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FRANZ MEHRINC NÅcRn MTNNESoRD
AV Z. HÖGLUND

Gudarna, går hädan. .. Det ena efter det andra av rnternationa-
lens stora namn försvinner till historien _- sealan 1g14 Jaurös,
Vaillant, Keir llardie, Plechanow, Viktor Adler, Karl Liebknecht,
Rosa Luxemburg och nu senast Franz Mehring 

- 
for att inte tala

om de många, som dött fa,stän d.e lever, en Kautsky, en Vander_
l-eld.e, en Axelrod och andra, som en gång var frrt.r"o.ti"rrutur*
stolthet oclr iira.
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Den icke minste i tlenna mänskliga guda,skara var den man,
vars namn läses här ovan. Måhända icke så känd ,som många an-
dra långt mindre betydande anilar inom den tyska socialdemokra-
tin tillhörcle Franz Mehring de yppersta arvtagarna, av Karl }Iarx',
Friedrich Engels' och Ferdinand Lassalles votenskapliga och poli-
tisha gärning, och hans namn iir oupplösligt knutet vid ett långt
ticlsskede av ilen tyska och clen internationella socialdemokratins
historia. Få har varit så hatade och omstriclda som han 

- 
han tych-

tes på sig vilja tillampa det gamla ordet om många fiender och

mycken äral 
- 

och detta även iuom sitt eged parti bland dess Lö-
gerelement, men när dagsstridernas böljetummel lagt sig, när clen

personliga fiend.skapen runnit bort i tide,ns ström och ett nytt
s1äkte går till en objektiv värdesättning av det förflutna, då skall
säkbrt Eranz Mehrings namn återfinnas bland de få, som med oför-
vanskad glans minnes kvar från d,en andra fnternationalens stor-
hetstid och följande forfätt.

Föild 184? kom Franz Mehring från borgerliga kretsar till dem,
som lever i skuggan. Ilan kom till socialdemokratin vid en tid-
punkt, då arbetarrörelsen borjat lösgöra sig från det anilliga be-
roendet av iiberalismen och framträd.a självständigt på den poli-
tiska vädjobanan. Ilan hade studerat vid universitetet i Berlin och

ilär blivit dohtor i filosofi och historia 1868 med en avhandling
över "Preussens förtjänster om Tyskland", i viiken skrift hari än-
nu framstod 

- 
såsom han sjäIv senare gycklande saale - som

"närd av ilen preus,siska fosterlandskärlekens rena mjölk". Han bör-
jacle kort därefter sin politiska bana som medarbetare i den beröm-
da demokraten Guido 'Weiss' tidskrift Zukunft (Framtiden), sorn

stod den dåticla arbetarerörelsen ganska nära. Snart kom han i
mera intim förbindelse med det socialdemokratiska partiet, för
vars räkning han bl. a. år 18?1 skrev den bitande stridsskriften
"Iferr von Treitschke, socialistilöclaren".

Så följde några år, då Mehring trädde i opposition mot social-
demokratin och skarpt bekämpa,de d.ensamma -'- ett felsteg, som

hans fiender i partiet långt in i sena tider sökte utnyttja mot ho-
nom, ,sedan han dock genom mångårig hängiven och oegennyttig
verksamhet i socialismens tjänst många gånger om' förs,onat det.

Redan 1881 hade Mehring återgått till partiet 
- mitt und"er

'de värsta forfriljelserna untler socialistlagen, då partiets organisa-
tioner och tidningar unilertrycktes,och dess ledare kastades i fan-
gelse eller måste f1y till utlandet. Mehrin! lyckades då i den iibe-
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rala weser zeit'ung {å infc;rcr en serie artikiar, som med stor sak-
kännedom och i en giänsande form gick til rätta .med myncrigrre-
ternas övergrepp och försvaracre det socialdemokratiska, partiet.
Några år senare btrev han meilar]retare i "Berriner votkszeitung,,, €r
raclihal tidning med stort inf)ytancle, ,och även här gjorde han par-
tiet stora tjänster. rlans ställning har blev emeiiertid ohållbar
och år 1890 utträclcle Mehring liksom Leclebo,ur ur denn' ticlni'gs
redaktion.

Från denna tid bc;rjar iran' en intensiv verksamhet i clen socia,i-
demokratiska prässens tjänst, varjämte han utgivit ett stort antal
vetenskapliga skrifter. som meilarbeare i "'Neue Zeit" skrev han
uniler en foljcl av år dels "spetsartiklar", inledande korta politisha
översikter, verkliga pärlor av jo'rnalistisk konst 

- dels historiska,
litteraturhi.storiska och anclra uppsatser for tidningens följetong,
utmärkta lika mycket av lärd.om som av en rik och gnistranåe stii.
en sä1lsam motsats till Kautskys visserligen ren& *.r, u' smula
torra och tråkiga prosa. I "Leipziger Volkszeitung", som länge var
den marxistiska vii,nsterriktningens rruvudorguo, rro" Mehrin'g vi-
dare p'ublicerat ett otal leilancle artiklar, vari han upplyst oct 

"etdat

den tyska arbetareklassen i ile,ss kamp. Genom hono- blev denna
tidning ett ledanile organ för rrera rnternationaren, en tidning som
både vän och fienile måste b,eakta.

av Mehrings större arbeten är a,tt nämna frörst hans hi,storia
över rlen tyska socia.ldemokratin, shriven på initiativ av Bebel .--
i sin art ett mästerverk. rlans inledning och ko,mmentar tili Marxo
och Engels' samlade skrifter 1941-50 räknas till det värde_
fullaste, som marxistisk littcratu' frambragt. r Lessinglegenden,
hans reilan klassiskt vorilna verk, tillämpar han meil ge,iu-i o,rur-
lägsenhet ilen matcrialistiska historieuppfattningen på sin kritik
av den preussiska rlespotismen och den tidens ritteratur. Ett siir-
skilt stort intresse för oss svenskar äger hans briljanta lilla
bok "Gustav rr Ädolf, en furstespegel", vari han -_ rikaredes
meilels r'len materialistiska historieupp.rattningens metoiler 

- före-tar en grundlig vidräkning mscl den gamla historie_legenclen orn
Gustav aclolf sorn tros- oeh tankefrihetens store ideelre omvärnare;
"hjäIten" reiluceras 

'nder Mehrings kritiska behanclling till en rätt
ordinär äventyrarligur, relresenterande poritiska och irnperiaris-
tiska svenska. maktsträvanden uncler religiös skylt. . .

I(anske längst beståndande blir dock hans stora biografi över
Karl Marx, som utkom till hundraårsminnet 

^., Ma""l fö.lelse^



Detta arbete av mängåriga studier och eget tänkande, av järnhård
flit och glansfull konstnärlighet, av karleksfull pietet och kritiskt
sinne, är ett varaktigt monument ej blott över Matx utan ock över
författaren själv. Konst i utformningen och vetenskap i innehåilet
har här sammansmält till ett ,skönt och oförgängligt äreminne över
den m,oclärna ,socialismens störste tänkare .och kämpe.
. X'ranz Mehrings ärlighet oc,h trofasthet gentemot ilen interna-

tioneila socialismens ideal forde honom, liksom Liebknecht och Rosa
Luxemburg, sjäIvfallet i den skarpaste opposition mot majoritets-
socialisterna,s poiitik uniler kriget. Jämte Rosa grundade han i
april 1915 ticlskriften "Die Internationale", varav dock aldrig mer
än ett hafte tillats utkomma, i sy{te att få ett samlande teoretiskt
organ lör oppositionen. Här skrev han en artikel om "Våra gamla
mästare och instan,spolitiken", visande svindeln i, när d,e krigsbe-
viljande Scheidemännen sökte försvara "instanspoJ.itiken" (av parti-
instanserna: partistyrelse, riks,clagsfraktion etc.) under,uppgift, att
detta vore "ma,rxism". Mehring klarlad.e, hur tvärtom denna in-
stanspolitik innebar den ,fullständigaste brytning merl ilet andliga
arvet från socialismens gamla mästare, med d.en tyska socialilemo-
kratins hela historia och dittillsvarancle grun,ilsatser. "Den logiska
följden av en dylik politik vore att ombilda sociaidemokratin till
ett national-socialt parti, som förenade sig med militarismen och
monarkin och nöjcle sig med ile reformer för proletariatet, vilka
kan uppnås på det ka,pitalistiska samhällets mark."

Som genom sådana åsikter och sådan prqpaganda farlig för
kaiserismen inspärrades Mehring ,i "förvaringshäkte", där han un-
dergick en 'synnerJ.igen dålig behandling, som hårt tog på åldrin-
gens hälsa. En kroppsligen bruten man blev han fri strax före
revolutionen och s1öt sig genast till Spartacus 

- de oavhängigas
vingel och vacklan stötte bort hans forilran på klarhet lika väI som
hans personliga mod. Emellertiil hade han ej rnycken hraft kvar,
och kort efter morden på hans båd.a nära vänner 

- 
det tragiska

bu,dskapet härom nådcle honom på sjuksängen och spelacle in i hans
sista dagars febersyner 

- 
gick han in i den eviga vilan.

En av våra bästa är åter borta. \ri får söka tröst i det diktar-
ord, som en no,rsk kamrat citerar på hans grav:

"Men det er clet store,
. och det er d,et glupa

ai merke kann stan'da
um m.annen maa stupa,tt
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VARGARNAS VÄRLDSFRED
Av C. N. CARLESON

Humanitetsproklamationerna från och med Wilsons talra_rn-
sor och fjorton punkter vo,ro ingångspsalmen tili det statsmännens
och politikernas ekumeniska möte, vars förhandlingar skola skänka
folkens balsam och förband mot en eljes oundviklig fc;rblodning.

Så hoppades man. Pariskonferensens förlopp hittills låier
hoppet sjunka. Det br,istfälliga, bräokliga,'Nationerna,s {örbunC"
speglar troget konferensens karaktiiristiska drag. Vid förhancl_
Iings-bordet togo de Ihm segrand.e stormakterna för sig 5 pla.tser var;
åt de brittiska kolonierna lämnailos 2 platser: v&r. Det brittiska
imperiet blev alltså överrepresenterat. Brasilien räknades som hah,'
stormakt och fick 3 platser; de småallierade lydstaterna z delege-
rade var. De neutralas grupp och fiendegruppen stäIlcles. på ar,-
stånd; ryska rådsrepubliken slutligen placerades änila ut i det yt_
tersta mörkret. vilken fred och vilken r,iitt kan vänta,s av en råcl-
plägning, vars o'rganisa,tion reilan brutalt överkorsar folkens kva,-
iitativa likställighet som "kulturnationer"?

Prässen matas meil sovraile och sållade kommunil<eer rrån
"den internationella redaktionskommitt6n". alltså reda,n från bör-
jan återfall i det gamla cliplomatiska hemlighetsmakeriet, varöver
prässen under krigsåren rytit 'i orkaner av förbannelser. Nu skre-io
de långnästa borgarticlningarna: "olyckligtvis applåclerade vi för
tidigt den hemliga diplomatiens sortie". Den snart konstateraile
oenigheten mellan storbröderna hindrade framför arlt offenflighei.
Tack vare krigscensuren, som hade utbildat vrängning och frirdol-
jande till en legitim piägsed, omgavs konf'erensen med en förd,uhtt-
lad sekretess, ur va,rs maskor ma' icke kunde eller ville lösgöra
sig. Om den gamla skygghetsandan vittnacle ju redan det vilcla
skri, som upphävdes, när ryska republikens soeialistiska regering
offentliggjorde tsardömets hemliga traktater.

Clemenceau vägrade besva,ra Renaudel-Cachins interpellation
om konferensen. Det var änrloek patriotiska högersocialister, som
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frågade och nu liingo beskedet: Så litet som möjiigt eiler lngenting
alls u{, till cle obekväma och fruktade ma,ssol'na! Frågorna om of-
fentlighet och hållning till Sovjet-Rys,slancl stodo först på dag-
orclningen. Ilär finns ett inre samband. mellan dem: bourgeoisi
konlra proletririsk rcvolutionl Sekretess kontra ärlighet! Förgå-
ve,* hoppaCes rnanr att Lloycl George skulIe förkunna, att den hem-
liga diplomatiens ticl vore förbi och förgäves klamrade man sig fast
viil storpratarr:n Wilsons önskan om "rlen offentliga opinionens
meilvärkan".

Militarbefalet har haft och har det sista avgörande ordet.
"Icke på fredsfot mecl'Iysklancl; dar rlet icke är freil, är det krig",
sadc Foch för en månacl seclan. Otaiiga handlingar ha illustrerat
satser. Iln ilunstsfär liar stäclse stått kring forhandlingarne. Kon-
ferensen liknar mera ett regeringskabinett än en lagstiftancle för-
samling. Så påstcds, och sofismens fortsättning lod: "Det -u'äsent-

liga i den rlenrokratisl<a. nretoden är icke ait överläggningarue
publiceras, utan att llesluten ilisl<uteras." Som om ej vetskap om

för)randliirgarne skulle ha det största värde för bedömande av be-
slutens r:iitta halt och innebördl Man saile vidare: "Det ömsesicli-
ga givandel och taganilct av åsikter och fordringnl" - -- d. v. s.

kohandel "måste vara hemligt", ty offentliga "statsdeklara-
tioner" skulle störa samförståndet .- ilet bräckliga och ömtåliga.
Kcnklusion: konferensherrarn,e mata prässen och dirigera genom

denna rlen allmänna oirinionen, r'ilken håIles beredd att användas
sorn m.orrancle ilogg virl lampliga tilifallen.

Pti granna tal har det icke sparats, holjen kring de minclre
vackra. realifeterna. Poincard lät Ty,sklanil representera "den råa

styrkans" ic16 och Bntenten "rättvisans id6". Så enhelt var det.
"Folkens förbunrl är en borgen mot uppblcssanile av primitiv viltl-
het", lptte tlet iiven. Men är ej raffinerad diplomati virla farligare
än denna. "vililhet"? Andra dyrbara fraser ur uvertyren må anfö-
ras: "I)et lojala Japan!" Bef'get åt brödralagets slugaste med-

lem. som nu sträcker handen cfter Söderhavsöarna! "Dottern Ame-
rika skrirlande över havet för att befria sin mor från slaveriets hot
ocl rrirlda civilisationen"l smickra,de Poinca16. Men bakom fra,serna
tala hancllingarne. Ilungerblockaden mot Tyskland upprätthålles
ännu i {iärde månailen e{ter vapenviian; de,ss transpmtme,del till
lands och sjöss frånröva,s det. Ryssland håIles fortfarande i sträng
is.olering. Men en Clemenceau 

- 
Ententekultens överstepräst __

fablar i -qenti,merrtalt hvckle.ri om "freil ej meilan territorierna. utan
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mellan folken". De neutraie även hållas isolerade. Så framträda
dragen av en ny "helig 411ians".

Ilögsta allierade krigsråclet var och är dominanten. Ingen mi-"-

sion fick avgå till Polen, förrän Foch sagt sin mening'
I angelägenheter rörande Ryssland 1åter man en arg bolsje-

vikfienile, förra danska sänclebudet i Petrograd hr Scavenius spela

rådgivare; han,sökte i clet längsta hindra varje inbjuiLan tiil sovjet-
regcringen. Ingen 'ldirekt forhandling med bolsjevikerna" är lösca,

men samtidigt höras icke-ryska specialister på rysha frågor. På

sin hojd ville man mottaga upplysningat, och så kastades fram det

dijclföclda projektet om annex-konferens på Prinsöarna för att vin-
na tirl {or allt annat än en frediig uppgörelse. Man vet i alla
fall, att utan Ryssland blir det ingen världsfred.

Skulle tyngclpunhten viilare 1äggas på skiljedom eller förlili-
ningsförfarande? Hur mycket det än vägt däremellan - 

i sista

hancl bevaras en atipnad stormaktskonsert alldeles som före kriget.
Arbetarft"rigorna, för vilkas bel,andling tillkallas förstockadle för-
bunclspåvar eller svindlare som Gompers, lämnas åt sådana i sy{te
att me'd arbetsgivare koka ihop några s. k. "allmänna. principer".

Det bleka goclkännandet "i princip" 'av Nationernas förbuncl
är hittilis den magra frukten av konferensen. Men {redens permr.-

nens måste vila på undanrödjancle av kapitalistisk konkurrens, som

var värliiskrigets drivhjui. Vicl ilenna rör icke alls konferensen, ocl'

ftlljaktligen skärpes därmed bekoaet aa reooluti'oro, tlå man icke vå-
gar rubba grunilen för såväl kriget som det borgerliga fredsjobbet,
nämligen ilen förenadc kapitaltävlan och nationstävlan.

Btt {örbuncl av alla folk är tydligen uppgivet. En stormakts-
åreopag träcler i stället. Där stipuleras "villkorlig anslutnirrg" för
vissa slater cfter visat "gott uppförande". Och då forilras "garanti
för gott uppsåt att fråmja förbundets syften", fastän de ej få vara
med orn att formulera vare sig sy{ten eiler bestämmelser. f{unnu
clå de stora segi'rherrarne - 

oeniga inbördes 
- 

bjuda nå,gon borgen
fiir viljan ti1l en human fred? Svaret gel redan deras uppbyggliga
grä1 onr koloni,bytet 

- 
särskilt i Afrika och Stilla havet.

Blott en kort regjistrering behövs för att prägla konturerna av

det nya stormaktsväldet, utformat ti1l en internationell militärlolis
med riskerna kvar för nya sammangaddningar inom stormakts-
gru p nen.

Kommission till Polen under bolsjevikhatqren Noulens för att
isoir.ra Polen från Ry,sslantl. De nybildade "förbunden för Natio-

7l
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nernas förbund" enilast lockfåglar för Ententepropaganila. Fruk-
ta,n för borgarpöbeln hindrar direkta förhandlingar i Paris med och
om R;vssland. Kommitt6er för finansiella och ekonomiska frågor
för att hålla centralstatern,a i mångårigt ekonomiskt slaveri. Br
mörk punkt skymtar emellertid i clen ömkliga Hend.ersons tårade
bekännelse: "Utan högre levnadsstandard åt arbetarne äro orolig-
heter ounilvikliga." fnga tyska kolonier skola återlämna.s 

- 
de an-

nekteras ovisst om uniler masken av internationell kontroll
eller icke. Den inre stormaktscirkeln avgör om cle anclra ,staternas
"på1it1ighet", d. t. s. deras grail av servilism. Isolering och ekonrr-
misk-militåra tvångsmed.el mot aggressivitet, men huru ,skola cle

stora makterna si.ns emel,lan motverka aggressivitet, om ,alliänser
uppstå inom förbundet? Vi höra den långa ramsan: Exokutivråe1,
ilelegeradekonfer'ens, permanent sekretariat, "rådgivande" clomstol
for juridiska tvister, politisk skiljedom, straffmilitarism och av-
väpning a"v andra, ända ned till ofarlighet, modan England vi1l be-
vara sin sjömakt som havens och kusterna,s polis och Frankrike
sin lantarme för att hålla Tyskland i lydlandstygel. Inga neutrala,
sade Roliert Cecil, {å deltaga i diskussionen om s. k. "krigspro-
blem", som dock flyta ihop med samtliga fredsproblem. Var går
gränsen? Schweizpresidenten Ad.or har sökt vinna erkännanrie
åt de neutralas rätt att deltaga r bildandet av Nationernas för-
bund". 'Wilson 

och Ilouse svara: "På sin höjd ett tankeutbyte metl
dem" ! Som återlöst botgörare någon gång i fra.mtiden får Tysk-
land inträcla i forbundet efter en aabön, som d.ock aLIa först borle
göra kos sina bed,ragna folltmassor.

De senaste två veckorna. ha ytterligare stegrat intrycket av
d.et ntaltteröaring ssaind,el, som bedrives.

England skaffar sig ett protektionsmandat för Arabien och
Mesopotamien, ,som infogas i en stor kolonialgördel förbindande Tn-
diska havet med Medelhavet. Japan, Canaila, Australien och För-
enta staterna nafsa och huggas om Stilla havet, framtidens stor:r
hanilelscentrum. Så få upp$rag som möjligt vill man lämna Na-
tionerna,s förbund av fruktan att eljes hela illusionen ohjalplig"i
spricker. Förbundet, heter ,det,. "bör b1i etf o,rgan av största enkel-
het". Det får inte störa expansionsbegäret. Under slöjan av ett
även militärt "orilnings"-manclat göras annektioner och uppstolrpas
lydlander. Och högersocialisternas lustiga dans i glup,skhetsvir-
veln! Orlando, ilen italienske imperialist-ministern, har sympatier
frir Äland. clärför a.tt. . . hml . . . Branting var "välvillig" mot
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Italien, när detta foli sina bundsförvanter, centralstaterna, i ryg-
gen. Vilken moralisk jordmån för Nationsförbundet att växa il

Den ty,ska industrien unnas ,ej att repa sig, fönän man brag'.t
sin egen inclustri på fotter. Så foljes iddn om att vars och ens för-
bättrade läge biclrar till alla"s bästa och förkovran! Mot Tysklant'l
som mot Rysslanil samma uthungringstaktik, påbjuden av finanr*-
konsortierna och "patriotpressen" i Ententens oentra. Här är be-
viset {ör, att fredskonferensen end,ast rir d,et fortsatta kri.qet. nQr

rant mot folkresningar
Lloyd George sökte nyligen hindra underhuset att genom in-

terpellationer få en inblick i förhandlingarna. Han talaile orn

ratificering av fredsförclraget i parlamentet, som "kan (t) forkastr.
clet", mcn blott "viss,a ilelar" (sic) komma att föreläggas folkre-
presentationen, som sjunkit ned till en lydig jasägare. Kommis-
sionen til1 tyska ostgränsen knappt clölier en avsikt att skaffa e,.

operation,sbas mot Ryssland. Lloyd George yttra,r samtidigt, att
Tyskland "förverkat" sin rätt a,tt återfå kolonierna "på gruncl ar,

sin behandling av infödingarne". Därom hörcles aidrig ett knyst
från Englands regering uncler freclens da.gar. Ifynilman, socialist.-
imperialisten. har förr avslöjat de engelska förtrycks- och utarm-
ningsmetoderna i fndien. Det slätas nu över a,v Entente-socialis-
terna. Lloyc1 George är.tveksam gentemot en militär intervention
i Rysslanrl, som alltjä,mt är det stora frågetecknet, darför att ingcr
av Ententebröclerna litar på clen andrcs oegennytta och därför att
freclskonferens'en clarrar och hoppar uniler skakningar i a.rbetare-
r'ärlden och sinancle tillgångar i statskassorna.

