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SKILDA VACAR? Av C. N. CARLESON

trnighet är bra, men icke alltid det -bästa - 
clenna erlarenhet

ha de gjort, som inom tLe gamla socialdemokratiska partierna slut-
ligen funno emot sig en mur av yttre, cliscipiinmekanisk samman-
hållning. Sakeriigen skola hrr Linclhagen och Wennerström fäIIa
ett liknande omd.öme om clet vänstersocialistiska partiet i aulercluing
av .Arbetsutskottets resotrution fr;r Sovjet-Rysslands hårclt kamp.
och så äro vi åter inne på det gamla kapitlet ,om majoritet och
minoritet, om fraktion och parti, om yttraurlerätt ocir hanrilings-
frih et.

Resolutions,förslagets författare var så oskulrlstull sonr ett ny-
fött barn, när han antog som självkiart, att ingen inväirclning
komme att göras mot sympatiyttringen för sovjertrepubliken i
samband med protesten mot lögnerna om denna. Det var för ho-
nom en fuliständig överraskning att inom frahticnen, som eljes är
en sluten konklav, den clär alctrig söher kontakt mcd Arbetsutslir:t-
tets funhtionärer, plötsligt på denna punkt möta en oppr,,sition
närd av den i borgerliga och högersocialistiska kretsar gängsc upp-
fattningen av ftirhållanilena i Ryssland" Jämte ileu av hr Lind
hagen i "Politiken" mot partisekreteraren rilitade sirlostöten, i iLei;

han var förgrymmail över en "inkvisition", som tvättom utm;rsna1
i en önskan om klarlägganile genom cliskussion av tviste{rå.gc,rnä.
bildar fraktionens hållning mitt under brinnande vnlstrid c-lct :njlirta

momentet i inbordesfejclen.
Stormen synes emellertid. nu ha beclarrat oeh måste viil liigga

sig hos förnuftiga män inför den nya fasen i revolutionenias neh
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freds'förberetlelsernas skådespel. Alit omkring oss manar nu tiil
att rikta intresset bort från de små inre trätorna till vår 

- 
så-

som jag hoppas 
- 

samfällda orientering i de nya ldgen. som även

vårt parti som meillem av en socialistisk international har att be-

döma och våräesätta ltu si.n takiik.
Likväl må tillfallet begagnas till påpekande av att resolu-

tions- och "inkvisitions"-tvisterna bottna i foregående'oklarhet.
Det vore orätt att dölja, att partiets ursprung som opposition mot
vissa företeelser inom den gamla socialdemokratin icke blivit till-
räckligt klargjort i förkålland,e till vår principiella grund och våra
principiella mål. Inom våra led rörde sig om varandra "humanis-
ter" och "klasskampssocialister", förenade väsentligen av negativa

motiv, av ett ögonblickets gemensamma behov av berättigacl gen-

saga mot cle grova riretod.er, som praktiserailes inom det gamia

partiet. Där lades upp en provkarta på otaliga högersocialistiska.

försyndelser, men när vi sedan skredo tili uppdragandle av våra

egna självständiga program och aktionslinjer, träclde allimer i da-

gen, att vitt skiida meningar rådde om t. o. m. just det konstitutiva
i ett socialistiskf' stri,clsparti'.

Vilket skäl för sin tillvaro skulle emellertid ett vänstersocia-

listiskt parti äga, om det avstod.e från just det, vats överslätning

och utplånanile var föremål för oppositionens inom det gamla par-

tiet förnämsta klander rnot dess ledning och i all synnerhet mot

dess fraktion, nämiigen klassernas kanp som både tecretisk stånd-

punkt och taktisk linje? Eogersocialismen skulle då med fog kun-

na invänila, att utbrytningen saknade prineipieil grund; den skulle

kunna fortsätta och säga, att då arbetarnes intressekamp kräver

obrottslig enhet och enighet, så var det ett ödesdigert felsteg att
ej kämpa inbr;rclesfejclen till slut inom clet gamla partiets ram.

Nu hacle emellerticl det gamla partiet så flagrant både korsat över

sin klasskampsdevis i sina gärningar och sökt täppa till munnen
på cle röster, som varnacle fOr att genom utsuddning av gränserna
mot liberalismen äventyra den proletäriska enigheten, att clen ur
ilessa försynclelser och övergrepp framväxancle oppositionen just
cläri fann en plattform for bilclande av ett nytt parti. Hacle fejclen
icke haft denna orsak och karaktär, är det föga sannolikt, att den

skulle ha lett ti1l en politisk särorganisation av de radikala eie-
menten.

Vänstersocialismens huvudsakliga uppgift och betyclelse lig-
ger således i lilasskampsi.d,öns allt frasmång,leri avkläclda, färg-
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klara renässans inom den socialistiska världen. Fattar man icke
detta, har man aldrig varit vänstersocialist. Erkänna vi icke alla,
att detta är,hörustenen i vår rörelse, då måste befaras, att vi icke
förstå varandra och att aII samvärkan slutligen måste stranda på
en olöslig inre motsättning, på r'åra perspektivs fullständigt olika
bas och spets.

Av vars och ens uppfattning i denna väsentliga punkt följer
sedan allt det övriga. Antingen vi haft bakom oss ett världskrigs
erfarenheter eller icke, måste våra slutsatser ur intressenas och
klassernas existenskamp inom samhällena peka utan minsta av-
vikelse rakt hän mot, reuoluti,oncir, sociali.stisk, i.nternati,onati,tet sä-
som)mänsklighetens förlossare och fOljaktligen som clet enila sanna
humanitetsmåIet 

- 
allas lika rätt till ett tryggat liv, vunnen ge-

nom brytande av det motstånd av klass-social och klasspolitisk
natur, som reser sig mot detta kravi både materiella rättvisa och
rrtvecklingsgivna nödvändighet.

Men skiljer jag ut klassernas kamp ur min åskådning, söker
jag fly undan detta allt behärskande faktum i den modärna sam-
hällsmekanismen, förväxlar jag ett bräckligt "demokratiens" hjul
med mekanismens huvudaxel och stora balanshjul, då kunna mina
tanl<ar och föreställningar utmynna i nästan vail som hälst, i hu-
manitetslyrik, i struntreformer, i allianser åt alla möjliga håll, i
ett virrvarr av resolutionei och åtgärder, i de mäst groteska ba-
stardformer av kapitalism och socialism. i {ri- och rättigheter,
som stappla omkring utan ordning och sammanhang med varanilra..
Därför behovet ar en pri,nci,yt 

- 
och kan då ftir de under lönear-

betets, profitmakeriets och allt det därav fOljande politiska ocJr

judiciella förtryckets ok btljda massurna givas någon annan ]ed-
stjärna, någon annan 1ösen än klasskampen som de egna behovens
och den egna befrielseviljans vägvisare genom tidernas töcken?

Det riyttiga meningsskiftet härom, {ort på ett fritt och jämnt
plan vid stundande kongress, bör bli en spegelbild av de intryck
även, som den väliliga kampen och jäsningen i samhällenas inre
därute i världen lämnar e{ter sig hos fritt och självstäniligt tän-
kande arbetarskaror i vårt lanil, som tidens allvar tvingar ut Lri

sitt kråkvinkelslugn till den stora arena, där bourgeoisiens "Na-
tionsförbund" står inför avlösning, vikande undan för en realitet
i vardande och vd-xt: urbetarsaci,ali'smens förbunil. lJen svenskrt

vänstersocialismen har här sitt val: hanclen åt detta förbunrl eiler
å1 ... tomma rymden?

195
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PROL ETAR IATETS REVOLUTION
OCH RENEGATEN
Av N. LENIN

K. KAUTSKY

Inledning.

Den av Kautsky nyligen i 'Wien utgivna broschyren "Prole-
tariatets diktatur" ("Die Diktatur des Proletariats", Wien 1918.

Tgsaz Brand. 63 s.) utgör ett det mest påtagliga exempel på clen

anclra Internationalens fullständiga och skamiiga bankrutt, orn

vilken redlan seilan länge alla hederliga socialister jorden runt ut-
talat sig. Frågan om clen proletarisl<a revolutionen står nu i flera
staier på dagordningen såsom en praktisk fråga. Darftir är clet nöC-

vändig:t att med kritik möta Kautskys renegatssofismer och hans

fullständiga avfall från marxismen.
Men först kan det vara skäl att understr;rka, clet författaren

till dessa railer genast i börjau av kriget flerfaldiga gånger hade

tillfalle att påvisa Kautskys avvikningar från marxismen. En se-

rie uppsatser 1914-1916 i de utlänclska tid.ningarna "Sociald.emo-

kraten" och "Kommunisten" ägnades denna sak. I)essa uppsatser

samlades och utgavs av Petrograds sovjet: "G' Sinovjcff och l{.
Lenin: Mot strömmen." (Petrograd 1918. 550 s.) I en broschyr,

utgiven i Genöve l9i5 och samtidigt översatt till tyska och fran"

ska, skrev jag om "Kautskyismen":
"I{autshy, ilen andra internationalens främsta auk$oritet, ut-

gör ett i högsta grad typiskt och klart exempel på,"huru ett er-

kännande av marxismen i ord i verkligheten övergår till "struvism"
el1er "brentanism". (D. -t. s. en liberalt-borgerlig uppfattning' sonr

erkänner en icke-revolutionär proletarisk "klass"-karnp, oeh som

särskilt klart utformailes rav den ryske författaren Struve och clen

tyske nationalekonomen Brentano.) Detta kan vi också lägga mär-

ke till hos Plekanoff. Genom uppenbara sofismer urvattnas mra,rx-

ismens lev'ande revolutionära anila, allt erkännes inom ilensamma,

wtono dess revolutionära kampmedel och propagancla {ör dem samt

:rtt rnassorna uppfostras i clenna riktning. Kautsky "försonar'"



1919 ]!l
principlöst socialchauvinismens grundläggande tankar, erkännan-
det av fosterlanris{örsvaret i det nu pågående kriget med ett cliplo-
matiskt' skenbart medgivande åt vänster, i form av vägran att rösta
vid avgörandet av frågan om kred.iten, samt i betonanile av par_
tiets oppositionella karaktär o. s. T/. Kautsky, som år 1g0g skre'
en hel bok om d.en kommande revolutionsepoken och o,m krigets sam-
horighet med revolutionen, Kautsky, som år 1g12 unclertecknat Ba
selmanifestet med dess krav på att utuyttja det kommande kriget
för revolutionen, försvarar och förskönar nu i allsköns lugn social-
chauvinismen och ansluter sig nu, liksom Plekanoff, till bourgeoi-
sien och har blott hån till övers för varje tanke på revorutionen,
för varje steg till direkt revolutionär kamp.

arbetarklassen kan icke förverkliga sin världsrevolutionära
mission utan en hänsynslös kamp mot denna avfällingsanda, karak-
tärslöshet och överdrivna tjänstaktighet mot opportunismen, mot
detta oerhörda besudlanile av marxismein. Kautskyismen är ingen
tiltfallighet, utan ett socialt resultat av clen andra rnernationalen:
motsägelse, då den försökte förena ett formellt erkännancle i ord av
marxismens riktighet med att i verkligheten lydaktigt ic;lja ol-
portunismen" (G. Sinovjeff och N.' Lenin: ",socialism och krig",
Gdnöve 1915, s. 13-14.)

Senare ,i den år 1916 skrivna boken "Imperialismen - kapi-
talismens nyaste utvecklingsform" (utkom i Petrogr,a,d 191?) påvi,
sade jag i detalj den teoretiska falskheten i alla Kautskys uttaland.en -

om imperialismen. Jag ranlörde Kautskys definition av imperialis-
,men: "fmperialismen är en produkt av den högt utvecklade inclustri-
kapitalismen. Den består i strävan hos varje industrikapitalistisk
nation att meil sig förena, eller under,sig tvinga alla större agrar-
områclen (kurs. 

'av 
(autsky), utan att fästa avseende vid i'ilku t u-

tionaliteter, som befolkar clessa områilen." Jag påvisade den full-
komliga oriktigheten i denna definition, och hur ilen "avpassats" 9
till att utplåna cle djupaste motsägelserna hos imperialismen och
for att byggu brygga till opportunismen. Jag citerade hans defi-
nition av'iraperialismen: "Imperialism är kapitalism i det utveck-
lingsskede, varuniler monopolets och finanskapitalets herraväliie
grundlägges, då kapitalets utförsel {år avgöranderbetydelse, ocl.r
världens uppdelning mellan de internationera trusterna begynner
samt hela jordens uppdelning mellan de väldigaste kapitalistiska
länderna avslutas." Jag bevisacle, att Kautskys kritik av im.peria_'
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lismen står tili ooir med under d.en rborgerliga och småborgerliga
kritiken av densamma.

Slutligen i augusti ocli september 1g12, d. v. s. innan clen pro-
letariska revolutione' i Ryssiand (2b oktober/?november 191?)
skrev jag broschyren "Stat och rer.'olution. Marxismens lära om
staten och proletariatets uppgifter under revolutionen", vilken ut-
kom i Petrograd i borjan av 1918. I denna bohs 6 kapitel "Marx-
ismens vulgarisering genom opportunismen" ägnade jag särskild
uppmärksamhet åt Kautsky och bevisade att han fullkomligt van-
stälIde Marx' 1ära, {örfalskade den till opportunism, ,'att avstå från
revolutionen i handling, men erkänna clen i orcl".

I huvudsak utgöres Kautskys väsentliga teoretiska fel i hans
broschyr om proletariatets diktatur just av ilessa opportunistiska
förvrängningar av Marx' lära om. staten, vilka är grnndligen av-
slöjade i min broschyr "Stat och revolution",,

Dessa inledande anmäikningar var nödvändiga, för att visa,
det Kautsky av mig beskyllts för att vara renegat, långt innan
bolsjevikerna bemäktigade sig den statliga makten, och Kautsky
klandrade dem för detta.

Kur Kaufsky förvandtar Marx till en dussin-liberal.

" 
Den fråga, som främsi sysselsätter Kautsky i hans broschyr,,

är frågan om ilen proletära revolutionens egentliga innehåll, näm-
iigen om proletariatets diktatur. Denna fråga har en utomordent-
lig betydelse i alla lånder, i synnerhet i de ledande och i de krig-
{örande och särskilt i {enna tid. Utan art göra sig skyldig tlll
överdri{t kan man säga, att denna fråga är den viktigaste för hela
den proletära klasskampen. Därför är det nödvändigt att ägna clen
uppmärksamhet.

Keutsky stälier frågan så, att "motsatsen mellarr de två soeia-
Iistiska riktningarna" (det är bolsjeviker och icke-bolsjeviker) ut-
göres av motsatsen mellan två i grund olika metoder: ilemokra-
tins och d.iktaturens" (.. 3).

I fc;rbigående må det annoteras, att Kautsky, då han kallar
icke-bolsjevikerna i Ryssland, d. v. s. mensjevikerna och soeial-
revolutionärerna, soeialister, iåter leda sig av cleras namn, d. v. s.
av ett ord. men icke av den ställning de i värkligheten intar i kam-



I

I 919

pen mellan proletariat och bourgeoisi. En ijuvlig föreståelse och

tillämpning av marxismen! Men härom utförligare senare.

Bast ar att omedelbart gå saken in på livet: Kautskys stor-

artade upptäckt om "grundmotsatsen mellan demokratins och dik-
taturens metoder". Har iigger frågans tyngdpunkt, och här döljer
sig kärnan i Kautskys broschyr. Detta vittnar om en så vidun-
derlig teoretisk förvirring, ett så fullständigt avfall från marxis-
men, att Kautsky, vilket genast måste erkännas, vida överträffar
Bernstein.

Frågan om proletariatets diktatur är {rågan om f<irhå}landet

mellan den proletära staten och den borgerliga, mellan den prole-

tära demokratin och den borgerliga. Man tycker, ra,tt d.etta borde

vara klart som ilagen. Men lik en historielätare' som torkat bort

under de stäniliga historierepetitionerna, vänder Kautsky väl för
hund.rade gången envist ryggen mot det 20:e århuudradet och an-

siktet mot det 18:e,,och på ett otroligt ledsamt sätt omtuggar ha-n

i en hel räcka paragrafer oupphörligt gamla saker om dlen borger-

liga demokratins förhållande tiil absolutism och medeltid.

Sannerligen tuggar han inte i sömnen på sin gamla nattmössa!

Det är ju att inte begripa vad saken gäller. Kautskys an-

strängningar att ge saken sken av att det ges foik, som predikar

"förakt för demokratin" (s. 11) och annat clylikt, är ju ägnade att
{ramkalla endast löje. Med dylika billiga fraser måste Kautsky

bortsuclda och tillkrångla frågan, ty han ställer den på ]iberalernas

sätt: demokrati i a}lmänhet och icke borgerlig demokrati' Han li-
ker till och med uniian denna bestämda klassuppfattning, och an-

stränger sig att tala om en "försocialistisk" clemokrati; Nästan

en tredjedel av broschyren' 20 sidor av 60, är upptagen'av slikt
pladder, som är nog så behagligt för bourgeoisien, emeilan det är

liktydigt med att omfärga clen borgerliga demokratin och suooa

bort frågan om proletariatets revolution.
Men titeln på Kautskys broschyr är ju Proletariatets diktatur'

att just ilenna är kärnan i Marx' Iära är alimänt känt. Efter att

ha vicllyftigt pladclrat uanför ämnet, är Kautsky tvungen att ci-

tera Marx om proletariatets cliktatur.
Sattet på vilket han, "marxisten" Kautsky, gör detta är up-

penbar komedi.
"På ett encla ord av Karl Marx stöder sig denna ulpfatt-

ning" (vilken I(autsky presenterar som förakt {ör demokratin)

- 
så står det ordagannt på sidan 20. På sidan 60 upprepas detta

199
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ytteriigare i foljancle form: "Då erinracre mau (bolsjevikerna) sigi rätt tid det tilla ordet ('w<irtchen) om proletariatets cliktatur, sorn
Marx en gång år 18?5 använt i ett brev."

