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Брой 20.

Политическата и економичесша демократи
ческа реформа е нанмодвдо средство за отнлзнение на работници
те от техния истински
волюционен пжт.
(Из статията: „Демокрация и
комунизм," брой 5 на „Р. И."
от т. г.)

лага на пролетарията, не като маса,
Това всичко най-добре се вижда
а като съзнателна класа. Ето защо вжв всеки дневния живот на наша
при зараждането си революционната та грозна действителност.
В историята на класовото общес ния капитализм. В това си стремле- > пролетарска необходимост лега в
Постояните зжбения, закани и натво, всека класа стараейки се да бъ- ние тя среща на пжтя си конкурен- ! сжзнанието не още на масата, а в ежекаания за разправа, днес ще чуе
де основен доминирующ, фактор в цията, икономическата и политичес- < сжзнателните елементи на класата. те из устата не само на полицая и
това общество, с поставяне на свои ката сила на крупно капиталисти- : В този период на обособлението на военния, на господаря, но и от все
задачи се стреми да постави, незави ческата буржуазия от една страна, i пролетарските маси като историче ки буржуазен уличен келчо: — „Не
симо от желанието на другите кла и съпротивлението на пролетарията ' ска класа, ролята на сжзнателния ка се малко позакрепим, че после
си техни задачи, и роли, но с смет против крайната експлоатация ог елемент т. е. сжзнателната проле ще се разправиме — както следва",
е
най .тежък тези са думите които, вие постоян
ка да не бъркат, а бъдат износни друга, без която дребната буржуа- : тарска класа
за поставящата ги класа.
зия е в отчаяна невъзможност да . и най труден. Тоз момент пре но слушата, тех буржуазията и пре
живява пролетарията днес в целия дава като излезли из устата на днеш
В това отношение всекога има се бори с капитализма.
известна категоричност, която отде»
Тъй, че икономическите условия ; свет. Сжзнанието на пролетарската ното „правителство" — и тури в
ля желанието на дадена класа, от диктуват на дребната буржуазия, да класа циментирано в сжзнанието на устата на тристете чифта — военни
благотворителноста която тя опре води класова борба на два фронта: незначителна авангардна част от ботуши, които прегазиха страната в
деля само на думи за другите.
на десно с капиталистическата бур- '; пролетарските маси, днес се напжва една нощ, за да стане положението
Буржуазията счита за свой преро жуазия, а на лево с пролетарията. •. да преодолее при препятствия, по от лошо по-лошо.
Безработицата взима широки сти
гатив неоспоримата воля на капи Но дребната буржуазия осъдена от \ пжтя на своето класово освобожде
тала: тя да държи в ръцете си капиталистическото развитие на бав- j ние: пжрво да парира с буржуазия хийни размери. Скжпотията се ши
власта и да регулира обществените но загинване, постепенно гасне и ка- [ та в належащите класово револю ри, гладжт и мизерията тържеству
стжлкновения; второ, да из ват десет пъти по-вече и по-силно
отношания. За дребната буржуазия то политическа бойна сила; за това \ ционни
бие
из
масовата
психология на про от тържественните изявления на
и пролетарията тя определя местото и тя става носител на идеята не на . I летарските маси дребно-буржуазното
за молитви в черквите, гдето повече острите класови борби, а на „граж- -\ влияние на мжглявост, реформизам благопожеланията за блогоизлиянияда се грижат за своя послесмжртен данския икономически и политичес- ; и минимализм и трето да внуши на та на добрините от новото прави
живот, когото да искупят с днешния ки мир" чрез реформи. Но с тази j пролетарските маси самоувереността телство. И буржуазиява това превжеходно съзнава, ето, защо колко
си: на смирение, послушание, тру си идея на „граждански мир" и „об-. ; в собствените класови сили.