Så pågår inon konferensens brokiga marknad ett allas kris
mot alla. Nar d,et ,säges, ,att vart land skali behålla. en väpnaal
styrka i förhållande tilt folkmängc1 och geografiskt läge, så för-
klarar Tardieu, ett a.v de franska ombuden, att {ranskt irrtresse
kräver en ansenlig här på grund av grannskapet till Tyskland.
Så smyges in fordran på militar övervik!, och därmed faller Na-
tionsförbunilet i spillror. De grundlinjer för detta, som nu uppdra-
gas, äro ett tunnt clestillat ur lidelser och biav,sikter. Den nva
tyska vapenvilan är ptt talande vittnesbörd om konferensens sanna
anda. FörbundsprojekteL 

- 
trots iless urvattning, trots dess skygg-

het för klarhet och kraft 
- 

tillfredsställer ingen. Bourgcoisiels
egoism och tvedrägt genomtränger var p.aragraf; clenna ancla kar
endast förtorka, d,e stora folkbehoven,s källsprång. Fran,ska pressc-n

ä,r på krigsstigen. "Ligan blir ur stånd att avväpna folken", säger
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"Libre Parole" träffande och tillägger ko'sekvent: "Franhrike får
ej of{ra sin siikerhet" 

- 
ty atla lolks säkerhet, låt oss tiliegga

clet. lrotas enrlast av deras borgareklasserc od.ugrighet iill att skalr
ett rnellanfolkligt rättstillstånd.

Och hrir en Renauclel! "Först råttvis dom över tyskarnel,,
Bara iiver deml ltrller Heniierson skriande mot "vissa engelsha ot:h
lransl<a arbetares antikrigsl:olitik". När ul'p lattningen är så,la ir

hcs Ententens socialilemokrater och arbetarledare 
- 

viltrien fristad
shali clå frr:clsg'ilinnan ha i iie borgerliga statsmänners av krigets
blrdångor iiver'hettadc lijiirnor?

Frcciskon{:erensen han Lli första akten i ert återutrttrtttlossrd
krdg- Siår t. ex. dcn tyska koalitionsregeringen i sitt trångmål
allclele'.' främma'r'le lör tankc' att en kii kan sprängas in i En
I rt1 r.ns Iossranr'l L. hr ggrmrl mr,l nfsiktcr lör Tyskland alt lösgör,,r
.ig ur "kruvslädet?

Danmanks soaialisfiska arbeferparti
höll si' konstituerande kongress söndagen den 26 jan. i Köpenharnn. 1ir
evdelninga,r var representerade meil ,{1 ombud. nessutom hade av inbjuclna
gäster infunnit sig {örf. Ma.rtin Andersen-Nexö, Halftlan trvigaarcl, repr.
Iör Norges ,socialdemokratiska ungdornsförbund, Otto Grimlund, repr, för
Sverges socialrlernokratiska vänsterparti, samt Nils lrlyg, repr. för Sver-
ges socialdemokratisi<a ungdomsförburid. Från norska arbetarpartiet an-
lände sympatitelegram. De två egentliga initiativtagarna till partiet Marie
Nielsen och rh. Thögersen eaknades å kongre,ssen då de sitter häktade
sedan d.e bekrnta dem'onstrationerna på Gröntorvet. Tel,egram våxlailes
emellertid mellan dem och kongressen.

I betraktade a' den l<orta ticl partiet existerat samt de 1örhållanclen
under vilka det arbetat har det utvecklats tämligen raskt. Underavd. finns
i Aarhus, Esbjerg, Silkeborg, Viborg, Slagelse, Lyngby och R,oskilde.
ne övriga i Köpenhamn. Partiets organ Kla,ssekampen har utvecklate från
veCkotidning till daglig.

Kongiessens viktigaste fråga va.r fa,stställandet av princip- och ar-
bet.sprogram, grurddlagen för p,artiet, samt "Klassekanpens" ekonomiska
stl llnrng.

En entusiastisk .stämning vilande hela tiden över kongreåsen. Är par-
tiets utveckling beroende av denna egerlsk,ap, bör rlet inom kort varå av
stor betydelse inom dansk politik.

Nägra val företogs ej å kongres-sen utan uppsatte denna endast kan-
didtrter till de olika posterna., varefter valen sker inon avdelningarna.
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BERN.KON FERENSEN OCT-{ BORC.
FREDSSOCIALISTERNAS INTER.
NATIONAL Av TURE NERMAN

Från Easel tiål Bern.

Det var bara två år mellan }Sasel-kongressen och krigsutbrot-
tet, mellan högersocialisternas högtidligt besvurna lc;{te att med. aIIa
rnedel mota hriget, men, om det dock ej lyckade,s, använda krisen
till social revolution, och ileras svek uniler och efter krigsutbrottet.
Det är sju år mellan Bas,el och Bern, på vilket sistnämnda ställe
samma härrar hunnit konfirmera sveket på en internationell sarn-
mankomsl .

I[är är ej piats att ingå på alla förräderier och forbrytelse,r mot
socialisrnen och proletariatet, som uniler clessa. år begåtts av socia]-
patrioterna i alia land. De vänc1e socialismen ryggen och ruracre
arbetarna till bödelstjä,st mot brörlerna på andra siilan gränsen,
till arb'etarklassens skam och till de kapitalistiska regeringarna.s
stora belåtenhct. så lä'ge masslakten pågick ostört av mass,orna
själva, ha,de borgfrsclssccialisterna inte en tanke på att återupprätta
någon rnternationai, ,ailra rninst någon dylik for socialistisk kla,ss-
kamp. Den fö* så stolta rntcrnationella socialistiska Byrån blev
en brevlåila blott mellan tluysmans och de olika nationella par-
tierna,. När Zimmerrvald borjade samla rle principtrogna revolu_
tionärerna och massorna lydcles till cless paroll: ned rned alla rege-
ringar, fre'd. och revolution!. när r.volutionerna borjadc braka rost

- 
då börjaile härrarna I I. S. B. bli oroliga och bestod sig en liten

gest åt massorna för att lugna dem: Stockholms-konferensen. Men
för varje försök att uppta en värklig internationell socialistisk ak-.
tion för {reden 

- 
så som ex. schweiz'arbeterparti begär,cle redan

tidigt unLler kriget 
- 

slog man alldeles drivörat till.
ldär ertente-imperialisme.n vägraile passen till Stockholm, nöj-

de sig dess socialpatriotiska slavar lojalt med att resignera och
uppsköt beskedligt att göra i internationalitet. Vart så kriget av-
jort med entente-imperialismens seger. Men nu hade ilet gått för
långt. n' var nrarken så unclerm.inerail av revolutionsstoff. att nu



ao 1919

behöude de,segrande regeringarna för lugnet i egna land en inter-
nationell socialistkonferens. Nu gav man pa.ss och nu ,blev också
konterensen av.

Det råder iniet f,vivel om, att Bern-konlerensen är inspjrerad
av entente-imperialismen genom dess hantlangare i egna och neu-
trala land.. inspirerad. av det ,segranrle kapitalet för att rädda dess

renomm6 bland egna arbetarmassor och arangerad i sällskap meil
cless nya tjänstvilliga sla,v, den tyska högersocialismen. Det var
inte ens gamla I. S. B. som föranstaltade konferensen utan llender-
so,n, socialimperialisten och f. cl. ministern, hade på uppdrag ,av in-
terallieracle arbetarkonferens,er i Lonclon i fjol sammankallat den i
sällskap me,d" Huysmans, och Branting hade tillkallats att infånga
ile noutrala och tyskarna.

Bern-konferensen har organiserats av häniler, som i över fyra
år vilat i käjsares, kungars och pänningfurstars och som sopat gol-
vet åt r'ärdskrigets upphovsmän. De vil1e här ha (gav sig också)
deeharge för sina tusen förbrytelser mot arbetarröretrsen. Vår kam-
rat Platten slog huv,udet på spiken, då han föreslog schweiziska
socialrlemokratin att i st. f. representanter tiil Bern sända till rrrrp-

hångning på de,ss }okal ett plaka,t: "10 millioner ,clöda, 20 millioner
kr1'mplingar ,skapaile med ert bifalll" Och träffande har vårt bro-
ilerorgan Volksrecht i Ziirich uttryckt vad man i de revolutionäras
läger vänta,de av konferensen:

"Konferensen i Bern kan alilrig någonsin vara vårtlsproletariatets
nya International. I Bern ska åter nöcltorftigt hoplappas partikamrater-
na ammunitions- och kanonministrarnas fnternational, borgfre,clsj'socia-
listernas" fn;ternational, tle fosterlanclsförsvaranale broclermörclarnas Inter-
national, Scheitleman:r-Ebert-Noske-Renner-Leuthner-Turati-Thom.as+Sern-
bat-Renaudel-Henderson'Gompers-Brantings Inöernational ! "

Bern-honferensens deltagare.

Bern-konferensens karaktär och förlopp förstår man strax, då

man hö,r vilka partie,r och representanter sorn cleltog dari. Enligt
egna uppgifter öppnades konferensen m,eil 80 ombud från 21 land
och steg senare till re,sp. 9? och 26, sifTr'or som kan se respektin-
givande ut, men förlorar något i tretydelse vid närmare tillsyn.
Iluvudsaken för arrangörerna tycks ha varit att få med största möj-
liga antal för att meal nume.rären impone,ra på massornå.

Representera,cle var, att dörn'a av prässuppgifterna. partierna i:
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Österrike, IJngern, Böhmen, Frankrike, Englancl, Spanien, Norge,
Argentina, från Ryssland enda,st högermensjeviker och högersooial-
revolutionärer, från Tyskiand högersocialister och,oavhängiga, vi-
dare höger,socialisterna i Ho1land, Svärge, Danmark, Finland, Geor-
gien, Armenien, Polen, Els,ass-Lothringen, Estiand, Livla;lr-i, cle

olika Balkanländerna; Japan väntades.
Icke representera'cle på grund av, f. ö. fullt berättigarl, ovilja

att sitta i lag med Scheidemännerna: Belgien; av principieilt revo-
lutionära skäl ryssar (utom'tlen nyss nämnila lilla högerflygeln) och

italienare 
- 

f[sssa två partier, ,som under hela kriget jäItemodigt

fört socialisrnens talan (ett lar italienare hade infunnit sig privat,
men hemkallacles oflricielit av partiet mitt und.er förhandlingarna!)

-, 
vidare schweiziska partiet, ty,ska vänstern (Spartaous), bägge cle

amerikanska socialistpartierna samt vänstersocialiste'rna i Svärge,

Danmark, Holland, på Balkan m. fl.
Är atltså partiurvalet redan det betecknande, så gäller det än

mer individerna. I sitt första brev till norska Soc.-D. skriver iless

redaktör, vår kamrat Scheflo:

"Detta är ingen oblandat socialistisk kolferens. En stor clel av de

tlelegerade representerar icke den internationella arbetarklassen utan spe-
ciella stater och nationer. Om .kon erensen håller samman veckan ut, så
beror det inte på ömsesitlig principiell enighet, utan på en stark vilja till
resignation och kompromiss."

Det fans r'ärkligen gott om und,er)iga figurer i Bern. När Bran-
ting f'or ned genom Tyskland. varnaile han tyskarna att sända till
Paris-konferensen några av "ile mäst kompromettetade" blan'd Kai-
sersocialistern.a. I Bern däremot tog man emot alem utan reserva-
tion och var B. mycket ivrig att {örsona dem m'ed ent'entens social-
patrioter. Där fans utom Scheiilemännerna en hel rad nuvarande
eller förutvarande regeringsmsill.e,mmar från kapitalistiska stater
(Österrike , Frankrike, England, Australien, Svärge etc.) 

- 
en

fransk konferen,saleltagare anmärkte också med rätta att "det fins
alltför många ministrar i Internationalen". Utom så utmanande
namn som Albert Thomas och Renaudel fans dar Estlandsministern
Martna. som beväpnat baltiska atlelsreaktionen mot arbetarna och

mot ilessa, senare inkallat brittisk krigsmakt. Denne, ilen baltiska
ad.elns representant på konferensen, fick ostört föra "proletariatets"
talan och beteckna,s av Soc.-D:s koruespondlent Backlund som om-
bnd för det e,stniska follt, "som nu utkämpar sin självständig-
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hetskamp mot utifrån och ini{rån hotande bolsjevikiska krafter"

- 
rent besked alltså: en kontrarevolutionär regeringsrepresentant.
Ett par sällsamma fiskar blev emeliertid även hr Branting ocli

konferensleclningen {ör starka. så beskit man vägra tiltträcle för en
mr Bone från IJ. S. A., ombud för en liten chauvinistgrupp s,om
brutit sig ut ur amerikanska arbetarpartiet (men naturligtvis ville
I-luysmans i alla fal] ha honom medr), och samma brev forhåilandet
med de ur schweiziska partiet för reformism uteslutna. griitlianerna.
De vägra,des tillträde, men enclast 

- 
som det öppet oisude. 

- av
taktiska skä1; nästa gång får de vara mecl om. schweiziska partiet
fortfarande vägrar, nu inbjtids de också ta plats som gåster) r'ar-
ifrån c1e dock till konferens,ens smälek avstocll

Samticligt måste en meillem av,de tyska oavhzingiga, Karl Lieb_
knechts brcder Theodor, avstå från ,cleltagande i de första rlagarnas
forhancliingar, emeilan tyska regeringen 

- 
Ebert-scheidemann, som

har på'sitt samvete morclet på hans bror 
- 

vägra.t honom pass!
Oppositionen på konferensen var svag och splittrad. I)et visa.de

sig att man haft rätt då man från .evolutionärt håll vägrat gå med,
'därför att där ej fans utsikter att göra sig gällande. Friedrich adler,'
den österrikiske tyrannilöilaren, var ilen ledande i de oppositionellas
led. Klart principiell emot ,socialpatriotismen stod ej häiler han,
men mot Bern-förhandlinga'rna, som "ej kan imp,onera på någon",
satte han med tack,samhet Zimmerwald-konferenserna, vars anhän-
gare var'de enda som under kriget fyllt den internationella soridari-
tetens plikter. rlan betona.cle, att ,clet fö'r de värkliga internationa-
listerna ej behövdes någon förs,oningskonferens 

- "för oss har de:|,

inte funnits något krig ino'm rnternationalen, bara för clem som föi-
rått clen" 

- 
och han slutacle ,med att förkla,ra sig betrakta B,ern

"mecl största skepsis", De närvarande :lorrmännen kände s,ig "som
åskåclare" och deltog icke i omröstningarna.

Av andra oppo,sitionsmän märker man fransmännen Loriot och
ver{euil' som öppet förklarade sig for proletariatets diktat,ur, samt
hollänclaren Troelstra, ,som, ,ehuru reformist, varnade för att b,ryta
med ryska revolutionen. Men hans utan tvivel ii,rliga försök att

. hålla en med.elväg och bevara en proletär hållning av klasskamp
över Interna.tionalen missJ.yckades. "Thomas' seg'er på Bern-kon-
gr0ssen blev icke {ullständig. Troelstras nederlag blev fullstiin-
digt." (Soc.-D.)

Vad hade ma,n då att debattera., när "proletariatets repre,sen-
tanter" nu efter 4t/, års värdskrig äntligen k,om samman? Socir
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lisrn? Revolution? Klasskamp? rngalunda! varl som var det vä-
sentliga angav Branting i rlebatten, då han (referat soc.-D. 10 febr.)
yttrade, att "frågan om Eisass-Lothringen liksom fråga.n om skur-
den och ansvaret är kcnferense.ns viktigaste frågo,r": Älrtså rent
borgerliga ting. och inte nog härm,ecl för att beteckna cre,ss rent
borgerligt-kapitalistiska ka,raktär. Enlig.i Soc.-D. (18 febr.) rråpe-
kade Branting redan i öppningstaret, a.tt "kongrc,s.se' icke kunde
undgå att taga ställning till borsjevismen, rn,t bolsjcvismen,'. sa-
ken var a,lltså i förviig fullständigt kiar och man följde också r*gin
troget i samtliga frågor.

Terriforiatfrågorna.

r territorialfrågorna. var Bern en ,orcrinär borgerrig pacifistkon-
ferens, mecl en sådans problem och syn. Man var mycket 1ångt
borta från stuttgart, Köpenhamn och Baser. Det gäIr,de att o,;dtorf-
tigt la'ppa ihop den kapitalistiska kartan, som sedan -- och clet var
det viktigaste av allt 

- 
måste skyclclas mot bolsjevikerna och spar-

tacus, mot revolutionen.
Dbbatten om Folkfo,rbunder, 

- ty man rörde sig helt,mec1 wil-
sons och pacifismens termer .- är synnerrigen berysande. Dii"r ven-
tilerades rent pacifistiskt a,rla dessa eviga, frågor: Elsass, poren etc.
"varje delegerad är brinnan.d e för si,tt lancis livsfrågor 

- 
taiens

långa ra,d är ed kedja av lidelseutbrott." (Soc._D. 1g f;br.)
En zionist Locker tarar för p.restina. En porack Kossowsky kragar

över polska judehetsen och angriper poiska sociaklemokratin för äera,ktig-het håri' Irrysmans utreder spänningen melran Holland och Belgien.
wu_olijol<i kräver för tr'inrands der llurman-kusten och ,folrromröstning i
ryska Karelen! Men helt naturligt ej på Älancl! En grek vill ha Kon_
stantinopel och öarna fria från Turkiet. Branting räser opp en deklara-
tion Jrån Albanien. Nemec, tjeck, attackerar hårt tysk-österrikarna - med
bifall av svensken Engberg, vilken med en tiilaggsresorution håiler på att
alkleles krångla ti1l 'clet hela men då som en snäll goose tar tillbaka sittförsiag. Ellenbogen svara.r med a,tt angripa tjeckernas imperialistiska
tendenser. Martna, själv med,Iem av Dsfland.s kontrarevorutionaia regering.
angriper tyska högersocialisterna och vill ha östersjön neutraliseraJ. Bul_
garen sa,kasov låieer opp en skrivelse från turkiska socialisterna i deras
nationella frågor. Georgien protesterar mot att konferensen ej vågar er-
känna dess naLionella sjäIvständighet. o,shannon pläderar för rrlanäs obe-
skurn,a självstyre. MiiIT'er, tysk scheidemannare, yr'kar på att Tyskranir
eka återfå sina kolonier. Molkenbuhr, cl:o, utför en sannskyftlig ,'äggclans,,
(soc.-D' 17 mars) i försvaret av sitt partis Elsass-politik. Grumbacl. II',r-
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manit6s berykt:r.de tyskhetsare under hela kriget, hävtlar onöcligheten av
en loikomröstning i Elsass-Lothringen.

Det sätt, varpä man behandlad.e Folkförbunilets uppbyggande, var
ocksä fullstäncligt- borgerligt pacifistiskt. Wilsons förslag, som utgör en
aniilig revolutiori, möj1iggör, säger Branting redan i sitt öppningstal, det
nya samarbetet. Ililhaucl, fransk socialpatriot, orerar om ,skiljedom, inter-
nationoll poiis och d:o parlament. Justo från Argentina clehlamerar om
myntuniot och fri handei på haven samt ,attackerar skydilstull.arna. Eis-
ner, bajerske ministerpresidenten, mördad någon vecka e,fter konferelsen,
talar patetiskt orn prässens ,uselhet, ,appellerar till den att vara värrlig sirr
uppgift och siuta opp att förgiftn värclen.

Etc. Etc. Longuet har alldeles rätt i sitt påpekancle: "hulu i
dag, som skulie vara alla nationers uppståndelsedag, vi finner dem
nästan aIla i ha,rnesk mot varandra, på rov efter varandra". Hei.t
naturligt! Och den revolutionära socialism-en är cnila räddningen ur
cletta fruktansvärda "nationernas fria liv" sårlant det blivit i prak-
tiken, därför att klasskampens International representerar förnuf-
tet-värdsenhe.ten gentemot clet nationelia vanvettet, vanvett ur kul-
turell och fram{ör allt ur ekonomisk synpunkt.

Stundvis gick stridens vågor mycket högt. Men man märker,
här som i alla konferensen,s frågor, en nervös iver att fo,rta,st möj-
iigt komma över slitningarna och tråckla samman det hela. på vacl
villko'r som hälst. Så smörjer då danskar och tyskar ihnp 'en över-
enskommelse i Slesvig-frågan, Branting och {innarna en il:o om
Äland. tyskarna clrar in klorna en smula och faller i {rans,männens
a.rmar. Och ti1l sist antus 

- 
med reservation av Cachin, Frankrike,

och Snowden. Engla,nci. vilka icke har något {örtroenc.le för Paris-
konferensen, ev. fler 

- 
sn rg,s,olution, som efter att riktigt ha på-

pekat, hur "ett värkligt avlägsnande av nationellt förtryck och
nationell utsugning är möjligt endast i samband med klasshärraväl-
rlets f ullständiga försvinnanile ; nationerna,s värkliga befriels,e måste
vara clcras be{rielse från kapitalismens ok", ser "i en demokratisk
lösning av nationalitetsfråga,n den bästa garantin för en varaktig
och rättfä'rtlig fred"l Varpå man aktar sig att ingå på frågan, hur
"demokratin" ska bli i tilHäUe att utföra frigörelsearbetet, om ej
kapitalis,men och imperialismen meal nödiga medel utrotas, och i
stäliet slingrar sig ifrån saken meil sex allmänt pacifistiska punk-
ter om folkens självbestämmanclc,rätt, folkomröstning, nationalite-
ternas rätt, framticla gränsförändringar etc.

