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TI LL ZIMMER\rALDS LÄSAREI

När för tre år sedan, i september 1g15, för första gången ef_
ter värlclskrigets utbrott en internationeli socialistisk konferens
samlailes i den lilla byn Zirnmerwarcr i Berner-alperna, såg den in-
ternationella politiska situationen åtskilligt annorlunda o1 äo oo.
värld.skriget stod ännu i sin första blomning och kraft. Folkstäm-
ningarna var ännu i obruten förhäxning under den patriotiska för-
svarshypno,sen. rnternationalister, rÅ biivit rnternationalens
ideala trogna och kämpade för dem var på sitt hålr, fanns det ju
{,nnu 

- 
det bästa av det proletära forkmateriaret hade förräderiet

alclrig lyckats fösa in i borgfredens kättar och bås 
-, men det var

- frånsett Rysslancl, rtalien och ännu ett par land 
- 

överallt mi-
noriteter, små grupper, spridda ,och kämpande med små me,ilel och
ett kargt hopp i det snabbt tätnande nationalbarbariet.

No, tre år senare, visar världen ett annat ansikte. Just vad
Zimmerwald i otvetydiga ordarag förutsade: krigets avlösning av
den proletäriska revolutionen, är nu ett faktum. Tiden har mog-
nat mod ra,sancle fart. Nu stupar den gamla samhällsbyggnaden
överända. och just Zimmerwalcls paroil: ned mecl borgfredsskam-
men. massorna ut på gatan för freden och den sociala revolut,ione'l
har blivit den nya clagens lösen. Det arlt outhärdrigare trycket av
ett fyra-årigt världskrig och dess fullständigt ruinerande ekonomi-
ska foljder är anledningen till clen nu över hela vår världsdel lo,s-
brutna folkstormen. Men till den 'stormens påskyndande, inrik-
tande och stärkande har Zimmerward och dess kamprop i värrds-
historiska mått medverkat. Dess krara och frammande lösen, ut-
sänd i ständig stegring från Zimmerwald lg1b, Kiental 1g16 och
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Stockholm 1917, har i hog grad klarat begreppen hos massorna,

ftiratllat hungerns dunkla instinkter, samlat cle spriclcla skarornas
Iängtan i natten och leder dlem nu enade i målmedvetna millioner
mot den nya morgonen.

Ilur clenna nya morgon kommer att gestalta sig, vet vi ännu

ej. Men vi vet, att frihetens fiender ännu är starka i alla land, att
cle anstormande mass'orna ännu ej äger den socialistiska skolning
och klarhet, som för,st kan göra deras historiska insats till vad clen

bör bli, och att därför också just nu, när segern vinkar närmare än

någonsin, upplysning om kampen, dess taktik och cless mål är av
nöden såsom aldrig fc;rr. Itrandlingen är det första. T begynnelsen
var handlingen. Men kunskapen, teorien måste till for ,att under
hancllingens gång rikta den, belysa den, ailtjämt pånyt,tföda den.

Sverges revolutionära socialister ha lange saknat ett teoretiskt
organ. Det gamla partiets månadstid.skrift Tiden blev meil par-

tiets tilltagande förflackning till,sist bara ett språkrör åt d"en ledan-
ile klickens allt reaktionärare kamp för tvåkammarsyste'm, milita-
rism, mot den sociala revolutionen etc. Den unga svenska Zim.
merwalil-socialismen har länge planerat en egen teoretisk tid-
skrift. Då just i dessa tider en grundligare teoretisk skolning än

den dagsprässen kan ge är av nö'dlen även i detta land, som ej står
och ej kommer att stå isolera.t utanför den internationella rcvo-
lutionsepoken, har harf,;r intresseraile partimedlemmar bildat en

sam,manslutning, ZimmerwaldsäIlskapet, mecl ,uppgift bl. a. att
utge en teor'etisk tidskrift med namnet "Zimmerwald".

Vår tidskrift, som här presenterar sig i ett första promnum-

mer, utkommer från nyåret varje månad med 64 sidor. Samtidigt
som "Zimmerwald" vill sträva att ge sina läsare ilet gedignaste och

mångsidigaste teoretiska material i en så populär for,m som möjlig"b'

kcmmer den också att bjuda lättare lektyr, uppsatser i litterära och

anclra ämnen på områd.en som gränsar till de sociala och politiska,

det hela illustrerat av ett omsorgsfullt valt b,ildmaterial. Tidskrif-
ten har tillförsäkrats stöd och bidrag från kända zimmerwalilare i
olika länder.

Och därmed överlämnas den i allmänhetens hand i förhopp-
ning, a,tt den må vinna det stöd uti{rån läsekretsen som är nödvän-

digt för iless existens, och med löfte, att redaktionen för sin del

kommer att efter måttet av 'sina' kr.after göra allt för att vår tid-
skrift må tjäna Zimmerwalds och den internationella s,ociala revo-

lutionens stora sak!
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Karl Liehknecht n'rieilrich Ailler

Mitt i alla, värlc'lsskakande händelser, som i de,ssa clagar över-
störtar varandra med en rasande fart, vill vi ett ögonblick dröja
vid den politiska amnesti, som symboliserar slutet på det gamla
våldsregementet i Tysklanil och österrike: frigivatde| av Kail,
Li,ebknech,t och Fri,ed,ri,ch Acller. I millioner och åter millio,ner
socialisters hjärtan värlclen runt har bud,skapet, att fängelsets por-
tar öppnats för dessa kamrater, mötts av ett brusande jubel, icke
blott för dessa mäns egen skull, vilka jämte Leni,n är det revolu-
tionära, europeiska proletariatets mest uppburna och älskacle för-
kämpar, utan ock emeclan tleras frigivancle betecknar den första
jusstrålen lrån den nya dag, som är på väg att inbryta över cle

så 1änge i militarismens mörker och träldom bun,clna tvsk,staterna.
Karl Liebknechts namn var redan före världskriget en fana för

den verkligt internationellt kännancle och klasskampstrogna fly-
geln inom socialflemokratin. tr'ramfor allt var han den proletäriska
ungilomens man. uppvuxen i ett hem med stolta socialistiska tra-
ditioner 

- 
han's facler wiihelm Liebknecht blev iämte Beber dömd
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som "land'sfö*ädare" und.er fransk-tyska kriget för sin oförsonliga
hållning till detta Bismarckska skurkstreck och var sedan årtionden
vicl sidan av Bebel den tyska socialdemokratiens mest framskjutne
man 

- 
var det naturrigt, att han tidigt med hera sin sjäi omfat-

tade 'den revolutionära socialismens id6er. Den heriga kåmpen frrproletariatets sak 1åg honom i blodet, och knappt .,,r*" hu'färdig
med sina studier förr än han började taga aktiv der i den socia,-iistiska agitationen. sedan århundradets början spelar han en allt-
mer framträdanrle rorl inom cren tyska s,ociardemokratin. Men hans
verksamhet och hans inflytande sträckte sig rångt darut,;,r*r. ttun
hade tidiet insett ilen ofantliga betydelsen u,, .n ,o.ialistisk ung-
domsrörelse, och clet intresse han visade denna sak reclde tilr, att
han på den första' internationeira socialistiska ungdom,skongressen
i stuttgart 1g0? valcles til ungiloms-rnternationarens ordförande.
såval har som i Köpenhamn 1910, där han inledde crebatten i miii-
tärfrågan, utövacle Liebknecht ett ar,göranile infrytande på {Ing-
do-n,-s-rnternationalens håilning och ga., åt denna d.o ,.,rorotionära
prägel, ,som sec.lan dess i arltjämt starkare grad utmärker dess verk-
sa mh et.

Några år tidigare (1906) hade Liebknecht utgivit boken ,,Mi-
litarism och antimilitarism", som väckte ett ofanttilt opp..rrd* o"hpå grund av sin antimilitaristiska tendens brev t,;ruloa.o i rysk-
lancl. Den är, inom pare,ntes s,agt, översatt till en mängd språk
och-har här i Sverge utgått i 10,000 exemplar. I[är gav hå i gtao_
sande kapitel en ingående analys av den kapitaliJt"iska militaris-
mens väsen som ett instrument utåt och inåt i de härskande klas-
sernas händer till anclra och eget folks undertryckande, och sa,m_tidigt en exposö över den antimilitari,stisrra rörersens utbrecrning
och taktik i olika länder. Det kan ha sitt intresse just nu att er-inra om, att Liebknecht i clenna bok med skärpa betonade vikten

. för den tyska socialdemokratin att taga sig an denna av densamma
så 1änge försummacle uppgift, så att den icke skulie stå otillräck_ligt rustacl inför det efter allt att döma oundvikligen kommande
världskriget. "Den proletäriska ungdomen" 

- slöt hu, -- 
,,6åste

systematiskt genomglöilgas av krassmedvetande ,och hat tili mili_
tarismen. ungd'omens entusiasm skall råta de unga proletärernas
hjärtan hänryckta slå mot en sådan agitation. ien proletäriska
ungclomen tillhc;r socialdemokratin, cren sosiardemokrati,ska anti-
militarismen. Ilngc.lomen skarl och måste, cm alla gör sin skyldig-
het, vinnas. Den som h,ar ungclomen, den har arm6n." Liebknecht
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motsatte sig militärsträjk såsom ineffektivt och förordacle i stäleten revolutionär propaganda, ,som gjorde arm6n opåritlig och obruk_bar mot proletariatet. om den t,Åku sociuldemokratii fc;ljt dettaråd, hade förvisso de tysks makihavarna betänkt .ig -", än engång, innan de medverkacre till värrdskriget. tru*t ur-,rar1urra".Är 1g18 gjorde Liebknecht ett markiitt avslöjande. som vacktehela världens uppmärksamhet, när han i iyska .ik.duguo brottadede skändliga metoderna, 
.som 

rustningsindustrio tr"gug;ru,ae sig avför att upphetsa forkmeningen i patriitisk riktninglir'i fr;rmån forförsvarets stärkantle och ty åtforjande stora vapenleveranser. Brandannat hacle firrnan Krupp sturit hemliga ty,ska militärdokument,
mutat franska ticlningar för att des.a skoilu hetsa mot ry.ktur.do' s' v' allt visade, hurusom cyniskt kapitalistiskt och 

"mititart
profit-intresse dikterade kraven på ständigt oka,cle rustningar. r
dessa dagar har Liebknechts anklagelser brivit yfterligare bekräf-taile, sedan det åilagaragts att en tysk general mecl stort infrvtanrrei fråga om militära beställningar 

""d.r rång tid 
"ror""t* .i, no*tårligt anslag från Krupp. Dessa mutor har han. o_ _un får troden tyska högerprässe', blott använt "i fo,sterrandets intresse,,rså fick Liebknecht åter rätt i sin utsago om m'itarismens hem-Iiga drivfjadrar.

Når världskriget 
'tbröt var Karl Liebknecrrt en av de fjorton,

som in i det sista i riksdagsfraktionen kämpade ernot det skamliga
och förrädiska beviljancret av krigskrediten, r,ilket brev dorken i ctengamla rnternationalens hjärta. Tyvärr böjde han sig riksom deövriga för den stränga fraktionsilisciplinen, som blotf tilrat eft en-hetligt uppträclande i clet offeniliga. Redan ett par dagar efteråt
beklaga'de ha;n clet sker'lda och ,ra"1lur över, att han till varje pris
måste välja en annan laktik. Han började en väldig proprgurrdu .

partiorganisationerna för en massaktion mot kriget. Den 2 drecem-ber 1914, när budgetfrågan anilra gången kom före, rösta,cle hanockså 
- ensa,tn i hela ri,ksdagen *_ *ot krigsbevillnirrgenl altahans meningslränder bojde sig ännu för partiplskan. xÅ"rigfui,

utstöttes han ur fra'ktionen för denna djärva giirning 
"J ;r-äi"a.,i hela borgarpräs'sen som en vansinnig och som .o k,;pt ianclsför-rädare' Men Liebknecht lät sig ingenling bekomma. Med en fri-nodighet och en energi, som vackte hela varldens beundran, {ort_satte han i riksdagen. i lantdagen, på möten, i ta,l och i skrift sinpropaganda för uppror m,ot kriget. ',sänk vapnenl vand demmot eilra l<la,ssfiender". så lör1 hans rlzktbara pa.roll till soldaterna
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i lantdagen reilan 1915. och när d.e internationella socialisternas
konferens hölls hosten samma år i Zimmerward, ilit Liebknech
hindrats komma 

- 
Ledebour. Meyer. Ho.[fnrarr, Bertha Thalheimer

m. fl., var ilock där från Tyskland 
- så sände han dit ett brev

meil en glödande re'olutionär maning tilr medborgarkrig såsom
enda mecllet att göra ett slut på det brottsliga världskriget.

Den 1 maj 1916 inträffade så den händelse, som m;,rnfljghs{s1_
na tog till förevändning för att oskadliggöra ilen obehaglige san-
ningssägaren och farlige agitatorn. Liebknecht hade deltagit i en
arbetaredemonstration och darvid egenhandigt delat ut ett upprop,
som efter att ha skildrat det elandiga tillståndet i ryskland och
krigets fasor, höjile ett: ned med ilem, som är ansvariga för dessa
förbry_telser, och manade till kamp mot de tyska goclsägarna, de
tyska kapitåli,sterna och den tyska regeringen. Liebknecht häktacles
nu och åtalacles för hög{orräderi. Domen, som skärptes r högsta
instans, iöd där på 4 års och 1 månads tukthus. Den ty,ska impe_
rialismen hacle täppt munnen på sin farligaste fiende.

Det behOvdes ännu mer än två års hårcla iidanclen och pröv_
ningar, innan ilen tyska arbetarklassen skulle vakna upp ur sin er_
barmliga slöhet och feghet och skaka av sig arlt det militara och
kapitalistiska slöililer, som hittills behär'skat och behandlat det som
ett viljelost kreatur. Med ilen ty,ska kraschen på vastfronten ftiljde
också ilen inre bankrutten för det gamla systemet. r förbund med
socialpatrioterna h'ar kaiserismen sökt sin räildning, och för att
blidka folkvre'den friga-rs Liebknecht, Dittmann, Eisner och en del
andra offer för de förut härskan'de böil1arna. Men för sent att hejda
revolutionenl Det stundar nu clomedag för värlclskrigets tyska
upphovsmän - och ilen kommer väl också förr eller senare for de
ansvariga i anilra länder. Det tyska proletariatet har börjat den
revolutionära uppmarschen. På T)rsklands gator rlånar ropen: ned
med kejsaren. leve den socialistiska republiken och dess presiclent
KarI Liebknechtl

Det kapitalistiska Tysklands ödestimma bar sragit. och odets
-ao h, lanclsförriidaren och tukthusfången Karl Liebknecht.
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Den 21 oktober 1916 dödade Friedrich Adler, son till den öst:r,-
rikiska socialdemokratins gamla vördade ledare viktor adrer, ös-
terrikes d.åvarande ministerpresident greve stiirgkh. Man sökte
först göra d,etta mord till en vansinnigs dåd, som saknade alr poli-
tisk be:tydelse. Till och med "Vorwärts" skämdes icke för ett för-
sök till sådan utläggning. Men ået lyckades dock inte. Rannsak-
ningen meil adler gav denne anledning till ett väldigt anklagelse"
tal, som blottade inför hela världen ruttenheten i det kejserriga
Österrike, och rsamtidigt blev en allvarlig och ljungande viclräkning
med den österrikiska s,ocialdemokratin för dess eländiga social-
patriotiska hållning under kriget. Partiet had.e, sade han, blivit
regeringens medlöpare och förrått arbetareklassen, förrått rnter-
nationalen, förrå,tt den sociala revolutionens tankar. Han vilIe ge-
nom sin gärning skapa cle psykologiska förutsättningarna för en
kommancle massaktion i österrike. Han ville avlägga en bekän-
nelse till våldet, en bekännelse för att säga partikamratrerna: denne
man menar allvar mecl denna sak, han ger,sitt liv för att uttala det
för er. Med iles'sa öppna och manliga ord gav Frieclrich Adler för-
klaringen til1 sitt attentat. Det var clen stoltaste och upphöjilaste
handling, meiLveten och överlagd; en ädel sjäIvuppoffring i det
österrikiska och världsproletariatets intresse. Han dömcles till dtiden
genom hängning, men "benådades" av kejsaren till 18 års svårt
fängelse.

Det .är ej bekant, orn Friedrich Adlers gärning eller domen
över honom utlöste någon omedelbar aktion från massornas sida.
Efter allt att döma var så icke fallet. Men förvisso blev ändock
avrättninge,n av greve stiirgkh ett hårt slag för clen murkna öster-
rikiska dubbelmonarkin ocir säkert har det förberett sinnena på
ilen ,omvälvning, som två år senare kommit med blixt och dund.er.
och när Friedrich ad,ler nu efter det demokratiska genombrottet i
tysk-Österrike blivit frigiven, så är det karaktäristiskt för den
omvanclling hans eget parti under clenna tid genomgått, att han
omedelbart enhälligt invaldes i partistyrelsen och att å partiets kon-
gress ingen "vänster" längre framträdde av det enkla skälet, att
partiets "höger" marscherat så långt åt vänster, att det ej iängre
gavs mark för någon opposition. Den österrikiska socialdemokratin
synos uniler händelsernas tryck helt ha återfunnit sig sjalv och sin
gamla revolutionära och internationella and.a. X'ör ilenna lycka kan
partiet tacka icke minst den ltand,lingens upplysning om att det
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vax ute på galna vägar, som det dödande skottet i 'wien 
clen 21

oktober 1916 skankte det.
x'riedrich adler liksom Karl Liebknecht är båda revorutio-

nära karaktärer av den hårda, härliga lödighet, som den nya tiden
kräver och som den skapar, där de ej funnits förut. 

..De 
har givit

det socialistiska proletariatet och ej minst iless ungdom strårande
exempel på det motl, ilen offervilja, den idealitet, som måste bära
upp dess kamp för att {öra den tili seger. För dem har ,sociaris-
men blivit mer än en 1ära, mer än en politisk trosberrännerse med
aliehanda modifikationer 

- dc'n är för dem allt, som ger deras riv
något värde och för vars förverkligande de därför också är beredda
att ge livet som insats. Friedrich adrer berättade inför rätta, att
han som pojke hade en känsla av stolhet, när ha,ns {ar dömdes för
sin socialistiska agitatiotr 

- "det gav mig den tillfredsstärlersen,,,
sacle han, "att min far var en man, som kun,de offra sig för sin sak,,.
och han tillade, att det var hans högsta lycka, nar han fick besöka
sin far i fängelset och han skulle gärna ha låtit spärra in sig med
honom. De orden måIar bättre än något annat den storta revolu-
tionära personlighet, som redan ticligi furro, utbililad hos ilenne
österrikiske Brutus, vars upphöjt tragiska öde det blev att i kamp
med sin egen far och sättande sitt eget riv på spel söka åter.röra de
fördummade och förträla,cle massorna till d.en internationella soli-
daritetens plikter.

Den gamla Internationalen är död, och må den taga borgfreds_
lögnen och socialpatriotismen med sig i gravenl Den nya rnter-
nationalen, som skall utspy renegaterna och förrädarna ur sin mun,
är kampens, är handlingens, är den srociala revolutionens rnterna-
tional: KarI Liebknechts ,och x'riedrich adrers rnfurnationar.

- Det skall alltid gå oss ilra så länge vi viir leva av tiilfredsstäl-
lelsen över de framgångar, som vi uppnår inom den kapitalistiska
staten; vår kraft växer blott ur mis,snöjet med hera clenna kapita-
Iistiska vär1d. fnte på en @ra av sociala reformer får vi hoppas
utan blott på den sociala revolutionens stora epok.

Viktor Adter.
(österrikiska socialdemokratieka partikongressen 1918.)
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OPPORTUNISMEN OCH DEN ANDRA
I NTERNATI ONALENS UNDERöAT.IC
Av N. LENIN

T.

Har den anclra interna,tionalen verkligen störtat samman?Detta förnekas ihardigt av dess mest berömda män, såsom Kautsk,yoch \randervelde. rngenting har passerat, utom att förbindelsernaavbrutits. Allt är i bästa ordning. Detta är deras ståndpunkt.tr'or att finna sanniog.o skåll vi granska d."t *oiilut, ,o^publicerades av Baserkongresse% fu rgiz och som även har avse_
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ende på det förhandenvarande imperialistiska väridskriget. Detta
manifest godkäncles av värlilens samtliga socia]istiska partier. r[är-
vid f ö,rtjanar det uppmd,rksammas, det ingen s,ocialist vågat
teoretiskt förneka, att varje krig btir värdesättas konkret historiskt.

Nu, då kriget har brutit ut, djärves c1e uppenbara opportunis_
terna, liksom Kautskyisterna, varken att förneka Baselmanifestet,
eller att i anslutning til] detsamm.a pröva ile socialistiska parti_
ernas ställning i kriget. varför? Dårför att manifestet fullstän-
digt blottstäiler båda dessa partier.

Icke ett enda tomt ord ens slösar detta manifest, vare sig på
fosterlandsförsvaret eller på skillnaden merlan anfalls- och för-
svarskrig; icke ett ord. om ailt c1et, som Tysklands och rrippelen-
tentens opportunister och Kautskyister * nu uttrumpetar i värl-
dens alla gathörn. Manifestet kund.e icke uppehåila sig härvid,
emedan ilet, såsom i detsamma säges, fullkomiigt utesluter labore-
randet med dylika begrepp. Heit konkret omnämner det en rad
ekonomiska och politiska honflikter, som i tiotals år förberedde
detta krig, och som år 1912 fullständigt och definitivt blottade sitt
väsen samt slutligen år 1914 gav upphov ti1l kriget. Manifestet ta-
lar nämligen om den österrikisk-ryska konflikten angåend.e "her-
raväldet på Balkan". om konflikten mellan "Englancr, x'rankrike
och Tyskland" (.sayntli,ga ilessa landerl) på grund av deras ',eröv_
ringspolitik i främre asien", .m ilen österrikisk-italienska med ut-
gångspunkt i "härsklystnaden" över Aibanien o. s. v. Manifestet
karaktäriserar med ett ord. alla dessa konflikter såsom konflikter
på den "kapitalistiska imperialismens" mark. således påvisar ma-
nifestet solklart det nuvarande krigets erövringslystna imperialis-
tiska, reaktionära och förslavande karaktär, det vill säga en karak-
tär, ,som gör fosterlanilsförsvarets berättigande tilt teoretisk. ga-
lenskap och till praktisk löjlighet. Det är som om väldiga hajar
kämpade med varanilra för att sluka främmanile ',f,osterlanil". Ma-
nifestet drar de oundvikliga slutsatserna ur ovecrerläggliga histo-
riska fakt,a: detta krig kan icke "rättfärdigas på gruncl av ens
den ringaste förevändning att tjäna ett folkintresse"; det förbere-
des "till fordei for kapitalisternas pro{it och dynastiernas ärelyst-
nail". Det vore '1ett brott", om arbetarna skulle ',skjuta på varan_
ilra". Så långt manifestet.

- *_) Härmed avses icke Kautskys personliga anhängare i Tvsklanil,
utan den internationella typen av fbregivna mirxister, sbm vacLia.- mel-lan opportunism och radilialism och i sijalva rerket tjänar som-iiiå,'at,;vför opportunismen.
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Den kaBitalistiska imperialismens tidsked.e är clen mogna och
övermogna kapitaiismens, som står inför sitt falr och är fardig att
bereda plats för sociarismen. Tiden melran 1?g9 och 1g?1 var ka-pitalismens utveclrlingstid, då på historiens clagordning stod feoda-
lismens och absolutismens störtande samt ar,.skuildandet av främ-
mande ok. På denna mark oeh enbart på clenna, var ,,fosterlands-
försvaret" berättigat. det vilr säga ett försvar mot 

'nclertryckning.r krig ntot cre imperiaristiska stormakterna kunde duttu 
"b"g.epi,

även nu gälla, men det är en absurditet att tiilämpa clet på ett
krt'g mellan de imperialistiska stormakterna; på ett k-rig, som skall
avgöra, vem som kan grunciligare utplundra Barkanläncrerna. Min-
dre Asien o. s. v. I)ärfor är det ej att {önåna sig,;.rur, utt J. ,,.o_
cialister", som i det pågåencle kriget erkänner 'tosterrandsförs'a-
ret", kringgår Basel-rnanifestet, såsom en tjuv undviker den plats,
där han st*lit. Detta manifest åclagarägger ju att de är socialchau-
vinister, det är socialistcr i oril, men i verkrigheten crrauvinister,
som hiäller "sin" bo'rgeoisi att tilIskansa sig främnancle ränder,
att unclerkuva andra natiorrer. Det är även det väsentriga i chau-
vinismens begrepp. att man försvarar "sitt" fosterland, till och med
när iless aktion går ut på att uncl'erkuva främmande fosterland.