долюбие, покорност, отрицание от щото благо" дребната буржзазия, i Тези препятствия сжзналата се част то икономическото положение ста
ва по-тежко, тя се стреми да стиска
плътското и икономическото; а за само лукави и хитрува и при пжрв •
пролетарията може да преодолее камшика по-здраво. Само, не само
техното земно благо и материялни удобен' случай, тя еднакво се на- " на
с своите решителни и самоотвер
интереси ще се погрижи тя, соглас хвжргва, според момента, и вжрху жени действа срещу агресивните и увероността в стабилноста на поло
но задоволителните и отлични про буржуазията и вжрху пролетарията -j контрреволюционии похвати на бур жението си, можа да доведе днеш
ното правителство до изобличител
"
центи на капиталите — удовлетво или и против двете класи.
жуазията, с безпощадно разоблаче но смешното положение: да гжрми
ряващи в излишество и най-разнузДребната буржуазия, вобществен- '; ние и изобличение, на дрееио бурси „свобода на печата, а
даните й и алчни страсти, при ис- но политическия живот, при днеш- j*жуазените-реформистически и чаено сдаустата
държи
ръката си цензурния
ползване на земното и материялно- ния строй 'определя"заГсебе""си мес собственически аспирации, и с най молив; да втжрби
за свободата на
то. Това е теория и желание на ро то за арбитр и еждия: като чрез усилена идейно творческа работа в събранията, а да ги
не позволява
бовладелеца господар за благополу реформи по ограничи икономичес средата на широките несжзнателни ни на открито, ни на закрито; да
чието на робите, на гърба на които кия размах на капитала, и отчасти работнически маси. Тези три еле акламнра свободата на организации
той се крепи с плющението на кам удовлетвори пролетарията за сметка мента са предпосилките на бистрия те, а да гони организираните; да
шика и изнурителния им труд. То на капитала. Но в тази си роля, по ход на преживеваната днес социал тжрби за свобода, а да пжлни тюрва е буржуазния строй, когото бур лучила власта в ржцете, дребната на революция, и колкото пролета мите; да говори за' конституция, а
жуазията регламентира с конститу буржуазия встъпва в ролята на хи рията по скоро ги преодолее, тол да управлява чрез диктатура. Всич
ционния парламентаризм, а подър треца, който разреши спора между кова той по скоро ще тржгне по ко това е свойственно на буржуа
жа с силата на бззпощадната въо двете деца за ореха, като налапал пжтя на нейното блестяще завърш- зията като „Двоелики Яну".
ядките, а на децата разделил черуп ване, чрез диктатурата на пролета
ръжена диктатура.
Буржуазията никога и никаде не
Пролетарията, като основа на бур ките.
рията за комунистическото общество.
се
решава да излезе пред общест
Желанието и политическата догма
жуазного производство и икономи
вото със сжщинския си природен
ческо могъщество, е най-безпреко на буржуазията е да внуши на дреб
лук и морал, най-подлите свои де
словно натиснат от буржуазията, не ната буржуазия политически пасила тя прикрива под маската на чо
фитет,
а
на
пролетарията
подчине
говото место от буржуазията е оп
вешките добродетели; най-страшни
ределено наред с неодушевените ние; а желанието на дребната бур
те свои кржвави предстъпления и
В
лицето
на
днешната
си
власт
жуазия
обратно
на
—
буржуазията
предмети и животните и той може
изстъпления, тя прикрива под ман
да се допусне до проява в буржу пасифитес, а на пролетарията по бжлгарската буржуазия излиза с от тията
на хуманността; най-ниските
крити
карти
на
прйомите
на
своята
слушание
и
подчинение.