Se här Marx' ,'W'örtchen":

"nteltan d,er' hapitati,sti,sita och det komntuni,sti.srta sanc-
hället ligger em period,, aarund,er d,et förra öaergår tiilt det se_
nare. Denna Tteri,od tnotsuaras äaen ao ett politi,skt öt;ergångs_
slietle, under oi,lltet staten ick,e kan utgöras au någonti,ng annat
än pr ol et ar i,at et s r ea oluti,oniir a d,i,k t atur.,,

I'or det första: att kalra cretta Marx berömda yttrancle, sonr
sarnmanfatte-r summan av hela hans revolutionära förkunnelse, för
"ett oril" eller "ett litet oril", är att driva gäck med marxismen,
är liktydigt med att förneka dess fuilstänclighet. Man bör icke
glömma, att Kautsky lränner Marx nästan utaotill, att Kautsky, sÄviit man kan döma av alla hans skrifter, har placerat antingen i.
sitt skrivbord eller i sitt huvud en massa träråcror, crår alla Marx'
yttranclen är orclnaile på det för citering mest bekväma och precisa
sätt. I(autsky kan icke vara okunnig om, att både Marx o.n nrr_
gels sår'äl i brev sorn tryckskrifter upprepad,e gånger talade om
proletariatets cliktatur, både fi;re och efter Ko--unen. Kautsky
kan i,clte Dara alt'wnnig ocn att formeln "proletariatets diktatur"
utgör biott en mera historiskt-konkret och vetenskapligt roggrann
term för proletariatets uppgift att "krossa" cren horg-rtiga stuts-
apparaten, om vilken uppgift både Marx och Engels, lärcla a,r er_
farenheten från 1848 års revolution och ännu mer av 1g?1 års. ta,-
lade från 1852 till 1891, således und,er lopTtet aa fyrtio år.

rluru förklara denna besynnerliga fiirvrängnåg u' marxis-
men hos cless bibelkannare Kautsky? Näm*er man cle filosofiska
grunilerna för denna företeelse, så utgöres den av ett hemligt utby-
tancle av dialektik mot eklekticism och sofistik. Kausky är en stor-
artacl mästare i clylikt hemligt utbyte. uttrycker man sig prak-
tisl<t politisht, så är detta lakejtjänst åt opportunismen, ,r;I,.t ;
grund cch botten intet annat är än åt bourgeoisien. r krigets bör-
jan uppnåilcle Kautsky virtuositet i clenna konst: att vara marxist
i oril, men bourgeoisiens lakej i gärning. sedau irar han allt sna.b-
bare utvecklat sig i denna riktning.

Ännu rner övertygacl härom blir man, då man märker, hur be-
synneriigt .Kautsky "uttolkar" detta Marx' ',lilla ord,' om prole_
tariatets diktatur.
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"Marx har tyvärr underlåtit att nzilrmare anföra, hur han tänkt
sig denna diktatur. (En alltigenom lögnaktig renegatfras, ty Marx
och Engels gav en massa av utförligaste anvisningar, vilka upp-
såtligen forbigås av marxismens ibibelkännare Kaut.ky) . . . Bok_
stavligen taget betyder orilet diktatur cremokratins upphävande.
Men bokstavligen taget betyder det också makten i händerna på en
enila person, som icke är ibunden av några lagar. Ett ensamherra-
välcle' som skiljer sig från despotismen ilärigenom, att det är tänkt
icke som en ständig statsinrättning, utan som en övergående nöd-
fallsåtgärd. uttrycket 'lproletariatets diktatur", alltså icke en en-
das dihtatur, utan en klass', utesluter redan, att Marx harvid tankt
sig en diktatur i detta uttrycks bokstavliga mening. rlan talade
lha, i.k* om en regerin,gsforno, atan om ett ti.Itstånd, som nödvä'-
digtvis måste inträda överallt, d.är proietariatet erövrat makten.
att han harvid icke haft någon regeringsform i tani<arna, bevisas
redan därav att han ansåg, det övergången kuncle försiggå freclligt
i England och Amerika,, således på demokratisk väg.,, (s. 20.)

vi har avsiktligt citerat hela cletta uttalande, så att räsaren
kan klart se meil vilka metocler "teoretikern" Kautsky opererar.

Kautsky 
"önskade 

närma sig frågan på detta sätt, för att få
börja med att definiera "orclet" diktatur.

Utmärkt. Att närma sig frågan på vilket sätt som häIsi -det är var och ens oförytterliga rätt. Det är iblott nödvåndigt att
skilja mellan en allvarlig och ärlig rbehandling av frågan och en
oäriig. Den som på ett visst sätt önskar behandla. en fråga, han
bör ge sin d,efdnitiom av "orden". Då ställes frågan klart och upp-
riktigt. Kautsky gör icke detta. "Bokstaviigsll" -- skriver han

- betycler orclet diktatur "upphävanile av ilemokratin".
For det {örsta är detta ingen de{inition. Om man som Kaut-

sky undviker att definiera begreppet diktatur, va,rför vä1jer man
då cletta sätt att närma sig frågan?

F<;r clet anilra är detta uppenbart oriktigt. Liberalen talar
naturligtvis om "demokrati" i allmänhet. Marxisten glömmer icke
att ställa {rågan: "för vilken klass?" En var vet t. ex. - och
"historikern" Kautsk;' vet det också - att slavupproren eller re-
dan starkare jäsning bland slavarna i fornliden omedelbart avslö-
jaile clen antika statens liuvuclsakliga innehåll, som slaahärskqrmas
di'ktntur. {Tpphävcle väl denna cliktatur demokratin blancl slaa-
Iiärsk,arrtu. l'ör d,ecn? Virl och en vet. att så ieke var fallet.
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"Marxisten" Kautsky har här fä1lt ett besynnerligt, innehålls-
lr;st och osant yttrande, ty han " glömd,e" klasskampen . . .

F<;r att av d.et liberala och bedrägliga påståendet, som Kautsky
här gett, göra ett marxistiskt och sanningsenligt, bc;r det få foljan-
de utformning: diktaturen innebär icke nödvändigtvis demokratins
upphävand.e för den klass, som utövar den gentemot andra klasser,
men den innebär nödvändigtvis demokratins upphävande (eller yt-
tersta inskränkning, som också är en sid.a av upphävandet) ftir den
klass, över viiken eller mot vilken d.iktaturen förverkligas.

Men huru sant d.etta påstående än är, någon definition ,av dik-
taturen ger det icke.

Låt oss övergå tiII att granska fOijande fras av Kautsky:
"Men bokstavligen iaget 'betyder detta ord makten i händerna

på en enda person, som icke är bunden av några lagar."
Allcleles so,m en blind hundvalp, som än stöter nosen åt ett

1rå1I, än åt ett annat, stöter Kautsky här händelseviS på en Åktig
tanke (nämligen att cliktaturen är en makt. obunden av alla lagar),
men definition av diktaturen ger ltan i, alla f all icke och säger dess-

utom en uppenbar historisk osanning, att diktatur betyder en enila
persons makt. Detta är även grammatikaliskt oriktigt, ty utöva
diktatur kan en mängd personer, ibåde en oligarki, en klass o. s. v.
. Senare förklarar Kautsky skillnaden mellan diktatur och de-

spotism, men ehuru hans utläggning är absolut oriktig, kommer
vi clock icke att uppehålla oss vid den, ty den år icke av intresse
för r'år fråga. Det är uppenbart, att Kautsky ilras från det 20:e
seklet till det 18:e, och från det l8:e till den antika forntideno
och vi hoppas att clet tyska proletariatet, som håller på dikta-
turen, uppskattar clenna hans böjelse ocb ger honom anställning
som gymnasielärare i gamla tidens historia. Att undvika att de-
finiera proletariatets diktatur genom snusförnuftigheter om tles-
potismen är antingen utsöktaste dumhet eller mycket oskickligt
beilrägeri.

Slufresultal.

Vi får som slutresultat, att Kautsky, då han avser att tala
om diktatur6n, yttrar en mängd meilvetna osanningar, men ger
ingen definition. Det kan hända, att l1an icke litar på sin intel-
lektuella förmåga uta,n tar sin tillflykt tili sitt minne för att dra
ut ur "låclorna" alla t1e citat, i vilka Marx talar om diktaturen.
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Han måste säkert erhåila antingen ftiljande, eller åtminstone en i
huvudsak meil densamma överensstämmanile definition:

Diktaturen är en makt, som stöiler sig direkt på våldet och

som är obunden av alla La,gar.

Proletariatets revolutionära iliktatur d,r en nakt, erövrad med

proletariatets kraft och förverkligad av den gentemot bourgeoisien,
en makt, som är obunden av aIla lagar.

Detta är den enkla sanningen. Sä klar som d.agen för varje
medveten artretare (som representerar massan, och icke det översta
Iagret av clen av kapitalisterna köpta småborgarmobben, som bil-
das av socialiurperialisterna i alla länder), d"tta,är uppenbart för
varje representant för de exploaterade, som kämpar för sin frigö-
relse, det är en obestridlig sanning för varje marxist, att man må-

ste "med. krig kämpa sig fri" {rån den lärda herrn Kautsky. Ilrru
förklara detta? 

- 
Förklaringen finner vi i den lakejancla, som

f;rllcle den andra Internationalens ledare, sonr var föraktade syko-
fa,nter i bourgeoisiens tjänst.

Först söker l(autsky blanda bort korten på ett alltför dumi
sätt, som om ordet "iliktatur" bokstavligen taget innebure d.ikta-
tur, utövail av en enda person, och därefter, då han igen söker

blanda till korten, påstår han, att hos Marx ordetom klassdiktatur
iche får tas i ibokstavlig bemärkelse, utan i sådan enligt vilken dik-
taturen icke är liktydig meii utövand.et av revolutionärt våId, utan
ett "fredligt erövrantle av majoriteten 'från boulgeoisien 

- 
märk

väl 
- 

via ilemokrati".
Det gäller nämligen att skilja mellan "tilistånd." och 'lrege-

ringsf orm". En förunclransväril, djuptänki ski1lnad, alldeIes av

samma art, som om vi skulle skilja dumhetens I'tillstånd" hos en

mänska, som Jttrar sig oklokt" från "f ormerna" {ör hennes

dumhet.
Kautsky nrå.ste tolka diktaturen såsom "härskanrlets till-

stånil" (cletta uttryck förekommer bokstavligen hos honom på 21

sidan), ty då utesluies d'et reaolutiancira aåldet aclt, den oåld,savnw,a

reuoluti,onen l'Henaväldets tillstånd" ät ett tillstånd, uncler vil-
ket första bästa majoritet är fi;r 

- "demokrati" ' ' ' Med dylika be-

rlrägliga fiics uteslufes lyckligt hela revolutionen.

Men bedrägeriet är något för grovt, och det räddar icke Kaut-
sky. Att diktaturen förutsäter och innebär ett "tillstånil", som är

obehagligt för {örnekarna av d'el reaolwti,oniira väIdet. utövat al
'en klass mot en.annan' kan icke förnekas' Betl'delse'lösheten i att
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skilja rnellan "tillstånd" 0ch "regeringsform,, rtrlir uppenbar. Att
Iär tala orn regeringsform är en trefaldig dumhet, ty varje pojke
vet, att monarki och republik är olika regeringsformer. Det är nöcl-
r'änd.igt att klargöra för hr Iiautsky, att båda dessa styrelsefor-
mer, liksom alla föregående regeringsformer under kapitalismens
ticl, i huvudsak blott är olika former av den borgerliga staten, tlet,
är clen borgerliga r.li,htaturen.

Slutligen, ati här tala om "regeringsformer" är icke blott
dumt utan också en klumpig forfalskning av Marx, som krara fs
äu klart på iletta ställe syftar till former elrer typer hos staten,
icke till regeringsformer.

Proletariatets revolution är omöjlig, utan att den borgerliga
statens maskineri våldsamt förstöres och ersättes med, ett nytt,
vilket enligt Engels "icke utgör någon stat i egentlig betydeisc".

Kautsky måste vanställa och {örvränga detta, ty så krär.er
hans renegatsposition. Låt oss se, vilka elandiga slingerbultar han
gör !

Slingerbulten nnmmer ett: "Att lVlarx härvid icke haft nå_
gon regeringsform i tankarna, bevisas reilan ilärav, att han ansågl,
det övergången kunde {örsiggå frediigt i England och amerika,
således på demokratisk väg."

Reoeringsformen betyd.er i detta fall intet, ty den kan varir
antingen monarkisk, clå den icke är typisk för den borgerliga sta-
ten, t. ex. om den utmärker sig genom frånvaron av militarism,
eLler republikansk och i iletta hänseenile fullt typisk, t. ex. med
militarisn och byråkrati... Detta allmänt bekdnta historiska och
politiska faktum vågar Kautsky iake fuska bort.

.flade Kautsky velat allvarligt och ärligt behandla, saken,
borde han ha frågat sig: ges rlet några historiska lagar, som hän-
för sig till revoLutionen och icke hänner undantag? svaret hade
blivit: nej, clylika lagar ges icke. Sådana 1agar är kanske typiska.,
som n{arx en giing kallade "idealisha" vicl tanken på en medel-
måttig, normal och typisk kapitalism.

Viclare! Gavs det icke på ?0-talet något, som, viil bedöman-
ilet av situationen gjorde Engtrand och Amerika till undantag? For
envar, som är hälst litet bekant 

.meil 
vetenskapens fordringar på

området för historiska spörsmåI, är det självklart, att denna fråga
är nörlvändig att uppställa. att icke ställa den är att förfalska ve-
tenskapen, är att leka med sofismer. Men sedan denna fråga en
gång blivit ställd, behöver man icke tvivla på svaret: Proletaria*
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-tets revolutionära diktatur är ett aåld, mot bourgeoisien, och detta
våkl visa,r sig i synnerhet nödvändigt, såsom }Iarx och Engels på
tlet utförligaste och upprepade gånger ådagaiagt (särskili i "Med-
borgarkriget i Frankrike" och denna boks förorcl), i länder där
mil,i,tari,swt och bgråkrali förefinns. När Marx gjorde sin anmärk-
ning existerade dessa företeelser icke i Englancl och Amerika på
19:e seklets ?0-tal. (Men nu förefi,nns de både i England och
Amerika.)

Kautsky måste formligen göra sig skyldig till bedrägeri vid
varje steg för att kunna skyla sitt avfall.

Lägg märke till, hur han här helt oväntat sticker fram sina
åsneöron! I{an skriver: "{redligt - såIedes på d,em,okra,tislo aiig"!

När det gäller att definiera diktaturen, söker Kautsky av alla
krafter undanhålla läsaren det huvudsakliga ]<;innetecknet för
detta begrepp, nämligen: det revolutionära uåld,et. Men nu kom
d.et sannerligen i dagen: frågan gäller rnotsatsen mellan fredli,g
,ach a ål,cls ant, oma iilanin s.

, Här ligger hunden begraven. Alla siingerbultar, sofismer,
beilrägliga förvrängningar tjänar hos T(autsky iinclar-nirlet att pruta
bort d,en aåld,sawtma revolutionen, att döija hans förnekelse av den,
hans övergång till den li,berala arbetarpolitikens sicla, d. v. s. till
trourgeoisien. Just hiir ligger irunijerr begraveu.

"Historikern" Kautsky förvråinger historien .cå I'räckt, att han
glömmer huvudsaken: den ftirmonopoiiska kapilaJisilrrn, vars hög-
sta blomstring ägde rum på 19:e sekk:ts ?0-ta1, utrn;irhte sig ge-
nom den radikala styrkan i cless e/ionotn,i,ska väsen, sorn särshilt ty-
piskt kom till uttryck i England och Amerika såsom relativt högst
freds- oah frihetsälskande. Men imperialismens. d. ä. cjen monopo-
listiska kapitalismen, som clefinitivt når {'uil uive ekling lörst i 20:e
seklet, raest utpräglade elwnom,a'"sl;a väseu iir minst av allt freds-
och frihetsälskande, men har däremct i allra liögsta grad och över-
allt befordrat militarismens utveckling. Att "ickc miirka" ik:tta
vicl diskussion orn arten och möjlighetern& av en frerllig eiler våld-
sam omvälvning 

- 
är att necllåta sig iill c'len sinrplaste )alcejtjänst

åt bourgeoisien.
Slingeribulten nummer tvål Pariskommuneir förverkligacle

proletariatets diktatur, men ilen valilcs gerom q,llwii'n riisträtt, ci.

v. s. utan att bourgeoisien berör,ades sin riitt att vä)ja, cl. v. s. "de-
m,akrati;lt". Och Kautsky trium{erar: . .. "flr,.rloi,allrtets cliktatur
.är för Marx (eller enligt Marx) ett tills{,å.ucl, sorr rn€rd uiiclvändig-
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het här{lyter ur len demokrati, om proletariatet utgör majoritet"
(bei iiberwiegend.em Proletariat, s. 21.)

Detta Kautskys bevis är till den grad löjligt, att det i san-
ning utmårker sig för en verklig embarras de richesse (svårighet
på grund av massan invändningar). For det första är det ju be-
kant, att bourgeoisiens blomma, stab och översta skikt flydde från
Paris till Versailles. I Versailles vistades "socialisten" Louis
Blanc, vilket i fortrigående sagt visar 1ögnaktigheten i Kautskys
påstående, att "alla riktningar" inom socialismen deltog i Kom-
munen. Är det icke kijligt att framstäIla uppdelningen av invå-
narna i Paris i tvenne krigsläger, av vilka d.et ena inom sig kon-
centreraale hela den krigföra och politiskt aktiva bourgeoisien så-
som "ren ilemokrati" meil "allmän rösträtt"?

