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HAN DLI NGENS INTERNATIONAL-
Av Z. HOCLUND

Den anilra, fnternationalen fick slaganfall och dog i augusti
1914, när världskriget bröt ut. Länge hade rlen fört en skentillvaro,
vorclen kraftlös och iungsiktig genom reformism.ens frät,ande tub,er-
kelbaciller. Till det yttre ägde ilen en imposant kroppshydda, räk-
nande många millioner anslutna proletärer, men dess inre 

- 
hjär-

tat, lungorna, blodet 
- 

allt som skulle göra den stark och frisk -var roclan angripet och statt i förruttnelse. Av den ur'sprungliga
revolutionära socialismen fanns endast }iöljet kvar: talesätten, reso-
lutionerna, papper,sbesluten, men när man lyfte på detta hölje ga-
pade reform,ismens och s,ooialp,atriotismens hela tomhet en till
mötes.

Inför världskrigets oerhörda påfre;stning sjonk den Andra In-
ternationalen ihop som en trasra. Blott några" få socialdemokratiska
partier 

- 
främ,st bland dem Rysslands bolsjeviker 

- 
förblev sina

ideal trogna och kämpade me,il hela s'in kraft mot världskriget och
för störtandet 'av det brottsliga kapitalistiska system, varur detta
krig fna,mgått. D,e övriga, m'ajoriteten, fOrrådde allt vad som dit-
tills valit dem heligt och frirpliktanrle. T1'skland-Österrikes höger-
socialister sålde sig åt Kaiser, Frankrikes åt Clemenceau, Eng-
land.s åt Lloycl George, Amerikas åt 'Wilson 

- 
blott en minorit,et

hävdade i d.ess,a 1änder p,roletariatets s,ak. Socialister stod mot so-

* Meddelanden från ilen i Moskva i början av mars avhållna kommu-
nistiskä värlclskongressen når oss i själva prässläggningsögonblicket för
vår tidskrift, varför denna gång blott ett kort omnåimrande möjliggöres.
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cialister, arbetare mot a,r"betare, med fosterländskt patos mördande

varandra på sina herrats, kapitalisternas, b'efalllning! De höger-

socialistiska letlarna från Scheitlemann-Thomas-Vandervelde i de

krigförande l,änderna till en Brantiug i de neutrala förklarade, detta

skanill,iga mördande vara en helig socialistisk pliktl Och när ile
revolutionära socialisternu i Zimmerwald höjde upprorsfanan mot

kriget och 'imperialismen, förklarailes de i akt av tlossa kapitalets

drängar iikaväl som 'av de borgerliga'regeringarna., vilka svurit ett

heligt f ostbrödralag för proletariatets b'edragande och nedkämpande.

Så dtäptes den andra Internationalen av sina egn'a ledare

Den dog i skam och smälek feghetens ooh förräderiets död. Inftir
tlen begynnande världsrevolutionen har socialpatriol,erna,skyndat
aig att €le varann en ömsesid,ig amnesti på konferensen i Bern och

där sökt blåsa internati'onellt liv i sina" egna politiska lik. Man

fruktar att förlora henaväldet över ma'ssorna' som nu börjar gå

sina egna vägar, revoluti.onens vägarr, utan att fråga efter 'de förlti-
diska ledarna. , Men den gula Internationalen är dörnd att miss-

lyckas, ty den bygger på det förgångnas, borgfredens och patriot-

ismens murkna och ohållbara grund. På deras rop om ny samling

under rle ga,mla b,aneren ,svar&r historiens 't[om: "Ilernen är färdig
med eiler".

I stället reser ,sig ur värlclskrigets'aska och clen gamla Inter-
nationalens ruiuhögar den kämpanile, r'evolutionära'arbetareklassens

nya arm6: den tredje Internationalen. På en kommunistisk världs-

kongress i Moskva i btirjan av mars, besökt av leplesentanter tör

18 socialistiska partier, bildades ilen kommunistiska Internatioualen,

i vilken Zimmerwa|lrörelsen _* som ju haft en provisorisk kanak-

tär -- till sin väsentliga del komm'er att uppgå. Riktlinjer och

pro,gram antogs 
- 

i nästa nummer av vår tiitskrift blir vi i tillfätle
att närmare redogöra for innehållet därav' Det skedde i nära an-

slutning tiII de ideer oc.h principm, 'som företrätts av de kommunis-

tiska pa,rtierna, i Ry."s|ancl och Tyshland -- den revolutionära so-

cialismens beunilransvärda pionjärer.
En historisk händ,else är kongre,ssen'i Moskva. Den bildar ut-

gångspunkten för det revolutionär,a världsproleta,ri'at'ets sa'mling till
dcn stora avgöranile slutkampen mot kapitalismens lön'estraveri oc.}

andliga träldom. Mecl jubei skall alla k1,a's,smeilvetna arbetare över-

allt hä,l,sa clenna'tilldragel,se som 'ingången till en ny ticl: arbetets,

rättens, frihetens gJllene tidsåider. Handlingens Tntern'ational skall

föra oss dit.
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KA PITA
Av VRJÖ S

t:11

LISMENS UNDERCANC
IROLA

Dronn W Ltt Y@4

En socialist. scrm icke ,känner kapitalisrien, är on dålig so-
cialist. Han ilrar upp för a,rbetarklassen, som strider: mol; clet ka-
pitalistiska väld.et, en oriktig bilil av fienileu, och lockar ironom
att begagna. sig av stridsmetocler, vilka leder till besvikelser och

nederlag -- men icke till seger. Ilan ;bedrar på rletta, sätt arbetar-
klasseu, {tirråder deu åt fienclen, eller han övergår, då den avgö-
na.ncle striclen kommer, till fiendesicla.n och uppträil'.rr mocl vapen i
hanc.l mot arbetarklassen.

Att känna, kapitalismen li,etyder att känna tlen i dess nyaste
{öreteelseform. T), irapitaiismen är icke ett bestående och oför-
änclerligt tillstånd, tili vars kännerlom clet är nog att någon gång
ha. Iiist "Er{lurt-prograrrimet" och lärt iiänna, vissa, vttringar av
tlen borgerliga rna.kten i något land. Nej, kapitalismen unilergår
en utveckling'spro(,ess. vars fart r'eclan före världskriget stegrad.es
på rlet irögsta. ,och under titlen för d,etta krig fick en ursinnig
-qnab'biret. Till och mecl i'j i Fiulancl fiti< giira heka.ntskap med

Pacifisterna och Wilsons fraser. 1-erkning av Art Young i Librrator.
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några av'iles's företeelser: industriens oenf,ralisering, börsspekula-
tione', guiaschjobberiet, boncleklassens snabba förborgerligancle
och 

- 
clen allt djupare utarmningen av proletariatet.

Sen,are, efter den ryska revolutionens utbrott, gjorde vi be-
kantskap mecl de mera frisinnade borgarnas fras-beclrägeri. slala-
taruargen trädcle fram uniler deras lamm.skinn. och sist mötte vi
öga mot öga själva i'mperiali,smen, i lotm av ilen tyska militaris-
men mecl cless annektionslust och rovkaraktär.

Det var minsann en b,ekantskap. Den 1ämnacle ingenting
oklart. visserligen ]rälsade slaktarled,arna ilen såsom "befriare"
och "ord.ninge's upprätthållare", men åven bönilerna, som narrats
att förrätta clrängtjänst åt slaktarna, märkte nog snrrt, att den
var en förtrgckare och röuare.

Blott ett har de icke begripit, cle som ilar i Finlancl nu clriver
qffentlig "soc ald.emokratisk" propaganda ,och lovar genom o'de-

m*okrati" bota alla c1e sår. som arbetarklassen tillfogats. De begri-
per icke, att clet, scm uniler föregående år inträffade i Finland,
känneteckuar irapitalismens toppunkt, varifrån ingen annan väg
leder framåt än den sociala revolutionen. De fattar icke, att im-
perialismen, just sådan som ilen visa,d,e sig i Finland. uttrycker ka-
pitalismens innersta. väsen, att den icke l<an vara någonting annat,
och att mänskligheten 

- 
Finlands arbetare medräknad.e 

- 
till

varje pris ,måste hryta ,sig väg rakt fram ti,il, socialismen.
Men för att {ullt förstå revolutionens nöclvändighet måste vi

även tecretiskt vara lå clet klara med imperialismen. och därför
frågar vi oss I'örst:

Vad är imperialismens ekonomiska grundval?

Den utgöres, kort sagt, av: cerutt'aliseri,nc ,av äganderätten tili
produktionsmeillen. Ticligare kände vi ju redan ti1l, att detta var
ri,lttni.ngen, för den kapitalistiska utvecklingen. Vi kunde blott icke
fullt värclesätta dess redan uppnädd,a grad, och den rasande högt
np,pilrivna farten för dess utveckling.

Ilemma had,e' vi ju lart känna industribolagens ri,ngar. Under
det ramnet gick ju även d.en skinnarklick, som höll tändsticksin-
dustrin i sina klor. På sockerindustrins område talade vi ju om
monopo[,et i tullarnas skydd. Papperstrusten yar ju ock bekant,
vars alster rekvirerailes blott hos en enda ombudsman. Vi had,e ju
också metallkontor, och stockbolag, som ägde halva län o. s. v.
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Men utifrån fick vi m'eddelanden om ännu väldigare s&mman-
siutningar, vi såg siffror om Tysklancls syndikat och Amerikas
truster. Vi visste att Oljetrrrsten hade absolut monopol i sina hän-
eler, att Ståltrustens kapital räknades i miljarder och cless vinster
i hundraiie miljoner. Lika var det på alla områclen. Och tlessa
truster utgjorde ickc en sammanslutning a,v sjäIvständiga af,fär:s-
företag. utan skilda clelar va,r intimt sammanknutna. Ståltrus-
ten höil i sin ägo icke blott gruvorna, utan oeksa jiirnvä,garna ooir
{artygen, som fraktade malmen och kolet, clen "sålde" sina pro-
rlukter till egna järnvägsboiag. som fc;r sig reclan bildade en trust
med grundkapital om hundratal miljoner. Genom en avdelning,
.Iorclbruksmaskintrusten, nådde dess griparrnar ända ut ilver jord*
brukarna. vicla över Förenta staternas gränser, tiii Mexiho, Kana-
'fla 

- ia. ända till oss j X'inl,ancl. Den behärska,cle prismarkn,ailcn
icke biott i Arnerika utan haile också slutit fördrag med cle eu-
ropeiska, sttilkungarna b,etrii{fantie liri-c och fi;ri'lclningen av mark-
rra.ilscmråilen i hela vär.lden.

T)enna ståltrust procluceracle icke blott stål, ocli allt va,t1 som
kan göras clärar- från knappnålar till pansarfartyg. utau också
cement (bipr:oc'lukt från srniiitugnarna) och en massa anclra saker.
Den byggile i en hand.,,åi.nclnjrlg lrpt) alldeles nya miljonfabriker.
som kostac'le upp till 20 å 40 rrril,jouer. och re,*te runt omkring dem
hela stiicler. nred byggnacler:. aflfii"rer, k\rlkor, tirlningar och krog-.
bordeller, r'ilket allt clen behärskac.le och anviinrle {ijr sin utsugning.
Och framförallt procluceradc clen papper 

- 
i form ar, aktierr på

alfär-qvinsten och o,bligationer med kuponger. Och cless ieilare,
Morgan ju"nior, är sarnticligt världerrs mrikti,gaste banlvn,aqnat. Re-
dan löre kriget stod tr'tirenta staterna,-q anclra bankErupp uniler
hans leclning; clen fi;r'sta gick i oljetrustens namn) föreningslänk
1'ör clern. utom gemeirsamrna kapitalplaceringar i jatteforetag.
frii,mst i statslån, dessutom statens finanskomitö. hela kapitalist-
klassens affärs,centrum.

Ban,herna ]rar ,Lrniler de senaste årtion,tlena lros sig samlat led-
tråclarna 1'ör pr.ocluktionen. för hela a,ffärsiivet. Titl och med här-
på fick vi exempel i Finland. Vi hör'ile om. att Kansallispankki
(Nationalbanken) förberedc'le ett stort irotva,rp. samlade trå,clar på
srna häniler. Affärer, som prässafs hårt genom att vägras kredit,
rd,kade i dess hlor och försedcles meil en ny tlirektion. som följde
givna fclrhållningsregier. Genom s,ina ,agenter uppkr;pte ilen "svensk
,|or'cl". T)ess filialkontor i små.stä,c'lerna oeh i kvrkobvA.rna \ra.r

IJJ
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bläckfiskens sugskålar:, som uppsög cIe pängar, vilha man narrade

bönderna. att placera i företag' som soilan gick omkull och för en

spottstyver r"rppköptes av banken. Denna bank leclile kampe'n mot

vikinga,barikt-.rna.-* förenacle kapital, men tlen kttnde också samman-

gå med clem, när det gäilde atl pungslå {oiket genom att "skaffa

medel" för konrrnuner, stat o. s. \I. Och gruntlläggandet a-t Em,is-

si,onsbol'aget be{ycler att clet mervårile, s'om samlas hos bankerntr'' i
alit högre grad placerrld.es i industriföretag, i nya bolag, som ge-

na,st i början kom uncler bankens leilning. Aktierna gick sedan i
marknirden. f,iir att lura clet lättledda foiket att placera, sina spar-

pängar i ilessa företa,g: de så1des dyrt och köptes senare billigt
åter, ,allticl efi.er' "hurrsens" våxiingar. En va11ig företeelse blev ock

ka,pitalets "urvattning". bilclandet av ett allt störrei papperskapital.

utar nrot.qvnrighet i produktionsinrättningar e11er varor' Så kan

e,tt )rolag, som besitter egenr,lom för eD rniljon, representera ett

pappr:rsliapital om ir rni.ljone,- nierd motsvarand"e vinstdivirlender. I
bankka;pitalets riii:t sprattlar bäc1e småborgare och bönder' De

förra Ees existensberä,ttigancle blott såsom storkapitalets trofasta

agenter. och rle senäre får säIja oclr köp'a' sin lye'k'a till pris' som

bestiirnn-re; av storkapitaiet.
sorn ett illustrerande bevis på bankernas makt må den i alla

iiincler lörekommantle företeelsen anföras, att me'dlemmarna i en

bankdirektion k,an ,sitta ,i tiotal. ja, hunddatal storbolags clirektio-

ner, samtidigt som deras drängtrr. bokförarna. håller ögonen på

minclre' företag. Och denna bankernas maktställning unilerkastar

sig iekt staternas, iche ens cle s'tiirres, grånsiinjer. Den värkar in-

ti,rnationellt. "Fränmande" kapital söker sig alltid dit. c1är ränfa

lian rrppdrivas. Liksom a,rnerikanska dollars finns placeraile över-

allt i vnrjr knut av gamla värlilen, så, hade den avlidne tsaren och

T-vsl<lancls kej*sare placerat några tiotal miljoner "för gamla da-

gar" i ameril<anska järnviigs- och jorrlbruksföretag. Det tyska ka-

pitalet h'a,tle griivt mu1lvac1,sgångar uncler clet e,ngelsk,a, i ,clet att det

ijppct och hemligt sökte få i sina händer aktier och ibestämmanile-

rä11, i John Bulis :b,olag. samt,idig.t som ilet tvingade de stolta en-

ge1smd.nno'n att köpa rless biliiga 1'61e1 ('lmaile in Germany")'

Yaluexporti-r1l, som forr bildacle huvudsträvan för ett indu-

striland. ställes i skuggan av kapital'erporten, med ändamå'l att

utpdriva räntor i anilra läucler. En ailt bättre utvecklad produk-

tion. en a,llt hiinsynslö,qare utsugnin,g skapar nämligen allt viildi-
Eare yner.tiiril.e. så n,tt cless plai:eting blit ctt av rle alh'arliga.ste
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problemen fOr kapitalisterna som kan ,använcla blott en del clärav
för sina "anspråkslösa nöjen". Man får en liten aning om bety-
delsen av dcssa "besparingars" placerantle, då man hör att 19i.0
uppvisade en rörelse i världen av 800 miljarder (1 miljaril :
1,000 miljoner) {ranes (1 francs : ?2 öre). Ifårav behärskade en-
gelska kapitalister e:a 142, Förenta staterna 132, Frankrike 110
och Tyskland 95 miljarder. De årliga räntorna, samman med det i
hemlandeJ utprässade mervärdet .- utgörand.e tiotal milj,arder 

-,fogas till denna välcliga världsfond.
Vart strävar då kapitalet på denna väg? _. Det strävar till

enr'åIile, till m,onopol. Kapitalets bc;rjan är konkurrens, men hela
iless utveckling är förintandet av densamma. Såsom kramhandla-
ren tackar sin gutl över att grannhand.laren gjort konkurs, så gnug-
gatle Rockefeller sina händer och log metl sin tandlösa mun, då
iran hörde att hans sista konkurrent begått självmord. Och sina
hundra.miljoners vinster sänd.e han ut ,att söka ny vinst i Central-
och Sydamerika. Europa,, Afrila och Asien. Bekant är berättel-
$en om Kinas erövring geom petroleumlarrpnar "upplysning".
Men i rlessa lä.nder möter clet amerikanska kapitalet engelskt,
franskt, tyskt och annat kapital, som är ute i samma ärende. I
"ädlel" tävlan utbjuder de sina "va;ror" 

- 
kredit, pängar, place,

ringar. ,statslån. Och i tävlån söker de skjuta varandra åt siclan"
Men clå ,clera,s ekonomiska kampmedel, pris- eller räntenedsättnin-
gen blev till förclärv för de skilda ländernas kapitaigmpper. måste
d.e begagna sig av andra vägar {ör att nå sitt måI. Så länge det
finns rum på jordytan, kan ,cle inelela ilen i "intressesfärer", eller
bemäktiga sig direkta kolonier, dar cle håller ,sin .utsugning Eom
rnonopol. Men då inte r.'ns detta är tillräckliCt, då ,å,e ja noåste
tränga in på varanrlras områd.en. år de tvungna a:tt till sin hjälp
ta yrolitiska mec'lel.

Vad är tinanshapitalets politik?

l)et är just den företeelsen. som är mest behant unrler nam-
net i,mperi,ali,snt. Namuet kommer {rån clet latinska or.det
imp,erium, som betyder välde, stat (,imperator : Ceesar,
kåjsare. härskare, herr,e) och det b,etecknar shävan till
aiiild,sacilde. England är vägvisaren. Ty detta l,ancl har ju
i sin Lie-"ittn,ing '1sjä.h'styrande kolonier" (Kanad,a. Austr.a-
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Iien, Sydafrika) ,och egentliga kolonier (Inden och ol,ika

delar av Afrika), lydländer (Egypten) och vasallstater (Portugal,

Norge). Överallt kämpar ,det om inflytande 
- 

Kina, Persien och

annorstätles. Och tless inflytande har varit av brokig värkan:
blodspiskning av negrer vitl awärkning av gummiskogar, hun-
gerilotl för hi.nduer, som berövats sin spannmåI, utsugning av

Mexikos "färgaile" och Tammerfors' fa,ttigvårdsinterner genom

bomullsfabrikerna - 
det at guldfabrakati'on aa bl,od 

- 
av s1a-

vars, skenfrias, "kulier's", lönarbetares, småbrukares, skcigsarb'eta-

res, barbarers och "civ,iliserades" blod.. Guldet ökas alltjåmt, Iiksom
även de områden till vilka det utföres. Kolonierna ökas, liksom
pansarfartyo och lönesoldater för att hålla dem i styr. Allt fler
och fler blir agenterna i alla världens hörn' allt fetare blir para-

siterna vid njutandet av ,ilessa vinster.
Konsulerna är dylika kapitalets agenter och cliplomaterna, de-

ras politiska stöd. Deras konst är ait lura och bedraga, locka och

hota. Och clär hotelser icke hjäiper, där talar kanonerna. Eog-

Ianrl förde oavbrutet små kolonialkrig) men ett imperialistiskt
krig i egentlig mening var t. ex. boerkriget (1899--1902), som

tyitde på Englands strävan att förbinda Kap med Kairo via järn-

väg och sedan genom Suezkanalen till Kalkutta, Indien.
Så länge England i industriellt avseende stod framom alla'

antlra länder och dessutom var havens herre, höIl det styvt på "fri-
handlel", 'och behövde ,inte tullar för att stöda sitt monopol. Men

då det blev koukurrens,'började des,s kapitalister fordra skyilds-

tullar för' att förena moderlandet med kolonierna mot den övriga

värlilen. En lång tid hade Förenta staternas utvecklingskraftiga
inilustri fu1lt göra med att till{redsställa den inre marknadens be-

hov, och ilenna skyddatles med höga tullar. 1898 gav cle sig utr

på sjörövaräventyr, erövracle Kuba,, Filippinerna oclr några öar i
Stilla Oceanen. De gav sig ut på annekteringens, imperialismens

väg. Likaså de andra. ,stormakterna. Frankrike fiskade e{ter Af-
rika (Algier). Ryssland siktade mot fjårran östern, Italien m'ot

noma Afrika, Österrike mot Balkan, Japan mot Korea och övärl-

den, Tysklancl mot Afrika och över Turkiet mot Mesopotamien och

alla gemensamt mot Kina. Statistiken utvisar, att enilast 10 proc.

av Afrikas jordområde år 18?6 utgjorde stormaktskolonier, men

1900 var siffran 90 proc. Av Polynesien undertrycktes dessa år

från 56 till 98 proc., i Asien och Amerika finns det inte mera nå-

gon pla*s {ör vidarc k,o onisation, a}lt är ibesatt' Från 1884 till



1919 13?

