i den proletariske bevaegelses betingelser, forlob og almindelige resultater.
Kommunisternes umiddelbare mal er det samme som alle
andere proletariske partiers: proletariatets organisering som
klasse, bourgeoisiherredommets fald og proletariatets erobring
af den politiske magt.
Kommunisternes teoretiske grundsaetninger hviler aldeles
ikke pa ideer, pa principper, som er opfundet eller opdaget
af en eller anden verdensreformator.
De er kun almene udtryk for de faktiske forhold, der knytter
sig til en eksisterende klassekamp, til en historisk bevaegelse,
II I den engelske udgave af 1888 star der i stedet for "sserlige* —
"sekteriske«. — Red.
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der foregar for ojnene af os. Afskaffelsen af bestaende ejen
domsforhold er ikke noget, der er seeregent for kommunismen.
Alle ejendomsforhold har ustandselig skiftet, de har vaeret
underkastet en stadig historisk udvikling.
Den franske revolution f. eks. afskaffcde de feudale ejen
domsforhold til fordel for de borgerlige.
Det, der karakteriserer kommunismen, er ikke afskaffelsen
af ejendom overhoved, men afskaffelsen af den borgerlige
ejendom.
Men den moderne borgerlige privatejendom er det sidste og
mest fuldendte udtryk for den made at frembringe og tilegne
sig produkterne pa, som beror pa klassemodsaetninger, pa
nogles udbytning af andre12.
I denne forstand kan kommunisterne sammenfattc deres
teori i det ene udtryk: ophaevelse af privatejendommcn.
Man har bebrejdet-os kommunister, at vi ville afskaffe
den personligt erhvervede ejendom, den, man har skaffet sig
ved sit eget arbejde, den ejendom, som siges at vaere grundlaget for al personlig frihed, virkelyst og selvstaendighed.
Ejendom, som man har skaffet sig ved eget arbejde, selv har
erhvervet, selv har tjent! Mener I smaborgerncs, smabondernes ejendom, som gik forud for den borgerlige ejendom?
Den behover vi ikke at afskaffe, industriens udvikling har
afskaffet den og afskaffer den stadig hver dag.
Eller mener I den moderne borgerlige privatejendom?
Men skaber lonarbejdet — proletarens arbejde — ejendom
til proletaren? Absolut ikke. Det skaber kapital, d.v.s. ejen
dom, som udbytter lonarbejdet, og hvis vaekst er betinget af,
at den skaber nyt lonarbejde, som atter kan udbyttes. Ejendommen i sin nuvaerende form hviler pa modsaetningen
mellem kapital og lonarbejde. Lad os se naermere pa de to sider
af denne modsajtning.
12 I den engelske udgave 1888 star der i stedet for "nogles
udbytning af andre*- — -mindretallets udbytning af flcrtallet". —