Marks d.et icke, att Kautsky skriver i ett land, d.är polisen
ftirbjuder folk att skratta "gemensamt", ty annars hade Kautsky
blivit dödad med skratt.

Ftlr det tredje: Jag tillåter mig att aktningsfullt påminna
herr Kautsk;', som känner sin Marx och Engels utantill, om, föl-
jande Engels' bedömande av.Kommunen med hans syn på den
"rena ilemokratin".

"Har ile väl ens sett en revolution, ilessa herrar (antiautori-
tärer)? En rcvolution är förvisso den mest autorilära sak, som ges.

Revolutionen är en akt, varigenom en del av befolkningen på-
tvingar ,en annan del sin vilja med gevär, b,ajonetter och kanoner,
sålecles med mycket autoritära medel. Det parti, som segrat, måste
ha$da sin maktställniug med den skräck, som aleras vapen utövar
på de reaktionära. Hade icke Pariskommunen begagnat sig av ett
beväBnat folks auktoritet mot bourgeoisien, skulle clen våi då ha
håIlit sig liingre än en clag? Kan vi icke tvärtom klandra den {'ör

att den alltför litet begagnat denna auktoritet?"
Där har ni den "rena ilemokratin"! Huru hade icke Engels

utskrattat ilen banala kälkborgaren, "socialilemokraten" (i fransk
mening 

- 
40-talets, och i alimäneuropeisk ---. 1914-1918-års),

som kom på tanken att tala 0m "ren clefookrati" i allmänhet i ett
samhälle, som är rrppdelat i klasser.

Nåja, detta kan vara tillräckligt. Att uppräkna alla cle olika
plattheter, som Kautsky hittar på är omöjligt, ty varje hans fras
blottar ett botenlöst djup av avfällingsancla.

Marx och Bngels analyserade Pariskommunen på det utför-
ligaste sätt, de visade, att dess stora förtjänst var försöket att sön-
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derslå och krossa den "färcliga statsapparaten". Marx och Bngels
ansåg dennar slutsats fOr så betydelsefull, att end,ast denna råt-
telse intogs 1872 i det delvis) "föråldrad.e" kommunistiska mani-
festet program. Marx och Engels visacle, att Kommunen upprev
armön och b5'råkratin, slog ner parl,atnentarismen, förintade den
"parasitiska utväxten _- staten" o. s. v., nren den alltför vise Kaut-
sky sitter i nattmössa och upprepar, vaal tusende gånger upprepats
av liberala professorer 

- 
sagorna om tlen "rena demokratin".

Icke utan skä1 sade Rosa Luxemburg den 4 a:ug. 1914, att de
tyska socialilemokraterna nu är ett rwttnande li,k.

Slingerbulten tre. "Om vi talar om diktaturen som en reg'e-
ringsform, då kan vi icke tala om en klass' diktatur. Ty en klass
kan blott, såsom vi redan anmärkte, härska, men icke regera". ..
Men "organisationerna" eller "partierna," regerar.

Blanda till det bara värre, ni herr "oreilans råd"! Diktatu-
reri är ingen "regeringsform", sådant är löjligt nonsens. Marx ta-
lar icke om någon regeringsform, utan om formen eller typen för
staten. Och det är inte alls iletsamma. 3ör övrigt är det avgjort
oriktigt, att en hlass icke kan regera, dylikt uppkok kan blott en

"parlamentarismens kretin" servera, som inte ser annat än det bor-
gerliga parlament, som inte märker någonting utom "styrancle-
partier". Första bästa europeiska land visar Kautsky exempel på

en härskande klass som regerar, t. ex. jordägarna i seklets mitt,
oberoenile av att de var oiillräckligt organiseraile.

Summa summarum: Kautsky ,förvränger på det oerhördaste
sätt proletariatets diktatur, i det han gör Marx till en dussinlibe-
ral, som idisslar {adda fraser om "ren ilemokrati", mealan han sö-

ker utsmycka och dolja clen borgerliga demokratins klassinnehåll,
emeilan han i allra högsta grad fruktar det revolutionära våldet
från den förtryckta klassens sida. Då Kautsky "uttolkar" "prole-
tariatets revolutionära diktatur" på deiia sätt, så att det revolu-
tionära vrildet från d.en förtryckta klassens sida mot förtryckarnn
utelämnas, då har i sanning den borgerl'iga {örvrängningen av

Marx slagit världsrekord. Renegaten Bernstein framstår soin en

liten hundvalp vicl sidan av renegaten Kautsky.
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GILLE

Mångfotad och trögfotad är den organism, som går hava,ntie
med världsfreden. Den tumlar ,än åt ena, än åt and.ra, siclan, ocir
förvånand.e är folkens tålamod gentem,ot ilenna, frgdsk,onferens, soin
låter dem leva i tvivel, ovisshet och förlamning, sedan de utstål,t
mer än fyra krigsårs åder1åtning. Påfallande nog rikta de öst-
och m'ellaneuropeiska revolutionerna knappt någon :anfallsstöt mot
de metod"er och överlägguingar, där storbourgeoisin hälst vill va.ra
fOr sig sjäh' och känua sig som hemma i sin egen velkstad, friLl-
lyst så mychet som möjligt mot marssornas proletäriska intrång;
'de vis:a sig stå på en 1åg nrvii de,ssa, Ententelaridernas arbetarmas-
sor, vilka, trots att de vunnit den rnilitära segern fit -qina regeril-
gar, nu nä,stan spela rol1en av supplikanter och icke els stodja den
ryska arbetarerepublikens för,sök ratt ko,mma tjll tais med cle stor-
ordiga herrarne vid förhandlingsborden.

Det är nu en lång ticl sedan konferensen sträckte ut åt arbe-
tarepartierna limstången "internationell,arbet,areskyiLdslagstift-
ning". Men såvä1 i Englancl som i Tyskland måste arbetarne s1å

sig {ram till en skaplig förkortning av arbetstiden. Den inter-
nationella institution, som skall föi'meclla en dylik lagstiftning.
förlånas knappt någon effektiv möjlighet att bringa ett förs1ag ige-
no'm; det hänskjute-. till vart lands parlament eller annan myn-
dighet och avslås 'd.et, så har det fOrfallit; blott vid särskilt grov
treLlska kan vådjan ställas till Nationsförbunclet om exekution
medels ekonomiska tvångsåtgärder. Slutligen erinrar sammansäft-
ningen av nämncla institution om de förfushade tyska driftsråclen:
från var rstat en arbetsgivare, en ,arbetare ocli två regeringsrepre-
sentanter; allcleles som ,om den gamla samhällsorclningen icke h:arle

rubbats det minsta sedan 1914. Det märks på detta förslag, att iu-
gen revolutionsstorm ännu gått "fram över segerherrarnas stater.

Vidare skjut"s Jångt i f.jrirran den fullsländiga avväpning"n.
Är månne det djupaste skälet'härtj,ll fruktan {ör proletäriska res-
ningar ä.ven i Ententelånderna? fnför Bernkonferens.ens uppvak-
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tande hemar har rr'obert cecil avbojt t. o. m. Ttermanent kontroiröver rustning'ar' 'o'Im vilkas ina,ximun m,*n även svävar i ono,r-aighet, avbojt parlamentsvai av deregerade i Nationsförbund.et, ,a.v-
bojt slutligen absoiut förbucr mot krig. ,Nationsförtrooa"flr.r*tt
närS' Tenilensen senare ticlen har pekat ratt bestämt hän på e'sfrävan hos stormakterna att återvinna eller ibevara *en gamlnrätten till sjiil,asuåld i ordets stegrade bemärkelse, medå,n man
'sa'mtidigt gentemot de små folken vill tilrägna sig en f,irk,,o..,ood*
förm-vnclare* och överlöghetsrätt.

vid 
'siclan av stormaktslörbundet eiler de ails icke otänkbaranya allianserna tillåtes intet småstats'förbuntl. Mojligen konma

husbönderna 'att ordna cle små folken i grupper, varvicl var grupll
loå*q: uniler clen geografiskt nårmaste stormaktens clominerandr,
rntlyta'nde 

- 'ngefiir clet ö'de, som tiliämnas ar;abien, parestina.
armenie'n och rris'sa afrilransk,a omr.åden. Då ha vi åter den gamla
intressepolitike' i stäilet för "rrumanitets"-solidaritete'. 

i

Vidare: Fransmännen äro bångstyriga. överclriften i clera.sgarantikrav kan ju cler'is fiirkraras av, att cre känt invasionens
smärta. Nogav, de vilja utöva..en egen, särskiit sträng kontroll över
clet alltjämt mis,strodtra Tysk\ands rustningar. o- a*t nu blott
stannaile vi'd kontroll! Men Frankrikes bourgeoi,si vir| rnera. De'vili göra Frankrike tir huuudmakt pä fasflanciet; den vill er re-
näss.ns a'r' det Napoleonska imperiet, och målet skall nås gen,*1
artt skafia republiken även inclustriell och e,konomisk iiv;vikt.Dära' förklaras rle omåtiliga skacrestånclskraven, ,som avse att
binila Tyskl'ancl vid grotteJrvarnpil, såint forcrran på saarområdets
tolgruvor. Wiis,on, kan-.ke clelvis mecl sttid a' England, har nöd_
gats gentemot Frankrikei,s ocrr vär åve' rtaliens friska aptit, motvilke' svarar c'le' brittiska aptiten på t1e t1.sl<a rioro'ie'ra. insliär-
Lr;r sirra i bränningarlr r I){rl}l)ando J I 1,1r11;1 s,, oclr bringa Clcmen_
reau ti1l mo'cleratio' och förn'ft. Där taras .m en mäelr,ägslös-
nlng: Frankrilie sh'lle få saarkor i kompensatio' för sin,a, fön-
störda grnvoir och rätt til1 lii års ockupati,on a' Slarområdet.

Likaså synes Förenta sla{prn;rs ,lipiomati merl sin lina näsa
för "business" i frumtiden ha 1rållit ige' m,ot sriarlestånclskraven:
där räknar man kallt. att' nran cj fdr srakta tien iro. 

'om 
man vill

njoika; clet'ta' nyktra affärsförstånd rrar sra,''orikt ä,r,e' lagt lcap-
son på cle hetsp,o*a.r. sonr velat p,lacela en i.rasio's bloclige,l på
rlen r1'ska sovjehepubliken.
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ailt otåligare viirtn '' lolken på e' frec1, som för'dröjes ge-
nom bourgeoi-si-111n1o-utiens ä1cltrijsa kiv; tlet har ju stocka sig i
all synn,erl't.t i fytaman'arårleti Krigets eftersräckning har iraft
ett tillbud av ytteri-st farlig art. ,DanzigkonfJikten, bakom vilkrn
har skiinjts en plan ,a;t,t mellau de ryska och tyska revolutionerna
iägga som ibalriär r:tt pol--.kt operationsornråcle med en knvt'äve
åt väster och e' knytnäve åt öster, har varit nära att bryta va-
penvilan. vi hr;ra blott e1t svrgt eko ;r,v stricler inom konferenser
kanske lika haftigar s'rn rle som dåna i llysklanct. x'rankrihts
chauvinister och karpitalister -- de för freden farrigaste 

- 
i:irrt

otvivelaktigt för antirevoiutionä.r intervention, eggade ännu mer av
den ungerska. ,.uvjetrevol.utio'en, clit generai srn'ts har sänts för
att unclersöka och utjåmna.

Ända tili iimhligliet blygsan år ;ociale:rtentistenna,s'oll.
Skyggt titta de fram någon gång likt kaniner ur sina hål _- och
säga någr:n si,ararta,cl durnheitl Ryska rtpubliken 1;igger fram
förslag, men den ga'rla, f'terratio'alen i sitt biind,a ha;t mot all-
sköns "kommunisrn" rör linappt ett finger för att med anknSrtning
härtill främja en prolelärisk-sociaiistisk frecl. Eller såsom en a.v

iless strirsta påfåglar härförleden yttr,aide: "Det är för tidigt att er-
känna Lenin,. regering". {astän förnuffigt folk i Engiancl inser, att
de östra. frågorna rnå.-ote lösas i en annan anda än lir Brantings.

Föga har det ånnu lilarnat. Nyligen hördes en klagolåt ati,
"var nation arbetar energlskt för ,sina intress,en". Konferensen är
nästan ett stycke svensk fo khushållningskommission. Ilppskrärndn
av "botrsjevismens" n5a lcaftpr.ov och vtterligare fr.amtränganrle
ha ilirigenter.na nu omsi,cler börjat öka larten. Wil,sons hot att
segla hem från häxgrytan clriver på. Liksom till ursäkt och för
att lugna förkiaras att frec'len skall bringa folken "en stor akt
av rätt{ärclighe,t". f,Ien kuuna {ikon växa på tistlar. . .?

En maktdikterad fred ytåtaingad ma,ssorna båile i de segrande
och de besegr,arile,, staterna., iir det. som nu inom kort skall slutföras
och un'derskriva*q. Ä.nnu i cie sista ögonblicken ser det ernellertid ut
som om diptromatius nä,t hotades a.v en sönderslitning. rlncler väx-
ande. oro räknas rned att Tyskla'cl kommer attr vägra sin uncler-
srirrrft uniler ett ,aktstyolie. i lrars utformning de,t förvägrats alit
ileitagande trots att är'cn j' e' missgä,rningsman enligt va.ulig
rättspraxis p'lägar tiilerikänn,a;s läf,t att säga sin mening. .Freden
blir en maktdom, ickE en utjänrnina.
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UNOARN DET NVA SOV"IETRIKET
Av C. N. CARLESON

Parlamentsbyggnaden i Budapest.

Atteritatskottet mot Tisza, magnat-Ungarns herre och en av
cle mäst meds,kyldige i krigsutbrottet, blev signalen till Habsburgs-
dynastiens fall och Donaumonarkiens upp.lösning. När ödestim-
men kom, stod Ungarn isolerat, omvårvt av sina fientliga sy,cl_
slaver, rumd,ner och tjeckoslovaker, vilka samtliga folk i Ententen
sågo sin befriare, om än serber och jugoslaver misstiinksamt stodo
på vakt mot italienska planer i Dalmatien.

Omkring den 20 februari utbröt en jättesträjk i övre Llngarn;
den hade delvis nationeLl anstrykning, i det arbetarc ocrr tiänste-
män även vänile sig mot tjeckos,lovakisk invasion och satte sig i
besittui'g av stailen Kassa. Har br;r kanske genast anmärkas, att
ile magyariska socialisterna a1ltid bekämpat clen germanska social-
patrioti-qrn. som. ersicligt riktaci mot tsarismen,'nder cie första

.:-3
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krigsåren hade ett av sina liur.uclfaisten i den österrikiska social-
llemokratien.

Ett par dagar elter sträjkens utbrott spredos rykten om gatu-
hamp i Budapest. Massvis häktades kom'muuister. Förvirrade
meildelancl,eu rngingo om att ileu nu plotsligt i händelsernas för-
gruncl trädande B6la Kun rnörclats i fängelset och att arbetare-
urassorna rleruonstrerade mot -- kommunisterna! Från vilka kai-
lor fltito d.essa 1ögner nt i världen? Intet tvivel om att Ententen
spann sitt nät kring åen besegrad.e, forna Donaumonarkiens stater
samtidigt rned, att ilen bragte g"rannläd.erna Polen och Ukraina i
formlig aliians rnecl .r'ästmakterna, För dem var ilet av vikt fram-
för allt att i söclel och sydöst stäriga vägen för "bolsjevismen" och

foljaktligen nåste de söka för cletta ändamåi få i sin fasta besitt-
ning ett "hinterland." som Ungaru" Den ungersha proletärrevolu-
tionen har liorsat denna plan.

Ilos den socialdenokratiska Renner-regeringen i Wien kunde
mar nu knappt lörutsätta något större mått av sympati för un-
gersk komrnunism, då man ju clä,r sökte anknytniug med det Ebert-
Scheid,emannsha Tysklancl, men väl måste Tysk-Österrikes natio-
nalförsamling och regering gilla en magyarish resning mot Enten-
teförtryck utörrat ,medeis en militärnis'sion, som na'turligtvis stotl på

god fot mecl serber. tjecker oc'h rumäner. I[är framtr,åiler eu viss
likhet med den magyariska resningen år 1848. Då sonn nu spe-

lailes ut syilslar-er (kroato-serber) av Jellachich och Radetzky
mot Budapest. Men rneilan då, tsararmder ,sluUigen marscherradle över

giänsen och slogo ned den magyarisha revolutionen står nu en r;rs;k

arbetare- och bonclerevolution stodjanile och h jäIpande vid Un-
gnrns siiia.

För Ententen i iles,s sttär'an att häjtla, "'bolsjevismens" uthrecl-

nrng blev som sagt deu ungerska resningen ett streck i räkningen;
sovjetarm6ns samtidiga fra,m.gå,ngar i Ukraiua lande indirekt om-
vrilvniugen i {Jngiiru till förilel. Ententens kontroll över dessa

trakter försviirade-. dessutom an, rivaiiteten om Lemberg och Öst-
galizien mellau polacker och ukrainare.

l)en 2? mars niirlde ileri uugerska krisen sin höjctrpunkt. En
ar. Ententen iä.nge förberetld itupp i syfte att bringa landet till
fuiistlill{i* underkasteise undel västmaliterna, samtidigt med att
rumäner och serber därvid knöto förhoppningar om byten för sin
rovpolitik, sku1le sättas i verket undel ledning av militärmissio-
ne.ns ehef. den frairske övetsten \Iix. Grovt utmanancle fordrad.e
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Ente'ten att med rumä'iska, serbiska och tjeekiska rydtrupper
{å besätta hela ungarn *rec1 uncrantag av Buclapest 

'ch närmast
ourgivarrile områcle. Detta }ot drev fram d.et nati,onella försvars-
motivet för e' resning, men då den planlagda attacken utan om-
svep ävrin erkäncles vara r:iktad mot "ilen bolsjevikiska faran,',
korn'detta motiv att genorrrträngas av en proletärisk-socialiltisk
revolt, sonL siutligen blcv ma-.sr:örelsens allt behärskande moment.
I)rirji;mte inneslöt E'tentens b'utala politik lyclhära,rnes hat nrot
u]itg'ya reltna.