1900 rövade England 3,? miljoner kvadratkm. med 5? miljoner in-
vånare, Frankrike .3,6 miljoner kvaclratkm. med 36 miljoner in_
vånare, Tyskland- 1 miljon kv.-km. ,med 14,? miljoner invånare,
Belgien 900,000 och 30 miljouer, Portugal 800,000 .ch g miljoner.
Då vi erinrar oss, att ,deras kapital samtidigt strävar in på var-
andra,s områile, båile i kolonierna och i det "fria', landet, så kan
vi tänka oss att arbetet hopade sig för diplomaterna. Beskick_
ningarna fick i uppgift att driva lika mycket politiskt som affärs-
spionage. och för att understryka och betona deras tal behövdes
allt större flottor och allt större arm6er. Det må även oinnämnas,
att sa'mtidigt som krigsutrusi;ningen erbjöd- clen bäs,ta placerinE
(statsiån) och båsta avyttringsmarkna,cier (armöutrustningen), lilev
det även de "nationella" prässorganens främsta uppgift att clriva
den krigshetsantle propagandan. Be,tecknande for kapitalets "fos-
te,rlandskhet" är för övrigt, att r,"arje laud,s f,inan,smän var bere,cld,r
att pl.aeera sitt kapital i form av statsiån hos den bliv,ande ',,{ien-
den". r'arigenom denna av s*mma herrar seclan fick köpa. kano-
ner till att mörcla clessa. samma herrars arbetsträlar.

T)å ,ilenna rustningsgalenskap på samma gång utgjo,rile den
tyngsta 'börda, för folken o,ch upprätthc;ll en ständig krigsfara,
måste alla ]änclers arbetare ägna ilensamma den sförsta uppmärk-
samhet. och här hlev brännpunkten för de oliha ländernas rolitik.
Därför mriste vi"dröja vid frågan om

Imperialismen och arbefarna.

F<ir tlet första: huru invärkade på ar,betarna clen ekonomiska
utveckiing, vars politiska uttryck blev imperialismen? av erfa-
renhet t. o. ,m. frå,n Finland vet vi, att organiseringen av arb,ets_
köparna gjordc segerrika striijker allt svå,rare och ,svårare. Och
reclan n' skymtade bakom den industriella rörelsen bankens skug-
ga: clen mindre alfärsmannen bekände att han föl sin del nog
ginge in på att godkänna arbetarna,s krav, men han kunde icke _
för kreditens skull, ty med h,ot o'm bankrutf vägraile banken. x'rån
amerika känner vi till, ati trusterna.s mest orntyckta sport var
krossanilet a"v fackföreningar. ståltrusten har uttryckligen vägrat
att diskutera meal ilesamma, och emellanåt fordrat slavkontrakt,
.med villkor att skilja, sig från organisationen för att få arbete.
Överalit i vä,rlclen stornaile a,rbetarna i alit större massor m't clet
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allt starkare kapitalet, vars kraft växte snabb,are ån arbetarorgani-
sationernas och rnångå långa ocir seg"b uppoffrande stricler och ut-
ifrån understödda sträjker blev antingen resultat"lösa,, eller slutade
mocl förkrossande neilerlag. Och om någon gång en arbelargrupp
lyckades (England.s clocka.rl,retare), stödd av kamratgrupperr som
skynclade att utvidga stråjken genom sympatisträjker, så kunde
man mecL siffrrir visa, a.tt man dock icke förmåilde hålla jämna
steg ens mecl den allmänna pr-isstegringen, för att ej tala om för-
bättrande av ställnringen. Det var inget under. att de nya organi-
sa,tionsformernas utveckling (internationa,lism. industriell organi-
-"ation) och ile nyå stridsmeto,dernas praktiska genomförancle
(mas-rrörelser. generalslräjk) blel fc;rernå1 för clen livligaste dis-
kussion.

Och till samma resultat kom man pä, tlet politiska området.
Oberoend*r av att röstsiffrorna {ör arbetarlrartierna steg vid valen.
blev tle parlamentariska vinsterna allt magrare. Och ehuru arbe-
tarna, ,sh'enbart förrstorade sitt inflytande genom sin växancle repre-
sentation inour' parlamenten och kommunal{ullmäktige, vågade
dock kapitalet allt oftare uppträ,da direkt emot ilem. Det lät yr-
kessträjkbrytare pr.ovocera sträjkan'ile och hetsade dä,refter poli-
sen eller militiiren emot dem. Detta inträffade iika ofta i det
"fria" Amerika, sonr. i 'dot tsaristiska Rys'sland. Vid diskuteran-
det av generalsträjkeu på arbetarnas möten e11er i deras präss fä11-
rles allt oftare yttrandet, att tlenna "våld,sslägga" ånnd skullo be-
hiivas för ,att unrlerstöda arrbetarkla.ssens reformkrav i parlamen-
ten. e.ller kansh,e r"ent av {ör att llörsvara merlborgarfriheten mot
ro (la rna.

Och framför: allt: r'ilken utväg har arbe'tarna vid hotancle
krigsfara, utom a.tt ka.sta hel,a sin rnasskraft i vågskålen? Men
härom vågarle man tala enilast halvliögt, ty bo,rgarnas allmänna
åklagare vädrade högförräderi i d;'Iikt, och deras gendarmer slä-
pacle dylika "br,ottsliugar" i fängelse för långa år (Kari Lieb,
knecht o. a.). På iclen ,andra, Internationalens sammankomster var
clen viktiga,ste frågan: krigsfarans a,r,-värjande och diskussion om
medlen mot det allmänna folkslaktande, som man vissfe närma sig
mecl allt stö,rre säkerlrot. men vars fa,sa man inte ens nåir:rnelsevis
kuncle {öreställn sig:
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Världskriget.

Det kom' och det varatre i ryra och ett halvt år. I)es,s nårmareorsaker och anstiftare skall vi inle i detta sa,mmanhang uppta tilribehandling' rvrärkas 'bör blo,tt att varcrera partens årrur.iuli.t,r,,
h'ar- avslöjat rle synder, sc,m fiendeländeruas'r."*;**;ort sigskykiiga till' ruen cle övertriiffas dock av den ska,mliga ,smuts, somrevolutionen drog i dagen genoin att öppna utrikesministerriernai;arkiv. Kla,rd är. att om ock krigets ,'huvudskylaigu,, biJ käjsarwilhelrn mecl hans a'nrrang, sri ha. clock ts,aren."o"tiEoetu'tls mi-nisl'erier lika smutsiga fingrar. alra folk har. rockats tilr strid i,rigruncl av hemliga fördrag. och cie offlentliga lösenord.en (,Trih.-t,,,
"{osterlands{örsvar". "d.e s,mri uationernas la{t',) l,ur' .-dr* avslö*jats s,om clen värsta svinclel.

viktiga-"t är för oss aock att rägga märkr-' till, ail, först dettakrig t'ttkomligr avslöjade kapirariiire" i;" ;;;ö;. " 
Förstreste ilen nog sin utvechling till en nästan iysand.e iråja. oen tr;r"-utspåclcla finanskrisen uteblev, ooh de centraliserade bankligornaskötte mecl {ärdighet rle svincllancle summorna$ papperskva.rn. Ka-pitalismens'tveeklacre organisatiou-*fö,rmåga r,i"ua* .rg hän;d somett-be'nrlra'sviirt syste"m. mccl vars tilr'jäip bankerna,s, trusterna.s,

andel,slagens ocli t. o. m. fackföreningarua;,,r"Ji;;;;""]är."ua"*
till ett sto'rartat rr*lt un'er reclning 

-ov 
statsrepieringen ocrr cressämbetsrnannakår (sa.mt rnerl biståncl av cle tarrikl, ,oårorgu"or*u-

nisationerna), om ,en 'app'a.raten r,ad.e tjånat mä*skrigheten! Mennej' Deir skapailes för att tjäncr, d,öden mänsklighe,terrsldebggelse.
och de' har utfört ett grundrig"b arbete: på slagfälten rrarr manmörda;t och gjort t'l kry,rnplingar åtminstone 20 -iljoo." -aooi-skor' Sjukdomar och farsoter harjar vid fronterna och bakom dem.I)en "organiseracle" oc' den ickå organi,se.ra,ile svälten har stulitlivskraften lirån tiotal, ja hund'ade"miljo'cr.- ;r;.;"t;;onl o"hbaln, ocli icke blott i de lirigancle, utan också i tre neutrala rän-tlerna. Och samticligt -"s11 industrin, r,ilken doc.k i ,rago; _aotjäna't livet' frirbytts tiil srakterigarenskape's köttk,r;r;, har:mänskligheten i stälret för nä.ringsäm'en erhåilit -",urrogat, ke"mi-ska bla'dningar, riarliga, giftr:r. lren ån'' detta ger ieke hera b'-den av rnänsklighetens förnedri'g. Det :berätta,s att viss,a människo-ätande starnniirr har i sitt språk ett orcl, soru uttrJ,sftg, r,a,relser påett ä'', låigre stadium. flockar s,om kanske reclau rött ut. 

'etar li'hötu're. Iiapitalisme' ha.r gjot-t rnänskrigheteu till rikätarr.
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ty lagringen av lik för korvfabrikation har _ enligt hör,sägen _
faktiskt inträffat. r s,anning, längre kan man icke gå 

- om icke
det, att prästerskapet och "kurturens" auktoriteter 

"är.igrut ,r*o*
fasa, kunile betraktas so,m ännu mer förnedrande. och Jet system,
som fört mä.skligheten härtilr, det har dömt sig ,latut tiil oo,t*r-
gång.

Ilen borgerliga dikfafuren.

På det politiska området blir. foljderna av det imperialistiska
kriget lika upprörande. Ett hänsynslöst skräckvälde oratog gena,st
från krigets första dag. rlnder förevändning a.v "militar lråd-rao-
dighet" upprättad'es en sträng ceDsur. Motståndare tiir kriget(Jauris o. a.) sköts ner. androm till varuagel. IJen l_,org,,rljg6 p6;_
beln igångsatte frirfoijers*r/t. o. m. m't bcrgerliga fredsvä'ner,
och t' ex' i anrerika ibestraffades 'de, s'om agiteracle mot krige,t.
meal 10 till 20 år,s fiingelse. f Ryssla,nd ski,ckades dumans b,olsje_
viker, folkr'eprese'tanter, till sibirien. r ryskland fängslades Karl
Liebknecht oeh otaliga anclra, i England Mac Lean. Som "myte*
ristör ocir 

'pproriska" har skjutits oräkneriga ,män. så siakt,ade en-
samt Ungelns krigsrätter övel tio tus,en.

K,rigets br;rjan var skickligt arrangor,ad (,,fiend.en rycker ini iairdet") och överrumplade a,rb,etarna. Den Jia;stig" *obilisu"irr-
gen ilrev dem in i leden under offic.rrr*uo]urrroul De socialdc_
mokratiska parla,mentsfraktiono,rnas go,clkännand e ar, "fosterlands-
försva.ret" blanda,cle bort begreppen. och så fick kapitalet en gån.q
beundra sitt värk: lydiga, t. o. m. hänförcla marscherade miljoner_
na ';s,f,f slaktas för dess r.-offarintressen, s,amtidigt som ",borgf,red"
slöts bakom fronterna, ocrr air fysisk oc.h anclig kraft vräkås tilr
offer inlör krigets llolok.

I)etta överträlTade t. o. m. kapitalets drömm,ar. net samrad-.
gulcl oelr rrjöt.

lleri kafasfroten hom.

IJen rrrastc komma. Denna kapitalismens högt uppdrivna ord
ning hade re'sts på osäker grund. Manskligheten kunde ,icke leva
blott för att utrota sig själv. Revolutionerna kom. x'orst i Ryss-
trand och bla'd de av detta rike undertryckta na,tionerna. Därefteni ösrerrike och Bulgarien. och sluuigen aTrJi;;;.'ö"nä'""r-
ha* ile tle' segertriumferande engersk.amerik,anska imperialismens
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länder. Även där har livets förutsättningar unclergrävts, produk_
tionen tjiinat blott döden. Kapitalet hinner icke Jvanga i,- duotill att tjäna eus slavarnas liv, ty det måste alit framgent fora krig.Det måste hålia cle upproriska räncrerna i styr (Tylkland, öster.
rike och Rysslancl). och rikaså måste d.et hålla nerä ,iou ugou u"-
betare. Och det bekämpar sociaiismenl

lVren icke ens ännu inser a'a, att c.en encla utvägen ur denna
fruktansvär'ila återvändsgränd är sociarismen. vissa sociåIcremo-
krater och fackföreningsmän, som under krigstiden prostituerat sig
sjä1va i imperialismens tjänst, beclyrar ailt {ortfarande. att kapi-
talis'men {ör clenna gringen är omöjrig att undertryck*. De påstår,
att den ännu har livskra'ft, att dess "värsta" missf'örhåIlanden kan
avlägsnas genom demokratin, att man kantänka kan gö*a, slut på
den hemliga dipio,matin ( utan att göra slut på de hemtiga affärs_
förclragenr) och att man kan bilda I'forkens förfbuncl,, och så små-
ningom borja planlägga "sccialisiiska reformer,,.

Det är en fantasi. Och ännu värro: det är ett farligt bedrägeri.
Det iir inte värt möcran att tvista om, huruvida kapftaiismen ar
mogen för unclergången' Den gav mänskligheteo oto*ordenfligt
väl organiserade meclel för produktisrsil 

- 
efter fyllandet av den-

na s'in uppgift ke,n den 'dö. Den stäilcle dessa meder i tjänst hos döcr
och fö.rruttnelse 

- 
d.en måste alltså dö. Den viII nu ;rtterliga,retvinga cler överlevanile arbetarna under träldome's ot, a.-,r. n.

tvinga över ilem hunger, sjukdomar, arbetsolycksfall och komman_
ile krigs slaktand'e. På detta sätt driv.r den arb,etarna in på revo-
lutionens väg. Oiyckliga de, som säger sig vala ,,arbeturklurr.o"
män" eller "socialister" och icke tar der i att f,;rb.reda ,och orga-
nisera ilenna revolution sner strider med i d.ess rederr De berättar
s,agor för ,arbetarna, som vicl lyssnandet till dem inte hinner rusta
sig tiilräckligt eller kämpa tillräokligt l_,eslutsa,mt. X,oljilen btir atfoff'ens antal förstoras. och de offrens brod kommer över social-
förmedlarnas huvuden. Är icke Finrands öde betecknande? Frå"
ts'arism'ens slaveri strävar det till "nationeir frihet". Detta blev
ett språngbräde för den tyska impe,rialismen. Efter ilet clenna kros__
sats skyndar man till Englanrl f'ör att be om förlåtelse för fel.
steget' ()ch nu hålles x'inland i strid mot de,ss demokratiska majo-ritets vilja 

- 
som ett militarlager, ,färdigt att tjäna rl* t.rru*.

Det ges icke och kan icke ges oigot "{ritt Finl,and,, under kapita_
lismens ticl. och x'inlands arbetare kan icke vinna, s'in fnihet anna,t
än genom revolution och diktatur. De ,måste kämpa och segra.
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Och iir" ciå icke arbetarl<ia,oscn mo,g.en att,segna? 
- Jo, ty den

måste. och vacl rlen ii'nu saknar. det iär cren sig sjäiv geno'r af,t
handla,. Son erfarenireten {rån R}rsslancl visar. Och clet lönar sig
inte längre ratt gå i kapitalismens lära.. arbetarklassens ,cluglig-
het och förstå'ncl skulie cliir blott clriva,s nedåt. Tvärtom: kapita-
lismen stiker a,t1, genom sina slaktare btröva arbetarna vapner,
lJär{ör kau ilessa, ick. ge ifrån sig ,rurikun gevär eiler kulspruta.
Kapitalismen viil al11. Iortfara,nile clrä11a. och clräperr ocksri arl.r,r.
lare -* dä,rför rnåste ilen själv srl {ort som möjligt driipas.

Nu år tiden lrärför inne.' Och tiden våntar icke. Lnperra_
lismens sista siaktarhop,nl måsie sprängas, och ,i t,arje land måste
ile' socialistiska revolutior-re's fa'a höjas. och den hiijes. r).,:rr
röcla arm6n r-:irer. En si-qta anstriingning ii.nnu oeh ,- kalritalisn:err
st,ililpes i cler .qrop clen själv grärri,.

1)en grt,1, f,iil ,cr,iird. orilr r'len skali 111e|l -.vii.rd fliirgås

TiUäeS och statisfih.

om nrrrr skal] ge en så kort defi'ition som möjligt av imperiaris're',
säger l,enin i sin bok: "Imp,erialismen" kapitalisrnens nyaste utvecklings-
{orm", så kan man säga, att den år k.l.ritalismels monopolskerle. Ä en:r
-qidau är finanskapitalet bankkapita,l, som helt råkat unrler tlen lilla grup,
I;c,ns ,;rt: st.or"banker el1samviilde. lörenat mec.l de monoi-rolarlade industri-
för'bundenr: kirpital; a alrila siclen bctlr-ler:.irl.rlklotcl.s uirpdelnirrg sl*tot
på tien koloni:rlp,litik. som'u1,arr hirirler vidgadcs till områtlen. oÅ årrn,,
i.:kc befar, sig i någ;orr kapitalistisk stirts våld, till en s&da' irolouia_l-politili, som lrärler.le. sig ur riionopolii,qande till tlcn redan fullstiindi5Jt
npirdelatlt-' .iordkrel,-sen. i i'rperialisrnc' krn ma. siiiedes observera: 1)
centraliserilg av produktion och kapital i såalan rnån a,fi .rnonopolet blir
det ekonomiska lirets avgörancre faktor; 2) bankkapitalets saimansrag-
ning rnerl intiustrikapitalet och upirråttanclet av ett finansher'arnas få-
välde; 3) kapitalexporten, tiil åtski[na,ir. från vlrLrexport, ftir en den vik-
tigrste belydolse: l) krpitalisterna ingår rdon.polförbrrnd, som mcilrn sig
uppdeiar jorclen; ocii 5) uppdelning a.v jor<lens områden mellan cle största
kapitalisliska staterna. slutföres.

I en år 1916 utkommen sr<ri'eise (publicerad i sa.rniinge' ',Mot ström-
mon", s. 530), säger Lenin: Imperialiumen är 1) monopoliserad kapitaris,m;2) parasil,isk eller ruttrr*nite kapitalism;3) doende kapitalisn. under
den parasitiskl. eller nlttnantle kapitaiismens skede försvinner skillnailen
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mellan den repubrikanskt-demokratisk. och iren rrronarkiskt-r,ea,krionårnimperialrstiska bourgeoisien. Riintorn^ 
""u,:;;n;;;;;rpd;;;:irro,,ou"en stor kra'ss av privilegiera6e persorer. Redan för 

"agi" a. uåur, ,*-prese'terade de engelska, nordarnerikans,ka. franska 
";-;;";; Iäu,rorrr_ternas vär,depa,pper i00_150 miljarder {ra,ncs (1 Ir. : 72 öre), som baren årlig ränta om 5-g m'jarcrer'. vid plac,eriugen.'denna kan irapita.listgrupperna icke stråva till "frihet",'uian tit herravälde, till ensam_välde._Detta är riktydigt..med reaktiona' poritik överallt. De,,civ'ise_rade" länderna skinnar allt öppnarc au "oÅiti*".ade,, låndernas &run.dra_miljoners foti. Grå.dan av storrnakternas arbetare kan dervis vara medom detta ski'rneri (därpå beror dess 'ifosterlänilshhet,,, dess skensor:ia_lism och socialimperialism). rue ' ueöB $Ke'

I*rperialismen år..döende kapitalisnr, emedan monopolet betydel ka-pil*l.isrnens slut: det ä,r .börjal i;ff Oon.gåogen till socialismen. Detta
\onm:r åv-en t'r s;'n'es i den vrirdiga .oliu,ii.".iog"n av arbetet. Kaut-skys förkltrring, att imperialismen ä.r industr'ändernas sträva' att be-mäktiga sig agrarläntler,.år oriktig. T1, i,r,pe.ialismen år fina,nskapitalets

i,å::: ;:1,i,i-iåt;-a 
sig aua iaia",."xuoi*r.y söker-au ,riij. li"n".t"

min. Ge,rom ott ro'o'"ä r""-"#äXj:ti :flf*,"#ll t;:",,n*l*t*i
li'smen (allimperialismen) ham.rir'an'in'iluo norg"rliga reformisrnen,d' å' btand socia'lpatrioterna och hög""*o1iutirt..ou. (Engtand hade 1gö1ett itrvånarantal om 1?,9 mil.ioner, ,'o a"* 

""tutur" ,t uurå*f.f rirJr" i"o_industrierrra 4,1 miljoner, elter 28 c.11 . a" iäro var dessa siffror 82,5*-
l?-t' ,c/.. A,tsä avtog ant..let p.Jåuo"iorrå" urb"tu""; Ia:rilet blev aJtt_mera ett parasiternas och rleras t,tä.na.res land..)

Ilärldsekonomlius uf vec&ting

beiyser N. Buoharin i sin bok: ,,Vårjd.sekonomin 
och imperialismen,,.

Är 1850 producera.des 81,6 miljoner ton stenkol och 1g11 reda,n 1,16uiljarder; järnroatm t1,l.^: 139 mitjoner IiSOZ;; gjutjärn.tr,? miljoner ronoch ti4'8; 52'000 och (191g) 1m'jon ton;'gulct 12 mirjoner pund sterringoch i1914) 91 m'joner. -- Bornulr ptua,r"ur:u, år 1g00 10 miljoner lrararoch 1913 20 miljoner, vetc 6? och fög miljoner ton. sociker ? och 18 mil_joner ton. - Längden av värlcisjärnvägen vtixte 1gg0_1g11 från 61?,2g5km. till över 1 miijon km. (71 %). iå"lOut orra"tsflottan utgjorde 19052,5 miljoner grosston oeh tgi4 s,'B'ioir:"""r. De 
'iktigaste rändernas ut-rikeshandel nmfattade 191g 101 miljarier Rmk (Rrnk : Bg öre) ooh år1911 redari 153 miljar,iler.