Red.
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At,vaere kapitalist vil ikke blot sige at indtage en rentier;
sonlig, men- en samfundsmaessig stilling i produktionen.
Kapitalen er et samfundsmaessigt produkt og kan kun saettes i
bevaegelse ved mange samfundsmedlemmers, ja i sidste instans
kun ved alle samfundsmedlemmers faelles aktivitet.
Kapitalen er altsa ikke nogen personlig magt, men en sam
fundsmaessig magt.
Nar altsa kapitalen bliver forvandlet til samfundsmaessig
ejendom, som tilhorer alle samfundets medlemmer, sa er det
ikke personlig ejendom, der forvandles til samfundsmaessig
ejendom. Det er kun ejendommens samfundsmaessige karakter,
der forandres. Den mister sin klassekarakter.
Lad os se pa lonarbejdet.
Gennemsnitsprisen pa lonarbejdet er arbejdslonnens mini
mum, d.v.s. den sum af livsfornodenheder, der er nodvendig til
at holde arbejderen i live som arbej der. Hvad lonarbejderen
altsa erhverver sig ved sit arbejde, forslar kun til at opretholde
den nogne eksistens. Vi vil absolut ikke afskaffe denne personlige tilegnelse af arbej dsprodukterne, der tjener til at
opretholde den blotte eksistens, en tilegnelse, der ikke giver
noget overskud, som kunne give magt over fremmed arbejde.
Vi vil kun ophaeve den elendige karakter, som denne tilegnelsesmade har, hvor arbejderen kun lever for at oge kapitalen,
hvor han overhovedet kun lever sadan, som den herskende
klasses interesse kraever det.
I det borgerlige samfund er det levende arbejde kun et
middel til at oge det ophobede arbejde. I det kommunistiske
samfund er det ophobede arbejde kun et middel til at gore
arbejdernes tilvrerelse storre, rigere, bedre.
I det borgerlige samfund hersker altsa fortiden over nutiden,
i det kommunistiske hersker nutiden over fortiden. I det
borgerlige samfund er kapitalen selvstaendig og personlig,
mens det arbejdende menneske er uselvstaendigt og upersonligt.
Og ophaevelsen af "dette forhold kalder bourgeoisiet ophaevelse af det personlige og af friheden! Og med rette. Men det
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drejer sig ganske vist pm en ophasvelse af bourgeoispersonligheden, bourgeoisselvstaendigheden og bourgeoisfriheden. "
Ved frihed forstar man under de nuvaerende borgerlige
produktionsforhold den fri handel, det fri keb og salg.
Men falder handelen, sa falder ogsa den fri handel. Fraserne
om den fri handel har, som overhovedet alle bourgeoisiets
bravader om frihed, kun mening, nar det drejer sig om den
bundne handel, om middelalderens undertrykte borger, men
ikke nar det drejer sig om den kommunistiske ophaevelse af
handelen, af de borgerlige produktionsforhold og af bourgeoi
siet selv.
I bliver forfaerdet over, at vi vil afskaffe privatejendommen.
Men i jeres bestaende samfund er privatejendommen ophaevet
for ni tiendedele af dets medlemmer; den eksisterer netop i
kraft af, at den ikke eksisterer for ni tiendedele. I bebrejder os
altsa, at vi vil ophaeve en ejendom, der som en nodvendig
betingelse forudsaetter, at det uhyre flertal af samfundets
medlemmer ingen ejendom bar.
I bebrejder os kort sagt, at vi vil ophaeve jeres ejendom.
Javist, det er det, vi vil.
Fra det ojeblik, da arbejdet ikke mere kan forvandles til
kapital, penge, jordrente, altsa til social magt, der kan monopoliseres, d. v. s. fra det ojeblik, da den personlige ejendom
ikke mere kan sla om i borgerlig ejendom, fra det ojeblik,
erklaerer I, er det personlige afskaffet.
I indrommer altsa, at ved »det personlige* taenker I kun
pa bourgeois'en, den borgerlige ejendomsbesidder. Og den
form for personlighed skal ganske rigtigt afskaffes.
Kommunismen fratager ingen magten til at tilegne sig
samfundsmeessige produkter, den ophaever kun magten til —
ved hjaelp af denne tilegnelse — at udbytte fremmed arbejde.
Man har fremsat den indvending, at nar man ophaevede
privatejendommen, ville alt arbejde standse, og der ville
indtraede en tilstand af almindelig dovenskab.
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Hvis det var rigtigt, matte det borgerlige samfund for laengst
vaere gaet til grunde af slovhed; for de, der arbejder, tilegner
sig ikke noget, og de, der tilegner sig noget, arbejder ikke.
Hele indvendingen er ikke andet end en tautologi: at der ikke
eksisterer lonarbejde, su snart der ikke mere er nogen kapital.
Alle de indvendinger, der rettes mod den kommunistiske
tilegnelses- og produktionsmade med hensyn til de materielle
produkter, anforer man ogsa, nar det drejer sig om tilegnelsen
og frembringelsen af de andelige produkter. Ligesom bourgeois'en mener, at klasseejendommens afskaffelse er det
samme som selve produktionens afskaffelse, sadan mener ban,
at afskaffelsen af klassedannelsen er ensbetydende med
afskaffelsen af al dannelse overhovedet.
Den dannelse, hvis forsvinden det beklager, er for det
vaeldige flertal kun uddannelsen til at blive en maskine.
Men indlad jer ikke i strid med os, salaenge I som malestok
i sporgsmalet om den borgerlige ejendoms afskaffelse anvender
jeres borgerlige forestillinger om frihed, dannelse, ret o. s. v.
Jeres ideer er selv produkt af de borgerlige produktions- og
ejendomsforhold, ligesom jeres retsorden ikke er andet end
jeres klassevilje ophojet til lov, og denne viljes indhold er
bestemt af jeres klasses materielle livsbetingelser.
Den egoistiske tankegang, ved hjaelp af hvilken I forvandler
jeres produktions- og ejendomsforhold fra historiske, forbigaende forhold, der skifter med produktionens udvikling, til
evige natur- og fornuftlove, den deler I med alle de herskende
klasser, der er gaet under. Hvad I forstar, nar det drejer sig
om den antike ejendomsret, hvad I forstar, nar det drejer
sig om den feudale ejendomsret, det vover I ikke at forsta,
sa snart det drejer sig om den borgerlige ejendomsret. —
Familiens afskaffelse! Selv de mest radikale bliver fyr og
flamme over, at kommunisterne kan naere sa skaendige hensigter.
Hvad er grundlaget for den nuvaerende, den borgerlige
familie? Det er kapitalen, den private tilegnelse. Helt udviklet
findes den kun indenfor bourgeoisiet; men den nodvendige
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baggrund er proletarens tvungne familieloshed og den offenllige prostitution.
Den borgerlige familie forsvinder naturligvis, nar denne
baggrund falder bort, og begge dele forsvinder, nar kapitalen
forsvinder.
Bebrejder I os, at vi vil forhindre, at bornene udbyttes af
deres foraeldre? Vi tilstar denne forbrydelse.
Men, siger I, vi ophaever det ommeste af alle forhold, nar vi
erstatter opdragelsen i hjemmet med samfundsopdragelse.
Er jeres opdragelse da ikke ogsa bestemt af samfundet? Bestemt af de samfundsmaessige forhold, indenfor hvis rammer
opdragelsen foregar, af samfundets direkte eller indirekte
indflydelse, af skolen o. s. v.? Samfundets indvirkning pa
opdragelsen er ikke noget, kommunisterne finder pa; de
forandrer kun dens karakter, de befrier opdragelsen for den
herskende klasses indflydelse.
De borgerlige fraser om familie og opdragelse, om det inderlige forhold mellem foraeldre og born, bliver sa meget mere
modbydelige, jo mere storindustrien bevirker, at alle familieband odelaeggcs for proletaren, og bornene forvandles til
simpelthen at vaere handelsvarer og arbejsredskaber.
Men I kommunister vil indfore kvindefaellesskab, skriger
hele bourgeoisiet i kor efter os.
En bourgeois ser i sin kone et rent og skaert produktionsmiddel. Han horer, at produktionsmidlerne skal udnyttes i faellesskab og kan naturligvis ikke taenke sig andet, end at faellesskabet ogsa vil komme til at omfatte kvinderne.
Han aner ikke, at det netop drejer sig om at ophaeve kvindernes stilling som rene produktionsmidler.
Iovrigt er der ikke noget, der er mere latterligt end vore
bourgeois'ers hojmoralske forfaerdelse over det officielle
kvindefaellesskab, som man padutter kommunisterne. Kom
munisterne behover ikke at indfore kvindefaellesskab, det
har eksisteret naesten altid.
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Vore bourgeois'er, som ikke er tilfreds med, at deres proletarers koner og dotre star til deres disposition — vi taler
slet ikke om den offieielle prostitution — finder den storste
fornojelse i at forfore hinandens koner.
Det borgerlige oegteskab er i virkeligheden konefeellesskab.
Man kunne da hojst bebrejde kommunisterne, at de i stedet for
et kvindefaellesskab, der pa hyklerisk made er skjult, skulle
have til hensigt at indfore officielt, abenlyst kvindefaellesskab.
Iovrigt er det en selvfolge, at nar de nuveerende produktions
forhold bliver afskaffet, sa forsvinder ogsa det kvindefaelles
skab, d. v. s. den offieielle og den ikke-officielle prostitution,
som er fremgaet af disse produktionsforhold.
Man har endvidere bebrejdet kommunisterne, at de skulle
have til hensigt at afskaffe faedreland og nationalitet.
Arbejderne har ikke noget faedreland. Man kan ikke tage
fra dem, hvad de ikke har. Da proletariatet forst ma erobre
det politiske herredomme, haeve sig op til national klasse13,
konstituere sig selv som nation, er det altsa selv nationalt,
selv om det er i en belt anden betydning end den borgerlige.
Den nationale isolation og modsaetningerne mellem folkene
forsvinder mere og mere med bourgeoisiets udvikling, med
handelsfriheden, verdensmarkedet, industriproduktions og
de tilsvarende livsvilkars ensartethed.
Proletariatets herredomme vil i endnu hojere grad fa disse
modsaetninger til at forsvinde. Samlet aktion, i det mindste
fra alle civilserede landes side, er en af de forste betingelser
for proletariatets befrielse.
I samme grad som det ene menneskes udbytning af det
andet opheeves, i samme grad ophoeves den ene nations
udbytning af den anden.
Nar modseetningen mellem klasserne indenfor nationen
forsvinder, ophorer nationernes fjendtlige stilling til hinanden.
-3 I den engelske udgave 1888 star der i stedet for "haeve sig op
1
til national klasse- — "hjeve sig op til nationens forendc klasse-. —
Red.
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De anklager mod kommunismen, som rejses ud fra religiose,
filosofiske og ideologiske synspunkter overhovedet, fortjener
ikke at tages op til udforlig behandling.
Kraeves der saerlig dyb indsigt for at forsta, at nar menneskenes livsvilkar, deres indbyrdes sociale forhold, deres sociale
tilvaerelse aendrer sig, sa sker der ogsa cendringcr i deres forestillinger, anskuelser og begreber, kort sagt i deres bevidsthed?
Hvad andet beviser ideernes historie, end at den andelige
produktion skifter med den materielle produktion? En tids
herskende ideer har altid kun vaeret den herskende klasses
ideer.
Man taler om ideer, som revolutionerer et helt samfund;
men det er kun et udtryk for den kendsgerning, at der indenfor
det gamle samfund har udviklet sig elementer til et nyt, at
oplosningen af de gamle ideer holder trit med oplosningen
af de gamle livsvilkar.
Da den gamle verden var ved at ga under, blev de gamle
religioner bcsejret af den kristne religion. Da kristendommens
ideer i det 18. arhundrede bukkede under for oplysningsideerne, kaempede det feudale samfund sin dodskamp med
bourgeoisiet, der dengang var' revolutionnert. Ideerne om
frihed til at taenke og tro, som man vil, er kun et udtryk for
den fri konkurrences herredomme pa samvittighedens14
omrade.
"Javel," vil man sige, "religiose, moralske, filosofiske,
politiske, retslige ideer o. s. v. aendres ganske vist i lobet af den
historiske udvikling. Religionen, moralen, filosofien, politiken,
retten bliver alligevel ved at besta trods denne skiften.
Der er desuden evige sandheder som frihed, retfaerdighed
o. s. v., der er faelles for alle samfundsformer. Men kommu
nismen afskaffer de evige sandheder, den afskaffer religionen,
moralen, i stedet for at give dem ny form, den kommer derfor
i modstrid med hele den forudgaende historiske udvikling.*
14 I de senere udgaver, fra og med den tyske udgave 1872, stir
der i stedet for "samvittighedens omrade*1. — "det andelige om
rade*. — Red.
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Hvad er kernen i denne anklage? Hele samfundets historie
indtil nu liar bevaeget sig i klassemodsaetninger, som i de
forskellige epoker har haft forskellig form.
Men enten de har haft den ene eller den anden form, sa
er det en kendsgerning, og det gaelder alle tidligere perioder,
at den ene del af samfundet har udbyttet den anden. Det er
derfor ikke til at. undre sig over, at den samfundsmaessige
bevidsthed i alle perioder til trods for al mangfoldighed og
forskellighed bevaeger sig i visse faelles former, i bevidsthedsformer, der kun kan oploses helt, nar klassemodsaetningerne
er fuldstaendig forsvundet.
Den kommunistiske revolution betegner det mest radikale
brud med de overleverede ejendomsforhold; det er ikke
maerkelig, at dens udviklingsproces medforer, at der pa den
mest radikale made brydcs med de ovf-rleverede ideer.
Men lad bourgeoisiets bebrejdelser mod kommunismen vaere.
Vi har allerede ovenfor set, at arbejderrevolutionens
forste skridt er at heeve proletariatet op til herskende klasse,
at tilkaempe sig demokratiet.
Proletariatet vil bruge sit politiske herredomme til efterhanden at fravriste bourgeoisiet al kapital, til at centralisere
alle produktionsinstrumenter i statens heender, d. v. s. i hnenderne pa proletariatet organiseret som herskende klasse, og
til at oge maengden af produktionskraefter sa hurtig som
muligt.
Dette kan naturligvis i begyndelsen kun ske ved despotiske
indgreb i ejendomsretten og i de borgerlige produktionsfor
hold, altsa ved foranstaltninger, der vil forekomme okonomisk
utilstraekkelige og uholdbare, men som under bevaegelsens
forlob vil vokse ud over sig selv og er uundgaelige som middel
til at revolutionere hele produktionsmaden.
Disse foranstaltninger vil naturligvis vaere forskellige i de
forskellige lande.
Men for de mest udviklede lande vil folgende foranstalt
ninger sikkert i almindelighed kunne anvendes:
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1. Ekspropriation af grundejendommen og anvendelse af
jordrenten til statens udgifter.
2. Skat efter stserkt stigende skala.
3. Afskaffelse af arveretten.
4. Konfiskering af al ejendom, der tilhorer emigranter og
oprorere.
5. Centralisering af kreditten i statens haender ved hjaelp af
en nationalbank med statskapital og absolut monopol.
6. Centralisering af transportvaesenet i statens haender.
7. Forogelse af nationalfabrikerne og produktionsmidlerne,
opdyrkning og forbedring af jord efter en samlet plan.
8. Lige arbejdstvang for alle, oprettelse af industrielle
armeer, saerlig indenfor landbruget.
9. Forening af landbrug og industri, gradvis ophaevelse af
modsaetningen15 mellem land og by tilstraebes.
10. Offentlig og gratis opdragelse af alle born. Afskaffelse af
bonis arbejde i fabriker i den nuvaerende form. Forbin
delse af opdragelsen med den materielle produktion o.s.v.
Er klasseforskellene under denne udvikling forsvundet og al
produktion samlet i haenderne pa samfundets medlemmer selv,
sa mister den offentlige magt sin politiske karakter. Politisk
magt i egentlig betydning er een klasses organiserede magt til
at undertrykke en anden med. Nar proletariatet i kampen
mod bourgeoisiet nodvendigvis samles til klasse, ved en
revolution gor sig til herskende klasse og som herskende klasse
ophaever de gamle produktionsforhold med magt, sa ophaever
det med disse produktionsforhold eksistensbetingelserne for
klassemodsaetningen, for klasser*6 overhovedet og dermed sit
eget herredomme som klasse.
15 I de senere tyske udgaver, fra og med udgaven 1872, stflr der
i stedet for "modsastningen*" — "forskellen*-. — Red.
16 I de senere tyske udgaver, fra og med udgaven 1872, star der
i stedet for "for klasser overhovedet-" — "det ophaever alle klasser
overhovedet*-. — Red.
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I stedet for det gamle borgerlige samfund med dets klasser
og klassemodsaetninger far vi en sammenslutning, hvor hver
enkelts fri udvikling er betingelsen for alles fri udvikling.

