
 3פרק 

 ספרות סוציליסטית וקומוניסטית
 
 הסוציאליזם הריאקציוני.1
 

 א. הסוציאליזם הפיאודלי
 כתבי פלסתר נגד האצולה הצרפתית והאנגלית נועדו משום מעמדן ההיסטורי לכתיבת

 זמננו. ידה של האצולה הייתה שוב על התחתונה אל מול העשיר-החברה הבורגנית בת
 הצרפתית והן בתנועת הרפורמה 1830מקרוב בא השנוא עליה. הן במהפכת יולי 

 האנגלית. מאבק מדיני רציני לא בא כבר בחשבון. לא נשאר לה, אלא המאבק הספרותי
 בלבד. אך גם בשטח הספרות אבד כבר הכלח על המליצות הישנות מימי הרסטורציה.
 אם רצתה לעורר אהדה, היה עליה להעמיד פנים, משל התעלמה מטובתה היא וניסחה
 את כתב אישומה נגד הבורגנות רק לטובת מעמד הפועלים המנוצל. בזה האופן גרמה

 החדש ובלוחשה באוזנו נבואות לעצמה סיפוק עצמי, בפזמה שירי קלס נגד שליטה
 אסון פחות או יותר.-הרות

 בזה האופן קם הסוציאליזם הפיאודלי, חציו קינה וחציו כתב פלסתר; חציו הד מהעבר,
 ידי משפט מר,-חציו איומים לעתיד, קולע לפעמים בול אל תוך לבה של הבורגנות עי

 לט להבין את מהלךשנון,נוקב, אולם מעורר תמיד גיחוך משום חוסר היכולת המוח
 זמננו.-ההיסטוריה בת

 הקבצן הפרולטרי כבדגל, כדי ללכד את העם מאחוריה. אולם-האצולה נופפה בתרמיל
 כל אימת שהוא הלך בעקבותיה, הבחין על פני האחוריים שלה בסמלי הייחוס

 ארץ.-הפיאודליים הישנים והתפזר בצחוק רם חסר דרך
 ה הצעירה נהגו לעסוק בהצגה זו על הצדחלק מהלגיטימיסטים הצרפתיים ומאנגלי

 הטוב ביותר.
 כשמוכיחים הפיאודלים כי לאופן הניצול שלהם היו פנים שונות מאלו של הניצול

 הבורגני, שוכחים הם אך ורק, שהם ניצלו בנסיבות ובתנאים שונים לחלוטין, שעברו
 בימי שלטונם, זמננו לא היה קיים-כיום מן העולם. כשהם מוכיחים, כי הפרולטריון בן

 זמננו הייתה פרי הכרחי של משטרם החברתי.-הם שוכחים רק, כי הבורגנות בת
 אגב, הם מסתירים את האופי הריאקציוני של ביקורתם במידה כה קטנה, עד שעיקר

 ההאשמה שהם מעלים נגד הבורגנות נעוץ בכך, כי במשטרה מתפתח מעמד, העומד
 לפוצץ את כל סדרי החברה הישנים.

 וכיחים את הבורגנות עוד יותר על שהיא מולידה פרולטריון מהפכני, מאשר עלהם מ
 שהיא מולידה פרולטריון בכלל.

 על כן יש להם במסגרת המעש המדיני חלק ונחלה בכל אמצעי הכפייה הנקוטים נגד
 הרהב שלהם, לאסוף-מעמד הפועלים. ואילו בחיי היומיום נוהגים הם חרף כל דברי

 סוכר-כבשים, בסלק-ומכר בצמר-המיר נאמנות, אהבה וכבוד בסחראת פירות הזהב ול
 שרף.-וביין

 כשם שהכומר עשה תמיד יד אחת עם הפיאודלים, כן עושה הסוציאליזם הכמורתי יד
 אחת עם זה הפיאודלי.

 אין לך דבר קל יותר מלשוות לסגפנות נוצרית צביון סוציאליסטי . כלום לא יצאה גם
 הנצרות חוצצת נגד הקניין הפרטי, נגד הנישואים, נגד המדינה? כלום לא הטיפה

 במקומן צדקה וקבצנות, פרישות וסגפנות, חיי מנזר וכנסייה? הסוציאליזם הנוצרי אינו
 אלא בבחינת מים קדושים, שבהם מקדש הכומר את זעמו של האציל.