Franskt kapitar hade år 1g02 piacerats i Ryssland tirl ett belopp .r,9-*10 rniljariler ,francs ooh i olika iander 80_35 mil.iarder; u"*J"r,J'rgfii kolonierna och Inriien. 1,5 miljarder pund (1 punii : 18 kr,); tillFörenla si.lterria (iBB niljoner, *n,**uotugtl 8,1 _i11"."d"r, a' r,ilka till
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pund engelskt, kapital ,1,t"") 1'u mrliarder' ÄI

;; *ä,H", ä 
t',*y *n*.u, ""tll* ;,1" ;. # . _ : ;, :;-

Banherras m-hf

i'ffliä 1]Tf,:*lerser fråu ryskrand, där redan 1e10 B srorbanker

::å å; j:;. ä,i ';+;, :#ll ffi ;; ;';;ln ;;, I' I * ;iu {* : 
" 
:,r*lvar i ryskra"r tå"å:n:'rJit;fi tä5. Der samma'-r,si""o,"uuaptarer

ra'de g1 96 av hera au"o" r,rpiiui. '"* av dessa sex bonker represente-
Emissionsverl

att i ryskia;; ;;f;'f#tTi, rtåä$"i"JnT-.:::.u:o*aret,rusrrerrs dära,.
senom att ombesörja lån och ö#;::t11.t"1å dctta vis, såtedes blorrEnligt tyska arrarsregisti;;"ni^j;"1;:,ultu.'""j, över I miriard Fruk.och handerskuol.ur.or-tuäi;":'"j"fi":ot<Lor Louis Hagen, bankir i Körn

lfåfu J"f.Tlut;.*:ä.3.i'il,"å1äol,,1l-a'""t"'"8'"?öälsprång-
berg var medrem , {irestmdrr"; };;;t;iTer' sruvor' teiegraI och iärn-

stvrerse. Doktor a^11 1''"ulffi'';i' ;:'l"t 
handelsbojag Krrl rtirster-

(Dresden) ti' 45. ,.1'n:]t"o rKoi"l notu"sDLt 
han i Äiksbankcns central-

Dessurom a" au torlu 
ägare tilr r1";;;;rtill ö2' tvenne herrar Gutnona

*r u. n, ä.. u 
"" 

; 
"" 

'"T 

; : :', 
"io.i ;n *.: #' 

i 
:i::iH' i #il.?: #;i' ;T Iristerna i samma ställning: :"oru"'.ätr'ri1_:tuu-o^uu affärsmän står iu-

frlfli'r#"rioJ"l:*, rlä.ouo.';;;ä"J:*pe (Berrin) var direrrrions-

direktörer ,0" iio.oJi" 
o?,årä.",r; 

,r;"i;:1,r"".,"*To_;"*"j";:",$J,,ätT

Ilrigsskulderna.
Stornakternas k

tltä #' ;]i'*hi#ii: f 
lif f 3' ! ;' ?iö i;:'H:itffi",åt T:t;gånger ut"Åir#.'ä"ler mbei' sammanlast

1e18 i apr' n, u" o*11fl.*t;J?;,1' ::::U l,å11ä1il,il",l.i'J; jioon I arnän form dessuto. *""n.'i#;;.;i tan om 6 miliar.rler Jollars
skuld ö rniljar'der pund. sedan u"* n#i"."t917 

utgiorde Engrands stars-etigit åtskilligt.

Världshrigefs olter
från dess ibörjan till n
Joner och i centralmal< 

ars 1917 i ententearm,'

mi r j on e r .ilä. ;ä';T;r;, ;ll"l;" I'j#ti:i.TT äå:T iti ffi 15rsvunna 2,3 miljonsl, san_
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manlagt g miljoner. -. Direkt liclande av kriget (fa.miljer meclrii.knaile)är 25 miljoner människor.

, ..,D.u" käncle socialpatrioten och krigsgulasohen paryus gör följandeuträkning för 191?:

Krigslån 350 miljar.cler mark.
Stupade och sårade 24 miljoner människor.
Endast mördade ? miljoner människor.
Invalider 6 miljoner människor.
Förlorade genom födelse-procentens nedgång 9 miljoner människor.Räknar man ut för 191g blir sqmm6161-6 ungefär följancle:

Stupade och sårade 2g miljoner
Endast mörd.ade g 

,,Invalider 6
Förelsernas nedgång . . ... ,}ri ,1

Tabell
över *olonier ,och moderiand för de sex stor.makterna, 1g?6 och 1914.(Arealen är given i t v"A"atooeö'o;; i;åf""antatet i miljoner.)

Kolonier Moderland Sammanlagt
1876 1914 1914 tgt|Area Inv. Area Inv. Aera Inv, Areä Inv.England ??s 251 ,s 33,s 301,1 0,g 46,1 33,e 44o,rflj,iiål'i; 27:; -i5'; ii";'i2, 5,+ 136,2 22',s r6e,+iriii:j"il o,g 6,0 ro o 5l u g;; 'äö:; i',',", e5,rFå,..ä";i;i;;;" . _

J4pan.........................::- - 0,J l9,z 0.E 53,0 0,2 7Zt
$y;,i;itxi"-
8il-1å:'l;l::JÖ:i'i;;; Kili-i"*i;i; ;;;.i r?,3 ?ä?;i
Alralander... ....... .. ....._.._=_39,0__:?89,0

. .133,e-f6tzro

Slormahternas lörhållande
:lb":du" ändrades genom kriget. Ämerika blev världens bankir i stäuetför England. Dess exporr på E_ngtanci ,t"g r."Oonb;;;";;;'";n.1, 

nuEngland ervadubbrades' E"ål*a nu" a"itrå rlort rrgn narkna.derna i syd-amerika, Kina OCh t, O, m. AUStralien. 'rL rräu uIaIKna'OOrn& i I
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ÄR REVCLUTIoNEN DEN ENDA
UTVÄCEN? Av HANNES sKoLD

Den marxistiska vetenskapen har skarpsinnigt uppvisat, attdet kapitalistiska samhälret mecr nödvändighet ,ty" hä" mot en
socialistisk omväIvning. Människorna är ju enrigt detta betrak-
telsesätt underkastade dre ekonomiska lagarna.s härrar,älde. Dettaär vad Lafargue kallat "dlen ekonomiska ileterminismen',.

Denna samhäIlsuppfattning är dock ingalunda av d,en me_
kaniska, vulgärdeterministiska art, som marxismens fiender och
falska vänner tillskriver den. Det är inte nog att tagg" häod*oui kors och vänta tilis det stora Kra,clderadatscli toroJå, av vilket
värdsfrecl' folknykterhet, republi-k, förkortad ar.betsdag etc. föl-jer som enkla fr;ljdsatser. Man behöver bara räsa inlednings-
orde' tiil Der 18. Brumaire för ,att" se, hur fjärran ett dyr,ikt åskåd-ningssått stod fcir clen vetenskapriga so.iuli.meos gårndlaggare.

Det tilihtir emellertid marxismens grunclräggande tankar, att
de ekonomiska krafterna i d.et kapitalistisku ,uluatt.t för tretta
hän mot socialismen. Ilar man väl erkänt marxisrnens grund.synpå det kapitalistiska samhället, så förjer av tingens egin rogik,att man är anhängare av den sociali,stiska, revolutionen ullu, åtmin_
sl.one erkänner dess oundviklighet.

Varclskriget, som i sig sjalvt redan betyder en såilan väldig
*mstörtning a,v det bestående och som fört tili ,så mycken ,omvär-
dering av vården, har jort den ,sooiala ,o,mvälvningenJ rrrobrem till
en vida, aktuellare fråga ä,n il,en var för blott få,å"r sedan. n*t fa,tyvärr erkännas, att de som minst förbereder sig på lirigets even_tuella revolutionåra förjder är socialister'a, åtminstone socialisterna i de ueutrala. länderna.

Den, som skriver ilessa rader, fick nyligen av cn svensk par_tivän' tillhörarntle htigerriktningen, höra det kategoriska påstå-
endet, att en revolution vore omöjlig, åtminstone i Srrarg*. Dutvar ungefär siamma sa,k, sonr Metternich en gång på tid"en saaleom Öste*ike' Marsrevolutionen kom också för ilenne statsman
som en fullstiindig överraskni'g. och den soeia.ra revolutionen
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kommer otvivela,ktigt att utgöra större överraskning fOr mångasom meil stolthet nämner sig socialister än för creras poritiska, ochekonomiska motståndare i åmhallet.
Ka'ske att Svärges 'härskande klass för sin clel inte ha.r någraförutaningar i clen vägen. I ,de större kapitalistiska länderna ärilet helt annorrundla' Redan i fjol våras skrev cityorganet Eco-nomist, som ju sannerligen ,bor ia förutsättningar att känna cletkapitalistiska samhå'ets ekonomiska och politiska struktur ochsom i'te håiier kan beskyta"s för någon överdriven välvilja motde revolutionära tänkesättln, och ,peaä., ,i i"r*.i".k;li;';, ,",,följd revolutionära rörers'er av hitiilrs oanat omfång. Den tyskaregeringens energiska organis.riug av )<ampa,njen tilr cle efter fre-ilen kommancle riksclag.,rurerr, ,*äui. tren i sttirsta utstrackninganvänt sig iav påtryck4ingar på ämbetsmän'en fö,r utJ-*.oo'ilem behärska folket, hu* u, tyrt u .o"lulistiska prä,ssen ofta kon_staterats 

- borgfreden ska en.ast ha g'tighet för socia,ri.t"rou.,vilka i själva, värket är clet *oau, p*ti ,oi *j n", 
"ag"" _.rr,rörelsefrihet i något a,v de krigf,;.ur.,1" landerna. o"ir-g.'"L a*ryska ticlningsprässe' gick för.-någon månad sedan en io.i ,rotir,vari 

'recldeiades. att regerigen tillsatt en kommission för att uncrer-söka möjligheren av rekniska niedets-,;;;ii;;;;;'iir""y,riuurr_
gancle aa tn'ossrörelser vvvu tv'

Bourgeoisin och cless regering rustar sig att motl,aga cle be_gynnancle hårda tirlerna. Endast proletariatei tyctu. rra ia. o*auo-tag när, tro på möjligheten u.r, ulltirrg, aAr.råir-"a*', ,i*-'rnr"i.

;T;_:..t 
fiörefanns före kriget, mojtlgheten u, ,i*^ iuo ,ntn

Egentligen riggel naturrigtvis 
"ti fu'rtenrrigt utopiskt ibetrak- .

telsesätt t'r grnnd för hera io"grrua*k;medin i de, neutra,la rän-derna så, viil som i cle krigföruoäu. n"rgtr"a.o vilar på tlen 
't_talade cller outsascla ftirutsattningen ,tt ä.t ,ku ";;; *;iäi *,för någon ticl i cret kapitaristisku' ,o*ruii*t avskriva ttur.n*puJoctrl genomföra den kapitaristisk" i 

""-""irt,ran. Marxismen lår ossomöjligheteu .därav, och cle praktiska ."--rfr" har ibe,kräftat om<ij_lighe'en av I'union sacree me'an arbetsköpare ocrr arbetale. Ba.asträjker'a i dc krigförande ränderna är tirlräckliga för att stämpraborgfreden som en fullständig tro-t og.-' Generalerna och en .elvirriga arbetarledare tror, att clet u, r--rg att f'örbjuda närnna''e:1av kla'sskampen för a,tf suspenriu"u ,1"o,'ma.n för,bju,er vorwårtsatt bc,gagna. orilet )<lasskamp. oclr så tror ma,r 
"l*'oa"rf_,*"'rru"O_
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iigt ge'iaia. sätt 
'ara k'itt cless besvä,rancle faktum. I)e påminner

om strutsarna, som gömmer huvudet i sand.en och sedran tror, att
inge' ska liunna se clem. stackars ideologerr Krasskampen nämns
inte, men den finns dar andå!

Men om inte ens borgfredens slöja kunnat täcka över före_
fintiigheten av klassmotsatserna, så är det säkert, att efter kriget
cle sociala striclerna ska anta en skärpa, vartill de inte kunnat ut-
vecklas uncler kriget självt.

Många tror, att freden redan i oe.h för sig är ett botemedel
mot allt ont' sarskiit i vårt lantl möter man ,ofta det påståendet,
att bara det blir fred, så kommer ilet gylrene tider. Man glömmer,
att även under kriget har det varit ,gyilene tider, för dem ,ra-lig*o
som inte så men dock uppskära. Det blir nog också dessa som,
unclcr förutsättning av det kapitaristiska samhällets ostörda fort-
varo, kommer 'att ha någon vinndng att vänta. svärge h,ar un,cler
kriget blivit minst en halv milliard rikare, säger ekonomerna. Men
man kan 'inte just rsäga, att denna ö[<ade rikedom medfört något väl_
ståncl för folkets brecla massor, vilha i stäilet både aibsoiut och
relativt proletariserats ,i en g'a,d- och ett tempo som hittills varit
osedrla.

Frt.cien kommer i stäIlet, ifall inga större sociala omstörtnin-
gar r'äntar omedelbart under e1ler ,efter kriget, att medföra ökad
massfattigdom och dyrtid. Den värkliga ekonomiska krisen kom-
mer uniler tle år som friljer efter kriget. Freden må vara, aidris
så önskvärcl 

- 
clen är dock inte i och for sig något socialistiskt.

något'iirc1-qförbiittrande, ja, innebär inte ens i och för sig någon
jusning för den civiliseraile mänskligheten. Det beror helt och hår-
let rrå. on man lägger ett revolutionärt innehåll i freden eller ej,
rlet beror helt och hållet på den kommande fredens natur, ifall
deri ska förmå lösa mänsklighetens mäst brännancle rivsfrågor.

Många. som före kriget inte var socialister, har genom lriget
bragts att irise, att det kapitalistiska samhället overleåt sig sjalvt.
Ett samhälle, som inte ka.n existera utan dylika kriser, ett- såaant
samhäile har inget existensberättigande. Det är inte längre "värk-
ligl." i Hegels m"ning. Ty clet är, som Engels påpekat i Lud,wig
F eu'irb aclr und, d er aus g an g d er klas si,schen p lrilosophi.e : omrlegels
sats. alt allt värkligt är förnultigt oeh ailt förnuftigt ti)lika är
värklig{, år sann, så innebår detta ingalun,cla, att alrt som existerar
är i rlegels mening vänklig*. "Das attribut cler -wirklichkeit
kommt bei ihm nur,ilemjenig'en zll, was zugleie,h auch notwendig ist.',
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l\{en m,arxismen har just påvisat, att det kapitah,stisk& s,å'_
hallet, inte är nödvändigt längre. r antiDtihring-skriver Engels:

Förutsättningen för klassernas avskaffancre brir så]und;r, att pro-
duktionen ska ha nått en sårlan grad av utveckring, att det inte biott ska
ha blivit överflötligt, utan rent av hinderligt för ekonorniska, politiska
och intellektuella, tramsteg, att någon särskikl tlass i samhället iillagour..
sig produktionsmed.len och deras avkastning samt därmed politiskt hår-
ravålde, mr..rrropol på bildning oeh på andlig leclning. Denna punkt är
nu uppnådd' Bourgeoisins poiitiska och inteilekt'ella ,trankrutt är knappt
långre or hemlighet för clen själv.

I)'tta kunde Bngels mecl rätta säga reilan år 1g?g, men hur
myclir:t aktuellare är inte de orden nu!

Ilet tillhör ju just marxisrnens roci communes, att cl,en tek-
,"iska utvecklingen nått den höjdpunkt, crär den soci,ala revolutione'
kan inträda. Motsatsen me,llan sarnhäiligt arbete och privat till-
ägnel'se av arbetarprodukterna har genom kriget ytterligare skärpts,
och d.ock ansåg Engels redan på sin tid, att kapitalismen nått den
mognad, som var förutsättningen för den socia,la omvälvningen.

Erkänner man dessa förutsättningar, .lå måste man också er_
känna, att ticlen e{ter kriget kommer att äga utsikter att bli en ilen
socialistiska revolutionens tid. varvid man naturligtvis inte får
Iämna ur sikte den viktiga, synpunkten, att ilenna revolution är en
process' som pågår i åratal, vars begynnelse kan spåras recian inom
det kapitalistiska samhällets rarn och som kommer att gå fram
genom nederlag och segrar, om clen överhuvuil ska bii en konkru:t
värklighet.

Men är det nu värkligen sagt, att den sociala revol'tionen
måste lyckas, att clen måste reda till sitt historiska mål? Kan den

6inte misslyckas? Och vad blir clå följden?
Det är frågor, som vid första, anblicken förefaller ganska un-

clerliga. om revolutionen är historiskt nödvändig, ar då inte dess
seger ,också historiskt nödvändig? Och är det så, då behöver,man ju
inte resonnera vidare. r

I Anti,-Diiltring, d.e''na bok, vid va.rs utarbetand,e som bekarit
Marx ,leltog oeh *om därlör väl kan anses återge hans tankar. säger
Eugels:

Genom att ,det kapitalistiska produktionssåttet mer och mer proleta-
riserar det stora flertalet av befolkningen skapar det sjäh4 den makr-
6om vid äventyr att. eljes ömkligen gå under är tvungel
att genomföra denna omvälvning (clen sociali,stiska).
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Som man ser ligger 'tlet on viss resetvation i de här kursiveradc

orilen. Egentligen r;;;igg"t enligt Bngels-Marx tv'enne alterna-

tir,: fijrst a,tt tlet t;;i-i";'k. prJleta"riatet genonför den sociala

t.ir'vä','i'gen. för a"t-l"a* ati det s.cialistiska proletariatet går

unåer genom att det av ett eller annat skäi ej kourmit att 'genont-

lijra sin historiska uppgift. proletariatets und.ergång innebär emel-

]ertid ,s,aurtidigt aven 
"kapitalisrnens unilergång.' Det m.ast1. har

ira f öresvävot E'"'gJ *oliigttttto av ett återf all i en underlägsen

ekonomisk organisati onsf orm'

Fijre,faller ,1"1 d;;t" bra pessimistiskt att i vår högt utveok-

lacler titt göra si'g tili-tuftt*un ior mojli'gheten av en tlyliik utvrck-

"tutr,,,. ået 'ore såJ<erligen skaligen lessimistiskt' försåvitt inte

ldLrdshistorien haft att uppvisa ett exempel på ett dylikt återfall i

on titligare ekonomisk Period'

Sort La{argrr-'**u*t uppvisat' förefanns hos den greki'sk-

,-omerskt kulturen uito t'ot'u titt tn utveckling hän mot^kapitalis-

r1en. Bourgeoisins begynneJ'sestarlier var: reclan genomgångna' så-

som rnan lian ör.erfga sig om genom cn jåmförelse mellan Aten

tich Rom å ena -'iclanl t1* iiulito'ka renässansståderna och llansans

leclanclt orter ii oui'a tiauo' Och clock kom clet aldrig til] någon

inclustrikapitalism t ä"*^iä, i.duod. Iäncler -__ de gick i ställe;t

ttouti;oo 
m'å r'isserligen säga' att folkvanclringarna hade sin del i

-skulden 1iä'rtil1' I'l# t;" åUt^ r'ärclen-q förfall hade beg-r'nt före

folkvanclringarna' nt'ft ooto vår tids vita civilisation saknar inte

utsikter lör att eventtLeilt utsätta's för något liknande' Och clen år

rlri,rför kanske riktiga"'' clen rncningelr som uttalats' att 'de stora

latifunrlierna, t1c stora jorcldrottarnas ilomäner' vore '"kulden tiil

Ronrs urLr.lcrgiing' 
-M- 

"'" "' 
*tt clet var f eodaltidens övermakt över

rlen gtt'encle ktr'pitalismen - 
och man kan väl vartt berättigad att

sä,ga: clen tomerska imperialis'men -- som slog i spillror den an-

tika r'ärderl* t lont't'u"de knlt'ur' forflyttade kulturens ty'gdpunkt

t'1 anclra räncr,er oc.h tvang den europdiska mänsklighet.n att i

stort sett llörja om sin utvecklingsgång'

,början tiil en nrtikel' som jag åter"funnit i

jogl på sin titl ämnacle public'ertr i Tiden'

*liani*g alclrig skrivet' Srisom nv inue-

O.u-11strie1c1" 1rtrgör-

min,a gömmor och som

Slutet lrlev av någon
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håliet framgår, är clen skriven 1916 (om jag minns rätt, i novern-
ber). Jag har ansett mig iböra. trycka den utan strykningar eller
åndringar, c1årför att ,clen på etb överraskancle gott sätt visar, hur
trä{fsåker den m,aterialistiska n'istorieanaly,sen är. När den skrevs,
trodde t. o. m. många "revolutionärer", att en revolution i Eu-
ropa vax hart när omöjlig. Man såg de maktägand.es förberedelser
att möl,a en såilau, men man kunde inte 'se de unclergrävande kraf-
ter, som förberedde vacl som seclan uncler 1917 och 1918 blivit
verklighei.

Jag har emellerfiil pubiicerat ,ilen även av ern annan orsak. Jag
ha.r nämligen av revolutionsårens erfarenhet blott ytterliga,ne
stärkts i den grundupp{attning som jag ovan uttalat, att vi nal-
kas slutet av en tidsålder, men inte kan se början på någon ny.
Rysslancls agrarisering uncler r,evolutionen beror naturligtvis yt-
terst sett inte på r.evolutionen, utan på kriget. Men den är ett
faktum.

Och prorblemet b ir ä,ndå mer komplicerat, når revolutionen
griper ett industrilanrl som Tyskland. Når inclustriens nedgång
där komm,er vid industriens demobilisering och allteftersom rev,o-

lutionen fortskrider, ]r.a,r in,clus,triproletariatet inte samma möjlig-
het som i Rys,slancl att falia tillbaka på jorilbruket. Ett mass-

eländ.e kommer a,tt bli följden, ur vilket endast en människoexport.
en emigration till industriellt mindre utvecklaile länder kan hjalpa.
Me,n i ooh med rletsamma. försvagas proletaria;tets ställning som

härskande kla,ss i mod"erlandet.
IJetta är ju inte några, jus'a profetior, i synqerhet inte för en

revolutionär. Men jag'vill säga att vad jag hittills sett av revo-
lution 

- 
och ingen sv,ensk, troiigen ingen europd av icke-rysk

extraktion har ha,ft en 'så,ilan möjlighet som jag a;tt intimt stuilera
en revolution inifrån 

- 
gjort mig till en skeptiker på revoLutioner.

Det tragiska i nuets situation är, att kapitalistklassen inte
liin,rlre kan regera världen. und,er rlet att arbetarklassen inte ännw
kan clet.

