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לעקציע ערשטע

רעװאלוציע פראנצױױשע גרויםע די
(1789-99)

I.

 אלטע די און אנטװיסלונג קאפיטאליסטישע
אדדנונג פעאדאלע

 דיפראנצוי־ _ ג״םטלעכע. און אריסטאקראטיע — האנדל. פון אנטװיקלונג די
 מלאכות) (בעלי מייםטער — גרופירונגען. פארשיידענע אירע און בורזשואזיע זישע

 בורזשואזע — פאיק דעם פון אװאנגארד אלם בוזשואזיע די — ארבעטער. און
 אי־ קאמוניםטישער פון אנהויבן — יארהונדערט אנצנטן דעם פון אידעאלאגיע

דעאלאגיע.
.II

a דעװאלוציע בורזשואזע די יי ״י
ר .1 ע ר ד ע ט ש ר : ע ד א י ר ע  גרוים־בור־ דער פון רעװאלוציע די פ

 — רעװאיוציע. דער פון אנהייב ביים נויט עקאנאמישע _ ).1789*92( זשואזיע
1789 ,4 אויגוםט און 14 יולי — (שטאנדן־צוזאמענפאר). עטאט־זשענעראל דער

 קאנםטי־ די _ פארזאמלונג. נאציאגאלער דער פון פאליטיק כאציאל־עקאנאמישע די
 שחיטה די — מענטשן. פוןץדעם רעכט די װעגן דעקלאראציע די און 1791 פון טוציע
פראנקרייך. אין בירגער־קריג דער — .1791 ,17 יולי מארם־פעלד, דעס אויף

ר .2 ע ר ד ע ט י י װ : צ ד א י ר ע און רעװאלוציע — יאקאבינער די פ
 — .1792 אויגוםט׳ טן10 דעם טוליעריעו די שטורמען דאס _ ).1792*4( דיקטאטור

 טז2 ביז ,1792 סעפטעמבער _ יאקאבינער. און זשיראנדיסטן _ קאכװענשאן. ד•
 די _ .1793 פון קאנסטיטוציע די און ׳אקאבינער ד< פון זיג דער _ .1793 ױני,

 דאה _ יא־אבינער. די צװישן קאמפן פראקציאנעלע _ דיקטאטור. רעװאלוציאנערע
).1794 טערמידאר, טער9( ראבעספיער פון פאלן

ר .3 ע ר ד ע ט י ר : ד ד א י ר ע —).1795*99( רעפובליק בורזשואזע די פ
״גל״כע״. די פון פארשװערונג די און באבעןג _ טערמידאר פון קאנװעגשאן די

III.

רעװאלוציע פראנצױזישער דעד פון ציעס)לער די
:מעטאדע דער װעגן װערמער פאר א

 פראגצויזישער גרויםער דער פון געשיבטע די שטודירן אן הויבט װאם יעדערער,
 פאלגנדיקע די אוץ־ אויפטערקזאמקײט זיין װענדן הויפטזעכלעך דארף רעװאלוציע,

:וונקטן
רעװאלוציע־יארן. די פון קלאסן־־אמף דעם אין הויפט־שטופן רי .1



 די װאס פאליטיק, עקאנאמישער און סאציאלער דער פון כאראקטער דער .2
געפירט. האט בורזשואזיע מאכטהאבגדיקע דעמאלטיקע

 ארגא• די טאכט, געװאונען האט קליין־בירגערטום דאם אזוי װי אופן דער .3
 עקאנאמישע און םאציאלע די און אגגעגומען, האט ער װאס פארמען, ניזאציאנעלע
״ן פון געזעצגעבונג רעגירונג. רעװאלוציאגערער ז

קלײךבירגערטום. דעם פון פאלן דעם פון אורזאנן די .4
 דער נאך געקומען איז װאס רעאקציע, בורזשואזער דער פון כאראקטער דער .5

דיקטאטור. רעװאלוציאנערער
 איז װאס װיםנשאפט, היםטארישער פון צוױיג ספעציעלן א איצט האבן מיר

 איז רעװאלוציע דער פון געשיכטע די רעװאלוציע. פראנצויזישער דער געװידמעט
 אנהייב אין אנדערע און טיער, (מיניע, ליבעראלן פון געװארן געשריבן צוערשט

 און בלאנק (לואיס דעמאקראטן און ראדיקאלן פון יארהוגדערט), טן18 דעם םון
 און קאנסערװאטױון פון שפעטער יארהונדערט), טן19 פון מיטן אין סישעלע,

 טן19 פון סוןז ב״ם אלארד, (פ. ליבעראלן פון װידער און (טען), רעאקציאנערן
װ.). אז. א. קונאװ קראפאטקין, (זשארעס, םאציאליםטן פון לםוןע און יארהונדערט),

 שטודירן מאם מערב־אייראפע, אין גרופע װיכטיקםטער םאמע דער פון פירער דער
 פראפעםאר פראנצויזישער דער איז רעװאלוציע, פראנצויזישע גרויםע די איצט

״ל דערפאר, אינטערעםאנט איז גרופע די אט מאטיע.  םאציאלע די באזירט זי װ
 פון פראטאקאלן די פון בלויז ניט רעװאלוציע דער פון געשיכטע עקאנאמישע און

 פארלא־ די צװישן קאמפן די מיט בלויז ניט אפ זיך גיט זי און פארלאמענטן, די
 ארבעטם־מענטשן די פון געשיכטע דער מיט אויך נאר גרופן, פאליטישע מעגטארישע

 ניט פונדעםטװעגן שטעלט גרופע די גלײכקײט; עקאנאםישער פאר קאמןז זייער און
שולע. שטרענג־מארקסיםטישע ק״ן זיך מיט פאר

 פראנקריױ׳ (אויסער לאנד אנדער איז ניט װעלכן אין װי מער רוסלאנד, אין
 רעװאלוציע. דער צו אינטערעס םפעציעלן א ארויסגעװיזז מען האט זיך), פארשטייט
 עקאנא־ די אונטערזוכן צו געװארן געגרינדעט זייגען שטודיר־קר״זלעך םפעציעלע

 װערק (די פויערטום דעם פון געשיכטע די רעװאלוציע. דער פון געשיכטע מישע
 ארבעטער־קלאם דעם פון געשיכטע די קאװאלעװםקי), לוטשיסקי, קארעיעװ, פון

 בורזשואזע און ליבעראלן געװען אלע נמעט זיינען היםטאריקער די אט (טארלע).
״ האבן װערק זײערע אין דעמאקראטן.  פװ געשיכטע עקאנאמישע די אפגעטײלט ז
 פון געשיכטע עקאנאמישע די אפמיט״לט זײ האבן װערק זייערע אין דעמאקראטן.

 מאדקסיזם, אנטקעגן קלאםן־קאמף; איר פון געשיכטע דער פון רעװאלוציע דער
 נאך ערשט און. עקאנאמיזם. ״װאולגארן״ פון סארט א װערק זײערע פאר שטעלן

 שולע מארקםיסטישע שטרענג א רוםלאנד אין אויפגעקומען איז 1917 אקטאבער
 טן18 דעם פון סוף ב״ם בורזשואזיע דער פון רעװאלוציע םאציאלע די שטודירן צו

 דער אין ארבעטער־מאםן די און קלײן־בירגערטום דעם פון ראלע די יארהונדערט,
 רעװא״ איגטערנאציאנאלע די פון אנטװיקלונג די פארשט״ן צו בכדי רעװאלוציע,

פראלעטאריאט. דעם פון לוציעס
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רעװאלוציע פדאנצויזישע גדויסע די
 ענדגילטיק איז מלוכה פארלאמענטארי׳עע בורזשואזע 'צןאדערנע די

 רעם פון העלפט צװייטער דער אי; געװארן באפעסטיקט און געגרינדעט
 אירע זײנען קאנטינענט אייראפײאי׳שן אויפן אבער יארהונדערט. נײנצנטן

 רעװאלוצ־ע פראנצויזי׳טער גרויםער דער אין געװארן געאײגט פונדאמענטן
 דער פון רעװאלוציע םאציאלע די יארהונדערט, טן18 דעם פון םוף בײם

 אקטאבער ביז אז זאגן, צו ריכטיק זײער ם׳איז בורזשואזיע. פראנצויזיישער
 גע׳עיכטע טענט׳טיעכער דער אין ׳פארגעקומען גיט קײנטאל נ^ך ״איז 1917

 רעװאלױ פראנצױזי׳שע די װי פאםירונג, װײט־גרייכנדיחערע אדן גרעסערע א
 אור־ אירע יצויט ס״ זי, איז רעװאלוציע, רוסישע די װי (טאקעװיל). ציע״
פאסירונו״ ״נאציאנאלע״ א בילוז געװען ניט רעזולטאטן, אירע לויט םיי זאב;,

 פע^דאליזם דער װען געװארן, געבוירן איז געזעלשאפט בורז׳שואזע די
 ענד־ דעם באצייכנט האט רעװאאוציע בורזיטואזע די געהערשט. נאך האט

 װאס געזעאשאפט־ארדנוע, טיטראאטעראעכער דער פון צוזאטענברוך נילטיק;
 אנטװיקאונג, אינדוםטריעאער דער דורך טויט צום פארמ׳טפט געװארן איז
 טן18 פון םוח צום אײראפע. גאנין איבער נאר פראנקרײך, אין נאר ניט

 העכםט־ די פאא קײן פאר געװען ניט פראנקרײך אבער איז יארהונדערט
 איז הינזיכט דער אין אייר^פע'; אין מאוכה קאפיטאאיםט״טע אנטוױקאטע

 ׳שנעא־ רי האט ענגאאנד אין ענגאאנד. פון הינטער׳שטעאיקער װייט געװען זי
 אײנצופיח רעגירונג דער געצװאועען אנטוױקאונג קאפיטאאיםטי׳טער פון קײט

 דורכ־ האט װאם בורז׳טואזיע, דער פון אינטערעסן די אי; ענדערונגען צאא א
 ).1648( יארהונדערט טן17 ־עם אין רעװאאוציע װירקאעכע איר געפירט

 יאד 150 מיט חגװאאוציע א פאר׳עפארט ענגאאנד האט דעם דאנק א באויז און
 אנטװיקלט צוער׳טט קאפיטאליזם דער זיך האט דייט׳טלאנד אין ׳שפעטער.

 אירע ארױםגעשטעיט בורז׳טואזיע די האט דעריבער און לאנגזאם, זייער
 זיינען פראנקרייך אין נאר אופן. בא׳שײרענעם א אױף באויז ׳פארערונגען

 און פראדוקציע־קרעפטן רי פון אנטװיקלונג דער צװי־שן װידער׳טפרובן די
 די און זײט. איין פון געזעל׳שאפט, קאפיטאליםטײשער ־ער פון װאוקם דעם

 פ'ן טאוכה׳ פעאדאלער אבסאלוטיםטי׳טער דער פון באציאונגעז פאליטי׳שע
 בלויז װערן געאייזט געקענט האבן זײ אז גרוים, אזוי געװען צװײטעה דער

 םטן20 דעם אין רעװאלוציע פראלעטארי׳שע די װי רעװאאוציע. א דורך
 י^ר־ טן18 פון סוף בײם רעװאאוציע בורזשואזע די זיך האט יארהונדערט,

 קאפיטאליםטי״•; העכםט־אנטװיקלטן םאכיע דעם אין ניט אנגעהויבן, הונדערט
אנ־ באגוצז צו םארגעשטעלט, זיך מיט האט װאס לאנד, דעם אין נאר י
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 אלטער דער פון קײט״ דער אין רינג שװאכסטן ״דעפ װערטער, לענינ׳ם
 געװען היסטאריש זיינען זען, װעלז מיר .װי ארדנונג. נעזעלשאפטלעכער

 רעװאלוציאןע־ דער פאר באדינגונגען גינםטיקםטע םאמע די פראנקר״ך אין
ארדנונג. אלטער דער פון שטירצונג רער

I.

ארדנונג אלטע די און אנטוױקלונג קאפיטאליםטישע

יפראנק־ שױן איז יארהונדערט טן18 דעם פון העלפט צװייטער דער אין
 איז זי ;נאטור־װירטשאפט פון לאנד א בלויז אינגאנצן געװען ניט רייך
 ז־ך האט קאפיטאליזם שטאט. רייךפעאדאלער קײן געװען ניס מער שוין
 פאר־ רי פון איבערבלייבעכצן די נאר אנטװיקלעז. צו אנגעהױבן געהאט שוין

 עקאנאמישע די געשטערט האבן באציאונגען פאליטישע קאפ־טאליםטישע
 רעזש־ם אלטץ דעם פון קרעםטן הערשנדיסע די פראנקרייך. פון אנטװיקלונג

 פון אנטװיקלונג־מעגלעכקײטן די פולשטענדיק אויםנוצן געלאזן ניט האבן
 די אויףי אונדז װייזט דאם אינדוםטריע. און האנדל לאנדװירטשאפט, דער

 פראנק־ אין אומפארמיידלעך. רעװאלוציע די געמאכט האבן װאם אורזאכן,
 אינ־ אן פאר באדינגונגען די עקזיםטירט שוין האבן ענגלאנד, אין װי רייך,

 דאכ מאשין. דער פון טריאומף דעם פאר טראנספארטאציע, דוםטריעלער
 א־ז אינדוםטריע דער אין מאשינעריע פון איבערװעלטיקונג און אנקומען
 רי אויף געקוסט ניט דערשיינוננען, דיזעלבע פון געװארן באגלײט אומעטום

 פארשײ־ די פון רעזולטאט א זיינען װעלכע אײננטיטלעכקייטן, באזונדערע
לאנד. יעדן פון געשיכטעס עקאנאמישע און םאציאלע דענע

האנדל פון אנטװיקלונג די

 װעלכן אין פויערים־לאנד, א געװען פראנקרײך איז רעװאלוציע דער ערב
 איז מלוכה די ה״םט, ראם באדינגונגען. פעאדאלע די געהערשט האבן עס

 אמװײניסםטנם קלער.. דעם און (אדעליקע) נאבלל״ט די פון געװארן רעגירט
 זיינען עם און לאנד׳ אױף געלעבט האט באפעלקערוע דער פון פראצענט 92

 באפעל־ א געהאט האט פאריז שטעט. גרױיםע װירחלעך וױיניק ז״ער נעװען
 נאר איינװאוינער. 135,000 פארמאגט האט לייאנם ,600,000 פון קערונג

 געװען שוין זיינען שטעט, די אין װי געגנטן, לאנדװירטשאפטלעכע די אין
 אינדוםטריע קאפיטאליםטישע אנטװי?לען העלפן װאס באדינגונגען, נעוױםע

 גאנץ איז רעװאלוציע דער פאר יארצענדליקער לעצטע רי אין האנדל. און
 1716 צװישן פראנקרייך. אין אנטוױקלונג עקאנאמישע די געגאנגען שנעל

 ;׳םארגרעםערט אומגעהויער האנרל אױםלענדישער דער זיך האט 1788 און
 מיליאן 214.8 באטראפן ער האט 1720 ביז 1717 פון פעריאד דעם םאר

פע־ פארן װאם צייט דער אין פראנה), פראנצויזישער אלטער (אן לױוערם
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 ;ציווערם טיליאן 1,011.6 יאטראפן ער האט 1788 ביז 1784 פון ריאד
 אויך פראדוקטן אינדוםטריעלע םון עקםפארט דער זיך האט נלײכצײטיק

 ל• 789 אין מיליאן 133 ביז 1716 אין לױוערם מיליאן 45 פון פארגרעסערט
 באשטאנען איז עהםפארט דעם פון 5טײ גרעםטער רער אז קלאר, אבער ם׳איז

פראדוקטן. אגריקולטורעלע פון
 געשפילט פראנקרײך פון האנדל־צענטערם די האבן צײט יענער אין

 ‘םי לאנד׳ רעם פוץ צעבן עקאנאמישן דעם אין ם״ ראלע, װיכטיקע זײער א
 טען האט פעלקער אלע פון פאנען די האנדל. אינטערנאציאנאלן דעם אין

 פאי־ בלויז ניט שפייכלער, אלס געדינט האט װאם מארסעל, אין זען געקענט
 אויך איז טארםעל ים. מיטללענדישן דעם פון ברעג־געביט צענטראלן דעם

 ;פאבריקאטן פון םארטן פארשידנארטיקםטע די פאר צענטער א געװען
 פעל׳ זייד, און געװאנט פארב;, און זייףז געװארן פראדוצירט איז דארטן

 דע־ זײנען פראנקרײך אין שטעט אנדערע צאל א און טארםעל װ. אז. א.
 װיכטיהע װי גוט אזוי טעטיקײט אינדוםטריעלער פון צענטערם געװען ריבער

האנדלס־פונקטן.
שטערונגען. גרויםע באגעגנט האנדל דער ה^.ט גופא לאנר אין ^בער

 איז לאנר גאנצע דאם טארק. פרייער קײן נעװען ניט איז צײט יענער אין
 פארשירענע און געזעצן פארשידענע מיט פראװינצן אין צעטײלט געװען

 טאריוי־שטײער; הויכע צאלן געטוזט האט מען אינםטיטוציעם. פאליטישע
 האנדל דער צװײטער. דער אין פראוױניז איין פון םחורה ארױםפירן ב״ם

 צום אנטװיקלט. שװאך זייער געװען דערפאר איז פראװינצן די צװישן
 נארםאנדיע קײן ארלעאנם פון .ווייז טראנםפארטירטן דעם פאר ביישפיל,

 בא־ רעם דערגרייכט האט ער ביז אז שטייערן, אזויפיל געצאלט טען האט
 שװע־ םפעציעל אזויפיל. מאל צװאנציק געקאםט ער האט פלאץ שטימטן

 פארשטײט האבן, שטרויכלונגען די אט תבואה. מיט האנדל דער געװען איז
 גרויס ארױםנערופן און קאפיטאליזם פון אנטוױקלונג דער געשטערט זיך,

קלאם. קאפיטאליםטישן אויפקומענדיקן דעם צװישן אומצופרידנקייט
 װידערשפרוכן דיזעלבע גװען זיינען לאנדװירטשאפט דער אין אויך

 װאקםנדיקער דער פון באדערפענישן די און באציאונגען פעאדאלע די צװישן
 אין באדן דעם פון באזיץ דער איז געזעצלעך װירטשאפט. קאפיטאליםטישער

 כע־ — דײטשלאנד אין װי מאם נרעםערער א איז אפילו נאך — פראנקרייך
 פריץ״. א אן ערד קײן ״ניטא :געזעץ פעאדאלז אלטן דעם אונטערװארפן װען
 אױבער־הערשנדיקן אן אן באדן, פון אייגנטום פרױואט אומבאשרענקטע ד^ס

דערשײנונג. זעלטענע א געװען איז יאראן,
 פעאדאלער דער אונטער געװארן געהאלטן איז באדן איבעריקער דער
 פארפליכטונגען געװיסע פאר האט פריץ גרויםער דער װעלכער לויט כיםטעם,

 גע־ פלעגן װעלכע אנדערע, באדן פון געניםן און באנוצן געצאזן צינזן, און
 פאר־ זײ און שטיקער קלענערע נאך אין באדן דעם װידעד צעטײלן װײנטלעך

יארהונ־ פון טשך אין איז אויפן אזא אויח פויערים־באטראקעם. צו דינגען
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 געהאס האט ערד שטיקל יעדעס הירארכיע. גאנצע א אױסגעװאקסן דערטער
 געקאנט ניט האט פױער דער כאפטע. גאנצע א נאר באלעבאס, אײן נ־ט

 ער און ;אייגנטימער אמתער איר געװען ניט איז ער ;ערד זײן אױפגעבן
 אי די פארסויפן בײם באגרעניצונגען צאל א פון געליטן ױײטער נאר תאט

 ביישפיל, צום צינזן. פארשידענע די אפצאלן נאכץ פראדוקטן בערגעבליבענע
 ברײנגעז צו רעכט א געהאט האט (פארמעגן) מאיאנטעק דעם פון פריץ דער

 פריער װאכן צאל א מיט קארן, אדער װײן װי פראדוקםן, זיינע מארק אויפן
פויער. דער אײדער

 פיר צװישן פארטײלט געװען איז פראנקרײך אין לאנד־באזיץ דער
 האט װאה ענגלענדער, א; יאננ, ארטור פון באריכט דעם לױט הויפט־גרופעם.

 קלײנע פון אײגנטימער )1 געװען זיינעז ,1787־9 אין פראנקר״ך בארײזט
 פעא* )3 ;געלט־צינזן צאלן װאם (ארענדאטארן), טענענטם )2 ;װירטשאפטן

 גע״ צוערשט זײנען װאם וױרטשאפטן, פון קולטױױרער )4 ;באראנען דאלע
 ריי־ צו אפגעלאזן וױדער זײ שפעטער נאר געלט־צינזן, פאר געװארן דונגען
 אדער העלפט א צינזן אלם צאלן םאעגן װעלבע פויערים׳ ארעטערע און כערע

 (שײר־ האלבע־טענענטס אזויגרופענע די — גערעטענישן זייערע פון דריטל
 צאל. אין גרוים זייער געװען םפעציעיל איז נרופע לעצטע די קראפערם).