 
 



 בורגני-ב. הסוציאליזם הזעיר
 

 ה המעמד היחיד שמוגר בידי הבורגנות ואשר תנאיי חייוהאצולה הפיאודלית אינ
 זמננו. הבורגנות הזעירה והאיכרות הזעירה מימי-התדלדלו ואבדו בחברה הבורגנית בת

 זמננו. בארצות המפותחות פחות מבחינת-הביניים בישרו את בואה של הבורגנות בת
 לה.התעשייה והמסחר חי עדיין מעמד זה חיי ניוון בצד הבורגנות העו

 זעירה חדשה,-זמננו, קמה בורגנות-בארצות שבהן התפתחה הציוויליזציה בת
 המתנודדת בין הפרולטריון והבורגנות ומתהווה שוב ושוב בתור חלק משלים את

 החברה הבורגנית. אולם בני שכבה זו נדחקים באופן מתמיד מחמת התחרות אל שורות
 ה הגדולה את בוא אותו רגע שבוהפרולטריון; הם רואים אפילו עם התפתחות התעשיי

 זמננו ויוחלפו במסחר, בחרושת הידנית-ייעלמו כליל בתור חלק עצמאי של החברה בת
 ובחקלאות ע"י משגיחים ומשרתים.

 
 בארצות כגון צרפת, שבה מהווה מעמד האיכרים הרבה יותר ממחצית האוכלוסייה,

 הבורגנות, יישמוהיה טבעי, שהסופרים שהתייצבו לצדו של הפרולטריון ונגד 
 אכרית והגנו-בורגנית והזעיר-לביקורתם נגד המשטר הבורגני את אמות המידה הזעיר

 -בורגנות. כך גם הסוציאליזם הזעיר-על עניין הפועלים מנקודת ראותה של הזעיר
 בורגני. סיסמונדי עומד בראש ספרות זו לא רק בצרפת, כי אם גם באנגליה.

 
 זמננו. הוא חשף את-הייצור בני-סוציאליזם זה ניתח בשנינות רבה את הסתירות ביחסי

 מאמצי הייפוי הצבועים של הכלכלנים. הוא הוכיח הוכחה ניצחת את התוצאות
 ההרסניות של המיכון ושל חלוקת העבודה, את ריכוז ההון והקניין הקרקעי, את עודף

 ל הבורגנים הזעירים והאיכרים הזעירים.הייצור, את המשברים, את אובדנם ההכרחי ש
 את מצוקת הפרולטריון, את האנרכיה שבייצור, את הדיספרופורצייה המשוועות

 הקיימות בחלוקת העושר, את מלחמת ההשמדה התעשייתית המתנהלת בין האומות,
 את התפוררות כללי המוסר הישנים, יחסי המשפחה הישנים והלאומים הישנים.

 
 -הייצור-חשי שואף סוציאליזם זה, אם לשקם שוב את אמצעיעל פי תוכנו המו

 הייצור,-והתקשורת הישנים ואת החברה הישנה, אם לכלוא שוב בכוח את אמצעי
 הקניין הישנים שאותם פוצצו, מוכרחים היו לפוצץ.-זמננו במסגרת יחסי-והתקשורת בני

 בשני המקרים הוא ריאקציוני ואוטופי כאחד.
 כזה הוא דברו האחרון. -ת ומשק פטריארכלי בחקלאותסדנאות בחרושת הידני

 לב.-זרם זה הסתיים בהמשך התפתחותו במועקה שלמחרת ההשתכרות של מוגי
 

 ג. הסוציאליזם הגרמני או ה"אמיתי"
 

 הספרות הסוציאליסטית והקומוניסטית של צרפת, שהתהוותה בלחץ של בורגנות
 ובאה לגרמניה בתקופה שבה אךשלטת ומשמשת ביטוי ספרותי למאבק בשלטון זה, ה

 פתחה הבורגנות במאבקה באבסולוטיזם הפיאודלי.
 הנפש הגרמניים השתלטו בלהט על ספרות זו-למחצה ויפי-הפילוסופים, הפילוסופים

 זמנית עם הכתבים הנ"ל.-ושכחו רק, כי תנאיי החיים הצרפתיים לא באו לגרמניה בו
 אמצעית-ית משמעות מעשית בלתי אל מול התנאים הגרמניים אבדה לספרות הצרפת