Om man erkänner kriget såsom ett nationellt befrielsekrig, ger
detta upphov till en viss taktik, men om ma' karaktäriserar det-
samma såsom ett imperialistiskt, föranleder detta en an%&n taktik.
Manifestet ]rän'isar tydligt til denna se%are takti,k. Kriget kom-
mer att "förorsaka. en ekonomisk ocrr poiitisk kris,'. som irar, -å-ste "utnyttja", icke för att mililra krisen, elrer till fosterlandsför-
svar, utan tvärtom fOr att sätta massorna i rörelse, för att ,,på_
skynda det kapitalistiska väidets störtande':. Man kan icke på-
skynda en utveckling, för vilken de historiska betingerserna ännu
icke är för handen. Manifestet förkrarade, att den sociaia revoru-
tionen tu möglig, att betingerserna för densamma nått sin fulla ut_veckling och att den framkarlas just i samband, med kriget: Dehärska'de kl'asserna i samhärlet fruktar "en proretarisk revo-lution sorn en foljcl av r,ärrdskriget". förkunnar manifestet rned
hänvisning till Pa,i's-kommunen och till den ryska reaorutionen
1905, det vill säga titl händelser mecl tydrig karaktär av nrass-
sträjk och medborgarkrig. Det är en iögn. clå man som Kautsky
hävdar, att socialismens stäilnin g tirr ietta krig icke krargjorts.
Denna fråga icke allenast debatierades, utan löstes i nur.I, aa,
d.en proietarisk,revolutionära masskampens taktik antogs.
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Det är en upprörande osannfärdighet, då man helt och håilet
eller i dess viktigaste punkter kringgår dasel-manifestet och i stäl-
let citerar ledartal eller enskilda partiresolutioner, som för det för-
sta hållits och ,skrivits före Basel-kongressen, frir det anclra icke är
bindande för rnternationalens alla p,artier och för det tredje syf-
tar på skiida möfli,ga krig och alls icke på det nu givna. trrågans
kärnpunkt ligger däri, att cre nationeila krigens melran Europas
stormakter epok nu efterträtts av ett tidsskede, som kännetecknas
av imperialistiska krig mellan dessa makter, och att Basel-mani-
festet för första gången officieilt erkände detta faktum.

Det vore misstag att antaga, det Basel-manifestet icke finge
tolkas på detta sätt; att clet vore blott en högtidlig ileklamation, en" bombastisk hotelse. så må c1e ställa frågan, so' genom manifes-
tet blir avsiöJ'ade. Men ett clylikt handlingssått strider mot san-
ningen. Ty manifestet är ingenting annat än ett resultat av den
andra internationalens väldiga propagandaarbete, ingenting annat
än en sammanfattning ,av allt det, som socialisterna i hundratusen
artiklar, tal och upprop på alla ,språk förkunnat för massorna.
Det blott upprepar, vad till exempel Jules Guesd,e skrev år 1g9g,
ilå han gisslade ministerialismen under ett eventuellt krig: han ta-
la,d'e om ett av ilen "kapitalistiska rövarandan" anstiftat Lrig ("En
garde". sirl. 175): oeh vad Kautshy skrev år rg0g i sin "vägen
till makt", då han betecknade den "fredliga" ticrens srut såsom
början tili krigens och revolutionernas tidevarv. att framställa
Basel-manifestet såsom fras elier villfarelse betyder att framstålla
hela det soai4listiska arbetet under de sista 25 åren såsom frars eller
villfarele. opportunisterna och Kautskyisterna vill icke erkänna
den motsägelse, som ligger i Basel-manifestets fordringar och att
de icke tiilämpas under nu pågående krig, ty crenna motsägelse av,
slöjar själva motsägelsen i tlen andra internationalens verksamhet.
De' forhållaniler.is "freclliga" karaktär. som kännetecknad.e tiden.
1871 till 1914. gav näring åt opportunismen i början som stam-
ning, sed'an 

'om 
ri'ktn'inc och slutligen som arbetarbyråkratins cch

d'ess småborgeriiga medlöpares grupp e\er ski,kt. Dessa erement
kuncle behärska arbetarrörelsen enilast om de erkäncle clet revolu-
tionära målet och den revolutionära taktiken, vilket de också gjor-
tle 

- i ord. De kunde tillämpa sig massornas förtroende allenast,
om ile edligt bekräftaile, att hela det "fredliga" arbetet var bloft
en finbered,else tirr den proletariska revolutionen. Denna motsä-
gelse var en bölcl, som förr eller senare måste sprioka. och den har
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spruckit. Ileia problemet står nu så: antingen viII man _ som
Kautsky & C:i -- söka att pressa varet tilllaka in i organismen

- via enighet (med detta var) 
- eller vill man helt snabbt och i

renlighetsintresse avlägsna varet, trots,de momentana akuta smär-
tor, som'detta förorsaka.r för att sålunda skanla arbetarrörelsens or-
ganism dess. fulla hälsa.

up'enbart har de gjorf sig skyrdiga 1iil rörräderi mot sociaris-
men, som godkänt krigskrediten. inträtt i ministärerna eller 1914

-1915 för{äktat fosterlandsförsvarets id6. Detta {aktum kan en-
da,st hycklare förneka. Det gäller att {örklara iletsamma.

II.

Det vore löjligt att uppfatta hela frågan såsom en personlig.
Vad har saken med opportunism att skaffa, när slika män som en
Plechanow och Guesed,e o. s. v.? spörjer Kautsky (Neue Zeif,. Ig
maj 1915). Vad har saken mecl opportunism att skaffa, när Kau-
tslt'g o' s. v.? svarar axclrod å tripperentente.opportunisternas väg-nar. ("Die Krise der soziardemokratie", znrlah rgrs: sial. 21.)
Detta är komedi. För att förktara lrrisen inom hera rörersen iir d,er;
nöclaiind,i'gt att und,ersökcr, pto primo d,en giana pori,tikens ehonom,i,-
slta betyd,else, pro secundo d,ess grundtciggand,e ,idöer, pro tettio
d,ess sam'mcr'nhang rtr,etl d,e sociari,stiska riktningarnas h,istoria.

Yari består "f,osterlandsförsvarets" ekonomiska natur i 191.1

-1915 
års krig? Samtliga stormakters bourgeoisi fr;r kriget fOr

att dela och utplundra världen, för att underkuva forken. 5mo1o,
av bourgeoisiens ofantliga profit kan tillfalla en ringa krets av
arbetarbyråkratin, arbetararistokratin och de småborgerriga med-
löparna. socialchauvinismens och ropportunismens kiassgrund-
lag är densamma: förbunrl meilan en liten privilegierad kast av
arbetare och "dess" nationella bourgeoisi ntot ,,tassan av arbetar-
klassen' förbund mella' bourgeoisien och cless rakejer m,ot cre av
densamma utsugna klasserna.

outportunisme*s och soci,alcltaua,ini,smens rtoliti,ska innehåil, rir
d.,tsnmma: samarbete mellan klasserna, avstånd. från proletariatets
diktatur, avstånd från revolutionär aktion, hänsynsröst erkännancle
åt ilen borgerliga legaliteten, misstro mot proretariatet och fullt
förtroende för bourgeoisien. ,socria:lckauoini,smen iir en di,rekt fort-
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sci'ttni'ng och fu'llcinchti,ng etu den engerska r,berala crrbetarpor,iti,km,
au Mi,llerandi,styt,en och Bernsteini,snnen.

Kampen mellan arbetarrörersens tve'uu grunt-lten.enser, denrevolutionära och ilen opp,ortunistiska socialismen, fyller hela ti_den mellan 1889 och 1g14. Tvenne huvudriktningar" i frågan onrförhållandet tiil kriget gör sig äve' nu märkbara i ail,a räncler. Låt
oss lägga, åsiilo det borgerliga och opp,ortunistiska man6ret att åbe_ropa sig på personer. Må vi befatta oss merl ri,htningarna ocrr ilettai ett antal oiika liiniler. \ri tar tio europoiska stater: Tyskland,Ingland, Ryssiancl, Italien, Holiand, Sverge, Bulgarien, Schweiz,
Belgien och Frankrike. r de första åtta räncierna motsvarar indel-ningen i opportunister och raclikarer den i socialchauvinister ochinternationalister. Socialchauvinismens stödjepelare i rysklancl ar"sozialistische Monatshefte" och Legien & c:i; i England Fabierna
och_ Labour Party (I. L. p. gick stadse i block _å d"*, uncler_
stödde c'leras clagstidning 

'ch stocl alrticl i detta brock .rrrrgur. är,socialchauvi'isterna' meda' i B. s. p. internationaristerna-utgjor-
ile tre sjundedelar); i Rysslanil Nascha Sarjas (Va, gryoio*) (""
Nasche Djelo - vårt 'erk) riktning, organisationskommitt.n och
clumafraktionen under Tscheidses lnåoinf; i Itaiien ,.f"rd.rrrr"
under Bi."olati : iHol lantl Troelstras Ix1lj. iSu*.g-,,*r;.tr",ru.;"_
ritet ledil av Branting; i Burgarien de vidhjärtacres-parti, i schweiz
Greulich & c:i. Diitemot har i alra clessa lä,nder från cret motsatta.tlet radikala lägret rests en mer erler mindre konsek'ent protest
mot socialchauvinismen. undantag bildar blott två ränder: irurk-rike och Relgien, där internationarismen i alla fat också existe-rar, men ännu är helt svag.

socialchauvinsmen är .en clurkclrivna opportunismen. rJen är
redo till ett öppet o{ta orclinärt förbund mecl r.,ourgeoisien och gene-ralstaberna. Detta {c;rbund ger densamma en stor makt, monopol
1a -aet 

dagligen tryckta ordet och på att föra massor na virse. Dettir löili'gt att attt fortfarande anse op,tortunismen D^r^ en företeelsei'nnanför aårt parti' Det är rojligt ott viija genomföra Baser-reso-
lutionen tillsammans meil Davicl_i.giuo, Hyod-arr, piechanow och'Webb. 

Samgående med socialchuu,ri-rrirterrra är samgåencle med den"egna" nationella bourgeoisieu, sorrr utplundrar andra nationer; detär att splittra det internationella proletariatet. Detta betyder icke,att skilsmässan från opportunisterna överallt genast .ror* !.rro_t,;r_bar, det betyder blott. att cren är historiskt mogen, att den år nöd-vändig och oundviklig for proletariatets revolutionära kamp, och
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att historien. s.m lett från "fredrig" till imlrerialistisk kapitalism,
förbereiler denna skilsmässa. V}LENTEM DUCaNT FAia, No-
LEI{TEM T&AHUI{T. (0c1et leder den som vill, men clr,ager den
som icke vill.)

IIr.

Bourgeoisiens insikts{uilare re'resentanter har utomorLleniligt
väl {örstått detta. Darför lovordar de hogt de nuvarancle socialis-
tiska partier, i spetsen for vilka står "fosterrancrsförsvarare,,, det år
f örsvarare av det imperiaristiska röveriet. Därfor berönar rege-
ringarna cle socialchauvinistiska ledarna, antingen genom minister-
poster (i Frankrike och Englancl) erier genom monopol på ragligen
skyclclad, ostörd existens (i ryskrand och Ryssland). narto, gi"r.
det i rJ'skland 

- där det sociarclemokratiska partiet var starkast
och dess förvanclling tilt ett nationalliberalt, tiil effi hontraret:oru-
ti,onärt arbetarparti var mest i ögonen fallande _ så långt, att
statsmyndigheterna behandiacle sti'itlen mellan,,minoritel/' och
"majoritet" såsom "upphetsning till krasshat". Därför bekymrar
sig de kloka opportunisterna {rämst om att upprätthåra den gamla
"enigheten" irrom de gamra p.rtierna, som 1g14 och 191b utrattat
så stora tjänster åt bourgeoisien. Uppfattningen hos dessa oppor_
tunister i alla r'ärldens länder gav med en öppenhet, värd vår tack-
samhet, en medlem av clen tyska sociardemokratin uttryck åt i en
artikel, som uncler signat'ren Monitor i april 1g15 puLticeracres i
den reaktionära revyn "preussische Jahrbiicher". Monitor rryilar
den åsikten, att det vore synnerligen farligt för bourgeoisien, om
socialdemokratin skulle komma att utveckla sig rinnu mlra mot h, ö-
g/ e r.' "Dess (socialdemokratins) karaktär av arbetarparti med socia-
listiska ideal måste beskydclas av b,ourgeoisien, ty på samma dag,
som socialclemokratin övergåve dessa, uppstode ett nytt parti, som
skulle göra det vrakade programmet til sitt i en racrikarare ut-
for"mning." (Preussische Jahrbiicher, 1915. Nr 4, sid. b1.)

Monitor har slagit huvudet på spiken. De engerska liberarerna
och cle franska radikalerna har ju ständigt önskat ,detta: revolu-
tionärt klingande fraser for att leda massorna vilse, så att dessa
skänker sitt förtroende åt en Lloyd George, Sembat, Renaudel, Le_
gien och Kautsky. åt män, som är i stånd att predika om ,,foster_
lanclsförsvar" i ett rövarkrig.

15
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Men Monitor representerar blott en avart av opportunismen: den

öppna, grova, "ytti'tu' 
nun anilra är förtäckt' fin' "ärlig"' (En-

EeIs sade en gång: I)t "u'Ii*u" opportunisterna är de för arbetar-

iiur..o farliga...) Här ett exempel rnr<\. ",.'-
Kautslty,tt'i""'J'Xto" Ze't" (ZO november 1915) : "Opposr-

tionen mot majoriteterrär i tilltagande; massorna är oppositionella'"

"Efter kriget f."a"rl'it'" l.'igtil {. L') kommer klassmot'satserna

att ,skärpas till den **4, u* ädiku'lit*un tar överhand inom mas-

sorrä." "De radikaiu "Lt-""ttns 
flykt ur partietJotar- oss efter

kriget (endast "fl" i'intif N' L') och.de kommer-a'ot'övergå till

en annan ri.ktning' t'ti"Outt* antiparlamentarisk (?? bor heta':

utomparlamentarisk)"iu"-uLtioo'" "Så sönderfaller vårt parti i

två extrema, ,o* iolt"iä"-""t"*t 1gt"'" For att rädda enigheten

söker Kaut*t y 0""'tå1ik''dug'-ujoriteten att ge min'oriteten lov

att hålla ett par 
'aalft"l" 

pariJ"mentntal' Det betyder' att Kautsky

med dessa radikala n^'f"*""tttal vi11 fö.rsona ile revo utionära mas-

sorna med onoo'toå'ittttu' 'o* intet "gemensamt" |a1 
rne'd revo-

rutionen och som ..åuo-iu"*" innehar led.ningen av fackföreningarna

och som bäst, stoddäl;t;; direkta forbundet med bourgeoisien och

regeringen, u.rta"itä'iuJltaoio*tn' Vad är clen sakliga skillna-

den mellan d'etta och Monitors "program"? Ingen' blott fagra fra-

ser, som Prostituerar marxismen'

Under riksdagsfraktionens sarnmanträde den 8 mars 1915

"varnacle" kuot'fty'unt n Wurvn "fraktionen' att inte spänna bågen

för hog:t; inom arbetarmassorna växer oppositionen mot fraktions-

rnajoriteten; d"t ;;i;;;tt stå fast vid 'det marxistiska (?! antag-

erkäncles i aZla kaulJ;å.ert (det s' k'-"centtum") namn det faktum'

kampf gegen d'en fäJåJ;' U"terial till "Fall Liebknecht"' Tryckt

som manuskriot' Sia''O?') Vi ser således' a!'\ ännu i' nrars l9l5

erkändes i alta kaulskyutt*s (d"t s' k' "centrum66) namn det faktum'

a\t M a s s om o äi""oiutionärall Och åtta och en halv månad

senare föreslår xuotrty ännu en gång att stämma dessa' massor,

som vill kamp. fti"ooiigt mot det opportunistiska'-kontrarevolu-

tionära partiet, ,.r, a"t äecl tilhjalp av några revolutionärt kiin-

gande frasetl
Kriget är ofta iill nytta därigenom' att det blottar det ruttna

och sopar ottd'uo'åt konl'entionella' Låt oss jamftira de engelska

fabierna med de tyska kautskyisterna' Om de förstnämnd'a skrev

en aerklls "*"';1;;'; il;;d";; Engelq den 18 januari 18e3:

,,...ett koppel u"'.tr"t.r' som har fö"rstånd nog att inse' att den
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sociala omvälvningen är oundviklig, rnen som omöjligt kan anförtro
detta jättearbete ensamt åt det grova proletariatet och därför-å:
nog bevågna att stäIla sig i spetleo. 'Äogsluo för revolutionen äi
deras grunclprincip." (Korrespondens med Sorge, sid. 390.)

Och den 11 november 1893: "... ilessa uppblåsta b,ourgeois,

som i nåder täckes från ovan befria proletariatet, om detta blott
vi11 vara så vänligt och inse, att en dylik rå, obildad massa icke

kan befria sig sjalv och överhuvud taget icke kan vinna något,

utan ilessa advokaters, litteratörers och sentimentala feministers
benägna bistånd." (Anfört arbete, sid. 401.)

Teoretiskt betraktar Kautsky fabierna med förakt, såsom farisen
såg ned på den fattige synclaren. Ty han svär ju ändå på "marxis-
men". Men vad är den praktiska skiilnaden mellan dem? Båda har
unilertecknat Basel-manifestet, och båda har behandlat clet så, som

Wilhelm II den belgiska neutraliteten. Men Marx gisslade ju hela

sitt 1iv igenom alla, som försökte att utsläcka arbetarnas flamman-
d e revolutionära hänf örelse.

Kautsky har gentemot de revolutionära marxisterna uppstallt
en ny toori om "ultraimperialismen". Därmed menat han att "kam-
pen mellan de nationella finanskapitalen" uttränges av "den ge-

mensamma utplunclringen av världen via det internationellt sam-

manslutna kapitalet." (N. 2., 30 april 1915.) Men han tillfogar:
"Dock fattas ännu tillräckliga förutsättningar för att avgöra, huru-
viila en slik ny kapitalistisk fas är möjlig att förverkliga." Alltså,
med stöd av förmod.antlen om en "ny fas" förnekar uppfinnaren
av denna "fs,s" - 

även om han själv iöke ilristar ilirekt förklara
ilenna för realiserbnl' 

- 
ds av honom sjalv i går givna revolutio-

nära förklaringarna, förnekar han pr,oletariatets revolutionära upp-
gifter och revolutionära taktik, i det ögonblick, när kttsen redan
begynt, i en tid av krig och oerhört tillspetsade klassmotsatser!
Är icke detta den futtigaste fabianism!

De ryska kautskyisternas ledare, Atelrod, ser "tyngdpunkten
i den proletariska befrielserörelsens internationaliseringsproblem"
Iigga i "vardagspraktikens internationalisering"; så t. ex. bör "at-
betarskyckls- och försäkringslagstiftningen bli objekt för arbetarnas
internationeila aktion och organisation." (Axelrod: "Dre Krise iler
Soziald"emokratie", Zlrich. Sicl. 39-40.) Det är klart, att icke
blott Legien, I)avid och d.e båda 

-Webbs, utan även sjä1va Lloyd
George, Naumann, Briand och Miljukow {ullkomligt gillar ilenna

"internationalism". För en fjärran, fjäruan framtid är Axelrotl retlo
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att, såsom är 1912, övertröska de mest revolutionära fraser: Den ,
kommande internationalen "skaIl träda upp (mot regeringarna, i
fall av krigsfara) och utlösa en revolutionär storm". Ser man ba'ra

på, hur tappra vi ärl Men gäl1er det att rza unilerstöda \och be-

fordra den begynnande revolutionära jäsningen hos massorna, så

svarar Axelrod, att denna revolutionära rnassaktionstaktik "ägde

nog ett visst berättigande, i{ail vi stode omedelbart inför den so-

ciala revolutionens gryning, såsom fallet var i Ryssland, sealan stu-

d.entdemonstrationerna år 1901, som varslaile 'om att fvgörande

strj,der mot abso utismen närmacle sig". Men nu är allt 'det där

"utopier", "bakuninism" o. s. v., absolut enligt Koib, David' Siide-

kum och Legien.
Den gode Axelr'od gIömmer bara, att ingen i Rysslancl år

1901 visste och kunde veta, ,att den första "avgörande ilrabbningen"

skulle komma att försiggå efter fyra, år 
- 

säger och skriver: fyra
fl1 

- 
s6s1f bli "oavgjord". Och det oaktat hade endast vi revo-

lutionära marxister då rätt: vi skrattade ut Kritschewski och Mar-

tynow, som manaile till omedelbart stormlopp. vi allenast rådde

arbetarna att överallt driva opportunisterna årt fanilers samt 'atb av

alla krafter unilerstöda, skärpa, och utbreda demonstrationer ,och all
annan massaktion. Tamligen analogt är det nuvaranile laget i Eu-

ropa. Det vore vansinnigt att "'omedelbart" blåsa till storms'

(Artikeln skrev,s före ryska revolutionen.) Men det vore skänil-

ligt att bära namnet s,ocialdemokrat och icke råda arbetarna a,tt

bryta med opp,ortunisterna och att med alla medel und.erstöda, för-

djupa, utbreda och skärpa den begynnande revolutionära jåsningen

och ilemonstrationerna. Revolutionen ramlar aldrig fändig flån
him,melen, och man vet aldrig vid den revoLutionära jäsningens bör-

jan, huru och när ur ilensamma komrner a;tt uppstå ilen "sanna",
i'äktd" revoluti.onen. Kautsky och Axelrod. avspisar massorna metl

forhoppningen, att framtidens international nog red.an kommer att

vara revolutionär - 
blott för att rzer försvara, försköna och dolja

Legiens, Davicls, vanderveldes och lly,ndmans kontrarev,olutionära

herravälde. Är tlet inte sjalvklart' att "enigheten" med Legien &

C:i utgör det säkra.ste medlet att förbereda "framtiilens" revolutio-

nära international?
"Att söka förvand.la världskriget till ett medborgarkrig vore

vansinne", förklarar ledaren ftir ile tyska opportunisterna, Daai'il

("Die Sozialdem'okatie und der Weltkrieg" 1915", sid' 172; finns i
svensk översättning), då han svarar på ilet manifest, som ilen I no-
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vember 1914 utfärdades av vårt partis centralkommittd. I detta
manifest heter det trl. a.: "Huru stora svårigheterna att genomföra
ilenna förvandling än må gestalta sig, då tiden är inne, socialisterna
kommer dock aldrig, när kriget är verklighet, att avbr;ja att syste-
matiskt, obrutet och energiskt driva igenom förarbetena i antydd
riktning." (Citera.t jämval av David, sid. 1?1.) En månadJöiä
Davids bok kom ut, offentliggjorde vårt parti resolutioner, vari
clenna "s)'stema.tiska förberede1s,e" utlades på foljande sätt: 1. av-
brija krediten, 2. uppsäga borgfreclen, 3. bilda illegaia organisa-
tioner. 4. understöda solidaritetsyttringarna i löpgravarna. 5. un-
derstöda alla revolutionära massföreteelser.

David är icke mindre tapper än Axelrod: år 1912 ansåg han
ioke en hantydning på Paris-kommunen i händelse av ett krig forttvansinne".. 

,

Plechanow, den typiske representanten för kvaclrupel-entente-
socialchauvinisterna, dömer clen revolutionära taktiken på samma
sätt som David. Han kallade den "ett mellanting mellan dröm och
fars". Men låt'oss lyssna LLLI Kotb, clen uppenbare opportunisten,
som skrer': "Följden av att tillämpa clen taktik, som förordas av
dlem, som står kring Liebknecht, bieve en tili sjudhetta stegrad inr,:
kamp inom den tyska nationen." ("Die Sozialilemokratie am Schei-
dewege". sid. 50.)

\-acl är emellertid en till sjudhetta stegrad. kamp, om irke med-
borgarkrig?

Vore vår centralk.ommittös taktik, som i sina väsentliga punk-
ter liknar Zimmerwalil-vänsterns taktik, "\,ansinne",'1dröm",
"äventyr" och "Bakuninism" 

- 
så,sern David, Plechanow, Axelrod.

Kautskl' o. a. påstår 
- 

kunde den aldrig leda till "inre kamlr inon.r
en nation", för att inte tala om en stegracl. Ingenstädes i världen
har den anarkistiska fra,sen tett ti]] inbördes strid inom en nation.
Fakta 1är emellertid, att år 1915, till och rned på basen av den
genom kriget framkallade krisen, clen revolutionära jäsningen hos
massorna ökas, att strejkerna och d,e politiska ilemonstrationerna
i Ryssla.uc1. ,strejkerna i Italien och England samt hungeruppträ-
dena och de politiska demonstrationerna i rysklanr'l tiiltar. vai
annat är detta än 1-.c;rjan till revo utionära mass,trider?