Ill
SOCIALISTISK OG KOMMUNISTISK LITTERATUR
1. Den reaktionaere socialisme
A) DEN FEUDALE SOCIALISME
Det franske og engelske aristokrati var ifolge sin historiske
stilling kaldet til at skrive smaedeskrifter mod det moderne
borgerlige samfund. I den franske Julirevolution 1830 og i den
engelske reformbevaegelse var det endnu engang bukket under
for den forbadle opkomling. En alvorlig politisk kamp kunne
der ikke mere vaere tale om. Det havde kun een mulighed
tilbage, den litteraere kamp. Men ogsa pa litteraturens omrade
var de gamle fraser fra restaurationstiden17 blevet umulige. For
at vaekke sympati matte aristokratiet tilsyneladende opgive
sine egne interesser og kun formulere sine anklager mod bour
geoisiet i den udbyttede arbej derklasses interesse. Sadan
skaifede det sig oprejsning ved at synge smaedesange mod sin
nye herre og hviske ham mere eller mindre ildevarslende
profetier i oret.
Pa denne made opstod den feudale socialisme, halvt en
klagesang, halvt en smaedevise, halvt et ekko fra fortiden, halvt
en trusel mod fremtiden, undertiden ramte den bourgeoisiet
i hjertet ved bitter, andrigt sonderlemmende kritik, altid
komisk ved sin fuldkomne mangel pa evne til at fatte den
moderne histories udvikling.
De svingede med den proletariske tiggerpose som banner for
at samle folket bag sig. Men hver gang folket fulgte dem, sa
17 Der sigt.es ikke til den engelske restaurationstid 1660/89, men
til den franske restaurationstid 1814/30. (Note af Engels til den
engelske udg. 1888).
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det de gamle vabner pa deres bag og stak af med hoj og
uaerbodig latter.
En del af de franske legitimister og det unge England gav
denne forestilling til bedste18.
Nar de feudale beviser, at deres made at udbytte pa var af
en ganske anden form end den borgerlige udbytning, sa
glemmer de, at deres udbytning fandt sted under belt andre
omstaendigheder og betingelser, som nu er foraeldede. Nar de
paviser, at da de herskede, eksisterede det moderne proletariat
ikke, sa glemmer de, at netop det moderne bourgeoisi med
nodvendighed er spiret frem af deres egen samfundsordning.
For reslen laegger de sa lidt skjul pa deres kritiks reaktionaere
karakter, at deres hovedanklage mod bourgeoisiet netop bestar
i, at under dets styre har der udviklet sig en klasse, som vil
spraenge hele den gamle samfundsordning i luften.
Hvad de bebrejder bourgeoisiet, er ikke sa meget, at det
overhovedet bar skabt et proletariat, som at det har skabt et
revolutionaert proletariat.
I den politiske praksis deltager de derfor i alle voldsforanstaltninger rettet mod arbejderklassen, og til daglig kan de
nok bekvemme sig til pa trods af deres opblaeste fraser at
samle guldaeblerne18 op og opgive troskab, kaerlighed og aere
for at tjene penge pa uld, roer og braendevin80.
18 Legitimisterne (tilhasngere af det "legitime- Bourbonmonarki)
var de adelige godsejeres parti. »Det unge England* — en kreds af
det engelske konservative parti, der omkring 1842 tradte offentligt
frem. Det reprassenteredes af Disraeli, Thomas Carlyle o. a. — Red.
19 I den engelske udgave 1888 er der efter "guldasblerne* indfojet
•som er faldet ned fra industriens gren*<. — Red.
20 Det passer sarlig for Tysklands vedkommende, hvor den
jordejende adel og junkerne udbytter den storste del af deres godser
for egen regning ved hjjelp af forvaltere og desuden er storproducenter af roesukker og ejere af brajndevinsbrjenderier. De mere
velhavende engelske aristokrater har endnu ikke drevet det sa vidt;
men ogsa de ved, hvordan man kan erstatte den faldende rente
ved at lane sit navn til mere tvivlsomme personer, der vil oprette
et aktieselskab. (Note af Engels til den engelske udgave 1888).
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Ligesom praesten altid liar gaet hand i hand med feudalherren, sadan er den klerikale socialisme foibundet med den
feudalistiske.
Ingenting er lettere end at give den kristelige21 askesc et
socialistisk anstrog. Har ikke ogsa kristendommen ivret mod
privatejendommen, mod aegteskabet, mod slaten? liar den
ikke praeket velgorenhed og fattigdom, colibat og kodets ovcrvindelse, klosterliv og kirke i stedet for? Den kristelige21
socialisme er kun det vievand, hvormed praesten velsigner
aristokratens forargelse.