 -הייתה מוכרחה להיראות  -כלשהי והיא לבשה איצטלה ספרותית גרידא. היא נראתה 
 כהתבוננות ריקה מתוכן בדבר הגשמתה של מהות אנוש. למשל, תביעותיה של

 ,18-המהפיכה הצרפתית הראשונה נשמעו באוזני הפילוסופים הגרמניים של המאה ה
 ל ה"תבונה המעשית" באופן כללי בלבד, ואילו ביטויי רצונה שלמשל היו תביעותיה ש

 הבורגנות הצרפתית המהפכנית פירושם בעיניהם היה חוקי הרצון הצרוף, הרצון, כפי
 שעליו להיות, רצון אנוש אמיתי.



 עבודתם היחידה של אנשי הספרות הצרפתית הייתה להתאים את הרעיונות הצרפתיים
 לסגל לעצמם את הרעיונות -בעצם  -החדשים אל מצפונם הפילוסופי הישן, או 

 הצרפתיים מנקודת ראותם הפילוסופית.
 ידי תרגום.-הסיגול הזה בוצע באותו אופן גופא, שבו ניתן בכלל לסגל שפה זרה, על

 טעם על חיי קדושים קתוליים על פני גווילים-ידוע, כיצד כתבו נזירים סיפורים נטולי
 עליהם נרשמו יצירות קלאסיות מתקופת עכו"ם הקדומה. הסופרים הגרמניים נהגוש

 בדרך הפוכה בספרות הצרפתית החילונית. הם כתבו את השטויות הפילוסופיות שלהם
 הממון כתבו "ניכור-מתחת למקור הצרפתי. למשל, מתחת לביקורת הצרפתית על יחסי

 "ביטול השלטון -הבורגנית כתבו  מהות האדם"; מתחת לביקורת הצרפתית על המדינה
 המופשט".-של הכללי

 הם קראו להגנבה זו של מליצות פילוסופיות אל תוך הפיתוחים הצרפתיים בשם
 "פילוסופיית הפעולה", "הפילוסופיה האמיתית", "מדע גרמני של הסוציאליזם",

 "הנמקה פילוסופית של הסוציאליזם" וכו'.
 הצרפתית סורסה בזה האופן לחלוטין, הפסיקה הסוציאליסטית-הספרות הקומוניסטית

 בידי הגרמני לבטא את מאבקו של מעמד אחד במעמד אחר, והגרמני היה איפוא
 צדדיות הצרפתית"; שהוא מייצג לא עוד את אינטרסי-משוכנע, שהוא התגבר על "החד

 הפרולטר, אלא את האינטרסים של יצור אנוש, של האדם בכלל, של האדם שאינו
 לשום מעמד, שאינו קיים כלל ועיקר במציאות, אלא רק בערפילים שבשמימשתייך 

 הדמיון הפילוסופי.
 סוציאליזם גרמני זה, שהתייחס ברצינות ובחגיגיות כאלו אל תרגיליו הילדותיים

 העלובים ועשה להם פרסומת כה קולנית של תגרני השוק, איבד מכל מקום בהדרגה
 את התום הקפדני שלו.

 גנות הגרמנית, ובמיוחד של זו הפרוסית, בפיאודלים ובמלוכהמאבקה של הבור
 נעשה רציני יותר. -התנועה הליברלית  -האבסולוטית, באחת 

 כך זכה הסוציאליזם "האמיתי" בהזדמנות הכה נכספת להציג אל מול התנועה
 המדינית את התביעות הסוציאליסטיות, להכריז על הנידוי המסורתי של הליברליזם,

 ה הייצוגית, של התחרות הבורגנית, של חופש העיתונות הבורגני, שלשל המדינ
 העם, כי שום-המשפט הבורגני, של החופש והשוויון הבורגניים ולהטיף באוזני המוני

 ברכה לא תצמח להם מתנועה בורגנית זו, אלא להיפך, עלולים הם להפסיד
 הכל.הסוציאליזם הגרמני שכח בעוד מועד, שאותה ביקורת צרפתית, שהוא היה הדה

 החיים החומריים-זמננו על תנאיי-העלוב, הייתה מותנית בקיום החברה הבורגנית בת
 ידי אותם תנאים מוקדמים, אשר-המתאימים ועל החוקה המדינית המתאימה, דהיינו על

 כיבושם אך עלה על הפרק בגרמניה.
 יזם זה רק שימש דחליל רצוי בידי הממשלות האבסולוטיות הגרמניות, עלסוציאל

 פמלייתן המורכבת מכמרים, ממורים, מיונקרים נחשלים ומביורוקרטים, אל מול אימי
 הבורגנות העולה.