Att und'erstöila, utaeckla, utbreila ock shär1ta ilen reaoruti,onrirrr
massalilionen, aft,t bi,ld,a i,llegala organi,sationer, utan vilka marr
till och mecl i de "fria" länderna icke kan säga folkmassorna san-
ningen: det iir soci,ald,emokrati,ns hela prctkti,ska prograrm i, d.etf,u
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krig. Allt annat är lögn eller fras, hur mycket man än rnå ut-
smycha det med opportunistiska eller paci{istiska teorier.*)

Då man säger oss, att denna "ryska taktik" (Davids uttryck r

icke 1ämpar sig för Europa, clå svarar vi med några enkla hänvis-
ningar ti1l fakta. I Berlin infann sig rlen 30 november en deputa-
tion av kvinnliga Berlin-kamrater hos partistyrelsen och {örklarade
att "spriilning av ocensuterade tryckal.ster och flygskrifter samt

håIlandet av 'icke godkända' möten vore på grund av clen omfat-
tairile organisationsapparaten nu lättare att genomföra än under
socialistlagarnas ticl". "Det saknas icke medel och utr'ägar. utan
uppenbarligen r,ilja". (Berner Tagwacht, 1915. Nr 2?1.)

Ilade dessa då1iga kvinnliga kamrater le'tts av ryska "s,ekte-

rister" ,o. s. v.? Representeras ile verkliga maEsorna av ile,ssa kam-
rater. eller av Legien och Kautsky? 

- 
Legien. som i sitt re.ferat

den 27 januari 1915 ilunilrade mot den "anarkistiska" icl6n att bilda
hemliga organisationer; Kautsky, som var så kontrarevolutio'når, att
han den 26 november, f'yra clagar före en demonstration av 10,000
personer i Berlin. hetecknad.e gatuclemonstrationer såsom "är-en-

tyr" ! !

Nog av fraser, vi har övernog av prostituerad "marxism" ä la
Kautskyl Efter 25 år av den antlra interna;tionalen, efter Bas'el-

manifestet kommer arbetarna icke mera att skänka fraserna tilltro.
Opportunismen är övermogen, den gick definitivt över till bour-

geoisiens läger såsom socialch,auvinism; andligt och politiskt har
den brutit med scialdemokratin. Den kommer att bryta meil ilenn,r

även organisatoriskt. Arbeta,rna f orclrar r,eilan " ocensureraile" skrif-
ter och "icke godkända" möten, det är hemliga. organisationer för
att understöcla den revolutionära rörelsen hos massorna. Enclast ett
sådant "krig niot kriget" är socialdemokratiskt arbete och ingen
fras. Och cletta arbete kommer att föra, mänsklighe'ten, huru stora

svårigheterna, r-le tillfälliga nederlagen, misstagen, förvillelserna
och avbrotten iin må vara. fram till den segerrika, proletariska re-

volutionen.

*) Vid den intern:rtionella kvinnokonferensen i Bern, m:rrs 1915, vi-
sa.de de kvirinlig;r representtrnterna för r'årt parti på den tvingande nöil-
vändigheten att bilda illegala organisationer. Detta avböjdes. Engelskor-
na hånade förslaget, i det de lovprisatle den engelska "Jriheten". Efter
några månacler uikom dock engelska titlningar, som Labour Leader, med
vitå {läckar, seclan underrättelser om polishusundersökningar, konfiskering
av brosch5rrer. tlrresteringar a.v och drakoniska domirr' över karnrater, som
talat orn lr'cd -- hlott om frecl! - I England.
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INFÖR nÄffn Au,JoHN REED
rönnöl;nlsERNA Mor TNDUSTRTAL rlroRKERS oF THE woRLD

DEN SOCIALA REVOLUTI ON EN

W. Haynooil Red Doran

I septemberhäitet av The Liberator i Nen york läses en ytterst in-
tressant och livfull skildring ar- John Reecl frå,, den stor.a processen l
chicago mot cle 112 åtalade fredskämparna från Industriai \yorkers of
the Worlil (I. W. tr\,., den re't socialistiska fa.ckföreningsrörelsen i mot-
sats mot Gompers American Federation of Labor, trustkapit:ilismens hand-
gångna män). Seilan håftet utkom har våra ka,mrater ådömts tukthus-
straff ånda upp till 20 år! Yi lånnr ur Reerls skildring följancle:

Domåren Land.is, som leiler rättegången, är en rätt modern domare.
IIan bär inte doma,runiform, ibland lämner han sin piats och kommer
ner på golvet för att prata eller höra på advokaternas tal till juryn.
(I Amerika finns som bekant jury även i processel sorn ilenna.) De an-
klagade tiilåtes ta av sig rockarna, rör.a sig i salen och liisa tidningar.

VacI fångarna beträffar undrar jag, om man någonsin i histolien sett
en syn som rlenna. Ett hunclra en män - timmerhug$are, jordbruksar-
betare, gruvarbetare, tiriningsmän; ett hundra en män som tror på läran
att världens rikedom bör tillhöra ilem som skapar den och att vårldens
arbetare ska ta sin egendom. Jag har framför mig deras imperiums
karta - deras industriella demokrati: One Big llnion (En stor förening"
I. W. 1\':s lösen).
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One Big Union - tlet är deras förbrytelse. Därför är det f.
W. \Y. står inlör råtta. Till sist är det just en sårlan icl6 som skall un-
clerminera och smula sönder det kapitalistiska samhållet. Om det fun-
nes ett sätt att döda dessa män, skulle kapitalistsamhället med glädje
använda det, 4:recis som det d.ödade exempelvis Frank Little, och före
honom Joe I{iII (kända amerikanska revolutionärer). Därför tjuter sja-
kalpressen: "Tyskagentei! Förrädare!" - på det att I. W. W. må bli
lynchade i stor skalr.

Ett hundra och en starka män. De flesta av männen i den ame-
rikanska arbetarrörelsen tillhör det stillasittancle arbetet - klädesvä-
vare, textilarbetare, typografer. Ätminstone förefaller det vara så i de
stora stäilerna. Era gruvarbetare, era stål- och järnarbetare, byggnarls-
arbetare, järnvägsmän, alla dessa tilihör American Federation of Labor,
som håIler på det kapitaiistiska systemet lika hårt som J. P. Nlorgan
gör det. Men d.essa ett hundra och en är utomhusmän, stensprängare,
träclfällare, skördearbetare, sjåare, pojkarna som utför det hårda arbetet
i världen. De är fyllda med årr från de sår in'dustrien gett dem -intlustrien och samhällets hat. De är inte rädcla för någonting. Det är
den sortens män, kapitalisten menar när rhan står ne,ilanför någon stor
byggnad de håller på att föra upp eller någon väldig bro de kastar upp
över en flod:

- Se där, säger han, det är ilen sortens arbetare vi behöver i det
här landet. IIän som kan sitt jobb och som jobbar i stället för ;rtt gå
omkring och prata smörja om klasskampen.

De kan sitt jobb och de jobbar. NIen egendomligt nog tror de på
den sociala revolutionen också.

Hör den ännu en gång, deras trumpefstöt, den ryktbara inleclningen
till I. W. \lr:s program:

"Den arbetande klassen och den utsugande har ingenting gemen-
samt. Det kan inte ges någon fr'ecl så länge hunger och brist existerar
bland millioner arbetanile människor och de få som utgör den utsugande
klassen njuter allt livets goda. - - Mellan dessa två klasser måste
striden fortsätta tills världens arbetare organiserar sig som en klass, tar
jorden och produktionsmaskineriet i besittning och avskaffar 1önesy-
stemet."

f'örf. skildrar, hur de något över 90, som ännu - seclan ett år -är fängslade, medan de övriga lyckats få borgen till personligt Iös-
släppanile (borgen går ända upp till 2ö,000 dollars!), tågar genom ga-
torna ti1l rättegångssalen, och han presenterar de mest bekanta ansiktena:
stora Bill Hayrvood meii sin svarta Stetson över ett ansikte likt ett
ärrigf berg, Reddy Doran med sitt röda hår och den gröna skärmen
han alltid bär för ögonen, med sin milt stridbara håilning, Ralph Chaplin,
Iik Jack Lonilon i hans ungdom, Jim Thompson, den bekante I. W. W.-
talaren, och en massa andra. På fransitlan av Daily Defense B'ulletin
(Dagliga försvarsbulletinen), som utges av organisationens centrailed-
ning, är tecknad en arbetare bakom fängelsegalier och därunder: "Korr
ihåg! Vi är hårinne för dig; du är därute för oss1"
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Innanför domsalens barriär har man dem här, trängda salrrran,
många i skjortärmarna, en der iåsande tidningar, somriga 

-harvliggande,
andra sittande, stående, arbetares och stridsmä.," orr"ikt"o me-siaaets,
men också talares, diktares, uilänningars känsliga och passionerade an-
sikten - men alla sfa,rka, på något sätt hänförda mäns änsikten; många
ärriga, Iå bittra. rlan kunde inte i heta Amerika få ihop ett hundra
och en män mer lämpade att svara för Derr sociala revolutionen. Folk
som kommer in i domsaren säger: "Det ser snarare ut som ett samman-
träde än som en domstol!', För mig, som kom så nyss från Ryssland,föreföll det hela som ett sammanträde i centraia Lxekutivkoåmittönav allryska sovjetkongressen i petrograd. Jag kunde inte få i mitt
huvud att dessa män storr inför rätta. De var inte ails kuschade eilerrädda utan förtrösta,nsfulra, intresserade, mänskligt förstående.. . rikt
bolsjevikernas revolutionstribunar... Ett ögonblick tyckte jag mig se de
amerikanska sovjets' centralkommitt6 rannsakande domaren r_anaiJ for _ja' 1åt oss säga kontrarevolution. Landis rsom representant för dengamla regimen - det bästa hos den gamla regimen.. .

Och sedan iakttog jag ktungor av tunga män med iljuriska ansikten,
byggda som minotaurer, med sväilanrle höfter och vars små ögon ut-
tryckte en blandning av vildhet och servilitet, riksom en burdoggsl dut"t -tiver och sträjkbrytare och andra privategendomens. gårdvarar.

Reed skildrar vidare, hur mr Nebeker, den officieile åklagaren (sam-
tidigt avlönad advokat åt clen stora koppartrusten), börjar iala, merlan
gatan nedanför genljuder av krigsagitationen.

,
,.r i-

{r'doJ
#d.*td;
:1.1:iff.:.,ii'11,r1.:

t

Domaren i processen, Lanilis. Vanileveer, f örsvarsailvokat.
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Tala till oss om k r i g! Dessa ett hunclra och en år r.eteraner från

ett krig såm pågått hela tleras liv, ett btodigt krig emot en rnakt' son

har omåtligu krafter, ej ger något stillestånd och inte lycler någon av

clen civiliserade krigföringens lagar. Klasskriget, arbetalnas igenera-

tioner gamla. guerillakrig emot sina herrar, kriget som spänner över hela

jorden och är äntllöst.. . men bestämt att få ett slut'

JaktenpäI.\\r.W:smänbörjadeiseptemberl9lT'Isjumånatler'
till april 191-8, satt de i fängelset utan att fä nägon ra,rlnsakning. De

åtalades för att tle var medlemmar i en organisation och för att de kon-

spirerat i syfte att förverkliga ttlenna olganisations program, vilket
i korthet var att förstöra lönesystemet. För detta var de åklagade och

ej för någon politisk aktion. och cleras "brott" gick ut på "störtantle a','

Förenta staternas regering". Men man kunde ju inte sätta fast dem på

någonså1öjligbeskyllning,ochdärförfylidemanutåtaietmed',ob-
struktion mot regeringens krigsprogram" i olika avsenden" '

ochmedandell2förtvinadeihäkte,betlrevsenvilcljaktöverhela
lanclet, I. W. W:,s lokaler rensarles, deras möten avbröts och deltagarna

häktacles, deras papper togs i beslag, polisen och reaktionen for fram

som aldrig förr. Naturligtvis misslyckatles "förrätleri"-försöket fullstån-

digt. Det var ju också bara arrangerat för att på något sätt döIja för-

följelsens verkliga natur. Regeringsexperterna, som undersökte "tysk-

agenternas" böcker och räkenskaper, erkände att allt var i sin ordning.

B]. a. var clet en ti4 stort'rabalcler om en ex-guvernör Tom Campbell

från Arizona, som anlände ti}l chicago med "en portfölj full av bevis att

I. W. 1,I. tagit emot pengar av Tyskland"' I veckor stocl han inför

domarbordet och väntaiLes publicera sina märl<väriliga papper, och så en

dagmecltlelaclehanattd.enberömdaportföIjenstulitsavenI.W.W,-
meillem förklädd till Pullman-bärare!

För'attintegörarättegångensentimentalhademanaktatsigatt
åtala några kvinnor, .och man försökte noga unclvika personer, som varit

offer e1ler vittnen till det amerikanska kapitalets ohyggliga banditdåd

mot arbetarna de sista åren. Men tack vare försvarsadvokateqna van-

deveer.s och Clearys skicklighet ble' försvaret i alla lall en e|du 1ång

blodig reclogörelse för inclustriherrarnas förbrytelser: coeur tl'Ä1ene,

Son biego, Everett, Yakima Valiey, Paterson, Mesaba Range, Bisbee'

Tulsa.. .

Mycket betecknancle var (här liksom i clen svenska förräderiproces-

sen 1916) cle frågor som glordes angående socialism och revolution. När
juryn vaicles, hade åklagarmakten naturligtvis ett hårt arbete för a,tt ut-

mönstra alla railikala element. Biand saker som nämntles i de frågor som

från rlet hål1et ställdes tili jurymännen förtjänar anföras föIjande:
,,Anser ni, eller anser ni ej, att alla barn bör läras vördnacl för antl-

ras egendom? - Änser ni, eller anser ni ej, att grundlåggarna av tlen

amerikanska konstitutionen var gud.omligt inspirerade?" - "Karl Mar-r,

fatler till denna brottsliga iära, dypöIen där I' W' W:s rötter hämtat

mycken näring -." Ja, ibiand gick det för långt för själva domaren.

När åklagaren yttrade: "En medborgare har ingen rätt till revolution under
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Pörsvarsatlvokaterna lyssnar.

lagliga förhåIlanden", inföll Landis: "We11, det beror på hur många män
han kan iå ,att följa sig, med andra orcl huruvicla han kan göra den eller ej".

Försvarsadvokaterna hade 1ätt att komma med clet mest dräpandc
svar på tal. Några pror':

"Ni sade, mr Nebeker, a.tt ni aldrig läst någon revolutionär littera-
tlr. Har ni någonsin i skolan läst om amerikanska revolutionen år 1??6?
Eller franska revolutionen, som avsatte kungen och gjorde f'rankrike till
republik? Eller ryska revolutionen, som k:rstade överåncla självhärskar-
tlömet och tsaren? - Vet ni, att 2 procent av folket i detta land behär-
skar 60 procent av nationalförmögenheten? Och trtt tr.å tredjerielnr av
folket äger mindre än 5 procent av clenna nationalförmögenhet? - Kän-
ner ni lönesystemets inflytande på barnadödligheten? - Vet ni. att pr.os-
titutiohen är till stor del orsakad av ilet faktum att kvinnorna i indu-
strien ej får löner som de kan leva på? - Vilken sida börjar i regel
våldshandlinga,rna i arbetstvister? - Anser ni a,tt egendomens intressen
är viktiga,re än de mänskliga intresseua?"

O. s. v. i det oändliga, en hel månad. Viiken uppfostran den juryn
fick! Och vilken uppfostran hela lanclet skul1e fått. om ej sjakal-pressen
hatle tegat ihjäl eller till det yttersta förvanskat hela historien om rätte-
gången mot I. \\-. W.! Dag efter ilag, hela sommå.r.en, har vittrre efter
vittne från klasskampens front stigit fram och diktat med på Arbetets
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stora epos: sträjkledare, soldater, enkla arbetare, agitatorer, parlaments-

letlamöter, poliser, etektiver.
Jag hOrde Trank Rogers, el ungdom som blivit mörk och bitter'

med Ogån fulla av hämnd korthugget och torrt berätta om elden i Spe-

culator-gruvan, och hur hund.ratals män brändes till döds därför att bo-

lagetintevillekostapådörrariträbackningen'Hantalad.eommortlet
påFrankLittie,somhängdesavfrivilligapoliseniMontana,ochhur-gruvarbetarna i Butte svor att hämnas. 0klahama, intj"trandet och brän-

nandet av arbetarna i 'lulsa, Everett och de fyra gravarna över sherift

McRaes offer i kullen bakom seattle, Arizona-deportationerna, hur arbe-

tarna av privata kapitalisters beväpnade polisbantliter föriles i kreaturs-

va.gnår of i öko"o och övergavs, hur de förgäves väiljacle till riksparla"-

mentet och tili I\iilson (som tycks ha mera intresse för rättfärtligheten i
lånder utanför sitt eget, han svarade inte på offrens hövliga anhåIla,n att

åtminstone få veta, om de haile något att vänta)'
En av de häktade arbetarna berättar, okonstlat och gripande, hur

han och andra gripits av bolagens privatpoliser:
"WeiI, de högg oss. Och deras ombud sa: är ni medlem av I' W' W'?

Jag svarade: Ja, och så frågatle han efter mitt medlemskort' Jag gav

honom det och han rev sönrler det. IIan rev också sönder ilet kort en

kamrat till mig hade. Det tjänar ingenting till a,tt riva sönder korten,

sa min kamrat, vi kan få nya. \\re1l, sa manllen, vi kan riva sönder rlem

ocksä. Men clå'sa min kamrat: Yes, men ni kan inte slita det ut
ur mitt hjärta!"

öf ,#&2.-E--
I. W. W.-ilokument, stulna av polisen.



1918

TYSKLANDS ZIMMER\)TALDARE
I REVOLUTIONÄR AKTION

Ett upprop av de oavhängiga $ocialdemokralerna.

. - 
r stuttgarts s-.zialdemokrat av ,ilen 12 oktober publiceras föl-jande upprop a' Tysklands oa,vhängiga socialdemof,ratiska parti:

Till, Tyshlands arLtetande folk!
Militarismens system har erhållit ett s1ag, från vilket det ejmer kommer att hämta sig. rmperialism.o -hos oss har brakai

samman. Demokratins och socialismens ide är segerrikt på marsch.
Tylka rege-ri'gen har gjort ett anbud o- ,rup"oJtiilestånd och an-tagit president wilsons program som grund.var för fredsförhand-
l*gu"._ Detta steg var besfutat innan'd_en nya ,.g"rr";; to*tiII rodret.

- Fredsprogrammet tilimötesgår våra ständiga fredssträvanden.
oavhångiga socialdemokratiskalartiet har frå-n t o"Ju"-f,;r"tr.tt
imperialismens liatastrof. Det har blivit demokratiens" ero;J*utru,.tr.ge_!. Det har ensamt av alla partier röstat m,ot BrÄt-Litovsk-
och Bukarest-förclragen. vilka ej heller de andra purti.roo lriogr.
vågar försvara.

, Trogna vår övertygelse som internationelra socialister har vi i
varje krigsläge kämpat mot våIclförandet av vad folk det vara må
Detta ger oss den moraliska rätten att också tillbakavisa 

"urlå 
t,;r-

gtik g,tj undertrycka clet tyska folket. alla andra partier hu" glno*
händelsernas järnhårda gång tvungits att ändra si-na krigsmåi Men
de måste lära om .ch ile här redän rärt om. Endast öu"na"g;gu
socialdemokratiska partiet behöver inte uppge något av sitt irecls-program. TJet av vårt parti i juni 1g1z i stocfuotm f,;rfattaae
memoran'clum, so'm censuren den gången undertryckte och som an-
grel)s,av cle_övriga partierna, aven av det socialäe-oktatirlu, bh,
nu det som komrner att gä1la.

socialclemokratiska partiets, scheiclemanns och Eberts, Davids
_och Lenschs politik har störtat samman alldeles som ile harskande
klassernas. socialclemokratiska partiet var vanmäkiigt och l"tty-
telselöst så länge krigslyckan var imperialismen l.?agl", åiil"
eller rätlare -sagt emedan det u'derstodde varje kapitafitirt 1.g"-ring i dess k_rigspolitik och beviljade dess krigsk-r.alt. i"t" a"t
ringaste har clet u'cler hela den långa krigstidå 

"tratiut-r.;, tr.-ilen, för friheten, för arbetarnas ocliarbetärkvinnornas skvdd mot
utsugningen
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r det; öEo'brick, 
-då det borgerliga samhä[et brakar i ailafogar. ha fre"ra *ociard.å.r..åö'.rä..; _s.;;;J;;;";'ä;' Ruoo.,gjorts ti'' ministrar. s"*r]d;;;il;*;? ha därmed också officielrtstämp)ats som r.qeringr.o.iuti.i"r.* öocialdemokratiska laiti"t hu,kattais in i reEeiirg;; l;;;"'åitJ";.o"riarismens sa.mmanslör_tande stödja det- borlerrig'" ;;1;iiä 

,Det rrar övertagit uppsifte,ratt organi'sera "cret natiåeralå"*änt" och stödja JEo"#rg*rri.qo"ordningen". Den nur pri.ä;"1t"ää';ot..outioneta 
kongrossnrnasl<rev' all värrdskrigeir t.uru?tror äa"tn av soeiar,remokral in ut-yJ,I;:r,ltL. att i stärlet ri;r ciei-köiiaristisrf " 

;;;,t.ää:ät,u a 
"tDet proEram, sociardemokratiska partiet uppstälrde for sittinträde i regelinsen:-i,1r^.?, 

Flu*rr_i ,tt dot t. o. m.. gj gick långtnog för 'flera borgeriiga lirrningar. rngeii amnesti {ör poriiiskabrott. icke .". 
"pöl,aui*r"i å"'iäiågingst;rs1åncret krävdes, iekcdet ringaste sociarporitiska krav 

"ilir. 
aar;. oeh eburu soeial_d emokratiska partiei 

.p..-t.i'r.""å" .i#äoogrurr. som minimiprogram,som det inte sku'e,tiltåta 
"ag""pl"ä]nq rå, frur-åit-äoä yttur_

ll*x l flera punkt* gi"ii' .li;;'fut-ä. borgerriga partierna ochregerrngen.
så ynkriet visar sig cret sociaidemokratiska partiet reclan vidsitt inirJde i regeringen.- C. ;. ;.;; ä,u.n".rud Uärgå.fig *geringmaste ålminstone nlan uppskor. i,;.u_rtt;gu fof ir"ää.ilriu

Omedeibart utrymmaniie av ile med..tyska trupper besatta om_rårlena av förra rr.tn *;[.t, ],_ri;;;;'"trstersjöl,rovinserna. poicn,IJkraina. vidare Ru'ne"ie"-o'.ri ärjÅäi.;.".

*r""uo;d:la' 
slutna fredsf ördragens re'*ision enligt tl emokratins

Amnesti åt alla för politjska för,seelser--och brott dömda per_sonpr. solrlater och matroså. ö;;;r;;;;v_ alla fängeiser oeh tukt_hus vad beträffar {Ja r_er*r;i ;;;"i r,,r J"lö'.""' riinlil,, .to. r,för föregivet landsför1ai..;. 
^iiö;n;r;dc 

av aila tör notitiskaförseelser och brott 
""rra"!igg.;.tää-åff 

'urra,ruod 
e process,er. ome-delbart frigivande av .alra-aT'p"iili.r." skär-mob'iserade. rltplå_nande av alla poliliska ,"t."k;;;;;." i. ,nil;tara.-nc.h polisakter,sä rskirt märket B. r 8.. u'p na"r'ia" ?i,' såt, ot,t, ri r''itt.å?ä.uu.ingutan ilom och rannsaku"i .u"rt-?tLinnnä'oa. av ata internerade.Belägringstillstånclets oppha,runåe. Fri f,;runirrgs- 

".r." ror-samlingsrätt. prässfrihet. Ä;iå.;;;;ie arr a'a hi;a;, Iå, otgi_vanilet av nva tidningar.
Strängt Eenomlörande av postlrenrliglreten. Avskallande avrlen i' o' m' inliprt p.1in."a* 

"åu.rä.''äirrnden furstänrriet otir-horliga oflent)iga'..h h;;i;;r' öri"[å"ir"rr*.
fn[örande av n16pelfiouell rösträtt. -Valrättpns 

utvidsandelill kvi'no'ra. öuitrd.uo.r* ;; ;;;'T.a. atmänna, direkti ochh em I iga rö strätten sen om 
"ik, d usuo 

-iil'äri 
r 

- 
i-oärääÅ.täiä''
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Den civila al'.|tsrr]-iktens upphävande. Äterstallande och ut-bvggnad av skvrrrrsr,"irii r*i...;; l;,. t";noo"';;;';i;"rariga.rnförarrde av åtia tjrnma-.. ;";;i;.riåraus.
ome.eibar fr;rfattningsäilö' i'foljande punkter: statsför_clras är eilijEa "nau.l fi"ä-1ril1.i,.,,.en-la{rionens gorlkännande.utan sådåt e"u'Jkännantle far i;;;'"i;;,g' rörkraras oeh ingen i.redslutas. A vskäan,le av i a-r.ir. * jfi;i .;.' \ ars a r skedarde kiäves arett majoritetsbeslut, ov tolir*ili.."äiir"urr.