Och om jag inte med någon vidare entusiasm motser den fort-
sättning som vär'lilsrevolutionen kan komma ,att få, så vill jag åt-
minstone uttr;'cka, det hoppet, aft den svenslaa, revolutionen lar så

mycket uniler den ticl som åteistår, att clen' åt'minstone inte upp-
repar alla sina föregångares värsta fe1.

151
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EN BOK OM EN STOR SVENSK
FRI HETSDI KTARE

Oscar Patricft Sturzen Becker

oscar Patrick sturzen-Becker, mera käncr und,er sitt iitteråra namnorvar odcl, blev av sin samtiil uppskattacr endast som spirituerl kåsör.
Som lyriker vart han föga gouterarl och tycks ännu den dag sorn är ejblivit observerarl' Åtminstone av den of iåie1ra litteraturhistorien. pro-
fessor sylwan hade emeilertirr i ett tidigare arbete riksom en aning om,att O. O. som skalal varit av äniru ej nog värclerad betyilelse. Så myc_ket mer förvånad. blir man -då av att foga linna den riktiga aningen fulr-följd, då han nu i en bok Oscar patrick Sturzen_Beckel, rhans levnad ochförfattarskap (Bonnier, kr. ?:50) ägnar O. O. mera, uppmarksamhet.

- Sylwans bok ger en mängd intressanta detaljer iill diktarens be-lysning, men något riktigt grepp på diktaren rrar han knappast fått.Han fäster sig huvuclsakligen vid stiiisten, ociii det år riktigt: ö. o,s be-
tydelse Iigger framför art i formen, ,stiren oorr rytrmen. Men han ser ej hurny och banbrytande han var. sturzen-Becker har dock förebildat hela90-talet: Fröcling, Ireidenstam, Karrfekrt, Levertin, ossiannilsson, varB
avhängighet kan belysas med citat. (En som han finner påvärkad ossian-nilson-dikt begår förf. felet att tillskrit,a Ola Hansson.)

Nästan allcleres oförståenrre är sylwan för o. o. som politisk dik-tare, för hans enastående ädla karaktär som jämte den lysinde Jormenjort honom till Svärges främste frihetssångare. Det var (fast Sylwantycks mena 'det) inget fer, att han var så föga svensk, så vittsvåvande in-ternationalistisk. Just det draget stärlde sturzen-Becker f,ramför sin ticroch ska i framtiden skapa honom en vacker renässans. Men det är möj-ligt, att först den sociaristiska kurturen kornmer att ge {urr rättvisa åtden ibästa diktningen från litrerati.smens itid.

T. N.
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DEN OKUVLICE HÖVDINGEN
TILL MINNET AV KAMRAT LIEBKNECHT
Av N. BU-CHARIN

Karl Liebknecht är inte rängr'e i vår ikrets. och varje proletär
kånner ilet, som om man tagit från honom en del av hans egethjarta' vi har sorg, därför att vi berövats en av våra närm4ste,
våra käraste och dyraste. Mer än det. Den vita rasen, hela mänsk_
ligheten har förlorat en av 'sina bästä representanter. Ty vad ii,ralla ilessa diplomatiska ränksmid.are, generaler, erövrare, tsarer
och kungar, små och stora, bed.ragare och ynkliga åvenfuzrare rjämförelse med Karr Liebknecht, vars ;själva aoalt,;tsligivisade
världen den oförskräckte kämpens hela storhet? seker och årtu-
senden skall {orgå, härf'örares och kungars. namn skall glömmas.
Men Liebknechts jättege'stalt skail aldrig förgätas. Hani' skugga
skall i evighet stå på gräns'en meilan två världs,epoker. Barnen i
skolan skall kä'na ha's namn. Ty Karr Liebknecht -- det år
det kämpanile, uppro,riska,, okuvliga, o,förfärade proletariatet.

Revolutionens heliga låga 
- 

tretta är vad Liebknecht var.Ilan levde inte, utan glänste. Glänste av dlen heliga elcl, som en
gång Prometevs röv'a,ile från himlen och skänkte joåens barn.

Karl Liebknecht var inte någon teoretiserande natur. ocrr i
detta hänseende stod han många efter. Men sin rike hade han intei sin sällsynta, övermänskliga revorutionsriderse. i sitt ojämförriga
per"sonliga, mod, vilket ej visste av gränser. rlan var ån verklig
folktribun, en m'assledare när mao går tiil ,anfali, 

'ch 
det en led,are

som alitid och övera,llt går i spetsen. Liebknecht kunde fysiskt
inte tåla dem som pratar om socialismen. över allt annai stodför honom hand,lingen. En man av säIlsynt energi, störtaile han
främst i striden, utan att någonsin så mycket som en minut tänka
på sig själv. "Man måste handla genom ået egna exemplet, när an_
dra sover" 

- 
saile han. Ooh han gick ofortovat ti'' åu fårfigurt.

posterna..

Jag minns den dag han ibefriade,s. Ilan hacle knappt hunnit
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ut på tribunen vid. vilken tiotusentals ar,beta;r,e r'äntarile förrän han
först av ,a,llt ro!'acle: I'Ner m'eil- regeringen!" Ocli hans föruqt'a fråga
tiill partivännetna, va.r: "Vilk'a är etlra planer?" Och rod'an samm'l
riag stod Liebknecht på en vagn mitt i ett brusande hav av huvu-
r1en. Hans energiska figur, lian,s a,r' tukthuslidandet bleka ansikte
skymtade åi,n här iin där blancl svarta poliser*r blotta,de sa,blar. Ilan
begav sig gena,st mitt ut i striden, utan att förlora en minut, utan
aft ,skona sig sja,lv eller s'ina närmaste. Ty rsådan var Karl Lieb-
kneeht.

Jag minns ileu ed han svo,r en kväIl i ryska beskickningen.
Där var både Haa,se, B,arth och Oskar Cohn. Där var gamle Meh-
ring, vår avhållne gamle vän, som grät som ett barn när han på
på nytt ,fiok se sin oförfärade Karl. I Liebknechts tal var hela
ha,ns program inneslutet. Döclligt hat till kapitalet, tlill dess lake-
jer, till ,opportunisterna, till "dlen gyilenr-. meilelvägens" människor.
till ordens ooh talens hjaltar. Och,alla - 

såväl vänner som liall,a
fiend,er 

- 
käncle. att här ha,cle vi mött den som saknats. I)en re-

tolutiorrära orkanen var nära.
Liebknecht uppställcle direkt och utan omsv€rp frågan om det

lrp,pror, vari hiirn skuile cleltaga själv tillsa,mmans meil måssornir
oe.h {ramför massorna.. Denna väg vanilraile han, och på rJenna

väg nedlade han sitt huvucl.
Vår l-iiebknecht finns inte mer, och. han komrner inte mer att

vis,a sig i mitten av de många drarbbningar, som ännu förestår det
tyska, proletariatets. Men hans riist, hans energiska, övertygade röst
kommer allticl att mana o,ss till kamp fcir clet mål varemot den

fallne kämpen så hänfört strävade. Dett,a mål är kommunismen.
Dsss fana hojde T,iebkn,echt, och han holl deu fa,st ånda till sin
c1öd, utan a,tt unna sig ett ögonblicks vila. Och till och meil när vi
inbjöcl honom att fara till Ryssland till november:fiisten. så sva-
raile han: "Kamrater, jag vet, att det skulle bli de unilerbaritste
minnterna i mitt lir', men jag behövs bättre här."

Såclan \rar Liebknecht, proletariatcts förkärnpe. ries,s intill
graven trogne vån. kamrat och hövcling.
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TYSK
Av C. N. CA

REVOLUTION
RLESON

,I snarl fem rnånailer har den revolution, som alltjämt skakar
militarismeus huvud.land, fortgått, rik på sensationella tilidragel-
ser ooh det lärorikaste skåclespel varc sig vi betrakta den som po-
litisk brytning, som begynnaicle social omgestaltning, som en
foljd och verkan av neilerlaget i kriget eller i den,sammas nödvän-
dighet mot bakgrunclen av det tysk-preussiska stats- och samhälls-
systemets säregna struktur.

Liksom i Ryssland tsarismen, representerade här kaiserismen
t1e anticlemokratiska. styrelse- och förvaltningsprinciperna. Den
stödde sig på en rnäktig junkerk,ast, ctt miiitär-agrariskt elemenb,
på en inflytelserik, i maktutör'ning rutinera,d tryråkrati och slutri-
på en incl.striell storbourgeoisi. som mecl starka förvärvsintressen

'ar fästad 'id regeringarnes militaristiska ,och expansionslystna
politik. Den störa bo'rgarm,assan åter hr;lls fången c1el,s i sin sekel-
gamla servilism, dels meclels en ,ekonomisk lagstiltning ocli en nä-
ringspolitik, so,m sökte skifta ljus och skugga mellan jurkrar och
borgare, clels slutligen meil cleu patriotiska {rasen, för 'ilken desia
rnellanlager slutligen stätlse {al1a tilt föga. Maktpyrarnidens både
axei oc.h topp bilclade clock först och sist "der grosse Generarstab"
(Stora ge'eralstaben). ,Luclendorff och Krupp: militärpåv,en och
rustningsm.anilarinen voro systemets turrga ankar,e.

Nec.lanför och omkring pyrarniden stod socialdemokratin, ut_
åt impo'erancle i sin 

'oassa, 
inuti reda' anfrätt av böjelse och iust

att stryka. ut sin allt blehar'e "rer,olutionarism" och sruta, för.-iiraA
med cl'en kalitalistisk-agrarisk'a staten på något slags crimmigt
" cl em okr ati,.,e rin gs " - p lan.

Nederlaget i kriget, faktiskt redan för ett år seclau, men känt
då änn* cnilast av de invigde, bland ilem även sociarpatrioterna i
huvuclutskottet. vål1ade nu hiisten 1g18 förtvivlan, kaotisk för-
skjutning av clet inrepoiitiska läget och slutriEen de' stora n.-
vemiber.kraschen-
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det att uppbiancla och försvaga sig självt med borgerligt "ord-
nings"-bistånd, som gir''etvis icke låmnas uta,n veclerlag i förplik-
telser att förfara skonsamt och slutligen kapitulationsmä.ssigt
gentemot de borgerliga intressena 

- 
kortligen just i liråga om clet

vitala, va,rom en värklig revolutionskamp i våra dagar rör sig ocli
mri.str' röra sig.

Det blocl alltså, sorn utgjutits i morden på Karl Liebknecht
ooh ll,osa Luxemburg, ilet bloc'l som runnit och rinner i strömmar
i tnrrika clstricl e.rna, fra,mför polispresidier och i stånilsrätismas,sak-
t'erna, år viitska.n i tlen rlop{unt, där h<igersccialismen "kristna,s"
till metllem av kapitalisrrcns sanfun,il och helga,s till bourgeoisins
väpnare och tjänare. Dr, tio miljonerna l'a.lmän, som reistadr, soci-
aipatriotiskt till nationalförsamlingen, äro brudgåvan i block-
åktenshafet. Drag för drag går rlet gaurla samhzillet igen i de

E]:ert-Scheirlemannsha metoclerira. lJnc]anska{fancle a\r vittnc,n.
a"clmini-qtrativa häktniirgar:. unclanl,ags{'ilrorclningar: och undlantags-
justis. Bismarcks "-qocialistiag" r'ar ett lekverh inot iienna reak-
tion. Och varl höger"socialisrnen redari ]runnit utföra i Tysklancl
ger prejudika,t {ii'* }rögersocialistisk regim i a,ndra, länder. Det är
ett m'..rmento iiven fcir o.ss. En svensk högersocialism t. ex. i något
fastare bc-sittning zrv makten än ii"nnu är fallel kommer att till-
ågnn sig samma systen av brutalisering gentemot alla rörelser
r;ch riktningar till vänster. Rerlan tyda flera teoken clarpå.. S,amma kontrarevolutionära anda i regeringsmetoclerna mot-
sv&rås av c1e d.röjanile, iralva stegen t1ll socialiseri,ng. T stäIlet för
att beslutsa"mt låi;a arl.retarrå,deu och rådskongressen fungera som

en allt genomträngaude socja.liseringsmaskin. ville mau först göra,

sig av mod c'lem. sedan uniler massornas pirtryckning lirkade ma,n

sig bort {rån iletta pl'anlagda attentat rnot revolutionens egna be-
,svärlign sha,pelser och ,söker nu bincla och oskadliggöra tlern g€n.om

a,tt insuga clem i "författningens" pa.ragraflabyrint, kous'tra bort
ilem iinda till oigenkännlighet. IJe komibinera,s ned sooi,aliseringsb'c.-
stämmeiser:nn. vilka bl. a.. Iärnna ba,nkväsenclet, <1e måktiga hrr:-
ditjnstituten i okvald b,esittning av sin rörelsefrihet, o'eh lj.kaså und-
viker man att antasta den betydande medelstora. jordegendomen.

Denn,a tämligon parocliska "expropr:ia.tion" str'äekei' sig ä,ven till
gruvornå-q "första,tliga,nil'e" enligt eJt schemrr, clär ar-betareråden un-
danträngas och ersåttas rn,ed "Betriebsrä,ten" (driftsråd), 'i vilka
a.rbetsgivare. ingen.iöner och tjii,nstemä.n inrvmm,a,s el stä,llnin,q,
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s'm med ail sannoiikhet kommer att medföra arb,eta,r-eelementets
nedsjuuka,nde till en tom statistroll.

Här är förkla,ringen till gruvarbetarmassornas djupa gnoll motde stora löftenas och de fega gärningarnas regim. Den växande
misstro,n till de socialpatriotiska avent]rrarne och uppkomlingarne,
fruktan ,att se alra socialpolitiska t.t.ttu, av novemberstormengå föriorade,driver lupp generalstriijkssttimni,ngen rbland särskiitgruva*betarne och ind.ustriarbetarne i sachsÅ, d" ourrhaogigu"högborg' vad vi hittilts sett av tysk generar,sträjk tord.e blott vararepetitioner Bå det skådespel, som Jall ko--a. spartakisterna
stå ber'eclda att gripa in .- tvivelsutan trots allt prat om att d.eras*1q skulle ha sjunkit. De oavhängiga stå inför den väl förbe_
redd"a generalsträjken, som ju skall halLs fri från all ,,putschism,,,
såsom de närmast ausvarshavande; det glänsande fOrti-oeoclu, .omde re't proletäriska elsmenten visat deJ i ;;r;; rråira""al ,."_siffror' måste de antingen rättfärdiga i en kraftig revolutionär'offensiv eller förvärka i svaga eftergifter för sin hoferflygeis o,be_stridliga lust att slå bryggor orrer iill scheid.emännerna i den Iä_vitska tron, a'tt dessa' skulle låta sig ra,dikariseras. Montagna,rdeller gironrlist -- rlet är valet för Hår". u-J 

"irt ".#"".10" u.r,de'as arodiga irarrring uncrer s,,nare deren r" r."i**'""n ,"J* 
"*skede av revolutionen måste m*n lilväl konstatera en alltför tångtclriven bOjelse att utjåmna, bero,ende på en alltför optimistisk upp_skattning av motståncrarne. spartakiste"na eller he're konmunis-terna ha fullståndigt rätt i sin kriti,k av denna _uttuogrfi;*-rrru*u

lidor^, 
av dess ryggande tillbaka för djärv han,dling. fo"o'a,,oo a,det för tidigt att fäI1a e.n s,rutdom övä" .reras taktik. attentatetmot Kurt Eisner', den skamliga behandlingen av Ledebour rr. nl.

'a, 
ydlige' r.arit kra,ftiga bote.meclel mot den opportunism, somgärna 'ili smyga s'g in i deras recler. Emeiilertid Lå b"uktu, ,r"nnytta' de göra ffenom tret stora inflytancle de besitta hos de fack-li'gt orrt*niserade arbetrarne i de vii<tigaste ind'stricentrerna, och

.d"" :'1itd*{rde genera.lstr.iijken. ,,u,r. -älr*än .de oavhängiga äro,kan bli signale' tilr cleir 
',vgörande vä'dning, i vilken komm'nis-

terna. och "Rofe X'ahnr" varit och år rlen clriva,nde kraften.l'orhållandet ti, soujet-R3lsstanax birdar slu'igen rlet storaskiljemårhet mellan skenrev'olution oc.h handlingens'gruntlriga re-volutionär* uppgörelse. Den tyska socialpatriotismen har gjort sittval' Dess fiendefront mct sovjetregerinien t'ingar den ste,g {öisteg a'tt -- trots fraserna, oeh trira,rne och de k*u*put tigu iör*ä-
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ken att slå på lysk "mannamoils"h'umnoa - 
söka skydd oeh hagn

hos Ententen. For judaspängar d. v. s. utfåstelser att hå1la den

sociala revolutionen, rådsrörelsen, tillbaka köpa cle livsmedel för
att dämpa oron och revolterna. Efter krigsflottan utläm'nas han-

ilelsflo'ttan. Så sjunka de, därför att cl'e icke, förenande sig meil och

samlanile alla revolutionära krafter i vår världsdel, vågade upp-

taga den avgöranile karnpen mot bourgeoisien, allt djupare netl i
en dubbel avhängighet av ;borgarklas,serna på ömse siilor om en

landgräns, mecl vilken Ententebourgeoisin nu hantlskas, klyver
och lägger ihop e{ter behag. Därmed äro de är"en ur stånd att gi-
va någon som hälst impuls tili arbetarmassornas resning i En-

tenteländerna, en tesring, som ilock skulle befria dem ur det skruv-

städ, vati Foch. Clemenceau och Lloyd George nu hålla dem.

Men en dag falier skottet. .. på vilket alla bida.

Ungern I resnlng
Ungern reser sig och övergår till råclsrepublik. Denna omvälvning,

som skett i samråal med den ryska sovjetropubliken, blir av oerhörtl be-

tyclelso för ihela d.et internationella läget. !'ör det försöa har därmed

eprängts isoleringsmuren kring Rysslancl, för clet än4ra avklippes. Enten-

tens clirekta lanilförbinclelse med ukraina, Rumänien ooh Balkan, för tle;t

trecljo torrle revolutionen starkt återverka på Tysk-österrikes hållning
gentennot rlet nationali.stiska borgar-mmlet i Jugoslavien och Tjeckosla-

vien, {ör det fjärde ställas Tysklanils scheidemänner i ett tlilemmaarta,t

val rnellan Ententej'tlemokratisk" reaktion och ett beslutsamt steg åt
r'änster till 4örbund metl den socialistiska stormakten.

På fredens fullmäktige ooh - vanmäktige i Paris måste den stora

scenlörändringen i Buclape'st göra ett intryck så mycket starkare som

oenigheten mellan segerherrarna ilag för dag underminerat freilsverket.
Där måste .det l<ännas ,som ett nederlag, när clen moraliska och

materiell,a "karantän", vari man ävlats att astlåsa den "bolsjevikiska
snitta.n", ge,r vika under ilet om,otstånilliga trycket av massol'nas vilja.
ocih allde es särskilt måste s,å 'utpräglade nationalister sorn en clemenceau,

Lloyd Georgo och orlando taga illa vid sig, att i den ungerska reYolu-

tionen äwen de borgerligt nationella elementen drivits över tlll tlen socia-

listiska siclan i en akt av yttersta tvång till självbevarelse'
Så är tlrrgens obevekliga 'gång: nationers rådtlning genom ratlikal,

internationell socia,lism. Spjutet våincles om. Den borgerliga expansionen

för ka,pitalismens utb,redning ocLr be,fästanrle i en pseuclo-krati möter och

slås till,baka av de proletärisk-socialistiska krafternas expansion. En-

tente-segerns r'åg rt'llar tillbaka. 
C_n.
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DE OAVHANGICAS KONCRESS
Av Z. HOCLUND

llugo Haase
(Teckning av Ivar Starkenberg l9l7)

Samtitligt mecl generralsträjkens utbrott i Berlin ile första
dagarna av mars sammanträilcle cle oavhängiga socialisterna till en
extra partikongress, alltför välbehövlig, för att uppdraga riktiin-
jerna för partiets verksamhet, som under hela revolutionstiilen 

-liksom åven förut 
- 

varit y.tterst oklar och vacklande och om vil-
ken allt skarpare m,eningsbrytningar uppstått inom partiet självt.
Som ett mellanparti, balanserantle mellan å ena siclan den gamla
socialclemokratin, Scheiclemännen, som förrått alla proletära in-
ttessen, alla socialistiska principer, och å andra siilan kommunis-
terna,, Spartacusförbund,et, Karl Liebknechts och Rosa Luxem-

ANWS
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burgs äkta revolutionära arbetarparti, har de o,avhängiga haft cn

svår ställning, och deras politik fick ofta en stämpel av tvetyclig-

het och hållningslöshet, som karaktäriserat såväl dera,s främste

teoretiher Kautshy som deras främste praktiker Itraase. Kongres-

sens förhandlingar kastar nu ett skarpt ljus över de inre mot'sätt-

ningarna i partiet, som tillfäIligt overslätats men ingalunda lt;sts

g.ooro den någorlunda enhälligt antagna programresolutionen'

b.oou betyder visserligen en stark orientering åt vänster - 
så stark

t. o. m., att'det hädanefter blir omöjligt för våra vänstersocialis-

tiska "clemokrater" att spela upp sig som några svenska oavliä.n-

giga 
- 

men den s,aknar ännu ful1 principiell kiarhet och ko,nsc_

k*nr. Som ett betydelsefullt steg i sådan riktning har man' trots

denna brist på följdrihtighet, att hä1sa kongressens beslut mecl en

relativ tiilfredsställelse,
Partiets hittillsvarancle taktik och sårskilt cleltagandet i

Scheiclemann-regeringen var föremål f ör mycken skarp krit'ik

av som det förefaller kongressens flertal. Ett särskilt verknings-

fullt och lysancle inlägg gjorcle på ilen'tn punkt Klara zetltin, cf-

ter Rosa io"embu.gs clid clen tyska socialismens främsta kvinn-

liga representart. Hon förklaracle att partiets "politik hittills liclii;

rrirt pa energi och målmedvctenhet. Redan under kriget hade rlen

varit osäker och svag, t. ex. i frågan om fosterlanclsförsvarct. E{-

ter revolutionen hacle man kompromissat med majoritetssocialis-

terna i stället fOr att lita tili m&ssolnas ahtion. Regeringspolitiken

harle faktisktrbestämts av Scheidemännen, vilkas fångar Haase,

Dittman och Barth varit. Dessa hacle viclare biclragit till att hincl-

ra arbet,ar- och soldatråclens maktutveckling. Nationalförsamlin-

gcn, som de föroralat, kuncle ej vara något verktyg tiil proletaria-

iets befrielse. Frågeställningen: 4emohrati eller diktatnr är falsk.'