Nemec, tjeck, förklarade också ironiskt, att första punkten, om
folk,ens självbestämmanderätt, säkert ej skulle komma att använ,da.s
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beträffande rrlancl, rndien etc. och det är ,mycket karaktåristiskt,
att man i refera,ten ej finner någon värkan av en järtslitando appell,
riktad till konferensen från det av reaktionen blodridna rumäniska
proletariatet, som mördas på gatorna och torteras i Iängelserna. Det
gä1lde i Bern alla nationers och nationaliteters frihet och självstän-
dighet, bara inte clen stora nations, vilken {ör en ,socialistkonferens
bordo varit allt: arbetarklassen!

Skuldfrågau.

Om kon.ferensen i territoria]frågorna nöjde sig med intetsägan-
de pacifistfraser, så blev behandlingen av skuldfrågan bedriven mecl
ännu fräckare humbug. Här kunde man vänta sig de vii,rsta slit-
ningarna mellan pa tier, som sed.an värdskrigets början varit sina
kapitalistiska härrars d.evotaste lakejer. Man drabbade också väl-
diga samman, anklaganile varann för alia br,ott under kriget, och
man var' som scheflo anmärker, i det hela mycket lyckad i sina
angrepp. Nå, efter alla stötar och kontra*qtötar gick ilet så som vi
ftän zimmerwald ailtitl frtrutsagt 

- 
man enailes inför den större

faran: värdsrevolutionen! Tyska högersocialisterna kund,e tack vare
stödel, från Branting i;a en ganska frän ton, stunclom blandad rnecl
s'entimentalt hyckleri och till sist övergående i slat undfallenhet
inför entente-övervikl;e.n. (-Wels: ''Vi tiger över det f'örflutna. Och
vi tror, att vår tystna,cl ska förslås även av de fra.nska arbetarna.")
Kautsky ocir Eisner uinyttjas 

'om 
bryggor mellan fransmännen och

tyskarna, och seilan ordförande Branting, som har oerhört brått att
få den besvärancle frågan undan, avskurit debatten och vägrat
x'riedrich adler det redan utlovade orilet, {år man ihop en resolu-
tion som 

- 
upvtskjuter hela histori.en, enda sättet afb inte låta allt-

sammans gå i stycken:

"Bern-konferensen har vunnit krarhet om situationen genom debat-
terna och tlo tyska förklaringarna, vilka framhåller det nya. Tysklands re-
volutionära anda och dess brytning mecl det förflutna. Konferensen hälsar
den tyska revolutionen i,förvissning om att arbetarklassen i hela värclen
ska genom sitt inflytande kunna Jörhindra militarismens återuppståndelse.
Den anförtror åt en blivande kongress att fälla d.om över den^betydelse-
fulla frågan om ansvaret."

Kan man tänka. sig något ynkligare efter allt larm i 4!1, ärl
"Någon särdeles hänförelse väckte icke resultatet av den qpprörda
clebatten", skriver scheflo. "De flästa satt säkert med en flau smak
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i munnen, och det 1åg nåra till hands att tänka på ordspråket: den
ena korpen hugger inte ut ögona på den anclra." Man enacl,es (så
när som på Milhaud, Frankrike. Herzfeld, tysk oavhängig, och
norrmännen. som nedlade sina röster) tämligen motvilligt 

- 
passa-

gerarnas enighet på ett fartyg i döclsfara. Denna fara för socialpa-
triotismens ledare är revo utionen, arbetarklasscns niakttillgrepp.
?ysken Muller vädjade bevekande (rned ett utdörnande av scheicle-
männerna vore ju dessa brottslingar ilömcla även bland sina egna
slöa rnassor i Tyskland), sägancle: hela lr'lternationalen står på
spel, om vi ilörns! Att denna ängslan för rlen värkliga revolutionen
motiveraci,e vägran att döma de tyska högersocialisterna, avslöjar lr
Backlund i Soc.-D. (10 {ebr.) meil den mäst förbluffantle öppen-
ja"rtiga cynism:

"Att skulcllrågan kommer a,tt skjutas åt sidan eller i varje lall icke
penetreras ti1l botten - det är i sjålva värliet många faktorer *sonq på-
värkar i rlen riktningen. Framför allt, enligt rnin mening: fruktan för
Spartacusfiske i skuldfrågans farvatten. Eller som någon drastiskt ut-
tryckt saken: att ställa tili räkenskap alla "komprometterade" i Tysklanrl
och avlågsna dem från inflytancle, ilet vore detsamma Bom att fullständigt
utarma Tyskland på allt praktiskt och kunnigt folk. Har man inte "mo-
det till kaos" - så måste man ha motlet att hanrlskas ytterst varligt och
försiktigt merl do "komprometteratle", eom e n.s a m m a har krafter att
bära upp or:d:r ingen i eamhället."

Det är värkligen starkt. Av rädsla för kapitalismens un,iler-
gång, av skräck för den historiska rätten 

- 
här representerad. av

proletariatets dom i och med revolutionen 
- försonas ilornare och

brottsling! Man har inte mod.et till kaos, d. v. s. till revolutione_,n,
som man i 50 år bekant med läpparna, man har inte modet till so-
cialismen, 'clär{ör sviher man clen, ser genom fingrarna med förril-
d611a 

- 
som naturligtvis ensamma är "allt praktiskt och kunnigt

{olk" ! 
- 

och sluter opp kring den hotade kapitalismen. Men hur
naturligt! handlar så i livsfara, och det är ju klart att rned
kapitalismen faller även de'ss dräng borgfred.ssocialismen! F. ö. var
ju nästan alla "ilomarna" också kompromette,racie. och något annat
resultat av 'clo,rnskomedin än denna förbrytarnas omfamning fran-
för ett uppskov var ju inte att vänta. I{en i hr Backlunds artikel
har man meal ,egna ord, tyclliga och klara, för eviga tider erkänt
förbrytelsen. Och ensa,mt beslutet i denna fråga t1ömer Bern inför
historien.
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För kapitalet - mot revolulionen.

"En huvuduppgift för konfercn$ens arrangörer synes", skriver
scheflo, "vara att häjda clen sociala revolutionen och säkerställa den
borgerliga demokratins existensmöjligheter."'Behandlingen av
spörsmålet "ilemokrati eller cliktatur" rättfärcligacle tillfullo s:s om-
döme. Efter att ha läst Backlunds brutaia bekännels,e nyss, förvå-
nas man ha,ller ej över, att Branting slutligen får sin vilja fram
även i en resolution clirekt emot bolsjevismen och Spartacus.

liedan på r'äg tjll konferensen yttrade Branting till Daily Nervs' re-
presentant i Berlin: "Det förvånar. mig, att de allierade ej uppbjuclit större
ansträngningar för ait göra,siut på boisjevismen i de ryska gränsstatcrna"
och klagarle han, att engelska Lflottans jä,1p åb de baltiska junkrarna mecl
vapen o. d. ej var "stark rrog att skydda lanrlet mot ile boisjevistisktr rövar'-
banclen". och i hälsnirrgsanförandet i Bern fortsal;te han bolsjeviktretsen
med en varning för diktatur och minoritetsterr'or'. I ilebatt,en sade Thom:rs,
tsarvännen, öppet ifrån, :rtt det gäl]de antibolsjcvisru. ty trolsjevismen ho-
tar'även i Frankrike. Bienstock, rysk högermensjevik, begårde interven-
tion mot bolsjevikerna. Bernstein, ilen tyske sociaipatrioten, hetsatie liclel-
sefullt ugt dem. ty frågan om diktaturen är "en frågn om liv eller dötl lör
den nya tyska repuhlihen". Axelrod, rysk högermensjevik, r,ar cnligt Ber-
ner Tagwachts referat så hatfullt häftig i ,sin antiholsjevism, att harrs röst
hnappt lrijrrles. Och när Irrieilrich ^{dler erinrade om, att mensjevikerna
under Kerenski själva börjat terroru mot bolsjevikerna, kundc _{xelrod intg
klara sig undan med anirat li,n: Det var en ,bagatell!

Angreppen mot bolsjevis,m och arbetarmakt loclcles av l3ranting.
Kautsky, Borgbjerg (som klandra.cle scheiclemännerna för att de ej
ti,l,lriickligt samarbetat med borgarklassenl). Errgberg och några,
andra mindre betydande häuar. De flåsta mera känila ko rfr:re,ns-
deltagare stod tläremot åtminstone ohågade att utan vidare bryta
staven över bolsjevismen.

XIistral, !'rankrike, erinratle om ått hars lanil genorngått bloiliga rs-
volutioner och hans parti (franska majoriteten) ar.'hölle sig därför från att
tlöma om de revolutionära kampmedlen i ett aunat land. 'lroclstrn, Hol-
lantl, varnade för ensidighet. Om Internationalen överhuvud ska få något
in{lytanrle, bör den akta sig för att ta ,sLåndpunlit emot revolutionen. Vi
bör komma ihåg, att, även om inte alla medel Som bolsjevikerna anvånrler
smakar oss, så är dock deras kamp en kamp Jör socialismen, sorn vi ej får
ta avstånd från. Vi bör ej blott ha vackra prograrnr utan är'en ge .clen nya
Internationalen kraften till revolutionär aktion. Det är inte nog alt välja
en kommittö, ,som såniler skrivelser till fredskonferensen i paris. Först
och främst måste vi ställa oss så, att vi kan hänvända oss till arbetarklas-
sen i alla land och vinna dess iörtroenile. T,onguet, Frankrike, motsafte
sig också donen över bolsjevikerna. Även l\{acDonald haile en .clcl f,örnrrft
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att säga, han vore mindre rädd. Jör den röcla terorn än för den vita, som
nu faktiskt rårler överallt. Bol,sjevismen söker dock realisera nya id6er,
arbetarklassens eg'na id6er. Faure, Frankrike, protesterade mot att man
ångrep ett parti, som genom sin frånvaro vore ur stånd att försvara,sig.
Jag vet ej, saile han, Vad som nu ,sker i Rysslanil, men jag vet aLt i Ryss-
land finns clen enda regering, som värkar i klasskampens anila. Yerfeuil,
Frankrike, förklarade sig för proletariatets dil<tatur. Besteiro, Spanien,
förklarads sig också emot Branting och sade sig viija bli revolutionen
trogen.

De kraftigaste ,anförandena för kla,sskampen och bolsjevismen hölls
a,v Friedrich Adler och fransmannen Loriot. Acller hävdade, ehuru ej bol-
-qjevik, abt, sovjetregeringen stigit fram ur de proletäriska intressena och
represenberar dessa. I st. f. att bekämpa bolsjevismen borde man bekämpat
de borgerliga partierna. NIå vi, sade ha.n, bef.ä,nka, att vi belinner oss i
ett lantl, clär öolsjevikerna är vågrade tiilträde, Han jämlörcle bolsjevis-
men med. Pariserkommunen. Många merrade, att även .den var förfelad,
men Marx skrev dock: "Om ni vill se, hur proletariatet regerar, så se på
Paris!" Loriot inlämna,de en särskilcl förklaring, avtryckt i nästa n:r av
Zinmerwal'cl, ,och lecLsagade clen meil ett anföranile, vari han sade sig icke
tro på socialismens förvärkligande på "demokratins" väg. Ifan hyllade
ryska revolutionen och a.ngrep dem som kallar sig socialister och smäilar
den.

Deba;tten blev mycket orolig, så orolig ,aft ,den måste avbrytas
mitt i ett anförand.'e och ajomneras. Den tvcks också ha försiggått
i former av en ,mlcket säregen "demokrati". Fastän Adler och Lo-
riot storl antecknade i tur. gav Branting i stället ordet åt Axelrorl.
Angripen av Lo,riot härför, förklarade 8., att det - fannes flera
oli,ka talarl,i,stw! Likaså konstaterade Mistral, ,att den av presialiet'
fö.relagda resolutionstexten ej var alensamma som förelagts i förbere-
dande kommissionen, och när Presrsem,anes namn "råkat falla bort
lrån talarlislan" (Soc.-D.), r.olade denne: "Jag protesterar mot ord-
f,örandens diktatur över kongressen!" Adler påpekade också iro-
niskt, att hela debattledningen vore ett åskådningsexempel på "bol-
sjevism". En .av Adler och ett antal andra konferensdeltagare in-
lärnnad resolution (återgiven in extens,o i nä,sta n:r ,av Zimmerwald)
hade naturligtvis ej, som enkel ilemokrati krävt, tillsammans meil
övriga {örslag utdelats genom presirliets försorg till alla konferen-
sens deltagare. Enligt Tranmrel (Ny Tid 25 febr.) hade Brantings
fc;rsiag till utt,alande även en passus, a t 'tdiktaturen kan b1i nöd-
vändig för en hortar,e tid", viiket'ju bara är vad från revolutionärt
håIl hävdatsl Om evig diktatur har väl ingen talat!

Adler m. fI. hotade gå, om man vid.togomröstning i denna frå-
ga. Brantiug förkla,ra,tle också, att det e1' kunde bli tal här,om. Soc.-
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D. påstår, att man. ej voterade d"irekt 
- 

"m.61 var osäker på röst_
skalan" 

- 
och ändå antogs enligt telegram msd 19 röster mot b

(fordelning och omröstningsprincipor är fortfara.ncle höljda i dun-
kel, man vet {.ock, att norrmännen m. f1. redan lämnat tillstäIlnin-
gen, att det bara fans 30 man kvar av de g?) följande resolution:

"Konferensen uttalar sin glädje över de väldiga omvälvningarna i
B,yssland, österrike och ryskland samt uppmanar arbetarna i alla länder
att eftersträva .clemokratiskt revolutionära institutioner inom vilkas ram
de politiska omväIvlingarna ska försiggå. Konferensen står som förut
på den demokratiska grund, vilken vilar på frihet i tal och skrift, Iika och
allniän rösträtt samt församlingsfrihet. rröretagens socialisering måsto$ske
planmässigt. Det godtyckliga övertagantlet avlnstaka företag'genom små
arbetargrupper är icke att betrakta såsom socialisering. Den socialistiska
utvecklingen är enclast genomförbar i det fall att den har folkets ma,joritet
ba,kom sig. varje försök till diktatur, utövad av en liten del av prolelaria-
tet, är farlig för clen socialistiska utvecklingen.,'

Ovanpå detta beslut nedsatte konferensen en undersijknings-
kommission att fara till Ryssland oclr undersöka bolsj,,vismcn. Den
beräkna,s resa omkring 15 mars och har foljande sanimansättning:
MacDonald (England), Kautsky (Tyskland), Adler (österrike)"
Longuet (Frankrike), Tomaso (Argentina), Buchinger (Ungern),
Luohi'maa (Finlanil), en italienare samt såsom sekreterare engels-
mannen Buxton. Man märker genast, att man visligt aktat sig för
att sända med någ'ra alltför komprometterade, såso,m Henderson,
Branting, någon scheidemannare o. il. Det försiktiga urvalet ska
d,ock ej hinclra våra ryska kamrater att genast vid kommissionens
ankomst till arbetarnas Rys'slanil svara med, reloonuentiansta,r,an,
ställa Bernkonfe'rensen inför revolutionens och soeialismens domstol
och ankiaga värdlens socialpatrioter för .rad, de jort sedan augusti
1914:

övriga frågor.

Utom clessa tre huvudfrågor behancllade Bern-konferens,en
några anclra.. så antogs ett uttalancle för arbetarskycldslagstiftning,
sedan Kautsky fått helt göra om en förut utarbeta,d resolution av
socialpatriotiske "experten" Bauer, som var rent horgerlig och fo,rd-
raile 

- 
10 timmars normala.rb,etsitagl Viclare antogs en resolutio,n

till {ormån för alla krigsfångars hemsänilande; under debatten här_
om tiggde tyske högersocialisten 'Wels sentimentalt f'ör de tyska

85
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fångarna och replilrerarles riktigt från Eisner, att W:s parti ej
skulle ta sig ton, då det ej hade reagerat när Kaisers regering de-
porterade beJgierl

Bern-konferenscn ska i höst följas av en större internationeli
kongress. Bn kommitte kvarstannar i Bern för att fcirbäreda 'clen.

Denna kommitte fick även i uppdrag att söka påvärka fredskonfe-
rensen i Paris. Detta gick så till, att Branting, Henilerson och några
til1 reste in ti1l Paris och lämnacle ett uttalande ti1I Clemenceau,
som l,opaile läm,nu fram d,et till si,na kolleger. Varpå Branting be-
sökte itaiienske statsrninistern Orlando (-rars "stora iclealis,m och

frijorda anile" han prisat i en intervju i Parisprässen, "mötet var
anmärkningsvärt järtligt"l), Wilson, Lansing m. fl. av den segran-
r.le entente-imperialismens stora "idealister"l

Berns facif.

Facit av Bern-konferensen värt vad man kunde vänta: el {'ör-
soning mellan borgfreclssocialisterna, inbördes' syndaförlåtelse och
honsolidc,ring till sh5'6ld mot d.en alltmcr ]iotande värkliga arbetar-
revolutionen. Branting, Ilenilerson m. fl. ha högjutt givit luft åt
sin förtjusning över resultatet. Men att enigheten till stor 'del är
teater och att trots a1l regi clen ga,mla klyftan alltjämt galrar mellan
c1e forna fienclerna. är tydligt nog. Det håller kanske ihop 

- 
iill

nästa krig! Reclan efter en vecka {örklalar Branting för entente-
prässen, a.tt han ej tror på c1e tyska högersocialisterna, ,som nu sam-
arbetar mcd sina borgerliga och återgått till sin gamla borgfreds-
politik. (Naturligtvis har dä,remot Branting rätt att driva borgar-
allians 

- 
i Svärgel)

Bern har räddat Internationalen, förkla.rade beiåtet Gustav
Mr;1ler vid sin återkomst. Ja, den har kanske något litet forlangt
socialpatrioternas galgfrist genom att slå dunster i ögonen på mas-

sorna. Konferensens vänstel iir desillusionera,al 
- 

norrmännen t. ex.

står r,edo att helt bryfa mecl den gamla prostituerado fnternationa-
1en. Sjalva Kautsky förklarade, att smekmånaden mellan bourgeoi-
sin och proleta iatet cj torde bli lång. Den präss och kontroll på
Paris, .ru.o-'Branting pratacle båistora oril, krymper från en box-
bandske ihop till en liten silkesvante, avtagen i fö,rru,mmet på Ver-
sailles' slott.
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Om klasskct+npen hötd,e man ej mycket i. Bern. Den drunknad.e
i onskilda raclikalers anförantlen. Men så mycket vissare kan man
va.ra, att dsssa, 

- 
en Adler, en Loriot m. fl., som gått till Bern för

att få ett ankiagarforum inför värcler och misslyckats -_ nu kom-
mer att e,fter vunnen klarhet bryta med llenclerson-Scheidemann-
Brantings internationn,l. Och vad som är av avgöranile .vlkt,: tnas-
sorna tror inte iängre på d.en. De är red.an 

- 
i Zimmerwalds, i bol-

sjevism,ens, i Spartacus' tecken 
- 

mitt uppe i klasskampen; i färd
mccl att fullborcla proletariatets stora, fräisargärning i historien. De
har nu, efter borgfredssocialismens sjäIvavsitijanden i Bern, lättare
all. välia på de två v:igarna: regeringsslaveri cller klasskamp, re-
lc'rmism (: kontrarevolution) eller revolution. Det är intet tvivel
om, hur valet kommer att utfalla. Svaret brinner redan runt Eu-
ropa allt klarare i den vä1diga revolutionsvår Äom stunilar, och utan
vilken tillvaron vore hopplös.

Och om iin det ra{ikala Zi,mm,erwald, om än den revolutionära
handlingens International på grund av bristande hovrelationer ännu
ej kan håila en fulltalig internationell hon{eren,s, så står den dock
samman ändå och på ei,t sätt som är förm,er än allt konferensprat, i
stolt hcrnd,ling, sä sorn Karl Liebknechts och Rosa Luxemburgs
Rote tr'ahne skriver i sin komm,entar till Bern:

"Icke där ledarna köpslår om orrl i kommissioner, men där prolstärer-
na modigt bjuder fienrlen bröstet och dör eller segrar - clär är Interna-
tionalen. Där, varest -- som i Tysklancl och Rysslantl - kampen har bör-
jat, där uppsttir Internationalen och ska från dag till dag socialismen er-
övras. Proletariatets befrielse kan - det är det orcl vi alltjämt måsto
säga rr1la proletärer - endast vnra proletärernas eget värk. - Revoiutio-
nen ska de (socia.lpntrioterna) icke kunna håmma. Varje timma tränger
på, varje cl:rg tlriver framåt. Varje hungrande manar, varje clötl klagar.
Och där kapitalismen endast kan vinna kraft ur antalet av sina gevär,
socialpatrioterna, ul sina resolutioner.s va.ssviskningar, där vinner proletä-
ren mod och styrka av medvetandet, att han är kallad att åter skånka
mänskligheten människoanlete, att hans och hans bröilers lycka och fram-
ticl beror av hans seger. !'laggan, va,runder han kämpar, är röd och .därpå

står skrivet:
Proletärer i aila land, Iörena er!"
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Bernkonlerensen bealömd ar.i {wå delfagare.
Den 13 Jebruari höll ministerprci:ident Kurt iiisner på ett mnss-

möte i Miinchen föredrag om Rern-korrferensen. Illn kom därvid särskilt
in på ilen viktiga, av konferensen Lehaudlade frågan om "cliktatur eller de-
mokrati" och gav där följantle uripl.\'sningar, som låLer helt annorlund.a än
den fram.stäIlning man fått ttll livs i svenskå högersocialistiska piässen:

"Konferensen var betr'äflrrde bo]sjevismen enig i att låta anklagel-
serna falla, me.cl unclantag :rv de ryssar från andra riktninga,r soln kommit
ti1lstädes. Alla fordrade, att eu iaternationell kommission skulle resa till
Ryssland. Majoriteten viIle icke utclöma bolsjevismen."