.rra" Tåo-lrternationelja 
sricialister reser vi fjera vida längre gå_

Vårt måt tt l..l sociaiistiska rel;u[]jlo.o1 Enclast för den ärclet möjiigt att förlösa. värlclen irå"'il"igut, öileläggelser.Djupgaende onrvelvniug;; i;;"iö'" nu i a'a staler. V:;rldenfår etr, lrnlt föräuclrat.r,rlcå. 
- 
nä';:i ser jnip sa ul som Cunowoch r'ensch' Davirr och.Rennei-^;1";;. år sjäivsäkert profeterat.Det är dpr interrralionnl'a- proräiäi;t"t. histnriskc uppgift attör'erta en lerlir nd. rot r.'a ,r.onu-lilgcstaitnrngsrlrocess. Franrri-reise. olferElörlie or,h t ..Lr_un,iräi ,..iä?a.n, ovillkorligen ti]l desslösnirrg. Feso"rileroocialismens- r;i;å". ler,ler en,last till forla_ma'cle ar- arbntariri"r..;a ;jål;.tåiäiä" verksamher och till detborgerliga samhälleis sterkriläå. 
v(urLuråo

Proletariatets ."lgt .t kun lika titet l_\?pa, under centerns,framstegsvirrlisa i"rriiu"ti.å-'".i,^ 
""#.nariib,eralernas fana somunder. rege'ingiso"iarisie'ras. uuururrdrrrucrarernas Iana

_t nrghet uncler Oavhängiga s,ocialdemokratiska partiets oehden internationerla ro"iuri.*i.'ärr.'iär..a. baner måJte vara 
'ei

tyslia proletariatets lösenl

t., ,",å:ff:t;11-Ji,åTle,. 
säkerställcl. endast där finns en borgen

*n"*[fl!n";:#f.-';;r.slut ledernal Kampen gäller det högsta:

Berlin clen 5 oktober 1g1g.

Tgsklarud's oaahiingi,ga soci,arcrem,ortratiska pa"rti.; qtartöstyrelse ocrtri,hstlagsf ralttion.
Erust DäuiniE, rluoo Haase, alfred Henke, atol{ Hofer, T:[erma'J ä t,tr et. Gusl ar. "r,aukanf 

G;, ;;å;;d.b,our, Robert .W.engets,

T,uise Zietz.
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Efi upproB rrån de revorutionära vänstersociarisrerna.
r -dagarna meddelas, att cle tyska vänsterradikala socialister-na ("j anslutna till de oavhaniiga) samt rnternationare- e'erspartacus-gruppen den ? oktob.. fiåTrii en koiferens i Berrin. be-sökt a.v ombud från hela Ty,skland. Konferenese" t,..folä#:":;_allt i landet bilcla arbetår- och sirdatrcid, sammanslufia de tvågrupperna till ett parti saml utsänd,a toU"i,a.lppäp*iltt'tyut"

arbetarma ssorna :

Vi befinner oss _i krigets si,sta peri,od,. Efter månailer visarsig dess verk så som d.et *oTigt.rå, o'nnf"ttd"g;a_ätää_,u.tttc sig: pä ena, siclan mas,sa' ui, il.- ,oå n"tu denna lånsa tid förtdjurs tittvano i skyttesravarna, 
"iir;t k;;;;";";; ii"lirja 

""l'hälsa för att försvära ;råutntiu"a#fl.au"n 
kriget förintade t. o.

i; ffi lilla de ägde 
-av f.osterl?ndet, an.^, fu*ii;u" 

-".n 
ä.r"m_ska exrstens 

- ä andra sidan flocken av dem r""Å rtr""utf*--ui behaglig"t Jugn och. 
"t"v!l;"r-"r.;g.u1";""kturerna tiri att metlkrigsleveranser och 

^tivsmädeiso.t."- rl;ärä n;ö;;;; o, itätorr,,på proletärerna vid fronten ,och deras kiu.skåmrät., åarrr.ÅÅ".Detta resultat av kriget hut i"i"- bura i alla värrdens ränderförstärkt revolutionens 
.obj"ektiva gr;aiutu, utan fört till oss tid_punkten f<;r det omectelbåra rri"7iil^åÅi"tbrottet.

ri;r Tysklancls vidkommande tilikåmmer här en särskild sarr.
_Detta \rig, som lgrjade -ua "artJrhisto"iens lråäil*ä r,;g"

-. den om d,et ',skändligä överfallet,' l, ."I än'igen efter fyra_årigt hopanile av logner" det tyska proietariatet inför det nakna{u}t*, att Tvsktanås imrteriåtisÅ äi"'panit t iili" *tiit"aå fa,i,ntad.
Men övermåttet av detta lidande och det skändriga missbru-ket av proletärerna,s godtr,ogenh"t t;; r 

-ry,rtr""J-r.'uääi-råii'rruo'
över början 

-av tidpunkteo Iöt de revolutionar" .t";ainrr"t.""ä.
P: hq borjat t armön: -u..a..".iuiil; ;;;HÄ'ä:ä" ,"permitterade som mycket försenad.e elrer ints 

"rrr-ä%r"ä"äå tilligl,:r. bataljons- oci di.ri.ioo."i. -täå"a*,i""trop"ri"il"iiår, uttsoldaterna iörjat avskudda sig,sitt ok, att arm6n, t.ut toou* .r'utigaste verktyg. håller på udbri.tu. 
' -'

Denna {örsta revorutionsrörerse finner emeliertid re'an kon-trarevolutio,nen på sin post. iVtqa qe,a.C];ande av .foÅl*u ,attig_heter söker-den, när våldsmedlen kHEkar, dämma upp rörelsen;parlamentariserins och preussirt ro.iräit ' 
ska gr;ra 

-'p'"oi"i*r;ut.t
benäget att fortfärande vara 1år-;iigl-;ch på så vis, när rr.danrövartåget utåt sragit slint, säker,star-la åt b.;re.;ri.i" ]ior.t.ronav stöIden från erer egrra forket och skydda wiliåi*^]r,.ää a.suveräna herrarnas i Tyskland vacklanäe tron.
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I denna sin strävan ha de {ått friviliigt understöil av de so_eia"lislcr. .vars görand" o"h f at"" j"" alltsedan dpn 4 augusti J 9l_[gär ut på att stäila 1in junker- o.r,"tup;lårl.iuäa",,1"?äroga,r1edet förtroen*e, som a^" rtå" i"ud*ii"dugu, agde hos ?äriäurrorrru,på det att de förra så *v"r..i-*"r olenerat"sk"t" k;;;; beljugaoch bestjäla massorna. Då .;äJ" +'u"grsti forklaraJ*ä,tt a" .;skutte lämna "rosrerlanrrei': ;. ;.".. k"p-ir;iiJ;;;'ä ]ookru.._nas f,osterland, i sticket i kåmpen _"t-a."-yT#'f;"ffi, de läm-nar det inte keller^i.stieket , iå*ir",m,ot d,e f**tr:i"iånd.e pro_letcirmassorna. T Scheidem;";;;;'äuo*r, rersoner här de säntsina agenter in i ,.gurirrguo-fu ;; ;n. uniler prins Max, av Ba_,den iedning rädda first"r;;1;;;; ä4 r."urtai.;;;;; ä.saskåp.Men därutöver och g.rnu""u-T i.a *;oa, klassbröder i de ,,fi_enttiga" länderna.. .gp ji. b.fl;;; .tu i * Ld;il-i;rå, f,;rs,;_ker de tyska kapit"ii.t,lr". ."fr*;;rdirr"" 
-att väva en ny lögo_väv krin* proretariaret. De. d- il'.]'r,'*.w-iih;i; ,,, öoio.ure,Lloyd GeorEe. Wilson 

";"'*tf;'nnåru mindre_gudar. som fyrahela år tåtit-siakta.-.i"u roin,-i,;r";;äi","_ sig med 1ns t:;rt ett yort_[örbunrls öuerstenriister. ln-*;"g""'ä.a dctta hyckleri är klarX'örsvagade ilråea om kalital o?l'tänontöda som de imperialis_liska slalerna fämgår.ur a"å"'triä. ;;"j;'";"iärä"råljä ,., .,inte istånd atl föra"t1iS 
"J"lärl,r?u.t ett alt frukta: ait prole_tärerna s.iälva visar viljfo 
"tt-å"a äj.o nundling tä1rpa tiil käl_lan till kommanire.rrig. F,i. 
"itl,;i,r-ä"noa .viija ä"r-. äå"""' energiuppfinner man "folkeö rott 
""å'1""ä"i i själva verket endast mör_darna från de*a krig fö.b;;å;;;.b';; som inte är något annat änd,en heli,qn alliansei lör *tt hr;å?r" å; sedan. vari lrialedes mo_narkerna förbanil sie för 

"tt Jil;;;#I" freden, meil såilan fram_gång att det ni*onä. årh;;J;;;"i"- i"t"t föregående dränk_les i blod.
f betraktande 

,av.detta 1äge överhuvud ,och ,speciellt i Tysk_lancl 
_reser sig för tyska or"f.å.ai#'yaqooa" upqtgi,fter.Obekvmrat om de kommenderandå *."..ål.i"r, lueu" o"hförordningar måste p.oletr.iJ.:t"-ri"å ritr- rncdel krävLl: -r. 1. ofcirtc;var, fri,gi,aande av alra, dem, som för proretariatetssak försmäktar i t"k".th'+.;{ 

"*ä'ärg- skyddshäkte elrer sf,raff-arbete; befriande av*ata, 
-so]h";;;' 

;å dölnts för militära elrerpolitiska förseelser. .Friei"u"ää;; ;il" soldater som av politiskaskai mobiliserats eller [""lfråiUi. i"f,ur"ru upphävande av ailainskränkninEar som av poritiska .tät''1,;rordnats mot sorcraterna.

Srrf#:flå'.1-stillståndets- ""h 
-ä. "åärå 

varnpliktens" 
"åäJ*rr,"".

If. Därutöver måste proletariatet fordra: l. Annullering avsamtliga lt'riqsrån 
"tu" "å"1. .'r."äå"ia"a. 2. Exproprieran.e avheTa bunkhartitalet. gruoornä o"h ;;;k;; arbetstid,ens auseuiwdaförkortni'ns, fasrstäria"d; ;; äi"iäii#*- B. Expropriarion avalla stora och medetst 

";^ ;gr";;;;;'ä*aomioostedningens 
ö.r,er_
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}ämnantie till clelegerade för Iantarbetare och småbönder.4. (1e-

nomgripanil" o-g.r-tu"ltning av ltriraiisend,et' a. församlingsrätt för
soldaterna i tjansteangeläginheter och anilra frågor, b. upphävande
av befälets äisciplinåra-straffrätt, disciplinen upprätthålles ge-

nom solclatdelegeiade; c. krigsclomstolarnas a'skaffancie. 5. Av-
skaffande u, åAdt- oeh tukthusstraffen for politiska och militära
förseelser. 6. Li,asm,ed,el,sförd,elni,ngems överlämnandle till arbetarnas

{örtroenilemän. ?. avskaffancle av i,nd,iai,rlualstaterna och d'ynrt-

stirrna.
Proletärerl Ernåenclet av clessa mål betyder ännu inte ernå-

endet av ert måI! De är prövostenen på, om den ilem'olwati'seri'ng,

de härskanrle kla,sserna och ilera,s agenter föregycklar er, år äkta'
Karnpen om clen verkliga ilemokratiseringen gäiler inte parlament
eller lösträtt eller parlimentariska ministrar. ilen gä,11er de reella
grunilvalarna för folkets fiender, äganclerätten ti1l jord och kapi-
Ial, väidet ör,er ilen beväpnacle makten och rättskipningen'

KapitalistväIclets gamla byggnacl har blivit mnrken'
Proletärer! trfter-50 månailers liilanden har er timma kom-

mit. Visa er r,äriliga ilenl Se på era bröder i Rysslandl Se på era

bröder vid frontenl
Freden och mecl clen brödet,

er, måste ni sjä1r'a nu hämta er.
världenl

som ile rnaktägande inte kan ge

åt era barn och era bröcler i hela

Leve tlen sociala revolutionenl
regeringenl Död åt kapitalismen!

Leve folkens freill Necl med

Internaiionale-(s,ltartactLs-)uruppen. Tysklcutcls t:ri'nsterradil;a"l,a.

Konungar och di8gare.

LTnder deilDa rubrik anstälier L6on lYerth i r-årt franska brotler-
o"go" i,ä-io".o.ui a.. Peuple en betrrktelse över, hur folkmassorna i a'lla

tun-a tatt låter dupera sig er slulsmännens. l<rigshetslnde,fraser' 9c\ nå-
visar a1l del inle bara äi konulgrrnas plakhel som åstadkommer krlgen.
fäf f."" 

"å:åi"a 
Iåier sig l rcksrmr serverr krigsp_sykosens andliga näring.

Därför bör mrn inre allt för'lräfligt och cnsidigt rrnklaga monarJ<eIna

utan tänka på Norman Ängells 1'ppcrliga anekdot:-"-- å;;ig'*.e buct i eri smu1srg .gränd i Londons lVhite-Chapel en

Eentleman iä "t 
rillnc.rsrr, och sentlömalnen s'aracle: "Skäms tlu inte'

fiä"rr". rrt.a"i,' l,''m Jirr lrrnLl. du tlon rikasle och mäkrigaste av jor-
ä;""-, ;iiilg"i St l*" irr inte. tirr *'nqelskp nredhorgirte som äger. Kejset'-
tiea Brittiska Ostrlrikr. S,rnsihrr'- o,'lr l'enrbr-ö:rl'rr:i. lgyptot.t, Guine-a och

öi;t;'l;;;;, 
-Xu1, Grd,, Hnp'srrrldorr' Truns..r"l' orangn- o-ch Natal-

f"i"t,.i"" - ri.åror'du i'te att'tigga? I)u äger dock öarna Andaman och

i\-i*;i;;;, Bengalen och Birmrrn iikr l'ät soin Ilelutsjistal och Benares,
-r.åri 

""st 
rreiä. Indien. Skäms du inte, ilu som dessutom också har Ceylon

;;'t" Tvn.rn? Känner tiu tl:r itrle 'l.: rt ringuslo skrm?"
\icn"det srillsammr"te mcd tlertnrr hi>l oliu Jt ' rlt liggrrcn lal over-

tyga, sig och gick bort och sl<ämdest
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ETT ARS MI N ISTERSOCIALISM
Av FREDRIK STRÖM

Ministersocialismen hade redan före kriget gjort bankrutt i
Frankrike (Briand, Millerand, Viviani) och i England (Burns).
Dessa experiment med socialistiska ministrar i en borgerlig rege-
ring hacle klart uppvisat såvä1 {aran uti dem för arbetarkrassens
sjäivständighet och klasskamp som risken av de s,ocialistiska teo-
riernas förgrumlande och den socialistiska taktikens förborgerli-
gande. De franska och engelska ministersocialisti,ska experimenten
ledce till den franska och engelska arbetarklassens söndring, tili
kapitalismens och militarismens befästand e, till de ,socialistiska
ministrarnas avfall eller utelutning.

Under världskriget har minjstersocialismen haft en gyllene sä-
song. Med uppenbart åsidosåttande av Internationalens beslut och
med totai glömska dv de gångna erfarenheterna proklamerades
borgfreden i flertalet länder. I cle borgerliga krigsregeringarna i
Frankrike, England, Be1gien, Italien inträclde högerorienterade so-
cialister. Efter revolutionen i Ryssland. inträdde mensjevikerna i
Kerenskis regering och efter Tysklands nederlag i väster de tyska
majoritetssocialisterna i prins Max' regering. I Frankrike, Bng-
land, Belgien och ltalien ha arbetarministrarne om{attat kriget
och rustningarna,, godtagit censuren och den hemliga diplomatin,
J,rur,lit arbetarklassen till händer och fötter. I Ry,ssland gillade
de Kerenskis offensiv, motarbetacle sovjetmakten och strävade ef-
ter bourgeoisins fortsatta välde. r ryskland vilja arbetarministrar-
ne i samförstånd med bourgeoisin avveckla kejsarens krig, som cle
sjålva varit med om att i åratal bevilja kreclit för, på ett sätt som
kommer att bevara borgarklassens fortsatta välde i Tyskland, även
om ilen rena medeltidsautokra:tin avskaffas. Bn de arbetande klas-
sernas socialistiska republik vilja Scheidemännen icke kämpa för,
ehuru clen ligger inom räckhåIl.

Även i neutrala länder har kriget påskyndat ministersocialis-
mens blomning. I Danmark har seilan två år Stauning setat som
tle danska arbetarna,s gisslan i 'den clanska liberala bourgeoisins re.
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gering. IIan har ej mäktat förhinclra svåra övorgrepp från statens

ochdes.smyndigheterssidamotarbetarneochilera.srepresentanter.
För ett år sedan kom turen till sverge' Då inträdde fyra ho-

gersocialister i en svensk borgeriig regering' Den svenska minis-

[.rso"iu1ir-en hälsades mecl stora förhoppningar av vilseförda 'ska-

ror. Med socialisters inträåe i en liberal borgaflegeriog-. to'

därtill var beroende av första ka'mmare'n -- trodde verkligen åt-

skilliga blinda, att en stor social, politisk och ekonomisk reform-

p.rioä skulle inträda. Vad man särskilt vänta'de var en clemokra-

tisk forfattning, sociala reformei såsom 8-timma'rsilagen' en vä-

sentiig lättnadl militärbOrclotna. en stor skattereform, jord{rågans

losning och framför a1lt lättnacler j livsmedelssvårigheterna'

Nuharettårgått'Densvenska'ministersocialismenfirarjust
nrr.sittförstajubilerrm.Yacllradearbetarrdeklassernafått?\'ilka
stora reformer äro gen'omförda eller ens inom räckhåi1? Var år

kamprege ingen mot herrehus' junker- och bolagsmakt'/

Livsniedelsnöden. jobberiet, clyrtiden äro värre ån någonsin'

En våg av harm oclt vrecle över de styrandes oförmåga att ens nå-

got litet iindra svälten går genom arbetarklassen' Bostadsnriden

är skriande. Militär- o"hlustoirrgsmiljoner växa. Jordfråga.n talas

icke om från regeringens sida' Skatterna pressa arbetarne allt liår-

åare. Ätta,ti*ma"sdu"gen är begravcl i en kunglig kommitt6' Alder-

dloms- ,och invatidförsäkringen, redan {örut en parodi på social sam-

hälIsvård' är vorilen ",t 
sku"dul utan like se'ilan kronans värde siun-

kit tili 30 öre, men ingen forbattring föreslås av regeringen' For{att-

ningsreformerna ha t"straffat fallit på första kammarens motstånd'

Såserbildenavsvenskriolitikrrtunderenliberal-socialistisk
regering i en ticl då världen skälver uncler revolutioner' då tusen-

årigu Jatsb'ojor brista, då de mest efterblivna folk tillkämpa sig

frihet.Störreskadorlramåhändaministersocialismenbringatett
och annat av de övriga folken' större vanär'a icke'

Men de i borgfredens bojor bundna' svenska arbetarne synas

clock borja att resa- på sig en smula' Ett 'spirande' r'äxande miss-

nöje ger sig tilt kanna i skilrla lanclsd'elar' Kravet på kraftigare

åtgärder än blott resolutioner och cleputationer gör sig alltmer hör-

bart.Välsökasocialpatrioternalugna'genyålöften,sl'ätaöver.
vålinkaliasenu,timaritrrsdag.Menarbetarkla.ssentrorickelängre
på ministersocialismen, på borgfreden' Klasskampen börjar åter

komma tiii heclers. En rörelse åt r'änster förmärkes' De svenska

arltetarna börja gnugga sömnen ur'ögonen'
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E T I K E R" Av c. N. cARLESoN

Sin anställni[g som ]inclansare ]ros "Svcrges socialtlemokra-

tiska arbeiaretarti" sköter hr Möiler meil den jargon-fardighet, som

{år överskyla bristen på logik. Han, r'icla höjcl över tidningarnes

"genomsnittsläsate", hör till de skarpsynta' anilar, som klargjort för

.[ ".r,u,l den sociala revolutionen är"' Efter ingående stuclier ha

hä, g"rrorrrträngande forstånd och vittfamnancle blick över ticlerna

funnit-". att "clen sociala revolutionens genomförancle på revolutic-

nens väg är ett nonsens". Man vore genast frestad att fråga, o'm

deticke"dåvorekonsekventavhrMollerattäven{örnekaelen
sociala reformismens genomförande på reformens r'äg' Om en social

revolution ej kan eller bör använd'a revolutionära medel - 
ät det

då mera förnuftigt att antaga, att en social reform kan e1ler bör

använ'ila reforma'toriska meclel? Hans tvivel komma alltså ytterst en

båcle revolutions- och reformfientlig, utpräglacl konservatism till
pass. ty intet är errklare för en hiigerman än a,tt utbyta ''revolution''

i den Mollerska tesen mot "ref,orm" och sedan är slutsatsen given'
,,Nonsens''l 1äs,a vi. orclet är så klart, att rlet kräver en Syn-

ner}igenbeviskraftigargumentering{örattansesträffancl.qoclr
riktigt. Presterar hr Molier en sådan bevisning? låt oss se!

Omvitilläventyrsskullevaraöverensom,attenpolit'iskrevolu-
tion och en social revolution arc båd,a förberedda av föränclringar i

samhällets produktions- och egendomsförhåilanclen - 
kan det då

utan' viclare {örnekas, att de clekret, som t. ex. clen r)tska sovjet-

regeringenutfärilat,motsvar,aenurettvisstsamhällsstårrdfram.
,nlio*;oa" nöc1vänclighet? Även clen starkt borgerlig:l betonade

mars--apri1-revolutionen sökte, ehuru ofullständigt och bristfälligt,

g.oorrrf oro ett socialt program' som gick .til} vänster om ile clemo-

kra,tisk,a re{ormprogrammen i andra 1änder' De ryska revolutio-

nerna ge åtminstone intet be1ägg på, att deras rued?efef s'ocialt

revolutionerancle verk;amhet val och är et't "n'onsens"' Snarare ha

vi c1å ,anledning misianka, att hr Moller befinner sig långt bori'

från gamrnal socialciemokratisk uppfattning ' ait förhållan;lenqs'
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revolutionering framträder, när tiden är'inne, som social reaolut,ion
. i tl politisk br;rtnings dräkt. om samtiga politiska revolutioner

torcle iletta gälla 
- 

jag utesluter då här ,,pronunciamentos,,, 
s.. k.revoluti'oner, borgarekra,ssens enstaka revorter för rätt y'iga för-fattningsändringar o. d. tn 'ar socialdemokrat måste erkaona, att

' so'jetrevoiutionen är både social och politisk. Envar liberal ellerkonservativ borgare i Ryssrand oet av egen erfarenhet. att så ärfallet 
- 

eljes skulle de ej skria så högt *' t;ogu .å r"iski. utansitt sociala underlag, .otan sin ngd,oning av det ekonomi,ska rivetoch av de genom samhäIlet regleracle förhåtandena metan männi-skorna, utan clet gamla samhällets upplösningsmognad vore sovjet_revolutionen otänkbar.
Revolution som en revolutionerings medvetna uttryck och en aven uppåtstigande sa,mhällsklass vunnen maktposition. an,rardr.irrg --vacl annat är detta än lagar och dekret, som spegla behovet av ettnytt samhälie? om någon omvärvning rraft cletta innehåil och dennaprägel, så är clet väl Frankrikes stoÅ revorution för 180 år sedan.Men den kunnige hr Mc;ler 

- alrtför srrabbt flyttad från lasten tilrskulpt'rmejs,eln 
- 

förkunnar tvärsäkert, att den var ,,väsen'igen
en politisk revolution". Så mycket borde han likväl veta, att revo_lutionens nJra lagbok 

- såsom fransmännen själva innerligt välveta 
- i juricliskt binilande normer fastsrog t.åaui.g.oJ;;;rr. u,r_lösning av ett nytt privaträttsligt och statsrättsrigt system. ochatt iletta var det väsen*iga framgår av det {aktum att 1g15 årsåterstäIlande av "legitimiteten", av det bourb,onska t oogua,i-.t,icke mäktade rubba ett jota i revorutionens sociala resultat. såöve.r''äganile sociar, i stärlet {ör övervägande poritisk var crennaomvälvning.

Detta rsdan på första siilorna i Mrillers ,,Tiden,,_artikel .mden sociala revolutionen skinanile okunnighets_ och y'igt ut.nro,{öljes av ännu kraftigare kväkande grodor.
Han har fått fi;r sig, att ',revolution,' och ,,evolution,l 

äro uur_andras konträra motsatser. I(anske r:et i ,,revolution,, 
,toor"u, .askarpt skån'skt i hans ingarunda korta öron, att han därav narratsatt tro på ett stort svalg mellan ilessa båda begrepp. Ilan synesicke ana, att två ting kunna vara oliha utan att fullstäncligt negeravarandra, utan att i ailo vara varandra motsatta. Ä anJra sidankunna två ting rikna varanclra och ändå förete en nyansskillnad.Ligger ej evolutionens ut'eckring innesluten även i det snabbagenombrottet? När en utveckling når en brytningspuot t oJ fa,
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ilet dramatiska förloppets form. clå säga vi: det är revolution, men
vi vore väl blinda, om vi skulle påstå som hr Möller, att denna
brytning är raka motsatsen till clen evolution, som förberett bryt-
ningen. Ä andra sidan ligger rer.olution även i clen från ,'om-

störtning" fria förändringen och förvanillingen, såvitt som den
är möjlig och rimlig som clen moglacle fruhten av cle gamia for-
mernas unilergrävanile genom cle i samhället immanenta krafternas
verksamhet. Ilur kan man clå våga påstå, att de äro varandras
absoluta motsatser? Ja, att ens uttrycherz "revolution" ooh "evo-
lution", som torde ha narrat enfalclen, äro clet.