 הוא היווה את ההשלמה המתקתקה למהלומות המגלב ולכדורי הרובה המכאיבים
 ת הפועלים הגרמניים.שבעזרתם טיפלו אותן ממשלות בהתקוממויו

 בזה האופן שימש הסוציאליזם ה"אמיתי" נשק בידי הממשלות נגד הבורגנות הגרמנית
 וביטא, מאידך, אינטרס ריאקציוני, את האינטרס של הבורגנות הקרתנית הגרמנית.

 , המופיעה שוב ושוב על פני השטח, מהווה16-הבורגנות הזעירה, זו מורשת המאה ה
 החברתית האמיתית של מצב הדברים הקיים.בגרמניה את התשתית 

 שימורה פירושו שימור מצב הדברים הקיים בגרמניה. בורגנות זעירה זו חוששת מפני
 אובדנה הוודאי הן מריכוז ההון והן מהתהוות פרולטריון מהפכני. נדמה לה,

 שהסוציאליזם ה"אמיתי" משיג בבת אחת שתי מטרות. ואכן מתפשט הוא כמגפה.
 עכביש ספקולטיביים, רקומת פרחי מליצה של איסטניסים,-הארוגה קורי איצטלה זו,

 איצטלה מופלגת זו אותה הלבישו -רוויית טללי לבביות שיכורת אהבה, 
 הסוציאליסטים הגרמניים את "אמיתותיהם הנצחיות" הכחושות המעטות, רק הקלה



 עליהם את מכירת מרכולתם בקרב ציבור זה.
 וגדלה את יעודו, לשמש נציגה הנמלץ-הגרמני במידה הולכתומאידך הבין הסוציאליזם 

 של בןרגנות קרתנית זו.
 הוא הכריז, שהאומה הגרמנית היא האומה לדוגמה ושהקרתן הגרמני הוא האדם

 לדוגמה. הוא העניק לכל תועבה מתועבותיו משמעות עמוקה, נעלה, סוציאליסטית,
 בגלוי נגד הכיוון "ההרסני הגס" משמעות הפוכה. הוא הפגין עקביות מוחלטת ביוצאו

 מפלגתית שהעלתה אותו מעל כל-של הקומוניזם ובהכריזו של שגיבותו הבלתי
 המאבקים המעמדיים. כל החיבורים הסוציאליסטים והקומוניסטים כביכול המצויים

 בגרמניה נמנים, למעט יוצאים מן הכלל על אותה הספרות המזוהמת, המתישה הזאת.
 
 הסוציאליזם השמרני או הבורגני: .2
 

 הסדרים החברתיים, וזאת כדי להבטיח את קיום-חלק של הבורגנות רוצה לרפא את אי
 החברה הבורגנית. נמנים עליו: כלכלנים, פילאנתרופים, הומניסטים, מתקני מצבם של

 חיים, יוזמי-בעלי-המעמדות העמלים , מארגני אגודות צדקה, אנשים הדוגלים בצער
 רקק למיניהם. הסוציאליזם הבורגני הזה אפילו-ברות למלחמה בשכרות ורפורמטוריח

 פותח למערכות שלמות.
 " )"פילוסופיית הדלות"(PHILOSOPHIE DE LA MISEREנביא כאן כדוגמה את "

 לפרודון.
 זמננו, אולם-החיים של החברה בת-הסוציאליסטים הבורגניים רוצים לקיים את תנאיי

 מניע. הם רוצים את החברה הקיימת-כנות הנובעות מהם באופן אלללא הקרבות והס
 בניכוי היסודות בעלי האופי המהפכני המפוררים אותה. באופן טבעי רואה הבורגנות

 את העולם שבו היא שלטת בתור הטוב שבעולמות. הסוציאליזם הבורגני מפתח מושג
 יון להגשים אתמנחם זה למערכת שלמה פחות או יותר. הוא מזמין את הפרולטר

 מערכותיו ולהיכנס בירושלים החדשה ופירוש הדבר, שהוא תובע בעצם מהפרולטריון ,
 שיישאר בתוך החברה הנוכחית, אולם יוותר על מושגיו העויינים אותה.