Det måste heta: här borgerlig, formell, blocllös clemokrati, där clen

socialistiska, livshrafti$a, verkliga proletärdemokratin; eller ock-

så: här borgarclömcts cliktatur, där proletariatets diktatur. Klara

Zetkin väncle sig ocliså skarpt mot tleltagandet i Bernkonfelensirn,

vilken hon me.d bitande hån karaktäris,eradle som en den a}lmänna

syndabekännelsens konferens: jag är en synilare, du är en syn-

ilare, han är en syndare' o. s. v. - 
så hade de't hetat, och på detta

sätt hade man trott sig kunna åteiställa Internationalen! Gent-

emot Kautsky framhöIl hon, att den ga.mla Internationalen dntt i
skam och vanära och att det revolutionära proletariatets kamp för

a,tt övervinna kapitalismen måste bilda grundv,alen för den nya,
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rnternationalen. Zimmerwaldkonferensens verk måste f'ortsättas.
under kongressens ljudlösa uppmärksamhet förklarade hon till sist
att en skarp skiljegräns mås'te uppdragas mellan höger och väns-
ter i partiet och att för henne personligen vore ett fortsa;tt s,amgå-
'ende med ile oavhi;,ugiga omöjiigt, .m clen hittilrsvarande mraiori-
teten fortfarande skulle råda.

Gentemot denna alivarliga och neclgörancle i<ritik presteracics
ctt lamt försvar av bl. a. rlaase, Louise zietz oc:l't r{autsky. Hiir
må endast anföras vad. clen senare yttrade till fråga' om Bern och
diktaturen. rlan'framhöll, att han icke alrs bundit partiet genonr
sitt stäliningstagancle i Bern mot bolsjevismen. Beträffancle pr.-
blemet demokrati och diktatur söhte r(autsky skilja på "proletarirr-
tets cliktatur som tillstånd, (zastand)" mot vilken han alclrig någon-
sin ha'ft något att invända, som man tvärto,m måste mecl alla meclel
eftersträr'a. "Frågan är blott, hur vi shall uppnå cletta tillstånd.
om detta skall ske gen.m dikt,aturen som statsform kan jag icke
vara meii." Med såclana skolastiska, spetsfundigheter söker Kaut-
sky överskyla si' bolsjevikfientliga poritiks anlimarxistiska. ka-
raktär. Bolsjevikelna. har clock aldrig proklamerat dilit,aturen sorn
en evigt beståniiancle statsform .tan just som ett övergångs-"ti]i-
ståncl" till socialismen.

r denna kongressens huvudf'råga om cliktatur och demokrati,
råilsrqpresentation eller nationalförsamlirtg, gjordes i övrigt de le-
dande inläggen av Iraase och näumig, reprr:se'tantcr för cle bårla
ytterligheterna inom partiet. Haase, på den hrigra flygeln, fram_
lacle ett resolutionsförslag, som i ohlara orilaiag krävde bl. a. "pro-
letariatets erövring av hela den politisl<a makten,', den gamla, hä-
rens och de frivilliga kårernas fullstäniliga upplösning och ersät-
tande med. ett folkv5,rn av personer, som tir minst 24 år gamla och
minst ett år varit fackligt och politiskt organis'erade, sa.rnt arb:,-
tareråilens utbyggancle och förankrande i författningen med poli-
tisk meclbestämmanderätt vicl sidan av na,tionarförsamlingen. 

-Gentemot rlaase företrädcle Däumig rätlinjigt och konsel<vent d:n
enbara rådsprincipen. Han tog .vståncl från ail harvhet. Råds-
systemet, proletariatets diktatur, förverkligar cren högsta ik:m.-
ktatin. Det för,enar clen politiska och ekonomiska sidan av arbe-
tarnas krav, clet ar på en gång parlarpentarism och förvaltning.
Daumig uttalade ,sig vidare skarpt emot en koalitionsregering ej
blolt med de borgerliga utan ock med }ögersocialisterna. Harrs
resolutionsförslag gick i denna anda* betonande att partiet ståller
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sig på rådssystemets grund ,ocli understöcler alra strävanilen att
förena hela ilen politiska och ,ekonomiska ma,kten i arbetareråd,ens
lränder.

Den kompromissresolution, vari d,cb,atten utmynnacle. må här
i sin helbet återgiv,as:

"Under upprätthålla.nde a' den le.lanrle tanken i den principielll
rlelen av Erfurterprogranmet förklarar particlagen:

r november 1918 ha Tysklanils revolutionära arbetare och solclater
erör.rat statsmakten. NIen ,de ha icke befästat sin nakt ooh icke övervun,
nit det kapitalistiska klassherrraväIdet.

Högersocialisternas ledare ha förn;rat fördraget med de borgerliga
klasserna och prisgivit proletariatets intressen. De berlrirra en förvir
ringspolitik under slagorden tlemokrati och socialism.

uniler ilen kapitalistiskn saenhällsordnirrgen äro demokratisk;l rätts-
former gyckelbilder. så länge den politiska frigörelsen icke följs även av
elionomisk trigörelse och oberoende, består ingen sann demokrati. so-
cialiseringen. så som trögersocialisterna tillämpa ilen, ,är ett gyckelspcl.
De nöja sig alnder skonandet av de kapitalistiska intressena med "blan-
dade" driftslormer och till och meci endast med en ':offenilig kontroll" av
de efter dcrrls omdöme för omerlelbar, socialisering mogna företagen.

I rådssystemet har rlen proletariska revolutionen skapat åt sig ein
k*mporganisation. Den samlar arbetaremassorna i inrlustriföretagen
iill revolutionär handling. Den skapar åt proietariatet rätten till själv-
förvaltning i företagen, i kommunerna och i staten. Den genomför .den
ka,pitalistiska sarnrhällsordningens övergång i den socialistiska.

I alla kapitalistiska lånder ut'eckrar sig råclssystemet ur samma ek,o-
nomiska villkor och blir bäraren av den prolefa,riska världsrevoiutionen.

Det är de1; oavhängiga socialdemokratiska partiets historiska upp-
gift 'att vara clet klassmedvetna prerletariatets bandrförare i iless revolu-
tionära befrielsekamp.

Det oavhängiga- socialdemokratiska partiet ståller ,sig på rådssyste_
mets gruntl.

Det undersl,öder rårlen i dera^c kamp för clen ekonomisha. och
tiska makt,en.

poli

Det eftersträvar proletariatets dikta,tur som nörlvändigt villkor fiir
socialismens f örverkligan,cle.

Först socialismen medför avskaffanilet av varje klassvålde, rv_
skaffanilet av varje diktatur, den sanna ,clemokråtin.

f'ör att uppnå cletta mål betjänar sig clet oavhängiga socialilemokra_
tiska partiet av alla politiska karnpmerlel, inberäknat parlamenten. Det
förkastar planlös r'åldstaktik. Dess mål är icke tillintetgöranilet av per-
soner, utan avskaffanilet ar' det kapitalistiska systemet.

Det oavhängiga socialclem,okratiska partiets närm,aste forilringar
äro:

1. R;idssysternet,s inoralnande i författningen. Rå,ilens b,estämmande
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vitl Iagstiftningen, sta.ts- ocfi kommunr'ör{attningen och i in-

dustriföreta gen.

2. Den ga,mla rhärens fullsttincliga upplösande. Det omedeitrara upp_
lösandet av den genom friviiliga kårer öildade vårv*de 'här.en. Borgar-
klassens avväpning. upprättanclet av folkvärn ur de kla,ssmedvetna ar._
betarnas led. självförvartning av forkvärnet o'h manskapets val av re-tlare. Upphävande av militårlagskipningen.

3. Socialiseringen av tle kapitalistiska företagen mästc g,enast plr_
börjas. Den måste ofördröjligen genomf,öras på områdena för gruvdrift
ooh energiframställning (kol, vatten, J<raft, erektricitet), för äen kon-
centrera'de jär'n- och stålproduktionen, såvär som andra högt utveckla,rie
industrier samt ,bank- och försäkringsvä,sendet. De stora jord_ och skogs_
egenilomarna skola genast förv.a'dras tilr statsegencrom. samhället [r;lrtili uppgift att genom anlitande av alra tekniska och ekonomiska rhjälp-
medel såväI som genom ibefordrande ar' föreningsväsendet bringa .re erro-
nomisk* företagen till största ,möjliga prod'ktivitet. I stärrer',a skora cleprivata fastighetsegendomarna förvandras tilr kornmunar .egencrom oc,htillräckligt .antal bostäder av kommunen .själv uppföras.

-1. val av myndigheter och domrre förrät[rs av fo]ket. En si,,tsdc,rrr-stol inrättas ,omedelbart, viiken skall ståIla il.em tili ansvar. som båir:a
skulclen till kriget och som förhinclrat genomförandet av err snar frocr.

Den under kriget uppkomna förmögenhetsökningen måste reduceras
genom beskattning. Av alla stora f,örmögenheter skall en clel ar,.föras tiil
staten. !'ör övrigt skora de offentliga 

'tgifterna täckas genom gradr.is
stigancle inkomst-, förmögenhets- ooh arvsskatt. Anulrering av krigs-
skulderna under gottgörelse tiD behövnncle, tilr .arlmännyttiga, föreningar.
a,nstalter ooh samfund.

6' utbygganrle av den socialer, Iagstiftningen. skydd och vårcl för
mödrar oeh barn. Grrndläggande ny stadga för den offentliga härsovår-
den. Ät soltlatänhorna, de faderlösa ,barnen .oh de sårade skali bereda,s en
sorgfri existens. Till de bostaclslösa skola ,cle förmögnas överflöiliga rirm
överlåtas att bebo.

?. Kyrkans skiljande från staten och skoians skiljanrle från kyrkirn.
of,fentliga enhetsskolor med interna.tionell karaktär, utformade efter-,socia-
Iistiska och pe'dagogiska principer. varje barns rätt .att erhålln en utbird-
ning r'otsvarande dess anlag och tillgången till härför erforderliga merlel.

8. Införancle av .ott offentrigt, rättsligt monopor för annonser ooh
tless överlåtande till konmunalförbunden.

9' Åstadkomm,ande av vänskapriga förbinrrelser mecr aila nationer.
omedelb'art upptagancle av .le 'diplomatiska förhancringarn,a metr ryska
råd,srep'ubliken ocrh Polen. Återsttillande .ay arbetarinternationa.len på
grutlvalen av 'clen revolutiqnåra socialistiska politike' i de internatio-
neil.a konferensernas i Zimmerwal,il och Kiental and,a.

Det oavhängiga socialdem,okratiska partiet år av clen övertygelse.,
att genom sammanJöranrlet ,av alla pr,oletäriska krafter, som det arbetar
för, skulle proletari,atets fullståniliga och slufliga seger paskynrlas oe^h
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betryggas. -\nslutnino i nrrl n.h tan-rr:- _

I "r e.h f o r d ri n g a r ;-, ;:,11 J,:.' år i]jä i,lli_ I "iiå,ffi ,11å"#,:l'x.l-befarkl.a,ssens f örening.',

Resolutionen har den förtjän,sten att klart och t;rilligt ha ut_dgTi d.: borgerlig'a demoklslir. i .'ru". ställe man sätter proleta._riatets dihtatur och rådssyst.-ui, -.-åen har svagheten att ändock
lcfe-våea helt bryta me'd parlamentarismen.utan uppstä'er en herdel hrav på 

'ationarförsamringen. n." n, därför motsägelsefull
' och ger i verklighetin friqa rediing fr;r partiets kommande politik,som visserligen tlrivits-'ågra stng åt vänster men dock i huvudsakbt,'håller sin t'r'aditionerla vingelkaraktar. Betecknande i cletta av_seende iir för övrigt, alt Traase återvardes till partiets ene ord{,ö-rande oclr att Däumig, som likaledu" ,,ult. till ordförande, nöilga_rli:s- avsiiga sig emedan rla^se t,;.Lturuau sig ej kunn,a samarbetameil 

'onom, 
då dera.s politik vore alrtför skiljaktig. En melranma.n,wiirttembergaren crispien valcres clärefter i stället som ancrre or.tl-

f ;i1p n6..
Klara zetkin hade riitt och fick rätt, när hon i sitt anförandetnlade om de't oavhängiga. partiet som ärftiigt be,last.at efter dengamla socialdemokratin.. Det hänger ännu kvar för myeket u., ,"_jorllsm oclr oppo,rtunism, sorr dr,ar ner det och t,irtu_u, aä,handlingskraft' Där{"ör går det ej helier i spetsen för den revolu-

lilnarl utvecklingen utan drages mecl i den under hårt motstånrrfrån des,s majo,ritetsriktning. "Spartu.o* 
n" o..f-r 

.^ii*U.r 
rää*r.rrnns lnna oc]r leda.re. 
Luv'rr

Sle

grI'j*,ysr
0e r ?Ni Dö ö n g 4w ,sot iaIöcmm ue geuffu n n as
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KULTURENS UNDERCANG
Av ALLAN !(/ALLENIUS

- Strinilberg talade om "olust i lan*et,,, men hade han levat i
denna tid, hade han förvisso fått viclga begreppet till olust i värl-
den.

Det är ingalunda brott en tiluatighet att missnöjet nu brutitut och överallt tar påtagriga {ormer. Ätt ,ok* bortforkrara clennaolust såsom endast en ftiljd av värrdskriget, en tidsföreteelse, som?när världskrigets efterverklingar paralyserats, så småningom må_ste försvinn a, att bortf'örklara den därmerl är icrre att ange clessorsak' Djupare har vi att söka denna, och vi skal finna ätt a.obottnar djupa,st i samma orsak, som framkallade världskriget: nam_ligen den, att vårt samhälle lever uniler en samhällsorilning, som
reclan tjänat ut, som givit världen vail den kan *", ""h-ri_ ",hålles bestående på konsilat sätt.

att det kapitalistiska produktionssystemet, på v'ket våra, da,-gar's samhälle allt fortfarande bygger, givit värråen åtskiliigl var_defulit på de mest skilda o-tåden-sLalr ingalunda torrr.tu.] u.r,niir- de fördärvbringande makterna inom det kapitalistiska sam-hiiilet tagit överhanilen, rlå är d.ess tirl förrunnÅ, Je *art" au*störtas, om icke värre olyokor skall'övergå världen, ån de, somreilan nu gjo'rt livet till ett hervete för människorna.
De fördärvbringancre makterna inom det kapitaristiska sam-hället började taga överhancl, när kapitarismens-ot.t-"g""a t"*form i imperialismen, den av finanskapitaret dirigerade årriiuli.-*nen. fmperialismen gav o,ss världskriget, och ilenl d.ttu trig ,rg-

rra'nile gruppen av vårrdsintres'senter ho-tur oss mecl nya brocriga lor:.vecklingar, om ioke dess makt snart brytes ned. Utom att kapi_talismens skändliga skuggsida, då den .to"tu" m'joner arbetanclei fördärv och låter ett tunnt skikt av "the upper ien,,rikta sig på
de arbetandes elänile' utom att denna skuggsi,a under imperialis-
mens tid fått en allt svartare ton, har kapitalismens t arr.yortOr_het numerra' överskridit aila gränser oeh ryggar icke tilrbaka {örnågot brott. när det galler at1 bevara ,iou lrrt...r"". Darig.oo.



har den blivit en på alla områden hämmanile faktor, en utveck-
lingens förilärvliga broms.

På clet ekonomiska området står den moilsrna, kapitalismen
maktlös, när det gäller att skapa nya prod.uktiva former. Den kapi-
talistiska tekniken, som är en förtjänstfullt högt utvecklarl appa-
rat, kan icke på sin förra grundval mera utvecklas till en bättre,
livsfrämjanrle apparat. Maskineriet går redan ojämnt. De ständigt
återkommande kriserna före världskriget, med deras olösta gåta,
vittnar härom. Varldskriget, vid vars finansierande clen kapita-
listiska tekniska apparaten firat sin största triumf, slutade dock
med ett avsevärt ekonomiskt värld'sminus, vjars friljcler icke inom
överskådlig tid kan helt repareras.

De livsfrämjande makterna inom samhället måste finna nya
former, om de skall kunna fritt utveckla sig. De försök, som man
på statsmannahåll flerstädes gjort, att finna ilem i statskapitalism,
ofta kallad ,statssocialism, är clömrla att misslyckas på förhand,
enär de icke river upp det onda med rötterna, utan låter iletta,
privategendomen av produktionsmecllen, rätt att rikta sig av and.ras
arbete, leva kvar oförkränkt, om ock under "kontroll',. En kon-
troll, som sist och slutligen särilele,s Iätt kringgås av dem, som fak-
tiskt i alla fall kommer att besitta rlen inom samhället avgöfancle
maktstallnirigen, ilen ekonomiska, alltså av de största kapitalägar-
na,. Och detta kommer att hålla 'olusten, missnöjet, hos de sämre
tlottade klasserna viil liv, emeilan samtliga gamla missförhållanden
lever kvar - i kanske milclare {orm till en början, men dock lij<a
utveckiri:gs- oeh kulturhämmande som tidigare.

Ätt kapitalismen i sin sista form, imperialismen, är kultur-
hämmande mer än någon annan makt, torde världskriget fullt fa.tt-
bart ha klargjort för alla. Den kulturföröclels,e, som denna, ena
hänclelse representerar, är tillräcktig att utdöma kapitalismen, dess
orsak, såsom den mest kulturfientliga makten i vår tid. En makt,
som, om den icke förintas, hotar världskulturen med undergång.
Ty i imperialismens natur ligger fröen till nya kulturföröcland,e
krig, trustkapitalismen hotar samhällets livskraftigaste klass. clen
arbetande klas,sen, med tilltagande elände, med livsödelaggande ut-
plundring.

Att kulturens vinningar på livets olika områden varit ett pri-
vilegium blott för samhällets battre lottade klasser, {'ör fåtalet, är
ju ett ofrånkomligt faktum. Vad rletta inneburit i hämmad kul-
turutveekling är lätt att tänka sig. Svårt är ej heller att märka.
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att detta faktum med nödvändighet måste ha bidragit till att miss_
rikta kulturen, tvinga den in på banor' som dlen annars icke hade
sökt, om ej ,clen härskande klassens fördelar så fordrat.

världen har ju tillsvidare frambragt bristfalliga människor,
idealmänniskorna väntar bättre f<;rhållanden, innan de kan upp-

.. 
komm,a. Bristfulla står även kuiturens uppbärare, kulfurkam,
par såsom vetenska.psmän, författarel konstnärer, upp{inna.re o. s.
v., brist{ulla särskilt i den bemärkelsen, att de röner inflytande
av clen rstarkaste makten inom sam,hället, ,.den ekonomiska. vad
som för clen härskande klassen är be,hagligt eller nyttigt, det vin-
ner avsättning eller understöil, det bofrämjas. Denna faktor har
dikterat åtskilligt ,för kulturen, även om man icke kan säga att
denna helt varit, ,såId, prostituerad. Men vissa grenar. sålsom i
synne'rhet kon,sten, kan nog inte fritas från beskyllningen att h,r
prostituerat sig ganska förväget i den härskancle kla,ssens tjänst.' Dock här gä1ler det att se kalit och nyktert på sakerna, såso,m
materialist, och ilå fattar man tilr fulio innebörden a,v detta ocir
anar vacl komma, kan, om icke imperialismens gudar i tid blir
vräkta,. Det 'enda sättet att göra vetenskap, konsi och ,andra kur-
turyttringar fria från kapitalismens in{rytancle är att skapa det
l<lasslös.a, det,socialistiska samhället.

Låt os,s ta konsten, vilken otvivela,ktigt ger det bästa illustra-
tignsmecllet i detta fall.

orolig ooh flärntande står konsten i cletta nu och söker sig
nya vägar, nya uttrycksmed,el. Där den tar ståndpunkt i dagens
frågor blir den tendenskonst mecl mot samhällsordningen vänd op-
position, nota bene om ilen icke sänker sig tilr behagligt rovsjun-
gande av ilen beståenile ord.ningen. Där den strävar att vara konst
för kon'stens skull, odta utan atf lyckas, där sjunker den ned till
sjukligt självsysslanile, en pessimistisk inåtvändhet utan aktivitet.
Eller också kastar den sig febritt in på de djärvaste nyexperiment,
utan att inom samhället finna fa,st botten att bygga på. Dessa
riktningar, dessa tendenser kan s'åras inom måreri, slulptur, dilt-
ning, skönlitteratur o. s. v.

Den alltför vanliga' moderna kurturpessimismen bottnar över-
allt i s,*mma ,samhällströtthet. rbland tar det form av sjukligt
raffinemang' ibland i nihilistisk rivsförnekerse eiler 

""rigo."ud oir-
'ana,ståi,mning. omgivningens liv är ailtför trist, alltfår of'örnuf-
tigt eller intigt, alltför ohyggligt e]ler smutsigt för att kunna
skänka skapa,nde intresse. Konstnären sjunker in i sig själv och

169
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förtvivlar. Elier om han är stark nog att reagera, så btir han upp_rorsman' eller 'söker tappert vidare på egna stigar, ofta i rent van-siuniga experiment' utan ,att hinna något mål 
- 

just emedan oam-hället, såd,ant det nu är, inte g* hooä_ {ast botten, utan om ha.vågar vara alltför djärv, undandrar det honom existensmedlen.
Känner vri icke igen detta i måleriets hansynslosa gåna"rrf._t'ighet, clet ,sökande färgfamianilet, _ {inner vi icke ,""_;; ;;.,längtan i skulpturens .ya former _* andas ej samma anda i s,kal-rlergas osäkerhet, författarnas hemröshet? oåh trycker- i.t" ,u--hiillstrottheten sin prägel på medelmåttornas blacka unclergivenhet,inrlividualisternas breka livsnonohalans! och där konsten är ,'fram-

gångsrik", där formar den sig i ett eler annat avseede tilr ettllvkväcle över cle samhällshärskunde.
Detta är icke att ot'rlå*igt generarisera, clet är brott att urr-derstryka de företeerser, som brecrast hetonar cret nuvarande s.am_

ir;j l 
je1 s lrrrll urolä mplighet.