Vidare: Talrika sociala revolutioner ha vi upplevat uncler år-
tusen'denas lopp, men ej nörlvändigt s,ocialistiska. 'frvärto,m ha en
ilel utm}'nnat i "kapitalism". "indiviclualism". Viija vi clå vinna
begreppsmässig klarhet, nödgas vi vidga r,åra jämförelser hän till
svunna ticler, men då cluger clet ej att såsom clen småfiffige hr
Moller skära bort all historia och goiltyckligt förkunna, .att ltan
med social revolution ås-vftar ertda.st ilen" som "genomför det socia,-
listiska samhä1let". Yilket fast vetande skall kunna bygga på en
dylik gocltycklig avstl'mpningl Man prisar sig sjäIv so,m "evolu-
tionist". men strl'fts1 ut i sitt resonnemång hela det förflutnas ma-
teria,i och sätter clärmeri godtycket i rnet,oilens stäIle. Gick en
Marx så till väga? Men det tilltror sig en kompilatör, som
reiligerar cien "vetenskapliga" tidskriften "'Iiilen".

Det är en förtjusancle lustvancjring att -ströva genom cle MOI-
lerska sofismernas prunkanile trädgårcl. Framhållande det banalt
självklara, att ett socialistiskt samhälle för sina funktioner krä-
ver existensmeilel, utropar MOller liksom om han gjort en oerhörd
upptäckt: "Foljaktligen kan ick,e arbetaren erhå[1a hela frukten av
sitt arbete!" Där blottas hans rent a' otroliga brist på eftertanke.
Det står väl nämligen utom allt tvivel, att ett socialistiskt sam-
hälles karaktäristiska kännemärke är att genorlx si,g,ttygga, åt sina
meillemmar hela {rukten av cleras arbete. Men därviil är clet icke
mindre ett kännetecken att cletta sker på två vägar: dels i ilet di-
rekta vederlaget, ilels indirekt genom samhällsinstitutioner, sorn
förhinclra uppkomsten av pri,uata, till expioatering av arbetskraft
använclbara övershott, och samticligt garantera samtliga s,amhälls-
mecllemmar gemensamma förmåner. Kan man då påstå, att sam-
hället fråntager medborgaren frukten av hans arbete? Det avskiljer
en d.e1 från samhä1iets totalproclukt för att återgi,ra inilividerna
denrra del i alclra och ändamålsenliga former 

- 
alltså,: för den
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arbetande meclborgaren går i'genting {cirlorat. Dä.ri iigger errrei-
lertid karclinalskillnaden mellan ett s.cialistiskt samhälle och ett
kapitalistiskt, iliir en clel av arbetsre,sultatet för'a'cllas till e' för
samhällets ]ranci oåtkomlig privatvinst.

såda'a c'nkla och siälvklara tiug skall 'an iiirnu år 1g1g be-
höva liira sehreteraren i S'erge-. sociaiclemokratiska arbetarparti.
Yar'l "evolutionerr" är iångsam ocir trög i somliga hjärnor!

Ett utsugningsfritt samhälre, siiger nu hr Möiler, ka' icke
åstadkommas på revolutionär r,äg, d. v. ,s. "med våld och tvfi,'g".
Hr Branting viskacle r,ä1 en gå'g om "tr,å'g till frihet". men cle'na
viskning dör bort i tidernas natt före krigsårens gyllene s,cia,r-
patriotisrn. "vålcl och tvång" r IIen är icke en lag ett "två'g" och
dess efterlevna,d, 'är' clen möter hincier för si' tillämpning:. "ett
r'å1c1"? Ha c1å våra, nu gäl]ande expropriation,sragar. varit oÅi;jiiga
att genomföra? Har ej t. ex. statsmonopol skapats genom lagtvång?
Tobaksinilustrien har statsmonopoliserats genom ett riksdagsbeslut.
Är ej cletta besl't ett tvång tr,ts aft, denna inclustri är,en var en
del av clet liapitalistiska irroclukticnssättet?

E' rågo1, t'ngfotacl spirit'alitet iåter rrr lri;ller skr.iva, att
nan "icke kan befalla fram en organisation av tillverkningslre-
toderna". lre' srreuska staten har t. ex. under ett par generatio'er
kunnat "befalla fram" ett helt statsbanenät. rnom 'ar proiluktions-
gre. {i'ns aliticl en foncl arq kunskaper och arbetsskicklighet. Tek-
nici k'nna strejlia cn kort tirl av förargelse över ett nytt socialt
.och politiskt s;rsfsm, men erfarenheten både nu och förr'isar. att
verkligt rn.ttig och verhsamhetsiJ.sten intelligens snart åter ställer
sig i det allmiinnas tjänst. r 1zg0 års revorution försvunno aclels-
.{llicera''e. men republikens {oikhärar hade inom kort ett cle "sko-
lade" oflf icerar'e övc-.rlägset befäI, som ardrig "passerat graclerna".
och las. hr Möiler. Thoma,s Buckles rneclrvckanile skildri'g av
d.essa hant'erksmästare, gesäller och köpmän. som i cromwells re-
volutioniira och republika'ska Englanil skc;tte statens funktioner
mecl en skicklighet och kraft. som lacle grunclen till rlet Jrrittiska
världsr'älcrletl nen överclrivna ängslan för produktionens kvantitet
och h'alitet vitl en hastig övergång till eu 'y r.egim ej blott vecler-
lägges av all historisk erfare'het, ut,an ciet kan t. o. m. bevisa-q. att
en revolution fr:rmmanar och organiserar oanacle krafter. som till
c1e ga'rla klas-rer'as bittra ör-erraskning stegra ett samhälles rre-
sla1i,,rrsliilmåga.
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Så tror sig hr Mc;Iler rikta ett döclande hugg hot "revolutio-
narism", i clet han anför en del sif{ror bely56,nfls produktionens nu-
varancle nivå; de inge honom ängsian fOr att nivån kan.sjunka
under en revolutionsepok. Han erkänner själv, att hans siffror icke
äro fullt tiilförlitliga, men även förutsatt att man kuncle lita på
dem 

- 
vad bevisa cLe om produktionsresultatets kvantitet eller

kvalitet uniler ärinu oprövaile forhållanden? De bevisa, att det är
dåligt och otillräckligt nw, men cle bevisa iche, a|t icke t. o. m.
de nuvararide procluktionskrafterna vid jämnt arbete och med. fulit
utnyttjande av teknikens nuvarande hjäIpmede1 skulle kunna giva
en genomsnittlig htigre levnadsstandarcl. Att vidare riked,om och
överfk;tl kunna sticka bjärtare i ögonen ån vacl som motsvarar den
verkiiga rikedomen vet ej det? Men r.'ad bevisar detta mof
ett revolutionärt proletariats förmåga att åstadkomma en {örnuftig
och rättvis hushåilning? Varför ivra Möller och hans vänner för
d)'rticlskommissioner, varför skänka de dem sitt förtroende. om cle

icke troclcle, att ett större mått av rättvisa clärigenom kunde upp-
nås? Att förväntningarna härutinnan svikits beror på, att dessa
hommissioner arbeta mitt i ett ultltrcitthållet, tolererat kapitaiis-
tiskt samhalle. som lämnar i frecl jobberiets ogräs. nättopp något,
varpå ilen r;rsk2 lsl"slutionen {lamgångsrikt sökt göra siut.

Seclan svsslar Moller mecl revolutionsrytm. Lik,som det gått
sahta framåt uncler normal freclstid, bor enligt hans mening Trö-
gelin var normen även för en revolutionsepok. Han synes knappt
ha lagt märke till hur föränclringarnes rytm under krigsåren clrivits
upp tiil plotsiiga mutationers snabba fart. Han går omkring och
mäter med den gamla freclens nötta f,umstock i ett tingens till-
stånd. där förhållanclena rubba,s efter milsmått. Så klent är hans
verklighetssinne, att han icke fattar. att den revulutionära reag'ens!
som värlil.skriget framkallat. måste i sin styrka och snabbhet mot-
svara krigets moclerna förstörelsetakt. Ilan snarkar, ostörd. av dånet.
fram sin varning: Fcir alltdel,.. "varsamt... successivt..."l Kan-
ske han därvicl har en öm bitanke på kapitalisternas omvårdnad
och r'älbefinnande under en så långt som möjligt utsträckt över-
gångstid. Om man ej "meil revolutionära medel" bör omreglera
samhället. för viiket ju varna-s 

- 
med vilka medel skall då en

omreglering ske? Mecl ho,mprornissbräkande arbetarepartier, mecl
giktbrutna "lanilsorganisationer"?

I juni ännLt shrerr Möller: "B,olsjevikväldet kommet mecl" full-
komli.g aisshet (::) att ekononriskt sammanstiirta". \ri kunna då



1918

föreställa oss hans djupa vemod nu, då detta välde i dag står minst
lika starkt 'som för ett år seclan. Bristen på fackmän utfylles efter-
hand' förtroenilet växer, borgarnes hat och respekt ute i värrden
även. r sin psykologiska blindhet ha "socialister', av Möllers ka-
liber helt forbisett ilen raska och avgörande handiingens suggestiva
makt ej blott över massorna, utan även över ',intelliguo..o;f Muo
skuile t. o. m. kunna säga, att just i denna raska beslutsamhet, i
ilenna oräddhet ftir det nödväncriga och därför radikala greppet på
tingen ligger en borgen för revolutionen,s varaktighet och ,e"olo_
tionsresultatets bestånd.

och så kunna vi för denn,a gång rämna hr MöIer att i sin
glesnande "socialdemokratis" stugvrå stiila meditera över "för,stat-
ligandets vålsignelserika verkningar, även om kapitalismen icke vore
avskaffad".

Män och mannabragden

".^-^j,h1tJ".^ 
Rappoport, den världsbekante socialistisl<e skriftställaren,

Ite.r9-$.. bt. 
, 
a. genom sitt stora arbete om Jea,n Jaures, har ådömts dm,å,n. iängerse rv den franska reaktionen. Hans brott iu.t.iatlauÅ ou-"d6faitism", ett av döfaite (neclerlag) skapat ord som 

"r."rr "ttrv"iu utti'ederbörande skulle önskr sitr tands".nederiag, A. ".,.-""-'öå.f,l,iiriiog "r_kr,r brukas mol rjlr {redsvännel vitkr ej k;; Ior;;.-pa ä"å""åä"r Ai_

:,:lt,l::*:kl_igi,qltqlt*"r mot chauvinismän. r siffi foisvårsir-iio.rr?u 
"igvar l{€mrat l"{:-k".! modig och försvaräde tappert Zimmerr.r.alds i"1".ro-lronelll revorulionära -ideer samr [oslslog riil domsro]ens slora fSrbluf-f^else, att det nationella,_ för.svaret ej är -identist t *"rt- aut""o"iuiirti.r.u.

9T.Tu''' 9.t1$e- han, skulre bedömo uiru ttu'.*än med u"""."a.^pä-d".u.
:l1l1"1lg ti.l1 borgfreden, så borde man ge envar ett' rangåisekoii samti-olgr som ovrlsa ransoneringsEort. Före domen yttrade"Rappoport tilltlomaren följanäe storta ord:""Jag rötkrå.ar mig pä r,;"rru"a iå:a'-med erdom.,Frikänojg-_iagr är det aet"su"aa ior""rtät'uo*-iri"äråiä,'i r"r-
i,11.j!^.1t,"1_ 1.1]1:: ius, blir det en utmärkt propaganda genom fälgelse_Irdrndet i en 1id som sjiilv srknar f rihet."

- En smula kristenilom finns i alra fal1 k'ar här och där i vårlden.Tre ansedda engelskatväkrre hr ådömts [ängnlsssllsff lOr ait de uirn aitIråga censuren om 1ilislånd sprilt on frodsfivgskrift. Deras meninsslrän_d9r h.a svarar_ pa_övervå.rde1 med ert uttrrari&, i.ii G.i"lar"n?l ä tristen har att handla efter _Guds bud, som är högre a" siaiå"s- oÄ- frår,vilka ing_en_regering kan rösa honom: "Fullt meävetet om ul"urJ-i .ittbesluL och det undanlagstall so.m ligger i att en_korporalion sätler sig
$pp..emot lagen, fjirklarar kr'äkarsiilJundst att det i' denna .ui.'*art.handla i strid med förordningarna och alltjämt fortfarancte kåmmå attpublicera. krigs- och freilslitteratur utan ati töretagga- d;; $;;;r"r".
y.9! ?, övertygat..g.m,..cu det genom art gå i bres.-rlen för den endligatrrheten handlar 1il1 sitr folks bästa."
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REKCB

Emile Vandervelde: Le socialisme conlre I'Eiaf.
En bok om Soc'i:ilismen rnot staten av en socialdemokratisk

minister i en kapitalistisk stats regering - d.et ä1 en sällsarn fågel! Fak-
tum kvarsl,år döck, att belgiske minislern Vanclervelcle cletta år publi-
celirt en sådan bok, och ti]l på köpet en som lämnar intet att önska
i-f*g* o- klart hävdancle av so'cialisåens absoluta anti-statlighet. Liksom
Mari ville hänvisa staten tili museernå för {ornsaker, fastslår även Van-
rlervelcle socialismens oförryckliga ställning i denna centralfråga: Det är
inte ails frågan om ått erÄätta privatkapitalismen med statskapitalismen
utan i ställe.-t bägge dessa med-arbetarnas kooperation,- seclan de blivit
hä."ur Over prodriEtion och trafikmedel. Enda vägen.l,ill statens avskaf-
fanile år proietaritrtets organiserade klassvälde, för vilket arb-etarklassen
måste beödas. Boken skrevs före bolsjevismens seger' men den är syn-
nerligen aktuell och högersocialisterna har gott av'att jämföra dess ord
mecl 

"ryska revolutioneni Landlingar: här ses i öppen clag de senares
sammu"nhang med Internationaiens gamla bäranile principer.

Berfrand Russel: Världens återuppbyggande.
I dessa r'ärdsrevolutionens titler lämnar råttorna alitmer den sjun-

kande borgerliga skutan. De klars;'nt_aste av bourgeois,ins a_ndar_.uttalar
t i;et .irt Tr-ivei om det gamla sanihallets kultur och filosofi. Nicolai i
Tv"sklrnd, Rol6nd i !'ran[rike, ]Jertrand R'sse1 i Engia,nd - alla börjar
dd göi.,, opp råh'rnge. mecl sin miljö, varav de dock vill räclda det bästa.
Den"beronirie engelske matematikerns nu på svenska översatta föreläsningar
\"ärldcns åt-crt' ppbyggrnde ijr av s1 orL intresse [ör hans öppn;t
irlign br'yln.irLg mcd dår' harsk,'nde kult uren oclt .hans lydliga dragning
till "clen ievolu"tionära soci:rlismen. Boken innehåiler en serie ypperliga
suciala iakttagelser och hans grunalsyn om ågotlriflens bek_ämpande ti]1
{örmån för dön skapande dri{tän står i full sarnklang me_d marxismen.
Den kritik han riktär mot socialismen i dess hittillsrrarande socialdemo-
kratiska lorm innehåller en god portion sanning, som även beaktats av
den revolutionåra socialismeni,rari levarrcie krafi bevisas just ay att derl
tacksamt hör den kritik som ges den av de bästa från I'ancien rögime'

C. N..Carleson: Makt och Parfi.
Metl utgångspunkt i Michels stora epokgörantle värk Zur Soziologie

des prri.teir.öseis^in der modernen Demokratie har Carleson i sin nya
tåi Uakt och parti i modern organisn-ti-or och pol,itik
äiilt-"r, ypperlig fra,mställning av tlessa h[gaktuclla frägor. IJans albete,
io.r iir fy'tit ar,: egna tankrrr- och iakttageiser och son yittnar orn sin
iOrf,s jupgaende söcialistiska bildningl qi 9n 6råpantle vidräkning med
den oråtiaäe pseuilo-demokratiens svindel på såvill det poli.tiska som det
fackliga områäet. I\{ot iedardemokratien sätter C. en- upplyst-pass-
vilja, äen han vore inte clen klara teoretiska marxist han år, om han ej
omädelbart tillad.e: "men denna upplysta ma,ssvilja måste å anilra- siclan
danas genom en ekonomisk revolution, som giver medlen till -all per-
sonligh"ets fria och nerturliga växt". Geno-m klasskampen utltämpad i dess
omutiiga skärpa ska vi nilfrum till ett horisontalt_org,aniserat samhäl1e,
där dei nödr'ändiga sammansnältel med det mänskligt fria'

T. N.
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ETT MÄRKLIGT OMDOME

Vid det lyckligtvis förhirstade budet om Lenins död för cle korrtrl-
re\.olutionära nttentatskulorna i ]röstas inträffade det sällsamma. att. åt-
skilliga borg-erliga tidningar, sonl anniirs i närir i ett års ticl dagligen
smutskastat boisfer.ismen,-'inför sitt samvete fann sig nöclsakacle uit i'ie
gra\rel1 ge L_enin-ett annat bedömirnde än det r-anliga "banrlit", "tysk-
agent" etc. Lrr g1ömskan rnå rädclas föijrrnde märkliga nekrolog ur "den

stora_ Iiberala engelsha ticlningen ]Iant:hester Guardian den 2 sept. (var-
vitl clock nåste erinras om, att cl.enna tirlning aidrig deltagit i clbt grova
skalj.et pir de r'å,rn i R-vssland och f. ö. hela krigstiden bevårat en mycket
värdig ton gcntcrnot ttlandet):

Lenin meddelas ha dött av sina sår: förr eller senare lra.ile
man ju väntat nyheten om moralet Få honom, ty han hade i sitt
eget land fiender som sä1lan tar miste. Inga vänliga oril kommer
att slösas på hans minne i cletta lancl, men det är e4kel rättvisa
att söka förstå honom och hans politiska fitrosofi. Att han i många
avseenalen \rar en mär)rlig man. att han gav clet ryska folkets mas-
sor vad de begärc1e. och att han behc;lI sitt grepp på clem in i det
sista 

- 
clet må vara sann'ngar som smakai oss mindre väI merr

om de är sanningar. är ilec rättvist (och klokt) att erkänna clem.
och om de inte är det, hur kommer det sig då att han och lans
regering hållit sin ställning mot vem clet vara måncle seclan oktober
i fjoli' Lenins försynclelse försynd.else som ej får förringas

- 
var att han ignoreradlg rle förbinilelser Ryssland 

- 
.j b,ara dess

regering utan cless foik 
- 

hacle ingått med sina aliieratle. och ilär-
igenom oerhört .ökaile Tvsklands möjlighet att vinna kriget. Det
är en berä1,tigacl anklagel-<e. och ilock är det orätt att helt enlielt
framstäila Lenin som en vän till Tysl,land. Han var det lika litet
som han var en r'än ti1l de ailierade. For honom var hela kriget
något som han ej hacle del i: han såg det helt enkelt som en kamp
mellan ri.'aliseranile nakter. som bägge var lika imperialistiska
och kapi.r;listiska. Själv stocl han på p1äletaratets sicla i-ny..fu"a
och i a'la antlra lanc'[, och ilet enda krig han Eillacle - 

o"ch som
han verkligen mecl hela sitt hriirta och 'in sjal Onskade 

- 
{gl va1

proletariatets krig mot bourgeoi-qin. metlelkla,sserna. kapitalisterna.
T. o. m.. sjäIva R;'sslands sijnclerslitande och c1e1 där rådande a.ar-
kin var för ]ionom srnå,saker. bara de meclförc1e det fasta etabie-
ranilet av clen sociala revolutionen i cletta lancl. varifrån den s,our
han hoppailes skuile spricla sig tilt grannlanclen. Därav hans r5,-kt-
bar'a c'leklaration, att RJ.sslancl till varje pris måste ha ett "änd-
rum" för att sedan clet upprättat clen "sociala revolutionen" inonr
e_gna'gränser r-äxa sig sttrrkt nog att sprir"la den ut över gräuserna.
Han'var en aldrig kompronrissancle fanatiker, men han r-ar den
utan järnförelse starliaste och cluEliea-ste man som fiitts av clen
rltska revolutiorren.
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FINSKA
KUUSIN EN

FRACAN O]Vl STATEN I

w.REVOLUTIONEN Av c

I.

flnd[er clen revolutinn, sor]r sellaste vinter ir\'erg-ick Finlancl,

strärracle clen finiänclslia socialclemokratin icke ut ör.er gränserrla för
ilen allmänna folkreprc..ent:rtionsorrlningen. Tvärtom sökte den att
i göriigaste miirr ultlrbiira en iillmän folkiepresentation. att skala en

i -rråg]t. gracl clåmokratisk stat-"fornr. I clen'a riktning siktacle

folkk'otimiJsariatets för-"Iag til1 statsförfattning, vilket rec'lan*tidigt
pa "at.o var Åv-cett att gänon folkomrijstning- goclkännas' Illligt
äetsam-o sk'Ile den demokratiskt 'alc'la 

lanttlagen utgöra 1iögsta

makten; regeringen skulle utgöra biott cle,ss verkställanile utskott;
en presidenl utän rätt till sjah'stlinclig verksamhet, unclerkastacl

iå"taug.". regelbundna ocir äirehta kontroll; folkets inrtiativriitt
,t"f1.?uru sy-nnerligen omfattancle, referendum blott i frågor gä1-

lande statsoråniog.tti ämbetsmännen skuiie tillsättas för bestiimcla

terminer. c1e högsta skulle utses av lantdagen'
Naturligtr,i var ilenna statsform ej för folkkornmissariatet ctt

siutmål. utai enciast ett statligt meclel för förverkligancle aV s,ocial-

"to"å-i.Lu 
strär,anclell. Gen-otn 'iLetsamma ville man framskapa

betingelser för vidare utvechling i riktning .mot socialismeni [le-
nomd"riua reforrner. .r' r,ilka sisi- clet socialistiska sanrhä'llet sknlle
uppkomma.^- 

D.rrrru ide s1-n1.es skäligerL ilaturlig u[der c]e råclancle_forhål-
Ianr,lena i Finland. En deöokratisk slatsorclning håile i Finland
go"u"t.rut folkrepre-*er-rtationen en majoritet. varrv en-stor. del c1i-

iekt framställt krav på en socialistisk ondning, c'h synbarligen ha-

de icke clen återståenal. d.l.o rnotsatt sig i denr,a riktning gående'

.i .gri" nclr lörsik1igl gerronr lör,lr reforrn'r. Sociali"rrrens molslitt-
d"r-. hacle i lantdaeär avgjort s.ttit i minoritet och som sric1an

varit maktlösa och ringaktacle. Så trod'iLe man'
T betraktancle avJinlanrls ekonomiska liv foreft;ll en sådan

tankegång 1ångtifrån omöi1ig. Oberoende clärav att clen kapitalis-
tiska 

-ut'ickiiJgen 
icher främskr:idit iångt i Finlancl, r',re clet syn-

,r.rlig.r, latt frä grlrnr'l av procluktionsfiirhållanclenas e'nkla strnk-
tu'. Åit åtminstoie statligt ii'ertaga största clelen av c1em. lättare
an i månget lancl med 1äirgre utvecklacl .folkhushåilning. Trär'aru-
och papl,äsi'c1*-strin :ir tiil sitt procluktionsvärde c1e frärnsta i Fi'-
i""ai l^plta]istispa i'c1ustri. En forUattandevis stor de1 (ungefär

"io tionäe-clelar) ar. ,skogarna tillhirr reclan på förhand staten.

Fupp.rsit1,1.rstrin är tämiigerr centraliserad: att beslag,taga ett tio-

tuiå., cle -.tijrsta affärernä vore uptenbarligen likti-ilieit mecl att
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övertaga nästan hela denna industri. oekså inom sågindustrin rig-
,ger ilen största ilelen av protluktionen i händernu på ett tämHgä
begränsat fåta1 större bolag, vilka dessutom betraktades med täm-
ligen oblicla blickar av ile iord"ägand'e bönclerna. Med fulrt skar
skulle ett beslagtaganile ar- sammänlagt ett par hunclra firmor ha
förskaffat staten full,ständig övervikt på dessa områden och däri-
genom indirekt ett omfattancle inflytande på kapitalismens övriga
områclen. Dessutom hade sta.tsbankens monopol såsom ,enda. ell"er
åtminstone förhärskande affär,sbank, samt utrikeshanclelns centra-
lisering i stat-ens hand, r'ilket allt hade varit lätt att genomföra
på basen av de förhålland"en som krigstiden tillskapat, !å ett av-
görande sätt bidragit att göra staten till clen bestämmande {aktorn
på folkhushållningens område. På så sätt hacle staten blivit clen
härskanile kapitalisten, men icke rnera såsom en stat, styrd av
privatkapitalet och bourgeoisien, icke som clera,s klassapparai, u.tan
som "folkstat" i vilken ile såsom minoritet r.arit avskitda fia;r
den bestämmanile makten. avgörandet hade helt kommit i ]rän-
derna på ilen arbetancle folkmajoriteten, som till sin egen förder
haile använt d'etsamma för att ändra staten,s ekonomiskJ.,c,rkrnrrr-
het så att det kommit att allmera tiligodose ilessa intressen och på
detta vis småningom förvandlat staten till ett sociaristiskt s.,m-
h.'11e.