Но
проле
азного общество, само като физи
свои животински инстинкти на раз
ческа сила в производството, жива тарията надхвжрлил в ржета на сво безпощздна диктатура. Провъзгласе ложение и разврат, тя прикрива под
стока на пазара и продажно оръ- ето сжзнание границата на неуве- ните „ред" и „конституционост" са парцалите на некаква си истънчена
дие в буржуазно-парламентарния и реноста в своята икономическа сила формата, чрез която буржуазията, естегика и култура; най-грозните
политически живот в обществото. и политическа роля, встжпви,в епо още от пжрвата минута на реставра общественни язви и грозни ' проти
Но пролетарията с развитието на хата на своята непосредствена за цията на власта си, раздели общество воречия между умиращите от мизе
капитализма се развива в истори- дача и определя своята роля в об то на два лагера. Лагер иа буржуа рия, глс.д, студ и болести и плува
четка класа на съзнателна мисъл. ществото на капитализма и местото зията и лагер на пролетарията, пои щите п ряскош, излишества и безеТой като човек въпреки стремле на едрата и дребна буржуазия. Ка което власта е израз на прррпгатив мисленно разсипничестчо на благата
нието на буржуазията да го пре тегоричност па пролетарската кла на буржуазно капиталистикески ла на обществения труд, тя закрива зад
върне в чисто механическо оръдие, сова роля е неговата класова дик гер, т. е. господствующата —класа. завесата на цивилизацията и църк
бжлгарската буржуазия за
реагира и първо се заражда като татура, чрез която той да разруши Днес
пжрв
пжт
господства, не само при вата; най-големото робство, разсажкласовите
прегради
в
обществото,
фактор на определено битово соз да искорени класовите противоре крито зад. формите
на власта, ко и дано невежество и народна тъмни
нание, но без воля и възможност чия и да унищожи класовите борби, открито, кати целокупна
класа, днес на на експлоатация, терор и наси
на самостоятелно действие. Първо- чрез унищожението на чаената соб не само полицейския и военния е лия, тя се старае да скрие затис
то съзнание на пролетарията е еж- ственост и експроприяция на стред- власт, но и всеки който сме^а себе нато под железната пета на воен
знание на своята умаломощеност и ствата за производството в общест СУ за буржуа и е в буржуазния ла ния ботуш, като форма иа некаква
слабост, съзнание на отчаяние и венно достояние и полза. Тжзч исто- гер. Днес работника е подложен не си „законност11, „правов ред", „конпасивност.
рическо-икономическа категоричност само под терора на власта и госпо ституционност", д е м о к р а т и з ъ м "
Той не верва в своите класови налага на пролетарията нови методи даря с технитн прислужници, но и „парламентаризм" и пр.
При това положение ние като съз
сили и чака месия, герой, благоде на класовите стжлкновения и поли под терора на улицата и даже в пу
тели вождове или външни свръх тическите борби; — вече не чрез бличните заведения, —свободата на нателно работничество сме длъжни
человеяески сили, които да го из- парламентаризма за регламентиране словото, убеждението и ежвеста се да декларираме на буржуазията от
мжкнат из тъмните подземия и часнособственическите интереси, — изнасилват от буржуазната тжлпа, най-пъраия й капиталист туз до
прашни фабрики — поне на повече а в борба революционна, за иско- отделни личности опрени на власта уличния й гамен и от първия м-р до
последния стражар на нейната власт:
светлина, повече хлеб, и минимум ренението из основите злото про- и от самата власт.
Днес, при тжй вжзхаляваното тжр- I. Че ние не верваме в нейната ис
свободно дишане. В този първичен истичаще от тези интереси, чрез
жество, на „реда" и „свободите", се креност на думите и честност в депериод на съзнание, пролетарията самото им унищожение.
право и свобода и на работ лтта й, защото историята, като ексне е способен за друго освен да се
Дошел до това належаще сжзна дава
ника;
но да вжрши и говори — са плоататорска и спекулантска класа,
лжже по сладките думи и обещания ние, цролетарията, постепенно се изна противните нему класови сили плъзва из влиянието на политиче- мо това което е желателно и полез не я е надарила с такива доброде
брржуазията и дребната буржуазия, ските групировки на буржуазное и но за буржуазията, нейното господ тели. II. Че ние сме дълбоко убеде
в ръцете на които той е оръдие, дребиобуржуазни фактори, за вза- ство и диктатура. Днес всеки по ни в мировата смъртна криза на кане без значение, при техните взаим Ж и отстжпки и примирения, все- ежбуден работник пролетарии се литализма в всесветски мащаб, че и
ни икономически и политически кога свършващи за сметк*, мi про следи от наемни и доброволни шиио- нейните последствия, въпреки найни не само в стжпките си, но и в черната контр-революционна реак
Стълкновения.