 דעם פון שטארקײט די אונז באװײזט םיםטעם דער פון פארשפר״טקײט די
 זײנע אין יארהונדערט. טן18 דעם פון םוױ בײם ׳פראנקרײך אין פעאדאליזם

:יאנג ארטור שרײבט רײזע־נאטיצן

געפויע; איך האב בערן, און גאראן דעם אויף עלזאם, פלאנדערם, ״אין
 אויך זײנען ברעטאן באס אין און אומשטענדן... קאמפארטאבעלע אין םך א

 אױ־ און ארעם זײ זײנען אלגעמײן אין נאר נגידים, באװאוםטע םך א פאראן
 קליי־ זייערע פון צוטײלונג צעפיצלטער דער פון מערםטנס קוטט װאם צרות׳

 טײל דערבייאיקן דעם אי; און לארעין אין קינדער. אילע צװישן פארמם נע
 געז/גן. האב איך נויט. או; רחקות גרעסטער דער אין זיי אעבן שאמפעין פון

 שטופע, אזא צו געװארן דערפירט איז צוטײלונג די װי איינמאל, װי מער
 פוס צען פון קרייז א אין געשטאנען איז װאם פרוכט־בוים, איינציקער אן אז

 א פון לאגע יאקאלע די און פארם, א אלם פאררעכנט געװען איז באדץ,
באזיץ.״ דעם דורך אנטשידן געװארן איז פאמיריע
 ז״נען זײ ;ערד גענוג ניט פון באויז ניט יטן5געי האבן פויערים די

 איז ערגםטער דער װעלכע פון שטײערן, צאל א דורך געװארן אונטערדריהט
 װי אזויפיל באטראפן האבן שטײערן די זאלץ. אויױ שטייער דער געװען

 פרױױלע־ די װאם צײט דער אין נערעטעניש, גאנצער דער פון צװיי־דריטא
 פון באפרײט געװען זיינען — קלער דער און נאבללײט די — קלאםן גירטע
 ארבעטן װי צינזן, פעאדאלע אזעלכע חוץ א שטייערן. מערםטע די צאלן
 פויער דער איז ארמיי, דער אין דינען און פערר־שטאלן די אין װעגן, די אויף»

 ער בײשפיל, צום געזעצן. שענדלעכםטע די דורך געװארן אונטעררריקט
פעלדער זײנע צעטראמפלען װאס ח־ות, װילדע די טויטז געטארט ניט האט
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 פארניכסן און — פאויםן מיס אחמצוימען געט־ארט ניט האט ער װעלכע —
גערעטענישן. יי

(גײםטלענע) קלער און אריםטאקדאטײע

 ניט האט אריםטאקראטיע, רי דא:ד, דעם פון שטאנד דאטינירנדיקער דער
 זײ מיליאן. 26 ארום פון באפעלקערוע א אויףי 147.000 װי טער געצ״לט

 נאציאנאלן גאנצן דעם פון פינפטל א אמװייניקםטנם פארברויכט אבער האבן
 פון פערטא דרײ פון באזיצער די געװען קעניג, מיטן צוזאמען און, אײנלןונפט

 — גרופעם עטלעכע אין צעטיילט געװען זײנען נאבללײט די באדן. גאנצן
 פאסטנס פירנדיקע אלע פארנוטען האבן זײ פעאדאלן. באאמטע, ר־כטער,

 געהאלט יערלעכ; א געקראגן האבן ארמיי־אפיציח די מלוכה. דער א־ן
 סאלדאטן, 145,000 די פון מער מיליאן צװײ מיט — ליװערם מיליאן 46 פון

או־מיי. די צוזאמענגעשטעלט האבן װאם
 פון מאםע גרויםע די קאנטראלירט האט װאם שטאנד, צװײטער דער

 צוזא־ דער גייםטלעכע. 130,000 ארום פון באשטאנען איז פויערטום, דעם
 פארשידנארטירן א פון זיך, פארשטײט געװען, איז גרופע דער פון טענשטעל

 ראדן פראנצויזישן פון פערטל א ארום — מעכטיק עקאנאכױש ;כאראקטער
 אוי־ די פון א״נקונפט יערלעכער דער האט — קירכע דער צו געהערט האט

 הונ־ באטראפן בישאפן, און קארדינאלז די פון גלחים, רי פון טײיצן בערשטע
״ צװישן לױוערם. טויזנטער דערטער  מיס דארוײגלחים, ארעמע די און ז

 תהום. גרויםער א געװען איז יאר, א ליװערם 800 ארום פון איינקונפט אן
 האט שטאנד, א אלם גענומע;, גאנצן אין גייסטלעכע) (די קלער דער נאר

\ פויערים. ארעמע פון מאםן די איבער געהערשט
 אונטערװארפן געװען זיינען װאם פױערים, מיליאן פופצן די צװישן

 צאל א אונטערשײדן. גרויסע געװען זײנען קירכע, דער און נאבללײט די
 אין פאקטיש געלעבט הייםט, ראם — פאראבקעם געװען אלץ נאך זיינען

 געזעץ דעם אונטערװארפן געװען איז ערד זייער שקלאיפערײ־באדינגונגען.
 פון אײגנטום אוטבאשרענקטע דאם געװען הייסט, (דאס ״טארטמעין״ פון

 פויער-ים, אזעלכע מיליאן אנדערהאלבן ארום געװען זיינען עס קירך). דער
באדן. ?ירכלעכן אויף גערעבט האבן װאם אלע, פאקטיש

 דאלח אין אנטװיקלונג קאפיטאליסטישער דער פון רעזולטאט א אלם
 דער — מיטעלע רײכע, אויף איינטײלן אנגעהויבן פויערים די זיך האבן

 ארבעטער לאנדוױרטשאפטלעכע װי גוט אזוי ארעכזע, און — טייל גרעםטער
 אלס קלאם. גרויםן זײער קײן געבילדעט ניט נאך האבן װאס (באטראקעם),

 גרויסע א האט גערעטענישן, שלעכטע און שטײערן שװערע פון רעזולטאט א
 געלעגן איז באדן דעם פון דריטל א און לאנה דאס אויפגעגעבן פויערים צאל

 זיך אדער שטעט די אין געלאפן זײנען פויערים רואינירטע רי אט װיםט.
(טרעמפס), װאגאבונדן און בעטלער װי דערפער די איבער ארומנעשלעפט
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אינדוסטריע

 אינדוםטריע פראנצױזישע די האט ערב־רעװא^וציע פון צײט דער אין
 פון ראלע רי שפיילט םוחר דער װאו מאנופאקטור, פון שטויפע די דערגרייכט

 געװען איז פױערים־אינדוםטריע די אינדוסטריע. דער פון אמאניזאטאר אן
 רעװ^וציע דער פאר יאר הונדערט אעצטע די אין פארשפרײט. ברײט זייער
 פארגרעםערט פראדוקציע טעקםטיצ־אינדוםטריע דער פון װערט דער זיך האט
 אינ־ כמעט געװען איז פארגרעםערונג די אזויפיצ פינ^ העכער אויף

 מאנופאהטור. און דארף־אינדוםטריע דער פון אנטװיקצונג דער דאנק א גאנצן
 איז געגנטן געוױםע אין האנטװערקערײ. די געבציט נאך האט שטעט די אין

 למשל. שאכטעם, װי אונטערנעמונגען, גרויםע צאל א געווען אויך דעם חוץ א
”i געשפילט ניט נאך מאשינען ה^בן צייט יענער אין p אין ר$לע װיכטיקע 

״ — װרטשאפט נאציאנא^ער פראנצויזישער דער  אנגע־ ערשט זיך האבן ז
 ע?זיםטירט שוין האבן 1780 יאר צום נאר םצענע. דער אויף באװייזן הויבן

 דער־ טעכנישע מאשינען. פון אײנפירונג דער פאר בארינגונגען נויטיקע די
 קאפי־ פון אנטוױקלונג די אט ׳פארשפרײט. שטופנװײז זיך האבן פינדונגען

 גרויםע די אונז פון פארשטעלן ניט %בער טאר פראדוקציע טאליםטישער
 רעװא^וציע. דער ערב אינדוםטריע פראנצויזישער דער אין װידערשפרוכן
 נ^ד האט שטעט די אין קאפיטאליזם װא?םנדיקן דעם מיט זייט־בײ־זייט
 אינדוסט־ די האנטװערקערײ. ארגאניזירטע די עקזיםטענץ איר פארטגעזעצט

 יןאפיטא^ים־ גאגצע די — אגריקולטור און האנדא אויך װי טעטיקײט, ריעלע
 ארײנמישונג ידער פון געציטן שטארק האט — ?אנד פון אנטװיקצונג טישע

 די פון באפע?ן רי אויף ■פירונכען. פע^דאצע אצערא״ פון און שטאט פון
 רעגי־ צענטראלער דער פון פארטרעטער פראװינציעאע די — אינטענדאנטן

 כלומרשט זיינען זײ װײ׳ל קל״דער, און ?ייװנט קאנפיםקירט מען האט — רונג
 ־' געזעץ. איז ניט כן5װע א פון פארצעצונג א דורך געװארן פאבריצירט

 רעגו־ אלע אפצושאפן געפאדערט שטארק דעריבער האבן אינדוסטריאציםטן
טעטיקײט. עקאנאמישע די שטערן װאם ^אציעם,

בורזשואזיע פראנצױזישע די

 א'! איינגעטײ^ט געװען איז בורזשואזיע פראנצויזישע װאקםנריקע די
 אויםשיצים־ געי^עבט האט בורזשואזיע פינאנציעילע די גרופן. פארשײדענע

 דעם פון רעגירונג דער פון שװאכקייטן פינאנציעלע די אויםנוצן דורן־ לעך
 בור־ אינדוםטריעי!ע און האנדלם די קומט דערנאך ;רעזשים טן5א

 זיך ה*בן פינאנםירן די ק^יין־ביתערטום. ד^ם — ?םוף און זשואזיע;
 שטײער־ פון רא? זײער דורך און שטאט צום הילואות מאכן דורך באר״כערט
 אין ברײנגען זאא רעגירונג די אז געפאדערט, בצויז האבן זײ איינמאנער.

אירע באצאצן צו מצוכה דער צװינגען און פינאנםן נאציאנאלע די ארדנונג
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 גע״ גים דערפון וױיםער זײנען שטאט צום פאדערונגען זײערע ;חובות
 הערשנ־ דעם פון זייט דער אויףי אריבער שנעצ דערםאר זיינען זײ נאנגען.

 ד־ אינגאנצן פארניכטן צו געדראט האט רעװא^וציע די נאר װי קלאם- דיקן
 שטארקסטעד דער בורזשואזיע. דער פון אינטערעםן די אין ארדנונג אלטע
 אינדוסט־ און םוחרים די פון געװארן געשאפן איז בורזשואזיע דער פון טיי^

 װאם נאנטעם, ?ייאנם׳ בארדא, טארםעל, פון קאפיטאליםטן די ריא^יםטן,
 זיינעז און שקילאפךהאנדל און האנדצ קאלאניא^ן דעם פון געװארן רײך זיינען
 הױז־אינדוםט־ און װארשטאטן פאבריהן׳ יפון ארגאניזאטארן די געװארן איצט
 םוחרים די מאכט. צו געשטיגן איז װאם ק?אם, דער געװען איז דאם ריען.

 פון רעשטיצעך די אויםצואװארצ^ען באמיט זיך האין אינדוםטריא^יםטן און
 פון פך א אז אםת, ס׳איז כאטש ;אגריקו^טור און האנד^ אין פעאדאציזם

 ארדנונג. אלטער דער מיט קאטפראמיםן מאכן צו גרייט געװען זיינען זײ
אנד, אויםן מאיאנטקעם אײעעשאפט זיך האבן װאס בורזשויעם, יענע ז ̂י י ו  א

 ראריקאלע קיין געװאאט ניט האבן ?וקסום־ארטיק^ען, פון פאבריצירער רי
 הערשנ־ דעם צװישן געפונען זיך האבן הויפט־קונדן זייערע 5װײ ענדערונג,

 גרויםער דער אין געגאנגען פארילארן זיינען גרופן קלײנע די נאר ; קצאם דיקן
בורזשואזיע. דער פון םאסע

 בורזשואזיע אינרוםטריעלע און סוחרישע רי איז רעװאלוציע דער ביז
 אלם באװאוםט באפעלקערונג, דער םון טײלן יענע פון בראש געשטאנען

 ײ שטאנרן, הערשנדיקע צװײ די לעגן געקעמפט און שטאנד, דריטער דער
 זײ האבן לאמפן זײערע אין נ״םטלעכע. און (אריםטאקראטן) אדע^ילע

 אפ־ געװאצט האט װאם פויערים׳ מאסע גרויםער דער אױוי געשטיצט זיך
 די ק^ײךבירגערטום, שטאטישן דעם אויףי און געזעצן, פעאדאלע די שאפן

 פױערטום דאם — צװיי\קלאםן די אט הענדלער. קצײנע און האנטװערקער
 מערהײט די צוזאמענגעשטעלט האבן — לאײן־בורזשואזיע שטאטישע די און
 דער פון לעגנער גרעםטע די געװען זײנען זײ שטאנד. דריטן דעם פון

 אנדעי איז ניט װעלכער װי שארפער געפיילט האבן זײ 5װײ או־דנונג, אלטער
 געזע^־ עקזיסטירנדיקער רער פון אומבאקװעמ^עכלײטן און ^אםטן די טײיצ

שאפט־ארדנונג.

ארבעטער און מלאכות) (בעלי האנטװערקעד

 קיײנבירגערטום בײם ע^עמענטן (מיאיטאנטע) לעמפערישע םאמע די
 װאקיםנדיקער דער און געזעלן) (?ערךאיגגיצעך, יאהעיצפער די געװען ז״נען

 אידעאצאגיע אײגענער אן מיט קלאם, באזונדערער א אלם ארבעטער־קלאם.
 פרא־ א האט — בורזשואזיע דער צו יצהיפוך — אידײען־װעצט אייגענער און

 דעם פון רעװאאוציע. דער ערב עקזיםטירט ניט פראנקרײך אין ?עטאריאט
 ניט נאך פראלעטאריאט דער האט שטאנדפונקט פאליטישן און עקאנאמישן

פון מערהײט די גרופן־אינטערעםן. אײנגערע זיינע פון טחיצות די צעבראכן
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 הױז־אינדוסטריע; אין ארבעטער פון גאשטאנען איז ארבעטער־קלאם דעם
 (פאכ;). צעכן פארשיידענע די אין באהעלפער פון און מאנופאקטור, און

 אױםערגעװיינלעך געװען זיינען לעבנם־באדינגונגען מאטעריעלע זייערע
:געשריבן האט רעזשים אלטן דעם פון מיניםטער א שלעכט.

 גרויםע א נידעריק, צו ארבעטער די פון שכירות די זיינעז אלגעכזיין ״אין
 היי־ א פון אינטערעםן פרױואטע די צו אױפגעאפערט װערט מענטשן צאל

 פולשטענריק זיינען מארםעל פון קלײדער־פאך דעם אין באהעלפער די פעלע.
אומגלײןלען־". זיינען ״מיר :זאגן זײ װען בארעכטיקט,

 פראנצױזישז א פון שכירות די פון קויףדקראפט די נעמען זאלן מיר אױב
 באשטימט, א צו גלײך אלם יארהונדערט םטן20 פון אנהױב בײם ארבעטער

 אין שבירות די אז פארגלייכן, בײם אויםקומען װעט דעמאלט שפייז, פכום
 שפײז. מאם דער פון העלפט א װי וױיניקער קויפן געקענט האבן 1789
 פאך־ זייערע אין אמאניזירט געװען זיינען באהעלפער די אז אמת, לו׳איז

 קעגנזייטיקע א״גנארטיקע ברודערשאפט;, בעזעאן־ די אין ארגאניזאציעם,
 כאראקטער. ױניאן האלב־טרייד האלב־רעליױעזן, א פון הילח־ארגאניזאציעם

 דעם טיט פארמעםטן צו זיך גענונ שטארק געװען ניט אבער זײנען ױניאנם די
 פאר נאך־ אויםגעבראכן אפט גאנץ זײנען םטרײקם אויך קלאם. בורזשואזן

 מיט געװארן אונטערדריקט זיינען זיי ;לײאנם) אין (װי רעװאלוציע דער
 אפריל אין רעװאלוציע, דער פון שװעל םאטע בײם מיליטער. יפון הילףי דער

 אינ־ דעם פון פאבריקן די פארניכטעט פאריז פון ארבעטער די האב; ,1789
 אפגעזאגט זיך האט װאס ארבעטער, געװעזענער א רעװעילאן׳ דוםטריאליםט

.1788־9 פון װינטערם שװערע די אין שכירות די העכערן צו
 פראנקרי־ך אין לאגע דער װעגן הכל סך קורצן א אונטער ציט מען װען

 ארויפ־ זי האבן װאם אורזאכן, די אנאליזירט מען און רעװאלוציע, דער ערב
:זשארעם׳ן מיט זאגן מיר קענען גערופן,

 אלטער דער קעגן אויפגעשטאנען איז לאנד גאנצע ראס און פויערים ״די
 דערפאי אויך נאר אגריקולטור, און ירידה דער צוליב בלויז ניט ארדנונג,

 אנטװיקלע;. צו זיך קאפיטאליזם רעם נעלאזן ניט האט ארדנונג אלטע די װאס
 רעװא־ פראנצױזישער גרויםער רער פאר הויפט־אורזאך די געװען איז דאם

לוציע״.

מאסן די פון אװאנגאדד דער אלם בורזשואזיע די

 דער אין עלעמענט פירנדיקער דער אלם דערשינען איז בורזשואזיע רי
 םיעי אבבע דעם פון פערזאן דער אין פירער. היםטארישער איר :רעװאלוציע

פראגע: די לאנד צום געשטעלט זי האט
 ביז געװען ער איז װאם אלצרינג. שטאנד? דריטער דער איז ״װאם

עפעם״. ? זײן איצט ער װיל װאם גארנישט. ? איצט
נא:־ פארזיבטיק. זייער אויםגעדריקט דעביאלט נאך זיך האט סיעים
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 פארזוך א געמאכט בורזשואזיע די האט גופא רעװאלוציע דער פון משך אין
 די אפגעהאלטן האט װאס נעזעלשאפט־ארדנונג, אלטע די פארניכטן צו

 ;אלצדינג װערן געװאלט אליין באלד האט זי ; קאפיטאליזם פון אנטוױקלונג
 פון היאו» דער מיט בלויז װערן דערגרייכט געקענט האט ציל דער אט יאר

איבעטער־מאםן. די
 אלס רערשינען בורזשואזיע די איז יארהונדערט טן18 פון םוױ ביים

 טימ ארדנונג אלטער דער קעגן קאמןז דעם אין מאםן די פון אװאנגארד דער
 פראקלאמירט האבן זײ װעלט־פילאסאפיע. נײער א אידײען־װעלט, נייער א
 און רעליגיע פון הערשאפט דער קעגן (שכל), פארנונפט פון ניטשלה די

 דער אין געגלויבט האבן װאס אפטיטיםטן, געװען זיינען זײ ;אבערגלױבן
 דער מענטשהײט. דער םון טוגנט מאראלער דער אין פארטשריט, פון טאכט
 נאטור־געזעצן, פון טעאריע רי נעװען איז פילאםאפיע נײער רער פאר באזים

 פעריאד דעם פון געזעץ דאס געװארן פארשטאנען איז עם װעלכער אונטער
 אומ־ געװען נאך איז גװאלט פון געזעץ דאם װעלכן אין פעאדאליזם, פאר

 אז איבערצײגט, געװען איז בורזשואזיע די מענטשהייט. דער צו באקאנט
 דער נעװען לכתחילה זײנען םיםטעם געזעלשאפטלעכע די און שטאט דער

 געזעל־ א פון רעזולטאט דער מענטשן, צוױשן אפמאך אן פון רעזולטאט
 איז ארדנונג געזעלשאפטלעכע די נאר װי אז און קאנטראקט, שאפטלעכן

 זי־ זײנען בירגעה רי פון באדערפענישז די מיט איינקלאנג אין מער ניט
 ז״ערע אין רעזשים. עקזיסטירנדיקן דעם קעג; אױפצושטײן בארעכטיקט

 בורזשואזיע די איז באראנען, פעאדאלע די פון מאבט די שטירצן צו פארזוכן
 פריי־ פון גערעדט און טאסן ־י צו פר״נטלעך נעװען יארהונדערט טן18 פון

 אן געװען איז בורזשוא דער נאר ברידערלעכסייט. און נלייכה״ט הייט,
 װעלט־אנשױ־ גאנצע זײן באשטימט שוין האט פאקט דער און א״ננטימער,

 ער איז קולטור, בורזשואזער זײן און אײגנטום זיין טיט שטאלץ אונג.
 מאםן, די צו זיך חנדלען זיין אויף נעקוקט ניט אינדיװידואליםט. א; נעװען

 טויזנט״ צען ״אויבערשטע די פון אײנער אלם געפילט פארט זיך ער האט
 דער פאלק. פראםטן דעם און זיך צװישן ליניע שארפע א געצוינן און

 טע־ רעװאלוציאנערער זיין אין האט יארהונדערט ט;18 דעם פון בורזשוא
 םארגאנגנהײט, דער פון רעװאלוציע פון טעאריע זײן פארמולירט טיקייט

געשיכטע.*) רוימישער און נריכישער פון

יארהונדערט אבצנטן פונם אידעאלאגיע בורזשואזע די

 דערלױבן קענען זיך זאלן מיר קורץ צו איז שטודױם איצטיקער אונזער
בור־ פון פארטרעטער פארשײרענע די פון אנאליז אױםפירלעכן אן געבן צו

 אוים־ 192G (ענגלישע באנאפארט״ לואי פון ביומער ״אכטצנטער מארקם, זע *)
.)24 ז. גאבע,
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 אנוױיח באויז קענען מיר יארהונדערט. טן18 דעם אין אידעאצאגיע זשואזער
 ;,א ראצע פראמינענטע א געשפיצט האט װאם דײנקער, א װאצטערן, אויף
 טן18 אין געזעצשאפט דער פון זײסן פינסטערע געוױםע קעגן קאט,? דעם