b) SMABORGERLIG SOCIALISME
Det feudale aristokrati er ikke den enesle klasse, der blev
styrtet af bourgeoisiet, og hvis eksistensbctingelser skrumpede
ind og sygnede hen i det moderne borgerlige samfund. De
middelalderlige smaborgere og sinabonder var forlobere for
det moderne bourgeoisi. I lande med mindre udviklet industri
og handel vegeterer denne klasse videre ved siden af det
fremvoksende bourgeoisi.
I de lande, hvor den moderne civilisation bar udviklet sig,
har der dannet sig et nyt smaborgerskab, der svaever mellem
proletariatet og bourgeoisiet og som bestanddel af det borger
lige samfund stadig fornyer sig, men hvis medlemmer pa
grund af konkurrencen stadig kastes ud i proletariatet, ja,
efterhanden som storindustrien udvikler sig, ser de det ojeblik
naerme sig, da de forsvinder fuldstaendigt som selvsteendig del
af det moderne samfund og bade indenfor handel, industri og
landbrug erstattes af opsynsmaend og forvaltere.
I lande som Frankrig, hvor bondeklassen udgor langt over
halvdelen af befolkningen, var det naturligt, at de forfattere,
der kaempede for proletariatet mod bourgeoisiet, i deres kritik
21 "Kristelige- star i udgaverne 1872, 1883 og 1890, i udgaveme
fra 1848 star der i stedet "hellige-. — Red.
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af bourgeoisiets herredomme unlngde smaborgernes og smubondernes malestok og tog parti for arbejderne ud fra et sniaborgerligl slandpunkl. Sadan opstod den smaborgerlige
socialisme. Sismondi er den forende indenfor denne litteratur,
ikke alene i Frankrig. men ogsa i England.
Denne socialisme klarlagde yderst skarpsindigt modsigelserne i de moderne produktionsforhold. Den afslorede
okonomernes hykleriske, forskonnende fremstilling af forholdene. Den pavisle uomstodeligt maskinernes og arbejdsdelingens odelaeggende virkninger, koncentrationen af kapital
og jordbesiddelse, overproduktionen, kriserne, smaborgernes
og -bondernes nodvendige undergang, proletariatets elendighcd, anarkiet i produklionen, de skrigende misforhold i rigdommens fordeling, nationernes indbyrdes industrielle odelaeggelsekrig, oplosningen af de gamle seeder, de gamle familieforhold, de gamle nalionalileler.
Men efter sit positive indhold vil denne socialisme en ten
genindfore de gamle produktions- og sanifaerdselsmidler og
med dem de gamle ejendomsforhold og det gamle samfund,
eller den vil med magt spaerre de moderne produklions- og
sanifaerdselsmidler hide i tie gamle ejendomsforliolds rammer,
som de selv bar spraengl og matte spraenge. I begge tilfaelde
er den bade reaktionuM- og utopisk.
Lavsvaesen i industrien og patriarkalske forhold pa landet,
det er dens sidsle ord.
1 sin viderc udvikling er denne reining lobet ud i modlos
jamren28.