летарията и встжпва на открит ре думите си и за работника съзнате ция в най-близко бждаще неминуе
Дребната буржуазия в индивиду
лен пролетарий вратите на полицей мо ще закопаят в областа на мина
Т
алните си стремления, е най-егоис
ските застенки са открити широко. лото и българската буржуазия затична, жадна и безцеремонна, при „стормеска категоричност се наЖеланието си за издигане до круп

инюп ш дни нон.
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РДБОТНИЙЕСКА ИСКРЯ

Бройно

че са готови да платят членския вите и недомислени свои теории и
внос в партийната каса. Тогава им ренегира на страната на буржуазнасе даваше името „социалисти". Те-. та демокрация. Горнята статия за
зи партийни водчтели, жадни за по нас е важна, че той блестяще раз
*
литически служби в днешната дър крива ролята на буржуазната радиИ действително има още социа жава, побързаха да отворят широ калномисляща интелигенция в редо
листа, които като гледат тази ко ко вратите за уж „завърналите се" • вете на работничеството и я запе
медия, са достатъчно наивни да из и по всекакъв начин-да улеснят тех- чатва с действието на своя личен
бухват в възторжени удобрения ! •> ното приемане в-партията. Те сами изменнически.акт.
Ние сме опечалени и не радостни извратихя първичната идея на со- ,,
от тази гледка. Тази гледка ни до циализма и под водачеството се въз
казва от една страна, че буржуази питават един нов вид лъжливи со
•П И € Н И .
ята се е заклела да унищожи соци- ( циалисти, които от старата, партия
ализма, от друга, тя ни доказва, че са запазили само името и.
Русе.
онези, когато някога минаваха за
„Тиранът, падна".!
Подобно на 'Онзи руски пристав,
социалисти, днес му изменяват, като който.на един наш приятел каза, че
Да зарегистрира своята. услуга
отхвърлят неговата първоначална и той намира комунистическия.строй
пред
новата власт и залъже, вечно
основна идея, и;че тези хора пре за чудесен, но понеже този идеал
минават в лагера на буржуазията. може да се осъществи чак след 200 лъганите работници, за своето па
но затова пък,, за да прикрият своя или може би след 500 годлни, зато сивно сътрудничество, през разви
си внезапен преврат, запазват името ва требвало за сега да се затвори лите се напоследък събития, теспартия ..устрои на 28 юний
на социалисти, чрез което обуржунашия приятел и така да бъде на няшката^
!
т.
г.
своето
първо по реда си от
• азяват цялото движение.
казан за комуниттическата си.про9
юний
до
сега
публично събрание.
паганда. Подобно на този пристав,
*
Лозунга
за
това
и бе ,,тиранът пад
Какво беше в дейттвителност ха- обясняват днешните , социалисти", на1', стекоха се многолюдни маси да
рактеристичната основна идея, на социалдемократическите парнийни чуят излишната демагогска присъда,
водачи, че премахването; на частна
социализма?
та собственост и социалната: екс над падналия и разложил се вече
Необходимостта от премахването проприация требва да се отложи за труп на тирана.
на наемния труд, на частната соб . едно по-далечно бъдеще; че всичко
В тричасови речи оратори от
ственост върху земята, къщи, суро е роман, утопия, че сега требва да първа степен се пенеха да разпра
ви материали и средството за про се грижим за „достижими реформи" вят, че дружбашите били лоши- за
изводство — с една думл: необхо и че онези, които държат за идея тях, мъчениците на дружбашкия ре
димостта от обществен капитал. Кой та на социализма, са най-лошите жим са биле само те и никой друг,
то не признаваше тази основна идея врагове на .работническата класа! и че борци за ред и законност са
:>
не бе считан за социалист.