 דער אין דעםפאטן די איבערצײגן צו געשטרעבט האט ער ;יארהונדעדט
 בורזשואזעי פון אינטערעסן די אין רעפארמען באוױציקן פון נויטיקײט

 עקאנאמישע די ׳פארטראטן האבן װאם פיזיאהראטן, די אוין־ ;אנטװייןצונג
 פרינציפ דעם גוטהײםנדיק פראנקרײך, אין יארהונדערט טן18 פון אידייען

 קינםט־ אצע מיט פארגצייך ״נאטירצעכער״ דער אצם קאנקורענץ פרייער פון
 יאר־ טן18 ךעם פון ״ענציקצאפעדיע״ די קאנטראצן. און רעגוצאציעם צעכע

 (מצאכות)" פאכן און קונםטן וױםנשאפטן, פון ״האנמבוך דער — הונדערט
 עס און װעצט דער פון װיםן אצדאם אינאיינעם ״צענויפגעזאמצט האט —

 פארגאנגענע די פון ארבעט די כדי םיםטעם, אצגעמיינער אן אין קאארדינירט
 און רורות, קומענריקע די פון װערן אויםגענוצט קענען זאצ יארהונדערטער

 זײן קענען זאצן פארשטאנד, זייער פארגרעםערנדיק קינדער, אונדזערע אז
 װ.). א. א. ד׳אצעמבערט, (דידערא, גציקצעך״ מער און טוגנהאפט םער

 — ענציקצאפעדיםטן די — װערק מאנומענטאצן דעם אין מיטארבעטער די
 דעם אין פראנקרייך פון דיינקער בורזשואזע בארימטםטע די געװען זיינען

יארהונדערט. טן18
יארהונ־ דעם אין פארטראטן געװען זײנען װיםנשאפטן פאציטישע די

 ),1689־1755( מאנטעםקיע דײנקער, בורזשואזן גרויםן אנדער אן דורך דערט
 .1748 אין דערשינען איז געזעצן״ פון גײסט ״דער הויפט־װערק װעמעם

 מאנטעםקיע האט הערשאפט, אבםאצוטער פון פאצק דאם באשיצן צו כדי
 עקזערןוטױױג געזעצגעבערישע, אין מצוכדדטאכט די איינצוטײצן פארגעשצאגן

 אוטאפ־ עקזיםטירן געדארפט האט צװייג יעדער ארגאנען. געריכטצ/נכע און
 באגרע־ א אויםאיבן קענעז זאצ זײ פון יעדערער כדי אנ־ערע, די פון היינגיק

צװײ. אנדערע די איבער אײנפצוס נעצטן
 פי־ זיין פארטרעטער. זיינע געהאט אויך האט קציינבירגערטום דאם

 פון טעארעטיקער דער ),1712־78( רוםא זשאק זשאן געװען איז צאםאף
 טן18 דעם פון מענטשן די פארגעשטעצט זיך ה^בן דאם װי דעמאקראטיע,
 (אויבערהער־ פאצקם־םואװעריניטעט פון טעארעטיקער דער יארהונדערט,

 דעש אויףי געװארן געבויט מצוכה־םיםטעם די איז רוםא צױט שאפט).
 א*, און ‘נאנצע׳ א אצם געזעצשאפט דער אפ זיך גיט ״יעדערער אז פרינציפ,
 האט קיינער און אצעמען, פאר דיזעצבע באדינגונגען די זיינעז דעריבער,

 פון װיצן דער אנדערע. פאר שװערער זיי מאכן צו אינטערעם קײן נישט
 געפינען רוםא פון צערן די אין אנטשידנדיק. איז (מערהײס) מאיאריטעט דער
 רום^ צוזאמענגעפצאכטן. אידײען רעאסציאנערע און רעװאצוציאנערע מיר

 צו נאטור״, דער צו ״אומקער אן פון און דעמאקראטיע, פון געטרוימט האט
 װיר־ פארדארבנדיקע די פון ניט נאך װייםן מענטשן װען צײט, גאצדענער א

 געומין איז טעאריע רוםא׳ם שטאט־צעבן. און אינדוםטריע דער פון קונגען
רעװאאו־ גרויםע די ;רעװאצוציע דער פון יארז רי אין װיכטיקייט גחים פון
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 װי באטראכט זיך האבן יארהונדערט אכצנטן דעם פון םוח בײם ציאנערן
ת^מידים. זײנע

אידעאלאגיע קאמוניסטישער א פון אנהױבן די

 פאר־ צאל קליעע א געהאט אויך האט יארהונדערט אכצנטער דער
 גייםטלענן דעם דערמאנען װעלן מיר געדאנק. קאמוניסטישן פון טרעטער
 אנהייפ דעם פון רעװאלוציאנער און קאמוניםט א ),1664־1729( מעםאיער

 צום פארהונגערן געלאזט פרײװיליק זיך האט װאם יארהונדערט, טן18 פון
 פין מאםקע די ארונטערגעריםן ביטער ״טעסטאמענט״ זײן אין און טויס,

 ?ריגערי־ א געװען איז מעםליער ניט־גלײכהײט. די אטאקירט און רעלעיע
 פונדאמענט דער זיין זאל אריעט אז געפאדערט, האט ער אטעאיםט. שער

 1פ* העריטער ״די אז האפנונג, רי אויםגעדריקט און געזעלשאפט, דער פון
פריםטער״• די פון קישקעס די מיט װערן דערװארגן װעאן ערד דער

 פאר־ געװען זײנען אגראר־פראב^עמען ינוגע איר״ען קאטוניסטישע
 ).1709 85( מאילי און )Code de la Nature, 1755(מארעלי דורך טראטן

 באקאנט׳ װייניק זייער איז »טעםטאמענט״ מעםליערם װאס צײט דער אין
 “On Legislation”הויפט־װערין זיין ; פאפולער מער םך א געװען מאבלי איז

 צרית אלע צוגעשריבן האט ער .1776 אין דערשינען איז געזעצגעבונג), (װענן
 י . װי זייט׳ צװייטער דער ׳פון נאה באדן, פון פריװאט־אײגנטום דעם צו

 איז יארהונדערט, אכצנטן דעם פון *) עקװאליטאריאנער די פון מערסטע
 זײנע פון פארװירקלעכונג פו^שטענדיקער דער אויף באשטאנען ניט ער

 הױפטזעבלעך זיך האט פראגקאם פדאקטישע זײן אידעאלן. קאמוניםטישע
די באגרעניצן ?וקםום׳ קעגן טאםמיטלען :רעפארמעם טיט באשעפטיקט

 צײט יענער צו ביז װ. אז. א. פארמאגן, קען אײנער װאם באדן, פון גרוים
 1פי פאים דער אק אױםגעדריקט הויפטזעכלעך קאמוניזם דער זיך האט

 א־ן באדן אויפן רעבט אונױוערסאלע די פעםט שטעלן װאם אגראר־געזעצן,
 יע5פאמי דער אונטער ערד דער פון אייגנטום און אויםנוצונג די באגרענעצן

 טז18 יפוז טעאריע קאמוניםיטישער דער צװי׳טן פארגלייך א םיסטעם.
 אידעאלאגישע די קלאר באווייזט טעאריעס בורזשואזע די טיט יארהונדערט

 ״די צייט. יענער אין לאסp א אלס פראלעטאריאט דעם פון אזיקײט5פ5הי
 הערשנריסן דעט פון אידייען די זיינען צייט יעדער פון איד״ען הער״טנדיקע

 קלאדע א געהאט האט בורזשואזיע די מאניפעסט). (?אמוניםטישער אם"5ק
 ארױםגעשטעלט האט און ארבעטער די איבער םופעריאריטעט איר פון איד״ע

יאד־ טן18 דעם אין ארבעטער־מאםן די אמתן. אײייקע װי איד״ען אירע

 געהאלטן זײ האבן ענגעלם און מארקם גל״כהײט־קאמוניזם. פון אגה״נגער *)
 אויםשליסלעך אידעאלן זײערע ״באזירט האבן װאס קאטוניםטן, פרימיטױוע פאר

גלײכחייט״. פון פאדערונג דער אויף הויפטזעכטלעך ארעו־
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 זייערע אטתן ״א״ביקע״ די קעגן ארויםשטעלן געקענט ניס נ^ך האבן הונדערם
קלאםךאמתן. אײגענע

II.

רעװאלוציע בורזשואזע די

 װעי־ן אײנגעטיילט ?ען רעװאלוציע פראנצױזישער דער פון געשיכטע די
:פעריאדן פאלגנדיקע רי אין

 גרויס־ דער פון העריטאפט דער פון עפאכע די .1792 ביז 1789 פון .1
 אויס־ אן צו קומען געפרואװט רעװאלוציע דער בעת האט װאס בורז׳טואזיע,

 אויד מיצחמרו א פראקלאמירט פרי זייער און ^רדנונג אלטער דער מיט גלײך
מאםן. די

 רעװא־ דער אין .1794 ױלי, סטן27 ביז ,1792 אויגוםט, טז10 פון .2
 םא־ די איז ״רןאנװענ׳טאן״ דער און פארזאמלונג״ ״נאציאנאלער לוציאנערער

 געװארן געפירט איז קאמח ביטערער דער און געװארן געשטירצט גארכיע
 בורז׳טוא־ אינדוםטריעלער און הענדלערי־טער דער פון פארטרעטער די צװישן

 געקדפיעז איז נאכדעם קלײךבורדטואזיע. דער פון פארטרעטער די און זיע
 הער־ די טעראר, פון הער׳טאפט ־י קלייךבורדטואזיע, דער פון דיקטאטור די

 לעצטע די פארניכטעט האט װאם רעגירונג. רעװאלוציאנערער דער פון ׳טאפט
 אין דורכצופיח פארזוך א געםאכט און ארדנונג אלטער דער פון רעשטלעך

גלייכהײט־רעפובליק. א פון אידעאל דעם לעבן
רע־ רעװאלוציאנערער רער פון פאלן נאכז .1799 ביז 1795 פון .3
 װאס רעפויליר״ בורז׳טואזער רער פון עפאכע די אנגעהויבן זיך האט גירונג

 נא־ פון דיקטאטור מיליטערי׳טער בורז׳טואזער דער םיט געענדיקט זיך האט
פאלעאן.

 דער פון געיטיכטע דער פון איפערזיכט קורצן א געבן איצט װעלן מיר
פעריאדן. די ׳פון מ׳טך אין רעװאלוציע

I.

 דער פון רעװאלוציע די :פעדיאד ערשטער דער
1789-92 גרױס־בורזשואזיע,

רעװאלוציע דער פון אנהויב בײם נויט עקאנאמישע

אנטװיק־ קאפיטאליםטי׳טער צװי׳טן אנטאגאניזם פונראמענטאלער דער
 געםילט זיך האט רעגירונגם־פארם פעאדאלער איר און פראנקרײך אין מנג

 יאר יענעם פון װינטער דעפ פון .1783 יאר דעם זינט שטארק באזונדערם
שארפ; א פון געליטן פראנקר״ך האט רעװאלוציע דער פון אנהויב דעם ביז
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 גרויצ: מיט בא׳טרייבן געיעבט דעמאלט האבן װאם די קריזיס. עקאנאמישן
.1789 און 1788 פון אומגערעטענישן שרעקלעכע די

 נעװען ערד די ״איז זײ״ פון איינער שרײבט חדשים״, צװיי ״פאר
 לאנד־ארבעטער, ארבעטער, שטאטישע די אײז. און שניי מיט באדעקט

 די צוליב ארבעטן געקענט ניט האבן פאבריק־ארבעטער און האנטװערקער
 מעז קען באפעלסערונג דער פון נויט די פרעםט... גרויסע אומגעוױינלעכע

״פארשטעלך. קוים זיך
 אז געסלאגט׳ זיך האבן שטעט די אין מענטשן ארעמע און פויערים די

 די צװישן הונגער־בונטן די חױן א ברויט. קריגן צו אומםעגלען־ ם׳איז
 בורזשואזיע. דער פון אומצופרידנהייט די געװארן ?לאר מער אלץ איז טאם;,
 דעם — 1786 פון האנדלם־אפמאך אײנגליש־פראנצױזישן דעם שליםן (נאכן
 פון קאנקורענץ רי שארף זײער פיילן אנגעהייבן זיך האט — אפמאך עדען

 פרױױלעגירטע די פון העגעמאניע די אז פארשטאנען, האבן זײ אײנגלאנד).
 ;,א געװארן געטאן איז דאם װי װערן, געבראכן מוז פראנקרייך אין קלאםן

יארהונדערט. זיבעצנטן דעם אין אײנגלאנד
 מלוכה־ די אין קריזיס א ארויםגערופז האט קריזים עקאגאמישער דער
 רעזולטאט א אלם שאו־פער אלץ געװארן יאר צו יאר פון איז װאם פינאנצ;,

 געהאלטי זיך האבן פינאנץ־מיניםטארן די רעגירונגם־פאליטיק. דער פון
 די שאפן צו בכח געװען ניט איז זײ פון אײנער קײן נאר ;בייטן אײן אין

 באנקראט פון געפאר די בודזשעט־דעפיציט. דעם דעקן אויףז פאנדן נויטיקע
 פינאנץ־ דער נעקער, בשעת ,1781 אין לאנד גאנצן פארן געװארן קלאר איז

 הוצאות די פון םטייטמענט א ניאל ערשטן צום אפגעדרוקט האט טיניםטער,
 לואים פון פינאנץ־מיניםטער שפעטערדיקער דער מלוכה. דער פון הכנות און

 אדער דעפיציט דעם דעןון געקענט ניט אױך האט קאלאן, טן,16 דעם
 האבן אל״ן מלוכדו־חובות די אױױ פראצענטן די שטײערן. נײע אײנפירן

 דעם אין מלוכה־הכנםה. גאנצער דער פון העלפט א כמעט איינגעשלונגען
 אויף פארגרעםערט געהאט שטײערן די שוין זיך האבן יארהונרערט לעצטן

 קעניג דעם בעטן צו געצװאונגען געװען איז קאלאן ליװערם. מיליאן פערציק
 זאלן װאם שטאנדן, פארשיירענע די פון פאדטרעטער פון מיטינג א רופן

 5? פארגעקומע; איז עם פאנדן. נויטיקע די שאפן צו קעניג דעם העלפן
 אריםטא־ פעאדאלער פראנצױזישער דער פון פארטרעטער די מיט מיטינג

 אבער האט ,1787 אין פארגעקוטען איז װאם פארזאמלונג, די אט קראטיע.
 פאנדן. נויטיקע די רעגירונג דער פון רשות אין איבערגעבן געקענט ניט אויך
 דעמאלט מיליארר. האלב א מיט פיר באטראפן שוין האט מלוכה־חוב דער
 ״עטאט־ די אלס באװאוסט קערפערשאפט, אלטע די געװארן פאררופן איז

.1614 זינט פארזאמלונג סײן אפגעהאלטן ניט האט װאם זשענעראר״,

•טטאנדךפארזאםלונג די
 פארטרעטער 1,165 פון פארזאמלונג א געװען איז שטאנד־פארזאמלונג די

די און (דװאריאנעם) אדעליקע די ג״םטיקע, רי ;שטאנרן דרײ די פון
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 אזויפיל מאל צװײ געהאט האט שםאנד דריטער דער (מעשטשאנעס). בירגער
 דעפוטאטן). 600 (ארום אנדערע צװיי די פון יעדערער װי פארטרעטעה

 באלד האט און ,1789 מאי׳ טן5 דעם געװארן געעפנט איז פארזאטלונג ד־
 פינאנצן׳ שאפן פון פראגע דער צו ניט אױפמערקזאמסײט איר געװענדעט

 הערשא־־ט דער פון םוו* א מאכן א־ן קאנםטיטוציע די ענדערן צו אזוי װי נאר
קלאםן. פריװילעגירטע די פון

 דער פון װידערשטאנד דעם איגנארירט האט שטאנד דריטער דער
 פאר־ צו פארטגעזעצט האט ער שטאנדן. פרױוילענירטע די און רעגירונג
 א ה״םט, דאם פארזאטלונג, נאציאנאלער א אין פארזאמלונג די װאנדלען

 די און דיםקוםיע די געמײנזאם פירן שטאנדן דרײ ארע װאו פארזאמלונג,
 אנגענומען איז ,1789 ױני, טן17 דעם יחידים. װי שטימען פארטרעטער

 װעלכער אין שטאנד דריטן פון פארטרעטער די פון רעזאלוציע א מגװארן
:געװארן דערקלערט איז עס

 נאציאנאלע נאמען דער איז יצאגע איצטיפע די אכט אין נעמענדיק
 זײנען װאם םארטרעטעה די 5װײ צוגעפאסטעה אײנציק דער פאחאמצונג

 ראטיפיצירטע געזעצלעכע און עפנטלעכע אײנציקע די זײנען פארזאמלט, ־א
 געשיקט אהער דירעקט זיינען װעאכע באפעלקערונג, דער םון פארטרעטער

פאלק. גאנצן דעם פון געװארן

1789 ,4 אויגוםט און 14 ױלי
ארויכ־ אנטשידנדיקן ערשטן בײם בורזשואזיע די האט אופן אזא אויף

 פונדא־ די נעאייגט געשיכטע פראנצויזישער דער ־פון סצענע דער אױף טריט
 װאלט זי נאר פארטרעטערשאפט. פארלאמענטארישער איר פאר מענטן

 פון אויפשטאנד אן דורך געװארן געשטיצט ניט װאלט זי אויב געזיגט, ניט
 נעי• שטארק פאריז, פון אײנװאױנער די האבן ױלי טן12 דעם מאםן. די

 זייער פון געשטױםן באדינגונגען, פאליטישע און עקאנאמישע די פון טראפן
 אננע־ זיך קעניג׳ דעם פון האנדלונגען קאנטר־רעװאלוציאנערע די און נויט

 -י באםטיליע, די געשטורמט זײ האבן ױלי טן14 דעם באװאפנען. הײבן
 קעניג רעם געמעלדעט מ׳האט װען שטאט. פון צענטער אין ׳פעםטונג־טורמע

 דאך איז דאם ״אבער :אויםגעשריען ער האט באםטיליע, דער פון פאל װעגן
 רעװאילט, קיין ״ניט :געענטפערט ז־מענטש1הוי א אים האט רעװאלט״. א

 רעװאלוציע דער פון גורל דער איז אזוי רעװאלוציע״. א נאר העניג,
 באפעצקערונג דער פון האנדלונג םפאנטאנישער דער דורך געװארן באשלאםן

 װאס דערװאוםט, זיך האבן פויערים די װען װייל דארף. און שטאט אין
 די מיט אפרעכעגען זיך גענומען אויך זײ האבן פאריז, אין זיך טוט עם

פעא־ פארברענט שלעסער, געשטורעמט :לאנד־באזיצער און פריצים גרויםע
 פארפליכטונגען פעאדאלע אלע פון פריי דערקלערט ז.יך און דאקוטענטן דאלע

 געגרינ־ בורזשואזיע ארטיקע די האט שטעט פראװינציעלע די אין צינזן. און
 א ארנאניזירט און באװאפנט זיך שטאט־פארװאלטונגען, אויטאנאמע דעט

גװארדיע. נאציאנאצע
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 דעי איז האט פארזאמצונג נאציאנאצער דער פון מאיאריטעט די
 רעװאלױ דער פון דרוק אונטערן ,1789 אויגוסט, טן4 פון נאכט בארימטער
 פון אפשאפונג די פראקלאמירט לאנד, גאנצן איבערן באװעטנג ציאנערער
 םאמע די פון איינער לאסט;. פע^ראיע און פרױוילעגיעם פעאדאלע

 — ניאראט י^רהונדערט טן18 דעפ פון פובליציםטן פאפולערע בריליאנטענע
 מיט געלעגנהייט דער צו געשריבן האט — פ^לק״ דעם פון פריינט ״דער

:צארן רעװאצוציאנערן
 פון גייםט דעם דורך געװארן דיקטירט איז איבערקערעניש די ״אויב

 האט עס לאנג װי פארגעםן נישט ?יינער טאר װאוילטעטיקייט, ריינער
געקומען״. איז װאוילטעטיקײט די ביז גענומען

רעװאלוציט, דער פון פראגע פונדאמענטאלע די פויערים־פראנע, די
 פראקלאמירט ם׳איז אמת, אויגוםט. טן4 דעם געװארן געלײזט ניט איז

 געװארן געמאכט איז עם נאר יאםטן, פעאדאלע פון באפרײאונג די געװארן
 ז״נען װאם פארפליכטונגען, פעאדאלע פערזענלעכע צװישן אונטערשייד אן

 פעאדאלע אנדערע און (פארגיטיקונג), קאמפענםאציע אן געװארן אפגעשאפט
 געלט. באצאלן נאכן ערשט װערן אפגעשאפט דארפן װאם פארפליכטונגען,

 קאפיטא־ א געװארן באראן פעאדאלער נעכטיקער דער איז אופן אזא אויח
 אלטן זיין פאחואנדלען צו באםיט זיך האט װאם לאנד־באזיצער, ליםטישער
 די רענט־איינקונפט. (ארענדע־געלט) קאפ־טאליםטישן א אין איינקונפט

 אנגע־ ערשט זיך האט פארזאמלונג נאציאנאלע די װי גרינדונגם־פארזאמלונג,
 פויערים־ דער פון לייזונג ראדי?אלע קײן דורבפירן געװאלט ניט האט רופן,

 אי; פאקטארם יענע באז״טיקן געקענט ניט דעריבער ה$ט זי פראבלעם.
 שטופן לעצטע אירע אין רעװאלוציע די געשטופט האבן װעלכע לאמנ, דער
 טן4 פון געזעץ דאם ביז אז געװארן, באשלאםן ם׳איז בירגער־קריג. צום