22 I den engelske udgave 1888 star i stedet for dette afsnit: "Til
slut, da de hardnakkede historiske kendsgerninger havde bortvejret
alle spor af selvbedragets rus, udartede denne form for socialisme
lil en elendig jamren.- — Red.
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c) DEN TYSKE ELLER DEN »SANDE« SOCIALISME
Den socialistiske og kommunistiske litteratur, der i Frankrig
opstod under det herskende bourgeoisis tryk, og som var det
litteraere udtryk for kampen mod dette herredomme, blev
indfort i Tyskland pa en tid, da bourgeoisiet lige begyndte sin
kamp mod den feudale absolutisme.
Tyske filosoffer, halvnlosoffer og skonander bemaegtigede
sig gradigt denne litteratur, men glemte blot, at de franske
eksistensbetingelser ikke samtidig indvandrede fra Frankrig til
Tyskland. Overfor forholdene i Tyskland mistede den franske
litteratur al direkte praktisk betydning og fik et rent litteraert
praeg. Den matte fremtraede som orkeslos spekulation over det
sande samfund23, over virkeliggorelsen af det menneskelige
vaesen. For det 18. arhundredes tyske filosoffer fik den forste
franske revolutions krav ikke anden mening end at vaere
»den praktiske fornuft«s krav i almindelighed, og det re
volutionaere franske bourgeoisis viljesytringer betod i deres
ojne den rene viljes love, viljen, som den ma vaere, den sande
menneskelige vilje.
De tyske litteraters eneste arbejde bestod i.at bringe de nye
franske ideer i samklang med deres gamle filosofiske samvittighed eller rettere ud fra deres filosofiske standpunkt at tUe^ne,
sig
de
franske
ideer.
fi g n
Denne tilegnelse foregik pa samme made, som nar ,man
tilegner sig et fremmed sprog, ved overseettelse. : ..
Det er almindelig kendt, hvordan munkene overmale.de
manuskripter, hvorpa de klassiske vaerker fra den hedenske
oldtid var skrevet, med banale katolske helgenhistorier. De
tyske litterater gik anderledes til vaerks med den verdslige
franske litteratur. De fojede deres filosofiske vrovl ind i den
franske original. F. eks. efter den franske kritik af pengeforholdene skrev de "udslag af det menneskelige vaesen", efter
23 I de senere udgaver, fra og med den tyske udgave 1872, er
ordene "over det sande samfund- udeladt. — Red.
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den franske kritik af bourgeoisstaten skrev de "Ophaevelse af
det abstrakt-almenes herredomme" o.s.v.
Denne forfalskning af den franske kritik med filosofiske
fraser kaldte de »handlingens filosofi*, »sand socialisme*,
"tysk socialistisk videnskab«, »filosofisk begrundelse af socialismen** o.s.v.
Den franske socialistisk-kommunistiske litteratur blev pa
denne made fuldstaendig kastreret. Og da den i tyskerens
haender ophorte at vaere udtryk for den ene klasses kamp mod
den anden, sa menle tyskeren at have overvundet den "franske
ensidighed«, han mente at repreesentere ikke de sande krav,
men kravet om sandhed, ikke proletariatets interesser, men
det menneskelige veesens interesser, mennesket overhovedet,
det menneske, der ikke tilhorer nogen klasse, overhovedet ikke
tilhorer virkeligheden, men kun den filosofiske fantasis
tagehimmel.
Denne tyske socialisme, der tog sine ubehjeelpsomme
skolestile sa alvorligt og hojtideligt og udbasunerede dem sa
markskrigerisk, mistede imidlertid efterhanden sin pedantiske
uskyld.
Det tyske og seerlig det preussiske bourgeoisis kamp mod
feudalherrerne og det enevaeldige kongedomme, kort sagt den
liberale bevaegelse, blev mere alvorlig.
Den »sande« socialisme fik saledes en keerkommen lejlighed
til at stille de socialistiske krav op iinod den politiske beveegelse, til at slynge de traditionelle forbandelser mod liberalismen, mod folkerepreesentationen, mod den borgerlige
konkurrence, den borgerlige pressefrihed, det borgerlige retssystem, den borgerlige frihed og lighed, og preeke for folkets
masse, hvordan den ikke har noget at vinde ved denne borger
lige bevaegelse, men tvaertimod alt at labe. Den tyske socia
lisme glemte i rette tid, at den franske kritik, hvis andsforladte
ekko den selv var, forudsaetter det moderne borgerlige samfund
med tilsvarende materielle eksistensbetingelser og egnet
politisk forfatning, udelukkende forudsaetninger, som det
i Tyskland forst gjaldt at tilkaempe sig.
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Den tjente de tyske enevaeldige regeringer med deres paheeng
af praesler, skolemestre, landjunkere og bureaukrater som et
belejligl fugleskncmsel mod det truende opadstraebende
bourgeoisi.
Den virkede som sod tilsaetning til de bitre piskeslag og
geva:rkugler, som var disse regeringers svar pa de tyske arbejderrejsninger.
Blev den »sande« socialisme saledes et vaben for regeringerne i kampen mod det tyske bourgeoisi, sa repraesenterede
den ogsa dirckte en rcaktionoer interesse, det tyske spidsborgerskabs21 interesse. I Tyskland er smiiborgerskabet, som
stammer fra det 16. arhundrede og siden stadig dukker op i
forskellig form, det egentlige sociale grundlag for de bestaende
forhold.
At bevare det, er at bevare de bestaende tyske forhold.
Bourgeoisiets induslriellc og politiske herredomme fylder
det med frygt for den sikre undergang, dels som folge af
kapitalkoncentrationen, dels som folge af, at der opstar et
revolutioneert proletariat. Smaborgerskabet synles, at den
"sande« socialisme slog begge fluer med eet smeek. Den bredte
sig som en epidemi.
Det gevandt af spekulativt spindelvtev, overbroderet med
andrige, oratoriske blomster, va:det i dug af elskovslumjnqr,
folelse, dette gevandt af overspeendthed, som de tyske spcjalister indhyllede et par radmagre "evige sandheder« i, ogede
kun afsactningen af deres varcr hos dette pubUkum.
Pa sin side indsa den tyske socialisme mere og mere, at den
var kaldet til at vaere dette smaborgerskabs hojtravende
repreesentanl.
Den proklamerede den tysk nation som den normale nation
og den tyske spidsborger som normalmennesket. Den tillagde
enhver nederdracgtighed, som spidsborgeren begik, en skjult,
24 I den engelske udgave 1888, i afsnittet om den -sandesocialisnte, star der i stedet for "det tyske spidsborgerskab- og
-den tyske spidsborger- — "de tyske filistre- og "den tyske smaborgerlige lilister-. — lied.
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dybere, socialistisk mening, sa den be tod det modsatte af,
hvad den var. Den drog den sidste konsekvens ved at optraede
direkte mod den »rfi destructive* kommunistiske reining og
forkynde sin upartiskc ophojethed over al klassekamp. Med
meget fa undtagelser borer alt, hvad der cirkulerer i Tyskland
af skrifter, der udgiver sig for socialistiske og kommunistiske,
til denne kraftlose smudslitteratur25.