„Не може да се касае за това" — биле те и никой друг, всичкото им
Признавате ли, че е необходимо „да-се експроприира земята и ин внимание бе съсредоточено върху
да се премахне частната собственост, дустриалния капитал на властвува- личноста Стамболийски. Към новата
да се експроприират за общо благо щите и господарските класи. Да не власт те казаха хвала й чест,-нищо
днешните притежатели на общес приготвим превземането на касите не искат от нея само ред и закон
твения капитал ? Чувствувате ли ну от работниците, а на земята от се ност да царува в грешната българ
ждата да живеете съобразно тези ляните, но да приготвим превзема- . ска земя, в противен случай и тя
закони? Тези въпроси се задаваха нето на държавните и градски уч- , ще си отиде, тъй както си е отивсекиму, който идваше в нашите реждения чрез избраните предста шел режима на дружбащината. Изя
редове, преди да бъде поздравен вители".
виха горещо желание и настойчиви
като социалист.
претенции за произвежнане на нови
Като
че
ли,
буржуазията,
до
като
От само себе си се разбира, че
избори,
за да се видело кой ще
като се поставяха тези въпроси, не има капитала в ръцете си ще им управлява по закона.
се запитваше върху това, дали въ позволи да уреждат социалистичес
—. . Жалки крикуни, изгубили и чест
просния счита за необходимо пре ки експерименти.
и достойнство, те забравиха, че още
Последствията от този преврат се стои
махването на частната капиталисти
прясно в паметта на работни
чувствуват
вече.
ческа собственост след двесте или
ците
на същото това място,
Когато днес се говори с един от и от повика
хиляда години! Не се загрижваха
същите тия които сега идват
този
нов
вид
сочиалисти
те
наричат
за излишния въпрос: какво ще ста
да хленчат пред старата буржуазия,
не след 200 години. Когато се го себе си социалдемократи — не може че ако последнята посегне против
вореше за премахване на частната да се различи повече дали имаме -дружбашите за власта, то те ще се
капиталистическа собственост, то се работа с един господин подобен на борят с дружбашите рамо до рамо,
{
признаваше, че тази стъпка е необ споменатия руски пристав или с
ходима днес, че всеки в всека своя един действителен социалист. Та нуж против черния блок. Факта е на
стъпка, през целия си живот и об но е само това, да се признае, че лице, през развилите се събития от
от П. Кропоткин.
ществена работа требва да работи един ден—нека е и след хиляда го 9 юний до сега те се свиват в свои
1
Откато социалистическата идея за за това. „Следната революция'' — дини — може би цялото богатство те черупки и не смеят открито да
почна да прониква в масите, ние за- казваха социалистите преди триде ще стане общо притежание, а засе заявят пред работниците, че са пар
..белезваме един твърде интересен сет години (и. онези, КОЙТО са оста га само да се гласува за някой кой тия еснафска, дребнособственическа,
факт. Най-подлите врагове па соци нали социалисти, казват това и днес) то в парламента ще изпроси нама-, интереса ги води към буржуазния
ализма са разбрали, че най-доброто — „следната . революция в общес ление на работното време и някои парламент, легалитет, но не и към
средство, с което да го надвият се твото не бива да бхде само една други реформички, — така изчезва революция.
състои в това, да се предстагят за проста правителствена смена, която разликата между социализма на спо
Работници! Ние левите комунисти
негови привърженици и те бързат, най-многото ще бъде придружена менатия пристав и на тези г-да со от Работническата Комунистическа
да заявят, че и те са социалисти.
от няколко подобрения в правител циалдемократи. И единият и други Партия издигнахме и издигаме зна
„Че разбира eel Аз съм също, ствената машина; тя требва да-бъде те са социалисти! Работника, който мето на резолюцията, ние ви каним
няма време да следи наведнъж три за борба с оръжие в ръка, против
социалист, същ като Вас!" казват „социалната революция."