 אלטע זײערע צאלן פויערים די דארפז קראפט, אין ארײן װעט אויגוםט
 װערטער׳ אנדערע מיט פארפליכטועען. אלטע זייערע אויםפילן און צינזן
 דאה חוץ א רעװאלוציע, דער פאר װי נעװע;, װי געבליבן דערװײצ איז אל׳ן
 הענט. אײגענע זייערע אין זאכן נעמען אנגעהייבן האבן אלײן מאםן די װאם

װעלכע מענטשן, פון אײגנטום ״דאס :דערקלערט 1790 פון דעקרעט א
 פארגאנ־ דעם פאר זײ פון סומט װאם ארענדע־געלט, די באצאלט ניט האבן

 פארקויפן, (עפנטלעך ליציטאציע א אױף װערן פארקויפט ?ענען יאר, גענעם
 זי־ פון װערן געפאדערט ניט זאל ארענדע־געלט די אויב אפילו ״אוקשאן״),

 שטרענקםטע די אנגענומען האט פארזאמלוע די יאר״. הײנטיקן דעם פאר
 דורכפירונג דער קעגנשטעלן זיך געפרואװט האבן פויערים די װען כיטלען,

דעקרעט. דעם פון
 גרינדונגפ־ די האט שטייערן, בנוגע פריװילעגיעם אפשאפן דורך

 צענטל־ דער װייל גײסטלעכע, די פון פריװילעגיעס די צוגעגומען פארזאמלונג
 זײנען קירך־לענדערייען די און נעװארן אפגעשאפט איז (מעשר) אפצאל

מיט צוזאמען לענדערייען, די •<ןט ;?אנפיםקירט אלם געװארן דערקלערט
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 פארװאנדלט זײנען אדעליקע, קאנטר־רעװאלוציאנערע די םון טאיאנטקעס די
 פאר־ זײנען עם וױרטשאפטן װעמעם ערר־פאנד, מאוכה׳ען א אין געװארן

 כדי און פינאנצן נויטיקע די מימ מילופה די באזארגן צו כדי געװארן׳ הױפט
רעװאלוציע. דער צו אײגנטימער נײע די צוצובינדן
 געהאנדלט אוים, קוקט בורזשואזיע, די האט מלוכה׳ איר שאפן באם

 דעס אן געהאלטן זיך האט זי שטײגער. רעװאלוציאנערן געװיםן א אויןז
 דעד יפון געזעצן די עקםפראפריאטארן״. די ״עקספראפריאירן פון לאזונג

 בא־ צו בייגעטראגן םך א האבן לאנד־פארקויף װעגן גרינדונגם־פארזאמלונג
 פון יאר עטלעכע דורכגײן געמוזט ס׳האבן נאר בורזשואזיע. די רייכערן

 זאלן לאםטן, פעאדאלע די פון באפרייט פויערים, די אײדער בירגער־קרינ
 גײםט־ רי פון לענדערײע! די עקםפראפריאירן צו צוטרעטן וױרקלעך קענען
אדעלשטאנד. דעם פון און לעכע

 נאציאנאלער דער פון פאליטיק עקאנאםישע און םאציאלע די
פארזאמלונג

 בורזשואזיע דער פון מיטגלידער די װעלכן דורך מעטאד, א נאך
 אםיעאטן די דורך געװארן געגעבן זײ איז װערן׳ רייך געקענט האבן

 ארוים־ זיינען װאם מלוכה־װעקםלען, געװען זײנען דאס (אםיגנאציעם).
 מיליאן 400 פון םומע א אויוי 1789 דעצעטבער אין געװאח געגעבן

 געװארן צוערשט זיינען און פראנק) פראנצויזישער אלטער (אן ליװערם
 באנד געקויפטער יעדער אײגנטום. גאציאנאלן גאנצן דעם מיט פארזיכערט

 שפעטעױ באדן. םכום געװיםן א צו אייגנטימער דעם בארעכטיקט האט
 זיי האבן אינגיכן און פאפיר־געלט מין א גע,־וארן אסיגנאטן די זײנען

 אנגעהײבן האבן פרײזן די אז מיינט, דאם ;װערם אין פאלן אנגעהייבן
 אינפלאציע דער אט פון פארדינט היפש גאנץ האט בורזשואזיע די און שסײגן

 אפגעדרוקט געהאט שוין מען האט 1794 ארום פאפיר־געלט). רעם (פון
 פראנקס, אדער ליװערם מיליארר אבט פון םוי־ע א אויףי אםיגנאטן אזעלכע

 1796 איז װערט• נאמינעלן זײער פון דריטל איין ביז געפאלן זיינען זײ און
 פון םומע א אויף אםענאטן אזעלכע צירקולאציע אין געװען שוין זיי-נען

מיליארד. 30
 פויעריס די־ אפגעפטרט האט גרינדונגם־פארזאמלונג די װי גאכדעם

 דעד פון אינטערעסן די צו אויפמערקזאמקייט איר געװענדט זי האט פראגע׳
 צעכן די אפגעשאפט האט זי בורזשואזיע. אינדוסטריעלער און םוחרישער

 אונטערצעװארפן זיך ארבעטער־קלאס רעם אױפגעפאדערט און (פאך־כילדעם),
 רע־ די דאנק א בודזשואזיע. דער פון װילן דעם צו געהארכזאם

 האט רעװאלוציע, דער דורך געװארן אײנגעפירט זיינען װאם פארמעם,
 פון םוױ צום לאגע עקאנאטישער דער אין םארבעסערונג א נעמערקט זיך

 אויך םטרײקס דורך האבן ארבעטער די .1791 יאר רעם איז און 1790
גרינדונגם־פארזאמלונג די נאר באדינגונגען. זייערע פארבעסערן געפרואװט
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 האט ׳1791 ױני׳ טן14 דעם באװעגונג. די אפצוהאלטן געאיילט זיך האט
 דעפוטאט דעם פון געװארן פארגעשלאגן איז װאם דעקרעט׳ א ארויסגעגעבן זי
 ארגאניזױץ צו זיך ארבעטער רי פארװערט האט װעלכער טשאפעליע׳ לע
 פאי אורזאך אלם אנגעגעבן האט פארזאםלוע די סטרײקם. פארבאטן און

 אז אויסרײד׳ היפאסריטישן דעם ארבעטער־ארגאניזאציעם די ׳פארניכטן
 מענטשן. אלע פון גאײכהייט דער װעגן פרינציפ דעם פארבראכן װאלטן זײ

:פאלק״ דעם פון ״פריינט דעם אין געשריבן דעם װעגן האט מאראט
 בלוס־זױגער אונדזערע װאס צײט דער אין הונגער פון אױם גייען ״נייר

 פארן פוך׳ אויךז שלאפן װיינען, בעםטע די טרינקעץ פאלאצן׳ אין װאוינען
 פון נאמען דעם אין אפ׳ אפט זיך זאגן און קארעטן׳ גאלדענע אין ארום
 פאר־ א פון פאמיליע דער צו שכירות טאג א צאלן צו רעװאלוציע, דער

ארבעטער״. שטערבלעןײפארװאונדעטן אדער קריפלטן
 הילף זייער אדאנק נאר אז פארשטאנען׳ באלד האבן ארבעטער די

 הארן (אפילס) חפן זייעדע פון איינעם אין געזיגט. רעװאלוציע די האט
״ :געשריבן ז

 פאררוקט זיך רייכע די האבן )1789( 14 ביז 12 ױלי פון טעג די ״אין
 קלאס אייננטומלאזער דעי אז געזען, האבן זײ װען נאר ;קעלערם זײערע אין

 זייערע פון ארויסגעקראכן זיי זײנען רעװאלוציע׳ די דורכגעפירט אליי; :קאט
 אינ־ זייערע אנצוהײבן און ראיאטךמאכער װי אונדז באהאנדלען צו לעכער׳
 ,זי האבן פלעצער׳ קאטפארטאבעלע זייערע אנצוהאלטן כדי ;טריגעם

 זיך זײ האבן נאידעם און עפאלעטץ׳ און אוניפארמס זיך אויף ארויפגעצויגן
אונטערדריקן." פולשטענדיק אונדז געפרואװט און שטארקער דערפילט

רענט די פון דעקל^אראציע די און 1791 פדן קאנםטיטוציע די
מענטיטן פון

 אינםערעכן די אין אלץ געטאן האט װאס פארזאמלונג׳ נאציאנאלע די
 קאסטיטוציע׳ א אױסארבעטן גענומען איצט זיך האט בורזשואזיע׳ דער פון

 פון קאנםטיטוציע די אלם געשיכטע :־ער אין באקאנט געװארן א־ז װעלכע
 די און אקטיװע די גרופן׳ צװײ אין בירגער אלע צעטײלט האט זי .1791

 דער פון טיטנליד א זײן צו דעפוטאטן׳ דערװײלן צו רעכט דאס פאסיװע.
 פאר־ מוניציפאלער דער אין חלק א האנן צו פארװאלטונג׳ נאציאנאלער

 דאם בירגער, אקטיװע די צו בלויז געװארן געגעבן איז װ. א. א. װאלטונג,
 באשטימטן א געצאלט האבן װאם פארמעגנם׳ מיט מענטשן די צו הײסט׳

 וױ װײניקער ניט באטראפן האט װעלכער שטײער׳ דירעקטן הויכן גאנץ און
 געזעץ דעם לויט האט דעם אחוץ ארמגט. טענ דרײ פאר שכירות די

 אדער ערד פארמאגט האט װאס אזעלכער׳ בלויז װערן דערװײלט געקענט
 גאנצער דער איז מיטלען די אט דורך אײגנטום. אוםבאװעגלעכן אנדערן

 יע־ן פון געװארן אויםנעשלאםן בורזשואזיע קלײן די און ארבעטער־קלאם
ארבעטער די פון פראטעםטן די לאנד. דעם פון פארװאלטונג דער אין אנטייל
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 פיז אגיטאציע די אױך װי רעפובליק, דער פון טײלן ארעמערע די און
געהאלפן. נים גאר האבן מאראט׳ן,
 װערס 1791 פון קאנםטיטוציע דער פון קלאםךכאראקטער ענגער דער

 רעכט די פון דעקלאראציע דער מיט איר פארגלײכט מען װען בולטער, נאך
 פארזאמלונג זעלבער דער יפון געװארן גוטגעהייםן איז װאם מענטשן, פון
 בלייבן און גלייך און פרײ געבוירן װערן ״מענטשן :1789 אויגוםט אין

 גרונט דעם אויף בארעכטיקט זײן בלױז קענען אונטערש״דן םאציאילע אזוי.
 ציװילע אלע פון צװעק רער (לאנד)..״ גאנצן דעם פון װאוילזײן דעם פון

 אומאפנעמבארע און נאטירלעכע די פון אױפהאלטונג די איז פארבאנדן
 א און זיכערקײט, אייגנטום, פרײהייט, זײנען דאם מענטשן. פון רעכט

אונטערדריקונג." פון פארם יעדער צו װידערשטאנד
 בירגער ״פאםױוע״ די פון אנטריםטונג דער קעגן באשיצן צו זיך כדי

 גרינדונג־ די האט — רעװאלוציע דער אין אנטיילנעמער אקטױוע די —
 אומאפהענגיק! אלע קעגן מלחמה פון צושטאנד א דערלןלערט פארזאכלונג
ניאס!. די פון באװעגונגען

1791 ,17 ױלי טאהם־פעלה דעם אױף בלוט־באד די

 האט פאחאמלונג, בורזשואז־אריםטאהראטישער דער יםון שױן אונטערן
 קאנטר־רעװאלוציא־ א צוגעגרייט שטאנדן פרױוילעגירטע די און קעניג דער

 געמאכט ?עניג דער האט ,1791 ױני, םטן20 דעם פארשװערונג. נערע
 אנצושליםן זיך כדי גרעניץ, אויפן װארענעם, קיין אנטמיפ; צו פארזוך א

 ארמייען אױםלענדישע די און עמיגראנטן (קאנטר־רעװאלוציאנערע) די אן
 פאטריאטן די נאר רעװאלוציע. דער אויףז מלחמה א אפן דערקלערן צו און

 גע־ איז קעניג דער און פאאן, דעם דורכפירן געאאזט ניט האבן װעג אויפן
 דעמאאט האבן פאריז פון אײנװאױנער די פאריז. קײן צוריק געװארן בראכט

 רעפובאיק. א דערקאערן און קעניג דעם ארונטערצוזעצן פארזוך א געמאכט
 ארויםגעשטעאט פאריז אין מארם־פעלד דעם אויף איז ,1791 ױאי, טן17 דעם

 איניציאטױוע דער אויףי רעפובאיק א פון פאדערונג מיט פעטיציע א געװארן
 פעטיציע די קארדעאיערן. די פון קאוב דעניאקראטישן בארימטן דעם פון
 פאריזער די נאר פרײהײט. פון אלטאר דעם אױף געװארן אװעקנעאייגט איז

 מיט דעמאנסטראציע דער אויח געענטפערט האט שטאט־פארויואלטונג
 י יענעד אין — פאן רויטע די פאנאנדערגעװיקלט קריגם־צושטאנד, דערקאערן

ט  ארױםגעגעבן און — קאנטר־רעװאאוציע דער פון פאן די געװען זי איז צ״
דעמאנםטראנטן. די אױףז שיםן צו באפעל א

 רעפובלי־ שטארקער דער פאד געשראקן זיך האט גרױם־בורזשואזיע די
 פרייז יעדן פאר געװאאט צייט יענער אין האט זי ;אױטאציע קאנישער

 בארנאװ׳ פארטרעטער, אירע פון אײנער מאנארכיע. די אויפהאלטן
:דערקלערט האט

־י פריינגען טיר װילן צי :פראגע פונדאטענטאלע די שטעל ״איך
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 ? נײ דאם ׳פון נאדמאצ אנהויבן איר מיר װיאן אדער ענד׳ is צו רעװ^וציע
 געהיייציקט ה$ט איר ;געזעץ פארן גלייך כיענטשן אלע דערקלערט האט איר

 א?ץ מלוכה דער צו צוריקגענעבן האט איר גאייכהײט, פ$?יטישע און ציװיאע
 פאילה, רעם פון אויבערהערשאפט דער פון געװארן אװעקגענומען איז װאם
 װעט פר״הײט גרעםערער נאך פון ריכטונג דער אין װײטער שריט איין נאר

 דיכטונג דער אין וױיטער שריט אײן טראן, דעם פון צעשטערונג די טײנען
אײננטום״. פון אפשאפונג די מײנען װעט ג^ײכהײט פון

 דעד מיט האט װאם פארזאטצונג, די האט ארגוטענטן אזע^כע מיט
̂ף  מאנאר־ דער פון מאכט אומבאשרענקטע די באגרעניצט מאםן די פון היי
ם דעם הי׳לח צו זיך נעמען צו באשלאסן כיע, טיז  באשיצץ צו כדי אבם^ו

 א*ז ױאי טן17 פון שחיטה די פאלקס־מאםן. די אטאקירן און אײגנטום
 רעװ^־ פאפוצערע פאיציצײ־טעראר. פון פעריאד א פון געװארן נאכגעפאלגט

 אױסבאהא^ט;, זיד אדער דאנטאן, װי אנטילױפן, געמוזט האבן צוציאנערן
 פראנצױזישער גרויםער דער פון גאנג װײטערדיקער דער מאראט. װי

 פון קאמ^ דעם מיט בצויז ניט באשעפטיקט געװען כמעט איז רעװאצוציע
 געזעלשאפט־ אלטער דער קעגן דארף*, און שט$ט אין ארבעטער די מאם;, די

 גרויס־ דער קעגן מאםן די פון ?אםח דעם מיט אויך נאר ארדנונג, ?עכער
 פא־ ^רדנונג איטער דער מיט פאראייניקט זיך האט װאם בורזשואזיע,

?. מיטן קאמף דעם ^  געצײזט געקענט ויז5ב ה$ט קאנפציקט דער אט פ
אױפשטאנד. רעװ^וציאנערן נײעם א דורך װערן

פארזאמצונג״, נאציאנאלער דער פון טעטיקײט די נאר ״באטראכט
 נאך באויז אקטױו װערט זי אז זען, װעט איר ״און מאראט, געשריבן האט

 בונט׳ א נ$ך ױז5ב געזעצן גוטע ארײן בר״נגט זי אז פ^קס־אױפשטאנד, א
געזעצן.״ שלעכטע דורכגעפירט װערן אײנגעשטעאט װערט רו װי בא?ד נאר

 אלם אונדז דינט 1791 ביז 1789 פון רעװא^וציע דער פון געשיכטע די
 רעװא^וציאנערער ב^שעװיםטישער דער פון באשטעטיקונג דירעקטע א

 אוייי דערפאלגרײך זיין ב^ויז קען רעװ^וציע בורזשואזע די טאקטיק.
 ם5א 5אנטײ איר אין נעמען פאלק דעם פון מאםן די װיפי^ אויךז אזויפי?

 קאנםטי־ דער פון פראל^אמירונג די כח. רעװ^וציאנערער אקטױוער אן
 ערשט זיך האט װאם רעװ^וציע, די פארענדיקט ניט ה*ט 1791 פון טוציע

 געװארן. געלייזט ניט איז פראגע פויערים די אנגעהויבן. װירר^עך דעטאצט
 פארארעמונג די געיראכט זיך מיט ה^ט בורזשואזיע דער פון בארײכערװג די

 דער פון טײילן גרויםע און האנטװערקער דעם ארבעטעה דעם פון
ק^ײךבורזשואזיע.

פראנקרײך אין בירגער־קריג דער

 פון צארן דעם ארויסרופן געטוזט האט רעװאאוציע פראנצויזישע די
שע די ;מ^וכות פעאדא^ע די םטי זײנען אײראפע פון רעגירונגען אבס^וטי
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 די אויך אנגעשילאסן זײ אן זיך ה$ט שפעטער איר. סעגן אויפגעשטאנען
 א קעגן געהאט גארנישט האט װאם ענגלאנד, בורזשואז־אריםטאקראטישע

 צו דער^ויבן געװאאט ניט ^בער האט נאר פראנקרייך, פאנםטיטוציאנעאער
 ^אנד אין פא^קם־באװעגונג די רעפובייק. דעמאקראטישע א דארטן גרינדן

 מאסן, די פון נויט און הונגער דעם דורך פאראוים געװארן געטריבן ^בער איז
 ארע־ די פון שנאה די י!אנד־באראנען, די צו פויעריט די פון שנאוז דער דורך

קאאאיציע. אײראפײאישער דער פון מלחמה רער דורך און רײכע די צו טע
 איבערגאעם־פעריאד א; באצײכענען 1792 פון זומער און פריילינג דער

 האבן מאסן װידי בורזשואזיע, די רעװ^ױציע. דער פון געשיכטע דער אין
 גענייגט געװען ניט פאל סיין פאר איז קיאר, כיער ץ5א איינזען אנגעהויבן עם
 אויפגאבן עקאנאטישע און םאציאיע פאליטישע, פונראמענטא^ע די ײזן5 צו

 פאר געהאט מורא האט זי װײא דערפאר, הויפטזעכלעך רעװאאוציע, דער פון
 נאר פארשװאונדן, ניט דעריבער איז ארדנונג אילטע די פ^קם־מאםן. די

 רעװאאוציע. דער װידערשטאנד ערנסטן אן געבן צו בכוח געװען אפי^ו איז
 אי־ די ארויםצונעטעז נויטװענדיקײט די פארשטאנען ערשט האבן מאסן די

 פון (פארבאנד) בלא? דער בורזשואזיע. דער פון הענט רי פון ניציאטיװע
 די ײזן5 פרואװן געמ״ט האט ק^ײן־בורזשואזיע דער און ארבעטער די

״ און רעװ^וציע. דער פון פראבילעמען  צװישן ניט געװארן, גע^עזט זיינען ז
 די װאו פארזאמ^ונג, געזעצגעבערישער נײ־דערװײצטער דער פון װענט פיר די

 בירגער, פאםיװע און אקטױוע װעגן געזעץ דעם דאנ? א האט, בורזשואזיע
בירגער־קריג. אין נאר מאיאריטעט, די געהאט

 ■האט װאס פארזאנ^וע, געזעצגעבערישער דער פון יג?5פ רעכטער דער
 קאנסטי־ די פון באשטאנען איז ,1791 אקטאבער, טן2 דעם פארזאמי^ט דך

 אינדוםטריעצער און םוחריישער דער פון פארטדעטער די טוציאנאליםטן,
 פון דעפארטמענטן די פראװעצן, רײכע די פון דעפוטאטן די בוחשואזיע,

 הויפט־ װעמעם פארזאמאונג, דער פון מינדערהייט לינקע די זשיראנדיסטן,
 136 פון באשטאנען איז פאריז, פון קאמונעס די אין גע^עגן איז עס כוח

 יאקאבינער א אין פארזאםצט זיך האבן זײ װײא געחםן, אזוי — יאקאבינער
 דער פון פירערשאפט די איבערגענומען באלד האבן װעאכע — מאנאםטיר

רעװ^וציע.
;טאג צו טאג פון געװאקםן איז פויערים די פון אומצופרידנהייט די

 שטארק אזוי פונקט געװען ארימע די אויך ז״נען שטעט הונגעריקע די אין
 בורזשואזיע. דער פון פאיציטיק זע^בםט־זיכטיקער דער קעגן אױפגעבראכט

 1792 פעברואר אין פארזאםילונג געזעצגעבערישער דער צו פעטיציע א אין
:דעילביער הענדילער הורטאװער דער דערק^ערט

 אינדיגא קאפע, צוקער, מיט אנגעשטאפט ז״נען שפײכלערם ״מײנע
 אייראפע און פראנקרייך גאנץ פאר װ.; א. א. קאטן פאדב), בצויער (א

 אייגנ־ מ״ן מיט טאן צו שטערן ניט מיר זא? פארזאםלונג די אז איך, פאדער
 פרייזן, פאר פחורות די פארקויפן פון און געפעלן, אםבעםטן װעט מיר װי טום

אײגנטופ״, אייגן מײן זיינען םחורות די פאסיק. פאר האי!ט איך װעאכע



 ניט פיינם דעם באגעגנט אופן אזא אויף האט םאליזם־באװעגונג רי
 די פון אויך נאר באראנען, פעאדאלע אלטע די פון פארם דער אין באויז
 אױםגעבראנן. איז בירגער־קריג דעד גרוים־בורזשואזיע. די מאגנאטן, נייע
די :אנדערע די איינע באקעמפט ?לאסן צװײ ה^בן 1792 זומער רעם פון

 פאר רעװאלוציע די אויםצונוצן באמיט זיך האט װאם בורזשואזיע, זיגרײכע
 פאדערונג איר דורכפירן פאר און אינטערעםן רויייערישע אייגענע אירע

 קליינבירגער־ שטאטישע דאם און האנדלם־באגרענעצונגען, אלע אפצושאפן
 און ארבעטער און פױערים די פוץ פירער דער געװארן איצט איז װאם טום׳

 באגרע־ די און רעכט פעאדאלע פון אפשאפונג פולשטענדיקע די געפאדערט
 קצײן־ די אז נישט, מיינט דאם אנזאמלוע. קאפיטאליםטישער פון נעצונג

 געזעלשאפט. קאפיטאליםטישע די אפצושאפן גער; נעװען איז בורזשואזיע
 האבן בורזשואזיע, דער פון פארטרעטער די זשיראנריםטן, די מיט צוגלייך

 פריװאט־ געהאלטן יאקאבינער, די קליידבורזשואזיע, דער פון ריפירער
 צוריק־ בלויז האבן יאקאבינער די אינםטיטוציע. היילי?ע א פאר א״גנטום

 ״די מײנט אײגנטום פון רעכט דאם אז פארמולע, זשיראנדיסטישע די געװיזן
 לויט אייגנטום דעם מיט טאן צו רעכט אוניאפנעמבארע און פולשטענדיקע

 רעכט דאם אז דערקלערט, האבן זײ ארטײלונג״. אײגענער באזיצער׳ס דעם
 באגרע־ געװיסע אז געזעץ, דורך װערן רעגולירט מוז אייגנטום אויפנעי; פון

 זיך האט דיםפוט דער רײכטום. אויףז װערן ארויפגעלײגט טוזן נעצונגען
 אנזאמלונג. קאפיטאליםטישער פון גרענעצן די װעגן בלויז געדרײט דעריבער

 אויטא״ װעמעם ראסבעספיער, כזאקםימיליאן יאקאבינער, די פון פירעד דער
 האט ,1792 פון הארבסט דעם זינט פון געװאקםן שטארק איז עס ריטעט

 נאר רייכע, די באזײטיקן געװאלט ניט האבן יאקאבינער די אז פארזיכערט,
אויפמערקזאמקייט״. געהעליקע די קריגן זאל ארעמקײט אז פארזיכערן, בילויז

II.