I Zntich har den bekante franske socialisten Charles Rappo-
p o r t, författare till bl. a. clen berömda boken om Jaurös, hållit föredrag
om Bern-konferensen, varviil han beträffande tless behandiing av territo-
rialfrågorna yttracle: "Ilela frågestäilningen hos konferensen, som fram-
för aIIt sökte konstatera, vem Bom var den värsta blanil nationalisterna,
måste ge den en.osocialistisk karaktär. Det var ingen internationell kon-
ferens utan en konferens av na,tionaliteter, där nationalitetsfrågan spel,ade
en icke ringa roll."

Beträfiande behancllingen av bolrsjevismen hade man, ;.'ttra,cle vidare
Rappoport, ej intresserat sig för hur världskriget skulte hämnas och pro-
lelariatet komma till makten utan råd.slagit om: hur kan vi bäst bekämpa
revolutionen och straffa bolsjevikerna? 'Ial. var inte i allt enig rned bol-
sjevikerna, men deras revolution är nu ett faktum av första orrlningen.
Det är första gången ett parti som regering häller vad rlet lovat sorn op-
position. Ryska revolutionen är nu ett historiskt,faktum, och det är den
största förbrytelse att rådslå om, hur man på bästa sätt må slå ned den.

Om konferensen stått på höjd meil ticlen, hade den måste stälta frå-
gan ej så: demokrati eller iliktatur? utan: borgerlig diktatur eller prole-
tärisk? Ty en verklig demokrat\ finns ej just nu. Mensjevikerna hade
förklarat, att ryska folket ännu lpj vore moget för socialismen. Ja, crrn

man med mogenhet menar förmåjan att läsa ile fördummande borgartictr-
ningarna, då l<an ryska folket inte kallas moget- Men menar man därmed
det sociala sinet, förmågan av uppoffring, då måste maa ge detta folk
fullt mogenhetsbetyg.

Tal. slutade rned, a.tt proletariatet måste använtla tillståndet nu efter
kriget tiII att genomföra socialismen. Detta sker genom hänsynslös klass-
kamp, icke genom medarbete av borgarklassen. Vad vi nu har att görå
är motsatsen ti1l vatl Bern-konferense har glort. Konferensen lär oss vad
vi icke bör göra. Vi vill så mycket som möjligt lörbättra för oss vårt
lägo inom det kapitalistiska fängelset men vår huvud.strävan måste vara
att komma ut ur detta fängelse. Icke genom småreformer utan 'genom att,
bryta upp dörrarna och gå ut i ljuset. Enda.st som självstänrlig klass,
icke genom medarbete av borgerliga skall vi nå "fram till socialismen.
Slutmålstaktik i propagandan, revolutionstaktik i hanillingen, det vare
vår paroll!



1919

DEN VERKLIGA INTERNATIONALEN
EN KOMMUNISTISK VÄRLDSKONGRESS I MOSK.VA

Den i Moskva i februari avhår'ian första kommunistiskavärld.skongres'sen, o_m vilken "zimmerwata"" oå.iu 
"'"ärJå rr.urrlämna vidare meddelande,.foregicks u" tof;u"aä"i"bj;ä:'som isin egenskap av betydersfulrt hirto.iski attstycte lä'r,å*li' prrt.i vår tidskrift:

Kamrater!
undertecknade partier och organisationer anser det vara absolutnödvändigt a,tt sammankaira den nya revoruti."n.-i"t"åtiå"rrä"o" ror-sta kongress' under kriget och revorutionen brev clet omsiirer krart, atticke blott de gamla sociaiistiska och sociardemokratiska p,artierna gjortbankrutt och rued rlem den Andra Internationaren, samt att de merian-stående elementen av den gamla socialdemokratin (den s. k. ,,centern,,)

var oförmögna tilr aktiv, revorutionär verksamhet; utan också att re.dannu alldeles tydligt rronturerna dras upp tit den verkligt ,"ool,riiona"uInternationalen. Världsrevolutionens gigantiska, snabba !aog, uo; r*r".nya och nya problem; faran för att dlnna revolution 
"kan"'strypa,s 

avför'bund mellan de kapitaristiska sta"terna, som mot revolutionen underhycklande paroller organiserar ett "r'otkens förbund,,; sociar.förrädarna,sförsök att samla,s och efter att ha givit varan.ra ,,amnesti,, till sinaregeringars och sin bourgeoisis hjälp ännu en gång gå till att beclraarbet'arklassens och slutrigen det våidiga anropandet .av revorutionärerfarenhet och internatio'alisering av h"eia revorutionens gång förmåross att taga initiativ 
Jtll "* på dagordningens uppstäila frågan om attsammankalla de revorutionära proietärpariierna till en internationerlkongress.

I. Mål ,och taktik.
Enligt vär åsikt bör den nyu Jnternationalen IoLas på erkännanderav följande principer, som vi här framställer såsom plattform och vilkautarbetats med redning av "spartacus-förbundets,, i rysklancr och detkommunistiska (bolsjeviksrna) partiets i Rysslantls program.
1. Den uuvaranile perio.den är förstörelsens och kraschens epok förhela världens kapitaristiska system och koÅer jämväl att vara tit tyaigmeil en katastrof för hera den europeiska kurturen, om icke kapitalismenmed alla sina olösliga motsägelser bh, fOriotun.
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2. Irrolet:r.riatets rippgift måste nu våra att utan dröjsmål erövre
ura,kten. -{tt erövra makten betyder ått förstöra bourgeoisiens statsap-
parat och organisera en. ny proletarisk statsapp,arat.

3. l)enna nya apparat för naktens utövning bör förverkliga den
a.rbetancle klasseirs diktatur (och på vissa orter ilärjämte halvproleta,-
riatets p.å lanilsbygden, d. v. s. bondeproletariatets), det är: beslå i ett sy-
sternatiskt undertryckande al' de exploaterande klasserna och utgörå ett
rne,ilel till att expropriera dem. Ingen faisk, bongeriig demokrati -denl;l bedrägligLr form för finansoiigarkiens herradöme - rned sin blott
formella järnlikhet, utan en proletärisk demokra,fi med dess möjlighet
att förvcrkliga, friheten för tle trrbetanile massorna, ingen parlamcnta-
rism utan de.ss mas.sors självstyr'ölse genom av elem valda orgal; ingen
kapitalistisk byråkrati, utan styrelseorgan, som upprättats åv massornå
själva, genom att tlessa verkligen cleltar i landets styrelse och clet socia-
listiska nydaningsarbetet -- sådan bör typen för den proletära staten
vårA. Råclsnr,akten eller annan likartad ,styrelse-org,anisation år dess
konkreta form.

4. Froletarintets diktrrtur bör vrra hävstången till oförilröjlig ex-
proprierirrg av kapitalet och upphävando av den priva,ta äganderätten
till produhtionsmedlen, genom att göra dem till allmän folkegendom.
Socialiseringen (i betydelse rv att upphäva privategenclomen och göra
den ti1l den proletärir statens egendom som socialistiskt förvaltas nv
arbetarhlassen), socialiseringen av storindustrien och av rlensamrna or-
ganiserade centra jämte bankerna, kon{isheringen av tlen kapitalistiska
jordbrrk,sproduktioneu, monopoliseringen å,v storhancleln, socialiseringen
av tie väldiga byggnaderna i städerna och på ianclet; upprättantlet av
arbeta.rnrs regering och de ekonomiska funktionärernas koncentrerrng
i händerna på de.n proletära diktaturens organ - är dagens våsentligaste
rrppgi [ter.

ir. Iför nlt sliyclda den socialistiska revolutionen, för att för,svara
den mot yttre och inre fiender, för ntt bistå andra iänders kämpancle
proletariat o. s. v. är det nörh'ändigt att fullstänaligt avväpna bourgeoi-
sien och dess agenter och att .allmän1 beväpna proletariatet.

6. Världsiäget kräver omeaielbårt den bästa möjliga kontakt mel-
inn de skilda rvilelningarna ;rv det revolutionära proletariatet och tlen
full,stäniligaste sa'mmanslutning irv alla d.e läntLer i vilka revolutionen
redan segrat

1. Den viktigaste rnetoclen är proleLeriatets rnassakfion ånda till
r'äpnad knmp mot l<'rpitalets statsmakt.

IL Förhållandet till de "socialistiska partierna.

B. Den garnla Internationaien har splittrats i trentre huvudgrup-
per: cle uppenbar:a 6ocial-chauvinistema, ,som under hela det imperia-
listiska kriget 1914-1918 unilerstödde sin tourgeoisi och övertog rollen
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åi' den mell.anfolkliga arbetarrevolutionens bö,dlar; "centern,', som vars
teoretiska ledare Kautsky uppträder och vilken inom sig sluter i all-
mänhet vacklande elem,ent, som är oförmögna att följa några som helst
bestämcla linjer, utan etundom uppträder rent av förräc1"iskt; samt till
sist derr vänstr';r revolutionär.a flygeln.

9. Betråffande socialchauvirrist,erna, som överallt och i synnerhet
vid de rnest kritiska tillfällen upptråcler med vapen i halcl mot den pro-
Ietära revolutionen. kan man blott tänk:r pa skoningslös kamp mot denr.
Mot ''oentern" 

- eo såilan taktik, som går ut på att skilja de mest revo-
Iutionära elern'enten {rån densamrne, genom a,tt obalmliärtigt kritisera
den och avslöja led.arna. Avgjort nödvändigt är att organisationerna på
eit visst utvecklingsstadium hå1ler sig skilda från centern.

10. Nödvändigt är att förena sig med. cie elemcnt av arbetarnas
revolutionära, rörelse, vilka lidigare icke slutit till det socialistiska par-
tiet, men nu he t och fullt står på den proleLära ,iliktaturens sida i tlen
form som den fått i råclsmakten. såclana är i främsta rumrnet arbetar-
rörelsens syndikalistiska element.

11. Slutiigen är det nöilvändigt att taga m,ed cle proletära grup-
per och organisationer, vilka, även om d_e icke öppet anslutit sig iill
vänstern, tilI den revolutionära strömningen, likväl i ein utvecklirig
visat tendenser i denna riktning.

12. Konkret .sagt går r'årt lörslag ut på att i kongr.essen må taga
del replesenbanter för töljande partier, grupper och strömningar (berät-
tigade tilI fullständigt merllemskap i den Tredje Inl,ernationalen kom-
mer alt varn. varje helt pårii, som står på ,cless grundval) :

1. Spartacus-förbunclet (Tyskland), 2. Kommunistiska partiet (ho,lsje-
vikerna, Ryssland). , 3. Kommunietiska partiet i 'Iyska österrike. 4.
Salnm,l illUgcru. l-,. Sammr i Polen. fi. Srmma i trinl.rnd. Z. Samma i
Estl:r.'cl. B. Samm:r i Lettla'd. 9. Samm.a i Litauen. 10. S,amma .i Vit-
ryssland. 11. Sa,mma i Ukrajna. 12. De revolutionära elementen inom
den tjeckisl:a socialdemokratien. 1,3. Buigariens socialdemokratiska parti
(de trånghjårtade). 14. Rumäniens soc.-dgm. parti. 15. Vänstern inom
serbiens socialistiska parti. 16. sverges Jocialdemokra.tiska väns;terparti.
17. Norges soc. arbetareparti. 18. Danm.arks soc. arbetareparti. 1g. Irol-
l.ands kommunistiska parti. 20. De revolutionära elementen inom Bel-
giens arbeta.reparti. 21 oc]o 22. Grupper. och organisationer inom Fra.nk-
rikes socialistiska och synciikalistiska rör,elser, i huvud,sak solidariska
merl Loriot. 23. vänster.socialdenrokr,ater i schweiz. 24. Italieng so,cia-
listiska parti. 25. vänsterelernenten inom spaniens social. parti. 26. vän-
sterelernenten inom Portuga.ls socialist. parti. 27. Britanniens soc. parti
(i syn'erhet anhängarna till Mac L,eans riktning). 28. socialistiska
arbetarpartiet (s. L. P.) i /England. . 29. I. w. w. (rndustrial worl<ers
of the worful) i Englan'd. 30. L w. of Groat Britain. 31. rle revolutionära
elementen inom Irland,s arbetareorganisationer. 83. social Labor party
of America (S. L. P.). 34. Vänsterelementen inom Socialist p,afty
of America (S. P., i sy*uerhet tlen riktning, som företråcles av Debs
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och socia,listiska propagandaförbunilet). gb. I. W. W. oJ Amerioa) 86.
I. W. W. of Australia. 3?. IMorkers International'Industrial Union (W.
I. I. U., i\merika). 38. Sociaiistiska, grupperna i Tokio och yåkohama
(företrädd.a av Katayama). 39. socialistiska ungdomsinternationalen.

13. Den tredje Interna\ionalens bas har utformats så, att i skilda
delar av Europa reilan bildats grupper och organisationer av liktåin-
kancle, som ansluter ,sig ti1] samma program .sa.mt i stort sett följer sam_
ma taktisl<a metorler. Detta gäller rämst spartakisterna i Tyskla.nd och
de kommunistiska partierna i många anilra länder.

74. Kongressen bör ge upphov till ett gemensamt kamp-organ, som
utgör ott ständigt förenande band och planmässigt lecler rörelsen, ett
centrum föl den kommunistiska Internationaien, som underorilnar rörel-
relsens intressen i varje enskilt land under revolutionens gemensammå,
intressen efter intern'ationella mått. De konkreta formerna Iör organisa-
tion, representation, o. s. v. utarbe,tas på kongressen.

15. Kongre,ssen bör .anta namnet "Den kommunstiska Internatio_
nalens första kongress", som vars sektioner de skilda partierna står.
Rerlan Marx och Engels ansåg benåmningen 'lsocialdemokrat" teoretiskt
oriktig. Den socialclemokratiska "Internationalens" skymfliga bankrutt
kräver boskillnad även i ,iletta avseende. och ,clessutom bilclas reilan clen
stora rörelsens kärna av en mängd partier, som antagit kommunismens
namn.

Mecl anleclning av ovanstående föreslår vi, att ,aila broder-partier
och organisationer på 'dagordningen upptar frågan om sarmnankallan-
det av en internationell kommunistisk kongress.

Meal kamrathälsning:

1. Centralkommitt6n {ör Ryssl,anils 2.
Kommunistiska parti.

(Lenin, Trotsky.)

3. Utrike,sbyrån för Ungerns Kom- 4.

munistiska parti.
(Rudojanski.)

5. Ryska byrån för Lettiska Kommu- 6.
nistiska Partiets Centralkommitt6.

(Rosin.)

7. Verkstäl]ande komrnitt6n för de 8.
revolutionära BaIkan-sociald.e-

mokraternas Federation.
(Rrkowsky.)

Utrikesbyrån {ör Folens Kommu-
nistiska Arbetareparti.

(I(arski.)

Utrikesbyrån för Tysk-österriki-
si<a Kommunistiska Partiet.

(Dudo.)

Centralkommittön för Finlanils
Kommunistiska Pa,rti.

(Sirola.)

För Sociali,st Labor Party of
Ämerica.

(Reinstein.)
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Die Rote Fahnes vinjeti.

Det ligger en stor och vacker symbolik över d.et namn, med vil-
ket den socialismens revolutionära och internationeila id6er trogna
riktningen inom 'den tyska ,s,ocialdemokratin tog upp kampen moi
kriget och imp,erialismen. Spartacus, den intelligente, cljärve, kun-
nige slaven, so.m leilde sina undertryckta klassbröder,s uppror mot
iiet romerska världsvåldets makthavare 

- 
var icke just den tappra,

hjaltemodiga skaran av tyska socialistiska re,volutionärer uniler
Karl Liebknechts ledni'g kritt av hans kott och ande av hans
ande? spart.cus 

- det betyder det antika proletariatets heroiska
frigöreIseka,mp, dlet väldigaste och miiktigaste slavup'pror, som forn-
tiden bevittnade. spartacus, ilet var ett härligt {unnet namn för
ilen rörelse, som ur d.et omätliga eländ,e, dit det imperialistiska
kriget störtat de tyska arbetaremassorna, reste re'olten,s fana och
med dodsfO'ahtancle mod gick till sforms m.t det m,o,ilärna Rom:
värlciskapitalismen och världsmilitarismen. så uppstod från de
döda den för 2,000 år sedan kors{äste slavleilaren, och hans namn
blev åter en fackla och en stridsfanfar för millioner {ör frihet och
rätt käm.panile trälar, en symbol för den rev'olutionära kampen.
för den obr;jliga proletära energin, för den ideala, hängivenrreten
för socialis'iens mål. frir allt sonr intill döclen är förhailigt för
det kapitalistiska samhället.
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När den tyska sociaidernokratin begick sitt mecl evig van-
ära höljda förräcieri mot fnterna,tionalen, i ciet pa.rtiet den 4 au-
gusti 1914 beviljade medel till kriget, samma dag blev Spartacus-
rörelsens födelsestunii. Den oerhörila andliga och politiska bank-
ruft för clen tyska sociald.emokratin, som utm5rnands i kre,ditbe-
r,ijlningen, framkallade omeclelbart en stark reaktion från en
målmeclvet cn m inoritets sid a, som tagit de socialistiska f ör-
piiktelserrna på a1lvar. Reclan {å dagar e{ter riksclagsgruppens
ska;mlöst fcga kniåfall för kais,er och militarismen utgick clen {ör-
sta c,fifentliga plotesten härernct. undertecknac'l av Ilarl trriebknocirt,
Rosa l"uxemburg. Franz Mehring och Klara Zetkin - eu fyr-
väppiing av den tyska ,socia,ldemokratins största och bä,sta namn
efter Bebcls döcl. I)et var cL-rn första ljusstrålen från ett lanrl. som
plc;tsllgt sänkts i mörkcr. Den tänLle en hoppets gnista ]ros alla
ilc.m, vilka clen 4 augusti trä,ffat som ett ilrå,psiag. Ä.nnu fanns
det socialister i Tyskiandl

Det var från tlenna. lilla Spartacusgrrlpp, som den snart bör-
jacle kalla sig, som motstånclet mot det officiella partiets borg-
fredspolitik och aktionen mot kriget organiserailes. f riksrlagen, r1är'

Liebihnecht och Rtihle längo var de enda kreditvägrarna, i tidskrif-
ten Die Internati,onale, i Rosa Luxernburgs "Junius"-brosch;'r, i
Spartacus-flygblad, på partimöten och unclerjordiskt - med alla
medel sökte Spartacus mitt un-der bolägringstiilståndets och sabel-
diktaturens o,erhörda svårigheter rycka uplr ma,ssorna, till insikt
om br,o,ttsligheten i Scheidemännens lolitik och tända hos riem
den r,evolutionära idealismens låga.

Forfoljelserna liaglad e sjäh,-,faiiet över 'ile fräe"ka borgfreds-
störalna. Karl Liebknec.ht clömdes til'l fyrårigt tukhus, Rosa
Luxemburg, Mehring oeh ctaligri andra insattes på obestämd tid
i förvaringshäkte -- tusentals spartakister fyllcie de tyska fän-
gelserna ocli tusenilen anclra skickäcles av myndigheterna,, vilka
hO11 en noggrann utkik över alla,,oppositionelia element, till fronten.
Men ingentine halp. Även om blott en fOrblev 'fri samla.cle sig
-*karan på, nytt cch clel; unclerjordiska mullvailsarbetet gick viclare.
som'en dag skulle komma 'den tyska imperialisrnens st,olta bygg-
nad att brakande störta samman.

Lika. konsekvent som modig var ilen spartakistiska protia-
gantlan. l{eclan rle "oavhängiga" socialisterna i två hela år efter
krigsutbrottet. hängde fast vid Sch'eidemännen och först efter mye-
ken tvekan och vånda skilde sig från dessa Judas' efterföljare.
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utan att dock våga taga steget fuilt ut och öwerge den enbart-
parlamentariska vägens illusioner, så byggdc Spartacus-rörelsen
på den nya, revolutionära talktiken: ,ile utomparlamentariskå, rnrass-
aktj.oncrna. Den fc;rfoil aldrig tiil den bekvåma p,essimism, som
känneteokna,de de oavhängiga över cle "tröga, tyska. massorna", som
sac'les vara omöjliga at* få i rörelse 

- 
ett talesätt, som blott var en

billig förevänd.ning för deras egen inriolens. Sp,a1{,nsrls kände ingeu
tvekan, in,gen trötthet, ingen besvikenhet. Med r.n'tro, en energi.
en entusiasm, soritr kunde försätta b,erg, icke blo,tt höll clen ut i
kampen utan skärpte den, målmedvetet och systematiskt, dag ftir
dag, icke ett ögonblick tvivlande på, att revolution.n shuile kc,nrr'a.

Och ,clen kom 
- 

den 9 nov,tmber 1g18. Plötsligt. oförmärkt.
nästan som en tjuv om natte'. rngen hann observera clen värrcrs-
historiska händelsen {örrån iien redan var skedd. Så mognade
låg de objektiva f<;rhållanclena,, så förberedd var den psykologiska
dispo,sitionen blancl mass'rna f ör vad sorn mås,te sk,e. Spartacus
agitation haile varit et-t viktigt led i skapandet av revolutionens
andliga förutsättningar. Men tiden var ännu icke inne for att
spartacus sjäiv sk'LrIIe stå som segrare. Den första tyska revor*-
tionen ble.v, liksom clen {örsta ryska, blott en fr,amstöt mot kapi-
talismens utanuer'l;: clen politiska {örfattningen. Men det vilr rner
till än en borgerlig demokrati ,för att genomföra sociarismrrn. Det
skulle snart en bitter erfarenhet lära även ilen tyska arb,etarc-
klassen, som trots sin revolution och den högersocialistiska.-demo-
kratiska regimen såg sig prisgiven å,t samma eliinde, samma utsug_
ning, samm,a förtryck som förut. Yad som 'behövdes var just va,cl
Spartacus propagerat: en soci,al rev'olution. Och den är nu i snabbt
antågan'de. va'rl inga teorier kunnat lära clet tyska proretaria,tet
det har fyra månaders re.gering av Ebert-Scheiclemann övertygat
den om. Arbetarerevolutionen är på marsch. Sparta.c,us clag bryt,er
in över Tvshland.

1T.