\rad är c1å botemealiet mot detta, mot kulturens unclergångi)Naturligtvis ott n;rff sarnhäile, ett klasstost samhälle, där l;;e krigr:t kla'sserna omelran arstrar livshä,mmande konflikter. Enrrastsri kan hela sanihäilets be,forkning bli clelaktig av k'rturen, ickelilott bära uprr cren på sina sk'lclror tilr ett ringa fåtals värfärd.En aning om varflrän en sådan kultur kLmer, vilka for_rner den skall ta, kan man få i Ryssland, där nu kommunisternalörverkligat komm'nismens första stadii.rm, komrnuni.smens stats-stadium. när klassern'a ånnu före{inns som kvarleva av kapitalismeus
sn'mhäIle, och clär den förut förtryckta ,arbetarkras,s.o lo är denhiirskande, alltså folkets {lertar. merran de borgerriga krassern,a.fåtalet. nu är ile förtryckta. Det anclra kommunistiska sta.cliet, dei,statsiösa, när staten "dött ut"' är ju ännu rång* avlägset, ooir försfi dess ticl med mä"nniskosoiidariteten väckt och ammad av idea-liska samhäilsförhåranden. först i dess tirr ka. även t ottoruo ilrritnri sin oberoenile i"rromstring. Men redan nu kan man se varthänutvecklingen tenilerar att gå: mot en ljusare, gladare tro och uplr-fattning a' livet ,och männishorna, *ot .r, större frigjordhet 

'åcn b,reclare. rent folklig bas.
nc garnla m'aktägandes kontrollsystem i skolorna är borta.Religicnens frihetshämmande och missiiktande läror är strukna.

den kapitalistiska historieskrivni'gen om kapitari,smenis änd,a.måls-enlighet, om ,de kapitalistiska idealens ,ens,a,mherravälde i värlilerrr) s' v' ut irfrån e. rent materia.listisk ståndp'nkt rklarraggu"--uo
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världsföreteelserna, i deras orsa,kssammanh,ang, dirigerade av ile so-
ciala och ekouomiska frirhållandena i olika, tider. skolan står hert
obero,ende av varje'klass, i Ryssland är den en verklig folkskola,
med syfte att göra sina elever till arbetare inom samhället, icke
tiil privilegierade meillemmar av en viss battre eller sämre situerar{
klass. Skolan är öppen för alla, och framgången i den bestämmcs
icke av föräIdrarnas penningetillgång, utan av begåvningen.

Vetenskapens isoleracle förnäma särstäIlning år även bruten r
Ryssland. Vetenskapen har har bOrjat bli, vad den bör vara, en
folkets tjänare. universiteten och högskolorna håller sina portar
öppna för envar, som inom deras murar ,kan inhämta, vetancle oclr
v'ill göra det. AlIa ,examenspriviJegier är avskaffad.e, begåvning
och kunskap år 'de b,etyg, som kräves av vetenskapens d.isciplar
nu. Folkuniversitet har öppnats i massa, och i massor iystrar rlet
okunniga ,yska"folk.t till .de kallelser, som här i kultur.ens n.amn
g:ir ut till detsamma.

För en tid tillbaka var vi i till{älle att bevista några före-
läsningar, leJ<tioner och diskus,sioner vid en folhakademi i Moskva.
Intres,set och hängir,'enheten från elevernas sida lämnade inget öv-
rigt att önska. Anstalten i fråga var ,en av de! statsunderstödda
föreningen Prolethults skolor. Dess unpgift är att lägga grunden
till den nya proletärkulturen.

I[är upplevde vi en häntlelse, .qom gav en symboi för rlen nya
]iulturens spirningskraft. Det var ett möte ,av några elever. I)e
Jra,r fram enda,st egna alster, uppsatser, dikter. musik o. s. v. Omo-
get oc\ famlande var d.et me,sta, men allt gick i samma meilvetna
riktning: uppåt, mot ilen för hela folhet gemen,sramma kulturen.
fntressantast var utan tvivel de po,etiska alster som frambars. Här
vrar en kvinna, som läste dikter hon skrrivit 1g06 efter den först,r
rni,sslyckade revolutionen. Men hon gav även en, skriven till hen-
r1.r! ,sron. rrår han nu drog ut med den röila arm6n mot kontrarevo-
lutionr:n. Ifar taia,de redan meiivetanrlet om att det ryska folket
hatle en egen, en folkkultur att försvar,a,. Men tydligast kom väl
dock clc,tta oeh heia revolutionens innebörd till synes Jros en u',s
-'oldat. sor. sjöng tr'änne tlikter till självkomponeraile melodi,.r.
f)en förra var skriven och komponerad vid dlet japanska kriget.s
lägereldar, den senare nu efter cl'en framgångsriha arbeta*evol'-
tionen. Vilken vemoilig, g'råtfy1ld, rysk förtvivlan med steppernas
eviga, viila frihetsbidan sjöng icke i den förras ord och musik,
ruedan den scna.re var en trotsig, ljus s'tridsfanfar. en segrares jubrl
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över brutna bojor, men ock med handlingsviljans längtan efter
framtid,ens oprövade uppgifter!

Har hade man intrycket levande: De av tsarismen, av vålds-

systemet mot folket, igenstängila ventilerna har öppnats. Folkets

kval, som tidigare tolkacles blott av de stora för{attarna, vilka
här i Ryssland mer än annorstädes käncle {ör och metl {olket, {o1-

kets kval har nu anilra och fiera tolkar'e, än cle gamla olyckornas

profeter. Det till tigande tvingade ,folket, det ordlösa och endast

lid.ande, det har nu fått tunga, 'och en tunga, som iske mera sjun-

ger on gamla försvunna och reclan flydita kva1, utan med kamp-
g1ädje besjunger sin segers möjligheter, ser bort från nuets svårig-
heter mot framtidens ljus, trots alit. Detta är den nya ticlens i

Ryssiancl största drag, att 'den bortser från iiet tunga och bittra
och svåra i nuets stund,, emedlan det gålle,r att rädtla framtitlen.
Icke som 'skulle det ryska folket vara en skock drömmare' utan det

sker uniler medvet,ande om, att ilenna ljusare framtid ,skall ge ler's'f

d,em ljrsare och bättre förhållanden, och naturl,igtvis med fulit
beaktand,e av alla möjligheter att övervinna, svårigheterna, i mret.

Det är med kampglädje de leclancle i Ryssland tar itu meal 'alen nu-

varanile svårigheterna, mecl kampglädje väntar de d,e kommantle'

Det är just detta ljusa, optimistiska. drag, som nu går igen

hos alla shap,anile konstnärer i Ryssland. Pessimismen, som väi

var djupare rotail i Ryssland än annorstädes, är bannlyst från

cleuna krets. Den revolutionära samhällsoptimismen har helt tagit
dem. Dikta,rnas cljårva tro på framtidens foik, segrarna, värlils-
betvingarna, som ger världen frihet'en, bottnar i sjäIva folkets tro'

Målarnas djärvaste experiment har fast mark i folkets ännu 'cljär-

Yare revolutionära sinnelag. Kubism och futurism söker djärvt oclr

hänsyn-slöst sina nya vägar. Slaveriet under penningens makt är

niistan brutet, genom att revolutionen uppmuntrar varje trotsigt
siikande.

O"t d.t nya samhällets m'edborgare, arbetarna, utgör uniler-
laget för den blivande kulturen, ett underlag' som också helt hål-
ler på att omformas från de gamla slavarna till fria människor'

Svårigheterna, cle ännu lider under i sin nytillkämpade frihet,
har naturligtvis hindrat deras utveckling uppåi, men retlan nu kan

man undler sväItbördan finna'den frie mannens raka rygg och Öppna

blick; den tillbakaträngde, hundsvottera,de arbetaren är försyun-

nen i Ryssland. Proletärkultureu bygger där på ett frigjort foik-



1919
173

*nclerlag, ett fol.k, som inom en ej avlägs'en framtid skall stå som
iristoriens första k1ass1ösa folk.

Det är denna breclare bas, som kulturen behöver, som hela
utvecklingen behöver, öm den skal kunna fullförja sitt lopp, sin
uppgift att fullkomna människosläktet. Genom ko--ooir*.r*
tvänne stad.ier synes utveckriragen vara tvungen att gå: genom det
första, arbetarnas ,diktatur, den sista, hlasstaten i 

'-arlden. där for-
trycket iiger rnm, tills den då för förtryck utsatta, då onyttiga
samhällskla.ssen, den borgerliga, gått under, emeclan den ingen up1,_
gift inom samhället mera äger: samt sist in i den andra, d"t.ocir-
iistiska, klassiösa sa,mhäI1et, där solidariteten är den förnämsta
lagen, soliclari.teten människorna emellan. Där kan även kulture'
nå sin fulla, fria och ohämmade blomstring, i hägnet av m.änniskor_
nas jämlikhet, som då icke mer.a är någon vag dröm, uta' bottnar
i 'allas meilvetanile'och kunskap om den järnhårda rag, som rär att
rnänniskorna icke kan komma tilr rätta här i värrden utan at;t
bSrgga på varanih,as bistånd. och resp,ekten {'ör allas lika rätt
upprätthålles j'st av ile samhällsförhåilanden, som omöjlliggör att
den ena b,estå,ende kan rikta, sig på ilen anilra.s arbete.

Adler och Loriot om Bern.
De i Bern-konferensen deltagande och där opponerande be-

kanta revolutionärerna Triedrich adrer och Loriot inlämnacle under
fr;rhandlingarna var sin förklaring, vari de klart gav tilkäuna sin
rnissbelåtenhet med hela konferensen och cless socialpatriotiska,
k r;ntrarevolutionära anda.

Adlers, den österrikiske tyranndöiiarens, förklaring, som var
unilertecknail av, utom honom, Longuet, I\fistral, Fao"*e, Cachin,
\rerf euil, Pres'emane, samiliga från franska partiets majoritet,,
Scheflo och Tranmael, Norge, Herzfelil, tysk oavhängig, påtridis,
grek, O'Shannon och Johnson, England, hade följandu iyä.1r",

Huvuds;'npunkten för cren politik, vi uncrer hera krigstiden outtrött-ligt och energiskt företrätt,, var återstäIlanclet av det krassmedvetna revo-lutionär'a proletariatets internationeila front. Denna vår grundtagganoe
stånilpunkt bestämde också vår hållaing till Bernkonferensen.

vi konstaterar, att Bern-konf,erensen i det väsentliga icke uppfordrartill kritik genom innehåIret av sina beslut utan genom åit a.."o
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självklarheter kom till stånd för s'e n t, icke u n d e r kriget utan först
ef te r dess avslutanrie.

Ett undantag utgör resolutionen om ,tdemokrati och diktatur,,. Sam,
rna elemen[, som i 41/z år passivl och aktivt. hindraile den intern:tionellr
;rktionen ernot kriget, som trodde sig böra avstå från varje internationeli
konferens, har nu mycke;L brått att ,använda konferensen till en aktion,
vilken med .ödvänclighet måste öka Lnterna.tionalens svårigheter. vi
reserverar oss mot varje, hur än formulerat brännmärl<ande av förhål-
lrrndena i den ryska sovjetrepubliken. dä vi ingalunda äger några till-
råckliga grunder för bedömande och med säkerhet errda,st vet det, att rle'
skänrlliga lögntrafik, vari centralmakternas och ententens telegramagen-
turer unrler kriget tävlade med varann, fortsättes olörsvagad gentemot
ryska sevjetrepubliken. vi vill vid bedörnandet av poiitiska rörelser ej bli
offer för officiell smädetrafil<. vi kan tyvärr hriller int'e enbart störija
,ss på raliporterna från de vitl konferensen närvaranrle ryska partikam,
ruterna, vilka endast representerar en minoritet av clet ryska proletariatet.
[itan att, vilja betvivia, att de är i goil tro, niåste vi fordra, att Interna-
lionalen {asthåller vid den gamla grundsa,tsen a,tt båcla sidorna måsti: höi.l,s
inn.an ett avgörande träffas.

Bernlionferensen är ett förste, ålnu myckei svagt försöli till interrra-
tionell samvärkan. Heia prrtier, sasom de italienska, serbiska, rumäniska
och sch'weiziska, hri.Iler sig fjärran. anilra har en,La.st med tungt hjärta
kunnat besluta sig för att rielta. vi har varnat för varje beslut som för-
"svårar den. framtida föreningen av alla lands proletärer. vi har önska;t
hålla tiörrarnn, öppnir för cle klassmedvetna, revolutionärt socialistiska p:rr-
tierna i alla land. x{an har icke lyssnat tiil r'år varning. vi viil i.ke
bli medskyldiga i denna aktion emot Internationaien och röstar emot r.e-
eolutionen (Brantings, se'artikeln Bern-konferensen), då vissa avsnitt clär
l<an utnyttja,s ,av bourgeoisien emot den lyska revolutionen"

Loriot, iien {ra'ske zimmerr,r'alclareu. inlainrnai'le röljaniie res.-
lution:

I?artikamrater ilelegerade I

I det ni övertar de borgeriiga rliploma,ter.as roll, vilka är förs,a:'-
lade i Paris för att i enlighet m'ed sina klassintressen bestämm,a över
foll<ens öde, her en stor tlel av eder icke kommit hit för att söka den
socialistiska lösningen, på de tragiska problem, inför vilka den stora kapi-

*talistiska förbrytelsen ställt mänskligheten, utan för att genom Interna-
tionalen låta råttfärcliga den nya socialismen, den nationalistiska r.ege-
ringssocialismen, som m.an efter krigsförklaringen såg våxa upp på rui_
lerna av ilen sanna .socialismen.

Ni har församlats, icke för att utta,la er lrohet mot Amsterdam-be-
,sluten; vilka före kriget utgjorde rättesnöre för oss alla, icke för att
inför anblicken av den växancle reaktionen betyga eder vilja till socialis-
mens förverkligantle, utan för att uttala Interrration,alens högti,rlliga gil-
lande av tlen borgerliga demokraten wilsons politik, bakom vilken ilo
,rmerikanska ilollarkungarna står. Ni har sluiligen oc.h framJör allt för-
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sirmlat eder, .och det i .den största samstämrnighet, för att utt,ala domen
över rlen väldiga proletäriska befrielsekamp, som påbörja.ts i Rysslan,il,
och som oemoistånrlligt tränger fram genom hela Europa till de \'äster-
låndska folken.

Så skall morclet på Karl Liebknecht och Rosa Luxemburg framställas
i förskönantle rlager; så skall tlet nyligen skedda undertryckandet,av Spnr-
t,acus-rörelsen i rysklanrl rättfärdigas. Så skal1 de revolutionära ansträng-
ningarna hos de franska, engelska .och italienska proletärernn misstänk-
liggöras och nedslås..

Vid detta antisocialistiska och motrevolutionära verk vill vi l-arken
vara de bedragna eller de medskyldiga. Det liv man rned all m:rkt villl
aterskänka den anclra internationalen, är ett, beilrågeri. Det kapitalistiska
kriget har trälfat clen dödligt, socialpatrioternas politik har som klass-
organisation fullständigt givit den clödsstöten. AIia, ansträngningar att
återskänka åt densamma ilel karaktär, den {örlorat, skall vara fruktlös.a.
socialismens historia ,skall icke skrivas på kongressen, utan den skrives
dag för tlag, sida efter sid"a, genom proletärerna sjätva, och i clag år dcssa
proletärer, deras revolutionära qeh medvetna elit icke med er.

Erlarenheten har visat ,dem, vacl alia s. k. medgivanden från bour-
gi:oisien, som innehar makten, är värda, och de väntar proletariatet,s rärlcl-
rring endast genom det revolutionära inrättantlet av en ny regim, gruncl,ad
pii privategendomens undertryckande, d. v. s. genom en sociali,stisk
regim.

Så är clå proletaliatets ögon icke riktacle på konferensen i Beril.
De. som nyssnar tilt edra ord. de som rv eder r'ä,ntar en gagnenile åtbör.d,-
det är de kapit:rlistiska regeringarna, som ni.egentligen borde krossa, men
vitl vilka ni länkat ert öde.

Vi vet, att det här. ,finns socia.lister:, som hrr et{, ärofullt revolutio-
nårt förflutet, men de avskiljer sig icke {rån de anclrns r.erk och drer
'därigenom et"t stort ansvar över sig. Historien skali fälla en hårcl d.rn
över dem. Vi, som är obrott,sligt förbuncina med klasskampens och rcvo-
lutionens ärorika traditioner, vi riktar en broderlig hälsning och en för-
"qil,kran om verksamt understöd till clen kommunisti,ska ryska repubiiken,
som kämpar mot en värld av borgerliga och pseudosocialistiska fiender.
I det rri förclömer Karl Liebknechts och Rosa Luxemburgs nördlre s.arnt
denna s. k. socialistiska regering, som med bistånd av cle kejserliga ge-
neralernr satt mordvapnet i ilessas händer, sätter vi våri hopp till det
revolutionära proletariatets slutliga seger i Tysklanil och i alla Jäncler,
vilhen även skn"Il vara värlcisfroletarirtets seger.
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DEN NVA VÄRLDEN
Av ANTON PANNEKOEK

L

Det fyraåriga väriclskriget har på det mest ingripande sätt

välvt om värld.ens väsen. Kring oss ligger en ny värld. Men ytterst
få har gjort klart {or sig vad alit som har ändrat sig.

Den proletära värlilsrevolutionen har börjat. Det ser och vet

envar. Bourgeoisien ser eller anar det med skräck, clen söker ati
ännu rädda vad. räddas kan och försöker med aII makt att behålla

eller återupprätta sitt gamla välcle. Proletariatets förtrupp upptar
hanfort kampen och de arbetandes stora massa sätter sig i rörelse

utan att ännu se klart, men dock instinktivt kännanile att dess til
nu nalka,s. Arbetarnas revolution är i gång och kommer att gå vi-
dare. Men de forhållanilen, uniler vilka den äger rum' är nya och

helt andra än före kriget. Ocli här ligger felet hos många fornrr

socialdemokrater, som tror sig ännu leva I den gamla världen ocii

d.ärför inte ser, hur helt annorlunda än cle alltid hade gått och tänkt
sig kampbetingelserna är. De håller fast vid ile gamla lösningarna,

det gamla programmet, cle berömmer sig av att ha {orblivit vacl

de a[tid varit och för därmed de arbetare. som föijer dem, på vil-
lospår. Där{ör är det nödvändigt att noggrant betrakta den n5'6

viirld, innanför vilken ilen proletära revolutionen kommer att för-
siggå.

Varldskriget har gjort värld.en i'nternati,onell - 
det är dleqs

första stora vprkan. ,

Kapitalismen skapade nationalstaterna, bourgeoisins stora, po-

litiska enheter, vilka skarpt avsöndracle sig gentemot varandra.

mr:n i sitt inre alltmer upphävde motsättningar och skiljaktigheter

i {olkkaraktär, secler, åskådningar och rättsförhål1anden. Var,i.r

stat var självständig, suverän gentemot de andra; ingen tålde in-

blandning av cle anclra i sina inre förhåIlanden; en var slöt fördrag
och förbuntl metl de andra efter eget gottfinnanile. Som bourgeoi-

sins beväpnaile kamporguoiätioout stod de bfetlvid och emot var-
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ann och forfaktade i krig sina motsatta intressen. Fr;Ijden darav
var, att alla vidare relationer mellan människorna hrill sig innanför
statsgränserna. Lagstiftningen var en angelägenhet innanför staten.
Klasskampen förcles på nationell gruncl, som kamp mellan resp.
lands bourgeoisi och proletariat. visserligen ägde sidoinflytanden
rum från håll utanför gränserna: på internationella kongresser
rådslogs och antogs resolutioner; men det var bara vid siclan av
clet egentliga arbetet. varje parti var suveränt i eget land; varje
arbetarklass skulle, som ilet hette, göra upp med sin egen bourgeoisi.

rmperialismen medförde sedan statsförbunden, som sruirige'
utkristalliserade sig i två stora fientliga koalitioner. r kriget blev
d'en ena av dessa koalitioner krossad. Den segerrika koalitionen
har ingen motstånilare mer. De besegrade har dervis upprösts i
smärre nationer, som i sin nöil tiggande sluter upp vid segraren:
de neutrala måste likaled.es foga sig elter ilenne. Koalitionen ut-
vidgas till folkförbundet. Det'wilsonska folk{'örbundet är till sist
endast ententens utviclgning genom upptagantre av de neutrala och
de besegrade staternas rester.

r detta folkförbund har föga blivit kvar av de gamra stater-
nas gamla suveränitet och oavhängighet. Även de ledande stater-
na, England och Amerika, står ej längre oavhängiga i sin inre
politik; Iånen och kligsleveranserna, det översta krigsrådets avgö-
ranilen över ileras politik har satt djupa spår; och i ännu myeket
högre grad år Frankrike och rtalien avhängiga av dem. sin inre
politik kan dessa stater inte längre utforma som cle vill. och au
mer gäller detta om ile svagare och besegrad.e länderna. Engrand,
Amerika, Japan kan ännu bevara en stark autonom stallningl der_
ftir att de är segrare, värlilens behärskare, cle rran t. o. m. borja
en ny strid med varann. Men ,alla de andra är bara till det yttr,r
självstänrliga ,stater. När. folkförbundet teoretiskt fastslår ,ud .oo,
reilan är praxis får de inte sluta fördrag med varann och inte hålla
några ståentle arm6er. Den ledande makten kommer också att nog*
grannt aktge på, att d"e i sitt inre uppför sig så som det synes
ilenna nödigt.