 די פון רעװאלוציע די פעריאד צװײטער דער
) 1792״4( דיקטאטור זײער און יאקאבינער

 io, 1792 אויגוסט טוילערים, די שטורעםען דאם
 כאראקטער רעם באשטימען װירקלעך געקענט נאך האט מען אײדער

 געמוזט זיך מען ה$ט ארדנונג, געזעלשאפטלעכער צוקונפטיקער דער פון
 אױםלאנד. אין און היים דער אין קאנטר־דעװאלוציאנערן די מיט צערעכענען

 ק^נטר־ דער פון הויפט און זאמל־צענטער דער געװען אלץ נאך איז קעניג דער
 פרױױלעגירטע די אױפנעשטאנען עם זיינען נאמען זײן אין רעװאלוציע.

 פעאדאלע די פון פארבאנר (דער קאאליציע אײראפײאישע די און קלאס;,
 מלחמה א אנגעהויבן האט רוםלאנד) און פרייםן עםטרייך, פון רעגירונגען

 דער־ פראנקרייך דואט פארמעל כאטש ,1792 אפריל אין פראנקרײך אויף
מלחמה די אז געהאפט, אלץ נאך האבן זשיראנדיםטן די מלחמה. קלערט
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 כרי נאר היים. דער אין קצאםךקאמףז דעם פון װאוקם דעם אפהאצטן װעט
 צאנד׳ אויםערן און אינעװייניק רעװאצוציע דער פון שונאים די אפװישן צו

 קעגן אױפשטאנד נײעם א פאד מאסן די מאביציזירן צו נויטיק געװען איז
 טױצעריס די פון שטורעמען דאס — איבערקערעניש די אט מאנארכיע. דער
געװארן אנגעפירט איז זי : 1792 אויגוםט, טן10 דעם פארגעקומען איז —
 געשטיצט איז און (שטאנדפארװאצטונג) מוניציפאציטעט פאריזער דער פון

 פראװינצן די פון געשטראמט האבן װאם פאטריאטן, באװאפנטע פון געװארן
 די באקעמפן צו פראנקרײך פון גרענעצן רי צו שפעטער און פאריז, קייז

 פעאדאצער דער און עמיגראנטז קאנטר־רעװאצוציאנערע די פון ארמײען
 דער אין מפצות ערנסטע געציטן פראנצױזן די האבן אנהייב פון אייראפע.

 גע־ איז מאנארכיע די װי נאכדעם נאר מצחמה. קאנטר־רעװאצוציאנערער
 די מצחמה א דערקצערט רעװאצוציאנערן רי האבן אויגוםט ־טן10 דעם פאצן
 איצט איז מצחמה דרױסנדיקער דער פון אויפגאבן די פאצק. פון םישונא

 אין רעװאצוציע די װײטער שטויםן פון פראבצעטען רי מיט צונויפגעפאצן
 פון רוף דער געװען איז געפאר׳/ אין איז פאטערצאנד ״דאם הײם. דער
 ביירגער, אצע באװאפענען צו געװארן באשצאםן ם׳איז רעװאצוציע. דער

שונא. דעם קעגן קאמה דעם פאר פאםיװע, און אקטיװע
 די אפשאפן חױן א האט ,1792 אויגוםט, טן10 פוז אויפשטאנד דער

 איז פראנקרייך קאנםטיטוציע. אריסטאקראטישע די פארניכטעט מאנארכיע,
 די װען קאמר. ביטערן אין געבוירן רעפובציק, דעמאקדאטישע א נעװארן

 דערװאוםט זיך האבן מאנארכיע, דער איבער זיגן נאכן אײנװאוינער, פאריזער
 די פון זיגן די פון און פארשװערונגען קאנטר־רעװאצוציאנערע נײע די װעגן

 ?אנטר־ דער צו םוו» א מאכן צו באשצאםן זײ האבן ארמייען, פאראײניקטע
 גרענעץ־פראנטן. די צו אװעק זיך צאזן זײ אײדער צאנד אין רעװאצוציע

 קאנטר־רעװאצוציאנערן 1,600 ארום זײנען םעפטעמבער טן3 און טן2 דעם
 מאם; רעװאצוציאנערע די פון געװארן הינגעריכטעט טורמעס פאריזער ײ אין

 פטור נאכ׳ן פאריז. פון באאמטע מוניציפאצע די פון שטיצע דער מיט
 צום אװעקגעצאזן זיך מאםן די האבן הינסערצאנד, אין שונא דעם פון װערן

 רעװא־ זיגרײכער דער פון הימן דעם ״מארםעציעזע״, די זיעענדיק גרענעץ,
 רעװא־ דער שטערן געפרואװט האט פארזאמצונג געזעצגעברישע די צוציע.
 פון מאיאריטעט גרויםע די און ; 1792 אויגוםט־םעפטעמבער, פון צוציע

 ראטעװען געפרואװט האבן זשיראנדיםטן, די א״נגעשצאםן פארזאמצונג, דער
p דער נאר קעניג. דעם m םון געפירט אגיטאציע די און מאםן די פון 

 צוזאמענ־ און אױפצוצייזן זיך פארזאמצונג דער געצװאונגען האבן מאראט
 האנװענשאן, די קערפערשאפט, רעפרעזענטאםעוע רעװאצוציאנערע א צורויפן

װאצ־רעכט. אצגעמיינער דורך נעװארן דערװייצט איז װאם

קאנװענשאז די

גע״ די איז קאנװענשאן דער פון געשיכטע די אז געזאגט, האט מאר?ם
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 אנגעהויבן האט קאנװענשאן די פראנקרײך. אין בירגער־קריג דעם פון שיכטע
 םעפטעמבער םטער22 דער און ,1792 םעפטעמבעה סטן20 דעם ארבעט איר
 פדן יאר ערשטן רעם פון טאג ערשטער דער אלם געװארן פראקצאמירט איז

רעפובליק. דער
 הויפטזענלעך איז קאנװענשאן דער פון מינאריטעט רעװ^וציאנערע די

 מאיא־ באדייטנדיקע קעגנערישע די דעפוטאטן. פאריזער רי פון באשטאנען
 די פראקציעס, טעםיק־רעפובליקאנישע די פון געװארן אעעפירט איז ריטעט

 פאלגנדי־ רער זשיראנדיםטן). (די אינדוםטריע און האנדצ פון פארטרעטער
 שפיגלט ארבעט, איר אנגעהויבן האט קאנװענשאן די װעלכן מיט דעהרעט, קער
:צוזאמענשטעא םאציא^ן דעם אט אפ

 איז פא?רן, דעם פון אנגענומען װערט װאם קאנםטיטוציע, א ״בצויז
 אויףז ;נאציע דער פון באשיצט װערן אײגנטום און פערזאן ;געזעצלעך

 ;געזעצן איצטיקע אילע קראפט אין באייבן געענדערט, ניט װערן זײ וױפי?
 פעםטגע־ איע און פאםטנם זייערע אויח דערװײ? פארב^ײבן באאטטע אצע

װערן״. געדעקט מוזן פארפליכטונגען און צינזן שטעאטע

פעריאז־ן: פיר אין איין זיך ט5טײ קאנװענשאן דער פון געשיכטע די
 יאקא־ די פון זיג (דער 1793 ,2 ױני ביז 1792 םעפטעטבער פון .1
בינער).
 אדן ריקטאטור רעװאלוציאנערע (די 1794 אפרי^ ביז 1793 ױני פון .2

קאאיליציע־ארמייע!). די פון צוריקשטױסוע די
 דעם אין ראבעםפיער פון פאלן דעם ביז 1794 פון פרי^ינג דעם פון .3

.1794 ױלי), םטן27( טערמידאר טן9
 טערמידאר״. פון ״קאנװענשאן גערופענע אזוי די .4

אקאבינער און זשיראנדיםטן )1793 ױני טן12 ביז 1792 (םעפטעמבער י
 איז זיר פאר געהאט האט קאנװענשאן די װאם פראגע, קארדינאצע די
 געפרואװט האבן זשיראנדיםטן די טאנארכיע. די געװען איז ,1793 יאנואר

 דורכדעם אז געג^ויבט, האבן זײ װייצ מאנארכיע, די און קעניג דעם ראטעװען
 רייכע. די קעגן ארעמע די פון חמה5מי דער צו םוף א מאכן לןענען זײ ן5װע

 און קאנטר־רעװאאוציע, דער פון הויפט אלם קעניג דעם פון שטעמנג די נאר
 אײרא־ דעם פון פארטרעטער די מיט פארהאנדלונגעץ זײנע פון באװײזן די

 דעם טאנארכיע. דער פון שילזאל דעם באשטימט האבן אציאנ׳ן, פײאישן
 האבן נאכדעם נעװארן, הינגעריכטעט קעניג דער איז ,1793 יאנואר, םטן21
 די איבער יאקאבינעד די און זשיראנדיסטן צװישן דעבאטן אנגעהויבן זיך

 פון פראגע די םפעציעא צייט, דער םון פראבלעמען םאציאלע פונדאטענטאלע
 דער רעגירונג. דער פון פינאנם־פא^יטיק שפײז־באזארגונג, פויערטום, דעם

 געװארן גערופן זיינען זײ — דעפוטאטן יאהאבינער די צװישן שטרײט
 פאר־ האבן זײ װאם פאזיציע, הויכער דער צו^יב ״בארג״). (דער ״מאונטײן״

זאצ צי :פראגן די ארום געװען איז זשיראנדיםטן די און — זא^ אין נומען

— 29 —



 ;(פארגיטיגוננ) קאמפענםאציע שום אן לאםטן פעאדאלע אלע אפשאפז נ;ען
 דאו־ח־■ דער פון הענס די אין װערן איבערגעלאזן זאל אייגנטור קאמונאלע צי

 אזעי־ און ספעהולאנטן אויף מלחכה א װערן דערסלערט זאל צי ;געמײנדע
 די אין שטײגן א פון דערװארטוננ אין שפײז זיך בא פארהאלטן װאם כע׳

 מינימום א פעםט שטעלט װאם געזעץ, א װערן ארויםגעגעבן זאל צי ;פרײזן
 נויטװענ־ דרינגנדיקער פון ארטיקלען אנדערע און תבואה פון בײשסייערונג

 ביישטײערונ־ םפעציעל־הויכע רײכע די פון פאדערן מען זאל צי ;דיק״ט
 פאליטישן אנװענדן מאמענט איצטיהן דעם אין מען זאל צי לסוף, און גען;;

 אײגנטום: אויח אטאהע יעדער קעגן געװען זיינען זשיראנדיםטז די טעראר.
 זיינען זײ קאפיטאל, אויח שטײערן םפעציעלע קעגן פדאטעםטירט האבן זיי

 דעם פארטיידיסט און תבואה־שטײער א פון אײנפירונג דער קעגן געװען
 דעי אין געבליין זײנען זשיראנדיםטן ־י נאר האנדל. פרייען פון פרינציפ

 האבן ארמײען רעװאלוציאנערע די װי לאנג אזוי אויףי בלויז פירערשאפט
 פריליע דעם אין מיליטער. פאראײניקטן דעם איבער נצחונות אפגעהאלטן

 א דומארעז, גענעראל כיפלה. אין פארװאנדלט זיג דער זיך האט 1793 פון
 עםט־ די צו אריבערגעגאנגען איז זשיראנדיםט, א און ארמיי דער פון יפירער

 ארמײען רעװאלוציאנערע די האבן םטראטעניע שלעכטער צוליב רײכער.
 גע־ איז בורזשואזיע דער קעבן רעװאלוציע נײע די און צוריקטרעטן, געמוזט

פאקט. א יװארן

 ברודער א ראבעםפיער, ױנגער דער געזאגט האט װיםן״, װיאט ״איר
 טן2 דעם םיגנאל דעם געגעבן האט עם ״װער פירער, יאקאבינישן דעם פון
 װעל איר ? זשיראנדיםטן) די פון פירער 29 ארעםטירט מ׳האט (װען ױני

צוטרוי, פון ברוך דער גענעיאלן, אונדזערע פון פארראט דער :זאגן אײך
 באמבאר־ די שונא, דעם צו פאמאר פון לאגער דעם איבערגעגעבן האט װאם

 געװארן אר״ננעבראכט איז װאם אומצופרירנקייט, די װאלעגםיען, פון דירונג
צפון־ארמיי״.״ דער אין

מאראט. צוגעגעבן האט רײכע״, די פון עגאאיזם דער ״און

1793 פון קאנםטיטוציע די און יאקאבינער. די פון זיג דער

 זשיראנ־ די לאנד. גאנצן איבערן געבושעװעט האט בירגער־קריג דער
 דעס קאנװענשאן דער פון ארויםגעטריבן מ׳האט װעלכע דעפוטאטן, דיסטישע

 פראװינצן די אין געטאן לאז א שנעל אויףו זיך האבן ױני, ט;2 און מאי םטן31
 דער פון פויערים די (צווישן רעװאלט יפון פאן די אויפגעהויבן דארטן און

 אויפגעשטא־ זײנען פראנקרײך פון פראװינצן אלע פון דריטל צװײ װאנרעי).
 דאס נאר קאנװענשאן. דער און מוניציפאליטעט פאריזער דער קעגן נעז

רעװאלוציע. די געראטעװעט האבן ארעמקײט שטאטישע די און פויערטום
 זײ זײנען זשיראנדיםטן, די באזיגט האבן יאקאבינער די װי נאכחגם

די אלם באװאוםט קאנסטיטוציע, נייע א ארויםצוגעבן צוגעטראטן באלר
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ע די .1793 פון קאנסטיטוציע ״  אונױוער־ אײנגעפירט האט רעװ^וציע נ
 (פ^קם־אפשטימונג). פ?עביםציט דעם און װאל־רעכט (איגעמ״נע) כאלע

 בא־טיצן צו געזע^שאפטי דער פון פליכט ם׳איז,דער אז דערקילערט, האט זי
 פון אונטערשייד אין נאר ;אײגנטום און זיכערקײט פרײהייט, גלייכהייט,

 אנװײזונג, ר^בעםפיערם אויף יאקאבינער, רי ה^בן יזאנםטיטוציע, 1791 דער
:קאנסטיטוציע נייער זייער אין דערק^ערט

 זי ;בירגער נויטבאדערפטיקע צו שטיצע ׳טו^דיק איז געזעלשאפט ״ז־י
 צו בכוח ניט זיינען װאם יענע, צו שטעלט אדער ארבעט מיט זײ באזארגט
עקזיםטענץ״. פון טיטילען די ארנעטן,

 קענען װעט דאם אז אויםגעװיזן, האט רעגירונג רעוױ^וציאנערער דער
פר?!בלעם. םאציאלער רער פאר ^ײזונג א זיין

 סןה דער געמיינט ניט האט קאנםטיטוציע דער פון גוטהײסונג די נאר
 געוןע; אלץ נאך איז לאנד דאם װאם דעם יב5צו בירגער־קריג. דעם פון

 בא־ קאנװענשאן די האט קאמף, און מיינונגם־םארשײדנחייטן פון צעריםן
 אי• אריין זאל קאנסטיטוציע נייע די װען דאטום, דעם אפצואײגן אםן5ש

 געװארן רעגירט איצט איז פראנקרײך צײטן. פרידלעיע מער אויױ קדאפט׳
 רעגירונכ די נאר רעגיחנג, רעװ^וציאנערער דער פון דיקטאטור דער דורך

 מ־ט באנוצט זיך ה^ט זי װאם דערפאר ױז5ב ניט געװארן אױפגעהא^טן איז
 ארבעטער די פון געװארן געשטיצט איז זי װייא נ^ר מיטלען, טעראריםטישע

 עקאנאמישע און םאציאלע ירייטע א דורכגעפירט און דארח און שטאט אין
פא^יטיק.
 קאג־ די האט ,1793 פון זומער דעם אין אױפגאבע ערשטע איר אאס
 אלע אפגעשאפט פױערים־פראגע, דער מיט ספראװען צו זיך כדי װענשאן,

 די אומגעקערט קאטפענםאציע, שום אן לאסטן ארן פארפאיכטונגען פעאדאילע
 טאכוי צו מיטעעז גענומען און דארןז־נעמײנדעם, די צו לענדערײען קאמונאלע

 פויערים. די צו מאיאנטקעס מי^וכה׳שע די פון פ^דךפארקױפ רעם אײכטער
 פאר־ קײן זיך טיט פארגעשטעלט ניט אופן בשום האר; אגראר־געזעצן די אט
 ארד־ געזעלשאפטלעכע ק^מוניםטישע א אײנצופירן קאנװענשאן דער מצד זוך

 פון פויער דעם פון באפרײאונג דער װעגן דעקרעט דער דערפער. די אין נונג
 באויז זיך באציט ער אז דערק^ערט, ,1793 ױני, טן17 פון לאםטן פעאראאע

 דער װאם צײט דער אין ;באראנען פעאדא^ע די צו צאלונגען די אויף
:זיך אייענט ױני, טן10 פון ילענדערייען, קאמונא^ע װעגן דעקרעט

 געזעצלעכע ר$ם טשעפען צו געזעץ דעם פון צװעק דער ניט ״ם׳איז
 פעאדאלער פון מיסברויכונג די אפצושאפן בלויז נאר אײגנטום, פדױואטע

באדן״. פון פארכאפונג הפקרדיקע ־אם און מאכט
 רעװא־ איר געגעבן אופן דעם אויפ האט קאנװענשאן די װי נאכדעם

 אזא אויפ פונקט זי האט פויערים־פראבאעם, דער צו לייזונג ילוציאנערע
 װעלנדיק ניט באזארגונג. פון פראגע די באהאנדלט אויך שטייגער ראדיקאלן
די אטאקירן פון אפגעהאאטן ניט זיך אבער זי האט אייגנטום, אפשאפן
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 סעפטעטבער אין בורזשואזיע. קאפיטאליסטישער דער פון אינטערעםן
 מאקםימום באשטימט װאס געזע־ן, א געװארץ אנגענומען איז 1793
 איז דאס ארטיקאען. רעבנס־װיכטיקע אנדערע און תבוא־ פאר פדייזן

 םפעקו־ קעגן געזעצגעבונג שטרענגער פון געװארן נאכגעפאלגט באלד אויך
מטדעם אויך אבער האט דעקרעט דערזעלבער יאציע. שטי  מאקםימוש בא

 קאנ־ רי צײט־ארבעט• פאר און שטיק-ארבעט פאר ארבעטער, דעם פאר לוין
 און ארבעטלאזע די פאר היאףז װעגן צאל א אנגענומען אויך האט װענשאן