En sålunda tillspetsatl situation kråvde då cren borgarerevo-
lutionära regeringens avgång. Karolyis ministär mri,ste försvinna.
Den kunde ej inneha lerf ingen i ett xäge, clär rationens rärltlning
ur både h'ngerns och clen vttre {ienclens crubhla gap måste iäggas
på massor'as brecla skuldror. Fcir att värja ranilet och rycka be-
foikningen bort från den allt smala$e och arlt fariigare stigen
mellan två bråddjup måste proletariatet övertaga produktionen,
ad.rninistratione', sainhällets hela ledning och förvaltning. La,get
närmacle sig clen siiuation, vari Rysslanr] befann sig, då sovjet-
revolutionen ingrep där. R)'sslancl stod då hotat av rovgiriga båCe
oentral- och västmakter. r ungarn saknades emeilertid en utpräg-
la,t ententevänlig, nog stark och brecl bourgeoisi föl att spela ka-
iietters, socialrevolutionärers och ukrainaraclors upprorsroll geni.-

' ernot en kommunistiskt genomsyrad och färgattr revolution.
r sin oförsynthet ville Ententen fastslå en tillfallig demark.i-

tionslinje som ungarns politiska gräns rned vä,rkan att miljoncr
magJraier komme att avskiJjas från den magyariska staten. Det
innebar en flagrant kränkning av nationalitetsrätten, varvid dess-
utom sades rent ut, att' IJngarn skulle tjäna som uppmarschorn_
råde {ör rumänska och tjecki-qka trpper, dirigerade mot Sovjet-
Ryssland. ITngarn skuile tjäna Ententen som trampoiin för tiger_
språnget moi clen ryska råclsrepirbliken. r intressenas bränningar
kring Budapest for.liste clå clen 

-Wilsonska 
"huma.nitets"- och na-

tionalitetsf ormeln.
Ftir det magy2lisfts folket fanns då ingeu annan väg än rler;.

som pekade i riktniug mot Moskva. IJärifrån kunde numera icke
be{aras något hot mot självständigheten; så fullständigt hade för-
tråilandena tack var,e den ryska kommunismens segrancle m.aki
{öriinclrats, a1;t Rysslanc'I. som under ett sekel betraktats som rna-
gyarernas arvfiencle, nu fr,amstocl som den givne bundsförvanten
på eti internati,onellt pran, som i sig inneslot ett nationellt plan.
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Därfor måste även Ungarn iikso,m Sovjet-Ry,ssiand ett år tidigare
viiclja även till r'ärlcisproletariatets revolutionära bistånd. Därfor
kun.d.e och måste socialclemokrater och kommunister träda i sam-

viirkal under ibenämningen "det ungerska socialistpartiet", och i
cien oerhörda skärpa och klarhct, r'ariil1 Ententens kortsynta makt-
politik ilrev tingen, clrogs även rå de nationella, sjäh'ständighets-
linjerna en del av bourgeoisien och "intelligensen" över på den

proletäriska-socialistiska sidan. Så bildarles 'då en rådsregerirg
med Alexander Gar"bai som chef och B61a Kun som rltrikesmi-
uister. Därför blev proletariatets diktatur nödvändig. Därf iir
srrcialisering och revolutionsjustis som kontroll ör'er ile förrädishn
tcndenser, varmecl rnan alltid. måste räkna inom godlsägarearisto-

liraiin och Budapest-finansen.
Det ungerska jordskredet, clet största sedan ilen tyska no-

venberrevolutiönen, bekriiftår så1ec'les r.[en allt vissare iakttag':l-
sen, a,tt Ententens imperialistiska politik överallt främjar rådsso-

eialismens frammarsch.
Sovjetarlmdnrs fra,mryckni,ng, Chersons, Nikolaj'evas, lOdessa's

erövring, ilen italienska socialdemokratins anslutning till kommu-

nismen, rådssocialismens sega, 'm'en löftesrika kra'mp i Tyskland 
-

clet är allt omstäncligheter, som bidraga till att trygga clen kom-

munistiska regimen i Ungarn. Landets republikan-.'ka borgare

tr-,ingades att taga sitt stöd hos ett proletariat, som kriget hade

gjort socialistigkt och aktivt. Ententens militärmis-.ion hiniiracles

från att bli Ungarns usurpa,tor i det ögonblick, då lanclets p'-o-

duktion hade råkat i fullstänclig anarki' Medan etr ungersk mag-

nat som Karrolyi tvingades att tala niistan ett internationellt socia-

listiskt språk, har samma språk försvunnit ur Bntentesocialistcr-

nas haranger. Sjalva clen snabba takten och enighetsclraget i r.'-

irolutionen påminna om Ko,ssuths resning år 1848. Då jublade de1

västeuropeiska demokratin över magyarernas ulpror: nu är rl"1

västmaktsdernokratin som tussar kroater och serber mot tTngarn.

Ar 1849 avskyddes Jellachich, Radetzky och Schwarzenberg sonr

reaktionär,er av svartaste sorten. Nu äro seilber och kroater ilenna

borgardemokratis skyddslingar.
Tvivelsutan framträder ett kraftigare borgar-nationellt lrr-

slas i den ungorska än i den ryska revolutionen, men å andra si-

dan gives en klar överensstämmelse m'ed. den rysha förebilden,

mcLlan i Tyskland arbetare- och soldatråd.en tvingats av höger-

sr"r.irlismen att stanna på puppstacliet. Den ungerska proletär-
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revolutioncn Irråglas Crån första ögonblicket av full medvetenhet
on1 revolutionär -qolidarit,et kontra liela det kontrarevolutionära
komplexet. ,s,ocialpatriotismen dari inbegripen, i det genast be-
tonaiies förbundet med Sovjetrysslancl mot Ententens imperialism.
En annan likhet ,är även bondeklassens betydelsefulla revolutions-
ro11 i iletta utpriiglat jordhruksidkancle land.

I 'clet hela taga tingen sarnma {örlopp som i Ryssland, r'ars
erfarenh'eter man tillgodogör sig och vars misstag man undlviker.
Så utbildas och forcljupas kommunismens genombr'ottstaktik.
i!-',1 en revolutionsarrnd måste bilclas till värn mot hungern, i det
cleii tryggar revolutionen mot siorgodsägare, såorkapjtalister. mot
rumiinska bojarer och tjeckisk hourgeoisi, korteligen mot grupper.
som nLl befinna sig på Ententesidan. Jord.en övertas av s,oeialistiska
protluktioirsf öreningar. TJ'skland s och Österrikes arbetare, rppmanas
att "slutgiltigt bryta med Paris", Ententebourgeoisien iir fionden.
Trenin hälsas som det internationelia proletariatets han6r,förare och

-stängslet mellan Ryssland och Ungarn brytes 
- 

se där cle rnar-
kanta dragen i revolutionsbilclen.

Statskyrkan av.*kaffas 
- 

det är ju ett korallarium i en prole-

tärisk omvälvning. A'rbetare- och soldatråclen framgå ur val --
man bemöclar sig om ait undvika d,ven skenet av en minoritetsmalii,,
i det råden väija tremannadirektorier för kommissariaten. Teatrar
och konstsamlingar socialiseras. Val så 1ångt som i Rys-rland ut-
sträckes socialiseringen. Med miid hand röt man virl pressfriheten.

i det aila ticlningar {å utkomma, blott de på främsta plats pu-

blicera de revo'lutionära förordningarna.
Vad bourgeoisien beträffar synes den i fråga om sina s./nlpa-

tier ha varit delad mellan Entente- och Centralmakter. Det iir err

omständighet sorn gynnat clen stora scenförändringen. Nar det

slutiigen gälide att bryta sig ut ur den stora hungersnörlen, sak-

narles iiär som motstånd en fullt enig borgareklass; clen var {ör
sr.'ag. och därfor blev pröccssen relativt kort och smärtfri; niista.u

ljudtöst awäpnailes Ententebesättningen i Budapest. I)å den .rn-

tentekapitalistiska politiken, grovt trampande och hotanrle ett helt
folk, drev iandet till kommunism son den enila rädtlningcn, gei:

ilenua revolution. ett nytt intyg om, att ilen europeiska späuningr:ns

båcla poler enclast i formen äro 1:orgar-'1demokr,afris,m" mot proletiir-
diktatur, men i realiteten kapitalism mot socialism, viiket iiven
borrle förplikta högersocialismen att orientera sig åt vänster.

Revolutionens förstudiurr, är även lärorikt. Karolyi, raclikal.
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en bankrutterad politisk spelare 
- 

]ian 1ät en bank dela upp sina
gods och ombesörja därmed vissa trausaktioner för att täcka" sina
skulder 

- 
han och adeln stoclo på fallrepet och sökte rädila sig

med "demokrati". Det har revolutionen hindrat.
och vilket intryck och 'ilken beliandling har det proletäriskt-

revr:lutionära uugarn mött utanför gränserna? r Berlins borgare-
präss ljög man först, um plnift och bristande ansrutning till råc1s-
republihen. som partout skulle diskreiliteras. Detta. tal uråstc nu
tystua, I trVieri var man överraskad, ty dar hacle man tänkt sig
krisens lösuing genom en högersocialistisk ministär Garåmi, men
tiide,o hade riclit förbi dylika lösningar. Då Tysk-östenike var
prässat uncler Enteutens livsmedelsshruv, r,ågade Renner ej Oppet
aliiera sig med Budapest, men de diplomatiska förbindelserna ha
åtminstone förbli''it oauta.stacle. r ungar' har revolutio,en för"
iivrigt sanmanfa,ilit med e' begynnande allmä,n socialistisk miss-
tro till Pariskonferensen 

- 
tidsmiljön har sålecles för den varit

gynnsammare än för den ryska sovjetrepublikens svåra start.
Men givetvis har även TJngarn fått sin beskärda del av ursin-

net i kapitalismens och imperialisrqens marodörfrecismetrop,oler.
Nyligen fordraile "'Newyork lleralci" besättand.e av båile Budalrest
och Berlin, enä,r man i revolutionen blott mäktade se en tysk-in-
spirerad bluff. Så djupt är hatet. "Newyork lleralils,, artikel var
en sentima återklang av cle för ett år sedan gängse iögnerna att de
ryska rbolsjevikerna voro köpta av tvskarna. Sluttigen: hur tea-
geracle {redskonferensen mot hänilelserna i Budapest? Enterilcns
iliktatorer firigo ibrådtom vid ilenna "bolsjevismens" nya framstöt
viel Theiss och Donau. Nu lades freclsarJretet, för att påsi<yndas, i
fyramannaråclets irancl; cless "privata samtal" skul1e även röra sig
om ",ile nzi.ldtcira, (t) konsekven,serna," av ,clen bolsjevistiska revolu-
tionen i Ungarn, som hade rubbat "hum,anitets"-ligans cirklar.

Derr t1-rr råil:r'epuhJiken Jrar errrellerlicl .fordsatt sin rcor.gar,i-
saiion av samhället. I)är in{öres förråclskontroli, kontroll övel
storindustri och bostaclshus. medan småind.ustrin icke beröres. Rät-
ten till a,rbete hompenseras av arbetsplikt och rätten till irnderhåIl .

Trivsmede'l och revolutionärt fiirsvar äro huvudföremålen {ör stun,
rlens omsorg, måste r/Ara rlet. Ifandens och hjärnans arbetare
irooperera. Fackstyrelserna spela en stor ro1l. Läkarne bli tjånste-
män. K-vinnor även inträda i den röda arm6n, vittnesbörd om entu-
-.iasmen och mod,et bland befolkningen. Ente'teofficerarna fingo
rpsa si' väg -- under hedersbetygelser. Man är artigare i RLrila-
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pest än i Moskva. n'rämmand.e meclhorgare iillförsiiiuas okränk-
barhet. Sjukhusprästerna avskeclas och blott världsliga sjukskö-
terskor omhesörja r'ården. Man genomför plincipen: åt var vuxen
ett rum; de fattiga inrymmas i de rihas bostäder; bostaclsranso-
nering är ett provisoriskt medel mot bostadsbristen. Arbetsgivar-
organjsationerna upplösas. därför att tle privata arbetsgivarn*, .oo,
f. ö. synas foga sig i sitt öde, äro ståIlda på avskrivning. Profes-
sorer, som från. ]iatedrsrna angripa revolutionen, avstängas från
a,tt begagna lä,rostolarna tiil politisha agitationstribuner. Järnftir
härmed hos oss förkastelsedomen över politiska högmässor!

Det.är de kraftigä {örnuftets iinjer i revolutionens organisation.
som icke kunna sky-,urmas av ile väsentligen Iråri tjec&oslovakiskt
håll emanerande lögnerna om förhållanilena, ehuru de vrängtla
framställningarna icke torde vara, fuilt så grova och plumpa .oom

romandiktningen om Sovjet-RyssJand. Men hetsen fortgår och av-
stångningen upprätthålies. Livsmedelsblockaden fortfar, och En-
tenten fordrar "bolsjevikrege.ringens" avgång samt nationalförsam-
ling 

- 
vald uncler Ententetruppernas uppsikt!

Ilotelserna, }ögnerna och d.e fientliga åtgärderna stuclsa lihväJ
tillbaii:r irrcl; en rnassvilja, som i sin lugna heroism ej låta sig rrab-
iras l-,ort {riirr s;na iandvinuingar. Vicl sidan av clen ryska bjrider
oss således de ungerska arbetarne,s oeh böudernas rådsrepublik ett
str,:l . j.rnl'ollei:arrde skådespel av den resning? som raåste bli tider
nas .).ir {örhålland.enas konsekvens hos a1la nationer.

Den ungerska arbetare- ocir bondereputr,liken har nu exist'eral
i,illräokligt långe för' att lämna ett n5rtt, kraftigt be'r'is {ör att
kommunismen, lösgöran'de sig ur sociaidemokratins höisfie3, på
många håIl redan är en socia,l och moralisk ,stormakt. Det gåller
om Ungarns kommunister detsamma som om Ry'sslands bolsjevi-
ker: de göra det nödväncliga, det oundvikliga, och de l<unde icke
annat, om cle ville for,bliva trogna de forpliktelser, s,om härflyta
ur varje äkta ,socialistisk rörelses stäncligt utan tvekan vidhållna
soiiilaritet m'eil de arbetande mraissorna. Den ungerska. revolutionen
visai oss en särskilt harmonisk förening av hantllingshraft i klass-
kampens tecken och största möjliga mått i e,n revolutionär situa-
tr'on av sann hu'manitet,
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KOMMUNISM OCH SOCIAL.
DEMOKRATI avK.HoRNER

I.

Den proletiira rcr,ol*tio'err, i r.ars början 'i befi''er oss. har
li,,rnmil på helt rrr.rat säit än mau l'örut haclr.vänlai sig den. Det
I'aktum, att er stor del a' de hittillsvarande socialclemokraterna
ick. erkänner cle''tau i dess strider ser endast fördärvliga anar-
liistiska kupper och brottsliga uppror, mot vilka de manar upp ,luu
garula sociiilclemokratin-s rnala, 1:evisar. att här samticligt sker en
br,vtning med det garnla. Det bevisar, att clenna arbetarrörelsen-s
n;v-ri periocl ti1l sina glundvnltrr är motsa,tt den förra socialdemokra-
tislia perioden. rcke blott ur':r kampmetoder' bar hornmit till an-
viiurlning, de åtfölj-r också lv en n\r ancllig orientcrins. Detta ut,
trt-t'kes g'enom det gamla, n* åter nya 'am'ct komrnuuismen, som
ci'rrr alit ställes emot clen gamla socialcleurokrati'. Revolutionens
ftraurstc'g mätes n* mecl framstegen av kommu.ismen, cle ]rommu-
nistislia åskåclningarna o.h arbetarmassornas frigörelse från deu
sorialdemokratisha traditionen. Denna tradition är för närvarancl.
d.1 mest betyclancle anclliga hinclret för proletariatcls scger och s,,,
cirilismens förverkligande. tlppll'sningen om komrnu'ismen. orr
ilcss motsii,ttning till den gamla traditioneila socialclemokratin, ut,
qör: nu etl, av cle viktigaste mecllen till befordranilet av soci:rlismen.

Motsiittningen mella' den kommunistiska och clen sociarcle-
nrrl<ratiska åskåclningen rör huvudsakligen staten och demokr-atin.

Målet Iör clen samhälieliga utvecklingen. det socialistiska pro-
dtr'ktionssystemet. har två olika egenshaper, varigenorn clet skiljer
sig från d.e' iborger,liga, den kapitalistiska procluhtionen. For det
fiilsta produktionens o,rganisation, för dlet anc,lra genom upphä_
r':rnilet av utsugningen. Bagge sakerna iir nridvändiga f'ör att

'röjliggöra mäpniskovärldens nya ordning och rlärför oskiljaktigt
lörbundna mecl varand,ra. Men man kan förestrilla sig ett h's-
håiiningssystem, vari endast en av clessa två saker år förverkligad.
nen som kastar sin biiok på endast clen ena av ilessa kapitalis-
rncrrs bägge naclrdelar, kan eftersträva som -"itt icleai ett sådrint
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halvt upphår'arrtle ar- cleu uuvaraude hushållningen; meu då kcm-
mer det att r-isa sig, antingen att hans krafter s1ösas på det omöj-
liga eller att ban skarlar etrler hindrar sitt verkliga syfte.