2. Den konservative eller bourgeoissocialismen
En del af bourgeoisiet vil afhjaelpe de sociale misforhold for
at sikre det borgerlige samfunds bestaen.
Det drejer sig her om nationalokonomer, filantroper, menneskevenner, om folk, der vil forbedre den arbejdende klasses
stilling, organisere velgorenhedsarbejde, bekaempe dyrplageri,
stifte madeholdsforeninger, politiske kandestobere af den
mest brogede art. Ogsa denne bourgeoissocialisme er udarbejdet til hele systemer.
Someksempleranforervi Proudhons"Elendighedensfilosofi«.
De socialistiske bourgeois'er vil have det moderne samfunds
eksistensbetingelser, men uden de kampe og farer, de nodVetldigvis fremkalder. De vil have det bestaende samfund
min'iis de elementer, der revolutionerer og oploser det. De
ohsker bourgeoisiet uden proletariat. Bourgeoisiet forestiller
sig ganske naturligt den verden, hvor det selv hersker, som
den bedste. Bourgeoissocialismen udarbejder denne bekvemme forestilling til et belt eller halvt system. Nar den opfordrer
proletariatet til at realisere disse systemer og drage ind i det
nye Jerusalem, sa forlanger den i grunden kun, at proletariatet
skal blive indenfor det nuvaerende samfund, men opgive sine
hadefulde forestillinger om det.
25 Revolutionsstormen 1848 har fejet hele denne lurvcde rctning
af vejen og betaget lederne lysten til fortsat at spekulere i socialisme.
Denne retnings hovedreprjesentant og klassiske type er hr. Karl
Griin. (Note af Engels til den tyske udgave 1890).