 צורה שנייה, שיטתית פחות, אולם מעשית יותר של סוציאליזם זה ביקשה להמאיס על
 ; וזאת בהוכיחה, שהוא לא ייבנה מתמורהמעמד הפועלים תנועה מהפכנית כלשהי

 החיים החומריים, משינוי היחסים-מדינית זו או אחרת, אלא רק משינוי תנאיי
 החיים החומריים אין פירושו לגבי סוציאליזם זה כלל-הכלכליים. אולם שינוי תנאיי

 ועיקר ביטול יחסי הייצור הבורגניים, שאינו אפשרי, אלא רק בדרך של מהפכה, כי אם
 זה-ייצור אלה, דהיינו אינם משנים כהוא-שיפורים מינהליים, המבוצעים על יסוד יחסי

 את היחס בין ההון לבין העבודה השכירה, אלא מצמצמים במקרה הטוב לבורגנות את
 דמי השלטון ומפשטים את משק המדינה שלה.

 ההסוציאליזם הבורגני זוכה לביטוי ההולם אותו רק שעה שהוא הופך מליצה ריק
 מתוכן.

 כלא עם תאי-למען העם העובד; בתי -למען העם העובד; מכסי מגן!  -מסחר חופשי!  
 למען העם העובד; זו מלתו היחידה של הסוציאליזם הבורגני, היחידה -בידוד! 

 הנאמרת ברצינות.
 למען -הסוציאליזם של הבורגנות מושתת דווקא על הטענה שהבורגנים בורגנים המה 

 העם העובד.
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 זמננו לתביעות-לא ידובר כאן בספרות ששימשה ביטוי בכל המהפכות הגדולות בנות
 הפרולטריון )כתבי באבף וכו'(.

 הנסיונות הראשונים של הפרולטריון להשיג במישרין את הגשמת האינטרס המעמדי
 ורה של החברה הפיאודלית, נכשל. לאשלו בזמן של התעוררות כללית, בתקופת מיג



 פוסק של הפרולטריון עצמו ומשום העדר-היה מנוס מכשלון זה משום עיצובו הבלתי
 התנאים החומריים לשחרורו, שאינם אלא תוצר העידן הבורגני. הספרות המהפכנית

 שליוותה תנועות ראשונות אלו של הפרולטריון היא בעלת תוכן ריאקציוני ולא ייתכן
 היא מטיפה סגפנות כללית ושיוויוניות גסה. אחרת.

 
 סימון, פורייה,-המערכות הסוציאליסטיות והקומוניסטיות באמת, המערכות שיצרו סן

 אואן וכו', מופיעות בתקופה הראשונה, הבלתי מפותחת של המאבק בין הפרולטריון
 לבין הבורגנות, אותה תיארנו לעיל )ראה הפרק "בורגנות ופרולטריון"(.

 רואים ממציאי המערכות הנ"ל את הניגוד שבין המעמדות ואת האפקטיביות של אכן
 היסודות המפוררים הקיימים בתוך החברה השלטת עצמה. אך אין הם מבחינים אצל

 הפרולטריון בפעילות עצמית היסטורית כלשהי, בתנועה מדינית כלשהי, שתהא
 אופיינית לו.

 ועל כן אין הם מוצאים את התנאים הניגוד המעמדי מתפתח בד בבד עם התעשייה,
 החומריים לשחרור הפרולטריון, ומחפשים מדע חברתי כזה, חוקי חברה כאלה, שייצרו

 תנאים אלה.
 עליהם להמיר איפוא את הפעילות החברתית בפעילותם הממציאה האישית, את
 התנאים ההיסטוריים לשחרור בתנאים דמיוניים, את התארגנותו ההדרגתית של

 הפרולטריון למעמד בארגון חברה מצוץ מהאצבע. ההיסטוריה העולמית לעתיד לבוא
 עומדת לדידם על התעמולה ועל ביצוען המעשי של תוכניותיהן החברתיות.