Vad är nu Sparta.cus'. elier so,m d,enna rörelff heter ser1an clen

'id årsski-ftet även formellt lost sig från de ra'hiingiga och billat
sitt eget parti, Tysklancls kommunistiska p,a,rtis program? Det
råder långt in i våra egna. kretsar mycket dimmiga förestållnin-
gar om ilen saken och ett klarlagga,ndc härav på grunclval av
partiets olficiella beslut samt uttalanden av ledancle persone,r och
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partiets huvudorgan "Die Rothe Fa.hne" kan därför vara väl mo.-

tivera,t.
Spartacus pro,gram är liksom clen ryska bolsjevismen ingel.-

ting anna.t än socialism __ socialism såclan den förkunnades för ?i)
år seilan av Karl Marx och Friedrich Engels, ej sådan som för-
rädarsocialisterna omskapat den tiII under världshriget. Slrarta-
kismen utgår ifrån, att blott proletariatets värklsrev'l'.ii.iol ocir
socialismens omedeltrara genomförande kan bririga ordning i det
kaos, världskriget skapat, ,kan skaffa alla, a rbete och brörl, kan
göra ett slut på folkens ömsesidiga sönderslitanile av varanclra,
ka.n bringa åt den sargade mänskligheten {'-reti, trihet och sann
kultur. Arbetsmedlen måste upphöra att vara, monopcl för en sär-
skild, klass, måste bli allas gemensamhr:tsegend.om. Inga utsugare
och inga utsugua mer! Pr.oduktionens reglering och prod.ukternas
f'ördeining i det helas intresse! Avsi';affandet av såväl clet nu-
varande produktionssättet, utstgningen och rofferi,et som a,v den
nuvaranile hanileln, som blott är bedrägeri. I stallet för arbets-
givare och cleras löneslavar: fria arbetskamrater. En människo-
vårdig tillvaro för en var, s.,m t'yller sina plikter mot samhället.

Men socialismön, så 1är Sp,artacus, kan tcke d,ekreteras fram
genom beslut i et'r, parlanrent eller a.v anilra myndigheter. Den
väldiga ombyggnail av staten och clen fullständiga omläggning a"v

samhällets ckonomiska ocir sociala grundvalar, som socialismen in-
neb,är, kan blott genonrföras av folkmassorna själva gencm ,eget

arbtle, egen aktivitet. Det socialistiska samhäIlets väsen består
just cläri. att den stora arbetande massan upphör att vara en rege-
racl massa och i staliet sjä1v lever h'ela det politiska och ekono-
misha livet och loder det i medveten fri självbestämmelse.

Därför måste det borgerliga klassherraväIdets organ: parla-
ment, st,ailsfullmäktige och liknand,e institutioner från statens topp
ända necl fill ,minsta by ,ersättas av proletariatets klassorgan: ar-
betare- ocli soldatråden, vilka bilclar den politiska basen för den
nya sta.tsmakten, d. v. s. för proletariatets diktatur)

Arbetare- och soid.atråclen, d,et var revolutionens skapelse efter
det ryska mönstret. Det var den socialistiska proletärc'lemokratin
i motsättning till den borgerliga parlamentsd.emokratin. Nä,r den
proviscriska r,evclutionära regeringen Ebert-Ha.ase o{ter b,eslut av
den o,klara rådskongressen, där Sch,eidemännen var i majoritet, in-
kallade en konstitueranile tysk nationalförsa,mling p,å den allmän-
na rösträttens gmnr1, så bekampade Spartacus denna åtgärd som
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ko'trarevolutionär 
- 

erfarenheten har givit kommunisterna rätt.
På kongressen vid nyåret förekom en intressant debatt om, huru-
vida man skulle deltaga i valet till nationalförsamringen eller inte.
Naturligtvis var alla ense om, att btott på rådssyJemets grund
var en vidare revolutionär utveckring till socialism möjlig, erler

- 
som inleclaren, dr Leai, uttryckt,e sig: "proletariatets 

'ag kan
blott gå över nationalförsamlingens rik". Men såväl han som
Lietrknecht och Rosa Tiuxemlr'rg förorcrade likväl deltagande i
valen ur taktiska och agitatoriska synpunkter. Levi hanvisade
till, att även i Ryssland bolsjevikerna dertagit i varen och först
när situationen blev sådan, att konstituanten faktiskt betecknade
en övervunnen stå'dpunkt, hade man sprängt den. Rosa, Luxem-
burg lade härtill den anmärkningen, att när den ryska natio-
nalförsamlingen bortjagades av bolsjevikerna, ha,cle d.ssa ,edan
fegeringsmakten i sina händer, och det ryska, proletariatet hade
bakom sig en lång epok av revolutionära strider meclan
det tyska proletariatet ännu befann sig i revorutionens borjan.
rlennes stånd.punkt sa,mmanfattades så: "Huvud.aktionen föres på
gatan' Den skall överallt komma att här,ska och triumfera. Men
vi vill unclerstödja ilenna ka,mp även genom nationalförsamlingens
tribun." Riihle och anclra företrädile clen meningen, att dertagan-
rlet i valen blott skulle blamera och skada partiet. Det skulle ut-
läggas som ett erkänn,anile av nationalförsamlingen. Dert, skulle
skapa förvirring inom det revolutionära proretariatets leder och
köra in revol'tionen från gatan i pratstugan. Bl.ott en uppgift
kan det finnas {'ör oss, sade Riihle: stärkandet av arbetare- och
soldatråclens makt. Denna riktning segrade på kongressen mecl
62 röster mot 23. Från den borgerliga humbugsdemlkratin har
således spartacus tagit b,estämt och klart avstånrl ända till full_
komlig bojkott. \rationalförsa,mlingen blev också, precis som kom_
rnunisterna förutsagt, en kontrarevolutionär församring, som på
håret liknade den gamla riksdagen och vars lösen va"rit: tilrbaka.
Tillbaka till dcn gamla sociala trri,trd.o,men, tillbaka, unil,er militaris-
nen, .nder imperialism,en, uniler den gaml,a statsregimen, till_
traka, tillbakal Ddn bittra erfarenheten härav var noävandig fr;r
de stora arbetarmassornas {lertal, innan de skulle vakna oÅ o"
sina iilusioner 0m den parramentariska vägens framkomligrrui til
socialismen. Men d,en erfarenheten har kommit ,fort nog. Redani dag, .n månail efter konstituantens sammanträde,,kan man spåra
e' fullkomlig omsvängning inom den t;zska arbetarevärlden i fråga
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om aless tro på nationalförsamlingen. Tanken på dess ersättande
m'eil arbetare- och soldatrådens representation, eller i varje fra"lr
maktens deining dem emellan, har redan trängt långt io i ä.,,r"r,
majoritetssocialisternas 1ed.er,

spartacus har emellertid ardrig propagerat någon proretår
minoritetsdihtatur eller velat genom en kupp bemaktiga sig stats-
makten. Det erkånner ioke den borgerliga demokra,tin, det ir sant.
sorn nyss påvisats. Ty clet ligger ett politiskt bedrägeri, ingen-
ting annat, i iien pariamentariska tilistäIlningen, n,är lön-eslavar
och kapitalister, lantproleårer och godsägare sitter tillsammans i
en riksdag för att gemensamt deba.ttera och ,avgöra sina angelä_
genheter. Det år ett livsintresse för proletariatet att icke tilterkän_
na utsugarna, förtryckarna och bedragarna någon politisk med,
trestämmanderätt, när det gäller att avskaffa krass-samhäIet, på
vilket dessa kategoriers makt och priviregier vi)ar. M.,, d"o pr,,
letära diktaturen måste vara en majoritots-,. ingen minoritetsdik-
tatur. Bakom clen måste stå de arbetande massornas stora ,fr,crta,i.
Detta är just spartacusförbundets stanilpunkt. Det heter 

'ttryck-ligen i iless program:

'lsparta.cusförbundet är inget p.arti, som vilr nå till makten överelier trots arbetarnas massa. spartacusförbundet är .blott .den mårmeil-
vetna deien av proletariatet, som för varje steg hänvisar arbetarkra.ssentill dess historiska uppgifter, eom vid varje särskilt stadium åv revo_
lutionen företräiler clet socialistiska slutmålet och i alla nationella frå-gor .den proletäriska världsrevolutionens intressen."

"spartacusförbunrret skalr ardrig annorlunda övertaga regerings-
makten ii,' genom den klara otvetycriga viljan ,hos den stora mairitetenav de proletärisl<a måssorna i hela Tyskland, aldrig annorlunäa :in ikraft av deras meclvetna ansrutning till spartacusforbundets synpunkter,
mål ooh kampmetoder."

r överensstii,mmelse med. detta program förklarar också pa,r-
tiets huvuilorgan "Die Roth'e Fahne" i en poremik med "vor-
wärts" uttryckligen: "Vi är emot kuppe1," - - "Så länge prole_
tariatet som klass ännu icke visar vilja att gripa till diktatur
skulle vi i försöket från enskilda framskridna centrers sida, att
gripa till makten se kupper. Från 'sådana avråiler vi och vi kan
tryggt säga: disciplinen hos våra anhängare, revolutionens bärare,
har bevarat sig så förträfI1ig, ,den g,emensamma andliga gnndvalen
så stark, att vi känner intet fall av betydenhet, i vilkJ våra an-
hängare brutit mot clenna vår taktik."

De exempel på en skenbar motsats, som ma,n kanske hänvisa,r
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till: Berlin, Bremen :. fl., bevisar ingenting. I)en s. k. Spartacus-veokan i Berlin,-som borjade meil den oavhängige .."iuh.;.;;i;;_horns avskeclanclc_från polispresidentposten och sruta,de rnecr defasaväckande morden på Karl Liebknecht och Rosa Luxemb,urg,var en av regeringen framprovoeera.d försvarskamp från de revo_lutionåra arbetarnas sida mot Ebert-scheidemanns försök att från-röva dem en 'v revolu-tionens vinningar: behärskancret av polis-presidiet. Det gällde ioke alls uågot forsr;k av kommunisl,erna attmed våIdsmeder or'övra regeringsmakten. på samma sätt meil Rre-men' Regeringen föregav, att rivsmederstransport"rru hotud"* g._nom att trommunisterna var herrar clär. D*i ,ra, .o g.;o to*rr,som man tog till förevändning {"ör att skioka dit vita t;uo";;;arrangera bro*bad på arbetata. så h'ar det förhåtit ,rg a,ruomed övriga oruskrikna "kuppcr". Ja. vä*t, än så. Leipzigerl,,rks-
zeitung har ju ;t. o. m. ,a.vsröjat, }ur regeringen Brrert-scrrei,cler.ann
begagnat sig av provokatörer med upigift att på olika stä,Ilen ilandet organisera uppträrren, 

"ilku ,kuiie koorru *ru"ä *å 
"nr_nat ingripande och terroristiska metoder från ,eger;"Å^ *iau,så djupt har ilessa prostituerrarde arbetarförrna^r"-.;"'r"C. Denryska tsarismens avskyvärilaste metoder har återupplevat unrrerilen högersoc'ia.iiistiska regimen i revoruti,onuo. Ty.i.tuod-

J{ur ställer sig nu spartacus till frågan om r,ålclct och ter_
1.orn? 

'r 'den vulgära upp'fattningen gäiler givetvis dessa socia-lister som fråssare i blocl-och alrskons [rasligheter. r ,*ot ig],"t.nhar cle blott godkänt våldet s.m ett ytt.rrtu nödvärn. Medan ide borgerliga revorutionerna brodsutgjuterse, terroi och poritiska
mord var de uppåtstigande klasserourä_bärliga vapen, ,a U"tonu.spartacusförbundets program tvä,rtom, hur den proietära rev.ru-tionen f ör' sina mår icke behöver någon terror ocrr att den liataroch avskyr människomördandet. "Då behöu,er icke ,l"tt- k;;;-meclel, emedan den icke bekåmpar individer ut,an institutir_ln,or,
emedan den icke är något förvivrat försök av en minoritet attmed våld omdana värrden efter sina idea.r utan en aktion av fol-kets stora millionmassa att omsätta socialism.", Irlrtål;-.f.a 

" 
nod_vänclighet i handling."

Mc'n naturligl,vis är de tyska kommunisterr,u ick". na.iva rogatt tro, att kapitalisterna godvilligt skail uncrerkasta sig den so.ia-listiska orclningens genomförancre. alla härskande r.r"ri""'n""'r,' ;det sista meil s'egaste energi försvarat sina företräa.*ntiish.t"..
så kommer oekså' den moträrua kapitalistklassen, som iivertrriffar
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dem alla i brutalitet och neilrighet, abt göra. Den kommer att
sätta himmel och helvete i rörelse mot proletariatet, mobilisera

bönderna mot stä'clerna, de efterblivna arbetarela,gren mot ile socia-

listiska avantgarclena, anstift"a blodbad och med alla medel hindra

de socialistiska reformerna - 
hellre {örvandla hela lanclet tiil en

ry\ande ruinhög än frivilligt uppge löneslaveriet.

Mot ett såclant den borgerliga kontrarevolutionens våld måsie

- 
s[gs1 Spartacus' program - sättas proletariatets revolutionära

vå1ii, såvål so,m des,s målmedvetenhet, vaksamhet och stäncligt be-

redda aktivitet. Kontrarevolutionens hotande fara måste avvärjas

genom foltrrets beväpning och c1e härskande klassernas avväpning.

Ilela clet samlaile tyska proietariatets slutna front: sydtyskarnas
metl norcltyskatnas, städernas med lan'dsbygd.ens, arbetarnas med

solilaternas, den levande andiiga förbindelsen mellan clen tyska
revoLutionen och Internationalen, den tyska revolutionens vidgancle

ti11 värlclsrevolution - 
iletta allena förmår skapa den gr.anithå"rcla

grunil, på vilken framticlens byggnad skall upprättas. Kampen

om socialismen är det väIdigaste meclborgarkrig, som världshi-

storien skådat, och den proletära revolutionen måste skaffa sig

den nödvändiga rustningen för detta krig, 'den måste lära sig att

bruka cLen 
- 

till kamp och s,eger. En sådan rustning, hela den

politiska makten åt de arbetande fclkmassorna för genomföraniiet

av revolutionens uppgifter, år'proletariatets diktatur, sorn just där-

för också utgör den sanna ilemokratin.
I)etta är Spartactts' program. Som man finner och som v'i

i början sad.e, ingenting annat än Marx' och Engels förkunnelsc

1848, ingenting annat än den verkliga socialismen. Att morgon-

tlagen är dess i Tysklancl som i anclra iänder, därom kan intet

tvive.l råda. Helt enkelt därför, att det ges ingen annan lösning

på cle oerhörda sociala problem kapitalismen skapat och kriget

{ramställt i skärpt form. Proletariatet står i valet mellan att
till var;e pris kämpa socialismen till seger eller att gå under i
e1ände och slaveri. Komedin med nationalförsamlingen är redan

senomskådad, och clet högersocialistiska förräderiet har inga fikona-

Iöv längre att skyla sig me,d. Kampen går nu e'fter klara trinjer:

kontrarevol,ution eller arb.etaffevolution, nationalförsamling eller

rådsvälde, ile vitas ,cliktatur eller proletär diktatur. att ha givit
det f,ysiha pro etariatet klarhet och mod, idealitet och vilja i den

kampen, som måste sluta med dess seger - 
det förblir Spartacus'

ära och storhet.
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Vjktor Adler, den österrikiska socialdemokratins store gamle
man, gick ur tiden strax efter cleir tyska revolutionens utbrott-. Ett
stort och väldigt livsverk harle han rlå bakom sig. Fr;Ccl 1852 och
urspr.ungligen Iäkare till yrket blev han reiian på 18?0-ta1et över-
t-ygad._socialist, övergick till politiken och journalistiken, grunda-
ile Arbeiter zeitung i 'wien 

och ledde uncler 30 år clen östeirikiskå
'socialclemkratins öden. Även på cle internationcila kongresserna
spelade han en framstiienile rol1, merendels sorn rn,edlarö meilan
den radikala marxis.men och ilen moderata reformismen. Uniler
världskrigets första skeile framträdde han och hans parti tyvärr
som r,enodlade socialpatrioter, men sjönk dock aklrig så djupt som
Scheidemännen i Tyskland överhuvud stod det oiierrikiska par-
tiet un,der Adlers leclning alltid några streck tiil vänster om det
tyska broderpartiet.

En pännans och talarkonstens mästare, en socialistisk politiker
av stora mått, en iclealist av renaste vatten som för sitt parti off-
raile båcle sin förmögenhet och viil åtskilliga tillfallen sin frihet,
såilan var d.enne representant fOr c'tet nu gravlagda historiska tids*
skecle, r'ilket sammanföli med clen Andra Internationalen 

- 
också

tlen nu en övelvunnen ståndpunkt för tlet revolutionä,ra proleta-
riatet.

101
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V. Adler på dödsbädden.
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Def uita shräckväldet i Wilsons land.
I pratprofessorn lVilsons land rasar den fruktansvä,rdaste reaktion

mot alla, socialist,er, som vågar mot"siitta ,sig den chauvinistisha hetsen.
Så ingå"r i slutet av {ebruari ett telegr,am, att fem ledande sociaJistiska
kämpar ådömts -- 20 års fängelse vardera för "brott mot spionerilagen
och för det, de hållit trnfiinnclen och utsänt artiklar, ,som är ägnarle att
skapa insuborclinntion bland .flott,ans och hären.s manskap och lägga hin-
d,er i vägerr för rekryteringen". De av detta djävulska straff drabbacle är
Victor Berger, Mihvaukee Leaders redaktör och amerikanska pårlå-
mcntets ende socialist, Adolf Gernrer, Socialist Partys sekreterare,
J. Louis llngdahl, ledande partiredaktör, William Kruse, ung-
domsorEJ:rnet,s retlåkför. och Irwin St. John'llucker, partiets för-
lagschef. Domen har väckt oerhört r,a,seri bland alla arbetare oc,h heder-
ligil rnänniskor och torde mäktigt bid.ra att rovolutionera det Wilsonska
reu kt itrnslr nd et.

IJen som fällt den brottsliga rlonen över dessa, präktiga män (yilka
f. ö. veterligt ej är viilare radikala. utan - i varje fall de tre första -rätt nioderrta, :socialister) är samma ilomare Landis, som dömile gamle
Eugene l)ebs. Dennes 10 frs stra,ffarbete hni i dagarna faststållts av
U. S. A:s hög,sta domstoi.

Hemri Guilbeaux d6dsdömd!
Äveu i I'rankrike rasar en fmktansvärd re,aktion under bloilige Cle-

merrceau,q spira. Bi. a. komrner bucl, att vår r'ärlclsbekante tappre kamrat
I:{ enri Guil b e aux död,ealömts för förrnent "ianrlsförräderi", bestående
av revolutionär zimArer:waldsk,fredspropaganda. Domen kan lyckligtvis
ej bli annnt än cn,tlom på pappcret (in contumaciam), enär G. lyckats fly
till det fria Ryssl:rnd. Guilbeaux, en av ilet unga Frankrikes rnest lo-
vantle diktere, utgav under kriget ilen ypperliga tidskriften Dernain (Mor-
gonilagen) rnecl biclragf a.v Lenin, Rornain Rolland, Friedrich Adler och
lndra a.v rnänsklighotens ätl1aste andar. Han häktades i Schweiz i fjol
oclr sirmti'digt må,ste hans l,iclskrift upphöra. Vi hoppas, att han snart må
kuntril utge den på ny'tt Irån ett ur reaktionens klor genom proletariatets
rer.olut.ion befriat Frank.rike.

Schweiziska socialdemokratin på m#rsch å{ vänsfer.
Dc första d.agarnr av februari höll schweizis:ka arbeLarpartiet sin

extra kongre,ss {ör tvgörrndc rrv {rågan om sitl; deltagande i Bern-konfe-
rensen. Konglcs,sen följde rnerl stor majoritet - 238 röster mot 147 -- vår
kamrat i) I ri i t e n s radikalt avböjande ,stiillning. På grunil av result:rtet
avgick partiets mera moclerate ordföranrle G. Miitler. I hans ställe invaldes
i prrrtistvrelsen. Miilch och inom denna. uLsågs 'sedan till orrlf. Reinhard.

t
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CENERALSTREJKEN I SCH\TEIZ
Av A. J.SMÅlnN (S:t Callen)

I början av sistiid.ne november beredde sig arbetarna r Zitiel'.
att fira årsminnet av ryska, revolutionen. Ett stort festmöte för'-
bereddes, clär Platten och Paul Riiegg, fastän knappt tjuguårig en

av ungdom,srörelsens basta agitatorer, skulle tala. Vicl samma tiil
anlände fru Balabanoff från Ryssland. Inför dessa händelser for
skräck och bävan i de "bättre" stånilen. De vildaste rykten sattes i
omlopp och avtrycktes i borgarpressen, vilken i sin livliga inbill-
ning såg allt i röit.

?rovär.1iga p.ersoner, som behärskade ryska språket, '.'ille av
samtal melian ryssar i spårvagnen ha funnit, att det snart skulle
bryta löst. Socialjstern a t ZiÅoh, vilka i sitl, flertal är bolsjeviker.
hacle hemligen ibeslutat att efter mötet storma tyghuset, sätta
sig i besittning av vapen och tiilfångataga regeringen. För att un-
derlätta revolutionen hade "den där Balabanoff" medfiirt tio mil-
lioner francs. Det fordrades beslutsamhet för att omintetgöra om-
störtningsplanen och myndigheterna uppmanades att hanclla raskt.

Dc "handlacle" också, men ej som statsmän just. I(antonsre-
geringen tappaclt-. fullkomligt huvuclet, Utan ringaste bevis på
,"anningsenlighetcn av detta skvailer öv,erf lyttade den från rege-
ringshuset till ka-cernen, {örklarade sig r permanens och ställde sig
under militärens shyrld samt anhöIl i Bern om förstärkning. Dess
begäran villfors av förbundsrådet, som mobiliserade betydande
truppmassor för ändamålet.