En anden, mindre systematisk, men mere praktisk form
for denne socialisme sogte at afholde arbejderklassen fra
enhver revolutionaer bevaegelse ved at pavise, at ikke politiske
forandringer af den ene eller den anden slags, men kun en
aendring af de materielle eksistensforhold, af de okonomiske
forhold kunne gavne den. Yed aendring af de materielle
eksistensforhold forstar denne socialisme imidlertid pa ingen
made afskaffelsen af de borgerlige produktionsforhold, der kun
er mulig ad revolutionaer vej, men derimod administrative
forbedringer, der kan foretages pa grundlag af disse produk
tionsforhold og altsa ikke forandrer noget i forholdet mellem
kapital og lonarbejde, men i bedste fald skaffer bourgeoisiet
en nedsaettelse i omkostningerne ved dets styre og forenkler
dets statshusholdning.
Sit helt rammende udtryk far bourgeoissocialismen forst,
nar den bliver en ren og skoer retorisk frase.
Frihandel! I den arbejdende klasses interesse. Beskyttelsestold! I den arbejdende klasses interesse. Feengselsreform!
I den arbejdende klasses interesse. Det er bourgeoissocialismens sidste ord, det eneste, den mener alvorligt.
Bourgeoisiets socialisme bestar netop i den pastand, at
bourgeois'er er bourgeois'er — i den arbejdende klasses
interesse.
aine
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3. Den kritisk-utopiske socialisme og kommunisme
Vi taler her ikke om den litteratur, der i alle store, moderne
revolutioner har har givet udtryk for proletariatets krav.
(Skrifter af Babeuf o. a.)
Proletariatets forste forsog pa direkte at gore sine egne klasscinteresser gaeldende i en tid praeget af almindelig uro, i den
periode, da det feudale samfund blev styrtet, strandede
nodvendigvis pa proletariatets eget lave udviklingstrin,
og fordi de materielle betingelser for dets befrielse, der netop
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forst skabes i den borgerlige epoke, manglede. Den revolutio
naere litteratur, som ledsagede proletariatets forste bevae
gelser, er nodvendigvis efter sit indhold reaktionaer. Den
docerer almindelig askese og et ganske plumpt ligemageri.
De egentlige socialistiske og kommunistiske systemer,
St. Simons, Fouriers, Owens og andres, dukker frem i den
forste uudviklede pcriode af den kamp mellem proletariat
og bourgeoisi, som vi liar skildret ovenfor. (Se: "Bourgeoisi
og proletariat*.)
Opfinderne af disse systemer ser ganske vist modseetningen
mellem klasserne savel som de oplosende elementer i selve det
herskende samfund. Men de ser ikke proletariatet som baerer
af en historisk selvvirksomhed, af en sasrlig politisk bevae
gelse.
Da udviklingen af klassemodsaetningen holder trit med
industriens udvikling, forefinder de heller ingen materielle
betingelser for proletariatets befrielse og ser sig om efter en
social videnskab, efter sociale love, der kan skabe disse betin
gelser.
De ma erstatte den sociale virksomhed med deres personlige
virksomhed som opfindere, de ma erstatte de historiske betin
gelser for befrielsen med fantastiske, de ma erstatte proletaria
tets gradvise organisation som klasse med en specielt udponset
organisation af samfundet. Den kommende verdenshistorie
oploser sig for dem i propaganda for disse samfundsplaner og i
deres prakliske gennemforelse.
De er sig bevidst, at nar de i deres planer hovedsagelig
repraesenterer den arbejdende klasses interesser, er det, fordi
det er den klasse, der lider mest. Kun under denne sysnsvinkel:
den klasse, der lider mest, eksisterer proletariatet for dem.
Klassekampens uudviklede form savel som deres egne kar
medforer imidlerlid, at de tror, de er hojl haevet over al klassemodsaetning. De vil forbedre karene for alle samfundets
medlemmer, ogsa de bedst stillede. De appellerer derfor
stadig til hele samfundet uden forskel, ja fortrinsvis til den
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herskende klasse. Man hehover jo bare at forsta deres system
for at anerkende, at det er den bedsl mulige plan til det bedst
mulige samfund.
De afviser derfor enhver politisk, saerlig enhver revolu
tionaer aklion, de vil na deres mal ad fredelig vej og forsoger
at bane vejen for det ny sociale evangelium ved sma eksperimenter, der naturligvis mislykkes, ved eksemplets magt.
De fontastiske skildringer af fremtidens samfund fra en tid
hvor proletariatet endnu er hojst uudviklet, hvor det altsa
endnu selv havde en fantastisk opfattelse af sin egen stilling,
udspringer af denne klasses forste uklare laengsel efter en
almindelig omformning af samfundet.
Men de socialistiske og kommunistiske skrifter bestar ogsa
af kritiske elementer. De angriber alt, hvad der danner grundlaget for det bestaende samfund. De har da ogsa leveret hojst
vaerdifuldt materiale til arbejdernes oplysning. Deres positive
forslag med hensyn til fremtidens samfund, f. eks. ophaevelse
af modseetningen mellem land og by, af familien, den private
ejendomsret, lonarbejdet, forkyndelsen af social harmoni,
statens omdannelse til at vaere ren og skaer forvaltning af
produktion — alle disse forslag udtrykker kun klassemodseetningens forsvinden, den klassemodsaetning, der netop
forst nu begynder at udvikle sig, som de endnu kun kender
i dens forste vage ubestemthed. Selve disse forslag har derfor
endnu en ren utopisk karakter.
Den kritisk-utopiske socialismes og kommunismes betydning star i omvendt forhold til den historiske udvikling. I sam
me grad som klassekampen udvikler sig og tager form, mister
denne fantastiske haeven sig over klassekampen, denne
fantastiske bekeempelse af klassekampen, al praktisk veerdi,
al teoretisk berettigelse. Mens derfor ophavsmeendene til
disse systemer i mange henseender var revolutioneere, sa
danner deres elever altid reaktioneere sekter. De fastholder
mestrenes gamle anskuelser overfor proletariatets historiske
videreudvikling. De soger derfor konsekvent at tage brodden
af klassekampen og forsone modseetningerne. De drommer
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stadig om forsogsvis at realiscre deres sociale ulopier, at
grundlaegge enkelte Falanstcrer, stifle llome-kolohier,' opret te et lille Ikarien28 — det ny Jerusalem i lommeformat —,
og for at fa bygget alle disse luftkasteller ma de appellere til
de borgerlige hjerters og pengeposers filantropi. Efterhanden
glider <le ind i samme kntegori som de ovcnfor skildrede
reaktionaere eller konservnlive socialistcr og adskiller sig kun
fra dem ved mere systematisk pedanteri, ved i\cn fanatiske,
overtroiske forvisning om deres sociale videnskabs mirakulose
virkninger.
De bekaemper derfor forbitrel enhver politisk bevaegelse
blandt arbejderne, da den jo kun kan skyldes, at de er forblindede af mistillid til det nye cvangelium.
Owenisterne i England, fourieristerne i Frankrig bekaemper
henholdsvis chartisterne og reformisterne27.

IV
KOMMUNISTERNES STILLING TIL DE
FORSKELLIGE OPPOSITIONSPARTIER
Efter afsnit II kan der ikke herske nogen tvivl om kommu
nisternes stilling til de allerede eksisterende arbej derpartier'
altsa om deres stilling til chartisterne i England og landbrugsreformbeveegelsen i Nordamerika.
2U Falanstercr var betegnelsen for de af Charles Fourier planlagtc
socialistiske kolonier; Ikarien kaldte Cabet sin utopi og senere sin
kommunistiske koloni i Amerika. (Note af Engels til den engelske
udgave 1888).
Home-kolonier (kolonier i hjemlandet) kalder Owen sine kommu
nistiske monstersamfund. Falansterer var det navn, Fourier gav
de samfundspaladser, han planlagde. Ikarien hed det utopiske
fantasiland, hvis kommunistiske indretninger Cabet har skildret.
(Note af Engels til den tyske udgave 1890).
27 Der sigtes til tilhasngerne af bladet "La Reforme-, som udkom
1843/50 i Paris. — Red.
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De kaemper for arbej derklassens umiddelbart foreliggende
mal'og interesser, men i den nuvaerende beveegelse repraesentcrer de tillige bevaegelsens fremtid. I Frankrig slutter
kommunisterne sig til det socialistisk-demokratiske28 parti
imod det konscrvative og radikale bourgeoisi uden derfor
at opgive rettcn til kritisk at tage stilling til de fraser og
illusioner, der er overleveret fra den store revolution.
I Schweiz stotter de de radikale uden at lukke ojnene for,
at dette parli bestar af modstridende elementer, dels af
demokratiske socialister i fransk betydning, dels af radikale
bourgeois'er.
1 Polcn stotter kommunisterne det parti, der arbejder for en
agrarrevolution som en betingelse for den nationale befrielse,
det samme parti, som gav stodet til Krakov-opstanden 1846.
J Tyskland kaemper det kommunistiske parti, sa snart
bourgeoisiet oplreeder revolutionoert, sammen med det imod
det eneveeldige kongedomme, de feudale godsejere og smaborgervaesenet.
Men ikke et eneste ojeblik undlader det bos arbejderne at
skabe sa klar en bevidsthed som muligt om den fjendtlige
modsaetning mellem bourgeoisi og proletariat, for at arbejderne
straks kan vendc de sociale og politiske betingelser, som
bourgeoisiet ma fremkalde ved sit herredomme, som vaben
mod bourgeoisiet, — for at kampen mod bourgeoisiet selv
kan begynde straks, nar de reaktioneere klasser i Tyskland
er styrlet.
28 Et parti, der dengang reprssenteredes i parlamentet af LedruRollin, i litteraturen af Louis Blanc og i dagspressen af "Reforme-.
Navnet socialdcmokrati betegnede hos disse folk, der er ophavsmamdene til det, en del af det demokratiske eller republikanske
parti med mere eller mindre socialistisk anstrog. (Note af Engels til
den engelske udgave 1888).
Det parti, der i datidens Frankrig kaldte sig socialistisk-demokratisk, var det der politisk reprassenteredes af Ledru-Rollin og
littcraert af Louis Blanc; det var altsa himmelvidt forskelligt fra
det nuvaerende tyske socialdemokrati. (Note af Engels til den tyske
udgave af 1890).
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Kommunisterne bar den storste opmaerksomhed henvendt
pa Tyskland, fordi Tyskland star umiddelbart foran en borgerlig revolution, og fordi det gennemforer denne omveeltning
under betingelser, hvor den europeeiske civilisation overhove
det befinder sig pa et hojere udviklingstrin, og fordi det
gennemforer den med et langt mere udviklet proletariat
end England i det 17. og Frankrig i det 18. arhundrede og
den tyske borgerlige revolution altsa kun kan vaere det umiddelbare forspil til en proletarisk revolution.
Kort sagt, kommunisterne stotter overalt enhver revolu
tionaere bevaegelse mod de bestaende sociale og politiske
tilstande.
I alle disse bevaegelser fremheever de, at beveegelsens grundsporgsmal er ejendomssporgsmalet, uden hensyn til den
udviklingsgrad, det har naet.
Endelig arbejder kommunisterne overalt pa at skabe for
bindelse og forstaelse mellem de demokratiske partier i alle
lande.
Kommunisterne forsmar at skjule deres anskuelser og deres
hensigter. De erklaerer abent, at deres mal kun kan nas ved,
at hele den bestaende samfundsordning styrtes med magt.
Lad kun de herskende klasser skaelve for en kommunistisk
revolution. Ved den har proletarerne kun deres laenker at
tabe. De har en verden at vinde.
Proletarer i alle lande, foren jer!
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side 10 — 45
Saint-Simon, Henri (1760—
1825)
side 47
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Sismondi, Jean-Cluirles 41 —
Simonde de (1773—1842)
— schweiziskokonom, smabor
gerlig kritiker af kapitalismen.
side 38
Weitling, Wilhelm (1808—71)
— tysk handvaerker, en af de
mest markante talsmxnd for
den tyske utopiske lighedskommunisme, stod under
Fouriers indflydelse.
side 11 —