 עפנט־ פון פראגראם א אויםגעארבעט און מענטש;, אלטע די פאר פענםיעס
נױטבאדערפטיקע. די פאר ארבעטן לעכע

 און אינעװײקםםן דעם קעגן מלחמה ביטערער דער פון דרוק אונטערן
 באנוצן צו געװאקלט נישט זיך קאנװענשאן די האט שונא אויסנװײניקסטן

 און קאנװענשאן דער פון פירער א זשוםט, םאן קלאסן־טעראױ. פון פעטאדן
:ארמײ־באפעל אן אין געשריבן האט ארמײ, דער פאר פארטרעטער איר

 פון בורגפייפטער דעם באפוילט פאלק דעם יפון פארטרעטער ״דער
 פון לױוערם 100,000 טאג הײנטיקן פון משך אין שאפן צו שטראסבורג

 ׳טטיצ; צו װערן באנוצט און רײכע די פון װערן געקראגן זאצן װאס שטאט,
 זײנזזן װעלכע סאלדאטן, די פון יתומים און אלמנות די פאטריאטן, ארימע די

 װעלן װאם פערזאנען׳ רייכע יענע פרייהײט. פון זאך דער פאר געפאלן
שאנד־קלאץ״. צום װערן מגשטעלט זאלן ;עלט, זײער בײשטײערן ניט

באפעל: צװייטער א איז אט און
 װערט עם בארװעם• זײנען ארמיי דער אין מענער טויזנט ״הונדערט

 שוכװאדג װערן גענוםען זאל טאג הײנטילו! רעם פון מ׳שך אין אז באפױלן,
 גיג־ זאלן שיך פאר 10,000 און שטראםבורג פון אריסטאקראט; אלע פון

אינדערפרי״. אזײגער 10 טארגן העדקװאדערם די אין װערן בראכט

דיקטאטור רעװאלוציאנערע די

 פאליטיש און עקאנאםיש םאציאל, מאםמיטלען, די דורכצופירן כדי
 שונא, דעם קעגז קאפןז דעם פארלײכטערץ און רעװאלוציע די פארשטארקן צו

 רעױרונגס־כוזז. רעװאלוציאנערער שטארקער א װערן געשאפן געמוזט האט
 רעגי״ די פארקערפערט האט װאס קאנװענשא;, די געװען עם איז פארמעל,

 ניט רעגירט, האט קאנװענשאן רי נאר רעװאלוציע, דעױ פון רונגס־מאכט
 עפנטלעכער־ און עפנטלעכךװאוילזײן פון קאםיטעטן די דורך נאר דירעקט,

 ־׳י קאנצענטרירט געװען ז״נען קערפערשאפט; צװײ די אין זיכערקייט.
 פון קאמיטעט דער רעגירונג. רעװאלוציאנערער דער פון קרעפטן װירקלעכע
 װאם קאמיםארן, פון הילוי דער מיט געװארן רעגירט איז װאױלזיין עפנטלעכן

 האט ער ;פראװינצן די אין און ארמײ דער אין געװארן צעשיקט זײנען
 אוים־ האבן װאם קלובן, יאקאבינישע לאקאלע די פון קרעפטן זיינע געצויגן

געוױפן א ביז און קאנװענשאן די געשטיצט ניט האבן װעלכע אלע, געשלאסן
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 רעװא־ לאקאלע פון היאף דער מים פארטײ־ארגאניזאצי/גם. געװארן גראד
 די אויף דיקטאטור דער פון אויגן װאכזאמע די קאםיטעט;, אוציאנערע

 מיט געםפראװעט זיך װאויאזיין עפנטאעכן פון קאמיטעט דער האט ערטער,
 געװען איז רעגירונג דער פון מעטאד דער רעװאאוציע. דער פון שונאים די

 קעגן פערזאנע;, פאררעכטיקע אאע קעגז געװענדעט טעראר, פון מעטאד דער
 פאר אגיטירן פרייהייט, אוניװערםאאע אפצושאפן ״שטרעבן װעאכע אאע
 קאנװענשא;, די אויפאעזן און מאכט קעניגאעבער דער פון איינפירוע ךער

 רע־ די פאראױמדן װעאכע נויט, דער פאר פאראנטװארטלעך זײנען װעאכע
 אטבאםאראר; די פירער, אינדױױדועאע נאר קאנװענשא;, די בלויז ניט גירונג,

 ?לאנגען׳ איגנערישע פארשפרייטן װעאכע אאע קעגן רעװאאוציע, דער פון
 פון (דירעקט װ. אז. א. טאראא," רי אונטער גראבן און פחדנות דערמוטיקן

רעװאאוציע). דער פון יאר צװײטן דעם פון פרעיריעא םטן22
 א געװען קאנװענשאן דער פון טעראר דער איז עצם םאטע ז״ן אױט

' און רייכע די צװישן אונטערשײד אן געמאכט האט ער ;קאאםן־טעראר  י
 מיר קענען טריבונאאן רעװאאוציאנערע די פון ביכער די אין כאטש ארעמע.
 מענטשז׳ געװײנאעך זיי זיינען פויערים, און קאײנבירגער פון נעטען געפינען

 מענטשן, פאאקם־שיכטן, נידעריקערע ךי פון ארױפגעארבעט זיך האבן װאם
 אויפן כבוד און םאכט אין װערן דערהויבן אאײן געפרואװט האבן װאס

 ?איײע אזעאכע באפעאקערונג. דער פון נויט אאגעמיינער דער פון חשבון
 טריבו־ רעװאאוציאנערע די פון געװארן פאראורטײאט זיינען װאם מענטשן,

 די דיםארגאניזירן בײזוױאיק אין שואדיק געװען װארשיינאעך זיינען נאא;,
רעװאאוציע. די און וױרטשאפט נאציאנאאע

יאקאבינער די צװישן קאמפן פראקציאנעלע

 געבראכט טעראר רעװאאוציאנערער דער האט 1794 פון זומער דעם אין
 אטאקעש די צורילןנעשטױםן האבן ארמ״ען רעװאאוציאנערע די פרוכט.

 זיינעז פראװינצן זשיראנדיםטישע די אין אױפשטאנדן די שונא. דעם פון
אי געצוימט. כעװארן איז קאנטר־רעװאאוציע די געװארן, אונטערדריקט  נ

 האט הונגער דער און געװארן געאייזט ניט נאך איז פראבאעט םאציאאע ךי
 אויםגעי איז שטופע דער אויף אאנד. גאנצן איבערן געשװעבט אלץ נאך

 אויוי יאקאבינער• די פון גרופן פארשײדענע די צוױשן קאנפאיקט א בראכן
 און דאנטאן געשטאנען זיינען באאח יאקאבינישן דעם פון פאיגא רעכטן דעם

 פיז ״מעקענע״ די אינטעאיגענץ, יורזשואזער דער פון פארטרעטער דעטואין,
 ניט געװען זיינען גרופע דער אין בורד״ואזיע. םוחרישער אאטער דער

 דאנטאן רעװאאוציע• דער דורך געװארן רייך זיינען װאם אזעצכע, װינציק
 םפעקואאציעם איז פארמישט געװען איז באװיזן, האט מאטיעז א. װי אאײן,

 יזפ אגענטן מיט יפריער און פיטן מיט פארהאנדאונגען געפירט האט און
 געשטאנען איז באאק דעם פון צענטער דעם אין קענױ.. פראנצויזישן דעם

דער פון פארטרעטער קוט^ן׳ און זשוםט םאן ראבעםפיער, פון גרופע די
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 זיינען פאיגא אינקן אין קלייךבורזשואזיע. דארפישער און שטאטישער
 אומגעװײנלעך שאמעט, און הערבערט כיאראט, פון אנהיינגער די געשטאנע;
 רואינירטע די פארטראטן ה^בן װאס פארשטעט, פאריזער די אין פאפויצער

 אויך װי קרעמער׳ די האנטװערקעה די קלײךבורזשואזיע, דער םון טײלן
 גע־ איז לינסם םאמע אינטעליגענציע. דער פון עלעמענטן דעקלאםירטע די

 זשאפ פון אנגעםירט ״אױםגלייכער״, אזויגערופענע פון גרופע רי שטאנען
 קליינ־ און ארבעטער פארארימטע די פון פארטרעטער לעקלער, װארלע׳ רו,

הױפט־שטאט. דער פון מאם; בירגערלעכע
ט דער אין איז, דאם ,1794 אנהויב און 1793 פון סוף צום  װען צ״

 גע־ דאנטאן פון אנהענגער די האבן אנגעגאנגען, נ^ך איז בירגער־קריג דער
 אונטע-ין פראנט רעװאלוציאנערן רעם פון אײניק״ט פאר פראפ^גאנדע פירט
 װער; פארביטן ז$ל ״גװאלט אז געפאדערט, האבן זײ אײגנטום. פון שוץ
 פשרה־מאכער װי געפארערט, האבן זײ (מענטשן־ליבע). הומאניטעט טיט

 דער ״אין עלעמענטן. 2 די יפון קאטבינאציע א צייטן, אלע אין געטאן האבן
 הארן פאטערלאגך״, דער פון ריכטונג די מיר זען צװײ די פון קאמבינאציע

 שאמעטן, און העבערטן נ^כגעם^לגט האט װאם גרופע, די געזאגט. זיי
 מוניציפאריטעט, פאריזער דער אין װארצלען זײערע געהאט האבן װעלכע

 עײ• דאבנדיק ניט טעראר. דעם פון פארטזעצונג דער אויה באשטאנען איז
 געפארערט האבן (זײ פראגראם עקאנאמישע און םאציאלע באשטימטע
 אטע־ פון פראפאגאנדע די אונטערבראכן זײ האבן גלײכהײט״) ״פראקטישע

 קאמף דעם פון זײטן נעגאטיװע די פון טעראר־מעטאדן, שטארקערע פון איזם,
 ארויםגע־ שפעטער עם זײנען גרופע דער פון אט און קאפיטאליזם. קעגן

באבעוי). פון <?ערן (די באבױאװיזם פון אידייעז די װאקסן
 דורכגעפירט האבן אונטערשטיצער זײנע און ראבעםפיער װי נאכרעם

 פעאדאלער דער פון אפשאפוננ די רעװאלוציע, דער פון אויפגאבע הויפט ד־
 נעגאטױוע די געלײזט 1793 פון זומער אין און ארדנונג, געזעלשאפטלעכער

 בורזשואזער פאר װעג דעם מאכנדיק פרײ רעװאלוציע, דער פון פראגלעם
 אנגעגאנגען שוין 1794 ^נהייב ביים זײ זיינען פראנקרײך, אין אנטװיקלונג

 האס שונאים רי פון טענות די לױט פראגראם. פאזיטױוער זײער מיט
 רעדוצירן זאך, יעדע און יעדערן ״םאךקולאטירן״ געװאלט ראבעספיער

 ״װעגן פראגמענט איבערגעלאזטן זשוסטם סאן פון גלײכהייט. צו אלץ
 דער אז זיך׳ מיר דערװיםן אינםטיטוציעם״ רעפובליקאנישע פון םיםטעם

 גרינדן מ׳זאיל געװאלט האט דיקטאטוי יאקאבינישער דער פון טעארעטיקער
 א״גנטום־ גלייכע פון ״געזעלשאפט א — רעפובליק לאנדװירטשאפטלעכע א

 נויט־ די צװישן ערד די צעטיילן און ארעמקײט אפשאפן — באזיצער״
 רעװאלוציאנערע א געװען בלויז עס אױ פונראמענטאל באדערפטיהע.

 געדארפט האט אגריקולטור װאו טוגנט״, פון ״״ממשלה די אט אוט^פיע,
 קאנ־ די ה^ט 1794 אנהײב מענטשן. רי פון הויפט־באשעפטיקונג די זיין

 דעקרעטן רײ א ארױםגעגעבן ראבעםפיערן, םון אײנפלום אונטערן װענשאן,
םאציאלע די לייזן צו מיטל א אלם און, לייט, ^.רעטע אלע רעגיםטרירן צו
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 פארענדיקט האבן אנהיינגער ראבעםפיערם ערד. מיט באזארנן זײ פראגראם׳
 דעם פון ״לולט דער רע^יגיע, נייער א כיט פראגראם אוטאפישע ז״ער

 פר״דיקן גערארפט רעי^יגיע די האט װערטער זייערע ויט5 װעזן״. העכםטן
 און דעםפאטן קעגן טעראר טיראניש, און געמײן איז װאס דעם׳ קעגן ״האם

 שװאכע, און אומג?יק?עכע די פאר אויפטערקזאמלוײט און הי?ף פאררעטער,
אומגערעכטן״. דעם קעגן אונטערדריקטע די פון פארטײדיקונג

 פארשײדענע די צװישן אויםגעבראכן באלד איז קאמף שטארקער א
 ארויםגעפטרט יאקאבינער די האבן 1793 הארבסט אין גרופן. יאקאבינישע

 ״אויםגאײכער״ די רו. זשאק גלח דער פירער, זײער און ״אויםגאײכער״ די
 געפירט האבן זײ פון צאל א כאטש קאמוניםטן. אמתע קיין געװען ניט ז־־נען

 האבן 1793 זומער נאר אגראר־קאמוניזם. פון אידייע דער פאר פדאפאגאנדע
 קאנםטיטוציע דער איז אײנשליםן געװא^ט אלץ נאך ״אויםגאײכער״ די
 האבן ״אױםגצײכער״ די רייכע. די קעגן קאמףי דעם װעגן אנװײזונג אן

 די האט דערפאר, און פאדערונגע;, עקאנאטישע די אונטערשטראכן שטארק
 גענומען אויך באלד זשיראאנדיםט;, די פון װערן פטור נאכן קאנװענשא;,

רעװאאוציע״. דער פון ״צעשטערער די ״אויםג^ייכער״, די פון באפרייען צו זיך
 פראנצויזישז דעם פון ן5טײ ארעמערע די פארטראט; האט מאראט

 באפעל־ הארעפאשנער דער פון טעארעטילער דער געװען איז ער ;פאלק
 ללאר אים פאר איז רעװא^וציע דער פון קלאסךכאראקטער דער הערונג.
 הא־ די פון געמאכט װערט רעװאלוציע די אז געװאוםט, האט ער יעװען.

 זײ. קעגן אויס איצט זי נוצט באזיצער־קילאס דער אז און רעפאשניקעם
 דעט אויף רעװאלוציע דער פון פיאאסאפיע זײן פארמואירט האט טאראט

:װעג פאאגנדיקן
פעלקער, די פון ^קלאסן נידעריקערע די הײפט דאס פלעבײער, ״די

 אויפשטאנר אן פון צײט דער אין קלאםן. אױנערשטע די קעגן אצײ; קעטפן
 כח דעם מיט שטרױכאנגען אי!ע באזיגט און צעשטעטערט פאלק דאס האט

 ניט צוערשט זאילן זײ טאכט 5װיפי נאר ;מענטשךצא? גרויםער זײן פון
 אױבערשטע רי פון פארשװערער די פון באזיגט םוף צום זיי װערן פארכאפץ,

 געבי^חד די כיטרעקײט. און פאכמאנשאפט םײםטערשאפט, זייער מיט ק^אםן
 גע־ צוערשט זיינען ללאם אויבערשטן דעם פון אינטריגאנטן ראפינירטע און טע

באקעטפן בעסער שפעטער קענען צו^יב ב^ויז נאר :דעםפאטן די קעגן װען
 צוטרױ זייער געװינען צו געלונגען איז זײ װי נאכדעם פאלקס־טאםן, די

 פא־ פרױױאעגירטע די אציין פארנעמען צו און מאכט, זײער אויםנוצן און
 רעװאלוציע א רעספאטן• די ארויםגעװארפן האט מען װעאכע פון זיציעם
 געזעד־ פון רייען נידעריקםטע די פון דורכגעפירט װערט און געמאכט װערט

 פויערים׳ קרעטער, הענדצער, ק^יינע האנטװערקעה ארבעטעה פון שאפט,
 רייכע אוטפארשעמטע די װעמען אומגציקצעכע, די פון םאעב״עה די פון

 אנגערופן אוטפארשעטט האבן רויטער די װעמען און (הטון) ״מאב״ רופן
 שטענדיק אבער האבן ק?אסן אויבערשטע די װאס פראי^עטאריאט. דער

פאר־ אויםשיצים^עך איז וציע5רעװא די אז פאלט, דער געװען איז באהאצטן
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 שוױנד־ און לאיערם פון לאנד־באזיצער, פון פראפיט צום געװארן װאנדלט
 ניט זיך האט זי װאם סעות׳ דעם געמאכט האט באפעלקערונג די לער...

 אז פארזיכערן, צו זיך פארפעלט אצץ, איבער און געהעריק, װי באװאפנט
באװאפנט." זײן זאלן שטאט־איינװאױנער די פון טײל איין װי מעיר

 קלאםן־ דעם פון געשיכטע דער פון הכי: סך בריליאנטענער א איז דאס
 זייער מאסן די באװיזן האט טאראט רעװאלוציע• דער פון כאראקטער

 דעד מיט באויז דערפאלגרײך זײן קען רעװאלוציע די אז בולט, און סלאר
 פאר־ דער געװען בצויז אבער איז מאראט טעראר. און דיקטאטור פון הילף

 קילײךבורזשואזיע די פאלק, פראנצויזישן דעפ פון טעארעטיקער און טרעטער
 פראלעטאריאט. דעם פון געשטיצט יארהונדערט, אכצנטן פון םוףז דעם פון

 באהאנדלונג״. גוטע און שכירות ״גוטע ארבעטער די צוגעזאגט האט ניאראט
 סאײך פראנצויזישער דער פון קלאםךשמאלקײט די בײגעקומען ניט האט ער

 איז ער נאר יארהונדערט. טן18 דעם פון ארבעטער די און בורזשואזיע
 אױ און לאנד פון הארעפאשניקעס ארעטםטע די מיט פארבונדן ענג געװען
רעװאלוציע. פון סטראטעגיקער און טאקטיקער בריליאנטענער א געװען

 געװארן זיינען 1794 פון פרי^ינג דעם און 1793 פון װינטער דעם אין
 הױפטזעפצעך קאנװענשאן, דער אין קאמפן פראקציאנעלע די שארפער ץ5א

 פראגראם די און געראטעװעט געװען שוין איז רעװאלוציע די װאס דערפאר,
 אנהענ־ די אנהויבן. געדארפט איצט ערשט זיך האט בויאונג פאזיטױוער פון
 פטור שעװירקײטן גרויסע אן זיינען דאנטאן און ראבעספיערן פון גער

 געװען טאקע איז דאם העבער. און שאמעט פון גרופע דער פון געװארן
 עקאנאמישע אדער םאציאצע קײן געהאט ניט האבן לעצטע די װאם דערפאר׳

 בירגער־קריג, דעם פון אפשװאכונג דער אויח געקוקט ניט און, פראגראם,
 פארװירלך צו כדי טעראריזם. פון מעטאד; רי אן געהאלטן פעםט נאך זיך

 ארוים־ נאכן ראבעםפיער, האט פראגראם, םאציאלע אוטאפישע זײן לעכן
 דאנטאנם צו געטאן נעם א אויך זיך העבערטן, פון אנהענגער די פטרן

 ארױסגע־ גרופע די האט אײגנטום פון פראגע דער איבער װײל אנהענגער,
 די זשיראנדיםטישע. די צו ענלעך געװען זיינען װאם פרינציפן, שטעלט

 געװאי־ן נאכגעפאלגט איז 1794 מער־ו אין העבערטיסטן די פון הינריכטונג
 זײנע און דאנטאנען פון הינריכטונג דער כייט יאר זעי!בן פון אפריל אין

 פין סײ באפרײט, זיך ראבעספיער האט שטײגער דעם אויףי אנהעננער.
 רע־ רעװאלוציאנערע רי און ?ינקן, פון םײ פאיגל, רעכטן פון אנהענגער די

מאסן. די פון געװארן איזאלירט איז גירונג

)1794 טערמידאר טער9( פאלן ראבעםפיערם

 ראבעםפיערן מיט קלײךבורזשואזיע, דער פון רעגירוננ די האט אפריל איז
 עקא־ און םאציאלע פון פראגראם אייגענע איר דורכפירן אנגעהויבן בראש,

 ראבעספיער שוין האט ארום חדשים עטלעכע אין אבער מאםמיטלען, נאמישע
ע נאבגעפאלגט יין5א הינ־ דער מיט גיליאטינ-ע. דער אויו» שונאים ז״נ
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 ענדיקס ,1794 ),27 (ױאי טערמידאר טן9 דעם אין ראבעםפיערן פון ריכסונג
 אן זיך הויבט עם און פראנקרייך אין רעװאלוציע דער פון געשיכסע די זיך
ע דעם באצייכנס האט דאם סאנטר־רעװאלוציע. דער פון געשיכטע די  פון ז

קלײךבורזשואזיע. דער איבער קלאם האפיטאליםטישן דעם
 פון דיקטאטור דער פון פאאן דעם פאר אורזאך די געװען איז װאם

 טער־ טן9 פון פאםירונגען ־י װעגן מ׳רעדט װען ? קילייךבורזשואזיע דער
 טיאנם־ עקאנאמישע און סאציאלע א אז פארנעםן, ניט מען טאר מידאר

 פ״ טשך אין פראנקרײך אין פארגעקומען איז (אומװאנחלונג) ׳פארמאציע
 :1789 מאי אין אנגעהײבן זיך האט רעװאלוציע די רעװאאוציע־יארן• די

 דער האט צייט דער פון משך אין .1794 י5ױי אין געפאילן איז ראבעםפיער
 איבער־ פױלשטעטײפע א דורכגעמאכט לאגד פון ט״ל לאנדװירטשאפטלעכער