Staternas skarpa avsönd.ring har försvunnit, men desto skai.-
pare gapar inom d.em alla klyftan mellan proletariat och exploa_
törer. som.en internationeil enhet står alla rands bourg.oiri{or-
cnad gentemot alla lands proletariat. rnte bara teoretiJt, g.oo,,,
sympati, utan praktiskt, i gärning. Är 1g?1 htill sig BiåureL
ännu utanför kampen mellan Kommunen och v,ersailles oeh undler_
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stödde den sistnämnda parten endast indirekt och moraliskt. r\;
1918 drar ententens arm6er in i Ryssland ftir att där återuppsätt'a

i våldet bourgeoisin; generalerna, aileln, knutpiskans folk. Det iir

intet Englands och Frankrikes krig mot Ryssland utan ett bour-

geoisiens krig mot det revolutionära proletariatet, ett kapitalets

krig mot socialismen.
Den, som endast ser förhållandena i det egna landet, han för-

biser det a1lra viktigaste. De tyska proletärerna bör betänka, att

där borta på Uhrainas stepper avgöres även clen tyska socialismens

iide. liksom sovjetrepubliken beror av ileras egen kamp på Berlins

och llamburgs gator. Det revolutionära, proletariatet i alia land

utgör en enda massa, en encla arm6, oclr om det inte inser det och

aktivt tar del i kampen, kommer det att krossas bit för bit sc.,rr

en samhörig men splittrad arm6. Intet har det tyska proletariatel

att vinna, om det avsöndrar sig av fruktan att genom de rysha

revolutionärernas hjäIp väcka entente-bourgeoisiens fiendskap. Det

iiommer då att så snart det vill befria sig självt angripas isolerat.

Det måste inse. att det nu endast fins en enda sl.agfront i världen:

irapital mot trroletariat; det står, vare sig det vill eller ej, i en och

iamma front med det ryska folket och genom sin kamp uncler-

stödjer det sina kamrater överallt: i Ryssland, där de redan befriat

sig, i Skottland, i Amerika, i tr'rankrike, där de först nu börjar

resa sig.
Mot kapitalets International, det'wilsonska folkforbundet.

står arbete,ts fnternational. kommunismen. samlar sig och växer i

höjclen.

il.
V?irldskriget har ödelagt världen och tryckt ned den i ilen

r.ijupaste fattigdon, i ett /caos - det är dess andra stora verkan.

Fyra långa år har alla produktionskrafter stått i krigets

tjänst. Det betyder, att .allt råmaterial, alla m.askiner, alla trafik-
merlel och all mänsklig arbetskraft bortslösats improduktivt. I)ir

har använts förlftirstörelse, förbrukats ej till att alstra något utan

tili att slå ned 
-fienden. Följden måste bli en absolut brist på allt.

som samhället behöver fi;r sitt fortbestånd. Att detta kunnat fort-

gå i fyra hela år, har varit möjligt endast tack vare att under

r'Lessa fyra år massornas levnarlsstandard neiltryckts till lägsta
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möjliga: vad som proilucerailes för kriget blev ett minus för ileras
livsbehov. Men detta representerar bara en clel av krigssröserie,t:
härtill kommer vårdslösanclet av alla produktions- och trafikmedel,
i stället for att förnyas förbrukade's de. så står man vid krigets
slut inför en fullständig rubbning av ilet ekonomiska rivet: de1.

saknas prod.uktionsmeclel, råmateriai,,arbetskrafter; ty människor-
na är kroppsligt {örsvagade genom det 1ånga umbärandet. Vis_
serligen kunde man invända, att kapitaiet dock forrikat r;ch kon-
centrerat sig i oerhörd grad. Men cletta kapital }:estå,r framför a;ilt
i papper, icke i procluktivt kapital. Det är äganderätt till fabri_
ker, som inte har möjlighet att genast proilucera vidare; det rir
framför allt statsskuid, alltså krav på jätteräntor som kommer rLtt
inlretalas till kapitalisterna av proletariatet, småborgarna och bö'-
de'na i form av skatter. Kapitalokningen betingar produkternas
{ördelning 

-- 
den meilför att de alstrade proilukterna kommer .tt

fördelas så orättvist som möjligt 
- men ökar icke produktionen.

De storas förrikande betyder, att vampyrerna än mer kommer att
iika den allmänna fattigdomen genom ati for egen räkning beslagta
största ilelen av de nödiga förråden. Rent ekonomiskt betråhtat
står värlclen redan inför en oerhöril bankrutt, inför tomma ökn.'.
inför det ekonomiska kaos.

Detta gäller mer eller minclro för alla läncler, för såclana sonr
J^pan ocl amerika minst. men för centraleuropa 

- 
liksom förut

för Ryssland. 
- 

allra mest. Tyskland har mer än England för_
brukat sina ekonomiska hjalpmedet'till sista rlroppen för kriget,r
]rur helt ,annorluncla skulle det stått, om arbetarna hade gjort revo-
lution reilan i februari i fjot! och därfor att det är'besegrat, från
tas det nu sista, resterna av sin egenilom. Motstånclarna vill till
varje pris förhindra, att det än en gång skall kunna resa sig sonr
kapitalrnakt. Efter de egelska ministrarnas ta1 kan man inte längre
tvivla på, att det kommer att stå clär fullstäncligl, utplundrat oclr
egenclomslöst. Guldet, som vore nödvändigt för att köpa i utlandet
och ilärigenom bringa pro,iluktionen i gång, har segraren tagit; från
utländskt råmaterial är Tyskland avskuret; främmande mark-
nailer är stängda fcir det; de viktigaste;i*rn- och korområcrena.
Luthringen, saar-gebitet, det schlesiska bäckenet är eller brir av-
skilda från det; av förefintliga transportmedel eller maskiner kor.n-
mer en betydande del att avlämnas -- till återupllivanile av en
kapitalistisk produktion saknas allt. Kapitalet kan inte rängre
ge sina hittills'a,rande arbetssla,var något existens'nilerrråll 

- en

1?9
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fruktansvärd arbetslöshet grinar em.t proletariatet. Ty kapitaiet är
självt intet numera. Tysklands värdiga industrielra utveckling i
det förgångna halva århundradet är med ens avskuren. Tyskland
är genom cletta krig 

- 
på liknancle sätt som genom 30-åriga kriget

..-- kastat tillbaka till en mycket lägre nivå av ekonomisk utveck-
ling. r,iksom hcla centraleuropa kommer det att tviugas börja på
nytt med ett primitivt skede av lantbruk och det kommer att dröja
å'rtionden, tills det åter någotsånär kan stiga upp till en högre ut-
veckling. Detta är utsikterna, om ile' ,borgerliga p"oduf,tio"eo
förblir bestånd.ande, om alltså bourgooisien behåller statsmakten i
sina händer.

och för ilen niirmast k,ommanile tiden är utsikterna ändå värre.
.l,ivsmedel och transportmedel till deras fördelning är i så ringa
grad förh-anden, att enclast det strängaste genomföranile av de
pinsammaste föreskrifter från en stark regerings sida kommer att
möjliggöra, att man komme,r därifrån med bara livet. så länge cren
Ebert-regering sitter kvar, som vilr håIa sig vär med bägge klas-
serna, sker intet och förberedes alltså endast ett ännu sämre sam_
manbrott. En stark regering kan bara en klassregering vara: an_
tingen en öppen borgarregering, so,m {örfogar över så stora maktme_
del att den genom en minimiransonering för proletärerna till ran-
clen av hungerdöden och skoningslöst håller dem nere clär _ som
rlen forna regeringen gjorde under kriget __ eller en verkligt pro_
letärisk regering, som skoningslös1; hugger in på alla bourgeoisiens
fr;rråd och privilegier och sparar för massorna och ärligtlordrlu,
Jrland dem allt som finns elier kan skapas.

r{apitalismen har intet mer att bjucla proletariatet. Nöden
1åtvingar proletariatet socialismen.

Tiilen före kriget kunde kapitalet bjuda arbetarna något: en
om ock ej säker så. dock tämligen lugn torftig existens, och gent_
emot clen'a, stocl det osäkra virrvarret i en revolution, som skulle
stiira och förlama den hr;gt utvecklade produktionsprocessen. Där-
för vågarie proletariatets massa ej revolutionen; ilen var beråte'

'ch invaggade sig i den illusionen, att det skulle alltid så forbii.
socialismen såg ut som ett språxg ut i det tomma intet, i kaos.

Nu står vä,rlden i kaos, i det tomma intet. Kapitalismen kan
inte iängre ge någon lugn existens, något fredligt arbete. Folket
står inför valet: antingen låta världens ledning förbli i d,e odug-
liga hander, som bär .kulclen for, detta kaos, bourgeoisien, byrå_
kratien. Ebert-fnlke,t, och rlå gå under meilan dessa räddar siti ut-
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sugningssystem 
- elier ta rädningen i egna händer och sjålvt sä,ttaproduktionen i gång. r första farlet kommer prorduktionen att fådet svårt och tungt att komma, sig upp, då kapitalbrist och vinst_

intressen hämmar den och resultatet kommer att tjäna kapitalets
nybilclning' r andra falret blir den energiskt sait i gårg sor,.
hela det arbetancle foikets självförsörjning. varet ko--., att meci
nöcltvångets makt påtvingas arbetarna. rcke av klar insikt, ickeav teoretisk beräkning av d.ess förträfflighet utan av omederbar.
nöil kommer arbetarna att tvingas genomföra socialismen.

- Ebert eller någon annan har sagt-, att nödens tid vore ej ägnacif!;1 att förverkliga teorier. sociarismen var {ör dessa människor
alltid bara'en abstrakt teori i stälret för en praktisk livsnödvändig-
het för arbetarna. De drömde, som så många, om en idealkapi_talism, vari en insiktsful socialdemokratisk parlamentsmajoritei
skulle genomföra en fredlig omvälvning, miti r p."a"r.ti.ir,;u.o-
flöd och välfärd. Men verkligheten är annorrunda, beskaffad: socia-
iismen måste komma som räddare i den fruktansvärcrasfe nöd, som
enda möjligheten för massorna att räclda sig från cren fu'stäncliga
undergången. och de' kommer att bri räddaren. utan sociarisme'
skulle folket i rlet bankrutta, Ryssrancl fuliständigt ha hemfaritåt svälten och undergånge'; sociarismens första ansatser har räcl_dat folkmassorna genom clen värsta tiden, stärkt clem ekonomisrittrots angreppen inifrån och utifrån, angrepp som på det svåraste
hotat livsmedelsförsörjningen. också i cysklancl och cle andra cen-
traleuropeiska länderna kommer sociarismen att genom pranmässig
men strängt genomförcl organisation av produktionen och livsme_
delsförsörjningen rädda mas.sorna fram genom den onda tiden men
samticligt också lägga grunilen till det nya produktionssättet, grod_
den till den nya friheten.

Marx saile 184? til proletärerna: ni har intet annat att för,lora än era kedjor. För ett årtionde seclan sacle arbetarrepresentan*ter emot marxismen: arbetarna har nu något'att ro.iår", ärtra.
ingen revolution! och i sjärva verket: så länge arbetarna i väi-
ståndets tider kände eiler trodde sig ha något att förlora, hörde deej på Marx, dog hans ord bort i tystnaden. Nu blir det åter san_ning' allt, vacl kapitalismen kunde bjuda, verkligt eiler skenbar:t.lar gått förlorat. rntet har arbetarna mer att förlora, RerövaiL.
allt, nakna och bara står de i ödemarken 

- 
framlör {'ra,mtidens por-tar. I)e har en värlil att vinna.
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EGVPTISK ARBETARRÖRTISE TÖR
2,OOO AR SEDAN

Fågeljakt i papyrussnåren. (Efter gammal egyptisk mälning')

Om man med arbetarrörelse menar organiseracl å la våra dagars' är

lvanståencle rubrik missvisanrle. Det gamla Egypten hatle naturligtvis
rills ingen såtlan. NIen iiksom en viss klassaktion gör sig gäIlantle över-

rrllt ocli i all:r, tiiler, c1är en grup' människor arbetar och lider under sam-

ma tryck, så linner man även i det gamla Ilgypten spår av i varje fall
iimnen till klasstrider. l)e gamlå bret-. ntan av och till hittar i det nu

förfallna kulturlanclet, ger st,undom synnerligen intressanta inblickar i

clcss sociala lir" i rnånga irvseenden ganska likt rlet nutida. För inte län-

ge sedrn har en tysk for.skare wilhelm schubert uncler titeln Ett årtu-

iencle 'id Nilen utgivit ett hundratal brev från ilen egyptiska antiken'

oth rlet år ur detta arbete vi lånar följande smätlrag'

OmdetEgyptcn,somhärberörs,kanikorthetgesdenhistoriska
upplysningen, att ilet efter Iaraorlernas tid genom Alexantler och hans et-

t.c.rföija.re ptolemiierna kom uniler grekiskt ,beroende - de llesta breven i

srmlingen liärrör från 6e tre ptolemäiska sekle' närmast f6re Kr. f. - ,

Lrtt det seilare efier grekväidets falt iblev romerskt lydland ooh untler Äu-

gustus, ticlen för Kristi födelse, hade sitt största ekonomiska uppsving,

samt att ilet seda,n på. 600-talet er:övrades av rraberna och nedsjönk tiil
sin nuvarancle obetYdiig'het.

Den knltur, som uncler ifrågavarande tid r;åilde i Egypten, var gre-

kisk. Grekernå \rar en gvnnail överklass, behärskade ämbetena och intog

i.i
i,ii

r.l':
t-* 'e"i&

må1ning.)
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en mycket s'iälvständig ställning t. o. m. under de romerska kejsarna, åt-minstone de svagare av d-essa. 
"ngyftlou 

fann det .rör.eraktigt att lärasig grekiska och råta undervisa Jtä"ru.o r* tr"u".,"å"liJ'*.nruu no,,sig långt in i den byzantinska i"."ä.å*u") tiden. Först når arabernastörtade romurvärdet, återtog r*i",."L."prrngriga språk koptiskan sin
::l_tåJ?ji", fl u, 

o"*l,r.u. "r0" 
".unä"r,o,,ri 

-r.",,r""ålJ#,,na" 
*.d_

mrit. A'manbildnin 
vid sitt framträngande.r"ira" tlii rJ;;;ä dess eget

popurära 
' u*noilfi'Jå1u"|i.'l j:i'"u' rörrattare nani uta"ig ui

1T 
ä fi T;"; *i.:t.*;;l,l;;*,'#. i:ålfi t#H #*il:"if 1,;

brev från a" ar-..-"rr. antyder t. o. m. uo 
ett starkt judiskt inslag, ja, ett

p.ogromer. -.'' aar!'vutrr' L' o' m' en antisemitisk stämning och jude-
Den sociala strukturen hos landet brev gir.'etvis beroende av desse.l<onorriska förliållanden. n*yni"" 

-""r"äa
bruksland. Dess jord bar rika skördar. f::* "t huvudsakligen ett åker'-

f, ; I ,J 

- 

,1'^T I ;. n I'i : : Y;1 " 
"i; ;iå:' :' il ;ffi 

' 

lä :': Xl' ?;' 
-" 
;;, J ;:.

gande spJnnmu, u"Ti",Ll ff:,r:lT; åffi]:;Ji,"li" ;:1"*jn:i
'l1:l 

-",:,iXl:ä u:i"-l:'-.9'. "d* 
;äJ; io"pak-ra.e men på uti--,att 

"o-
:l:" tJl" lu""ä *äu"TåTt:"*T?"fl11t,"'" d"* nogg"äot ä,esr..ivet.
mängd tletrlier. inrn .tut.foril";;;";";onens olika fördelnine och en
b. rk. D e 

"*y oi,.l 
" -u 

o1r:;; : r;;ffi;;, _,tf ,- T,:t"ff ::", il å:i;*,r; ti'
ilå: T;:. #,Hi:;.ilT" t"*'-,t* dä rti,, *;;;; 

";;u;;.f 
örpa k i .

som 
-sköttes på tiknande *r. 

-n"ä""r, 
ä':*jf:,t::: 

en massa tempelgocls,
v;ckljls av privabegendom i landef. 

manlngom märker man en ut-

- 
vid sidar rv sprnnmålsodlingen hade der gamra Egr-plen särskirl ir:r.1p1a och dclta_landel en utbreAä 

"f 
i".af io. m. förde tilr sraligt oljemonopor. ;";;-lå;å1"- #rärrå".i.,Iffi:1",,1all:r slag' det senare särskilt_r trat<ten-tiiog ate*una"ia, vaÅ marknaderdr qrigen förbrukade värcriga r.uuotiiutnr.., Men viktigast var daderparmon,som särskilt för den fattigaste 

"gypti""o aä'til..orn nu utgjorde nåÅtan all
åilåirl ffjJf #:r#i:. 

nä"' l""r'-o'oi"t:: i*""* nu k ontror I erades även då
Hur småbönderna 'hade det svårt i detta land, .är inte ibara ökne'trängde på me' sin sand utan även 

^r,r"*_ör,ersvämningar ibland korn
;:Tå:,1""1"'if ';,"Hä"J';å;il"j"#,*Iålll;I;;öT;o'#"**
.," .;|,":ffT"?"y:;,;:"j.:1.,"!..ig^", från Kerkesefis, riil Marres, petosi_

iJ I ;å,"*r"å #'.",? nlJ ".:: : _ 
rå å.:.', rä1,' ial ? *,i ä Tr ;,1:#"å ålt,j i *l

;li;.t;1,;åi,";';{if f,llxe-lär",'."fJ{','.ii.','i.lå'ii",'#*{kåt*lvisat 
-mig en gunsr. d,i"oliJ liå',lft om du det gör, r,u.äuloi'u"iiuotid".
om skördearbetare. handlar flera brev. så berör en officiell skriver-se (253 f' Kr.) t'i distriktsto"estaooa"ei Fririmuthes en order Jrån mi_
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Mumie i kista med avlyft lock.

nister Apollonios "ile skördearbetare, som skall uttaags enligt den ilig
lämnade. förteckningen". Ett annat brev, avsänt 24I-240 f. Kr. av Har-
malioros till Hermogenes, ger följanrle belysande inblick i det sociala
missnöjet på den tiden - anledningen var oegentligheter från arbetskö-
parnas sida vicl arbetstilldelningen:

"'IilI _Flermogenes. Du har skrivit till mig, att jag icke borcle bort-
taga manskapet från Filoteris innan jag fullbordat arbetena. Du må nu
veta, att de arleten,:ug lr-r4e att gtfcira, är fulibordade och därutöver yf-
t_erligare 35 måttsnören, alldenstund Theocloros befallt mig att håUa ut iitl
den 10 Payni (månad mellan 26 naj-24 juni). Vidare ve1 du också, huru
jag taiade_ ned dig om sesam- och kroton-oljan, nämligen att den är där.
Men manskapet arbetar icke förrän man uppmäter åt-dem de Julländacle
ut!".!9"1. Du gör alltså väl i att sända mälningstjänstemännen på det de
Tå löretaga-uppmätningen,,annars kunde folkei ta sig något toi<igt fOre.
Ty d-o vet, hur det är med manskap när de firar, vät oikså att-X{eges'
menskap har^ryckt ut-och att de övriga är här, så att här inte är nå-gra
mer än vi. Och manskapet knorrar, ty de säger, att sedan tio månader
sker clet rlem orätt vid arbetet och att det gåf clem så därför att trierar-
ken (en militär befälhavare, det tycks som r'manskapet" vore tvångskom-
menderat flottmanskap) icke är hos dem. Förbliy ffiskl Ar ?, palni 9."

Även andra brev i sammanhang med detta antycler, att allvarlig
fara förelåg för sträjk av det förbittrade arbetsmanskapet. Ett annat brev
(från anclra eller trerlje seklet e. Kr.) uttrycker en till lägerlivet inryckt
ung mans känslor. FIan klagar till sin mor, att hans utrustning är dåIig
och ber henne skicka diverse kläder o. cl.

I städerna, särskilt Alexandria, levde en mängd hantverkare, bagare,
skomakare, skräcklare, snickare och smeiler men även lyxhantverkare:
gulclsmecler o. 11. Man hacle också i städerna stora väverier och glas- ocfr
papyrusfabriker samt en utvecklacl clörlsyrkesrörelse: från balsamerare tiil
likkistfabrikanter. stordriften arbetacle icke med slavar, dessa användes
som hustjänare och i småclriften. Den sysselsatte fria arbetare och deras
Iönekrav kom, som urkunder visar, mer än en gång arbetsköparna att på
ett högst motiernt sätt sammansluta sig i truster. För övrigt mårker man
en livlig stånclscirkulation, i clet meil kraftiga armbågar försedcla meillem-
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Egrptiska gråterskor vid en brgravning. (Efter gammal målning)

mar av borgarklassen oeh även {rigivna slavar genom gulascheri tog sigupp till rikedom, medan samtidigt patriciska slåkter gick utför.Givetvis rådde över hera raidåt en rivlig trafik, speciett i skörcre-fiden, men också f. ö. genom de stänrliga spannmålsfrakterna, och i AIex_andria hade man en sådan invasio' ui turrtbor, att härbärgena ej räckfetili och man i början av tr.edje århunclradet e. Kr. utIärdade förbucl förbesök i staden i andra än absor.t nödiga farl. postgånguo .,ru" ,tutiig 
"",i,bestod dels i en beriden ilpost, dels i 

"en 
gående. Men denna post befor-d*de endast officieila skrivelser o.h p.i"uutu bara i mån tirlfäile ochdrickspängar gavs. Brevens .aciresserinj måste naturligen vara tämligennoggrann' så heter det på ett brev: "skicka burr till dh"onu r.ooint ttoa,i Karidemos' badanstart, och i verkstaden ska.lr hrn (budet) finna l)ios,syros' son, och han skall ge mig det.', Då brevet skrivits _ och ctet

''krur':. 
ofta på ett gammalt papyrusbrad, sedan cress i",""-.t.ut "u'i.i..o-

pats, bladen var ej bilriga - rulrarres det hårt, knöts ihop -.a .no*n o"r,förseglades samt överlämnades f örst därefter åt brevbä.rar"o. lffiJ- rr"r,har man i våra dagar hittat på så vis, att bortkastade brevpappe.-,lpn.:r_kats til' en måssa, som,sedan använts vid förfärdigande av rikkistor'a.