Iipphiivarclct av utsugningen utan att ekonomien organiseras

har längc varit rnzilet fill rnånga revoltrtionärt kännanrlc men små-

borgerligt tånkancle arbetare, som bekände sig till anarkismen. X'a-

briken åt arlretarira, åt cle au'ionoma arbetargrupperna eller koopc-

rii.tiva "qammauslutiringarna - rlet var cleras lösen. De hade ingen

aning om procluktionens allsicl-iga sammanhang och inrc samhäll:-
Iign enhet; detta upphitvande av liapitalutsugningr'n skulle La låtit
splittringen bestå och återfört produktionen till dct små'borgerllga

systemet. \rad de önsknde stod i motsättning till lrorluktionens
faktiska utveckling til1 en enhetlig jättevärldsorganism: ileras idenl

var småborgerligt-reaktionärt or:h därför omöjligt.
Produktionens organisation utan utsugningens upillriivantle

återigen finne-. redan förverkligat i många driftgrenar, såsom i
postl jårlvägar o. s. v. Man kallar det statssocialism, vilket ar lih
tycligt i cletta fall mecl stat'skapitalisrn: socialism metl hänsyn till
den enhetliga leilningen for det he1a, kapitalism mecl hänsyn till
utsugningens fortsatta bestånrl. Också trusterna, synilikaten och

bankerna har reclan förverkligat. ett stycke orga.nisation, men untlet

bibehåilande. ja skärpning av utsugningen. Vid denna statsdrift
knijt mestaclels tanken på det socialistiska mål0t an. En central

makt. som kunde genom{öra en enhetlig ledning. kåint1e man blott
i statsmakten. A1ltså privatdriften olgäniselafl ocir centraliserail

till statsclrift. Men då måste naturligtvis också staten bli en an-

nan. iche liingre representerande kapitalisternas inttessen emct ar-

betarna utan en arbetarnas stat, en foikstat. al}tså, arbetarna bör

erövra den politiska makten, herraväItlet i staten, c'eh stä1la statens

mnl<tmedel i -*ina syftens tjänst. i och ,för dri{tens centraliserande

till slatlig produklion.
Denna tanke att erövra statsmakten {ör att stä-ila dcn i tjänst

hos produktionens socialisering går som eh 'röd tråd geno'm hela

s,ocialdemokratins historia. Den finns hos Louis Blanc 1848 i hans

propaganda för statsverkstäcler; rlen finns hos Lassallc, clå lan
{örkunnar id6u om folkstaten som skali erövras genoui clen all-

männa och lika rösträtten; d.en finns slutligen hos Kautsky, c1å han

i diskussionen i Neue zeit 1972 förklarade, att vi be,Lrö'irle regc-

ringsapparaten med alla cless ministerier och iimbetsr:rän för att

kunra genomföra socialismen och därför ej kunde föriiita ilenna
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statsapparat. Ebert-Haase-r'egeringens praktik i november lgrg
att omsorgsfullt hålla heia statsmetkanismen intakt är alltså inger;r
blott och bar revisionism, intet sårand.e av clen sociardemokratiska
låran, utan står i fr.rll överensstämmelse med den radikala Kautsky-
teorien. att den samtidigt ledde till regelrätt förräderi mot arbe-
tarintressena och tle' sociaiistiska princip, som iigger i krasskam-
pen, visar redan ifrå,gavårancle teoris ohållbarhet.

llarx ha' alllid uttalat sig helt annorrunda. Ban och Engels
. srig i staten det vältliga förtrycksmaskineriet, som den härskande

klasseu skapat åt sig och arltmer fullkomnade under nittonde år-
hnnclradet i mån som proletariatets resning framträdde. Marx säg
s*m liroletariatets uppgift {örintandet av d.enna statsapparat oorr
sliapandet av helt nya organ. rlan visste mycket val, att staten
utövar många funktioner, som förefaller ligga i allas intresse _
allmån säkerhet, trafik. unclervisning, förvaltning -_ men lian
vrsste också att aila clessa verksamheter tjäna' det enda stora syftr_.t
atl, sörja för kapitalets i'tressen. att säkerståila kapitalets värdc.
och därför k'ncle han icke hånge sig åt tlen illusionen att ma'
bara behövile genom att erövra staten ställa andra mål for ilenna,
l'ör att samma stat i stället för att tjana kapitalet skulle bli tili
ett verhtyg för proletariatets be{rielse. r denna punkt har tyska
socialclemokratin alltid propagerat en annan uppfattning än Marx:
erörrringen av den politiska nrakten var för den erövring av valdet
ii'r:r stirtcn, regeringens ersättande rnecl anclra regeringsfunktio-
n,irer' Äskåclningsexemplet har regeringen Haase-Elbe"tlgirrit, .o-
cielcl,:mokraterna i ledningen kunde praktiskt taget icke gora något
arinal än siikerstäila kapitalväldets återupprättanile.

staten är ingen i l'ften hängande abstraktion, den består av
n]en fasi fogaile orga'isationen av hela byråkratin, ämtretsmanna-
l<iilen. inkiusi'e officerare och uFileroffieerare. Tror man verkligen
ait r'le.-sa h*ncle på order av scheiclemann och rlaase med ens för-
'au.clla 

sig i organen för pr.oletariatets befrierse? Ämbetsmanna-
l<iiren tiilhöl i sina slLetsar själv den utsugande klassen och har i
;i'a rrrellersta och iägre poster en föreclragen säker ställning gent-
r,'rr-iot clen ör'riga befolknineeu, vatigr.nom en stor del känner sig
soiidarisk med cle lec-lande spetsarna., som tilihör bourgeoisin och
lrienoDl tusen tråclar av uppfostran, siäktskap och umgänge är för-
bundna med bourgeoisin. Erfare'heten i arla moderna rand har
visai' irtt vicl ett ombyte av regeringsmecilemmar ämbetsmanna-
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kåren sdannar rch att clärför intet viisentiigt iinclras i här'skar*1r-
parat och -systen: rlet klistras bara en allnrln etikett därprl.

-[Ien, såiger nån, Socialilemokrater i lerlningen betvder dock
en ny hurs, ty c1e börjar på med socialiseringen. Ja, visserligen
börjar man, tlröjanile, en smula rliirmecl, för att inte gcir:a arbetar-
,a alltför {örbittrade: så rlycket som också borgerliga professorer
anser nörligt. Man skall i 'Iyshlancl just börja förstatliga gru\-orna.
G'uvorna clrivna av en härskarstat mecl iless byråhrati: det är re'a
statssocialisnleni gnlrarbetarna utsuges av en mäktig företagare.
-"oru kanske genonl lag berövar clem -strejkrätten och red.au med ka-
nirier faktiskt berö"'at dorn rlen. I bii-"ta fall liommer statssocialis-
men ,att skapa en s,mula förbättring i vissa detaljer.

IlpprätthåIlanilet av clen gamla statsapparaten. så som social-
denokral-in vill, omöiliggör a1ltså en verklig befrielse n1, proleta-
riatet, cn verklig socialism. Iläremot ställer ko.mmunismeu a,r'ska.f-
{anrlet .tv d"etrna bJ'råkratiska härskarorganisation och cless er.sät-
tande med proletariatets nya orga,n. Varför vi1l så många arbe,tare
ännu 'inte veta något av cletta oeh håller de clärför fast vid ilen
ganla socialcr,cmoliratin? BJ'rrlkratin utövar, som ovan påpekats.
en hel cl'.,] furl<tioner. soln synbarligen är nödvändiga för alla och
ixks fjänar r:nclertrvckningen: clen äi' expert clärvidlag: och cless av-
skaffande skulle lanislå aiia clessa {unktioner. Dari ligger utan tvi-
vel ni5,ot riirtigt och detta utgör en av liur.udsr'år'ig"heterna vicl ar-
betarklassens ör'ertagancle av makten. I Rysslanil, d.är ämbetsman-
nakårcr, lreller jnte var så stor och miiktig, bler. clet rerlan i uovenl-
her 191? iilalt. att heia byråkratin krånglade {ör att omöjliggörtr
bolsj,,vihel'nas regeringl men man f5'lide så gott sig göra lät ut resp.
po:.;ter mecl n,vti folk, snarl; åte,rvände de liigre tjänstemännen oc'h

ilet visacl'- -*ig iron kort, att clet också gick utan de liiigre ämbets-
rnärtne;1. T 1|1'-"\12n4 kommer man att tvingas anr'äncla samma me-
tod. Proletariatet stå,r inför valet: antingen en ticl framåt finna sig i
en smula oorilning i förr.altning. unclervisniug o. s. r'. eiler också

avstå från tillsättandet fly organ scrm är nöc1r'äncliga för dlen egnrr
befrieisens säkerstäilanrle. De nya organen må cleh'is bestå av
samma personer som de forna ii,mbetsverlien 

- 
framför allt på

lägre poster 
- 

men cleras karahtär blir en helt uy. For rlet frir-
sta nivelleringen av lönerna: även de ledancle posterna ar'lönas
med normal arltetarlin. men arbetarlönen fijr r1e exekutiva "liigre"
posterna är betS'clligt högre 

- 
räknat sonr realiijn 

- 
å1 förr. Fiir

det anclra clecentraliseras {örvaltningen. d. r.. s. upphygees nr-ril-



i 1'rån genorn tlelegerade lriin velkstäcler. .tärler. avclelningar etc.

i stäilet för att ledas av en enhetlig soliilaris\ korporation upp-
ifrån; därmed försvinner byråkratins ;slutna rnaht geltemot fol-
ket. För riet tredje besättes cle lörv:rltaricle posterna ailtjämt med
nya delegeraile, så att byråkratin sjillv som särshilil kiass gentemot
de arbetande folkkamraterna frixsviuner. IJårmed har en organisa-
tion skapats, som kan sköta saniliållets nöclvänrliga förvaltniug,
som inte är ett bourgeoisins utan ett proletariatets organ och clär-

för är använclhart tili ait genomföra cle erl'i-rrilerliga åtgärderna
frjr en verklig socialisering under upplråivancle ar- utsugningen.

II.

iJen tyngst vägancle förebriie'lse, man i .uciakirrnokr.'ati-clia
hretsa,r riktade eurot bolsjevi-.men, nrir clenua kom till makterr i
Rysslancl, var rl.en att den vore mol'ståndare tiil derlokratin. Detro-
kratin är rlen politiska rätt{ärdigheten, ilen är foikviljans uttryci<;
därför blir socialclernokratin .qvnnare av demokratin tili det yttcr-
sta, och den som iir mot demol<ratin är'clet tlärför att lian vil] ett
godtychligt minoritetsvälde.

Nu Jrör man inte {iistrr sig m}'cket virl talet om råt{iirdig}retens
princip; envar kaUar rii,ttfårclighet vacl'som synes gott eller iiöd-

vändigt för hans klass eiler sak. Vår't mål är arbetarklassens er-

övring av makten för socialisriiens förverkligancle, och enclast där-

1'ör att demokratin, {olkvälclet, -säLerstä,1ler detta, är vi för demo-

kratin. Vi vet, att ett politiskt 'system, som enilast bar en minoritet
bakom -*ig, icke kan hå1la sig i l:ingclen. Men vi är icke för ilemo-

l<ratins {ormella yttre skerr utan lör ett verkligt folkvälcle. Och vi
påstår, att den allmänna rösträ,tteu till nationalförsamlingen icke

säkerställer ett verkligt folkväide utan endast är en formell yfhs
,Jemokrati, som säkerstälXer kapitalets vä1de.

Tyska socjaldemokratin har aiitjämt pluggat i mas'sorna, att
allmänna rrjsträtten var med.let {ör erövring av den politiska mak-

ten" Men i praktiken har allmänna röstr"ätten visat sig som clet

bästa medlet att be{ästa kapitalismens välde. Det verkar motsii-

gande, men erfarenheten bekriiftar det. trngenstans har rösträtten
fört tilt kapitale.ts störtande. \ralen har visserligen serlan 50 år

tridragit avsevärt till ma'ssornas uppryckning, men de har å a.ndra

sidan som en åskledare i sig upptagit allt arbetar:na's missnö'je och

nll dera-q i<anpener.ei oah på så vis forhinclrat aitt cle urlacldade sig-
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i skarpare'kampfornr.er. Rösträtten har gjort clen tyska ka.pita-
Iismen omätliga tjänster genom att skaf{a den en inåt ostörcl fern-
tioårig lugn utveckling. Visserligen växte a ltjämt antalet social-
d.emokratiska röster men enilast genorn att partiet samticligt alJt-
mer anpassade sig efter de efterblivna småborgerliga lagren och
närm4de sig den borgerliga ord.ningen. Men varför kuncle inte
rösträtten skaffa någon majoritet för socialismen? Det kundo fö-
refal1a, som om endast det yttre trycket av reaktionen, poiisgod-
tyck.-t och företagartcrrorismen hindrade tletta. Men nu. vicl valen
till nationalförsamlingen, lar clet visat sig, a'tt det ej var några
tiilfälliga utan cljupare allmänna grunaler, ,som gjorde att allmät-
na rösträtten inte kuncle ge folkstyret. I

Det gäIler nu att klargöra orsakerna tiil, att allmäfina röst-
rättens formeila demokrati åter ,satte b,ourgeoisin i sacleln och allt-
,så för arbetarna enclast betyder sken och bedrägeri. Med anc'lia

ord: trrots att arbetarna kunde välja utan tvång alltefter sina klass-
intressens krav, varför valde de ändå i massa borgerliga och so-

cialpatrioter tilt sina representauter? Svaret år här självgivet:
bristande uppiysning. trj av sig sjaiva inser arbetarna sina klassin-
tressen; den bristfälliga uppfostran, cle förtlomar som inpräglats i
clem uncler cleras ungilom, de ga,mla traclitionerna, kan övervinnas
endast genom upplysning om ka,pitalismen och stat'bn. Där 'ilenna

upplysning saknas, tillkämpar sig endast ett {åtal självståncligt en

ny åskådning. Och det är ilenna upplysning som saknats.

Formellt fanns visserligen för varje riktning frihet till upp-
Iysning och propaganila. Men i realiteten förfogaile c1e b'orgerliga
och socialpatrioterna över talrika tidningar, som i jatteupplagor

fördes ut till de av1ägsnaste byar. Ty cle hade från krigstiden sam-

lat massor tidningspapper för clen avgöranile stuncletr. Proleta'riatets
revolutionära. förkämpar hade intet: under kriget undeltryekta
och inspärrade rnåste de i den nya friheten skaffa allt nytt. men

för sin prä'ss kunde cle endast meil stölsta möda skaffa en smula

tidningspapper, clock alldeles för litet tili masspriclning. Så blev
c1e avsikttigt och trots aIla fraser om jämlikhet handicapade. Och

iiven om clet funnits papper i överflöd, så kostar masspridning av

revolutionär littcralur slora lrängar, som prolelarlat,'t lrnappast är

i stånd att u,ppbringa. Darför är clen '{orme}la clemokratin und.er

kapitalismen alclrig en verklig jämliktret; rikeclomen kan utan allt-
för stora offer beclriva en vicla kraftigare propagand'a och proletä-

rerna är 1 å qmncl av sin fattigriom ej i stånd att clriva upplysning
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i samma måu. tr ett sa,m.håiie ar. kapitalister och arbet'are rbetyder
formell demokra'fi alitid en stor ör'erlägsenhet fr;r kapitalel,.

Detta, är den allmänna rösträtteus beclrägeri, att den visserli-
gen ger envar en en. röst men att det sätt varpå omdömet och valet
påverkas ger kapitatret ett oerhört försprång. Den är en yttre, en
skendemokrati. Och orsakerna rlartill ligger ånnu djupare. Kapi-
talet, sorn äger tlen ekonomiska makten, förfogar därigenom också
över de:r politisha makten. De otaliga pr:ro,1etärerna, som arbetar i
hapitalets tjänsö, är beroendle av detta och käuner sig beroencle,
låter sig till största delen även politiskt påverka, härav.

For att proletariatei skall komma till verklig politisk makt
lordras tre saker: Fr;r det första,uppJ;rsning, sti att c1e ej längre
låter vilseleda ,sig a,r' socialilentoirrafiska eller borgerliga partier.
Men denna teori måste genast överföras i praxis; det iir det iandra
viktiga, stadiet, sorn inte kan överhoppas: ilet ekonomisha uppvig-
lanclet. erövriugen av nakten i verkstaclen gentemot clen enskilde
itapitalisten; i arbetarråden. vilka förhandlar som lihlbordiga eller
överlågsna rued företagaren, nåste denna nya maht befästas. De
strejker. som nu flarnmar upp övera,llt, därför att arbetarua vili
artnyttja denna tid av vacklande kapitalväide till att uågot för-
b,åttra -qin levnadsstand.arcl. b,evisar, att a,rbetarna redran siagit in pii
denna våg. Revolutionen delar upp sig i otaliga små strömmar.
som uppviglal massorna änila till sisi;a man i deu avlägsnaste b5',
rycker till sig dem och upplyser delr: så kornmer den stora makt
att biklas, som skall utkämpa nästa stora kamp.' Naturligtvis kan
tlen inte defiuitivt upprättas. så länge den borgerliga statsmak-
'ten försöker med list eller viilcl undertrycka varje enskiicl av clessa.