NOTER
Patriciere og Plebejere: var
klasser i det gamle Rom,
Patricierne, det romerske aristokrati, var den herskende
Godsejerklasse, der pa republikkcns tid var i besiddelse
af jorden og statsmagten.
Plebejerne var en klasse af
frie, men ikke fuldt ligeberettigede borgere. Naermere om
klasserne i det gamle Rom se
Engels: "Familiens, Privatejendommens og Statens
Oprindelse-. (Se 2. bind
"Marx-Engels udvalgte vserker- Forlaget Tiden 1952.

Stasndermonarki: pa manufaktursystemets tid forstfir
man et monarki med repraesentanter for staendeme (gejsthghed, adel, "tredie stand- —
bourgeoisi) i kongemagtens
radgivende organer.
Jordrenten: er en del af
mervaerdien, altsa ogsa af
udbytternes indtaegter, som
arbejderen har skabt ved sit
arbejde, og som tilflyder ejeren
af jorden som forpagtningsafgift eller i form af en ekstraindtasgt (hvis han selv driver
sin ejendom).

Proletariat: de besiddelseslose,
i det kapitalistiske samfund,
arbejderklassen.

Utopi: uvirkelig eller ugennemforlig plan (tanke) om idealstat eller samfundsform hvis
grundlag ikke tager hensyn
til den virkelige historiske
udvikling.
Sekterisme: kommer af ordet
sekt, og bruges i socialistiske
partier, om en politik som
hindrer en effektiv virksomhed
i arbejderklassens og folkets
organisationer.

Bourgeoisi: borgerskab, den
klasse som i det kapitalistiske
samfund ejer produktionsmidlerne, kapitalistklassen.
Rentenyder eller Rentier: en
person der lever af renterne af
vaerdipapirer.

Marxismens klassikere 2

Fr. Engels:
Socialismens udvikling fra utopi til videnskab.
Den klassiske fremstilling af marxismen som videnskabelig
socialisme i modsaetning til mange andre uklare forestillinger,
som kalder sig ..socialisme".
I bogen sammenfattes isaer Marx' og Engels' teori om den
historiske materialisme.
Som tillaeg bringes Engels' forord til hans manuskript om
..Naturens dialektik".
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Marxismens klassikere 3

I
Karl Marx:

Lonarbejde og kapital.
„Lonarbejde og kapital" er Marx' f0rste sammenfattende
redegorelse for kapitalismens 0konomiske grundlag.
Bogen indeholder tillige Marx' arbejde „l_0n, pris og profit",
en populaer fremstilling af hans 0konomiske teori med saerlig
henblik p3 forstielsen af fagbevaegelsens kamp.
Begge skrifter har spiHot en umddelig rolle for savel marx
ismens politiske 0konomi som for l0sningen af fagbevaegel
sens opgaver.
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Marxismens klassikere 4
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Karl Marx:

Pariserkommunen.
Bogen indeholder Marx' skrift „B orgerkrigen i Frankrig", der
udsendtes som 1 Internationales redeg0relse for Pariserkommunens sejr og nederlag 1871.
Pariserkommunen var den f0rste oprettelse af det arbejdende
folks magt. Marx' arbejde er en f<irbilledlig anvendelse af den
historiske materialismes metode c g rummer en varig laere for
arbejderklassens kamp for magten i samfundet.

FORLAGETTIDEN
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Marxismens klassikere 5

V. I. Lenin:

Karl Marx — om marxismen.
Bogen indeholder Lenins fremragende sammenfatning af
marxismens filosofiske, Okonomiske og politiske laere, skrevet
som lektionsartikel i 1914.
Som tillaeg bringes tre artikler af Lenin, som er grundlaaggende for marxismens videreudvikling. „Marxismens tre
kilder og tre bestanddele", ,.Marxismens historiske skaabne",
..Marxisms og revisionisme".

FORLAGETTIDEN
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Marxismens klassikere 6

V. I. Lenin:

„Venstre"-kommunismen en bomesygdom
Lenins ber0mte skrift om arbejderbevaegelsens kampmetoder,
dens strategi og taktik.
Bogen blev skrevet til den Kommunistiske Internationale i
1920, men fremlaegger principielle synspunkter af varig vaerdi
— ikke mindst for den socialistiske bevasgelses nutidige
problemer.
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