T'orbittringen över de slyrandes huvuc{lösa tilttag var allmäu.
Mitt under spanska sjukans härjningar skulle man utsätta de ny-
kallacle för faran av ,smitta, stöcld bara på 1ösa, rykten utan att för-
viss.a sig orn verkliga {c;rhållandet. Den uniler sommaren ryktbar
vorilna Oltener-aktionskommittön, vilken på kongressen i Basel
några månadc,r förut erhållit nästan oinskränkt makt, anorilnaile
som protest mot mobiliseringen en tjugufyra timmars generalstrejk
avsetld att omfatta nitton av ile större industriorterna. Förbunds-
rridet. upprnuntrat av militär- och bondeförbund, svaraile meil i:r-



kallandet av hela reserven, så att ungefär en tredjedel av hela hären
ställdes uniler vaipen. vid fördeiningen stäIldes stadsborna att be-
vaka gränsen, medan soldaterna från rena bondekantoner förlades
till stäclerna f<;r att "upprätthålla ordningenr'. Nästan i intet land
är motsättningen mellan bönder och arbetare så stor som i schweiz,
och land.sortstrupperna skulle vid första tiufåre glacleligen hugga
in på de hatacle sossalna, det visste man. Man betjänade sig också
av språhförbistringen och skic.kade soldater {rån fransktalande kan-
toner till tyska sådana. De welska, som ile kallas, var nu gripna
av segeryran på anclra sidan gränsen, mer än någonsin beredcla att
röja uBp med les boches, som de kallar alia tysktalancle.

r zirich, där arbetarna i trots av förbudet sökte avhåila, mö-
tet' kom det tilI sammanstöt'ing med militären, varvid. en soldat
dödades. Enhälligt beslot man under intrycket härav strejkens
forsättande tills militären indragits, och aktionskommittdn, som
inte ville lämna Ziiricharbetarna i sticket, be,slutade strejk över
hela landet på bestämd tid. De två första dagarna var de strej-
kande obestridligen kampplatsens herrar.

Med sällspord hänförels,e ryckte massorna upp, inte bara i de
påtänkta stäilerna. ntan även på landet, i snart ,sagt varje indu-
strisamhälle. r städerna tågacle tusentals genom gatorna, f,vingande
köpmän och handlare att stänga. Hållningen var mönstergill och
oorilningar förekom blott clär drucken militar provoceraile-. rnga
tåg gick, inga borgeriiga tidningar utkom, varje ort var fullkom_
ligt hänvisad till sig själv, avskild från den övriga världen. De
inryckande måste hämtas meil automobiler, vilka var ,överlastaile
meil människor. Ätskilliga kom med häst, på cykel eller till fots.
svärjande ryckte bönderna in: "Förbannade bolsjeviker, de vill om-
sl'örta a1lt, ha åtta timmars arbets'dag medan vi knogar tretton, fjor-
ton. Nu måste vi lämna hus och hem för att hålla dem i styrr Är
det tacken för att vi i allmänhetens intresse odlat så mycket?" (av
od.lingen hade bönclerna sjä1va clen största nyttan, med oförskämcla
pris på mjOlh, smör, potatis m. m.)

allehanda rykten var i omlopp och för ilen som likt skrivaren
av denna uppsats vistades på landsbygden, var det rent olicuigt
oirl man i en diskussion tog de strejkande i försvar. I'De djäv1a ut-
länningarna bär den största skulden, de har förvillat våra arbetare.
Lenin har skrivit ett program, som han påf,vingat partivännerna .i

schweiz!" På ett fabrikskontor erhöll man meddelanile pr telefon
om att amerikanerna erbjudit regeringen hunclratusen man i hän-
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cielse av beliov. "Nå, gudskelov, amerikanerqa blir snart lårdiga
med den där Grimm och hans ryska vännerl" En massa uflä'mn-
gar utvisades, anilra. burades in. Munzenberg 

- 
vilken befann sig

på fri fot 
- 

greps och förcles över gränsen. samma öde vederfor.s
ryska beskickningen, trots förbundspresid.entens medgivande atr
han stått på god fot med clenna. Hela sändebudets personal jamte
fru Balabanoff 'tiehancllades 

sämre än de grövsta förbrytare, måste
tiiibringa en natt gemensamt i en cell utan ,sängpi64sr.

När regeringen väl fått trupperna samlade, slog den till, hårt,
hiirrsynslöst. städerna fullproppades meil sold.ater, vilka löpte genom
gator:na mecl stålhjälm på huvud.et och dragen sabel i handen. ar-
betartidningarna besattes och förhindrades att utkomma. T. o. rn.
Iokatren, tlär aktionskommittdn höII till, besati;es ocir bevakningen
Ieddes av själve generalstabschefen. rrörbindelsen mellan ledning
cch strejkande var avbruten. r Basel hade organiserats ett borgar-
garde av studenter och kristliga, vilka beväpnat sig med strra. 1rå_
kar. Gardet tog ernellertid ett snöpligt slut i det att arbetarna be-
mäktigade sig påkarna, som nu fick clansa på "gardisterna.s" ryg_
gar.

På st'ejkens tredje ciag inkallacl,cs nationarförsamlingen pr te-
legraf. råden hämtacles med auto. Här besannades Marx' ord om
den end"a reaktionära massan; ity att inte en enda av dd borgerliga
röstade med socialdemokraterna. Dcssa hade en svår dag. utanför
det stora förbundspalatset gick soldater omkring rned skarpladcLatle
gevär och därinne korsacle politikerna sina klingor. Grimm, Naine
och den åttioårige Greulich giek skarpt tilrrätta nred vederbörancle
under läktarens ljuilliga bifall, medan en annan fraktionsmedlem.
f'. d. präst, i Jes' namn bad de striclande att försona ,sig. Därom
ville man dock inte höra tala,s. vår lösen är oförsonlig kamp, för-
klarad-e Grinm meilan borgarna fo,rclrade underkasterse på nåd
och onåd.

slutligen ställde forbundsrådet ett ultimatum meil några tim-
mars frist. avbojde kommittön d.etta, kommc man att tillgripa
skarpare åtgärder. Därmecl hade man redan börjat, i det järnvägs-
männen ilelvis mobiliserats. Ett flertal vägrade helt enkelt att i
unilorm låta tvinga sig till strejkbryteri. Emeilertid: kommittd så-
väI som nationalrådsfraktion hade tydligen låtit skrämma sig av
de borgr:rligas beslutsamhet, ty trots Grimms förklaring att cleras
ultimatum inte komme att diskuteras, gjorde man sig redo {'ör åter-
t'åg. Klockan två på natten, då den forlängda fristen utlörrte. an-
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lände en beskickning i {örbundspalatset och moddelade kommitt6ns

heslut al;t sträcka vapen. Mecl en stämma som dla,rraile av glädje

och stolthet kunde förbundspresidenten några timmar S€näre wP-
lysa därom i rådet.

Just som strejken nått sin höjdpunkt - 
deltagarnas antal

uppgick tiil nära 400,000 - 
bragte telegrafen buclskapet om led-

ninger,s lia1.,rtuiaticn. Bestörtningen iivergick till förbittring, som i
första rumm,et väntle sig mot ile ansvariga. vilka beskylldes {ör feg-

het och förräderi. Kommitt6n, vilken tillfOlje sin maktbefogenliet

iscensatt strejhen, strök flagg vid första anfallet. oahtat den sagt

sig . rr1'pio1,et vilja "antingen segra eller clöend.e gå uniler"l
På sina håll förklaracle man kommitt6n avsatt och förklar-arle

sig hrr,rr.r [c,'itsä1,ta på egen hand. I)en planen up]gav man likväl för
att inte bryta enigtreten, mcn det var blott mecl stor svårighet som

man fick arbetarna att återgå. I synuerhet var detta fallet i indu-

strisamhäIlena i östra Schweiz; Basel, Zliitich,'Winterthur. De

hiiride s.iE inte alls slagna utan förklara'de sig när som helst be-

redda att börja karnpen på nYtt"

' Nekas kan inte, att kommitt6n var i en svår klämura" Inför
borgarnas utmaningar och massuppbådet av militär ville den inte

taga ansvaret {ör clet inbördeskrig, som skulle bli följden clärest

kampen fortsattes. Därrned shulle tlen dock ha räknat från bör-

,ian. De som under alla förhållanden viil använcla sig av lagliga
medel blir slagna av motstånclaren. vilken såtter sig övet alla'

iagar.
Generalstrejken svävacle iinnu river ciet hela när parti- ocll

ar'1,clru't,liorigresserra avhtills löre julen. Det kom till häftiga sam-

rnanstötningar och strejkleclningen klandrades skarpt' Några av

doss medlernmar beskyllcles {ör rlubbelspel. De hac'le med avsikt

orclnat strejken så att clen ,skulle gå förlorad ilå de sjalva var mot-

ståndare till generalstrejk. Andra haile som ledamöter i stadssty-

relsen uppmanat arbetarna att göra sin plikt, samtirligt som cle i
kommitt6n unilertecknat strejkmanifestet, och f. r'1. metallarbetare

Schreeberger hade som polismästare i Bern att sörja för ordningens

upprätthåilande clärest partivännerna gjorde revolution. Det stora

flertalet godkände dock aktionskommittdns handlingssätt' medan

Ba,sel och Zwicl't röstade mo't. Grimm förklarade sig vara mot-

ståndare till proletariatets diktatur, clärest detta ej hade majoritet,
medan Platten ölpet bekände sig som bolsjwik och för revolutiorr,

som han ställile rnot evolution. I)å hans mening 1åg under, tog
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Nu är den färdig, nu är det din lur!
(Liberator, New York)

'han konsekvenserna och trädde tillbaka som partisekreterare. (Ja-
nuari-kongressen åter gav Platten-riktningen stor majoritet.
Se sid. 102.) Partistyrelsen, som hittills haft sitt säte

i Ziirich f örlade,s till Bern och Grimm skulle nu varit
självskriverr som ordförancle, därest inte de romanska olr-
builen inlagt gensaga. Alltsedan sin vistelse i Petersburg har han
håftigt bekämlrats i franska Schweiz. Graber avgav en förklaring
att de welska skulle utträda i händelse Grimm bleve partiord{ö-
ranile. Mot hans inval i styrelsen protestcraile cle märkvärdigt nog
inte. Att man vakle Gustav Miiller, finansilir'ektör och överste,
anhängare av nationellt försvat', till orilförancle har borgerliga sökt
tolka som riittning höger. Knaplrast troligt. Så som sakerna nu
ligger iir föga fara ftjlhanrlcn uil lrlbc'rllna skulle svänga om, ,le
styrande själva ,sörjer i sin tlumdristiga hårncltörst och förföljelsr:-
trust för att så inte blir fallet.
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ETT CRAVTAL VE R SPART,ACUS

Ur ett av d.iktaren Arnolcl Zweig författat eftermäle över Karl Lieb-
knecht och Rosa Luxemburg i den borgerliga tidskriften Weltbiihne. lånar
Zimmerwald följande vackra hyllning för de stora ,dörla, vilka även ingav
de bästa av bourgeoisin vördnad och beundran:

Oförgätlig skall Kari Liebknechts gostalt rbli, d.et är visst; men icke

ilen ,segerrike agitatorn på taket av den metl maskingevär hotancle last-
automobilen, uban den krampskakatle folktribunen i riksdagens talarstol
är det, som skall trli odödlig: han,som kringra,sad åv borgarpöbelns vrål
och ursinne slungaile dem i ansiktet protesten och sanningon, att ile var
exponenter för krigsockrarkapitalet och intet nnnat, expoienter för €pann-

mål, potatis, b.omulll socker, kväve, s;bäl, kol och ticlaingar - den enrle som

ha,do rnodet ,att prote,stera och som de skränade ned, Lasancle över sin van-
m,akt över tlenna männi,ska som stoil d.iir och ropacle. Stod där och ro-
pacle a.v fåfånga, tjuter ännu prässen - rsorrl om rclet minskacle ,det ringaste
i protestens sanning. Då var Liebknecht hjälten för den i infa"nteri- och

batteriställningen r.anmäktigt rförtvivlancle gemene solalaten, ioch hans

namn, hans krav stocl i 'de kvinnor:s brev, ,som vågad.e skriva något. Och

när så borgarens raseri tog loven av hans klokhet, när den sluga beråk-
ningen att man ej skulle skapa någon nlartyr förstummades inför nöcl-

väniligheluen att unrler alla ornstiinrligheter låta denne hatade figur köras

unclan, tiga, försvinna, (lå talade, efter rlen sista av de ibäggo domarna,

soldaten i le,det inte rner om honom, men ha.n tänkte på honom så mycket

innerligare ju hopplösa.re han såg framför ,sig utan slut kriget och ",clen

stora tialen" och att encla slutet pä denna helvetestillvaro bleve en granat-
ekärva som inte gjorile fuskverk. Mången gång, ilå man var .alldelss sä-

ker på att vara helt i red. för ,sig ,sjålv, pratade man då om honom, kam-

raten, som visserligen var skonacl från smuts, väta 'och eld, löss, utmatt-
ning och stiindigt larmtrumrnande, men som bara var eå mycket hårdare

pinad av,sarnma vikliljur, som gripit en,själv: militarismen, vars skarpaste

form hette tukthuset. Han svalt, ,han var ,sjuk, han skulle aklrig mer

komma fri, det vore tyclligen meningen... Dock, han kom fri, han stocl

meil .den röda ,fanan bredviil sig ohinclra.d av alla på kungliga slottets bal-

kong i Berlin - en enda men en brusantle och lycklig minut arr gottgö-

relso för fruktansvärda månaaler. Vi vet, vad en intellektuell har att lida
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i tukthuset, och med av förakt ,orörligt a,nsikte låser vi, att end,ast patolo-
gisk fåfänga kunnat driva Karl Liebknecht in i Wilhblm II:s rum.

Mindre ,sy'nlig som individ, oförgätlig sorn t1p står Rosa Luxemburgs
gestalt i dessa dag:r. IIon år österns juriiska revolutionskvinna, den i
varje filie.r antimilitaristiska, den mot våldet fientliga, slutligen själv för
vålclet offer fallna, ett långt liv kämpancle bärarinnan av id6n. Judinnor
av iletta slag, helgade i sin gripenhet och helt rena i sin vilja, har störtat
tsarismen; de har skrattat åt kosackens nagajka, de har inte fruktat att
se solda.ternas gevär och skårvorna av de av rlem sjäIva iordninggjorila
ocir slunga'de bomberna; de har gått r,akt fram som den logiska tanke de

givit sig åt och d.e har överallt ännu in i dötlen föraktat dem, som kuncle döda

dem men icke veilerlägga dem. Jael och Judit är hennes systr.ar i sagan;

rnen Ros,a Luxemburg har ,säkeit för:,aktat dessa systrar, som måste be-

gagna sig av sina kroppar för aft döda våIctrsmänniskorna, ty i henne ham-

ra.de tanken, det obundla, osinnliga, över verklighet och opportunitet rakt
ut i ciet obetingade siktancle oralet. - Vi iir säkra på, att borgarnas nävar
eller de gevärskoivar, som döclad.e henne, slog så mycket vilcLare, därför
att hon rrar jurlinna, obehagligt fränmantle som en behovslöshetens, offer-
modets, fulhetens osh raalikalismens häxa - men kär för oss, därför att
hon var fylld. av vår an.cla och en tapper soldat i mänsklighetens krig.

Karl Liebknecht och Rosa Luxemburg: bredvid de döda från d.ecem-

ber och januari ligge^r deras hk i gruntlen på rlen tyska replbtikens, den

socialistiska frihetens bygge. De,nna frihet måste skapa myck'et för att bli
väntl dessa döda. Glöm den felväg, de i det sista ,slog in på (förf. är, som

synes, icke revolutionär), och tänk på dem som det de var: resare av den

tyska revolutionen, heliga verktyg åt öd.et, hävstänger för en ny tid. Ni
kommer att få mycket att göra, på det att'cletomå bli en rbättre tid än den

ga,mla, som med vå1,tl hopad.e millioner lik ,kring sig och dock icke ha,rtre

något bestånd. Må dm tjuta triumf som vill; nå de, som svurit dessa

tråda fi'end.skap och hat, högljutt eller.i viskning prisa rle anonyma kulor
och iinytnävar som röjt undan åt dem 'd.essa motstånclare: vi vet, att de,

omstrålad.e av sin 'missions mörka gloria, alltfbrt lever meal i denna tids

{ymder, själsligt och själJullt, rastiö,st piskacle av ödesvinden, barn av ol-

den, -rom b.ekämpar varje vinter och sjunger om sig själv:
Ja, jag vet, varfrån jag stammar:

som omättlig eid jag flammar,
glöder och förtäres jå9...
Ljus blir allt jag rör och äm.r1ar,

a,ska allting som jag lämnar,

elden är mitt väsens 1ag.

109



110

TILL AN DENS
VÄRLDEN EN

r 1919

STRIDSMÄN I HELA
APPELI- AV HENRI BARBUSSE

Henri Ba.rlrusse, !'ranl<rikbs frråmste diktare av de yngre, förfa"tta,re
bill den retlan kla,ssiska krigsboken Elden, riktar i den socialistiska Po-
pulaire i Paris en appell till de intel1ek1,ueli,a, varur vi citerar:

Till andens stridsmän i hela världen!
'frots allt b1od, som droppa.r -frårr våra händer, väntar nu rårtr. hålliler

på att i förbund med eiler alia bygga värl,clen ny. Kan minnet eller det
tragiska samvetskvalel,, a,tt vi ner än lyra år var slaktantlets och ofrukt-
trarhetens drängar, allt fortfarande skitja oss, serlan en alltlör intim bro-
derlighet mecl våra lanrlsmän ställt oss som fieniler i kamp emot varann?
Vår själ svåvat1.e alltid högt ovånför ,slakten. lledlidande förtärde oss
sorn en inre brand. Vi talade sanning'en, vi trodcle icke lögnerna.

Andens ,strid.smän i de ännu i går fientliga liintlerna,!
Vi har brått att åter få känning med edra hjärnor och hjårtau!

Andens .striclsmän i hela vårlden! Vi vet, a.tt ni, som tänker lika merl
oss, ä.r otaliga octr a,tt även ni i femtio långa månader, trots renheten i
edra rättfärdiga sjäIar, levat ett liv av syncler.

Vi har den allvarliga och ,sköna plikten att i dag ge ett vist före-
döme. Vi måste vara, cle första att räcka varandra håinderna, eftersom
endast vi - över den i clet inre av varje land av prässen bundna massan,
ör'er de stora intellektuella som brast inför sin stora sodliga uppgift,
eftersom entlast vi - över ,alia vilsegångna, själs- och folkkrafter, 'under
tvekampen mellan elcl och stå.l, som gjorde oss till fyllnadsgods i granat-
groparnå - har haft modet att bevara förtroendet för miinniskovärdet
och {örnuftets lysalile och eedliggörantle kraft.

Andens stridsnän i aila lanci -- klarseende, fönaktande det fortle-
v"nntle hatet, räcker vi er broclerligt våra händer. Vår uppgift av i mor-
gon blir hård, hå,rclare än den av i går. Den kommer a,tt oupphörligt ställa
oss ansikte rnot ansikte med vårt samrnete i .en medelpunkt av Jörföl-
jelser me'd vilka. den trarbariska och tlöencle nationalismen kommer a,tt
anfalla oss. Värt intima förbund skall bli vår styxka.

Det är på tiden, a,tt vi, envar i sitt fosterlanrl, "ställer oss emot kri-
gets och hets,ens gynnare. Oss, som ingen kan förebrå att vi icke givit
nationen vad nationen tiiikomner och som lämnat panter nog på vär
hångivenhet för folken.s fred, 'oss åligger från och med mr arbetet att
tiii månniskornas lyeka återställa själarnas Infernational.

-4,nc1 ens stridsmän i alla i'and, f örona er!
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KURT EISNER IDEAI-IS]'EN OCH
MARTYREN

l)e tr.vskyvårcla nordeu på de lyske revol utionshjältarna li,arl Lieb-
knecht och Rosa Lnxemburg blerr inte de ensarnma. vittnesbör.tlen om den
tyska överklassens och högersorriali.smens förvildning. inte många \reckor
senare föll bajerske mi;nisterprosidenten Kurt Ei^crrer för en officers hand.
E. tillhörde de .onl-,hiingiga raren dera,s r'änster. Och hans öde - att just han.
som så i vackraste mening demokratiskt vä'djade till alla utan klass-
skillnad att hjälpa till att byggn upp det nya Ty'skiaad, han sorn ej eus
ville hinclra borgarpråsscn ,a,tl fort,säLta sin förgiftande Jögntra,fik, att just
han fick den l,aoken och mördirdcs elter hets mot h,trns liv i den präss hnn
gav full frihet -- det bör ge en d,e} lä.rdonirr.

Eisner vrir född den 1.4 nuj 185? i lJerlin, studera.de filosoli m. m.,

var förfzr:Ltare och publicist till 1898, då han blev politi.skt redaktör för
Vorwä,rts. Efter en tofutin avgicli hnn dårifrån 1905 samt ägnarle sig se'
dan åt fri skriftställarverksamhel. ]ian skrev en mångd politiska, och lit-
teråra arbeten, som utövrit stort inflytande på tyska arbetarrörelsen. Sina
sista tio år var b,an nation:riiserad bajrare, bosrtt i l{iinche'n. Både före
och unrier kriget fiingslr,il i långl måna.der 1ör fredskamp blev Jran vid le-
volutionsutbrottet republ ikcn lla.jerns mvoket populår'e statsminister.