десет
вестници, се забърква и не целокупната бужуазия и нейните
те. „Социален въпрос, народни спе
Това убеждение, че требва да; се знае вече,
къде се намират негови оръдия широки и тесни. Вие видях
стовни каси, работническо законо подготви идеята за експроприация
дателство — с всичко това съм съ та преди революцията — това бс'ше те съюзници и. къде неговите не те безсилието на тесняците да се
гласен с вас! Но, знаете ли кзкво, първичната основна идея на соци приятели. И поради това днес той оправдаят пред вас за пасивноста
да не събориме всичко в един ден, алистите; това ги различаваше от трябва да усто-; срещу едно тежко им през събитията на 9 юний. С
а да направим тази работа хубзвич- всички онези които също така приз изпитание и стршно кръвопускане; позиа в който звучеше контраревотой не разпознае, кои са не люционната им замисъл, те ви зо
ко полека."
нават необходиместа от известно по докато
говите
приятели
и кои неговите не вяха не на оръжир, а да стоите в
Този.факт се явява, се по-остро добрение в живота на работника,
от преден план в последен. В стра конто понякога отиват толкова да приятели, дотогава той не ще дос къщята си и да пазите силите си
за новата власт на „работническото
ни с общо избирателно право, до леч, че признават, че комунизма е тигне до съзнание.
статъчно е, щото в некое предиз лдеала на бъдащето общество. Те
Б. Р. Старият борец на думи Ба селско правителство." Ако вие кла
борно събрание да се спомене со зи обаче в никой случай не искат кунин (анархо-комунист) наред с дру сови братя имате запазено още ра
циализма, щото кандидата да се о- да се съгласят с нас, че требва да гите мъстити социалистически дей ботническо честолюбие и ако в ва
бяви за привърженик на социализма гледаме да осъществим ведндга то ци Плеханов (социалдемократ) „ба- шето сърдце говори работническия
— на „умерения социализм' това зи комунизм* като единствения път бушката" на Руската революция пламак за борба, презрете тия поще рече да се обяви за привърже за освобождението на работния на Брешко-Брешковска (социал- револю плювковци, най опасните за успеха
ник на социализма на парламентар род.
ционерка) и пр. руски „революцио на нашата борба против капитала
ните народни измамници. Влиятелни
*
нери" въпреки своите идейно-кри и буржуазния строй, днес тях първи с
държавни мъже се обявява по-мал
Днес всичко това е изменило.
тически и принципални становища пръст сочи буржуазията като хора
ко или по-вече явно за „социалисти"
От една страна всред буржуазия на непримиримата борба, в края на които добре изиграват ролята си,
и '.общественото мнение очаква от та се е образувало едно ядро от живота си, — по-скоро в началото на и отвличат вниманието ви от нале
от тях „разрешението на социалния • авантюристи, които разбраха, че -те преминаване на революцията от ду жащата ваша задача да катурнете
въпрос;" и духовенството от всич без да се накичат с името „социа ми към дела, — станаха именно от днешния строй, ето защо другари
ки религии не остава по-назад от листи" никога не биха стигнали до тоз тип социалисти и комунисти, на труда, ваш дълг е да дойдете
тях н обявява, че истинския социа това, да се изкачат по стъпалата на които в тъзи си статия П. Кропот при нас, момента зи повелява, за
лизъм може да се намери в скута политическата власт. Те значи треб кин бичува, и Кропоткин, и Плеха едно като класа да поведем обща
на християнската черква.
ваше да намерят едно средство; за нов и Брешко Брешковска, през революционна борба за тържество
_____
На късо, всички, всички са соци да бъдат приети в редовете на со време на империалистическата вой- то на комунизма.
алисти! Кожодери, които пресмет- циалистическото , движение, без да - нр седнаха на кончето , на Англоват с поскъпването^ на хлеба, да ку възприемат неговите принципи. Оне Французкия империализм, а при поЦ. И. К. апелира кжм всички
пят накити на жените си, капитали зи, които разбраха, че най-добрия рива на Руския пролетариат за со организации, групи и отделни
сти, които ост_аат своите работнич начин за борба против социализма, циална революция, — седнаха в ко
ки да измрат от охтика и децата е този, да се навлезе в неговите ре ша не временното правителство на другари, да усилят ежбиранеот недостатъчно хранене; социал-де дове, да се корумпират неговите Керенски заедно с които и бяха ис- то фонд „Работниц. Искра".