 אײגנטיטע־. פרייע פון קילאם א געװארן איז פױערטום דאם וױייל קערעניש,
ע נאר פארשװאונדן, זײנען לאנד־באראנען’ אדעציקע רי  בורזשואזע נ״

 פור־ די א־ז שמעט די אין פילאץ. זייער פארנוטען האבן י׳אנד־באזיצער
 א־ז קיל־יךבוױזשואזיע דער פון טײל א שטארקער; אלץ געװארן זשואזיע

 צו־ פדן איז איענטום נאציאנאלן דעם אין פפעקולאציעס םון געװארן ר־־ך
 ערד געקראנן חאט פויעי דער נאר װי ארמײ. דער פאר פראדוקטן שטעק

 געװאלט, ניט ער האט לאסטן, פעאדאלע די פון געװאק באפר״ט איז און
 ק^ײו־ דער פון טײצ קליינער א בלויז װייטער• גיין זא<ל רעװאלוציע די אז

 אויפ־ שױן זיי האבן איצט נ$ר פארטזעצן. איר געװאלט האט בורזשואזיע
 דער װאס דעם, צוציב נאכטער און ;ראל אנטשידנדיקע אן שפילן געהערט

 ערגער׳ אלץ געװארן איז עם לאגע װעמעם ארבעטער־הלאם, שטאטישער
קלאםן־ארגאניזאציע. אײגענע זיין באשאפן געקענט ניט האט

 איר געפײערט וןעװאילוציע די האט 1794 פון פרילינג דעם זינט פון
 געװארן צוריקגעשמיםן איז שונא דער קאנטר־רעװאלוציע. דער איבער זיג

 סלייך דער פון דיקטאטור די ;פראנקרײך פון גרענעצן די אהינטער
 װאוהם דער נאר רעװאלוציע. בורזשואזע די געראטעװעט האט בורזשואזיע

 עקם־ םאציאילע די דורך געװארן געשטערט איז געזעלשאפט בורזשואזער פון
 אױםגעדריקט קילאר זײער װערט דאס קלייךבורזשואזיע. דער פון פערימענטן

 זיין איז ראבעםפיער, פון שונא און םפעקולאנט בורזשואזער א הורטוא׳ן, פון
טערמידאר: טן9 דעם פון קאנװענשאן דער אויח רעדע

 (אוים־ עקװאליטאריאנער ילוטדורשטיקער און שװאכקעפיקער ״איר
 פונדאמענטן די טרײםלען נאכן ויז5בי ציל אײער גרײכן װעט איר גלייכער),

 אונ־ האנדל און רייכטום דעם באגראבן נאכן האנדלם־באציאונגען, אלע פון
 װעט אגראר־טע^ריעם פאנטאםטישע אײערע מיט װען רואינעם, אײערע טער
 װאש מענטשן, מילי^; 25 אין פראנצויזן מיליאץ 25 פארװאנדלט האבן איר

עקום״. 40 אויף <לעבן
 בא־ האט בורזשואזיע, נײער ןדער פו פארטרעטער טיפישער א קורטוא,

 אנזאמ^ונ:. קאפיטאיליםטישע באגרעניצן װעלן אין ר^בעספיערן שולדיקט
מ־ט צופרידנגעשטעלט ניט מער שוין זיך האט בורזשואזיע פראנצויזישע די
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 איין פון האט. װאם קאײךבורזשואזיע, דער פון פאאיטיק צװײדײטמןער דער
 באדינגונגען נויטיקע די געשאפן און פעאדאליזם דעם אפגעװישט זײט,
 גע־ זײט, צװײטער דער פון און, קאפיטאציזם, פון אנטוױקאונג דער פאר

 רעפארמעכ. םאציאאע איינפירן דורך אנטװיקאונג די אט באגרעניצן פרואװט
 אפענער דער קענן געקעמפט דערפאאגרייך האט ראבעספיער אז אטת, כ׳איז

 געװאלט ער האט גאײבצײםיק נאר אגראר־קאמוניזם, פון פראפאגאנדע
 א אין פארװאנדלען זי און בורזשואזיע דער פון פראנקרײך די פארניכטן

 דערפאר און אייגנטימער. גאייכע פון רעפובליס יאנױװירטשאפטלעכער
 געקראג;. פיינט ׳טטארק אזוי אים בורזשואזיע פראנצױזישע די האט טאקע

 געפרואװט פראגראם, זײן דורכצופירן כדי ער, האט ,1794 ױני און טאי אין
 מאראאיש־דיםקרעדי־ און קארופטע אלע קאנװענשאן דער פון אויםשאיםן

 צימבא אויפן נעמען געפרואװט ער האט גא״כצייטיק דעפוטאטן. טירטע
 צו רעװאאוציע דער יפון פראבלעפ יעדע רעדוצירט האבן װאם יענע, אלע
 האט דערפון רעזואטאט אאס טעראר. דעם פארשטארקן פון פאדערונג דער
 רעכטע און אינקע פײנטאעכע אאע פון װידערשטאנד פעסטן א באגעגנט ער

 געװעזע:ע די זשיראנרע, דער פון רעשטן די קאנװענשאן, דער אין גרופן
 אםו^ און פארשטעט, פאריזער די פון ״אויםגאייכער״ די און העבערטיםטן

 זיך האט װאס קאנװענשאן, דער פון צענטער־גרופע די ״זופפ״, דעם פון
 דער־ געװארן איז און רעװאאוציע דער פון אויפגאבן נײע די פאר געשראקן
שונאים. ראבעםפיערס פון װידערשטאנד דעם דורך מוטיקט

 די געװארן. ארעסטירט רעבעםפיער איז טערמידאד טן9 דעם אין
 געװען שוין ם׳איז נאר היאף, צו אים געלןומען איז מוניציפאאיטעט פאריזער

 דער פון ארבעטער די אריבערגעװינען געקענט ניט האט ער 5װײ שפעט, צו
 ״קאנםט־- די אויו* פארברעכן װעאנדיק ניט זײט• זײן אויףז הױפט־שטאט

 קערפער־ רעפרעזענטאטיװער פאפואערער דער פון פרײהײטן״ טוציאנעאע
 אױפשטאנד. פון װעג דעם נעמען צו געװאקלט ילאנג צו זיך ער האט שאפט,

הינגעריכטעט. אים מען האט טערמידאר טן10 דעם

III.

רעפובליק בורזשואזע די פעריאד-. דריטער דער
)1795־9(

טערמידאר פון קאנװענשאן די
 אחאוטין געװען שוין איז ,1795־9 פון פעריאר דעם אין פראנקרײך,

 זײנען קאאםן נײע רעזשים. אאטן דעם פון פראנקרײך דער פון אנדערש
 “נא ניט שונא א געװען איצט איז פויער דער מאכט. דער צו געקומען

 איז ער ;רעװאאוציע יעדער פון אויך נאר קאנטר־רעװאאוציע, יערער פון
 דעש יאדראט האבן װאם יענע, אאע קעגן ארדנונג פון אנהענגער אן געװען
געװק איז פויער פראנצויזישער דער װירטשאפט• קאײנער זיין פון כאזיץ
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 אי{ באטײ^יקט זיך וואאט ער קאנםערװאטױו. נאר פאסױו, ויז5ב< נייטט
 אילטיג די אז געפאר, א זײז ס׳זא^ װען רעמאלט, באויז אויפשטאנד אן

״ן פון אײגנטימער און פריצים  דעם פון משך אין צוריקקומען. זאלן ערד ז
 1795 פון דירעקטאריע) דער (אונטער רעפוב^יק בורזשואזער דער פון רעזשים

 רעװאי^וצ־ע רי בורזשואזיע. אלטע די אויפגע^עבט װידער האט 1799 ביז
 א געשאיפן האט זי ;מאנאפא^יעם און (צעכן) גילדעם אפגעשאפט האט

 אן געהאילטן פעםט זיך האבן ״זיי אײגנטימער. קליימג פון ארמיי ריזיקע
 ניט דערמיט װעלן זיי ״און היסטאריקער, א שרייבט געצט־קאםעם״, זייערע

גאםךשצאכט״. א אין אנט״לצונעמען ריזיקירן
רעגירונגם־קראפט, שטארקער א פון געטרוימט האבן מענטשן די אט

 קעגן רעװאלוציע די פארטײדיקן װעט װאם רעזשים, א פון און ארדנונג פון
 קאנםערװאטױוע נייע א איז אזוי ״אױםגלײכער״. די און אדעיציקע די ביידע,
 דע־ פון טײל יענעם פון פארשטארקט שטעט, די אין אויםגעװאקםן מאכט

 ר״ך איז װאם ארויפגעארבעטע) אלרײטניקעם, גבירים, נײע (רי בורזשואזיע
 איז םפעקולאציעם פון און ארמײ דער צו פראדולטן פארקױפן פון נעװארן

 טענטש;, מאסע דער פון געװאקםן איז צאל ז״ער ;אײגנטום :אציאנאלן דעם
 געװען זײנען זיי רעװ^וציע. דער פון חשבון אויפן נעאעבט האט װאס
 פונקט זיינען נאר ארדנונג, אלטער דער פון וױדעראױפשטעצונג דער י־יעגן
 ארבעטער די רעװאלוציע. דער פון פארטזעצונג דער קעגן געװען אזוי
 אינדוםטריע^ע אנדערע די און אייאנם, פאריז, פון ארעמע די שטעט, די אין
 לאגע, ז״ער פארבעםערט ניט האבן פראנקרייך, פון האגד^ם־צענטערם און
 בורזשואזער דער אונטער באפעלקערונג. דער פון טייאן אנדערע די װי

 דעם נאך טעראר• דער אונטער, װי ערגער נאך געװען זײ איז רעפובליק
 פאליטישער פון אלס װערן באצײכנט צושטאנד דער טענ טערמידאר טן9

< צום װי דארטן, און דא אז אטת, ם׳איז אפאטיע. שפ  טע; די אין ביי
 דער מיט ארױםגעקוטען זיי זיינען ,1795 זשערמענאל, און פרעיריען פון

 באויז זיינען דאס נאר .1793 פון קאנםטיטוציע דער און ברויט פון פאדערונג
 מער שוין האבן פאריז פון אײנװאוינער די אױםברוכן. איזאלירטע געװען

 די אין אדעד ,1792 אויגוםט, טן10 דעם אין װי ראלע זײער געשפיצט ניט
.1793 טן,2 דעם ױני ביז טן31 דעפ מאי פון טעג

 פאר־ פון מלחטה א פון פארענדיקט• געװען ניט נאך איז טלחטה די
 אויםנע־ זיינעז לאנד אין אנגריףי. פון מלחטה א געװארן זי איז טײדיל״ינג

 האכן װאנדעי דער פון פויערים די אויפשטאנדן. מאנארכיסטישע בראכן
 פין יאקאבינער די פאן. טאנארכיםטייטע די פאנאנדערגעװיקלט ױידער
 אומ־ די אין .1793 פון קאנסטיטוציע דער װעגן געליאיעטט האבן פאריז

 מלוכה־מאכט, אוטאנטשלאםענע און װאק^דיקע א אנטשטאנען איז שטענדן
 הױדע^קע־ פון סיםטעם א אלם געשיכטע דער אין בארימט געװארן איז װאס

 ראיאליםטן די צװישן נעװיגט זיך האט רעגירונגם־מאכט די ;פאייטיק
 ד■ האט דערפון, רעזולטאט אלם און דעמאקראטן, די און (טאנארכיםטן)

רעגי־ נײע די װיכטיקײט• אנטשידנדיקע באקומען פירער אירע און ארמײ
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 דער צו היצוי נאך װענדן געמוזט כםדר זיך האט דיועקטאריע, די רונג,
 דעטאי אדער ראיאציםטײטן א אונטערדריקן געדארפט מ׳האט װען ארמײ,

 דער האט ,1799 ברומער, טן18 דעם ענדצעך, אויפשטאנד. קראטישן
 (איבער־ ד׳עטא״ ëip״ זיין דורכגעפירט באנאפארט נאפאצעאן גענעראצ

 מיט דורכגעדרונגען רעגירונג, בורזשואזע שטאדקע א באשאפן צו קערעניש)
 ראיאציםטישע ביידע קעגן 1789 פון דערגרײכונגען די באשיצן פון צװעק דעם
געפארן. דעמאקראטישע און

גלײכע די פון קאנםפעראציע די און באבעף

 פון געשיכטע דער יפון איבערזיכט אונדזער פארענדיקן מיר איידער
 געשיכטע די קורצן אין באהאנדצען מיר מוזן רעװאצוציע, פראנצויזישער דער
 איבערקערעניש, דעמאקראטישער רעװאצוציאנערער א אויח פארזוך א פון

 פירערשאפט דער אונטער 1796 מאי אין פאריז אין געװארן געמאכט איז װאס
 פײ געװארן אויפגעדע?ט איז קאנםפיראציע די אז אמת, ם׳איז באבעףי. פון

 םון װיכטיקײט היםטארישע די געװארן. רייף איז זי איידער נאך שפיאן א
 ״טריבונע דער פון רעדאקטאר דער באבעוי, גרוים. אבער איז פארזוך דעם
 טערמידאר טן9 דעם תפיסה אין געװארן אריינגעזעצט איז פאצק״, יפון

 האט ער װ.). אז. א. בואנאראטי, (דארטהע, יאקאבינער אנדערע מיט
 דע־ פון נאטען דעם אין דירעקטאריע די שטירצן צו פצאן א אויםגעארבעט
.1793 פון קאנסטיטוציע

 אוט־ געװען איז ",1793 פון קאנםטיטוציע די און ״ברויט צאזונג, דער
 באבעפס נאר הויפט־שטאט. דער אין מאםן די צװישן פאפוצער געװ״נצעך

 פאר־ יאקאבינישע אנדערע פון אנדערש איז פארשװערונג דעמאהראטישע
 רצ־ קאמוניםטישע פון געװארן אנגעפירט איז זי װאם דערמיט, שװערונגען

 איז פרײהײט ״אז פארשטאנען האבן אנהענגער באבעפם ײאצוציאנערן.
 פרױואט־ עקזיםטירט עם װי לאנג אזוי איז, דאם נצײכהייט, אן אומםענצעך
 אז־י װי נאר ;א״גנטום פריװאט אפשאפן געװאצט האבן זיי אײגנטום״.

 אױטאציע זיין פארבינרן געפרואװט האט באבעוי ? װערן מגטאן עם זאל
 אייגנטום קעגן רעװאצוציע די אנגעהױבן האט ער פאםן. די פון נויטן די מיט
 רעפובציק דער פון יאר דריטן דעם פון קאנםטיטוציע דער קעגן קאמף א אצם

 געפאדערט האט ער דירעקטאריע. דער פון רעגירובג דער קעגן און )1795(
 מצוכ־- פון מאקםימום א געבן און םפעקוצאציע קעגן געזעצן דורכצופירן

 פו, װערן צוגערײט געדארפט האט אויפשטאנד דער ארעמע. די צו היצו»
 ױעװאצוציאנער״ די װי נאכדעם קערפערשאפט. אנפירנדיקער געהײמער א

 באפעי־ די האט רעגירונגם־םאכט, די פארכאפט געהאט װאצט מינדערהײט
 אפצושאפן צוטרעטן און קאנװענשאן נייע א דערװײצן נעזאצט קעררנג

 זײנע פראגראם. פאציטישע באבעפם געװען איז דאם פדױואט־אײגנטום.
 קצאד־ װייניקער מיט נאך ׳פארמוצירט געװען זײנען פאדערונגען םאציאצע

אגראר־געזעצ; רעפארטיםטישע די באהעמפט האבן אנהענגער זײנע קייט.
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 פרי■ מיט ״נידער ב?)ין. דעם פון באזיץ קאאעקטיװן s איינפיר; געװאיט און
 רי פון ״מאניפעםט דעם אין געאייענט זיך האט ערד״, אויןז אײגנסום װאט

 קענן געװען איז באבעף קיינעם״. צו נישט געהערט באדן ״דער ג^ייכע״:
 האט ער פארמעגנם. אינדיװידוע^ע גרויםע די אפשאפן פאר און ירושות

 װאס דעם פאר ניט װערן, באצאילט דארף מענטש יערער אז ארגומענטירט,
 פון זיינען מענטשן א^ע ניט װייא געזעצשאפט, דער פאר געטא; האט ער

 פרא־ קאכוניסטישע די . באדערפענישן זיינע ױט5 נאר שטארקײט, גלייכער
 אין אומקיאר. געװען זיך, פארשט״ט איז, אנהעננער באבעיפס פון גראם

ק צום רופן זייערע פון איינעם ^ ״ ה^בן פ :געשריבן ז
 פ־<ד די אונטערװארפן פריױױאיק זיך זאאז זיי אז רייכע, די ראטן ״מיר

 איבערפצוס זייער אפגעבן ברײטהארציק און גערעכטיקײט... פון דערונגען
פא^ח." צום

 םוף5 אז האנדצען, אזוי זאל געזעצגעבער ״דער אז געגאויבט, האבן זיי
טיק״ט דער אין איבערצײגט װערן אאיין מענטשן די זאלן  אפשאפן פון נוי

 ראם פאאק״. דעם פון נוצן די פאר און אינטערעםן די אין פריװאט־אייגנטום
 דעס פון סוף בײם רעװאאוציאנערן די פון פיאאםאםיע נײע די געװען איז
 און ער דורכגעפאאן. איז אויפשטאנד באבעף׳ס יארהונדערט. טן13

 פון װיכטיקײט היםטארישע די נאר געװארן. הינגעריכטעט זיינען דארטהע
 מאדערנער דער צװישן רינג דער איז באנעף גרוים. זייער איז עפיזאד דעם

 דער פון דיקטאטור דער פון עפאכע דער אין באװעגונג פראאעטארישער
 װײטער־ א זיינען ?אמוניזם בנוגע אידייען באבעח׳ם נאכמער, קאנװענשאן.

 װאראע׳ רו, זשאק פון אידייען די מיט פארגאייך אין פאראױם שריט ריקער
 האט באבעוי יארהונדערט. טן17 דעם פון םיסטעמען קאמוניםטישע די און

 פארמעאע װאם זעאבע דאס נישט איז גאײכהייט םאציאאע אז געװאוםט,
 דער־ :יט קען דאם אז געװאוםט, אויך האט ער געזעץ. פארן גאייכהייט

 באבעח׳ם מאכט. פאאיטישע רי פארכאפן ניט װעט מען ביז װערן נרייכט
 אין פראאעטאריאט פראנצויזישער דער וױיא דורכגעפאאן, איז אויפשטאנד

 דעם פון זינען מאדערנעם דעם אין קאאם קײן געװען ניט נאך איז 1796
 פ־ן גאנג אין אז געאערנט׳ אונדז ער האט זײט צוױיטער דער פון װארט.

 סיט פארבונדן ענג באװעגונג דעפיאקראטישע יעדע איז אנטװיקאונג ז״ן
 פונקט העכסטן דעם באצײכנט האט אויכשטאנד באבעף׳ם קאמפן. פאציאלע

רעװאאוציע. דער פון געשיכטע דער אין קאאםךקאמף פוז

IV.

דעװאלוציע פדאנצױזישער דער פון לעקציע די

 רעװאאױ פראאעטארישע די אפט פאר^ײכן טעארעטיקער בורזשואזע
 זאג;, זײ דעװאצוציע. פראנצויזישער גרויםער דער מיט רוםלאנד אין ציע

יארהונדערמ, טן18 דעם פון רעװא^וציע די װידערהאאן ב^שעװיקעם די אז
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 ‘פראנ די װאם װעג זעלבן דעם דורכמאכן װעט רעװאאוציע רוסישע די אז
 האגן רעװאאוציעם ביידע אז װידער, האילטן אנדערע רעװאאוציע. צויזישע

 מײנונגען ביירע צװײטער. רער מים אײנער געמיינזאמעס ק״; גארנישט
 סאציאל׳ג קאנװאױצסױוע טיפע זיינען רעװאלוציעם ביירע פא?ש. זיינען

 דעם אין צװייטע די אכצענטן, דעם אין אבער איז איינע איבערקערענישן,
 דעם פאר נאך פארגעקומען איז ערשטע די יארהונדערט. צװאנציקםטן

 עקזים־ ניט נאן־ האט עם װען טאשינען, פון אײנפירונג דער פון פעריאד
 א פון גרינדונג די געװען איז צװעק איר ;פראלעטאריער ק?אם קײן טירט

 עפאכז. דער אין אננעהויבן זיך האם צװײטע די געזעאשאפט. בורזשואזער
 פירער דער געװען איז פראלעטארייאט דער װען ירידה, קאפיטאיליםטישער פון
 סאציאייזפ. פאר קאמף דעם אױפגענומען האט און רעװאלוציע רער פון

 דע״ אז טראצקיםטן) און דעטאקראטן סאציאל (די באהױפטן װאס יענע
 הײםט, דאם טערמידאר, ט;9 זײן דורכמאכן אויך װעט םאװעטן־פארבאנד

 די דערמיט ?ייקענען רוםלאנד, אין טריאוטפירן װעט קאפיטא^יזם דער אז
ט היינטיקער דער פון באראקטעריםטיק מארקםיםטישע  עפאכע די אלם צ״

 כארא־׳ פראלעטארישן דעם אויך אײקענען און ירידה, קאפיטא?יםטישער פון
 מענשעװיםטישן דעם פון ארוים גײען זיי רעװאלוציע. רוםישער דער פון טער

 רעװא־ בורזשאז־דעטאקראטישע א אלס רעװאיצוציע דער װעגן שטאנדפונקט
 אינטערנאציאנאצער דער פון אנהײב דעם איר אין זען איער מיר לוציע.