'börelser: så länge är var och en av clem for sig ännn för svag. Men
så rnognar tiden för att ar.skak,a denna statsmahts trych. Det gä1-

lel seclran, om clenna statsurailrt liommer att foga sig i ett mot tlen-
'samma riktat rna,joritetsuttalancle. t;r når det l<omrner ti1l kritan
'är rlernokratin dock endast uarnn och rnedel, "ordliirgen" målet.
Beväpnatle vita Ilorgargarden eller för pängal viilvaile solilatrr'
'kommer att {'örsvara "orc1ningen". octr så blir i.ä1 som tredje steg i

'u.tvecklingen nöclviindigt. aft den proletära folkmassan med vzi-
penmakt slår ner clen gamla orclningens försvarare. 'För,st då biir
en verklig demohrati möjlig, massornas verkligrr sjäivregering, åx-

hetnrdemokratin. Dess f,ormer' är som bekant viiseltligt andra ån

'den'borgerlign rlern,okr"a tin-..
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1Bt1EN SVENS K REVOLUTI ON
Av ALFRED rcÄMPE

I)en finska tragedien 1808-1809 är alltför väl bekant för
att inleclningsvis böho-,ta närmare vid.rör,as. De ojämna, delvis
sorgligt beryktade striderna på Finlands blöclancle jord ha omsatts
i påtriotisk historia, saga och sång 

- 
sanningen har ännu näppe-

ligen kommit fram. Men man fr;rbigår nästan alltid i desstu skild-
riigar ilen stora lantvärnsskandalen' clå tusenden hland allmogens
otrfdn* 

- 
de förmögna kunde höpa sin fri]ret från krigstjä'nst-

goingeu - lämn-adet utt d,; i öppna båtar ute på Älands hav eller
I graäclerna och rännstenarna i Stockholm. Det var ett eläncle

till vilket en senare tid tvivelsutan ännu icke sett make. Historie-
skrivarna släta i allmänhet över meil hartassen eller kasta skul-
derr på en enskild man, som beshylles vara lantvärnets upphov'
Men det finnes clock en och annan, som vågat taga bladet från
munnen 

- 
6sh särskiit llar blancl ilessa pomraren Ernst Moritz

Arnclt, en av samtiilens sttirste på det intellektuella området, ar-å

ett målande sätt i sin berättelse över Gustav III:s och Gustav IV
Aclolfs regeringar skildrat denna hemska tragecli.

"Ty äettalantvätn", skriver han exempelvis bl. a., "drog mest

ut ur "cle 
fattigas hyddor, viika alltid äro konungens trognaste

vänner. Man bildade ilärav enstaka skator' gav det till an-

förare gamla uttjänta, Iiderliga och försupna officerare eller oclt

yngling*ar av desi egen åIder, men som-förstodo sig. lika litet på

Lrilskönst, som de, vilka skulle inövas' D.ry? organisation,, denna
offlcerskår, heia behandlingen av clet olyckliga lantvärnets yng-
Iingar måste förekomma fc;i andra lojli'a, för sig sjalva .ömkans-
vaicia. Många förmögna bondgossaS, som kunde betala, och

ilem man således skolat behålla i. lederna, emealan de kunnat bättre
föda och klacla sig iösköpte sig från krigstjänst; alla fat-
tiga blevo kvar; jä, man behöll sådana'-som till växt och styrka
[f,nade 12 till 14 års gossar' och således ej voro vuxna krigets
mödor, ehuru rnan had.e kunnat göra urval av de starkare och

battre. - 
En tyfussjukdom' Iantvärnssjukan,- mejade ned

massor. I början av november 1809 inlupo sliärgårdsflottans för-
sta fartyg meå massor av clessa ynglingar ombord. Ungefär
1,000 ynglingar landade. varfcirutom ännu lågra tusen man av

lanthäien'-redän intågat. Det ar rysligt, men det är s'ant: anstalter
voro varken tråffad;till las,aretten för de sjuka. eller kvarter för de

friska. Triå, tre dagar blevo de till en del av öppna jak-ter och

skutor beståenide faityg, som måste före'träda sjukhus, liggande



226 1 911}

på Strömmen; de lågo där i november. clå det snö'ade och {rös, utarr

rtt *uo bragte de 
-dar inpackade i varma skansar'' ja, utan atl

ulans ens gu,t*d"- på deras skepp det nödvändiga av mat och dryck'
Två, tre natt.t kampeaade flera tusen av flottans lantvärn unrler
bar himmel i Svergei största städ, där en {ientlig här av 50,000

man inom två timmar lätt funnit bekväm,are kvarter - - J1g

månader vandrade de svarta oeh tysta liktågen genom huvudsta-
d.en och förnyade varje dag känslan av dlen förflutna olyckan och

aningen om en kommandle."
IJet var ilenna aning, som icke kunde utplånas av de efterföl-

iande omvälvande händelserna, bland vilka man måste ställa revo-
iutionen och Jean Baptiste Bernadottes tronföljareval på främsta
planet. En 'storm av oro och föLrtrytelse, underblqrst av- antydda

lOrkanningar, mötte ook kronprinsen, när han krävde utökning av

rikets forivarsanordningar. Man målade ännu clet levande lant-
värnss,pöket överaltrt i stugorna och .vic1 sockenstämmorna, och

månge-nstad.s var ungdomJn ibered'd a.tt låmna hembygden fr;r
*,irå öden, hellre an ati säIja sina liv till krigqF vänt-ad_e^e1änc1e.

En förorclni4g utfärda,des emellertid den 23 april 1811, att
en utskrivning u.r t5,000 man till förstärkninqsm,anskap genast

s["11" {,;retagäs. Ftirfattningen 1ämnacle va]et fritt mellan lott-
ning och lega] men föreskrev, att detta skllle a'vgQps i sockenstäm-

*a,"aa" enäast husfäder voro röstande. Q-e egentligt utskrivnings-
skyldiga, ilrängar, .statare, torp-are'.landbönLder och inhyseshjon'
hu"ar åg*"ting"ati ,ägu, -*o sökte- likväI gglom att närvara på-

verka b"eslutei. En rörsummelse från myndigheterna förvämade

situationeo. Enliet stänilernas föreskrift skulle påbutlet om clen

nya extra roteringen (tle"la är ieke lik1V{i-q med utskrivningen
ui, to"starkningäanskap), som åuvudsakligen tråffade acle1,

praster och o{räfse possessionater, föregå clet senare om fö'rstårk-
iiogsmunskaps utskrivning, men *tgavs ej-förrän förfåttningen rö-

ranäe det sisinämnda utkommit - om med vett och vilja tlr ej gott
utt ragu. Men hos allmogen uqry-tgd. berättigade misstankar' a'tt'

,.duoä"o nya utskrivninÄen väi^blivit verkstä11d, skulle man låta

å"" ."tru räteringen förfälla. Ovilja mot lottningen, som bontl-

a.aonur"u befaraäe sku,lle tillämpås på soCkenstämrnorna, ökade

;;;ffiil;" 
""1, 

pa 
"agra 

platser-i-Uppland. Södermanlancl., öster'-

äätf-""4,'n"l1and och Skåo. m. fl. uppstodo i maj och juni orolig-

heter.
Det br;rjade tydligen i det forstnämnda landsEapet, varifrån

h"artrå"ai"g." ; "stocltrhotms län Dan Edelcreutz först avlämnar

;;öri aaoJ* fill konungen. Ett mind're uPprorsftirsök hade' upp-

,iati i Norrtälje, vamndär riksdagsmannen Erik Nilsson i Grov-

rtu oc-lt forre r"iksdagsmannen Eri[ Persson i Över-Soilerby- "upp-
träilile", som det heIer, "oskicktrigt och inmanades i häkte"' Men

samtidigt uppstod även opposition på en sockenstämma å värmdön"
öet gi"? nålot for 1ångt-,-tyckte den hetlevrade k-ronprinsen, som

ågde en lanlegendom här, och ingrep därför med ett tal tili rle
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upproriska, som för intresser.ade ar infört i ,,rnrikes Tidningar" den1 .iuni 1811. En rlelegation biand cre rättr.gna.ut"o"gutuä;s l Ir".t
-- nat'rligtvis "på,uådig,befalrning",- som c'iet berr;åda irttry,,i.,rtlvtler - som 1rå stoekröl'rs .loli in lör B".nndoite 

-iilk' 
avs. iira

cle hemma'a'anr]e otrognas villfrarelse, och sedan r'*-u-"u."r,noi
under kro'prinsens pr.ii.rio* a"e" 

"ispelats 
inför x*t kilr, .or'var ry€ för cirklacle uppvaktningar, fiek det vid .ut.o u*,ru.Värmdötrorna kommo tyrlligen binig,t undao. M." "år"äät a*t

lg.r, 
d" bårla. rjksdagsmnnneifrån noira Ro.tre.;. oo.."äåri', e.ir,

h'rlssrrn i (irovsla oclr Erik Perssrn i över_Sö,lerbv, vitka Jön,dosatt mi-qta livet genom halshuggning. De benåciades u-*irårtia*ta"g..
fram från livsstraffet ocrr un'äs'ruipo med B0 par flrö ;;;å;a.

vidtagna forsiklighetsmåit och krJnpri"r.o.-öpru.t^
ingripande medförcle icke åsyftail verka.n: missöro' *ot dni'*ititaru
yålr'lslegementet'ar clärtill äitttot tljupt rotacl tr, "i*;g.;;.^-Ä;;;i söclermanlancl intog crc'samma eä trotsig o"t oi*u,o?*äe liålr-ning", säger-en av 1800-tarets riberaia forgiundsfis"t*t, Hä". gu-
briel rr,o11e--w-achtmeister, tjänstgörande Jusiitiekinst"" .ria- a.ttutillfä,lle. i sina "anteckninga"r och" Minne.n;'. rlan -,,ru" .iai-'*oar.'u_
ratrcle under rättegångarna inr.gsniirnnda landskaf, 

".i, 
fråråil- **a

::,"j:: ringaktning för Bernaclottes skräck o"fr-"ag;""iå".iå"1*" ;rorhål-tao.le trrt arlmogens farhågor om sina erfareniiete,r.
"rbland offre' .för den -omänskriga behanclring, dÅ s. k. tunt-atirnet överallt rönrte, var s,i,lut-uniands lantvain a.t 

"r.* 
rialt

r9r1l', skriver han bla,nd annat. "ltriti uti becrrovJsÅ-,'rlilhe"u."blivit väckt. mjtt i den )åga,ncle h,armen. mitt uti _ jä hra" .anär sagt - cle blodantle såren. 'eilförl nu lagen o- orsu-oi*..orr,r,,
"c' uppbådande av .förstärknigar. .raruti ,li;;g;; ;;";;;;i":;
u,o-ouj, ä' en- ny utskriv.ing av rantvärn meat ärt a.t 

"alta"auelände, som därpå skulle {ölja. Man begriper då meel vilka ,,1,1,-stämda kän:slor den nva förord'ingeo .f,ulie *oitueu;.'-ir. oun_väckte {örvirring, ja, nästan fortvii,lan i var hydrlal
För att -någorlunda mildra det vår f,ir"fuuädu intrycket Jraileman i förordningen lämnat åt l<ommunerna eller f,;r.å_liogu"o"valet av .lottning eller. lega. Med den u".tJ';-;;r-;J-i;;l;i"e.."

reclan.i sig sjalv betraktarles, var clenna urro"åoirrg f.frt; år" aaiiet vidare föreskrevs, att va.let skurle avgöras i "ro"t.rrÅta--uo.
frågad.e 

.il_e konskriptionssk_vldiga varanclå -uJ b;;tört;ä ,,r,då de, vilkas skinn det _galide, 
"ej 

skulle ir;".-;s;;"rä#ät? a.t_t3q3 i överläggningen? Detta vrkade de därför; p?å.t-r", f'å"gn,i,uskäl väg'rade.; kyrkorna bestoimacles, oväsen oppko-. DJtiu ,,nr"torsta akten."
Genom de raprorter som präster och anclra överhetsperso-

'er insäncle till lanclshövclingsämbttet i Nykop;"g 
-*.r'Åäi, 

atlilrängarna. 
_ 
jämte clera s r.e,lerfkar b]and statär.,-tor-pure- aunldour,

rn. -il.. saLniados till mörtn ute i,[ öl,pna laltet oclr ilryfi.JJ'fågo,,
- och traditio'e:r bevarar ännu minnet av att det ioie sallao'g";ol'ganska hett till. "sistliclna onsdag den 15:de i,lu""o -a"u,iurrrni
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aftunt)r." shliver sålunda kyrkoherden i Flocla den 20 maj till
lanilsliövdingcn, "inlopp helt oförmodat från flera ställen i den
tralrt, der jag bor, ryktet att fiera socknars ungdom hacle ef-
ter eit eg;envilligt nedläggande av clagens angelägna arbeten hos
deras husbiinder uppbåilat varan'dra att samlas till en expeclition
ås.vftrinde, någon föränilring i clet sönrlagen förut kungjorda på-
bul ar,. tbskrivning till krigstjänst." Kyrkoherden gick dem till

. mötes pfi landsvägen och sökte övertala clem att uppgiva sina före-
havanrleu. De förklarade, att de 

- 
err trupp på 80 personer __

skulle gir tjil Ramsta i Skyllinge socken och gcmensamt, rned flera.
anika u.nderteckna och till lanrlshövdinEen insäncla en böneskrift,
"varuti ile iinsllacle på förment,a oveilersägliga sknl. att clen nya
rotei:ingen mås"ie foregå utskrivningen av försträkninEsmanskapet."
I!{eri prästens vc,nliga makt den ticlen, lyokades Floda-prelaten för-
rnii dr:rn att ii,'cervänrla, ehuru de icke arr;.toilo ilrån att infinna sig
viC sc'clienstiirn.;nan den 2zl- mai, där fulluriiir{ige, {ör att tillsammans
med landsiiövdingen besluta om utskri'u-uingarna, skulle vä}jas.

Till r,ierrra, här re;fererade shrivelse oc} åtskilliga anclra lik-
nande cm sjä1r'a {örloppet vid orcligheternas utbrott. har roan även
I[ans Gab'.'ieJ 'Itrollc-Waehtmeisters merlr'].elanc'len, visserligen bor-
geriigt fr.irgade, men likväl i alimänhet fn'llt korrekta. att dcirna
efter jäm{iirelse med Svea }rovrätts protcJroll i iimnet. Ilan skriver
bl. a..:

"Al-t Cerssa oeh dylika samlingar. clär lantvärnsspök,et stod för
al1as för:estäl1ning cch harmen lågacle i aila sinnen. cch brännvine{;
även }ade sin rcll. icke skulle avlöJ'a r:1.an r'ål:lsamm.a olh tumul-
tuariska uppträden, till men och shacla för herregråclsfogilar och of-
{entllga urrrpfliol"l'r" är lätt att inse, l)längarnas logik uncler clessa
överliiggningar var fol;'ande: Kungen l,ar lärnnat oss val; när vi
vilja'begagnti oss därav kör man r'tan virlale bort oss; man betager
oss sål'rncia möjligheten att på ärligt sätt låta vår rnening komrna
till lroi,u:i;1cns hrlnskat. vail återstir [ör oss annat än att clirekt
vända ',,ss tiil honungen?'l l

r,riJ sl:immor i Stigtomta. Tunatiorgs. Nykyrka ocl Bergs-
hanirriarr soclrrrar förekomm,o ä,ven clen 19 maj, enligt Svea bovrätts
um-i;irtJi:;c pi'c,1 rlrnll, ganska svårarinr'!e orolighetor 

- 
Troll,.-

lMr,chl,mei strr bes*rider c'leras rrpprotskaraktär, fa stän vederbörancle
ortsm;rn'ligheter och anilra. på kronprinsens direkta provokation.
upphö,ide dem därtill 

- 
i vjlka lantvärnisterna Per Walberg i Över-

Vfrlings cch T;mil Ersson, Wass i T{iirsö -qamt dränsarna Per Pers-
:'on i Rottninge. Nils Njlsson i Kisiing oo1r T:ars Jansson i Sensta
virro rll ler'lande" De, jämte ytterligarr: några tiotal av allmoEens
siiner cch dråingar. intränEde i soekcnstugorna, bestriclcle lottrlrag-
ningens laglighet och avbrilto förjrancrllingarna. Derjiimte. påstå.
ririir:pjåg.qlrrotc.kollen, utloro t1e i gr:ova lrotelser mot den eller dein.
rr r,r i, esenshap av {ullmäktige vågac1e begiva sig till det av lands-
lii.,.,'ii,rcr.n ;"r'rsat{a sammanträclet. Sådana ul,tryck som: "att' det
lrr.e hii't,tre rtt avliända sig iivet, ä,n att dö som hundar i kriget
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eller_där nedskjutas av fienden"" tillskrevos vid stärnnrrn !\ralberg
och Wass" Den sistnämncle, sorn tyrliigen intog d.en lcriel,jr steji-
ningen, hacle efter stiimman samlät allrncgen och uppr:iitti;l, en ;rhri-
velse till ianilsliövclingen. Däri flörklarades räit och sliitl;, att lott-
uing till förstärkningsmanskapet vore rnot deras ijnsliair, innan
den extra roteringen föregåti. I:[ur:uvii.].a lVass pri egrn irarr.rl r.rpp-
rättat aktstycket är ovisst. Mcn ilct troliga rir, att ]rrrn tjll. hjaiir-
reila benyttat en f. c1. assesscr T:andeltr, som i clessa oroligileters
dunirla krönika speiar en vj.ss ro11. Inftjr rätta stoil emeilr,rtid
Wass för författarskapet ocir framLrar ocks:å s}<nvelsr n tiil lanrls-
kansiiet, där clen stannade" K" 1\{:t nådc'le den alih'i,g, eftrrrsom
ilen Saknas. btrancl hithörande hincilingar i Riksarhivct.'

"I parentes får ,j:rg nrimna", säger Trolle Wachtuicister i sina
antechningar, "att denna skrii't, som företeckles vid ciL;nrsl,olen,
där Lancleli åven höriies, ansågs ej kunna förank'rll iill irirgon
rehlamation av åhlagaremakten. Ffovrätten -- det. r'a.r i ilc:r 'men-
lösa ticlen' -- dömc1e Landell till 28 dygns vatten r;c'h tliiil, för
det han ej avstyrkt clrängamas åtgård, irian tvar"tom dcllag,it rliir-
uti, rdå han likväl såsom själv f. d. ambeisman J:ordc havi insett
olampligheten därav. Landell dog innan han hann alt, unie.L.stri.lla
högsta domstolen ilenna viclunderliga dorn. Men genour detia liorr-
rätl,ens besiut fingo de vatten på sin kvarn, som klanriiade nitt
handlingssätt, vilhet syntes ilem så m.ycket mera bårle svagt ooh
partislit, som clen dräng, vilhen inlämnacle skriften tiii leirtlshc;v-
dingeämbetet, blev dijrnd tiil dörlen, sedan likväl enrol iij;'lattaren
sjaiv ej ens något påståencle blivit gjort. Man belrtrirar'lr' e.j be-
sinna, att drä.ngen biev ilömd {ör hclt anuat in för amli,ls:;rii.icn tii}
Nyköping, vilken vicl häracisrätten cj rned{ör,le r,le.genl;r:t i,;r' nilp1on"
som därmcil haft att skaffa".