- En socialpolitik enligt clessa riktlinier var tycll,igen det fin:
iänd'-*ka folkkommi,ssariatets avsikt att fcirverkliga. "Ät'.'instone
en del av dess medlemmar väntade att den demokraiiska lantilagens
majo^ritet- skulle gor'lkänna statsb,eslag av c'le största trä- och pap-
persfabrikerna i den omfattning -.o'n o.ran antytts, liksom även
utrikeshanclelns ställanc'le uncler statens uppsikt. r'iiket naturligt-
r''is. haft t^ill följd att statsbankents ställning blivit en annan än
ticligare. svårt och för övrigt litnlöst är clet att nu uttala sig om,
vad som skulle ha skett. ifali clen ty,ska imperialismen icke"hade
k'ommit Finla,nds kapitalister till hialp. utan arbetarna hade hem-
burit seger i striden. Men 'tan att hänge sig till dyrika osäkra
spekulationer, kan man i alla fall redan se, utt ,]eo äv folkkom-
missariatet uppburna demokratiska -qta,tsicl6n -,,ar lil,stori,skt orikti,(r.

_ D..r vilie Jiygga ,en bro. bil,ila ör,ergången mellan kapitalism
ocl'r socialism. Men demokratin är oförmögen att uppbara Å såila'
uppgift.

Dess ohistoriska karaktär gjorcle sig förnimbar reclan under
revolutionens gång. Den tilllredisiällrle "varken 

borgarna ellpr ar-
betarna 

- 
man ltrinde ilet, ehuru ingendera yttrade"sig emot den-

samma. B'orgarn'a ansåg det inte fcir klokt ati uppträda" mot cl,emo-
kratin, och arbetarna åter, samma arbetare, eom åren 1904. 1905
och 1906 meil brinnancle hänförelse hade kämpat för demoiratin,
förhöll sig 'u tämligen likgiltigt gentemot dönsamma. För var-
dera parteu dugd-e nu_ biott dttitatur, för b,orgarna den vita, för
arbetarna den röcla. Yarilera torcle ha kant fo.-r sig själv, att det
clemokratiska förslaget i själva r.erket var blott eTt Lo*pro*i.s-
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för,slag. Men ingendera ville kompromiss, eller försoning. Egen
makt Aytles vardera bättre än ai1 folkmakt eller d,emokrati.

Demokratin var det fi)regtiende drefs statsform i Finland. Den
ryska borgerliga revolutionen i mars hade begåvat r''årt land. dår-
med. Den fanns inte på papperet, icke såsom allmänt erkän'd
grundlag, men faktiskt förefanns den i alla fa1l. Det var på intet
.ri. en fullstanclig ilemokrati 

- 
icke på 1ångt när ens så god som

senare folkkommissariatets förslag 
- 

men ilen var så fr;rtrafflig,
som demokratin överhuvurltaget kan vara i en borgerlig stat. Att
komma vidare framåt på iten clemokratiska vägen, meil andra oril
via "fredlig" klasskamp, utan aniitande av vålclsamma mede1, t'ar
historiskt omöjligt.

Nu e{teråt ir ciet lätt att göra denna viktiga upptäckt. Men
det v'ar åtskitligt svårare att kunna göra den i Finland under det
sistförflutna året. Den finlänilska bourgeoisiens rela.tiva svaghet,
dess oförmåga att föra parlamentarisk kamp och det faktum att
den stod uiau militär, var betingelser, som preilestineratle oss

socialclemokrater till demokratisk synvilla, i det vi ville nå fram
tili sociaij,smen genom kamp i lantilagen, genom en clemokratisk
folkrepres"ntation. Det var att ge sig in på en väg, som icke över-
ensstämde necl historiens omutliga krav 

- 
att försöka undvika

en socialist, -rk revolution. att söka kringgå bryggan mellan kapi-
talism ocli sociali,sm. proletariatets diktatur. som är en historisk
nödvändighel.

För -o,ss teitcle sig clet förflutna årets ilemokrati icke blott
som en gången tiils, utan år'.en som framtidens riktiga program.
Den visaile sig blott alltför brist{allig och svag för att ltunna ut-
göra grunclnal lcir ett socialistiskt samhäl1'sbygge. Darför borde
den fullstandiga's och stärkas. - 

Den var svag! oerliört 'svag. Vi
märkte icke, att den var sri sr,ag, att ilet var omöjligt att förstärka
ilensamma. Svaghet var clsss främsta egen,skap, svaghet vartill
demokratin noclvancligtvis är dömd i varje borgerligt samhälle.
Den var i sanning till och meil svag såsom stöd för bourgeoisien'
men ännu svag"are som ett hjälpmedel i arbetarklassens kamp.
Dess enda värdefulla. historiska fordei - 

en fordel för varilera
parten och såleile,s b'efrämjande stridiga intressen - 

val iiensam-
ma, som allticl kännetecknat clemkratin, nämligen att clen tillat
klasskampen att utveckla sig tämligen fritt. Den til1at denna ut-
veckla sig till det stadium, där avgörande måste ske med Da:Pen.

Så blev ,denna demokratis historiska uppgift att sjäiv tiil fc;rst falla
tilL marken, såsom onödig, efter att ha fyllt sitt värv att utgöra
en förålclrail murken va1} mellan de två sammanilrabbande fron-
terna.
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II.
När clen {inska b.ourgeoisie' i srutet av januari kommencreraiiesina slaktare att qå UIt irifutt. uurt'iå.iut,f.i,rätr.ti" 

"p"olrrtt 
_llör demokraliu. lkut. B"r;;;.k;;;r'rar,r ri;" o"t, ori,ltägo, a"-mokratin, ropades cle! f.an i".i^iä.å"r.r^iirr.t r,a',;iliå; är Jös,demokratin är i farar så "ot ,l.i'ä.r.^.a B"r*;;;-; .dii.'u,, sa'gför alia komma.'r,sitt 

"";s.h;i.iiii.ä;;. ir.f";;';;'?.#,;tå,lu.o_kratins skrank.or. som för ?t.f 
"ig;.'räe åtmi'stone ett hirrder, orno"k icke någon fara. n.,irl" ',i*oit" et1 oriörjt krass'rirrre, enI'r'i ro'ffarm.al1. en ''slark 

"rar;"g.,näili" *o,n rier sarles, eir sraklar-republik. eller ,som vi nu ser u;r-;i;;l;"_onarki.
Detta 'ille bourgeoisien. s;*röokratin gav sitt svar i re-volutio'' Men 

'nder" v'ke.' rå.å"T- Fot u.tr-.ti"our 
';å;i 

N.j,
'tan för ilemokratin, {ör en aå-"i.r"ti som ej kuncle vårdfc;ras.Denna r,år stiillning 

"u, i"L.-_*J.äti.U.lot kiar. och historisktsett utgjorcle 'den er -uloli. n,' .irt 
-'a.mokrati, 

som inte kuncler,åldföras 'ar på sin hojd' 
'oo,u* äii .r.^i,^-rä"i,;#"#:'.Nu*o,._ting dvtikt har ardrig .iltl.t^i''i'?rå-r"uu-rrotr.t o"h kån arclris upp.konLrrra inom 'letranrirr-' T,rom .r*mnk*rtin i.rrnri,rrrs a,1irr en ro.r-farklass, som rövat makten 
"": r,l"rr..i."b* ,ro framcreles dei kapi-tali.tisk:r rrtsugar:yslen,.f *,,tf" i,;ili; gällantle trå rlct ckonnmiska

'nrrå rle1. sä r-ar on sa,,l an,t 
"n, 

ok * i;- löl;ä.'-i",1;',jiil#,nroroto_lia ter lradc 
. 
ulgjorl a.^ ; .irl*" i,e'rJr"a. lilasseir. och rlpl hadevarit omöiliet att via statsmar.t."-'r.ää-a åt kapitarismen. omåter kapitaliimens *too"o-irt u';;äö' skuile störtas. så var cre_rnokralin onödie lör del. orLår,,i. 

"",f'r"*,,* 
".nr ,*uirlg." I. forrufaliet hac'le den riemokrati.rra 

".i"r*r""1. orrr rren i ata fair kom-nrit lili stånrl na l,älrLr€ret. blir it el1 skl,nke i;,. ;;1 t,,irg"rtigtklassrälde .ocir 
j,å iin' 't.,r;1,i'r.r..r." 

,lurit d*n.rmma lill ett visstförfång ocr, hinrler. .r '.;.; i;x;t'i*a. a." 
'r'åi'.it'rly,rL.

och ett hincler för arbetarn". r.lä.rlara". En ren demokrati hadei ingenrlera fatet kunnat uppstå. i;;; klassamharlet kan biotttve'ne stag av kraft_förhålia;,1;;; ;;ii;n kta,sserna fiirekomma:clet ena ar eit f örtrtl.cksti,tt 
-rdA";"; 

öprätthåltes mecl våld (va-iretr. lagar. ,lom"lolår 
9. :. \.. ). \.arvid å" un,lertrvckta lclass,,rnasbefrielsekamp är ]ränvisua t;ii' tå-riä."' r'.dd;'ilä;i i"får;"r-cliska etler offen'iga, 
. urrurki.ku. ri*ir_;";"?;.k;';;i.; ?".år.ri*^o' s' v'), medan cret"ancrra al-ätt-iiriåä"J';;'å;;å i.åän'ä.u*kla.serna, reaoluti,onen var'id S9,-.- g* vålclsam krafimätning

i,",?.L..u J,itt ;1.\1ffi . 

s om f ra m d Elt. .i 
"il- 

., ";.;',i;; io #r.ät 
"" 

a.,
Då x'inlarrcl's borgerskap utmanacle arbetarna tilr öppen kampom klassövervälclet. så- måste utt .tu"Åtlet välja ";ii";;;'ä.; .o"eller clen andra kiara. -stånclpunki."-,-.rtr"gen att antaga utma-ringen och resa sio t'r -t*"årirti."*r il.''.p r.;, arbetarnas rtra:s.s-uiilde' elrer att utan.stricr un-rrlril:;; ö bourgeoisin, erkänna'desi' svaghet och _qvikancl. .- tl;,,*, ,"i.- ii;i;"ri.'""iär',*rt;



ställde sig 
1r_? 

inge,nclera av clessa ståndpunkter. 1)en fJ,Ilde sin plikt
3tt gå nt till strid, clet reste sig till kamp, me' till :försactrskinrTt,
icke till med'eten revol'tionär stricl. Man talade nog, om renroru-
tion och-i verkligheten tog man ilel i en sa'n revolufi,o'är k:rmp,
men meil slutna ögon, uta' att vara meclveten om ,den'a sociala
revolution.-* innebörtl. Ma1 talacle nämligen i samma anded.rag om
d.emokrati, orn en clemokrati, som ovillkorligen innebar, ut .o
väpnad social revolution måste und,oi,kas! Såiedes hojdes revoru-
tionens fana egentiigen 

- 
for att undai,ka, reuolutionen!

Detta r-ar ett oerhört fe1 på vårt stridsprogram. Nu clå vi
iärt oss inse cletta, bör vi även öppet erkännn, dLetsammo, ärren om
vi icke i tid kommit tili insikt därom. \'i fattarle icke. att jämväl
arbetarna, när revolutionen utbröt, trr,ecl, oåld, urcikte d,etnölvat'in
åt si,cl,att', strök den som en värtlelös och hinilrancle punkt bort från
sitt program. orn Finlands arbetare icke hade antagit b,orgarnas
utmaring, 

'tan meil uppgivande a.v allt motståncl låtit sig lo.rur,
fängslas och slaktas. ,sk'lle för'isso ett demokratiskt sklddspro-
gram r.arit pri sin plats. Men på ilen januariclag, når arbetaren
höjcle -si' hand mot sin doclsfiende, så slet denna hanil bort de
demokratins tra,sor. som stocl i vägen. Efter den dagen bet)rcicle
hävdanilet av ett dem_okratiskt I'rogram ett historiskt [:akstegi och
samma var förhållanclet meil en dvlik "för arbetarna fördeläktig"
demokrati, som folkkommissariatäts förslag til sta,hsfortuitnifrg
inncba r.

Den omstrindigheten" att\fo'ondera kl,agssrr representanter i
revolutionen, eller i annan klasskamp. icke är medvetna om ka,m-
pens verkliga s;rffs, det betyder ingaluncla ännu at:t kampen bör
uppges, e1ler a;tt clet hela slutar med skeppsbrott. är u1l* i.kn
liktycligt mecl att bekämpa sin egen klass, elier mecl meilvetet eller
omeilvetet beclrägeri. Kampen i sig sialv är ett historiskt faktum,
ilen år huv'ilsaken, som a'gör ocli bestämmer det verkliga resul-
tatet, och var och en som efter sin förmåga ta.r clel i d'en upp,
roriska klassens revolutionskamp, unilerstöci& clårmed denna kliss,
om han också på sina läppar eller i sina tankar bär vilka ohis:bo-
riska fantasier so,m helst. så uppbar i själva verket x'iniancls social-
clemokrati, då clen flrltde sin plikt utt kä-pu, och icke genom
stridsvägran bedrog sin klass, just genom clenna sin kamp ön so-
cialistiska revolutionens program. är,en om den till fana hade cle'
gamlg, utslitna clemokratins lrogram.

Det var inte första g_ang_en i r'ärlclshistorien soin någonting
tl1]iki skeclde. att clen stridancle klassens främsta kämpar iårmad6
err lösen, som. ieke clet ringaste motsvarade deras kamps verkliga,
historiska innebörd. Tvärtom, oklara löseno,rd har i regå1 uppb'rlts
a,v ile gångna seklernas revol'tioner, emeilan man Jaknat s.cial
meilvetenhet. oftast har de revolutionära lösenorden funnit sin
uppkomst ur rena tillfälligheter, eller bestått av ytliga, kortsynta
politiska slagoril, till viika ofta råk,at foga sig beslnneriiga ut-
tryck for en {örvriclen symbolik. \ri erinra" osi t. åx. bonJeupp-
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roret i Tyskland, som i verkligheten utgjorde en karnp om de på-
tagligaste, ekonomiska kla,ssfördelar, men i främsta rummet ställde
en teoJ"ogisk tvist om 

- 
nattvarclsvin'ets mystiska karaktär, frågan

huruvicla vinet vid nattvarden förvandlacl^s tiil Kristi blocl eller
icke. IJnder den finska revolutionen var ;let demokratiska pro-
grammet för Finlands socialclemokrater t eras 

- 
nattvarilsvin.

Detta program hindrade icke socialdem,okratin att delta i den revo-
lutionära striden. men det gagnade icke heller som progT am sjäIva
k,ampen. Om en okunnig sjöman styr orätt kurs, som för honom
tilI undergång el1er fjårran från hans destinationsort, men en
Irister storm omärkligt ka,star honom in i den rätta kursen igen,
så är utgången icke sjömannens, .utan stormens förtiiinst Låt vara
att sjömannen under resan fyl1t'sin plikt frimodigt och träget,
men han begrep sig icire på cle sjökort och kompasser, som man
givit honom för att han skulle kunna håIla dcn rätta kursen'

Det moilerna socialdemokratiska arbetarpartiet, vars politiska
verksamhet borde ha fotats på marxistisk 

- 
således vetenskaplig

- skolning, har minst av all'a orsak eller ara ath bära fram tili
barrikaclen några som helst nattvardsvin-symboler. Ty vad värre
är: detta blev oss ti1l hiniler och saashet' i kampen. Meclvetandet
om att kåmpa för ett klart mål är redan i och för sig ägnat att
stegra krigarnas kraft oeh uthåilighet - 

1vs2ftnaden av ett dylikt
framkallar däremot osäkerhet, vankelmod och ,svaghet. Så var
fallet under revolutionen i tr'inland. Yi upprättholl icke en till-
räckligt kraftig orclning. Så lämnade vi t. "ex. i Helsingiors alltför
fria tyglar åt borgarna, vilket tillat dem att driva mot oss riktad
konspirativ politik. Husundersökningar och de skyldigas fängs-
Iancle verkstäIldes icke med tillräcklig energi. Överbevisade, skyl-
diga motrevolutionärer bestraffaders alltför milt. Arbetsplikt in-
foides icke tiliräckligt ticiigt för rie sysslolösa henarna. Mer mål-
merlvetet hacle man lielt visst gått till väga, om vi genast i början
stäl1t som revolutionens uppenJtara mål: arbetarltktssens rjli,htatur.
Då så icke gjorts, blev foijtlen clen att r'år verhsamhet slog in på
en farlig medelväg. r'ilket faktum var ägnat att göra borgarna
cljärvare i sina ränker, och samjidigt å andra sidan uppmuntrade
d.e anarkistiska eLement, som irnästlat sig i röda gardet, att lå
egen hand verhställa blodbad, plunclringar och mcra dylikt, vilken
brist på disciplin åstarlkom splittring i revolutionsfolkets egna
lecler.

Den flinska revolutionens utgång kom dock icke att bero på

ilessa omständigheter. Det var omöjligt att undgå neilerlaget, när
den tyska regeringen s1öt upp vid sidan av de övriga böcllarna.
Men om ilen tyska regeriagen i'cke inbland,at sig i leken, vacl hade

då inträffat? Det kan vi icke veta med säkerhet, men det är myc-
ket möjligt att i så fall stridens utgång hade kommit att bero på,

huruvida 
- den revolutionära orilningen skulle ha upprätthållits

strängt och under en }ängre tid som avsiktlig diktatur, eller blott
kommit att utgöra en human etapp på vägen tili närmaste clemo-
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H:-;:i-'."t"""';llru; $ffi:t::t i,lli::f' hade der i så ra, berott
i-a"i"g.l. 'i"i.r;. falt trade ao"p 1"3f 3v- 

den socialdemokratiska
varit ovis.s. 

,,-r, ru' 11oLrs uuurr rrag.an om seger eller nederlag
En sak. som i viss mån bidrog,tjll att g:c karaktär åt folk_kommissarialets oeh, a"r. ri"itä'li.ära"_olrulin. rr.rksam het onhprogram' var utan-tvivel den r,'ar."n, man ansåg sig bora ta tirt dearbetarna närsfåencre ].i-l.t;i.t. .äri",.tg,o"a". u,, öabo.g.are ochbönder. så aft man icke la;;å; il; å*..;duo senom afr-&rämmadem med sociaiism o"n ri"Jf*i*å'tär.dib,iatur. utan lugnade demmed demokrali oeh h"^;"";;;;;äffe. l,et-ta var parla=mentariskt

:"t 
t:,-X,'; 

-T,li 
nke re vo J u i I ";; äk;,"f;- - under 

"*oio u oooo v i sa de

;+"rnjläå.ri.{$ii?l,'Jliäi'i'Jåfl "':#.-rl;;,tf :äiffå
rotl de hor r 

".r, nu,1ål'if i'"t :?":l:tde"s,gång',* rä-oä". "iraft 
be-

dja.uh"i *å1 * äi,,i:rJi,?::Tu1' ,Ji rr;t fi:i:;;i:å i;rTff_"å,Men de e'lomokratisku 

'o"-rernärouär. 
neclsrog än höjde arbetar-nas hänförelse. ot"ivlaktigl frätt"tiåå. de desamma mera som enrnissräkninE, än som a.i.i,ithäi iåi'.,ljr. ,npnående arbetaren meitgladje offråde. an, .a*t..å-;;i1;;.'.iil liv. -Ktassdikraturens och, soeialjsmens klara, signalei Åä" ;u åii .rlaulo. annat säfb kunnatclda arbetarna' rrå"häd" ..r" r.iä"t tr-llt kiqru. att str;den i verk-lighet förde ilem fraurdt'' ruut *oilorverkrigandet av histo.ieosstörsta icreal' och när a. .t"ri"-iä.ää, u,tt r?""i"iiÅrr.'i.aoioghade behandlat bourgeoiriå" Å.J-räääo .trarrghet, varmed manundel s11 blodiet trri"r."rg iltt"i"r,å;är", fiencrär_och f,;Jr-y.kur.,som förtiänat aTt i sin-tui rru oui"riåckta, sku'e ioo, u"botur-

3,:äul :;åll1:1"*"n 
ha berasis'";';;ffi;iiirt ;i;; i;;.-"å;, ,.*

För var.ie arbetarparti. som leder en rcvolution, är arbetarnashänlörda förlrocnde,di.b;;";. ä r't] ui"ur r*"rär';åt.Tllgurtu
ffi#"ft:t'eras 

bort' ";;;;;fi'."'lu,rorotionen 
segra och ieke

l(rigsaforismer av en europ6.
^-, , 

Bcgl.nnande civilisation. En vilcle, som

iö lil "T*:;';,;l"l*acn 
rnerran, g''r' ålii' å;','t"#;å::"n,trtl'J?,*',{;i

air rr.en-,n['::";,,frf;^oo,l.l'.r och Iivin-not, o!1 ä,1. när någon annan tar
hade säker'rigä, ."iiin"ili:?:,"?;,il{$iiff" t',. ra"g." urräåiå*-iiiä, r.,un

; ä",',+ 
j 
l i;{T*:l lAl il= r * 5+u ;l * ?.': å._1"1 i+t iå,, "J,ä t ä i,",,;psykologi, som l'inns 

rurken röker och anlopar Aliah. ..". Dä tott -_..l.alsk_ai". _"- ,.,1,,ö u 1 ,r n l.ö r barnböckerna..ar mår.f.åmpfiäuäa o.f,(OsL1 
!e^1i1 

:: Kricgsaplrorismen* ftir Europåer odersolche, die es werden wo|Fn..'.V..rag Kuhn. Bed.)
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NATIONERNAS SAMFUND ELLER
DET SOCIALISTISKA
Av ST. MINEFF

SAMHÄLL[.7

T Derrrrin skr.iver var helante bulgariske partii än St. lline{1. en ut_

*ä{*."i_ä-U lå,, " ;: :,,: : ;':i'j "ll i",* :i:' xi,i å, ". *r. ; i;,,"; j i'ir'ii,' i' J -",remot de-nna illus'ion ocn 
"noa röi,i"sån,ä:;':l:T,lt.,samfund'' "o.L säter

mernard" lånar ur u'" ,'iir."i-läij;i;å'J;ri,Tiiii:l'skr samhället. ''zim-

I.

Inlednings'is f*mhåtes hur clen ryska novembeirevorutionen ver-kat oerhört suggere.ande po, -u".o.,ru "r ata land, hur fosterrancrsför_försvaret att rner förlorat ^.tr 
;;J;a dragningskraft och hur forkenbörjat inse, att striden för Rätten oln-f,"å.tun ej sammanfailer med destora kapitalistiska staternas inbördes 

"-t 
*o.irt u kon*urrens. llen denrvska revolutionen har också givit 

"" ;;;.fektivt bekämpa mititarism o.ri r..rg.-- rä; ;:l':,- r;lr;ålår;?f;J #rr::;rryl från Rysstand utgående proija"u 
-t 

,bourgeoisin ocn dJrmed aven mot ;;,;";,-ff"""J::rff"r#t;:i::1ilå;pacifismen börjat arbeta under högtrf"?, 
--*o 

resoiutioner och pr'ner avalla slag, gående ut på upprätt""ä" 1,,^','"urror,."nu. samfuncr,,.Låt oss utan on
r*ot n"'";;";;c 

"";ä:,"'"r-;XT ilå'" iT?? ;T"Tl' 
",ä::Tffi ;:T;ofarliga' en del t. o' m. fostrande, i'ur. aut finns också sådana utopiersom de maktägande klasserna ro"ria. 

"tt-propagera i lämpriga situatio_ner biand arbet'rmassorna- för utt r.ot"o,npåa dessa. Dit hör id6n om na-tionernas samfunil' Den har n""tliå,g""!äger varit på tapeten undergångna tider och alltid eom uttryck t3" r?n',"rr"""a hos småbourgeoisin ide stora städerna, denna småbourgeoisi .o_ bu" uppe de revolutionärarörelserna i västeuropa för hundra ar 
"-a"". Genom sitt råge meranproletariatet och den industrie'a ;rb;";;;r.in intresserade av lugn ochfred, var småbourgeoisin och dess i;";;;"";, apos'arna för den politiskaradikalismen, aposilarna för freden *"fi;;.klasserna, på samÅa gångockså aposflar för världsfreden. N", i d*'imperialistiska epoken, upp-repar man den gamla visan. NIen id6n om nationernas samfund, ör,erflyt_tad i den'a nya krpilaristiska epok, ,r".1-r"t"""t,s nyttig, inte bara sdrnskylt för cle krigande statsmännÅ llt*n o.kJ, och framför allt, som hem_lig stridsparoll mot revolutiorreo. Nationernas samfund harslugt utnyttjats av de härskande 

"o*-;rkiJ""e mot revolutionen. Där_
:"rt"""Xirl;Jndra 

skät är denna "t.pi t"Js-för proietariaters revotutio_
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För att kiargörn clenna fara är det nöch'änciigt att först följa den
genetiska utvecklingen irr- rrationaliteterna, den borger.liga staten och
imperialismen - kapitalisnens senaste fas - för att dårav se i vacl mån
de historiska företeelserna är' gunstiga för r'årt reyolutionära försök att
omstörttr ilet bestående samliäliet. Sedan blir det lätt att komma till rätta
med ptrcifisternas och sociatrimperialisternas fraseologi, clessa två ytter-
ligheter som berör' \:arann, som baserar hela sin sociala filosofi och hela
sin praktiska r.erksamhet på att lappa reyornft och täta sprickorna i den
borgerliga, statens llirrkost. Dessa oc:h rer-olutionens f olk är tr.å skilda,
'l'ärldar och varje försök att siå försonande broar mellan dem r'-ir utopism
eller rnodr elet {'l)rn lrlj atreri.