Förseglad papyrusrulle.
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f,eo Tro{zki: trlen ryska arbelarrevolulionen.
En av cle centrala personligheterna i den iyska levolutionen, deu

utomorclentligt erfarne, kunnige och sharpsi4nige Leo Trotzki, skiidrar
här tilldragelserna i det avsnitt av revolutionen, som varit mäst om-

btritt och som bildar utgångspurrkten för spänningen och brytningen me[-
Ian Ryssland och Ententen åivensom för lögnkampanj och isoleringspolitik
mot ryska republiken.

Trotzkis bok, jä,rnförd merl Strannikovs 1östr, och a,brupta: "llolsjevis-
rnen i sovjetriket", ger oss en sammanhångancle logisk, på viktiga fakta
stöcltl framställning av ,cle vecka efter veclia, tiag för ciag sig utvecklande
händeiserna. I klar ås1iådlighet trädir fram sommarens och höstens hän-

deiser år 191?, förvirringen i de borgerliga och socialpatriotiska kret-
aarne, mensjevikers ooh socialrevolutionärers bristande handlingskraft,
beroende av ententernrrliterna, Korrriioväventyret, kanpen om sovjets. för'-

plrlamerrt oc,h konstituant, horteligen hela den bedrövliga huller-om-buller-
legim, som biir Kerenskis namn.

Fluvudsakligen det rent politiska förloppet skilclrar Trotzki; de'r

sociala tillstånclet enalast skymtar i förbigåenale, men bildar naturligtvis
för för{attaren clet stora inre motivet för den bolsjevikisln oppositionens.
sedermera revolutionens taktik. Sida för sicla avslöjas koalitionsregerin-
grlns svaga och tvetydiga hållning. När proletariat och gainison i Petro-
gratl fordrade, att de hemliga traktater, som bundit liyssland vid Enten-
len, skuile oflentliggöras, tvang Tierenski frontarm6n till angrepp; det

vnr således ett politiskt schackdrag väsentligen mot inre rnotstårt-
rlirre. Ilur fullstårcligt partierua och grupperna kring Kerenski hade 1å-

tit sig snärjas i den tsaristiska allianspolitikens garn framgår a\r Trotzkis
rrnmärkning, att flere av dessir "intellektuella letlare" under tsi'Lrismens titl
t. o. m. haile f örklarat sin a,nsiutning titt Zimmerwalrl.
}'Ien nu hade tle sprungit siu väg.

De spännande juli- och a.ugustiilagarna, då ltassornas missnöje au-

lutog a1lt kraftigare demonstrativå former, samtidigt necl att 'det visatle

sig omöjligt att "pånyttföda" arm6n, clenna den begynnande orons tirl.
vrri Kornilovepisoden fal1er so,m en snabibt slocknande meteor, ilenna lre-

" riod, då man ena dagen kastade bolsjevikerna i fängelse, andra dagcu

r.ille sända skobelefl till Paris för att beveka Ententens imperialister.
ilenna periocl som så som tlen här analyseras lämnar det o,veclerläggliga bc-

viset för Kerenskiregimens omöjlighet och nödr'åndigireten aY ett re\ro-

l1tionärt steg ut ur den allt förlamande ooh upplösantle trollkrets, vrtr
Eltenten genom sina ånhängare sökte Lrålla Rysslancl dels kvar i kriget,
tlels ino n marginalen av en f,ör Ententen föralela.ktig inrepolitisk krr rs
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-- denri. period har hittilrs aldrig brivit så klart beryst som här av en'l'rotzki, sorn belann sig mitt i bränningarnes rnedelpunkL
Kerenski var biott .en s\,åg; marionett. Den scån,.där ge4eral Kras-noff berättar om dennes nervositet och vankeimo.d, då han tvekade ornhan sk'lle underha,nrrla mecl den i november segrande arbetarrevorutio_nen eller fly ,'r landet, ger intryck av en stackare, en munhjälte, sor'r'åste Jörsvinna från en roll alltför stor för hans dr,ärgamått.
Bokens srutsicror ge en inblick i Brest-Litovskföriandlingarne mecrpreusserdiplomaten v' Kuhrmanns underbara, sartomortarer i ilemokrati-ska formier och general Horfmanns stöverspnrkar samt sovjetr.foutii.ur,.tr:r"qsliga mellanhavanderr med intrignästet Ukrainaradan.I Det gättde för R;rssiands o.'ti'r",rolotionens existens i detta kriti-ska 'skede att han.la icke enligt en "a b s t r a k t, revolutionär moral,,,utan enligt "den hårcra nödr-ändig'hetens lag,', säger Trotzki, och det toraeej mecl lramgång kunna bestridas, att t. o.L. inför clet ännu hår.:ire pro_vct, dii T1'skland i ett uitimaium skärpte Brest_Litovskvlllkoren, Lenlnsli'je var clen riktiga; freden undertec.inecles som ett yttersta nödtvång,men skärplingen betecknaile även toptrrunkten för den tyska imperiaris-mens hårrla tryck åt a I 1 a rå11 i varråskriget. sedan börjate ,,kaiseris-

rrrcns'' resr utför.
Trotzkis bok bör alltså läsas som ett a,v de tyngst vägancle auten_tir';ka dokumenten om ett avsnitt i revor*tionen, vars värkningar utåt breven förskjutning i väricissituaionerr. som nu nästan virl var.punkt sperar ini fredsförbercdclsernas r irr.r.lrr.

C. N. C-_n.

fsrael Zangwill : Illafionalilefsprincipen.
Den ryktbare engelsk-jucliske författaren Israel Zanglvill _ en lvde få radikaia borgerliga interlektuelra som r,ågat hylla clet kämpander'ysira arbetarfolket i rless ,,kulturfarliga,' 

bolsjevism _ har flerfafaigagånger under kriget siyr.t utt*r9rr at ei htigt över borgfrecrspatriotismenståenrle interriationalistisk mänsklighetskäns1a. så gör rr""r, o.t.a l,rir, riuu,i år å Internationater,yerlag i ziili"n I tyJ,;"".åt;;;;ä;;i'rr,.trtll a s N a t i o n a l i t ä t'e n p 
" 

i n r r p. l.ua"a"' mäst ör'errägsna satir arr-qriper z' lappskrädderiet med ,rle nationeta frågorna, ,rr.., "t.ortt,;.u 
nor-trassling han beryser me' övervärdigande materiar. Den nationelra tarr-ken får givet'is ei avfär.as ytiigt rltan psykologisk 

""d;;;L"ir;; *""O:t :t: rjnner 2., ingen produkt av jarnan otuo .r, smitta. Och last förf.ej nått 'fra'm tiir cren marxistiska synen på rivet (han liksom BertrantrRussel' Nicorai o.h n14r, stor'a borgerligi radikaler rutar irock alrtmerdiiråt)' är han furlt på dct krara -Jo, oit nar att kommer omkring äränilå värden inte indelad i natiorralitetu" otun i pa,ssagerare av första ochtredje klass' "Nationaliteternas sanna neno., är inte oberoende - v'ketfolk är i detta nu verkligt oberoende? _;;"" frihet {rån varje förtryck,,.Zangwilts titta skrift är ett batteri, raddat *"t #il;;"u" ,i"*i*"i.",.och kan inte nog anbefallas.

T. N,



lean tonguef: La polifique inlernalionale du rnarxisrne.

.fean Longuets nyr stora Marx-.trok (Libraire !'61ix Älcan, Faris.
1918) har till unilertitel "Karl Nlarx och Frankrike". Den är, clet finner-
rnan strax, skriven i syfte att inför upphetsaii och fanatiserail fransk opi
nion ge de rätta, rena dragen av den store socialisten, ocJr förf. betonal
sjåh' att tran i det irrtresset kanske tyngt sin bok med alltför många ci-
tat. 1rör socialistisk puiblik är den 1ånga bevisningen överflöiiig, ilen kär,
lel Karl Marx' ställning och vet hans papper' l<lara. llen för borgerlig pu-
blik kan clet ju alltid vnra nyttigt med allt det material, Longuet hopa1,,
och överihuvud är hans arbete av betyclelse för forskningen, så som allting
onr en stor månniska är av betydelse, allra hälst nä.r ilet ger riyheter till
be'lysning av h:rns gärning.

Jean Longuet har a.lla förutsättning,ar att skriva en värdefull l{arx-
bok. Han är'son av llarx'måg, han mor'är tr{:s älsta dotter Jenny, har
lekte som barn hos morfar i dennes fattiga, hem i London, och han kan
stöttja sig på egna ooh slåktens minnen dti rhan tecknar llarx' politik alit
fråln 'hans första förbinclelser meil de frarLska socialisterna örrer 1848 års
revolution, på de olika kongresscrn:r i ilen förstn Internationalen, i kam'
pen mot bakuninismen, i fransk-tyska kriget och frarn till slutet av den
30-åriga landsflykten, frtrm^ till den stores död. Allt som allt ger Longuef:
bok en ståtlig bild av Internationalens skapare och klargör förträffligt
hans stäilning i de olika politiska situa,tionerna. Livligt intresserad för
tle {örtryckta nationernas fri,hetskamp såg han dock alltid som huvudsal"
internationalismen. Han väntade Iidelsefullt värclsrevolutionen. Mecl
glädje hälsade ,han Krimkriget emot den tsaristiska reaktionen, därför
att han clärav väntade värdskriget, som seclan åter skulle ha till följd
värdsrevel::.tionen. I frrela sin politik ,hade Marx och Engels ett enda stort
intresse: socialismen och den internationella revolutionen. Och rlet är
allmänt känt, hut' rle i otvetydiga ordalag förutsagt värdskriget. Ä andr,r
sidan poängterar Longuets bok flerfaldiga gånger Marx' bekanta ståll-
ning till clen bakuninistiska anarkismen med cless ytliga antipatriotism.
(När L. merl instämmande citerar Bernsteins ut all mot Zimmerwalcl såsom
lörment bakuninistisk i detta avseende, tar han emellertid fel. Zimmer-
weltl hal aldrig blundat för de nationelia realiteterna men har lilart marx-
istiskt reducerat den frågan till sina rätta proportioner och underordnat
den internationalismen.) I{an var aldrig r'äilcl för den mäst ytterliggående
karnp, arbetarna borde bekämpa sina kapitalistiska. regeringar, "om s'å

behöviles med alla till buds stående medel", han hyllade oförbehållsamt Pa-
riser-kommunen, men ilen av reaktionen 1850 födda individualistiskt-kor-
spirativa riktningen avfärdarie han med rätta sor,n småborgerlig och hår'-
dade i stället massaktlonen, mrssorras öp1,na frarnmarsch på bred fron1.

Därlör är ocksä cle morlärna kommunisterna Karl Marx' äkta söne r
ooh ideella arvtagare, och de står med sin marxistiska grunilåskåtlning
Iika ensamt fasta, i en gungande värd som mästaren sjäIv stod på sin tid.
Man tycker sig rent av känna igen våra egna, arr ailehanda underliga sekt-
rörelser: .socialpatriotism, anärko-syndikalism, humanistisk parcifism etc.
förvirr,ade ilagar i Longuets teckning av Marx och hans tid.
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Ej minst givande är att hos Longuet följa Marx'för.håIlande till ilen
begynnande ryska revolutionsrörelsen, som han intresseracle sig 1ör till den
grail att han viil 50 års ålder Iärde sig ryska. Det är utomordentligt in-
tressant att se, hur han studerade den ryska miren och möjligheten att
förbi den vånsterländska kapitalistiska utvecklingen föra Ryssland över
l,ill socialismen - vad som just nu sker därute. Även i fråga. om Rys"s-
lanrl har Marx fåt1; rätt, då han några månader före sin clöd i ett företal
till första ryska upplagan av Kommunistiska manifestet häIsade ilen kom-
mande ryska revolutionen som "signalen till arbetarrevolutionen i Väster-
landet, rlen ena kompletterande den andra".

Longuets bok avslut,as väriligt metl en hyllning titl cle tyska revo-
Lutionårerna, inte minst Karl Liebknecht, "den socialistiska antikrigsprtl-
testens jälte, clen värdige sonen och fullföljaren av Wilhelm Liebknecht.
vars beunclransvärda ro11 1870-71 nyss skiklrats, ooh som ytterligare öknt
det stora namns ära soln han bär".

'f. N.

Arvid Hansen: Arbeidernes Rusland.
Vår bekante norske partikamrat Arvitl llansen har två gånger - ,se-

nast i höstas - 
jort tåmligen långa studiebesök i Sovjet-Rysslancl och

ävert teoretiskt satt sig synnerligen väl in i dess liv och poiitiska förhål-
landen. IIan är rlärför som få andra skickad att skriva orn det nya riket i
öster, och det märks genast man börjar läsa i hans nykomna bok Ä r b e i-
dornes Ruslanrl. IIan har tagit tid på sig och jort sitt arbete grund-
ligt. Mar får inte bara en turistskildring av omedelbara intryck, utan .han

genomgår först i olika kapitel bolsjeyikrevolutionens historia, svårighe-
terna kring Brest-Litovsk, kampen kring konstituanten, kommer så in på
sovjetförfattningen och ryssarnas ställning till spörsmålet diktatur eller
demokrati, skildrar den av bolsjevikerna påbörjade sociala nydaningen:
nationaliser{ngen och socialiseringen, clen industriella arbetarkontrollen.
fackorganisationens roil, folkhushållningsrå,clen, samt ågnar sedan andra
irälften av sin bok åt intryck och intervjuer av alla slag, varpå det hell
uvslutas med ett kort kapitel om situationen nu. Dår är allehanda ströv-
tåg av intresse, teatertimmar på revolutionens teatrar - överhuvucl är
förf. mycket intresseraal av bolsjevismens kulturkamp -, ,besök på de
kommunistiska tidningarna, rhos folkkommissarierna, rnan får sakrika upp-
lysningar orn livsmedelslörhållanilena. om arbetarnas gemensaxrma spis.
lokaler m. m.

Hansens underhållanile och upplvsande bok rekommenrleras varmt å1,

ir,ven svenska läsare, som vill ha en samvetsgrann, på direkta studier å ort
ooh ställe grund"arl skiltiring av arbetarnas Rysslancl sådant det värkligen
år. Dess vårde höjes ytterligare av inemot ett 50-tai gocla ill.ustrationer.

N.
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Skillnaden mellan ualionalisering oc*l socialisering
dras,,skriver Dresrlen-tidskriften M en s ch e n (Människor),mesta.dels inte
upp nog skarpt. Den indivitluelia funktionen, yrket skall nationalisera,s.
.llltså: läkaren och advokaten skall natioualiseras iiksom läraren retlan
tidigare blivit det. Uniler krigei har också köpmannen, detaljhandlnren,
ledan i clet stora hela nntionaliserats. Kraven på nationaiisering är alltså
inte så revolutionära som rle ser ut att vara. De är vicl närmare pås-vn

sjillvkiara saker och de är något som t. o. m.. från borgerligt håll blott
lirn mötas nv ringa rnotstånil. Lii<a nöih'ädi.";t som clet å ena sidan sy-
n€rs vara att nationalisera apotekaren, 1äliaren. advokaten - att alltsri
söra alem till statsämbetsrriin och statsfunktiortärer så som t. ex. lärarnir
ot,h prästerna hittills r.a,rit det i en iåt vara annorlunda or,clnatl stat än
den r-i r'åntar - lika vrnskligt syres genoniförandet, därför att betingel-
scn är produkticnsmecl 1e ns socinlisering.

'Iiclskriften valnal' :för att på samma sätt hittills skett byråkratiselrr
irdyokaterna. o. s. \'.. men för att lrindra det mäste först .socialiseringen
äga rum. Socia.liseras bör alla ekonomigrenar dörsåvitt ,cle i det ekonomi-
ska livet fr"amträder som sannlarl funktion och för,såvitt skillnailen mej-
lun arbetare och arbetsköpåre år särskilt framtråciancle. Man kan inte
gärna socialisera en advokat, även om han som det nu brukas uppträcler
-qom firma mecl flera personer, men man kan nationalisera honom. Där-
emot skulle clet vara oänclarnålsenligt att nationalisera en fabrik. En. fn-
brik måste socialiseras, d. v. ,q. av arbetsköpare och arbetare måste
l<allas till liv ilet nya samhället, det effektiva arbetets organisation.

Man kan inte för ofta, hänvisa till skillnaden mellan na'tiona,lisering
och socialisering. Just nu försöker rr. an från borgerligt trråli att låta re-
volutionen löpa ut i en nationalisering av enskilda ekonomigrenars pro-
rluktionsmedel lfet måste åter .och åter tydligt frarnhåilas: med en na-
tionalisering är intet utr'ättat, en nationalisering föränilrar ingenting i
det nuvarancle tillstårdet. Spänningen mellan arbetsköpare och arbetare
blir beståndande nu som för. Må vara, att löneka,mpen kanske milclras,
rren clen upphåves inte, ooh clet är det som år det väsentliga. Begreppet
lön försvinner, när produktionsmedlen år socialisera,cle.

Det lyvende aarhundrades
Iebruarihäfte har utkommit med flera intressanta, artiklar. såsorn Den ry-
ska rådsregeringens jordpolitik åv Ph. Price, Mancilrester Guardians
ryktbare Rysslands-korrespondent, Socialistisk skoJpolitik i Tyskland av
prof. Eal\.. BuII, Kommunerna och den ev. arbetslösheten av arbetsförmed-
lingsinspektör J. Hvirlsten, folkskolans anknytning till mellanskolan o.

s. r'. Tyvårr har det ge.aliglra häftet fått morl en artikel av Erik Fled6n om
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[)en svenska. ]itteraturen ooh världskriget, som i fråga om vederrliäftig-
het lä.mnar åtskilligt att önska. Artikeln blir som var att vånta ba.r
en uppräkning av Yilka författare ,som stått pä den rätta - ententofila.,
antibolsjevistiska - siiiaar undr:r kriget. \rarje svensk iä,sare känner ju dr
fr:s rent monomana entente-kärlek ooh vet att han inte kan skriva ens
om månen utan att dra in dessa sina lidelser samt sitt Zimmerwalclåat och
r'åntar sig därför ingenting av hans litterårt-politisha unilersökningar.
l,Ien han borcle dock inför ut1änclsk publik aktat sig att komma med så
overlerhäfiiga, påståenden som att strindbcrg meil visshet skulle varit
ententevän orn han levat - enkel och ogenerad placering ilit man vill hn
dct! -, att Anna Lenah lllgström är "till heta sin åskådning rriinsterso-
cialisi" - vilket hon ej är mer än I{er16n själv - samt att även ,,de halvt
Zimmerwaldsrarlikala" svenska cliktarna tog parti för \{a,nnerheims rrin-
lrnd mot revolutionen. (!?) Rent förfalskat är ett påstående att Ture Ner-
man skulle yttrat sig "t. o. m. ganska ogillanclc om ka'mpen mot atkivismtr:"
- en illvillig förvrängning av ilennes uttalande att steffens och hans
meclaktivisters uteslutning (som T. N. ogillat) skedde meil händer (hrr
Branting & c:is), som var lika. entento ila som rle förra germanorfila och
att partileiiningen clärför satt i glashus själv. vi varnar våra norska och
övriga ttländska partikamrater för att hämta kunskap om svenska för-
hållanden från en så grunolig käIla som dr lled6n.

Socialdemokralins politik före världskriget
rnderkastr.s en svidande liritik av r.år tyskc p.artivän peter unruh i Ä r.,
heiterp olitik. soci,aliicrnokral,ins svek vid krigsutbrottet kom, pii-
peker',hnri. tör de flesta som en örrerraslining. men drifkrafterna till detia
svck 1åg cj i programpunkter, pr.iidagsbeslut, internationellla kongress,
överenskommelser. r)e 1åg fast mer i mekanismen hos den orgnnisatoriska
;rppar,at, arbetarrörelsen byggt sig i sitt politi,<ka parti, fackföreningar.nn
och kooperal,ionen. Dessa jättestora. irnillioner ,av arbetare omf,:rttancle or,-
grnisationer vilade vad cleras organisatoriska grundvalar angår på tillrra-
ron av kapitalismen och det borgerliga samhället. Det råder intet tvirrel orn.
att socialdemokratin från det, ena året till det andra allt grundligare ut-
plånade förstamajfiranclets revolutionära karaktär. att den för att unrlvik,r
störninger i rlen kapitalistiska ekonomin förlade förstarna,jfiranrlet ti11 för-
s'ua söntlagen i maj och t. o. m. på denna allmänna festdag arrangcrade sirru
1illstållningar endast merl polisens uttryckliga tillstånd. Det var, fort-
sätter förf., ingen tillfä,ilighet, att den revisionistiska taktiken alltrner lät
hinria sipl a'clet borgerliga sarnhället, att man ej principiellt bekämpade
rnilitarismen, etc. Allt .detta var inga tillfälligheter utan tydliga tecken på
rrtt socialtlemokratin rerlen långt före krigsutbrottet hade frångått sin
revolutionära karaktär och blivit ett kött me,rl det kapitalistiska samhället.
llessa lakla måste rnan betra,kta med ,all kyla. Det' är inte frågan om
.tt leclarnas förräderi 'utan om en konsekvent utveckling. Endast så får
nrirn klar insikt om socialclemokratins borgerliga väsen. övertygelsen ntl
rletta p:rrti och rles,s politik står ooh f,aller rned det borgerliga ,samhällrt,
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Ihe Liberators
februariihäfte har kommit oss tillhancla. Det är som vanligt synneriigen
prydligt ooh innehållsrikt. 81. a. intressant får man veta, att den fram-
stående anerikanske författaren Upton Sinciair, som från U. S. A:s in-
gripande i kriget blev socialpatriot, nu återgått till den radikalt revolu-
tionära socialismen. Nu när hotet mot värltlen från clen tysrha militaris-
men är borta, {örklarar han, r'iII han infria sitt löfte att återgå till kam-
pen för den inilustriella demokratln. Han rade hoppats på en rättfärrlig
fretl noh internationalis;mens seger, men varje timma gör det klarare att
entla hintlren för clessa tr'å stora icleals förverkiigande är de kapitalisti-
ska makternn, vilkas krossantle nu btrir det första görat för alla fram-
stegsvänner. Vi vilt, slutar Sinciair, social rättvisa, om möjligt på fred-
lig väg, men vi vill social rättvisa framför allting i denna värld!
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