רעװ^וציע. םאציא^יםטישער
רעװא־ ׳פראנצויזישער דער פון שורה אונטערשטע אן ציען איצט לאמיר’
 דער אין דיקטאטור יאקאבינישער דער פון װיכטיקײט די אפשאצן און ?וציע

 סטן20 און טן19 דעם פון באװענונג רעװא^וציאנערער דער פון נעשיכטע
 פאלגנ־ די מיט באד״טונג זײער פארמואירט האט מארקם יארהונדערט.

װערטער: דיקע
 װעצכער ק?אם, דער געװען בורזשואזיע רי איז רעװא?וציע רער ״אין

ײאט דער באװעגונג. דער פון בראש געשטאנען װירקלעך א־ז ^עטא ר  און פ
 בורזשואזי^ דער צו געהערט ניט האבן װאם געזעלשאפט, דער פון טייאן די

 צוגויפ־ ניט זאלן װעלכע אינטערעםן, קײן געהאט ניט דעמאצט נאך האנן
 ניט רעטאצט נאך זיינען און בורזשואזיע, דער פון אינטערעםן די מיט ן5פא

 אדער קלאסן זע?בםטשטענדי?ע אאם «נטװיקאונג פון פראצעם אין געװען
 געװען זיינען זיי נאר װאו אז אויסגעקומע;, איז דערפון קלאםן. פון ן5טײ

 זײ האבן ,1794 ביז 1793 פון פראנקר״ך אין װי רעוױ^וציע, דער קעגז
 אויף כאטיט בורז׳טואזיע, דער פון אינטערעםן די פאר געקעטפט פראקטיש

 אין טעראר פון הערשאפט די א^יין. בורזשואזיע די װי שטײגער אנרער אן
 קע:ן קאמף פון פארם פלעבײאישע די װי מער נישט געװען איז פראנקרײך

 1אי פעאדאציזם קעגן אבסאאוטיזם, קעגן — בורזשואזיע דער פון שונאים די
 דעצעמ־ צייטונג״, רהײנישע ״נויע דער אין (ארטיק^ פייציםטער״. די קעגן
.)1848 ,11 בער

יהיםטא־ דער פון שי^דערונג טרעפ^עכע א פארקערפערן װערטער די אט
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 הײנ־ דער אויף» איבערזעצנדן זײ צענין, יאקאבינער.*) די ׳פון ראלע רישער
:נעשריבן האס שפראך, טיקער

 איינע יאקאביניזם אין זעען פראלעטאריאט דעם פון היםםאריהער ״די
 קלאס אונטערדרי?טער דער דערנרייכט האט עם װאם שטופן׳ העכםטע די פון
 גרענעצן די אויח אייראפע, אין יאקאייניזם פרייהײט... פאר קאכיףי זײן אין
 יארהונדערט, צװאנציקםטן דעם אין רוםלאנד) (אין אזיע און אײראפע פון

 פרא־ דעם פרן קלאם רעװאלוציאנערן דעם פון הערשאפט די געװען װאלט
 עקזיםטירנדיקע די מיט און פױערים די פון געשסיצט װאם, לעטאריאט,
 ניט געבן װאלט םאציאליזם, צום באװעגונג דער פאר גרונדן מאטעריעלע

 יאק^בינער די װאם דעם פון אומפארװישבאר און גרוים איז װאם אלץ בלױז
 פיי־ן געקאנט אויך װאלט נאר יארהונדערט, אבצנטן דעפ אין געגעבן האין

 א־ז װאם יאקאבינער, דער ארבעטער... די פון װעלט־זיג דױערהאפטן צום
 און פראלעטאריאט דעם פון ארגאניזאציע דער צו צונעבונרן אומאפט״לבאר

באלשעװיק״. א איז ער — קלאפן־אינטערעםן זיינע פארשטאנען האט
 פון געשיכטע דער אין יאסאייניזם רעם געשעצט לענין האט הויך אזוי

 םורי ביים קלאם; אונטערדריקטע די פון באװעגונג רעװאלוציאנערער דער
 זיין אנערקענט ער האט צייט זעליער דער אין יארהונדערט. טן18 דעם פון

 רוםישע די אז אנגעוױזן, ה$ס ער קלאםךכאראקטער. װידערשפראכלעכן
 רעװאלוציע פראנצױזישער גרויםער דער פון זיך אונטערשײדט רעװאלוציע

 קלײךבורזשואזיע. דער פון זיך אונטערשיידס פראלעטאריט דער װי גענוי
 רעװאלו־ איר ;פארגאנגנהײט דער פון קלאם דער איז קלײךבורזשואזיע רי

ש דער פון באזים דעם קאנםאלידירט כלויז האט טעטיקײט ציאנערע ז ר ו  ־,ב

 צוקונפט׳ דער פון קלאם דעוץ איז פראלעטאריאט דער געזעלשאפט. אזער
 םאציאליםטישעד א צו קאפיטאליזם פון מענטשהײט די יפירט װאם

געזעלשאפט•
 און טריאומפירט רעפובליק בורזשואזע די האט פאלן ראבעםפיערם נאך

 דער פון דערגרײכונגען דעמאקראטישע די צװײסן נאכן אײנם אפגעשאפט
רעזשים. אלטן דעם באזיגט האט געזעלשאפט בורזשואזע די ;רעװאלוציע

 פאר־ די פארשטײן צו בעםער םך א אונדז העלפט געגנװארט די
 אין קלאםךקאמו* דעם פון גאנג דעם םיט באקאנטשאפט די גאנגענהײט.

ח פאר מאכט רעװאלוציע רוםישער דער  ײ אנאליזירן צו לייכטער אונ
 רעװאלוציע. פראנצויזישער גרױםער דער פון אייגנטימלעכהײטן היסטארישע

 קאמפן• די ׳ לײרנשאפטן די פארשטײן צו לייכטער אוגדז פאר הײנט ס׳איז
 גרע־ די װיסן צו אויםגעלערנט זיך האבן נייר יאקאבינער. די פון זיג דעם
און דערפארונג. אייגענער אונדזער פון קאםח רעװאלוציאנערן פון נעצן

 װעלט־געשיבטע דער אין באדײטונג דער װעגן הבל םך מייסטערהאפטער א *)
 די אין מארקםן פון געווארן געגעבן איז רעװאלוציע פראנצויזישער דער פון

 גע־טריבן באנאפארט״, לואי פון ברומער ״אכצנטן דעם פון דערעפנונג־׳טורות
U 1 : . .1852 אין
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 אן !א איז אױפגאבע היינטי?ע אונדזער אז רעכט, מיט הא'?טן קענען מיר
 םוח בײם יאקאבינער די פאר געשטאנעז איז װאם דעה פון גרעםער ערך
 קלאםך ברוזשואזע די געגרינדעט האבן זיי ;יארהונדערט טן18 דעם פון

 רע״ פון פונדאמענט דער געװארן געצײגט איז רוסלאנד אין געזע^שאפט...
 רעװא־ אלע האבן איצט ביז געזע^שאפט. קאמוניםטישער קצאםנ^אזער

 א צו מינדערהײט הערשנדיקער אײן םון מאכט די איבערגעגעבן אוציעם
 פון מאכט די אפגעװישט האט רעװאאוציע פראלעטארישע די צװײטער.

 צאנד דעם פון פארװאלטוע אוז רעגירונג דער צו ארײן ציט און אײנצלנע די
 פראק^א־ האט רעװאאוציע פראנצויזישע די ארבעטער. די פון מערהייט די

 באצװערט רעװאאוציע פרא^עטארישע די ;געזעץ פארן גאײכהײט טירט
געזעאשאפט. דער אין גיצײכהײט עקאנאמישע וױרק^עכע

 זײנען באגעגענען, מוז פרא^עטאריאט דער װאם שװעריהײטן, די
 װאוקם דעם פון באדינגונג און כאראקטער רער װײצ גרױםע, דעריבער

 םאר־ ראדיקא^ זיינען געזע^שאפט קאמוניםטישער א און בורזשואזער א פון
 דער אין אױםגעװאהםן איז קולטור און עקאנאמיע בורזשואזע די שידען.

 ־י געשאפן ױז5ב זײ האט רעװא^וציע די ;גופא געזעלשאפט פעאדאצער
 פון סיםטעם דער אונטער אבער אױסשפרײטונג. פרײער פון מעג^עכקייט

 פרא^עטאריאט דעם פאר שװער זײער איז עקםפלואטאציע קאפיטא^יםטישער
 פארמאגט ער ;ארגאניזאציעם ?עטפערישע און אםן5ק זיינע אױפצובױען

 אייגענע זײן שאפן צו מיט^ען מאטעריע^ע און צייט פרייע די ניט אויך
 קאנצענטראציע די באזיצער־ק^אםן. די הערשן עם װי ^אנג אזוי קףלטור
 פרא^עטאריאט דער װאם באזעם, טעכנישע צו שטעאט קאפיטאציזם אונטער

 פראילע־ די װי נאכדעם ערשט בלויז נאר םאציאליזם, אויפצובויען נוצן קען
 פרא־ דער װען אפיילו דעריבער, טריאומפירט. האט רעװא^וציע טארישע

 פראב^עמען, גרעםערע םך א בײקומען ער דארןש זיגער, דער איז ^עטאריאט
 דארוי ער װעלכע אין באדינגונגען, די באגעגנט. האט ברוזשואזיע די װי

 גע־ זיך האט בורזשואזיע די כע5װע אין יענע׳ פון שװערער זײנען קעמפן,
רעװאאוציע. בורזשואזע די דורכפירן בײם פינען

 הויפט־ארבעט די אז באװײזט, םאװעטן־פארבאנד דעם פון געשיכטע די
 אין יגט5 דערפא^גרײר״ איז רעװא^וציע די װען פראצעטאריאט, דעם פון

ט זיך קען רעװאאוציע פראלעטארישע די םפערע. עקאנאמישער דער  ני
 מ־ז זי ;יאקאבינער קאײן־בירגער^עכע די פון מאםמיטלען די בײ אפשטעיצן

^ונג עקאנאטישער פון שטודױם גרינטי^עכן א טאכן װי ט  זיך קענעז צו אנ
 אױ־ געזע^שאפט. קאמוניםטישער ?^אםנלאזער דער צו םאראוים באװענן

 די פון םימפאטיעס די געװינען צו גענוג ניט איז װערן, געטאן מוז דאם
״ — פויערים  םאציאציםטי־ פון ארבעט דער אין װערן ארײנגעצויגן מוזן ז

ע5ס זייערע ;בויאונג שער ע  פאחואנד^ט מוזז װירטשאפטן אינדױױדוע^ע י
 דארוי־ די אז מיינט, װאם אונטערנעטונגען, קא^עקטיװע ריזיקע אין װערן

. װערן יאקעמפט מוז בורזשואזיע
«זעאכעו געהאט ניט האבן יארהונדערט אכצנטן דעם פון יאקאבינער די

— 44 —



 ארױם־ האבן אױפגאבן די אט דערגרײכן. צו אויפגאבן שעפערישע גרויםע
 די דערפאלג, זײן פון באדינג א אלם פראלעטאריאט, דעם אייױ נעי^ײגט

 דיקטאטור, פראלעטארישער דער פון ארגאנען די באשיצן צו נױטװענדיקײט
 לןאפיטאלים־ פון אגענטן אלע קעגן מלחמה אומברחמנותדיקע אן פירז צו

 ארגאניזאציעם, אנטוױקלען צו באהאלטענע, און אפענע רעאקציע, טישער
 די פארריכטן צו און קלאם ארבעטער ׳פון װיאן צום אויםדחק גיבן װאם

גופא. באװעגונג פראלעטארישער דער אין ארוים זיך ײייח װאס פעיערן׳
 דארף רעװאלוציע פראלעטארישע די װאם אויפגאבן, היםטארישע די

 קענען זײ אז קאמפליצירט, אױםערנעװײנלעך אזוי זײנען םארװירקלאכן,
 פין אײניקייט די װערן אנגעהאלטז װעט עם אויב װערן׳ דורכגעפירט בלויז

 אנדערש איז רעװאלוציע אונדזער רײען. פראלעטארישע רעװאלוציאנערע די
 פירנ־ איר מאכט, דאמינירנדענע איר װאם דערמיט׳ פראנצױזישער דער םון

 אכצנטן דעם פון רעװאלוציע דער אין פראלעטאריאט. דער איז כוח׳ דיקער
 צו־ אין ראלע אקטיװע אן געשפילט פראלעטאריאט דער האט יארהונדערט

 פארטײ, א איז ארגאניזירט מנװען ניט איז ער נאר קראפט, פיזישע די שטעלן
 ־י םאװעטן־פארבאנד. דעם םון פראלעטאריער די געװען זײנען עם װי

 קלאסך רעװאלוציאנערן א אנגעפירט יארן צענדליקער האט פארטײ רוסישע
 רעװאלוציעם אײראפייאישע פון דערפארונגען די פון געלערנט האט קאמףי׳

 קלוב יאקאיינישער דער רעװאלוציעם. דרײ רורכגעלעבט אליין האט און
 םא־ פארש״דענע פון פאראײן אויזער א נאר פארטײ, סײן געװען ניט איז

 צוגע־ האט פארטײ באלשעװיםטישע די װאם צייט דער אין גרופן, ציאלע
 בורזשואזיע. דער קעגן קאמו* דעם אין םירערשאפט דיםציפלינירטע א שטעלט

 אנדערע אן אדער איינע ניט פארטראטן, האט פארטײ באלשעװיסטישע די
 אלם פאראײניקט פראל^טאריאט דעם נאר פראלעטאריאט, דעם פון גרופע

 אײננע־ טײלן, אירע אלע אין בורזשואזיע, דער קעגן קאמױ זײז אין קלאס א
 א זיין ניט קען פארטײ קאמוניםטישע די סלײךבורזשואזיע. די שלאםן

 ; יןלוב יאקאביגישער דער װי טענדענצ;, פארש״דענע פון פארבאנד ״פרײער״
 דאס — דיםציפלין אײזערנער אן מיט פארטײ פאראייניקטע א זיין מוז זי

 הויפט־ די לינט דערין ;רעװאלוציע דער פון לעקציע פונדאמענטאלע די איז
 זײ דעם און אויפבוי םאציאליםטישן פון טריאומ^ דעם פאר נאראנטיע

ארדנוננ. געזעלשאפטלעכער קאפיטאליםטישער דער א־בער
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רעװאלוציע פראנצױזישע גרויםע די

לעקציע עױטטער דער פאר ביביאגראפיע רעקאמענדירטע

״ן א,־ן מאראט פאל זשאן םטעפאנװ א. — קאכטר־רעװאלוציע דער מיט קאמף ז

 טייל טער1 אייראפע. מערב אין באװעגונג רעװאלוציאנערער דער םון געשיכטע
.סלוצקי א. אדן פרידלאנד צ.

ן רעדעם די ו  פאררעדעס םפעציעלע מיט דאנטאן און מאראט ראבעספיער, פון שריפטן א
(ענגליש). רעװאלט״ פון ״שטימען אין

:קורפ דעם פאר ביבער רעקאמענדירטע

 מארקס. קארל — פראנקרייך אין קריג בירגער דער

 ענגעלס. פרידריך _ דײטשלאנד אין פויערים־מלחמה די

 םטעקלאװ. א. _ אעטערנאציאנאל ערשטן דעם פון געשיכטע די

 לענץ. ז־זש. _ אינטערנאציאנאל צװייטן דעם פון אומקום און אויפקום דער

 (ענגליש) סיימאנם מ. א. _ געשיכטע אמעריקאגער דער אין קרעפטן סאציאלע

 (ענגליש). בימבא אנטאני — ארבעטער־קלאם אמעריקאנישן דעם פון געשיבטע

 לענין. _ )1007—1905( רעװאלוציע ערשטע

 לענין. — בענדע־ 2 ,1917 פון רעװאלוציע די

לענין. _ מלחמה אימפעריאליסטישע די

 ײל0 פיר א״ראפע. מערב אין באװעגונו. רעװאלוציאנערער דער פון געשיכטע
םלוצקי. און פרידלאנד —



:ג א ל ר א פ

ארדן ארכעטער אינםערנאציאנאלער
ער שול :יינ

ר ע ד נ י ק
 צוזאמענגע• לערניאר, ערשטן פארן

 ב. און טאראנט ד. פון שטעלט
 געבונדן). זייטן, 1G0( פרידמאן.

םענט• 45 שולן פאר סענט, 75 פרייז

ט א ט ש
 זייטן). 48( לערניאר טן3 פארן
̂נט׳ 25 פרײז סענט. 15 שולן פאר טי

שול אונדזער
 לערניאר, פערטן און דריטן פארן
 אונדזערע פאר םענט׳ 40 פרײז

םענט• 20 יטולן

ע ק י ר ע ם א
 ).זײטן 04( לערניאר טן4 פארן

 אונדזערע פאר םענט. 40 פרייז
םענט. 20 שולן

מאי ערשטער
 לערניאר, פערטן און דריטן פארן
 אונדזערע פאר סענט׳ 10 פרייז

פענט. 5 שולן

לעבען נײעם צוש
 זייטןו. 0)1( לערגיאר דריטץ פאין
 אונדזערע פאר טענט, 45 פר״ז

םענט. 20 שולן

נאװעםבער טער7
 זייטן). 90( לערניאר פערטן פארן
 אונדזערע פאר סענט, 40 פרייז

םענט 20 שולן

קאמף א־ן ארבעט
 לערניאר. פערטן און דריטן פארן
 אונדזערע פאר סענט, 40 פרייז

םענט. 20 שולן

 פאליטיש־געזעלשאפט־
ביכער.• לעכע

 אינטערנאציאנאלער דער
ארבעטער־ארדן

 פון צילן. אויפגאבן, ו״עשיבטע,
 פאר םענט, 30 פרייז אלגין. מ.

 ארדן ארב. אינט. פון ברענטשעם
םענט. 15

 בויט םאװעיטךפארבאנד
םאציאליזם

אילו־ מיט ן. ( ן ** מלך פדז
פרייז ♦ זייטן) 128) םטראציעש,
פיו ברענטשעס פאר סענט. 50

םעו 30 א א• א.

ארבעטער־פעםטונג נײע א
 אינטערנא־ דער אזוינם איז װאס

 פארװאס און ארדן ארב• ציאנאלער
 אים אין זיך דארפן ארבעטער

אנשליםן.

פארזיכערוננ סאציאלע
 קאפײ אנדערע אין אמעריקע, (אין

 םא־ אין און לענדער טאליםטישע
 אלמאזאװ. ש. פון פארבאנד). װעטן

 פאר םענט, 40 פרייז זייטן. 90
םענט. 20 א. א. א. פון ברענטשעט



מלחמה־געפאר די
 פרייז ביטעלמאן. אלעקםאנדער פון
 פון ברענטשעם פאר נט.“ס 20

סענט. 15 .א א. א.

 םאציאליזם — קאפיטאליזם
קאמוניזם

 פרײז לעקציעס. 15 פון ק,־רם א
 ארב. פון םטודענטן פאר ם., 50

 פון םיטגלידער און אוניװערזיטעט
םענט 25 א. א א.

 אינטערנאציאנאלער דער
ארדן ארבעטער

 אידיש, אויפגאבן. און צילן ז״נע
שפראכן אנדערע און איינגליש

 העלפט רינכ ארבעטער דער
 געגן מלחםה ארגאניזירן

םאװעטן־פארבאנד
 און אבראמאװיטשן פון ראל (די
 אינ־ די אין רינו. ארבעטער דעם

 געגן פארשװערונגען ־ טערװענציע
פאטערלאנד.) פראלעטארישן

 דער אראבער, די פאלעיםטינע,
צױניזם

 פאר סענט• 50 פרייז נאװיק. .3 פון
פענט. 30 ברענטשעם אונדזערע

 יטיקן דארפט איר פארװאם
 שולן אין קינדער אײערע

א. א. א. בײם
םענט. 8 פרייז זייטן. 8

קורסן שטודיר מארקםיםטישע
 רעװא־ פראנצויזישע גרויםע די

לוציע•
 אין רעװאלוציע אינדוםטריעלע די

 טשארטיזם. דער און אײנגלאנד
 פאר לעקציע. א םענט 15 פרײז

סענם. 10 ארדן פון מיטגלידער

:ליטעראטור שײנע
קאם״ צום געזאנג מיט

 צוזאמענגע־ נאטן). מיט (לידער
 יעקב פון באארבעט און שטעלט

 מיט־ פאר דאלער, 1 פרייז שייפער.
 פ. j פ. און א א א• פון גלידער

םענט. 00

 א. א. א. פאדלאג אין
 צום זיך געפינען

:פארקױה
מײיםעלעך קינדער

 דער געזאגט. האט לענין פאװער
 דער סטר״קט. קוימען פאבריק־
 בירא־בידזשאן. ו.ע;עראל. ערשטער
 די איקאר. דארף פון מאטעלע
 שלמה פון — יארק גױ אין מלחמה

 קינדער־ אין זומער דאװידמאן.
 ארטעף א,ין פארן מיר לאנד.

לייב. א. פון •— טעאטער

ר ע ד נ י ק
 צוזאמענגע־ לערניאר טן2 פארן

 און טאראגט דבורה פון שטעלט
 געבונדן. זייטן 174 פרידמאן. ב.

 אונדזערע פאר דאלער. 1 פרייז
םענט. 05 שולן

ײך זײט יענער פון ט
פאװער. כאװער פון מייםע) (א

ס• 40 שולן פאר םענט. 75 פרייז

ק״ ר א י ו י ״נ
פיז ארויסגעגעבן ארבעט־פראיעקט׳
פיז קלאם יאיר גראדו ול מיטלש
ולז ש פאר דאלאר, 1 פרייז .1030

סענט. 50

״קינדערלאנד״
פ. 10 נומערן אלטע (זשורנאל).

סענט 5 שולן פאר נומער׳ איעדע. זייטן 48
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