111
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$ocialislisk samling I Ryssland.
Enligt meclclelancle från Moskva har etb stort antal bemärkba social-

revolutionära meillemmar av den upplösta konstitna,nten utfärd,at ett Upp-
rop till den ryska republikens medborgare, vari clet bl. a. heter:

Efter omvälvningen i oktober 1917 började de't socialrevolutionära
partiet för försva,ret av sitt prognåm den aktiva kampen mecl sovjetrege-
ringen och mecl Tyskland,. Rättvisan tvingar oss att erkännå, att beskyll-
ningarn:r,, att bolsjevikerna stocle i de tyska imperialisternas soltl och att
dem enellan ett ömse.sicligt skyddsförbuncl slutits, 'rar ogrunilatle. I av-
sikt att bkapa en entln alIrysk makt höIls i ,september i {jo1 i Ufa en
politisk överläggning, som förde till bildandet av ett clirek'torium på fem
medlemmar. Planen att till den 1 januari inkalla en konstituerande för-
samling kunrle ej' komma till utföranile, enär ,tlen sibiriska reaktionens
letiare den 18 november häktatle detta direktorium,s medlemmar och över-
lämnade översta makten i riket till diktatorn Koltschak. Värlclskriget har
slu'uat med nedbryta.ndet av ilet imperiallstiska Tyski'antl. Brest-freden
är anullerncl ocir de allierades inblanclaing i de inre ryska förhåIlandgna
antar allt tyilligare former. Den ryska revolutionen hotas nu me,cl ,rlöris-

fara från våra lorna allierades sicla. Den avgöran'cle kampen mellan
social revolulion och social reakt.ion har börjrt. Det socirlrevolutionära
partiets plats i clenna kamp kan enilast var'a vid arbetarnas och bönder-
nas sida, ehum partiet i mycket icke delar de ryska kommunistiskt bol-
sjevistiska gruppemas åsikter. \Ierl Ryssiands nuvarande internationella
och inrepolitiska läge kan vi icke vidare pätaga oge ansva.ret för ett fort-
satt blodigt brörlrakrig och Jör ett försvagancle av demokratin genom in-
börrleskriget och håller 'det därför Jör vår plikt att, innan ännu en offi-
ciell enighet uppnåtts mellan socialrevolutionära partiet och sovjetrege-
ringen, rppmirnr alln meclborgare, arbetare och böntler i Ryssland till
samrnanslutning i avgör,ancle kamp rnot .clen gemensamme fienilen. Leve
den ryska och meil clenna den sociala världsrevolution,en!

Arbetlrklassen år revoiutionär, oaktat det .att vissa element, arbetar-
aristokratin mecl dess b-vråkrati förnekar det. Men det måste uppstå en
revolutionär situation, då kampen iir ounclviklig. En riktig teoretisk in-
sikt ( arxismen) är nöclvändig: för clet för,sta för att ej mis,staga sig på
situationen och antingen försitta det råtta ögonblicket eller riskera ar-
betarklassens bästa element i en äventyrlig kamp; och för det andra för
ntt kunna töra karnpen rned den hånsynslösa kraft, som är nödvändig.
Revolutionårt "frasmakeri" och en skenrevolutionär ståndpunkt (Kautsky-
anism), är b,åila lika farliga. Som grunclval för rlen revolutionära soe ia-
lismen (kommunismen) gäller ett principiellt ställningstagancle till 'sta-
len: tlen är och förblir (även som "demokratisli") ett klassförtryckets
organ och måste kro,s,sas. Bland dess mest förrädiska benämningar är
"fostorlanclet" och "republiken". Dess höjdpunkt - som är så väl bekant
från krigstiden - är kapitalet"s diktatur i militarismens tecken. Och not
tlen har arbetarklassen endast ett program: den proletariska diktaturen.

Yrjö Sirola.
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DEN VÄRKL
BERCERAC
MINNE. Av TURE

ICE CYRANO DE
ETT TREHUNDRAÅRS.

N ERMAN

Cyrano de Bergerac

"En svärmare och tok men riddersman ånclå"
är den kara;ktäristik, Rostand i sin värrlsberyktade heroiska komedi Cy-
rano de Bergerac ger styckets jälte. Och som sådan står han också in-
för den allmänna föreställningen: en slagskämpe av första ordningenl
något 'säIlsarn till ingeniet, sentimental i er,otiken, en gascognsk ädling
metl clrag av Don Quijote.

Rostand har tagit sin jätte alltför ytligt, liksom överhuvud denne
dramatiker är grunil och hemfaller åt Jrasens bravur. Den värklige Cy-
rano var betyd.ligt jupare än huvud-figuren i teaterstycket. Den värk-
lige Cyrano var visserligen varken gascognare eller arlel,sman, bara en

a
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vanlig enkel Pariserpoj.ke, men ritlilersman i det ordets bästa mening
var han: inte bara en snillrik författare, död alltför tidigt för att hinna
det litterära vårilsrykte frran annars säkert skulie hunnit, han var också
och {ramför allt en karaktärn en ma,rr, en heljuten ancle.

Cyrano som fyller 300 år den 6 mars 1919, blev aidrig fulla
3? år men hann likväl författa ett antal iitterära arbeten av stort intresse.
Efter den tiilens smak skrev han en ilel b r e v, riktacle till värkliga
eller fingerade personer, naturbeskrivande, smädebrev mot fienrler och
iaster, satiriska epistlar mot häxprocessandet, etc., viclare två teaterstyc-
ken: komedien Den gäc.kade skoliluxen,,bekant särskilt Jör den av
lVloliöre senare lånade scenen "Vad hade min son på galejan att göra?"
och komedien Agrippinas död, på ett romepskt motiv, en ilråplig sa-
tirisk preclikan av en girig präst och slutligen en stor fantastisk-
satirisk reseroman Den and.ra värden, innehåIlande resor på manen
och solen. Det sistnämnda arbetet ,är det mäst ryktbara och ställer ein
författare på en bestånclancie hedersplats i clenna litteraturarts historia.

Cyrano var i olika avseenclen långt före sin. tid. I{an har exem-
pelvis i sina skrifter förebådat aeroplanet, fonogra"fen rr; m. och va,rit
förkämpe för skiljedom mellan foiken, för rashygien, för nykterhet (siålv
var han nästan absolutist och vegetarian), för internationalism o. s. r'.

Så örsvarad.e han i ett brev kardinal Mazarin, som ehuru han var italie-
nare blivit fransk statsminister, på följande ståtliga sält:

"Jag svarar, inte till dessa pappersjältar utan tili resonabla pereo-
ner som förtjänar ati tas mr sin villfarelse, att en heclerlig man år var-
ken fransman eller tysk eller spanjor, han är vär'dsmedborgare och hans
fosterland. är överallt."

I sin månresa har Cyrano ypperligt satiriska rader emot nationa-
Iism och krig. En kvinna från nånen berättar, att krigen clär nåeta,n
avskaflats, om man någon gång måste kriga ,så sker det antingen ge-
nom urval av 100 man från vardera sidan, som väljs mt så rättvist som
möjligt och sealan clrabbar samman eller - och hälire, rle segrarna är tre
gånger värdefullare än cle med vapen: genom debatter av resp. siclornas
Iårda. Man kommer in på förhållantlena på jortlen, och kvinnan yttrar:

- Säg mig, anger inte era furstar som skäl tiil sina mstningar
rätten ?

- X{yc'het riktigt, svarade jag, tleras saks rättfärclighet.

- Var,för, {ortsatte hon, väljer de då inte ut oförvitliga skiljeilo-
mare för att förlika dem? Och om det visar sig, att rle har lika rätt ,bägge,
kan rie clå inte låta ,saken bero eller spela ett parti piket om rlen stad
eller provins de grälar om? Och d,ook, faståin de låter krossa skallarna
på millioner män, som år värdefullare än rle själva, gycklar de i sina ge-
mak över omstäncligheterna, vamnder dessa stackare ma,ssakreras. Men
jag gör ,orätt i att på rletta sätt klanclra era präktiga undersåtars tap-
perhet: tle gör rätt i att clö för 'sitt fosterlancl. Äf,fären år r'ärkligerr av
stor vikt. ly det är frågan om,,hiuruvida man ska r-ara vasail under en
kungsom bär ett krås eiler under en sorn bär en krage."

Ett annat citat visar Cyrano som fullt moclärn ande även på filo-
sofiens områile:
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"Icke Aristoteles' namn, mer vis än jag, icko Platons, icke Sokrates'
övertygar mig det ringaste, om €j mitt omdöme övertygas genom för-
nultsskäI om vail de säger. Förnuftet ensa.mt är min drottning, vilken
jag villigt ger mina händer."

Som prov på Cyranos fördomsfrihet i religiösa frågor må citeras i
versifierad. men tämligen ordagrann svensk översättning några railer ur
hans Agrippinas döil. Det.är en dialog mellan livvaktsanföraren Sejanus

- tydligen språkrör för fbrfattaren själv - och hans vän Terentius.

Terentiils.
Så frukta blixten då, den vreda gudar sänila!

Sejanus.
SIår ej om vintern ned - ilet brukar aldrig häncla.
Jag minst sex månar har tiII gräI mecl clem, min värr,
sen sluter lugnt jag froil merl himmelen igen.

Terentius.
Merr grrdrlnr slå ned vad. ej är dem i tycket.

Sejanus.
En smuia o,fferrök klarerar ganska mycket. .

Terenti us.
Den dem rärls intet rätls -

Sejanus.
IIa, tlessa barn a,v skräck,

ett vackert ingenting som tillbes av en g.äck,
med slaktboskapens bl,od på lem,mar och pä änne,
guclar dem mänskan skapt och som ej alis skapt henne,
ett nyckfullt stöd åt rnai<t som famnar jorilens ring.
YäMen som räds .för dem, han rärls - ett ingenting!

Det år ju klart, att en man meil så jårva åsikter, till på köpet an-
sedd som häclare för sina briljanta satirer mot de gängse guds,begreppen,
skulle i en så bigott tid, få en massa iender och belackare. Han sörjde
hå11er ej ilärövel utan gick lugnt sin väg fram, aldrig kompromissande
en tum om vad hen ansåg vara alet rätta. Han lysrnde tapperhet skaf-
fade honorn anbud om beskycld av högtståenile fiurstliga personer, men
han vägracle, äntla tilis han strax före sin död på grund av tilltagancle
fattigdom och nöd lät av sirta vänner övertala ,sej att trätla, i tjänst -
som privatsekreterare - hos en mäktig härtig av Arpajon. Men Cyrano
kunde inte vara bunden hos någon, förhållantlet mellan honom och hans
beskyddare var alclrig särcleles järtligt och då vår diktares tragedi vart
utvisslad av pöbeln som hädisk, jorde '\rpajon en antyclan om att han inte
gärn:l ville se ,sin privatsekreterare hos sej i Paris, varernot han gärna

-tinge bo på n,igot rtv hrns sl.ott'i landsorten, varpå Cyrano tackacle och

sade adjö. I sailma veva fick han sitt beryktacle veclträ i huvutlet, netl-
kastat av en lakej ur ett fönster - av slarv eller avsiktligt - och låg
de sista fjorton månaderna ib,unden vitl sjuksängen.

Under denna titl försökte hans fromme vän Lebret och tre gudliga
fr'untimmer - därirblanrl Magileleine Robineau, som setlermera av R'ostantl
j,orts ti1l teaterstyckets Roxane men i vårkligheten aldrig haft något er.o-

1919



1919 t77

tiskt förhållande till cyrano - omväncla :fritänkaren. När en känd dylik
dör, brukar man som bekant alltid. få höra efteråt, att han ångrnt sej och
omvänt sej på dödsbädden. Detsamma sades naturiigtvis också om c;,-
rano. Men det tycks, som inle ens tie -tyra lrommas förenade ansträng-
ningar v'rit starka, .og att föra den gudlöse in på, den rätta vägen. Det
f,ins i varje fall ej bestyrkt, att Cyrano tagit nattvarden, något som hörcle
ti]l alla levnarlsteckningar på den. tiden men saknas i Lebrets biogra,fr
över r'ännen. Det ser snarare ut som om sjuklingen skuile funnit dst
hela minilre angenämt, ty under förebärancle av önskan orn luftombyte
lät han, när han kände slutet nalka.s, ,föra sej ut på landet, tiil en kusin
Pierre, i vars hem han så avled. i september 16b5.

cyrano begrovs i den tiII Korsets ilöttrars kloster hörande kyrko-
gården vid Rue de charonne. I senare tid har. rnan {örsökt att åter-
finna 'hans gray, men förgäves. Trorigen ska det härer aldrig lyckas, ty
under franska revolutionens terroristiska tid, då den gamia kyrka,n fick
tjänstgöra som kolmagasin, blev säkerligen hans gray som så många
andras rförstörd och den gamle duelljältens och diktarens stoft rrtstrött
för a,lla 'himmelens vindar.

Arvid G. Eansen: Wilson eller Lenin?
En ypperligt klargöranrle broschyr, ,utsänd å norska arbetarpartiets

förlag (30 öre). I en krydciat satirisk stil och mecl en oveclerlåggrig logik
gör vår partikamrat sin uppgörelse med clen utopiska wilsonska fredslra,sen.
Den borgerliga fredsrörel.sen, som ingenting jort mot kriget, kurrar nu
som en duva inför diplomaternas ,,nationernas förbunrl,,. NIen det är
märkligt, att rletta bringas på tal i samma dagar arbetarna i det mäk-
tiga kapitalistiska Englanil 'uppsäger borgfreden! pacifismen i dess nya
skerle bakom imperialisterna stämplas med rätta sorn amerikansk fil,m-
komedi. "Nationernas liga" kan ej säkra freden under kapitalismen men
väl narkoti,sera de revolutionärr klasserna med illusioner orr en lycklig
tillvaro utan kamp och ofIer. Men arbetarna b,ör i stiirlet lyssna tiit sa-
selkongressens sanningar, förrådda av de socialpatrioter som enhälligt
antog rleur 1912, och genom att fortplanta bolsjevismen till en r,ärclsrevo-
lution bruka "vapnens kritik" (Mapx) mot sjäIva den kapitalistiska klass-
regimen - först med proletariptets värclsvälile är värclsfreden såkracl.
När clet nu gäller, i det enade värclskapitalets kamp mot bolsjevisrnen.
den sociala revolutionen, må arbetarna ej låta lura sig mecl frasen orn na-
tionernas självbestämmanilerätt, så länge clenna rätt kränkes beträffancle
den revolutionåra clelen av värden. De bör välja Lenin - ej wilson.

Hansens broschyr förtjänar rnassprirlning även i Svärge.

T. N.
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REKCts

Världsrevolutionens programr. 
.

Under ilenna titel föreligger nu i svensk översätining en klar och
lättfattlig framställning av N. Bucharin av såväl den ryska revolu-
tionens som i alimänhet kommunlsmens ledentle grundtankar. Det är båtle
en försvarsskrift för.de linjer, som sovjetrepubliken föIjer i sin kamp och
sitt nyrlaningsarbete, och en bretl och l<lar skildring av huvuddragen av
ett nvtt, uniler bildlning varande samhälle. I uppsjön av okunnighet, mi,ss-
förstånd och metlvelrra vrängningir,l, soll fördunklar och vilseleder ty-
r.-ärr även talrika arbetares upplathiing och kännedom om ögonblickets
liyssiand och kommuni,stisk sociali,sm, {inner läsa-ren här en fast punkt
lör sitt omdöme. Komrnunismen i både sina politiska och ,sociala yttrin-
gar, sorn samhällelig nötlvändighet, som maktör'er:flyttning ,Lill massorna,
som proletäriskt rättskrav giver förf. en klar detinition och orubblig mo-
tiverinEJ. Den ryska koanmunismctr r'åknar sålunda med de givna, bestån-
.darrde restitaten av en ekonomisk ulveckling och vägrar att atomisera
den centr.alisation, som pro.rluktionen nåbt. I denna avgörande punkt .skil-
jer clen sig beståmt fråir anarkistisk åsåkdning och stråvan.

Ä aniira sidan: den "stat", änr.ru ofuliständigt avtecknad i övergångs-
tidens kampformer, men likväl rått tlzdligl skönjbar, som kommunismen
vill r.esa på det gamla samhället,s och den garnla statens lavafält, se-
dan eruptionen gjort sitt verk, är vitt skilil från clet borgerliga samhäl-
lets brokiga statssystem med sin ohållbara ,samnansättning av byråkra-
tiska och demokratiska beståndsdclar. Me,il ofrånkomlig konsekvens fram-
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håIler Bucharin, att iust det prolebäri.ska intresset av en nJ samhäIlseko-
nomi i sin oföreniighet med de ,kapitali,stiska intressena även i sitt val
av politiska meclel är oförenligt med den horgerligt republikanska par-
iamentsdemokratin.

Man mårker vid genomläsningen av Bucharins bok hur behövligt
det är att underkasta de gamla borgardemokratiska principerna en grund.-
lig granskning och prQvning, När sjunkancle sa,mhällsklasser, som våra
dagars bourgeoisi, söka rädda livet med åberopande av fri- och råttig-
heter, vilka, av dem arc.viintla,s {ör måI, som äro dessa fri- och rättigheters
motsats, d.å måste tle oundvikligt fra,mkalla åtgärder från uppåtstigancle
samhällskla'sser till ,skydd mot missbruket. Och tlet är ju f. ö. liberalis-
men själv, som varnat för frihetens missbruk för att sealan göra sig själv
skyldig därtill, när den råkar in i klassbrytningars virvel.

Tankeväckande kapitel behandla jorcl-, bank- och finansfrågorna. Där
inskärpes mecl klar socialistisk logik det nöclvänrliga sambandet mellan
den sjäivförvaltning, qom makbens erövring lägger i arbetarklassens hancln
och clen arbetsplikf som samticligt måste avkräva*q alla samhällsmedlem-
mar {ör att trygg:r ,folkhushåItet i en ny ,samhällsordning. Bucharin falier
icke heller ett ögonbiick unclan för den trångs;'nthet och.egoism som otvi-
velaktigt finnas hos en del av lantbefolkningen. Långt ifrån att dema-
gogiskt smeka vissa egocentriska instinkter pekar han på det exempel,
som inilustri.arbetarne giva, i det d.e ingalunda för,störa och utplunrlra fa-
brikerna, utan gemensamt håIla dem i gång. På samma eått skola bön-
derna, "halvproletäferna", förlara med godsen: "icke utpluntlra de enskilcla
gårdarne, utan gernensamt begagna maskiner och andra inventarier',.
Detta är alltså en kuiturpreclikan, som på det kraftigaste genclriver svart-
målningarne ar' "bolsjevistiska hor.cler" översvämmancle land,sbygden, här-
janile och brännande. Nej, tvärtom! Just för procluktionens höjande upp
ur den arbetslöshet, som vållats av tien föregåencle oordningens re-
gimer, kräves ilen allmänna arbetsplikten, men genomförd me.dels det ar-
beta"ncle folkets sjrilvorganisation, ej som ett militärt tvångsarbete, sådant,
som bourgeoisin pålagt lnassorna under kriget och som är dennas "demo-
krati,s" sanna och vårkliga innehåIl.

Bokens sista kapitel år en korthuggen, träffsäker polemik mot clen
ura,rtade "socialclemokratin". Den ryska revolutionen är tlet ,,kommunis-

tiskti, manifestets" renässans. untler näsan på högersocialisterna håIler
Bucharin den skarpa.reservation som Friedrich Engels år 18g6 sik-
tade mot urvattningstendenseflra: "Han protesterade mot benämnin-
gen "socialdemokrat". "Den år," eade han, "icke ägnad för ett parti, som
strävår hän till konmunismen, som slutligen förintar varje sta t, allt-
så även den rlemokratiska".

Bucharins bok bör läsas av alla, som ailvarligt söka sanningen om
såväl ögonblickets Ryssland som .den kommunistiska starkström, som allt
kra,ftigare genomilar samhäl ena.

C, N. Carleson.
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l{urf Eisner: Die neue Zeif.
Just somlBajerns förste folkpresirlent Kurt Eisner mördades .av en

reaktionär officer, utgavs i Miinchen en liten skrift Die neue Zeit (Den
nya tiden) med åtta upprop och tal av E., samfliga från den Jörsta revo.
lutionsmånaden. Det är meil rörelse man läser hans orcl. Han var ingen
hård, konsekvent revolutionär, han ville försona socialistvänstern mecl
scheidemånnerna, men han var häller ingen,pacifistisk narr. rlan var en
älskvärtl gammal härre, rätt pratsam, äIskare av stora vackra ord, dock
aldrig ihålig, han menacle varl han sade, levde helt lör ilet och dog för det.
Han står flåckfri inför historien, en girondist när Gironden är sÄ ädlast.
r den mäst vidlamnantle idealitet och dernokrati ville han ha hela folket -äncla till cien minsta katolska lärarinneförening - med i det nya rrysk-
lands återuppbygge och såg alra smittade av sin egen stråranire skapar-
glädje. Men hans jusa optimism och kulturtro förbisåg klasshatet opp-
ifrån, hans vägran att..stävja den borgerliga lögnprässen - som han dock
alltför väl käncle; i fängelset arbetacle han på dn stor bok om prässens
brott - gav denna tilifälle att ostört hetsa mot hans liv och af,tentatorns
kulor blev den brutala tacken för idealistens humanism. Det tycks ilock
som om Eisner mot slutet börjat få opp ögonen för rlen borgerliga ,'cle-

mokratins" humbug. Liksom han ville göra rent hus med clet scheidemann-
ska "förbrytarnästet i Berlin", var han på det klara mecl, att arbetar-, sol-
dat- och bonderåclen måste bikla grulilvalen för den kommande parlamen-
tarismen. Eisners bok i belysning av hans öde bordo .kunna väcka hård-
sövtla: 

T. N.

Sfrannihov: Bolsievismen i Sovlefriket.
strannikov är en psevdonym .såsom .ecran namngts betyrrelse visar:

en vandrare, en främling. Men även här och där i boten blottas oförsil<-
siktigt i ett .par jämförelser förf:s svenska nationalitet. Det är således
icke en rys,s, som skriver om ryssar, utan en uilänning, som genom mång-

'åriga intima förbinclelser med ryska kretsar onekligen fbrväwat ingående
kännedom om förhållanilena..

Hans omdömen äro emellertid, avsiktligt skurna över högerisocialistisk
läst. De andas en genomgående fientlighet mot sovjetregimen, som mätes
skäppan Ju1l ... med det gamla systemets syncrer! octr rit<vat kunna vi sida
efter sida peka på att det samhällstillstånrl, som han skildrar, speglar
halvåret efter den första revoiutionen - d. v. s. framför allt Kerenskis
regim, från vilken han icke gitter påvisa en enda positivt nyttig åtgårcl.
När så är fallet och när han ej kan förneka, ,att sovjetregeringen dock
grep ,sig allvarligt an med de ekonomiska behoven och problemen fauer i
ögonen hur misslyckat förf:s försök är att hela boken igenom bevisa att
boisjevikerna skulle vilja "draga historien vid näsan och meil bajonetter"... ingcnting annat!... "plantera ett socialistiskt samhällsskick".