II.

Nationirlitetern:l och der borgerligir" rlatioltr 1 sta-
t e n hir inle kornmit til1 plötsligt eller av en slurnp utan på grund irv en
socil, lel<onmiskr,L nödl'ändighet. Det fanns err tid, ciå de
mänskliga samhälIena. korrrna tiil inbördes olika ståalier av materiell ut-
vecklirr.g, utgjorde en nångf:r1d isolelirrle och stångdrr ekonomiska och
kulturella. enheter, son \rar och en fullståldigb lilarade sinit egla be-
hovs tillfredsställa,ncle. lJe intresselade sig inte det ringaste för gral-
narna.s tiilvaro och lir-, åtnrinstone ej då de ej iåg i klig rned dem. Str.i-
ilerna llellan forntidens stamnar stir'äI som medeltidens strider mellan
olika kommunel \'aL intet a.rrnat än ett uttryc]i för den nnlagonism, sonr
uppstod som löljd av err viss olilihet i ilen ekonomiska utr.ecklingen av
inbördes fullstäncligt o;rr.hängiga, socialtr grupper. Successir.t med ut-
veclilingen av hanclelslritpitalet, r.necl hernhirntr.erkets försr-irrnancle. med
hanclelsploduktionen, med skråbandens och -pi ivilegielntrs alsk;rIf irnde,
uppkom nyil ekonomiska enheter, större och mindre, motsr-artucle r-issa
för handeln iämpliga geografiska betingelset.. gynlrsitmnla för Iörsvtrr. och
anfall och r.ars befo1l<ningar på grurrd a.r. långvarigt umgänge hade mer
eller mindle besläktacle dialekter. .Den geografiska situationen, cle stra-
tegiska 1ördelalna. den språkiiga, sam{örståndsmöjliglieten var faktorer
inverkiiuale på delrl yttre formen ar- den trya sociala gemenbkap, sorn €lit\r
upphor. till nationa.lstaten. tr{en det som \rtterst bestämde de n1,-a sociala
förhållrrldena och clen nya poiitiskti formrtionen. det mediurn varigeitom
de anclliga faktolclnas inflytantle titerspcglatles, det r.ar ingenl.ing rrnnat
än hancielns uplikomst och trecl den handelsproduktionens såsom här-
skanclc {enornen inom clet socia]a lir.et. Dessa nya företeelsel itadc åter
att tacka Jör sin uppkomst de mateliella produktionskrirfternas rrtöhning
och fulländning, en nI situation där det gamla hemhiutr.erket redan stod
som ett lrinder för utveckiingen. IJe loliala murirrnå och skrån:rs pr.ivi-
legier kundc inte ]ängrc hejda derr n)ra, expiinsioncn. När de blint sig
utvecklancle produhtionsklafterna bröt den komrnunala ekonornins iso-
lerirg, glus:rde clc pii sammzr gång cless politiska ör.erb.vggnad, den feo-
ilala, reginen. och sttte i cles-q stä11e den politiska centralismen. Någon
slump existeral e.i i histolierr. Iiå on given ltunkt av produktionskrafter-
nas utr-eckling. rrä.r hanclelseiiotromien r.trrt derr härskancle. föddes och ut-
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vecklacles nationalitetern* med motsvarande potitisk organisation - den
borger'ligir nationaistaten. l,Ien utvecklingen av produktionskrafterna går
inte ör-erallt och alltid med samma ftrrt. Detta förklarar, varför de bor-
gerliga nationalstaterrra ej kom tiil i kronologisk ordning. Det skapa-
des liornp:rkta sociala enhetel, större och mindre, med olika utvecklings-
hastighet i harrdelsproiluktivt hänseende. Dessa statsembryons gräns-
linjer fll'11u4u* alltefter handerns sto'a centra och r,ägar. NIed upp-
täckten ar' -{merika, vars guld översr'ämmad.e Europa och trängde in i
det feodaia samhällets aila porer, blev handelns män allt maktigare. Men
denna omrrålvning av det socia,ra rivets ekonomiska villkor förjdes ej ge-
nast av en motsvarande förändring av den politiska hierarkin. potitiskt
kvarstod feod.lismen, under det samhället ble' mer och mer borgerligt.TilI slut k'llstörtade bourgeoisi'' - den talrikaste, intelligentaJe och
ekonomiskt rnest betydande av grupirerna i samhältet - den feodala re-
gimcrr. Sedan dess och ännu de' dag som år hirr bourgeoisin bibehållit
rna.kte'och begagnat clen ritesruta.nde för att skvddn sina egna intressen.

III.
lngränsacl i 

'atio.elra 
grupper och skyridail av den borgerliga stats-

organisationen fick h:rndelsproduktionen ett oerhört uppsving i alla eu-
ropeislia land. och sna.t antog denna produktion - genom den maski-
nella fullåndningen, derr enurma kapitaranhopningen, böndernas och me-
delklassens proletarisering - formen av storindustri. paralrellt med
den alit häftigare koncentrationen och centralisationen av kapitalet gick
en ökad konkurrens: om den inre marknaden och framlör arlt om den in-ternationella, r'ilken en vacker dag spelade huvudroilen. Industri-
kapitalisten har ständigt för sina ögon världsmarknaden. Ländernas inre
marknader skyctrclades med tullrnurar, de uppväxande industrierna skydda-
des mot den utlåndska, hantlelns konkurrens, vilket också kraftigt bidrog
till industriens kartellisering i nationella kapitalgrupper. Men allisonr pro-
duktionskrafterna häftigt ökats, brutit de nationella gränserna och er-övrat hela världen, förvantilades dessa defensiva åtgärder i offensiva.
Tullpolitiken beskyilclade nu endast de bäst utvecklade industrierna, de
soln \rar mest ägnade att konkurrera på världsmarknaden. Genom nivel-
leringen av produktionens och handelns universella villkor befästes
världsmarknade' och utbitdade sig vårl,ilspris för ha.ncleln. Internationa-
lismen biev allt sfarkare betonad. De engelska kapital, som exporter.as
till Indicn och pl.ceras i industrieila företag, där indiska arbelare ur-
nyttjas, ha skapat sociaia förbindelser mellan de indisktr arbetarna och
de engelska kapitalisterna. Genom de balkanska statslånen finner sig
Balkans arbetare i vissa relationer till utiändska kreditorer. så bitrlas
nu en r-ärldsekononi, ett vildvuxet system, som återspeglar i stor skala
de motsättningar som är utmärkande för den kapitaiistiska produktions-
ekonomien. Nlotsåttningarna inom tle kapitaristiska statsgrupperna, tag-
na isolerat som motsättningarna mellan den sociala produktionen och det
privatrr tillägnandet, vilka motsättningar ör'ersättes med kiassmotsättnin_
garna mellan proletariatet och bourgeoisin. yttrar sig under inner..rande



imperialistiska epok unrler formen av motsättningarna meilan väriclseko-
nomien och de stora nationell:i gruppernas monopoliserade utsugning.

trtt begrepp om liur starka tle internationella handelsförbindelserlg
hunnit bli, ger följande siffror: det till utlandet utförda engelska kt,ipi-
talet nådde 1911 en totalsumma ar' ?9,?95,900,000 francs, därav inte fullt
hälften placelat i l<oloniernr oth resten i alla jordens läncler; det franska
utlandskapitalet var år 1902 35,J00,000,000 fr., clårav 10 miljarder i Ryss-
land: det i utlanclet placerade t)'ska kapitalet 3ö miljarder o. s. r,. T. o.
m. ilet li1la Belgien hade i utlandet 2,?50,000,000 fr. kapital.

Det som är det mest. utmårkande för kapitalismens nuvårande sta-
dium, det imperialistiska, är inte exporten av hanclelsvaror i kolossala
kvantiteter, inte utr-andringen av hapitalet, som bryter. de organiska för-
bindeiserna meri sin utgångscentlal och slår definitiv rot i det nya lan-
tlet, utan det är exporten av kapitalet mecl dess aggres-
sivt politiska protektionism och en lrei rad valdsprocesser,
vars oundvikliga och nödr'ändiga följder är blodiga sammanstötni'gar
mellan konkurrenterna. "Den nutiila kapitalismens historia är historieu
om ett kapital som först hopats hemma, sedarr transporterats till ar.-
lägsna världsdelar, dår clet bestjäl och ruiner.ar den infödda befolkningen
och å,terför denna till slavstarliet; där det inte ryggar tillbaka för nirgot
brott, någon skräck, dår det srräller fabelaktigt av blod, brott, skäncllie-
heter, och återr'änder hem under lormen av oerhörda förmögenheter för
att skapa, "ilen nationella rikedomen" med konstverk, parlamentariska
vältaitrre, diplomater, sköna kvinnor, kort och gott alla de granna attri-
buten hos en högst utvecklatl civilisation"" (X[. B. Adams.)

1{en r'ärldsekonomin sådan den framträtt är ingen förnuftig organi-
sation fpr att tillfredsställa folkens behov. De kapitalistiska staterna
kan i stället bara ytterligare öka oredan. I stället för att organisera
r'ärldsekonomin, vilket de ej förmår, bernödar de sig att äta ut varann.

Inom de olika kapitalistiska statsgrupperna fortgtir koncentrationen
oar'1åt1igt. Tendenserna i denna process ligger blottaile under den im-
perialistiska epoken. De syftar till hela, den nationella ekonomiens för-
vandling i ett sammansatt företag under ledning av storfinansen och
med hela statsmaskineriet, arm6n och anilra institutioner, i sin t.iänst-
Kungarna i storJinansens nya dyasti styr despotiskt heta den yttre poli-
tiken. "Staten det är jag", detta den gamla despotismens valspråk, är för
närvarande rle al1smäktiga bankirernas. Kapitalismens imperistiska fas
karakiär'iseras vid:rre av ökde konflikter me1lan industrilanden och åker-
brukslanden. Världsekonomien ådagalägger i detta lörhållande tenclen-
ser att sammansluta till ett helt råmaterialens tillgoilogörande, natur-
krafternas utnyttjande, inilustrien och transporten - tenclenser som dock
kan lösas endast på ett villkor: produktionens och fördelningens sam-
fäilda rationella organisation, 11. r'. s. ett villkor som presteras först av
clet socialistiska samhället. I ett på privategendomen baserat samhålie
tycks man a priori kunna tänka sig samma ordning: under formen av en
enrla viirlclstrust. Men i verkiigheten iärrnar en sådan tanke sociologins
områcle och övergår till fantasiens med dennas dröm om "nationernas
samfund".



54 1918

IV.

Den tiil irnperialismen svararde intern.tionella politiken är allt-
jämt och rllt me. aggressir'. Följden härar. bIir. trtt rustningar.a och
krigen blir' .själrra kapitalismens lir-svillhor. Kring de stora imperialisti-
ska nationalstate.rra rör sig som r'irnar de snLå länderna, som, hu. man
än pratar, inte för och inte kan föra e. oberoende politik. -\{erl der,rs
a,vhängigiret lrrr c1c stora, eftgr vilkas tryck de 1öper i bestämtla banor,
förstår man att de rnerl i'.er träder fram Jör ta.nlien om "natiorre'ras
samfund".

Enclrrst rna.l<te ns överlämnancle till det av inga 'erkliga inbörrles
motsåttni'gar bindande proletariatet ka,n gör. ett slut på det annars
ändlösa slaktandet. De här'sl<ande klasserna kan det inte, och inte kan de
örrerlämn:r makten rit arbetarna, cle[ r-ore ju att begå självmord! prole-
tärerna ensammå kan skänka 

'iänskligheten freden, cle och inga andra.
Den .atiorrella frågan och dess lösning är f. n., i den imperialisti-

ska epoken, inrangerad i tlen stora serien av gamla borgerligt revolutio-
nära ploblem, som bourgeoisin seclan clen blir.it konservatir. och reaktio-
när ej långre han lösa. Ett samhälle baserat pfi oförsonliga motsättnin-
gar kan ej utvecklas utan att virra underkastat de blinda ekonomiska la-
garn&s r'åld. I st. f. att fortsätta el1er ra,tionalisera tlen gamla borgerliga
demokratins .ppbyggande politik har kapitaiismen. inför uppkomsten av
en ny, klart revolutionär l<1;rss: proletariatet, ingått kompromisser och
politiska, äktenskap med alla det gamla aristokratisl<a envälclets kl.arle-

'or ånda till bild.nndet .v crr nv envåldesoligarki a' bankkungar och
krönta kungar.

Som så många ancira sociala problem fick även clet nationella pro-
blemet uncler de' imperialistiska epoken i de hårskanile klassernas hän-
der formen a' e' stor spek*lation - affärsspekulation och realitionär
spekulation. Det nationella befriandets och obe.oendets hägring anrrän-
des skickligt av de imperialistiska ledarna varje gång de förberedde eti
för'sllvande'av andrir folk. Den sociala bianctning, utan klar klasskillnad,
det borgerliga s:rrrhål1et vtrr vicl sin uppkomst ett ör.ergående historiskt
ögonblicli. föclder med ideologien om den inbördes harmonin mellan kla.s-
serna ä.ven illuslonen att kunna förena kapitalet ocl-r arbetet, cle skilda na-
tionerna. vargen och lammet.

Just här är' clet de sa,mtiila soci:rlimpcri alisternrrs suLjektivrr kon-
stru.ktioner krossas mot den obiinhörliEa ekonomiska realiteten. l)en år.
en nrassföreteelse. räknirr ej med enskilda individer, erkänner,endast k 1 a s-
s e r n a. De produktivrr krafternas fruktansr'årda tryck går utefter en
klassiinie ovalför de etniska e11er strategiska gränserrra. o\:an nationer
och raser. Klasskampen Jtehårsliat- atla det soclala 1i_
vets -vtt'inga r', och sår'ii] på problern som bii'it hängande olösta se-
dan gainrnalt som på clvlilca rer- a'ktuellaste dntum trycker tlen sitt sätt
att se och sina lösnlngar. rle unclerkuvacle ländernas nationella obero-
ende komrner ocksii ured blancl dc problem. r'ars lösning står i intimt bero-
ende av rie levolutionära aktionerna mot imperialisrnen. Dessa aktioner.
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vilka går emot en av den moclerna kapitalismens yttringar, är samtidigt
strider för socialismen. De underkuvade folkens revolt har utsikter att
segra endast om den går olösligt sammån med den proletära revolutionens
stridstendenser.

Internationalisterna går emot alla annektioner, gamla såväI.som
nya, och stödjer sig uteslutande på det up1 lysta proletariatet i alla Iän-
der i sina strävanden att revolutionera händelserna så, att dessas gång
kan utnyttjas av de utsugna mussornas gemensamma aktion qot den
borgerliga reglmen. Det är skaclliga lllusioner, då man tror sig kunna
1ösa frågan om den nationella friheten utanför klasskampen och proleta-
riatets revolutionära aktion. De härskande utsprider emellertid avsikt-
Iigt såclnna illusioner bland cle missbelåtna massorra, liksom de åven för
övrigt anvånder alla meclel som kan. gynna förvirringen i åskådning.

Skiljeclomen och den successiva avrustningen, ev. en överenskom-
men begränsning av rustningarna, arm6ns demokratisering, tullgrånser-
nas upphär'ande, och offentliggörandet av forna och framtida fördrag ha
i tur ocli orilning eller alia iillsamman predikats som ofelbara medel mot
kriget och för skapandet av den "organiserade fretlen", det väsentliga
innehållet i "na.tionernas samfund". TilI denna synpunkt hade ehuru
med förbehåIl och på ett annat sätt - även den anclra Tnternatlo-
n a I e n kommit. Därför att objektivt sett de inom den andra Internationa-
len härskande teorierna och dess praktiska politik ej inspirerades av rrågon
annan id6 ån den trtt försona sig med den kapitalistiska världen, syss-
lade man med förkärlek med att pår'isa möjligheten av en fred.lig, oskyl-
dig, lunglrulig ka,pitalism, en rationaliserad, upplyst och förädlad kapi-
talism. err kapitalisrn, vars imperialistiska fas förklarades som ett till-
fälligt historiskt misstag, möjligr, att korrigera genom kapitalisternas
goda vilja. I'acifisterna från då och rru, r'ilka ej \,ågar röra vid självir
eltlhärden, sysslade och sysslar ännu med att tr'ätta det borgerliga såm-
hällets smutsiga b;'k. Den andra Internationalen rned sina matta, lösa re-
solutioner mot kriget omformade det socialistiska stridspartiet till ett
borgerligt radikalt reformistparti. Den revolutionåra andan jagades ut
ur organisationerna. !'ör att förlarna massans aktion stack man huvudet
in i moln av icleologier, sådana som den borgerliga pacifismens.

Iien inbillar man sig verkligen, att proletariatet. rlars maximiprogram
av kriget själr't uppförts på dagordrringen som den mest brännande poli-
tiska nktu;litet, skulle för några småborgerliga ideologier avstå från
makten? Äbsolut otånkbart. Detta krig. som i hela deras utsträckning
avslöjade kapitalismenu 161'giriga och aggressiva tendenser, som öclelade
si mycken egendom. och slök så många miilioner människoliv, som ruine-
rade de små företagen och gjorde de stora så fabulöst mycket rikare,
avslöjarle samtidigt ruttenheten i det borgerliga sarnhål1et och i den
socialistiska opportunismen. Kriget stälIer frågorna och problemen i den
ska.rptrste belysning. Men de svar proletariatet har att ge bör vara lika
kiara och precisa som cnergislia och snabba. Det blir då också nörh'än-
digt, för att göra proletariatet dugligt att sr.ara som merssa, som en orgii-
niserad. striclande klassarm6 och ej inilividuellt, att i politiken föra ett
klart och revolutionårt språk, ej ett konventionellt och diplomatiskt.
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Zimmerwaldsällskapet
kallar sig en ny sammanslutning, som bildats i Stockholm av ett
antal intresseraile vänstersocialister. Det har till uppgift: 1. a;tt
genom diskussioner 'och propaganda verka för den revolutionära
socialismens id6er i anslutning till Zimmerwalil-rnternationalens
ståndpunkt; 2. att utgöra en förbindelseiä,nk mellan säll,skapets
rmecllemmar och utiändska kamrater. som vistas i stockholm; 3.
tatt utge tidskriften Zimmerwald. Sallskapet rekryteras genom in-
val av personer, vilka gillar sällskapets program och är medlem-
mar av sociald.em,okratiska Yänsterpartiet. Till styrelse valdes:
or,rlförande och sammankallande Zeth lrc;gluncl, sekreterare Ture
Nerman, skattmästare Einar Ljungberg. Reraisorer blev C. N.
carleson och carl stålbärj. Till redaktionskommitte {ör tidskriften
utsågs Carleson, Hriglund och Nerman

Teoreliskl intresserade
.läsrre av dennr tidskrift uppmärksrmmas på följande till,fälle:Då dcr iör den enskilde. som vill följr clen inlernrlionelia socialis-
tiskr- lidsskriJtspressen, o{rr är s\'år[ a1r göra ert urval och är.en alt ord-nii åbonremcngel, ämnrr "Zimmerwalds'' redakrion sökr arr.angc'a en dy-lik prenumeration i större skala för Sverge. InLresserade ensk"iidr Iiksomnaturligtvis också orga,nisa,tioner har därTör att titl red. insända, t"krri.i-tion å rlen utländska tidskrilt, som önskas, mecl uppgift om tid (första
k'artal,_ha1vår, helår 1919) samt noggrann adress å*cl"en ntivunde Inotta-garen. Rekvisition bör komma i god-tid. före nyår, ånnars försenas dethela. Prisen å tiilskrifterna kan äinu ej exakt oppg"r, i offna"frei to.Oe
clet inrä\nat porto hålla sig mellan f octr 2 kronöi ir tratte.I qr.anga olganisatio_nei Jinns säl,ert någon språikunnig mecllem, somrlä utväljer lidskrifi på der, språk han behaÄkrr b"h sedrn"övcrsä11er lörkåmrå1ernr. r)ir verk-i.igI intrcsse förefinns för'1eorel isk fördjupning,
kan man lämpligen bikla små Zimmerwardsärlskap - hellre .-a""åi 

"r-tiva än storl och slöa - fö-r gemensam 1äsning oäh diskussioo oo- lragor,
rsom i -riklig utsträckning kommer att framföias sår-äl i dennr tidsk*rift
tsom i de utländska.

Kapitalismens imperialistiska fas skiljer sig från de föregående genom
förändringen av den ekonomiska konkurrensen, krigslysten redan i det
Iatenta stadiet men fra.mför allt unrler den väpnaile konkurrensen blodig,
förstörande, ända till fiendens fullständiga krossande. Därför bör, som
svar på denna förändring i utseende och natur hos kapitalismen, den
socialistiska Internationalens program underkastas nötliga föränilririgar.
Den partiella samhäIlskritiken, deltaganrlet i de politiska dagsstridern*,
protesterna mot cle härskandes tiilfäliiga skand.aler och alla anrlra dylika
aktioner av det socialistiska partiet bör för framtiden kanaliseras och
unclerorclnas det förberedande arbetet för de revolutionära massornas
stora väpnade kritik mot den borgerliga regimen och för det socia_
listiska samhäl1et.
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FÖR DET REVOI-UTIONARA
FOSTERLANDET Av TURE NERMAN
ETT MINNE TRÅN RYSSARNAS RoDA anITE

"Zinoviel' står barhuvatl i bilen..."

När Rysslanclsresenären tiagen efter sitt möte i Reval med sprit-
gulaschande, korrumperad tlr"k militär ser Kronstad-ts fästningsvallar
dyka opp ur havet, med de röcla cLukarna i en underbar fårgvärkan ör'er
cie grå örlogsbåtskroven, är han inte bara hos ett nytt folk utan också i
ett alldeles nytt militärt system. Här vill jag inte ingå på det jupt tra-
giska i att ryska revolutionen för att rädda sitt och den internationellrr
arbetarklassens liv, hotat av en r'ärd av yttre och inre fiender, måst
skapa sej en ny armö, en ny militarism. Ätt i och för sej avfärda detta
som en brytning med Internationalens gamla ilrömmår om avrustningen,
är clock naturligtvis orätt, 11å det här ej motsäger vad vi allticl menat
metl avrustning: nationell avrustning: d. v. s. den borgerliga statens mi-
Iitära lams1ående, d-et kännbaraste slaget mot denna s t a t överhuvud,
vår dödsfiende, och vilket fortfarande är ett ar- vårt programs kardi-
nalpunkter, och vi däremot naturligtvis måste önska, se den internatio-
nella arbetarklassen så stark som möjligt. Då bolsjevikerna nu rustar
sitt socialistiska Ryssland mot denna värd av fiender men också i syfte
att bispringa kämpande klassbröder i andra kartriken, utför de alltså en
klart socialistisk gärning 

,
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Detta var emeilertid ej avsett att bli en politisk artikel utan i
stället en kort journalistisk skildring från Petrograd. Når,äll De ryska
sovjetmatroser man mötte i Kronstadt, rlär passr.isitationen ägcle 

'urn,var en helt annan typ ån tyskar.rra. Gemytiigare, glad:rre, också bättre
ekiperade: De förhörile ej passågerarnå så 'ärgånget som Kaiser.s'knektar, passen ståmplades ändå. Något av fra'ska revolutionens solda-
ter, sådana man sctt dem avbildade. \{agrtr. se.iga typer, foikligt intel-
Iigenta ansikten. Demokratiskt spatserade de omkring på clåcket, bjöd
och bjöds på cigarretter, resonerade politik. Balabanova skänker. förtjust
över sitt röda Ryssland, en av soldaterrra en röcl nejlika. trferci, grin;rr
han artigt och förtjust kring sin papvross.

senare såg jag också andra tylrer..mer. hår'da och nåstarr brutara,
men på ett ögonblick kunde en liten baga.tell, ett litet ord iysa opp är,e'
deras ansikten och *isa dem i hela deras barnsligt järtliga godmodig-
het. Ryssarna är ju såda.na järtans sniill:r bar., når rle bara tas på råtta
såttet.