Här är tyclligen ett rninnesfel {rån Trolle-XVachtnroi-ster:s siLla"
Av hovrättsirrotokollen framgår oförtyclbart att Wass bårje fram-
fört slirivelsen ocli stått för författarshapet i l:ovrätten -*- såvi'la
icke någon annan av liknande lag uppsattes och inlämnacles lill
landshövdingcämbetet från annat hå11. Det framgår exL.miri:lvis
av samma protokoll, att några drängar i Nicolai sockeu samrnan-
trätt på Marsängs krog och avsänt en av Olov Person i Kersbo
glr1iv9n builkavel, innehållanc'[e nppmaning till alla verler]ihar i
Tunabergs _socken, att, såsom orclen lycla*: "tili uppfylianile a.,r
tlenna _ungtloms skyldighet infinna sig- onsilagen dt^n ?2 maj på
ilen s"_ k. {,ennings krog i N;'höping ft;r atI vaia sina kauiratei til]
mötes". Såsom man ser härav voro flera budkar,lar ute. ocir tvi,
velsutan uppsattes även flera skrivelser till mynrligbctr..,.tra.

_ _"Sedan clrängarna efter det missiyckade fdrs<)Gt hL.s lanils-
hövclingen", fcrtsätter em,ellertid Trolle-Wachtmeistcr" "såEo även
d.en vägen för sig stängcl, beslöto de använiia en dcpuiatiorL riirckt
till -kungen meil en dylik eller samma ansöknine, virktn crärför
skuile förses med så många underskriftel som möjligt. För rletta
änclamål sammankalhdes clrängarna från flera sockna; genom buil-



2fi 1 919

kal'el. Utsiindaridet ar budkavel utan vidare Lriornstäniligireter'. d,r

redan iivssak. Yid sammankomsten i följd härav anmärktes. att
konungens, sorn man hopilad.es g'ynnsa,mmai svax på ilrängarnas
ansökan skulle bliva utan verkan. om man under i,ideri på andla
ställen i olten ginge in på lottning och låte denna på auktoriteter-
nas förfogande värkstallas. Dårfö,r utskickacles en annan lbucl-

kavel. ämnad att genomlcipa hela provinsen. cläri under stånrliga
hotelser drängarna uppmauac'les att, därest lottning bleve i socker-
stiirnma beslutad, motsätta sig verkställigheten, tills clen till ko-
nungen nu avgående deputationen hunnit återkomma. lJen-
na bud.kavel, som lopp ett gott stycke, nedlades i trakten av Eskils-
tuna av en bruksinspektor, som till'svar på den*utskiekades ho-
telser av hämud och brand. i fall budkaveln ej fortskaffades. tcg
sin bössa från r'äggeu och ilrev budet på fl5'|1.o. Denna sista kal-
lel,se och uppmaning till olydnatl mot auktoriteterna var lyckligt-
vis ännu icke känd i Stockholm. då de repressiva och juridiska åt-
gärderna vicltogos. Eljest vet jag ej, hur långt kronprinsen liun-
nat låta sig hänföras."

Han skildrar vidare i synneriigen livtriga färger clrängartras
stojande,sammankomster, dar åtsltilliga förgtipliga utlåtanden
täildes om styrelsen o. s. v. Inspektorer och fogdar från herregår-
clarna avvisades, till och med"misshancllades, när cle kommo för att
återkalla clrängarna. -qom genom budkaveln iupit från arbetet. Ä ven
general Wrede på Fågetrsta, chefen för ett av de östgötiska liv-
grena,aliefregementena, hade rönt flera prov på vanvördnacl från
unilerhavanile, och var givetvis på grunrd härav synnerligen upp-
brakt. Elan skrev till kronprinsen och begärd'e militart ingripande.
Ilärigenom uppbådades. utom clen militarstyrka, som avsäncles
från hur.udstaden. Wrcdes legemente. som ryekte in i provinsen
uncler Gu,stav Mörners befäI. Det anclra livgrenadierregementet
jamte Jonköpings fingo order att hålla sig färcliga. Man var tycl-
ligen ganska uppskriimd alltid. när samvetet är tlåligt.
"Jug minns ej, hur det var metl söderman'1änningarna", silger
Tloll,e-1\rachtmeister. "Dem såg jag icke; kanske litacle man cj
1rå ilem."

Hair sliiidrar riittegångens förlopp - 
för militälstyrkorna fanns

ingen auvändning 
-, 

allmogens vördnail för lagen och undfal-
lenhet för åmibe.tsmyndigheterna, en d-omares rädsla innan trupper-
nas ank'omst m. m. 

- 
som saknar intresse i denna korta expos6 av

upproret. "Lllmogen -.råg bister ut", säger h,an. "Ingen hatt 15tf-
tades f'ör mig. iin-sliönt jag var utstyrd i uniform och- dekoration.
Knappt ocli blott långsamt ville hoparna öppna sig. för att sliilrpa
oss igenom på r'ägen över gårr1en qpp till tingshuset." Men sedan
lian lesolut vågat taga ett slags halvheue. en byggmästare, sorn
var inblandad i oroligh'eterna. i fångsli.gt förvar, fick Lan de ho-
tanile rnassan på sina fem fingr,ar. "Nu var. som genom en colrp
tle th6åtrre" kontenansen och hållningen hos menigheten omkring
nss alldeles förändrad. När vi lämnade tingssalen lijr att över går-
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den gå ned till gd,stgivarebyggnaåen, öIrpnade s'ig för oss- der-t

tätt s'iutna massan tt "il er iver, iom .m kungen skulie fram. Intet
]ruvud förblev betäckt och dessa förut så envist {astsittande hat-
tar flögo här,efter av. blott man på avstånrl såg mig,,ilomaren eller
någon 

"av ilem, som voro mecl oss' Var detta verkan av den nvss

,rpitä"ktu, hos vår allmoge ännu starka vörilnailen {ör lagen, eller
.ai' den upptäckten att vi ej voro rätlila?"

Han avslutar sin skildring med följanrle:
',tlndersökningarna, fördcs genom alla tre stjtlermanlänr1.ska

,clomsagorna. Do^u".ua voro hiiiadshövc'Ling von Jacobs.son, lag_-

rnannå Rönström och Sylvander... Två 
- 

jag vill minnas fvå

- 
offer fOilo för rle-.sa beclrövliga tiildragelser. Den drängen, som

hade anfört deputationen till NykOping, och en avskedad hästgar-
di-qt. viika bägÄe hade i ord och' hanclling vi'sat sig ,mera vålilsa'm-
ma ån r1e övä"ga, tingo 1ämna sina huvuden i sticket nej' 1u
b'esinnar jag mig, rlriiigen slapp med qpö och fästning. For ovrigt
vankades"i"nåc1&ag ,tutterl och brtid. Den politiserande byggmäs-
taren {iek livstids J:istning. men slapt efter ett p,ar år ut på s1äk-

lens förbön."
Nar handlingarna itlkommo till hovråt'ten, upphävcle emeller-

ticl densamma heL proceduren, därför att und.erråtterna dömt i sa-

ken. Men utslaget blev ävön där enahancla, undantagandes angå-

cnde assessor Landell samt en ,stackars bonde och gästgivare. sorn

åt några hos honom inkvarterad'e soldater fallt ett uttryck av {ör-
tr-vtelse. åtfö1jt av ett mystiskt hot. som-förskaf{ade honom en va't-
ning i häradsrätten, *eo i hovrätten belönacles med högsta trakta-

-"rit* i -,,atten och brijd, varned g'ubben utan att anföra besvåir tå-
ligt hiiil till godo. "Det r.'ar. som jag förr yttrat". tillägger. Trolle-
dachtmeist.i, *o- berättar denna episor'I. "i cle menlösa tiderna".

Enligt officieila rapporter, som lrofessor E)o{ Tegnör på-

träffat bland Troile-'Wachmeisters papper, ilömcles: till halshugg-
ning, högra handens mistande och stegling 1; till iralshuggnilg- 15;

till',10 pär spo och 6 års fiistning 5; till 28 riygns vatten och bröd
4. tiil iO aJ'g"* vatten ocli brötl 2 

- 
och un 6s''1ättsprotokollen

fj.nner *utrj ätt förutliimncla lantvärnisterna Erik Er,son Wass i
K'ärsö och Per -Wahlberg i Övervålinge av Oppuncla hiiradsrätt
ilömiles att, enligt 6 kap. l par. missgärningsbalken "liv mista och

halshuggas, *.,t n.' Svea ]rovrätt fåft ilomen ändrarl till 20 par

spö. trä'-slag av paret. Deras brottsliga kamrater straffades mecl

svält eller sltostraff. Men dåiremot fick c1rängen Jan Anders Län-
naniler undergå honom av Daga häradsrätt, sedermera även a^v hov-
råttcn ådtrmt dOclsstraff. Hans båda medhjälpare: torparen Gustav
Gu,stavsson i Skattnäs och tlrängen Anclers Anilersson i Espetorp.
benårJades. cl. v. s. uniisluppo med kropps- och frihetsstraff. Några
anilrri, som deltagit i ,.åmmankomster vid Ramsta gåstgivaregård

och torpet Fågelsuurl i Bettna soclien niipstes efter ticlens sed. En-
dast ett {åtal slaPP undan.
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I Skåne, där ,oroligheter samtiiligt utbröto av enaha.nala anled-
ning, var .T. C. Toll generalbefälhavare. Han låmnaclö intet titt-
{älle obegagnat, ränklysten och fientligi stämd mot demohratien.
att intala kronprinsen gustavianernas opålitlighetet _- att de var-
ken mer eller minclre än traktacle efter hans liv; och när därför
boncldlrängarna i maj sammangadilaile sig i Yst,aclstrakten, fick lian
vatten på sin kvarn. Ilan föroidacle strax de strängaste åtgäreir:r
och urrclerstöclcle landshövclingen G. von Rosen, som själv var en
ganska resohrt herre, att res.a till Ystatl för att möta boncledepu-
terade, som enligt Sclrinkel-Bergmans "I{istoriska Antechningar"
överenskommit meil de hemmavarande, att förstärhningslagen -"förskräckningslagen", som clen kallades 

- 
icke skulle sättas j

verkstallighet, förrän extraroterjngen gått fOr sig. Hit samman-
ilrcgs nu miiiiär, och lanilshövclingen vägrade mottaga ,allmogens

- 
som kom rdit i samlad trupp 

- 
framställningar. IIär korn. det

ioke till några sammanstötningar, men clet gick vida värre på an-
dra håll. Allmogen var så uppleclsen och förbittrail på herrarnas
och {ramför allt "frälseinspektorernas" {'ramfart, att rnan verkli-
gen icke utan anleclning ku-nde vä,nta det värsta. tr Löildeå, nära
Ltidclekopinge by, ]rade sålunda några år före clenna händelse kra-
kel hommit till stånci mellan folket och militären. En tvist harle
ulrpslått om färjnn över ån. Därvirl blev en in.ilslinspektor övr,r-
fallen och farkosten tagen. Men ToIl skickade ut en avc--lelning av
Mörnerska husarerna att hjäIpa fogden. Den anilra parten tutade
i cle stora byhornen for att clärigenom samla f'örstärkning från
alia grarrnbJ'rrna. nlcn lru.arcL.rra skingrade skaran.

I[ed enshiftet sprängcles cle stora, niira varanclra liggande bya-
lagen, böndernas byhorn och budiravlar uniLanslängdes och {örlo-
racle clärmed till stor clel sin me'-a striclbara uppgift. Men ile tram-
togo,s. igen, för sista gången. kan man säga, 1811 och kallade tili
samling mot herremännens anslag, ty clet var ilen gamla berätti-
gade misstron som gick igen. "Det gamla agget över seklers ofri-
het blossacle upp särskilt ör'er hela den clel av Skåne, som kan kal-
1as herregårilsbygden". säger Bååth-T{olmberg.

Hiir och var bilrjade man i tysther håIia {olkmöten 
- 

på Alle-
rums fälad., på Tunabcrgs backe, på Rynge gårds ängar o. s. v.

- 
cch c1rängarna, själva utlottningsföremålen, voro verksammast.

De tutade i byhornen, c1e ilade t,ygclerna runt mcd buclkavla,r och
förkunnad.e, att er var clräng och bonile måste sluta sig till dem;
för de,m, som ej lyclcle maningen, gälld.e det liv och lem.

I Luggude btro'ssaile plötsligt upprorslågan upp. Men man iim,
rrade gel freilligt tillväga. En ung bonde, O1a Persson i Esperöd.
utniimncles vid en stormig stä,mma i Våsbv att såsom måisman för
den samlacle menigheten och Luggude härads ,samtliga socknar
framföra till landshovelingen, greve von Ro,sen, begäran att befrias
från utskrivning till cless roteringen blivit verkstäIicl. Han åtfi;ij-
des på sin färc1 till Helsingborg av en stor skara allmoge. Men
de möttes av rvttare viil tullen. Endast med möda lyckades Ola
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tsersson utverka tillståncl att l<cnima in i starien. ilar haktades
han emelleriid, och på f'olket, sorn fOljde hcnom, högg miiitären
in mecl vanlig brutalitet.

"På samma fäIt," säger Crusenstoipe, "rilär hundra år förnt
fältherren Magnus Stenbock i spetsen för nylig.:n i vapen inövarle
skånska bonclehopar besegrade och ur lancleL bor.ijagarie rikets fi-
encler hade nu blomman av segervinnarnas e{i,lrkommanile, skån-
skd allmogerxs söner, lägrat sig fiockvis i nri,rheten av Heisingborg,
de från Kullen blåkltidda, alla åt Allerurnsviigen, de övriga mecl
vitgrå tröjor, längre neclåt Freclriksclal. Man i'åstr,e på deså unga
pannor bekymmer, nren ocliså rnoil och beslutsamliet. Det fatta-
des blott en ny Stenbock för att se fåclernrr, bi'Llrift förnyad, om
det gäIIt... men denne Stenbock fattades .rE.rkligr:nl"

__ \rarfijr sl<a vi låta lösa bort oss .iom 1:c,skap, bröder.? ytt-
rade en bonclräng med klagande tonfall. Vi giira ju ej annaf an
stå på svensk jorc1.

Men talet var ulipstucisigt 
- 

anföraren hornmenderarle chock.
IJe blocltörstiga husarerna, mestadels sarnmanrafsat folh av flera.
nationer, ryckte in så hastigt på allmogfn, atl det icke blev ti,l
att självmant åtskiljas eller springa unclan, Den {örföljdes av de
ridancle vildarna efter vägar och stigar, och även såilana som re-
clan förut voro ett gott stycke.på hemvägen ulphunnos och miss-
handlades.

- 
Ilugg duktigt på, gossar! uppmuntrade en und.erbefalha-

vare och med förclubbiad iver förföljdes cle fi;renile.
Men jäsningen och forbittringen blaud hijndr:rna tilltog i stäl-

Iet för avmattacles av clessa vålclsamrna åtgrir.cler. }du voro alla för-
vissade, att mycligheterna, meil regeringer), gorn cle likväl iitat på
efter hänclelserna 1809, i spetsen, ämnaile latvinge rlem nya vecler-
värcligheter, ocir skona adeln och herrarna. I-Jeslutet blev diirfir
att i imponerande skaror vanr.lra omkring iill possr:ssionaterna och
avtvinga ilern att genast utgöra rcteringen för r.leras gods; clels att
de själva, och icke deras unilerlydanrle skr;-lle bestå den. tr)e käncle
herarnas tiilvägagångssiitt av gammalt or:h vilie därför med naht-
språk göra sin röst hörd. Den lugna tcnen fr'ån llelsingborgsnrii-
tet var f<;rbytt i hot. Det berättas iinnu i ilag ganska rafflan lc b."-
historier, hur bondilrängarna ströko omkringl hopfals, plundrarie
och begingo vålclsclåd, och man har ingen aniedning tvivla cliirlå,
då man av erfareiret känner till, vad en tiil förtvivlan brakt folk-
hop kan lagn sig till. Det var icke alienasl, n.lelsgr.dscn. sorn lrcm-
söktes, utan även prästerna, som på sockenstiimmorna skulle verk-
stälia orrlcrn om inclelning, fingo sitta emellan. Sålunda blev
kyrkoherden i Lenneströ överfallen och illa rlisshandlarl. Kyrko-
herden i l{yby hä"mtacles från hernmet och fl;rdes halvnaken t,ili
Malmö, diir han ålades utverka, att några reclan häktade rlrängrr
sliulle utlämnas. Det gick ändå värre ftir de länsmän, sorn bön-
clerna fingo fatt i, och därom gå ännu i dag ganska ruskiga hi-
storier.
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Man trehöver väi knappast nämna, at"t ångesten var stor i
de skånska ståderna, där man fruktade att bondehären. som reilan
räknade 1.500 man och dagligen växte. när som helst skulle över-
falla. De adliga godsägarna hade flytt till MaImö, där en militär
olj.servationspla,ts inrättats i kyrktornet; och härifrån trodde man
sig med kikare varsra stora beväpnacld skaror, sonr voro på väg mot
staclen. På grund härav fick även Köpenhamn extra påhälsning
.ar- r-ettskrämda a,clelsjunkrar och dera.s familjer.