 אכן מודעים הם לעובדה, שהם מציגים בתוכניותיהם קודם כל את האינטרסים של
 . והפרולטריון קייםהמעמד העובד, וזאת בתור היותו המעמד הסובל בה"א הידיעה

 בשבילם רק משום היותו המעמד הסובל בה"א הידיעה.
 כן מצבם העצמי בחיים מביאים-מפותחת של המאבק המעמדי וכמו-אך הצורה הבלתי

 אותם לכלל דעה, שהם התעלו הרחק מעל לאותו ניגוד מעמדי. הם רוצים לשפר את
 ם איפוא באופן מתמיד אלמצבם של כל בני החברה, אפילו שפר חלקם ביותר. הם פוני

 כל בני החברה ללא הבדל, ואפילו בעיקר אל המעמד השליט. הן צריך רק להבין את
 מערכתם, כדי להכיר, כי זוהי הטובה שבתוכניות האפשריות בשביל הטובה שבחברות

 האפשריות.
 הם דוחים איפוא פעולה מדינית כלשהי ועל אחת כמה וכמה פעולה מהפכנית; הם

 ידי-ג את מטרתם בדרכי שלום ומנסים לפלס את דרכה של הבשורה עלרוצים להשי
 ידי כוחה של הדוגמה.-ניסויים קטנים, שכמובן אינם קולעים למטרה, על

 תיאורה הדמיוני של החברה העתידה לקום ראשיתו בתקופה שהפרולטריון היה עדיין
 הוא; -על מצבומצוי בדרגת התפתחות נמוכה ביותר, זאת אומרת, כשלו מושגים שונים 

 תיאור זה נובע מדחיפתו הרצינית הראשונה של הפרולטריון, הגדושה רגשות מוקדמים
 לעצב את החברה עיצוב חדש כללי.

 ברם, גם יסודות ביקורתיים כלולים בכתבים הסוציאליסטים והקומוניסטים. הם
 ערך ממעלה-תוקפים את כל אושיות החברה הקיימת. הם סיפקו איפוא חומר רב

 שונה לחינוך הפועלים. הנחותיהם המוחשיות בדבר חברת העתיד, כגון ביטולרא
 הניגוד בין העיר והכפר, הביטול של המשפחה, של הניכוס הפרטי ושל העבודה

 כל -ייצור גרידא -השכירה, בשורת ההרמוניה החברתית, הפיכת המדינה למינהל
 , שרק מתחיל כעתהנחותיהם הנ"ל מבטאות רק את התבטלותו של הניגוד המעמדי

 מוגדרותו הראשונית. להנחות אלו-להתפתח ואשר אין הם מכירים אותו, אלא באי
 נודעת, איפוא משמעות אוטופית צרופה בלבד.

 הביקורתיים עומדת ביחס הפוך אל-חשיבותם של הסוציאליזם והקומוניזם האוטופיים
 ומעוצב, כן אובדים-התפתחותו ההיסטורית. במידה שהמאבק המעמדי מתפתח, הולך

 כל ערך מעשי, כל הצדקה עיונית והתנשאות דמיונית זו מעליו, להתנגדות דמיונית זו
 לו.

 אבות המערכות הנ"ל היו אכן מהפכנים מבחינות רבות, ואילו תלמידיהם מהווים תמיד



 אופן איתן בהשקפות מוריהם אל מול המשךכיתות ריאקציוניות. הם מחזיקים ב
 התפתחותו ההיסטורית של הפרולטריון. הם מנסים על כן באופן עקבי להקהות את
 המאבק המעמדי, לפשר בין הניגודים. הם חולמים עדיין על הגשמתן הניסויית של

 "Home-Coloniesהאוטופיות החברתיות שלהם, על הקמת פאלאנסטרות, על ייסוד "
 מהדורת כיס של ירושלים החדשה. וכדי -ת פנימיות(, על כינון איקריה זעירה )קולוניו

 להקים את כל הארמונות הנ"ל באספמיה עליהם לפנות אל הפילאנתרופיה של
 הלבבות ושל הארנקים הבורגניים. הם מידרדרים בהדרגה אל דרגת הסוציאליסטים

 מהם, אלא בקפדנותםהריאקציוניים או השמרניים שתוארו לעיל, ואינם נבדלים 
 השיטתית יותר, באמונתם התפלה הקנאית בהשפעה המופלאה של מדעם החברתי.
 על כן מתנגדים הם נואשות לתנועה מדינית פועלית כלשהי, היכולה לצמוח רק מתוך

 אמון עיוור באוונגליון החדש.-אי
 ן נגדחסידי אואן באנגליה, חסידי פורייה בצרפת, יוצאים שם נגד הצ'ארטיסטים כא

 הרפורמיסטים.
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