IIen rrry.dig. krrn de r-artr. Jag minns en ung någraochtjugriiirig
befälhavare i Petropar']or-sk-fåstningen, som inte 

'i1le släppa in oss
trots att Petrograds ör'erbefälhavare givit oss rekomrnendation. "Irär
cluger inget trnniit än propusk (pass) från Kommissionen för kontrare-
volutionens och spekula,tionens bekämplncle", förklarade han barskt. "Här
kommenclerar endast Bocklr (denna kom:s chef)." Jag mi'n.s också hur
yaktcn vid Kremls ytterport i Moskva strängt hejclacle vår bil och tvang
självtr Ka.nenev. stadens sol-jetordförande. a,tt visa propusli.

Men här skulte jag skildra en röd trupprevy. en rer.olutionär ar,-
dclnings utmarsch tiil tjeckoslorrakiska lronten i septenber i år.

Stora öppna platsen utan{ör Vinterpalatset. Vinterpalatset, tsa_
rels Iorna slott, r1'[flnpt ö','el a]l vär'den. Nu öclsligl: lrecl sirra ar. tuserr_
tals kulor frirn rer.oluticnsdagarna genornborrade smaklösa rödbruna.
r'äggar, med sina många i'.ntilia bronsgudar och gudinnor stirrancle neil
rrån takkanten, strama. stumma i oförstående främlingskårisla inför sy-
nen därnere i clen lialltr höstförmicldagen. Hår och yar är rutorna i pa-
latset sönilerskjutna och hålen ör'erklistrade mecl papper. proietrriatets
vinterpalats! Tomt och clött i fönstren rlen en och anrran urblekt röd
klut hängande från 

'ågon balkong. Iörrlodiigen kvar ända sedarr nrars i
ljol...

solen lyser .tan värme frå' e' him'el som är blå mecl vita små
moln. Ncre pii cle. stora pianen bidirr en avilelning soldater. Jag är inte
fackr'irn nog att ar.göra, or' det är ett kor*pani elie' en pluton, rne' det
kan vål vara ett par huntlrtr rn:rn till fots. Jämte tre tjog r)-ttare och
rå'got tiotal jianoner. rnte många, åsktidare, skådespelet är red:rn vanligt.
Nästan varje dag går nya truppel till fronten.

X{an \'åntar Zinor-ie*-, sovjets orclförande. lla' komrner, i bil, till-
sammars mecl Posärn, Petrograds militäre chef, och ett par acljutanter.
-{.11esamm*ns ytterligt enkla och .tal några som hälst rangtecken. Zino-
view i sliten ytterrocl< ocb clito hatt. Befälet, går under honnör sin in-
spektion utmed fronten, r.arefter soldaterna bildar fyrkant kring bilen
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och högtidiigheten börjar med
'- ,ilnternationalen dåtande från
den närvarande regementsmu-
siken.

Zinoviern- stiger opp i bi-
ien, ensam, alldeles oskydilad,
en skottavla för förste bäste
attentator.

Pubiilien har släppts ä,n-

da fram. Sor.jet-Rysslands le-
dande män har ständigt döden
itrom rär'khåll. Oclr i sirrrr
skrivbordslådor hrir de alla en
laddad revoh.er...

Franska revolutionens
fattiga arme stiger ofrivilligt
för' ens minne inför denna syri.
Intc så soln orrr dcssa soldater
vore trasiga, de har alia hela
kläder, men det är sannerligen
ingen preussisii paradfront.
Liksom 1791 irrs pariserjältzrr
är de föga eleganta. Någon
uniform kan rnilrr knappast ta-
la om i detta ords egentiig:l
betydelse. Plaggen är högst
olika, en del har korl;bvxor',
en clel }ångbyxor, somligå ko-
st).m av kläde, anilra av kåki.
en rlel stövlar, trnd"ra benkläcler
eller hend, bältena r-arieral i
storlek och utseenile. brech'id
en tygmössa, en pälsmössa eller en av eltgelskt snitt, en och annan
bär till och med er jälm ari fransk form, cr svensk fanjunkare
skulle bli förtl.ivlad. Typerna är präktiga, nå€ira mogna män, ett par
bara barn, de f1ästa starka. präktiga ungdomar. De står där att börja
neil relativt apatiska, någon hår och \.iu sr,rger på err cigarrett. En del.
är ora,kacle och har kraftiga peruker., ånclra är halr't asiatiska typer mecl

. hårda kindkotor, de allra flästa liknar sverska bonilpojkar första dagen på
heden.

De apatiska ninerna blir intresscrade. rvcks sii. småningom med.
Zinor.iel. står bå.rhuvacl i bi1en. med hatten i hand och håret fladdrande.
IIa,n börjar rätt lugnt, men hans ta,l tar opp sej och blir patetiskt. Ht,rn
såger revolutionens soldnter, att de ej långre har tsargeneralerna att
lyda, att de ej mera sliiss för imperialismct.L utan :rtt deras nva arm6 ska
kämpa rnot de cngelska, franska, italiensk:r, japanska bankirernas trup-
per för arbetarnas och levolutionerrs sak. Ocir lär han till sist yttrar:
Farr'ä1, kamrater. som går ut att försr.ara, revolutionen! ekar Yinterpa-

tslötlanrle solilat.
l-igur frtin ett upprop för den röda arm6n.
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latsets mural a' jubel och ieverop, blandade rried Internationalen från
musiken. untler soldaternas honnöl för arbetarklassens :fosteria,ndssång.

Därefter hållcr Posärn ett k.rt anförande av organisatorisk karak-
tär, även det ar.tackat meil judliga applåder. Zino'ies,- träder åter en
gång opp och presenterar nu ,allas vår Balabanova, Zimmern-aldskommis-
sionens sekreterare, som år närvarande och lovat tala. Hon håller ett högst
ovanligt tal, sådant det r'äi alclrig förr i historien hållits till en uttå-
gande trupp soidater. Hon talar om Zimmerv-ald och rlen nya, den tredje
rnternationalen och häIsar från Internationella socialistiska Kommissio-
nen. Som en mocler taiar hon till dessa soldater, denna unga kraft som
offras åt kriget. Det är ohyggligt att sända er ut att döda människor,
säger hon, men nu måste vi fördriva mildheten ur r'åra, järtan och offra liv
och allt för revolutionens värn. Lideisefullt eldar hon proletariatets arm6
mot 'all vär'dens imperialism, som 'ill slå ned den ryska friheten, det in-
telnationeila proletariatets stolta förtrupp. Med anclakt lyssnar cle uugtr,
männen och när den lilla kvinnan siutat dånar på nlrff bravor.open, med
en nyans som röjer att man uppfattat det utomordentliga i denna revo-
Iutionära moclershälsning.

Efter Balabanova, springer en soldat ur jedei opp i bilen, en mager
pojke med nötta blekta byxor och stora klumpiga gester meil l:ä.gge ar-
marna. \{an tänker pä en riktigt fattig ungklubbist. Han möts rled ännu
mer jubel än de berörnda taiarna, han förstås änn* bättre, han har förut
varit i tsarens krig, säger ha,n, men det är annai nu, nu försvarar vi oss
själva, våra kära, vårt eget!

Så följer avtåget. Bilerna ruilar bort under jubel och en kraftig
marsch och stannar ett stycke fram på den öppna platsen, där vi med
blottatle huvuden och med något outsägligt stocka,ncte sej i halsen häl-
sar de förbimarscherande. I spetsen röda fanor och musik, Internationa-
lens toner. solen glittrar mot bajonetter och musikinstrument. Leden är
ojämna. soldaterna olika långa, takten inte alldeles oklanclerlig, men det
hela buret av en revolutionår 61an som man inte kan ta miste på.

Den röcla arm6avdelningen försr-inner genom en staclsport. bort i
e' krök a' en gata, bortåt Newski. ,\11ra sist kom en kanon med en
röil duk mecl inskriptionen: "Död åt bourgeoisien!" r{en det sista sor'
hörs är bruset av en av soldrterna sjungen r.emodig gamnal rysk folk-
sång...

ögonblicket år skakande. Död, död åt bourgeoisien" döcl för dessa
unga starka män, död efter fvra hemska dödsår, mera död, alltjärnt bara
död? Måste då vi människor plna r.arandra. ska alclrig ilen tid ra,ndas
då vi kan övertyga varann och rätten kan segra utan rrapen, morgonen
gry i jusare rött än blodet? Ja, man måste svälja, behärska sina käns1or
och\ göra sej hå,rd alltjämt, alltjämt bita tänclerna samman om sin smärta
och tro, tro * trots allt! - att det änctå går framåt, att den ändå nalkas,
dagen då

"Internationalen åt alla lycka bär,,1
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IDen nya tlden och de infeltektuella
ägnas följande artikel__av Henri Guirbeaux i hans Lrtmiilkt:r inter.nirtion:r_Iistislia månatlsskrift ll em a in:

När r'äridskriuet steg. $pp_ genorn täta dimrnor, beteck'ade man i allakrigföranile r:rnrr o'ch se-rÄrriri'i'd; i-d.e;],."t ,r;;;;k;;;iJ;''ä'älåror"r.u
och- langrrrig,r inr.kmii'd;;ä;r .",; ;,; i;l; rrrnr krisel . err hcrigt krig.det sista kriget. jlörfattarna och skribeiiieina med hjärnor försiflade ar_Iil1eru1ur lulrrdn lröq.-tJrrrl om dF1 si"r, Jcmokr:,,iåfr'-f.".åt"äni'o,f, iO._sökte pavis.r. rrr r i-stode i"i;, - r..i*:ii å'nr skulle rur, .i"j. p" irig"t..."Just därför ntt r.i iir sociarister, inte"ir,,åå"ailri*, ,,r:riiärirt*iåtur. orttul.vi. i- dcttr krig. vi vill bel'ri;r rrjrltlnn tron d"n-rir"rÅui"f,,, 

'rifil 
,ri.rrrurr.vi försvarirr Frarrsrr.. re'orutione's 

'-erk'mot. d"; tilil-'ir"p;;i;ii.-"".,,så. uttry-ckte- sig c1e franska_ sociarp,rtriåicirru.. .o^ utgjorde det fastastestöd åt derr frurisrr-engelska liapitafisme' oJ, i-1..,"rruii-ri"årl, Jåäu" on"u.
ll,g,d."l i,_Jörrär1eriet." ile tyska'so"iurpui.iåi""na, kategoriskt försäkrade:v t c,r l\ Liltgrr;l itlL l'öls\ilrs dcn l\'sk;r kullurcn rrrul äel slrr.isli, barba_riet, r'i socialdemokreter. sorn .epi.eser,ierar r"te.,raiiå"atI"i'äälilgurt"
organ_isation. måste bekriga. tsariÅmen.,,

l{ånad efter rnånacr. iortgick hemsökelsen. med .11a dess förjdförete-elser, iie rikaste ]änder ödelaiios, rle vactraJe städer torstoiåås,-ät*yngstaoch kraftig:rst-e miinren clricltrcle.s o.r. r"-ia.1urr"r..= lliirTåiäii?lå'rö" o.r,preusseriet i'fördes ör'erailt, rikaså terrorismen och i'ko.i;iti;;;rr. r.or_ken, som förråtts, r'ilseretts, Jc;rrlarvais- ai--r.aui""-o.rr'rr.a.*"1ärr tilg:j! l:q lull"tändigt slar.eri .,"r, .'tl.iit"i"" octr såg ;så;-äi;t ur_ *,,rr_rLrng genotn molncl ilv solsr-arlr Iögncr.
x{en i'arje land bililadejig,nya irårtlar, där'den g'nla lågan br'nn,klar, flamnrande och srark. så"koin zii"-å."rr,r, ;;i;il;'ää"spridda,oorrinrtlp olemenfen som ej kaslirl silf i,npp o, t, sin viljr. Arl)elrrnassamvete vr knrde. nrotrrn .de inr,e_r rekr ucrta. å irr rå,i ii:u," ,,Ir" i '"in 

or.u"_
rrighot, sin hr.änså, sin s_känclligr 

"r. "t,ua,irJä'iå.".'it.,-1,.år, råriå.r,. ,ttblotta sin r pr'.lre- oclr skökos.i5l. '

._,,,r,^D^å -r_:.1 : "lg oclr- lö:ejorcte ,ig err vJlrlig röd r.åg utör.er helu det\-årdrgå r{ysslands i'idd. Tsrrism.n sl örtrdes, de korrtrå"uät"iiona"r" o.nborgerliga mnkte. som_efterirätt i;.;l;;;;"förintailes och.den lederativaso.cialistiska so'jetrcpublit 
"" si"p"aå." öit iratfigt folk a' .rbetare ochböndcr bör'jatle 1il)ämprr mrrxismon rrch fö.;;;klig;""f.",,,,rr"'i.r'"". fstället för den a'skaffide brutala i"rperiotisirsta ai[tature"'rä-ii"'äut 

".,ny, proletariatets kraftiga o-ch fruktbäranae'dit<fatu;."'.ii-rå;.iiä"iårr ."-greps sovjetmakte'. I $'st förbund försökte ententens o.t 
""rrt.olÅtt"r_nas ,imperialism att stiypa. den unga r,"poblik"rl_-- 

-D; 
ä_;i,i"'iontru_revolutionen 

'isirde sin "&nattliga gi"p.r.i"i"T- Ä."rt-irt""r{]^""öor.rru_rarna'' rr-de lör.irvckla I'olken JlriciiaoÅ liii'VlrA"ir:å"t"ri'ir"ipn,. ,-v'seddaatt mördr rlel ri;itliq,r "ocirlr o,-h p'olir'isir rl.hol e sorr igrngsalts uvRvsstrnds rrbolrre .7r, nånlÅr. ;i; å;"k;;i;ig. hjirrlr rämn;rd-es tro rl.skakontrare'olutionärer'a , 
_ -:^rpl:T.kTtu., 

*""irlf 
"trioter'och *"iutt".iorirt"r,alla i skön l-örerrinr"' avskS vird;r komploll'er lropspanns ,r- A"n 

^ir.n.t 
_engelska iml,erirJisfren, t",i.r.91gÅ. pr'äi,'ltii,.ia.r upprör1 Lirr.. käruprntjcmot trukrrnsr ärdu r.ar"or. tröll sig do.i .åujur."prtitlt 

"n, 
'i,;;i;;j: '[;j;;

Lenins octr fotkkom-issa.ie.nas -r.r"r.",'dj;;'r:;-;äh-;;;;ii"']"äilg, 
ly_tande och gör tlet sedan toh., månaaeij, li""i"ut nec mergitur..
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.Ett nytt _släktc. ett släkte in muskelstarka och r.iljekraftiga arbetare,
ett kämpasläkte - s:iclant solr clen amerikanske dikttrre' Walt Whitman
hålsade det - steg .upp och sl<all rådda Västerlandets folk. Dess sjäI
vibrerar och sänrlel dt sin_a ,vågor. I Tyskland, Irrankrike, Engllnd, Kina,
Japan, Irörenta Staterna, Holländska hrdien utbreder sig irots*allt bolsje-
vismen och sovjetismeri. 'lrots al1a. cle kapitalistiska st-aternas forstik ått
tlämma stlger den sällsamma lloden alltjämt och hotar de sociala smitto-
ämnen som hopats baktrrn de höga nurar derr l,räker liull. t folkens
sjåIal fräter den bort de ^starka ,imperia.listiska stämningarna och pånytt-
föcler ajla sorn rlen når. f'Ian sökef sätta emot clen tigådets va,ildr, iog-.ens och smädelsens dammar. Det hjä,lper ei, den når änilå a,rbeiarni,
som förblir-it friska, ilen stärker. stinulerar och enar dem.

De intellektuella dessa sorn riil<nar sig som eliten och som hade
ryktet, om sig att äg:r går'a' och sktirpbliekön - nåtldes icke av tlen
liagisku flotlen. De anal inte vidden av de händelser som förbereiles och
som skir omforma och förn}'a r-ärlden. De märker att det lidcr mot slutet
nred det r-åmna.cle samhålie. r'ars stöttor de är, men deras irrtuition orkar
inte. utör-er^r'issa gränser. De ser inte clen docli s5.1f1111 proce.ss solnIörsiggar. L)ch rned sirr.kasmer', ordlekar, för.tal och- svamrnäl söker derlölja sitt lullliomligli oförslåerrde. T. o. rn. den store J{axirn Gorki, ut-
slnger:r från folket och ansluten till zimmerl-altlismen, stocl under llera
målader starkt fientligl._'rot bolsjcvikcrna, -sonr han bekämpade och låt
bekämpa i sin titlning \oyaja Shisrr. l{el det trvskvvärcla atitenlatet mot
Lenin öppnar äntlige. ha's ögor. Han sänder liksorn hans r,ån J{aria
-\ndrjeva ett hjäriligt teiegram trll den geniale och hårde bolsjeviken,
han_ mottar uppdragct att förestå ett bokföilag. avsett irtt ör,er heli R5,sg-
land i massuppla_go_r_ spricla r.årldslitteratureni mästerverk och gruncliagt
på initiativ ar- folkkommissarien för undervisningsäsenclet Lun-atsjarsk"i.llen det var mi'dre principiella skäl än det pateiiska i situationen och
ententens avskyvärcla intrigspel sonr gjorde Gorki ber'ågen för bolsje-
rtsilten.

Dri'en av cle imperialistiska ententc-regeringarnas spel ocft trotsdet upprepade l<la'ch'et emot honom har Rörnain.- Roilancl', som under
ggvjet-r-epublike.s Iörsta daga,r 1ångt ifrån giliaLle bolsjer-ismeri, sänt
Populaire 

^ 
(I'r'anslia socialistr.ånsterns centralor"gan) ett ångerfullt' brcv,vari han förkunnur sina "irrternationalistiskn soliclaritetskän-Ålor" för clen

r1-ska b,olsjeyismen och ogillar "rned stör.sta eftertr).ck,' ententens skam-liga niliiärinterr.ention.
Romain Roiland är naturligt'is ej alls bolsjer-ik, lika litet s.m hen

lågonsin r-al zirnrnerx-aidarc. som inctividualist kan harr inte utan reser-vtrtion acceptela ]iornmunignens r'älcliga försök. llan står, närmar.e ,rean
longuet och tlennc;; folk än Loriot (den leclande iranske zimrnelrraldaren)
dåri att harr försöker Iör'enr 1r-a r,för'enligr icleer: nationalförsva. o"it
internationalism. och litrrr är som konstnär -rler borgerlig än socialistisk.llel rrtör'el massalr a' frarrskl skriborter i clenna ticfhalJeun-clristophes
för'tattare det stola försteget, rrtt hari låser och stude'ar al1t, att han är.frigjoril f-rån 'arje förutfrltnd merring orb att hans fattningåfömåga och
mottaglighet är' ,erhör't rikn. liiimocligt har han samlat alli skrift"er och
tlokument friin a]ltr hå,11 och hq1 h.ar frålrperrrts av stolheten i clet kraftiga
åte'uppbyggningsaibete, so'r börjats ar--tlet ryska arbetarfolket. Aldrlg
kommer han att fö]ja ti]l rlet yttersta bolsjevii<erna och Zimmern-alclviini
-c_1ern. ilen }rur skiljer hari sig inte cxempelr'is från Bar.busse. som skrev
Eirlen." denn;r ql;insunrle 

. krigsvision. ruen som lör.skråt.kl rr- sirr eg,.rrItamgång slog brck. rnslöt sig fill rr.ilson.ismen ,rch tless rlumma ''nriro_
nerna.s samfund" oclr iörcnaile sig metl cle intellektuelia "minoritets"-
socialisterna, de r-eckr.illa, och r'ädda småborgarna som osciilerar mellanIierenski och Lenin. ehu'u d.nkelt kännanäe h*r rlen Lo-m.rr.istiska
-qocialismen börjnr klar-t utkristalliser.as i Rvssland!
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Nya {ider, ilyä sånger!
Ilrrtler rlenna rubrik komtrenterar Isvestia cle1. ar. nska sr.rr.-

I jetrepubliken nyligen publicerade utfästandet att mecl alia meclel,
även rrapen, understödja revolutionen i det kejserliga Tyskland. varmed
man officieilt tvingats ingå Brest-freden. Metl gtad tillfrädsställelse kon-
stateras, hnr oerhört tirlerna pir sistone ändrat sig, hul tyskarna på sin
tirl räknade sovjetregeringcn cntlast son cn provisorisk regering cöh hur
nu clen seråre genom sitt djärvr tillkännrgivande visat .itt dän räknar
Kaisers regering för allclelcs iletsarnma. Sovjet-Rvssla,nd kän.de sig irrte
krSnkt. rLär hrr Ktihlmirrrn. Hnrtljng oclr Hinze lrlrde om,inss ppge;"oli-
ska karaktär. Vi. som uppfostrats i det tyska folkets stole s6ns 1äror,
vi håller allt iör provisoriskt, vi r,et myt:l<et r'ä1 att också so-ijetregerin-
gen -är pt or isot'isk. Arl:eirlrdiklatureus regcling skall sedan vika plat-
sen för' regleringen i ett fuilstäncligt kornnunistiskt samhälle. där det-inte
skrrll linnas någon inrlelriing i klasser och där tlär{ör den järnhårda clik-
tlrturen intc ska,ll r-are nödviindifa.

T fortsättningel försiikras de tyshrL irrbctar.nti. att ile i öster lar en
trogen beskyddare av sirr rerolution. Jled r.iirn kroppar,. heter det, skavi spårr:r Iör ententc-irnlrerialismel r'ä{ren till det röda Berlin. och inte
ibara vid. \olga, inte brra vicl Dnjepr.-lej. on hlstorien kommer att så
krär'a, sti kommer r-år liida armds urrga regcruenten rrtt kämpa, också vid
llhcn mot kapitalet or| Iör rlen tysli;r r'ci-olutirinen. R;'ski sor-jetrege-
ritrgen r.et, att ännu rnyrketr svirr kamp återstrir rlerr clen girt.ttoget fram-
iii undcr sln fanrr rnecl inskliften: Derr proletär'iska rärlrlsier-olutionen. Ju
s.tör're uppgiften _är r1esto större skall den unge rvske jättens energi bli.
lpe,n mnkl. som derr rvska arl:elarrevolutionen skairat, kan inte pir Iionst-
ilad räg {r'amkrrllu rlen europcl-skLr. revoiutiorrel. rnen om så blii nödvän-
'digt kommer den irtt skvdda rlen europeiska r-er-olutionen otrh i för.bund
rmecl den på,börja det storl ar.betet pir i<apitaiisrncns ruincr.

Europeisk revolulion eller honfrarevolution?
J)ennr Irirgn frtrmkastas ar- ,Jrrlaj nemetroviö i oktoberhäftet av den

österrikiska Der KampI. X{ur rniilker,. skriver, 1)., reclan att det nuva-
ranile samhäl]e_ts politiska ocl sorialr grr-rndvalar är så kraftigt skakacle.
att kontrarevol'tionen redan rLppbj-u,rler alit för att hinctra r.erkrringarna
av cle levolutioniira tänkesättcn. \{en förgäves - tle unclertryckta na-
tionerrras och kla.qselrrts bef lielsekarnp griper allt vitlar:e krin! sig och
hotar att rir-ii uccl llla privilegier !9rL stå}lår sig lrinclrande I r-ägcni Ry-
ska revolutioncn utör'iir i bägge failen (nationei'och kla.sser') eti valdigt
infh-trntlp ,,, 11 g.1 r.n slitrk -irrrprrls irl rie r.or-Olr1l ionij.r.;' kr.r -,op6p 1n6t
varje nation. ja. tr-itigar ni.Ltionerna tili öppet ställningstaga,tde för re-
volutionen cller liontlarer,olutioncn. Skall Eurul,.r lrestä-rnrnu sig [ör.clen
bolsjevistiska östern eller. emot den?

Även .m e.1. förf :s mening boisjer-ikrer-olnti,rre. ktim'rer. att till
sist bli ett störtat Blanqui-försök, åtföijt av ny tillfätlig borgarregim, är.
den du, k lt lörolö1rrre till tleir korrrrnrrrrl,, lirlerri [ör'e.tåerrrle itri,1e..
Yårldskrigot, silm 5-r"ucle som impelialistiskt erör-ritrg-ql<rig. blir undersin utvecliling orgar för'c1e koritrarevolutionär.:L rnakterri-us störtande.
f'örst störtade tsarismel samlnan. -\utokratin måstc gii den r.ägen. Vis-
serligen såg l3r'est-lreclerr ut att bestr'-rka rnotsatsen.- clå den ji. stärkte
'_centralrlakts-imperinlisnenr men clet iar tillfälligt: just denna f.å,1 hut
fullboltlr t r-ärlrlsk'igets stora inre omr-älvrring lenom ati ge det dess
enda rilitig_a rncning och innehåll. Genorn denna Jied visacle sig nämligen
I<ontrar'evcilutionen i hcla slu ohygglighet, och hela clen ciyilisäraile r'är1-
den måste besiuta sig för antirigen liontrarer.olutioneit eijer - låt oss
såga (1örsiktigheten tvdligen Iöranleclcl av censuren) - den tlemokra-
tiska retolutioncr. lln komprouriss är här onröjlig. nvgöiarrdet mtrste ske.
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