På den uppmärksamme läsaren gör boken _ mot förf :s vilja * till
sist ett mot avsikten nästan motsatt intryck - så bjärta och påtagliga ärojust de interiörer, som han ieke kunnat förbigå, men ej netter maitJ rutt-
ståndigt förvanska. 

O. N. C.
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Itarl Radek: Socialismens uiveckling från ve{enshap lill handling.
Karl Radek, sjålv både en vetenskapens och en handlingens mån, €nav världsrevolutionens främsta tänkare och organisatörei opp"l"", ,denna lilla förträffriga skrift (rrams förrag), hur den mårxisti.ska socia-lismen - kommunismen, som Marx och frrlels själva sade _ förfalskatsav reformisterna under .en fredliga utvecklingsepok, som föregick värtds-kriget och som skapade hos så många socialister iirusioner om möjlighetenav ett fredligt "inväxande" i 'cret sociaristiska samhälret. Rerformismenförnekade möjrigheten av en revorution - nu .har den trock kommit. Förf.berör därefter fråga' o4, v'ka vägar proletariatet måste beträcla i siirkamp samt skildrar den ryska ,e"oro1ior.åo" iärcromar i tletta anseende ochhävdar därvid nödväncrigheten av proletariatets diktatur, organiserad irådsinstitutio'erna' Broschyren, ,som priiglas av en kiar och m.edryckancleframstållning, utgör en pärla r aen måaar'na revolutionära litteraturen ochrekommenderas livligt till noggrannt studium och begrund.ande.

Andreas paulson: Fra Thomas More fiil August Bebel,
Det 

'änge 
käniia behoveb av enkel och rättfattlig lektyr för de ,bredalagren om de socialistiska förgrunas,fig.,.e"ru, treras riv .och värksamhetfylles i hög grad av vår ,r".rf," pu"ti[o*.ut Andreas pau]sons nyss ut-komna bok Fra Thomas More til August Bobe1. (Det nor;skeArbeiderpartis Forlag).,I fem porträtt gn;fo.i. en kort och populär mensynnerligen gedigen och lärorik p..""itutio. av fem mårkliga socialis_ter: More, den ,förste ulopisten i ny ticl, Wei'ing, den för,ste iy.f." f.o*munisten, i\[arx, Engels och Bebel. Hela framstållningen ger intryc]retav förf :s utomordentliga beräsenhet i socialismens historia, ocrr ma, an-flt.ltTt sig med så mycket mera .utbyte o.n rro:" at fr"o"-i"ä"i"*'."ä 0"".stil år så välgörande k_Iar och hans å;,n så vid och samtiiligt personlig. In-tressant är inte minst hans betonancle av betydersen u" o.ir.å-pr.rrå.urro"samarbetet me'an Ma'rx-Engels och Bebel-Liebknecht. Ger överhuvud nå-gon lektyr sådan luft och såiiana pcrspektiv som rfoögfts1 om socialismenav denna art? Först genom att i dem stuclera qnarxisme' och ciess bä-rares kamp och utveckring förstår vi vår egen sälrsamma tirl, där ailaicke-rnarxister står gapan.e och hanclfatnu. pu*rsoos bok bör ornhä'-clertas av Frams förrag för översättni"g at-"a* svenska a.rbetar.e.

-d.

T. N.
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DE INTELLEKTI"JELLA ocn SPARTACUS
rN mÄRKLIo RÖRnI-sn I TVSKLAND

Ifedan de 1iästa s. i<. intellektuella ånnu är slavar under sin ekonomi
och legt följer sina lakejinstinkter, hylland,e sig titl reaktionen i dess
olika schatteringar, märker man överallt en början till klarnancle paftitrr-
gande hos do konsekvenLa,ste ar' "trndens mån" för den rad.ikalt revolutio-
nära socialismen. I llysklarrd har exempelvis helt nyligen startats en tid-
skrift Meuschen (\länniskor), redigeracl frän Dresden av de två unga be-
gåvade <liktarna Heinar Schilling och Walfer Rheiner. Den kallar sig
tid,skrift, för ny kons'r, iitteratur, grafik, musik, kritik, potitik, och utger
åven ett "måndagsblad" Iör politik, offentligt Iiv, konst och kultur. I
konsten representerar den en betyd.ligt avancerarl expressionism, i politi-
ken "en a.nationell ,socialisrl, som krär'es obetingad ,och r:r.dikal, icke trlott i
anda uLln i lLandiing". Ett nv de sena,ste numret irterger e,tt lräsniLl av
K;rri Liebknecht jåmte följanile rnder:

"Männislior! Karl Lieblineclrt och Rosa, Luxemburg höll ensamma i
doss,.r, tyra år: revolutionens fana högt. Nu har de mördtrts genom åtgår-
der av den revolutionära regeringen. Vilddjuret triumferar över socirr-
lismens själ ! Den fegir. pråsspöbeln jublar över 480 lik och 1,000 sårade
övertygelsetrogna idtiklimpar. i\{änni"skor! Regeringen är skyldig till det
rnångdubbli mor'detl Ililitarismens människosiaktaro är dess lejd,a bOdlar.
Änr. och heder rrt tless död"a rnotståntlnre! Vi böjer o"gs inför ilem till jor-
den. Upplys! 'I'aia! Gå på!"

I samma häfte skriver dr Manasse en intressant lrtikel Socirrlismel
ocli de rndliga nrbehrnrr, som Zimrnerwald i ett kornmande nummer åv-
t.r'yr:ker'.

I bör,irr.n u.r. juruari hö1I vår bektnte tyske ka.mr*t Oito Riihle, i. d.

medlem av tyska. riksdagel och vapenbroder till Liebknecht, i Dresden
inför BCO intellektuellt arbetande ett föredrag om socialismea. Efter de-
batt ,antogs med överväldigancle majoritet en resolution, vari mötesdelta-
garna bekänner sig till den sanna sociaiismens grunclsa:tser, kräver ome-
delbar socialisering å"v prod.uktionsmedlen, uttalar 'tlet skarpaste misstro-
rnde tj1l regeringel för 'dess opportunistiska hällning cch hävdar prole-
ta.iiät.ets diktr.tur. Resolutionen slutar med uppslutning kring tyska' kom-
rnunistpl.rtiets (Sparlacus') sträva.nden.
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Friedrich Ebert
(Teckning i Ulk.)

IIa.n har kommit ,sig upp, !.riedrich Ebert. Steg för steg har denne
högst medelmåttige person ör'er rackförbuncren och partiet klåttr,at upptiil 'spelsen av den sociaristiska repubriken, som icke är socialistisk.

I{an börjar sin trana som sadelmakarege,säll, arbetar sig upp till
kassör för sa'delmaimreförbundet. LIan kråttrar vidare på fackltirenings-
stegen och blir ordförancre för Bremens fackförbunds organisationer.
sedan meci ett tag in i pprtileclningen: han brir rokalredaktör för,,B.emer
Btirgerzeitung". Han klättrar vidare, blir a,rbetar-sekr.eterare i Bremen,
han får fast fot i Bremens stadsfullmäktige.

Långsa.mt och segt kliittrar han vidare. Han blir år 1905 på paiti_
dagen i Jena invald i partistyrelsen. 1913 biir han Bebels efterträdare
som ordförande i partistyrelsen, 1916 orclförande för sociardemokratiska,
riksilagsfraktionen, 1918 orclförande för ,clet viktigaste riksd.agsutskottet.

IIur var det möjligt för d.enne högst medelmåttige person att klättra
ånd,a till spetsen av partiet?

I{emligheten kan upplösas i tvenne iaktorer. Den ena, den avgö_
rande, partiets karaktär såclan den blivit under perioden för den rådande
irnperialismen. Den and.r'a, 'd.e pemonriga egenskaper*a hos crenne ind.ivid,
som harmoniskt anpassade sig efter denna karaktär.
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Partiot har blivit ett kolossalt maskineri, som samlar mekani.ska
medlemmar, förvaltar kapitaler', hål1er val, som dag för dag, år efter år
s1äpar sig framåt efter gamla beprövade formler, octr vars aJlt behärskanile
tanke är: att hålla det stora maskinerie;b i gång, a.tt öka mecllernsböcker-
na, rösterna vid valen, funktionärerna.

Kraftlöst, nyktert, pplitiskt förstelnat sliöt partiet, mekani.skt fram
förvaitningstjänstemännen, rnedelmåttorna. Oroselementen, förmågorna till
höger och vänster, passade dåligt in i detta lugnt löp,ande masl<ineri.
Den ena efter den andra blev de trängda at siilan av .den armbågskr,aftiga,
i de srnå och stora partiintrigerna iutinera.cle tjänstemannakroppen i
partiet, ,som iche var bela,statl med någon störande tankebörda. Tillsam-
mans med 'denna tjänstemannakropp arbetade Eber{ sig upp. I-Ian nåikle
spetsen såsom ett mönsterexempiar för denna sort: {litig förvaltnings-
tjänsteman, rutinerail i alla partimaskineriets ,fiinesser och pariaments-
intriger, seg, skjutande sig {ram ljucllöst, osynJigt, ,och till följcl av ilen
totala frånvaron av egna tankar kryssandc, utan att stöta dmoi, mellan
de olika strörnningarna inom partiet och mellan partief och fackförbunden,
så glider dcnne medelmåttans hjäite in på ,den pl,ats som en Bebel förut
in ta git.

Under hriget och uncler revolutionen sarnma metotl: det lugna tryc-
ket av clet sippranrle vattnet, den högtravande, utnötta frasen, den vik-
tiga plattheten, den politiska {årg- .och id61ösheten, vari ,alla politiska
notsatser llyter samman.

Med tlenna metod låter han den 6 .ecember, den 23 och 24 december,
låter han januari gå förbi. Mitt igenom tlet stora revolutionsdramat, ge-
nom arbetarmorci och kravaller, genom de sämmanstör'tande spillrorna av
det gamla samhället skjuter sig denne inilivicl f,ram, vilkens styrka är tan-
ketomheten och den nyktra, -'orubblig,a och oförskräckta ,strävarkraften,
och lyckas vid en tillfällig jämvikt mellan de revolutionära och motrevo-
lutionära nå ram till statsrod-ret.

Det är klart, ,att var.ie ytterligare förskjutning av dJ revolutionära
krafte,rna, om rlet, så vore genom motrevolutionen, slungar denna figur
jämte clen med honom likstämmiga omgivningen neci från sin höjd.

Reclan nu förmår han enda.st genom krampaktigt fäktanrle med sabeln
och med allt innehåIlslösere och plattare forrnlcr bibehålla balansen. . .

Det skall icke gagna honom till någonting. En sådan figur behöver
entlast segra,, den behöver endast stäIla sin beklagliga innehållslöshet på
en hög piedestal för att av nästa revolution eller motrevolutionära vind-
stöt sopas bort från ilen genom myrlik k1ä,ttring uppnådda höjden.

(Die Rote Fahne.)
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Betrn - "f nf ernationalen"
ägras av Die Rote Fahne, Berlin, en längre artikei, uu.u. ui lår,u,
följande ypperliga karakttiristik :

- Denna International utgick från redarnas sammansrutning: på många
kongresser och konferenser, i utskott och kommissioner, i beslut och reso-
lutioner kom de samman och svor fred åt hyddorna och krig åt palatsen,
utlovacle 'fienclskap mot k,apitaiet och krig mot kriget, uniler hänförelse.
och med hanclklappningar, uttlömde militarismen och imperialismen -tills kriget kom. - under sina fosterläntlska flaggor har de i fyra år "för-
verkiigat rnternationalen", hela fyra år har rie hjälpt tilt att mördas och
mörrlt: irnperialismen, i början blygsamt skyld, visade altt fräckare sitt
ansikte: -"ocialpatrioterna vacklade men vek icke. scheidemännerna i rysk-
lancl stotl lugnt bledviil, när militärdiktaturen i clet inre rasade i orgier,
när militarismen utå,t började sitt rov- och plundringståg, till Belgien, till
Nord,frankrike, t"ill Polen och Ry,ssland),till ukraina, Krim, Mesopotamien
och suez-kanalen. och stocl gl,att och gnugg.ade händerna, när rovet skulle
befästas i tsre,st-Litovsk, och bredde vålsignande sina händer när våren
1918 den "preussiska hammaren" gjorrle ,sig reclo .att i väster skap,a ett
nytt Brest-Litovsk.

Nu är 15 rnillio.e' prolerärer ihjärslagna, nu har millioner btivit
krymp).ingar, nu har kvinnor och b,ar' försmäl<tat, proletariatet u.uarmats:
spelet är slut. och då samlar sig på nytt cle "kallaile lerlirrna,'parlamen-
tarikerna, och fackföreningsdiktatorerna, sekreterarn,a och de erkänrla teo-
retikerna" och hå1ler ömsesirligt och för varanch.e tal, rådgör och beslu-
tar, först,allvarligt oncla och friskt klagande. sedan mecl ack- och verop allt
mildare, allt stillare. och ligger i varandras armar och gr.åter av smärta
och glädje. och för den häpnrinde värlclen runtom förkunnas: rnternatio-
nalen är åter uppstånden, den är i sanning uppstånden, den på kongressen
gemensamt av alla nationers representanter efter långt hancll,anrle och be-
grunri,ande i on kommission enh;illigt beslutade resolutionen har återupp-
väckt den.

Vi har, säger vårt broderorgan, visserligen en annan föreställning
om vad en International är, och om vad som tilldragit sig i Bern. och clet
fastnaglar kraftigt scheitlemännern& som de kapitalistdr.ängar och prole-
tärmörclare de år. De visste, att clen stora domer-rs rlag nalkas. på clen skall
de föfiryckta och pinade, proletärerna i a1la lanl resa sig och hålla en ilom
över dem, sbm pinade och förtryckte clem, och .le skall rned sin förbannelse
träffa inte blott kapitaiismen, som pinarde oclr förtryckte dem, utan än mer
dem, som fogade till förtrycket förräderict: socialpatrioterna. Det gäller
för dem att skjuta upp den d,age,n. Det intresset har de gemensamt med
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kapitalismen. Och så har de i Bern upptagit på sitt progxam clen kapita-
li,stiska svindeln "folkförlunclet" och "den vara.ktiga freden". Det skaltr
vara sömnpulvret tör det vaknanrle proletariatet. Det skall vara skyilcls-
taket, under vilket de engeisk-amerikansk-franska kapitalisterna hoppas
kunna förrlela bytet, m.eilan de tyska kapitalisterna ii^ru hoppas kunna få
några smulor f,rån rsina herrars borcl.

"Folkförbundet", slaktarnas och mördarnas, utsugar.nas och förtryck-
arnas förtruncl: ,clet år värklskapitalismens soliilaritetsförklaring gentemot
värlclsproletariatet, den solida,ritetsförklaring som de alla hoppae kunna
profitela av: den tyska kapitalismen i sin nuvara,nde nöd, den,engelska
och den italienska i rsin begynnande, tien franska i sin kommande. Liksom
böcllarna i Versailles kommer att Jörena .sig titl 'ilenna gärning, så gör nu
böclelsdrängarna detsa.nma i Bern. Om Karl Marx talar do med råtta inte
mer: \\'ooilrot' Wil.son är den anile, som besjålar ilenna Interna,tional,

Och värlclsproletariatet? Dess uppgift är klar. Är det inte överallt
slaget med samma .svår.cl? Är inte överallt dess bröder.mörilade i sarnma
förbry'1else? Finns inte rrbet,slösheten, svälten, proleltriatets ularmande
ilverallt: n-ärvarande eller oundvil<ligt kommancle? llar inte örrera"llt ka-
pitalismens vårltlsförbrytelse störtat dot mänskliga sa.mhiiJlet i eamma
anarki?

Och ,sa blir överallt rj\';rre[: det linns endast en väg uL: tl e n pr o I e-
täriska världsrevolutionen! D.e.lr görs icke.av le,da.rna. Den
måste komrn:r ur tidens väldiga skakningar; ur övermåttet rlv förtryck och
lidande, ur kapi.talismens bankrutt och förruttnande, så som rågnet störtar
ur åskmolnet. Den måste kolnmtr., den kommer. . Nöden piskar massorna
framåt i alla, lancl, vägen tillbaka har ,störtat in, en plats att stanna på
finn-c icke Iängre: ilet finos trara ett framät.

Och på de,nna gemensamln:I våg skall Internationalen äteruppstå. In-
ternationalen är ett stycke socialism. Så som ,socialismen icke kan uppetå
genom parla"mentsbeslut, ledarkongresser och ,ilekret, utan enclast i prole-
taria.tets outtröttliga, tunga, "sega kamp med sin förtryckare: Bå kan häl-
Ier inte Interniationalen upprstå på an:ra,t sått än att proletiiren billkämpar
sig den i oförfåracl revolutionär ka,mp m9t kapitalis:nen.

' Icke där led,arna köp,slår om oril i kommissioner men där proletären
motligt bjucler fienclen bröstet och dör eller segrar - där är Internationa-
len. Där, vare,st - som i Tyskl.antl och Ryssland -, kärnpen har börjat,
där uppstår,Internationalen och skall från dag till dag ,socialismen erövras.
Proleta.riatets befrielse kan - det är det ord vi ailtjämt måste säga a,lla
proltärer endast vara proletärernas eget verk. - Ret'olutionen skall
ile (socialpatrioterna) icke kunna härnna. Varje timma trånger på, varje
dag driver framåt. Varjs hungxande rnanar, varje tlöd klagar. Och ilär
kapitali,smen enilast kan vinna kraft ur antalet ,av sina gevår, socialpatrio-
terna ur sina resolutioner.s va,ssviskningar, ,tlär vinner proletären motl och
styrka ,av medvetandet. ,a.tt han är kallaci a.tt åter skänka mänskligheten
människoanlete, ,att hans och hans bröders lycka och framticl beror av hans
seger. Flaggan ,varunder han kä4par, år rörl och därpå står skrivet:

Proletärer i alla lanil, förena er!"
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Ä v a n t i, vårt italienska broderpartis cenlralorgan, shririer orn
Belnkonlerensen :

Borgarprässen l<an inte döIja sirr gliidje över beeluten på de krigs_väniiga socialisterna,s konferens. Denna s. k. Internationai står under
bourgeoisiens hjärtliga handtryckning, den bourgeoisis som skuile förin-
tas av den. Def är begripligt. f Bern-konferensen har socia.lp,atrioterna
in|agit, en ställning under denokratisk flagg mot de' sociaiistiÄka rer.oru-
tionen. I)isknssio'en över r5.g".;xs1a,s väldiga revolubionära. rörel,se ,är bä_
sta beviset hä.rför. r)e italienska socialisterna k.o va.ra glada, aft inte
ens rlen .vlägsna,ste förväxring var möjrig, .då konferensens utveckling
kia.rt bevisat, a,tt uncler givna förutsättnlng*r delLr.garna måst komma. till
de fattade be,sluten. Den s. k. riy:r Intern,ation.ren år en fars och kommer
att bli kortlivad soru varje fa.rs. Ännu en tid kommer den att kunna hå11.a,sig på de styltor, som den europeiska. bourgeoisien nu lånar den. Det
oförenliga kan inte före'as, patrioter r.rcrr rnternationar ,står i öppen mot-
sättning. Att försöka ott sådant eamförstånd just i det ogonrtict, aa aestora nationella probremen behandlas, de olika rande's regeringar tän-ker på sina egna förclele.r och "internatioriaiisterna', från B"ern f. uogu-
gerado i sinir regeringar, dei är en dårskap. lletr detta srags rnteraa^tion.al
har vi ingonting gemensa,mt. lika litet som våra k"amrater i hela värlclen
r-ilka står på kl.asskampe',s mark. Det socialistisk,* proretariatet låter ieke
Iura sig: d.et ser', att merran det och rlen förra finnes en a.vgrur'd. Arlt må-
ste uppbyggus pd nybt och skall uppbyglas pä nytt. även Internrlionalen,
vars förrsta flamrna tiindes under en mörk och tragisk tid i byn zimme*
waltl, under anklagelser och förföljer.ser från bourgeoisien, såm förvand-
larle värl'tlen till en hrv a,v brod, uncler förtai och fienclskap från många
av dem, som i går i Bern vågade spela rollen rr. sociaJismenis väkta.re.Pra,vtla i Moskva kommenterar: Socialistkonferensen i Bern pro_
kla'merar f,r'eilen med bourgeoisien och kriget mecr bolsjevismen. Men det
'skall icke lyckas R.enaurror och Kautsky att förhindra haiastro{en. De för-
råiler arbetarna och viil uträmn:i dem .,t'wilsons bödl,a,r, men ingen konfe-
rens -- varken den i Bern eiler den i paris -- kan hejd.a historien i des.q
lopp.

"fn(ernalionale Rundschau" slular
Internatio',le Runrlschau, den av internation,alistiskt *qinnacle i'ter-

lelctuella från olika rand i Ziirich utgi.rna frodstirrskriften, har på gr.und
av pänningbrist nödgats upphörtr att utkomma. Tiilskriften, uo* ,Jtu.bud" i
m'a,j 1915 och räknat ,bland .sina mecia.rbetare många, av de ypper,sta inter-lektuella i hel,a värrlen, har med en för borgerrig fredsrörerse aktnings-
värd tolerans -* och vicra hederligare än högersociaristiska prässen - be-
handlat revolution.åra företeerser, t. o. m. stått halvt förstående till bolsje-
vismen, och har genom sin krart internafionaiistiska ancra 

'tövat ett mo-r'aliskt inflytande av stor räckvicrcr. Då clen nu, efter att ha blivit på alasätt motarl och förföljd i de krigande länderna, nödgas avbrl4a sin till_
varo, förtjänar clen ett ärligt tack och m,rin hoppas meal den sjårv, a.tt deni en snar framtitl mecl lyckligaro förhållanden m,å kunna på nytt uppta singä,rning i mänsklighetens och folkföreoningens tjänct.
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