мократически иинистри и шефове принципи, да се отправи неговата хвърлени на бунището. И писаното А всички абонати да си из
на полиция и т. н., които хвърлят деятелност в фалшиви пътища, уп
Я аК
ЧесТ0 и д а с
ВДРжа- не платят абонамента. Тжй като
в затвора и осъждат на смърт бор- ражниха един натиск в това на т Л 1 °
ща
верни
и
поучителни
пролетария- вестника се намира в парично
гците и проповедниците на свобода правление.
М
Т
ТрЯб
Ва
Д
а
с е отна
та и социалната експроприяция. Стра
За нещастие намериха се социа катГк
ъ попа,
пп;я които
"
"*. затруднение. Нека изпжлним
като
къ
казал:
слушай
жарите, коитр арестуват ; такива и листи, това ще рече, такива, които
пролетарския си джлг и ие
КОето ви Г0В
-ги изтезават; народни представите някога беха социалисти, които има Гне
T^TI™
°Ва
°РЯ. допуснем единствения страж
а
не
това
що
върша.
Коопоткт
ли,; коитон-всеки ден в парламента ха желанието да обединят около се
и будител на комунистическо
..тъпчат с краката.си. социализма и бе си само повече хора и искаха от идиолога творец н а а н а р х о С м ™
то
сжзнание всред работниВ
В
РИеТ0
Н
а
е
У
уреждат гешевтите. на •'• господству новите пришълци да заявят само, се с ъмии въВ
ията
се съмии ; във верносттаР ьолюц
на мъгля
•честно™ пц заглжхне.

едно с всичката й класова злоба.
III. Че държавата, като бържуазен
институт за господство к диктатура
над пролетариата, е изгнила и раз
рушена, материалните елементи ико
номически, производствени и финан
сови сили в нея са изчерпани и
пресъхнали, че буржуазията нема
икономическа база за политически
нормален сгабититет и че нейните
груби сили и методи на потисничество освен, че не може да я спасят,
но даже и при желание да ги не
прилага, в силата на историческата
необходимост, тя ще прибега към
тех, като последно средство, чрез
; което ще подклажда граждански вой
ни и стълкновения, които ще дока
рат по-скорошната нейна гибел. IV.
Че ние като пролетарият, предназ
начена класа от историята, не само
да наследим буржуазията, но и да
я погребем с всичките злочестини,
които носи капитализма: войни, ка
тастрофи, глад, мизерия и пр. и чрез
диктатурата на пролетарията да из
викаме человеството на нова исто
рическа ера, ерата на комунистиче
ското омщество, — никога нема да
се откажем от своите идеи и исто
рически права и най-малко сме наклонни, да поддържаме, крепим и
подпомагаме на умирающий буржуа
зен строй. Ето защо ние заявяваме,
че като доблестни синове на своята
страдающа и боряща се работниче
ска класа — извикана даизведечеловечеството на нов светъл път —
нема да се съгласим никога, ни да
говорим, ни пишем, ни дей
ствуваме—тъй, както се иска нг
буржуазията и нейните власти, а ще
правим това което е необходимо за
пролетарията.
Днешното буржуазно правителст
во разделя обществото • на два ла
гера, буржуазен господствующ сби
лата с на миналото — насилието, и
работнически потиснат и онеправдан
действующи с силата нанастоящето
е. верата в бъдащето и правдата и
ние сме в него и с него ще жи; веем и с него умрем, в неговите бор
би, с достойнство.

: Буржуата-еоцшиети.

ващата класа, всички, всички вър
шат това само, за да ускорят „тър
жеството на'социализма."
, ч'.