I Malmö, likso'm ; Helsingborg, hade man garnisonstrupper
förlngda, så att de förskrämcla, om förnuftet fått råda, kunnat
känna säkerhet till iiv ooh lemmar. men i Lund saknade mau så-
dant skydd. Dar fick Hagl0sa skvadron, "stadens invånare till
stor tröst och hugnad och kringliggande orter till betraktelse"
sorn ilet heter i en rapport från generalailjutanten von Platen till
excellens,en To1l, ord,er att marschera dit.

En mängd övergrepp begingos av militären, som även hade
tili uppgift att kvarhåIla drängar, daglönare ,och statare hos hus-
bönderna, hugg och slag irörde till clet alldagliga, men likväl växte
bonclehårens omfång i kapp med f:örbittringen.

Nu hade emellertid den samla,de allmogen beslutat, att des.:
första anfall 

- 
just tlet vänta,cle technet till allmän och gemen-

sam resning 
- 

skulle gäl1a K1ågerups gods och slott. En mängrl
allmoge samlades däromkring i den upprördaste sinnesstämning.
med de ursinnigaste åtbörcler. Rustningen bestod av höga{flar, liar.
påka,r, jamte ett eltrer annat 'skjutvapen. Husfolkets ångest var
fruhtansvärd, berätta.s det. Inspektoren gick, i den förrymda hus-
bondens frånvaro, bävande ut till folkskarorna och frågade vad de
l i iie.

-- Vi vili njuta lag och rätt till godo såväI som hcrremännen.
svarailes. Vi vill ej veta av något f'örskräckningsmanskap. 

- 
\'i

vill inte lotta eller spela på trumma 
- 

Vi vill inte vidare görir
aågra hoverie'r. Nu ska vi betala inspektoren för gammalt. Hit
med nyc,klarna till visthus och källare att börja med.

Men framåt kvällen hom hjälparen i nöc1en till den myndige
inspektorens hugnad: Mörnerska husarerna, hade ryckt ut med
förstärkning åt det hotade Klågerup. Hjälptruppen bestocl av 10()
man infanteri jämte så många hu,sarer som gena.st kunile göras be-
riclna, ehuru hästarna voro på bete. "I)et var ett besynnerligt tåg
att åse," säger Christian Halling i sina "Minnen". "Det öppnade-c
av ile fyra kanonerna, åtföljcia av en liten servis; därefter kommo
husarerna, glättigt tämjande sina ovana, välfödda staclsbohästar,
'och sist in{anteriet av konungens egeit sända regemente". Någoi
senare på dagen avtågade även Månstorps husarregemente till sam-
ma plats. "Naften var 1ugn. men hemsk", tillägger samrne för-
fa ttare.

Så småniugom ordna,de sig alitså slätten utanför Klågerup tili
ett slagfält, För sista gången lär verkligen en uppmaning ha ställts
till de uppretarle hoparna att "vara förnuffiga". men svaret blev
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hånskratt och speord.. lJå vart militären rasande och anfoli. all_
Toc?l skötte hjältemodigt sina primitiva valren, men trukatle un-der tör övermakten. En stor del flydde in Iå Klågerups såral ot,lrstängde portarna efter _oig. De spiangcl., io.J t"l;;r'k"A: I)iir"_pfter inrusade den bnvä1,iafle styrkurrl Sab,thugg t,o!1r,i.. tru; ,_
netlerna Iärgades ar blod .eh l<ilnr veno i lrrlltir] 'tn?-.to,rr" riilmåIs på bönderna och nedhöeqo clem för blott t;,tsfr;rariirl .äg,,r
Cru'enstoipe.

Man känner, ej, kan aldrig bli underrättacl om antalet av c,t"eolrer, som beto i gräset ilenna jämrens natt, ehuru de offioiellarapporterna_uppgg att 30_blevo på platsen, skjutna elt., ,ieåhugg_na. 60 sårades och frera hundra tilifångatogo,å. "1r."-ia"g.ä tiderdiirefter- tillkånnaga' stanken av fc;riuttn'ade iik blanJ-stanes
1röga. sädesfält att olyclrliga uniler cless stolta rika ax sökt en ti Il_flyktsort unilan de uppretåde kriga.rnas hämncl och helire i tvstn;rr,lförblött av redan erhålina sår, än fruktioJ ;;;o;å;."eit"Leari_
ilandle, som för så många.forbytts i "yu k"1or,;bJhö;;ltor ba_j9:nettst_ing."- När m)';dighetörna nå"got senare skullä'uppsamla
lil<"st15,"6"'r, för att foia".*iälta dess "n-eilgråvanile på a,rsidu'." ort',.befunnos liken ,redan i hemlighet vara iortförd" ; l;;;r".;hvänner' som icke kunrle tå1a det skvmfliga neclmylande.-;;; .*g.,raren ämnade 1å,ta övergå allmogens farfna .0".r"; ."i, åarro. }'",man 

,l.reller aidrlg k*nnit få någon bestämtl 
"ppgirt-oä litut.,t,.

-u5'ndighet+rna föreclrogo nämligen att icke, närriare efterforskahemligheten med c1e ilOdas begrävning.
r Malmö ha,cle man emcrierticr giärljr:n att få se Hampus Mör-ner komma intågancle i täten fr;r såa sepJraode trupper. Ååå rt*ruvagnslass förvärvat krigs;byte: hötjugor äch har or.'*. ."_t ZOOfångar, fullstä-ndigt utmättade a' st"äpuh.r och bränn.rio. booanuire och trc tillsammans_ med händerna på ryggen. n. io.piirruau,på lvraimö slott oclr unilan för undan ;"tariuä"es ,rou ,'i..r'urii, 

r,,i,'att använda excellensen Tolrs vackra uttryck o- Sta"å,'utio'og*.
lpe arq alla i predikament att mista kropp*',,--ililåäÅ""r,rr".
Slutsumman inspänaile uppvisar siffran 3g5.
, D.eras, behandling_ trotsai all beskrivniog ett verkligt mot_

sfurcke har man endast {rån Finlanar 1g1g: Hela tiden ulr..,raoa..hårt tvångsarbete, även fiir svårt sjuka. Så stark 
"rr- rorrrlit";"_gen. att man icke skvdde_de grövsta-vå,lclsdåcl mot cie r.a*r,;.". o"l,yltcrst tillbakalaller skujtl"ti ttii.titt nn ,.g".;ng"r'' o.i,"t 

"äpri,,-sen' Rodsot och feber härjadle bland den Äammanlackaiie mäng-de'., Fri.ska.,rc)r sjuka r-orå l,oprösia nm varandra. r)e tvinEatresat1 leva 
^r 

sädau osnygghel,. a{l lrär de omsider efler mårrcrlurr-f,i,,-
g'else_-utfördes på Malmö torg för att få sin ,1.;, k;rld;*ää l;,tilifallet sar'laite allmäriheten- icke nalkas ,1;; ;;;;;ä"'oä ,ro
stegs avstånd 

- så -stinkande var den lukt. ile fö"a[ ;.d;L:'
Po*91 l;'tlde forst på halshuggning för'20. men d*tu #årua..

serlan till 3; icke mindrc an 24-c1"r;mdäs till srrostra{i-'zi iirira.rt_nins oeh 74 tjll fiingel-ss vid vatten och bröcl - 
j förhållu"a" t;ff
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,l 918 års Finianci cn försvinnancle iil,en siffra, men proporl,.iuns-
r is efter upprorets omfattning mycket nog.

Men I(ar1 Johans krona var räcldacl! Ilan bade misstänkt
gustaviauskt intrigspel bakom resningen. Man ämna.de åter för-
värva tronen åt Gustav IV 4.c1oifs son, prins Gustav -- och ingen
tog honom ur villfarelsen. .De skånska jorclmagnaterna ville Åed
lagens hjalp tvinga sina unclerhavancle tillbaka i de sociala bojor-
na, -- och tie lyokacles också i sitt svfte meil Tolls: hjälp.

tlans sista. stordåi!.

Även Baiern rådsneglubtih.

- seclan ungern tagit steget fullt ut till kommunistislr reli'-
blik, har helt nyligen änn' ett lanil följt i den sociala revolutio-
nens ,spår: Bajern, där clen högersocialistiska regeringen Ho{I-
mann störtats och ersatts med en kommunistisk, som utropat råds-
replrbliken och vicltagit åtgärcler för att träda i förbuncl med de
förutvarande arbetarrikena Ryssland och lJngern. I Bajern har
det emellertid varit större svårighetor än i dJnämnda rikena och
inom få dagar var kontraievolutionärerna redo att bc;rJ'a inbr;rdes-
kriget. Når deita häfte a.v Zimmerwald prässlägges, är utgån-
gen ännu ,oviss, men clet ser ut som Miinchen, huvudstaden, vore
i de våras händer och rörelsen utvecklade sig gynnsamt.

BoJ.sjevikernas röda armöer går segerrikt fiam på alla fron-
ter: De har tagit så gott som hela. Ukraina, och 1. o. -. en-
teriteprässcn erhiinrrer tiil sist att man nödgats uppge Odessa åt
ryssarna. På Murmanfronten. har enligt telegram, hela regemen-
ten av cntentens folk gjort myteri ooh vägrat ,slåss mot ryskÄ a,rbe-

]i*'äT.:-Å:fustopol och Krim uppses nu berinna ,ig i ,o,,;utrupo=
b'likens hand. Särskilt förhållandena i Arkangelsk Jramkälla be-
kymmer hos ententemakterna. Hos befolkningen röner invasio-
nen alltjämt ej tlen ,minsta sympati; de,n förstår ej nyttan och ända-
måIet mecl denna. DärtiII komma de nämncla symptomerna av
olust 

- 
och -myteri hos ile främmande trupperna, äch roster hojas

även i Engiancl för att uppge hela företaget. Sannolikt är efter clo
senaste underrättelserna från de kontrarevolutionära frontern.a hela
taktiken mot Sovjetrepubliken föremål för ingående överläggnin-
gar i cle fyra.s råcl.
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)i--if LEO JOGISCHES DEN Åvsr<a REVoLU-
TIONENS ORGANISATOR

Det ty,ska 1-rrolet.tr.iatet |ar. ruåst bringa sin befrielse oerhörda
offer under revolutionen. Hunilrrrtals tappra kämpar har ,stupat i
d.e revolutionära striderna, tusental {örsmäktar i reaktionens {äu-
gelser, och arbetarnas mest framstående lerLare mörclas av bour-
geoisins lejda soldatesk. Efter I{arl Liebknecht, den tyska revo-
lutionens största agitator, och Rosa Luxemburg, ,dess yppersta and-
-liga kraft, har mordkulan träffat revo,lutionens främste ,organisa-

ttu Leo Jogi,ckes, en av reilaktörerna for Rothe Fahne. Han häk-
tades d.en 9 mars och clragen clärpå ,sköts han i fängelset eniigt känt
uönster "på gruudl av flyktförsök".

Då Jogiches verksamhet ända tilis vårldskrigets utbrott ute-
slutande gällt den poiska rsociaidem.ohratin har hans namn 

- 
mest

framträdde han unilel pseud.onymen Jaw TS1salta 
- 

och hans be-
tydelse varit föga bekauta bland Yästeuropas arbetare, men hau
tillirörde dock de verkligt stora av clet intcrnationella proletaria,tets
and liga letlare.

Ilela sitt iiv hade han ägnat åt proletariatets sak. Sedan 30 år
hacle han verkat och väntat blott på en sak: revolutionen. För den
hade lian lcr,.at, för den dog han.

Jogiches var av polsk-judisk härstamning. Tidigt soeialist och
rnarxist 

- 
kamrat meil clen kände rysk-franske s,ocialclemokraten

Rary;port, .faurös' vän måste han snart lämna Ryssland. Han
slog sig ned i Ztirich bland en hrets emigranter, ocir där tråffade
han i ibtirjan av 90-talet den kvinna,, som blev hans ,stridskamrat
och nåra vän livet ut: Rosa Luxemburg. Var hon den anclliga kraf-
ten j denna krets. sii var han den organisatoriska viljan, som med
järnliand sammanhöll delarna till ett helt. Dessa båda jämte Karski
och 

-Warski tog 1894 initiativet till bildandet rav "Polens och Li-
thauens socialdemokrati", so$. i m,otsats till clet nationalistiskt får-
qarle "Polska socialistiska partiet", som skrivit Polens oavh,ingig-
het från Ryssland på sin fan.a, uppställd.e som lösen {ör det polstra
proletariatet den gemensramma klasskampen med de ryska arbetarna
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för tsaris,mens störtande. Hä,r ryreclartretade Jogisches i tidskri{ten
"sprava Robotnicza" (arbetaresaken) och senare redigerade lian
den 1901 grunilade tidskrilten "Przegla,il socjalile,mokratycznx,"
(socialclem.kra.tisk Revy), som t'ack 'are hans outtröttliga, ar,bete
-"åväl tet-rretiskt rsom i egenskap av kampo,rgan val a.lligenom först-
hiassig. Den innehöli harliga bidnag av Rosa Luxemburg, Lenirr.
Mehring, Kaut,sky m. fl.

,\r 1901 u1kom on uJ'. tidnirrg "Rö,lr farrarr',. sunr ägrrrrde" å I

clen politiska dagskampen .och i sin mån förbe,reclde den första ryska
revolutionen. När den utbröt tog Jogisches ,aktiv dei i 'striderna i
\Varschau. Efter heaktionens seger häktades han på våren 1g0ti
och beiönailes med S års tukthus. Ha,n lycirades emellertid {ly och
slog sig ned i Ty'sklancl, iLär han ievcle vicl världskri,gots utJrrott.

Irrån detta -ögonblick necllade J,ogiches all sin kraft på den
tyska revolutionens förbereilande. Han !odcle där, varest fararr vai
störst: i Berlin, i lejonets håla. Han blev Spartac'sförbundets or-
ganisat'riska leclare. Själv levanile i strängaste illegalitet uncler
hela kriget lyckacles han utveckla en om{attande underjordisk pro-
pa,gancla, c;m vilhen ännu blott föga iir bekant i utlaudet. Ros,a
Luxemburgs junibnoschyr, Lichnowski-broschyrens för,sta upp-
laga, Spartacusbreven och m;'clisl., annat kunde trygk2. blott lack
vare hans mod, försla,genhet och viljekraft. Han va.r även orga-
nisatören och leclaren av den stora .januaristräjken 1918. Då blev
han häktad, och först novembelrevolutionen befriacle honom.

tr'rån nu var Jogiches rcvoiutionens organi.satoriska centru.ni,
i vars händer alla osyniiga trådar samm,anlöpte, till dess han foll
ollfer för Scheidemann- och Noske-böillariia.

Jogiches har fr3.tt det vackra eftermäle,t att han varit en rnau,
lör viiken clet egnzr, jaget var ingenting och sociaiismen allt. En
man. som blott kände ett: arbete, sjä1v{trrnöjsamhet, offermod, ocir

-{om av anilra kriivde detsamma. I kampen en talrtikens måstare
som ingen arnan. Han besatt en hög intelligens. en omfattandle te,r-
retisl< bilclning, en järnhårc'l energi 

- 
allt s,atte han in i kampr:n

i'ör proletariatets s,ak. ITans tlöd är en sr,år förlust, men anrlra
iiiinpar -*kal1 dock uppstti och trtida i hans ställe, ty revolutionen
s,iiilv sliapar cle hralte:r som skall lijlliiilpa rlen 1i11 seger.
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TEATE[TN OCH SOCIALISMEN

'lleateru oeh socitrlisurt::r, ett åmne som blivit alltmer aktuellt i våra
dagar:, ägnas en inirr.,ssaut uppsats av Emil Reich i mrrsnumret ay Der.
K a m p f, Wien. FörI. framhuiller, hur teatern är just den konst, sonr

mest påverkilr tntis$ån. I)en sociala funktionen hos varje konst är den

socialiseranrle gerlirnsarilheisllä,nsla, den frarnbrigar när den stöter på

mottagliga. Så föga, socialisliska konstnärerna hitfills i regel r'arit, sii

socialiseranclo verkacle lioustverken. Den borgerliga konsLen var en

meilanakt, en efterfölj:rshr. till den feodaia och en föregångerska tiil
den sociala. Nu går del.t rrltlcr, avsomnar av åIderdomssvaghet, oduglig
att invänta ooh uthä,rrlrr r'lett nJ,ir dagen. I'{är Jaurös 1900 uttalade för-
hoppningar om en ny social le:r|er, berörnde han jämte thsen oc:ln'Aola

två rrbcten av Hruplrtt,',rtn: luiiir soluppgångcn och \',i',':rrna. Ännu
saknas på, teatern. en r'ärciig utformning av fra.nska revolutionens store
omutlige. llo,bespierre, iikaså av Lyon-vävarnas hungerrevoit 1831, då

de (15 år fbre rlet, sclilesiska vär'arupproret) kämpaiie under en Jana

med den hånföranCe irrsl<rifien: "Leva i arbete eller d.ö i ltamp!", d;o
av revolutionen 1848 i J"'aris, Wien, Berlin, Kommunen. 18?1, tyska socia-

listlagens martyrer, tle ryslcl revolutionsmartyrern:1. Älla dessn, sksll i
framtiilen komnna tili sin tlr:rna,tiska rätt, såväI som världskrigets offer
och de sista dagilrrras all tr:nan värlclshistoria i dranatisk spänning

överlräffande lcvolu{ioriiiri, }iinclclser.

lltäktigt stoff för deb soci::lhistoriska dramat saknas sannerligen

inte, och årtionclen ]ra.n förgå, innan mångden av tilidragelser hinner
formas i äkta trionstärlig fornr och övergå i den dramatislca trailitionen.
Det kommer att finnas n,er socialister på scenen, när det blir mer socia-

lister i salongen" Na,trrrligtvi..: kommer vi ocliså att ,få en mängcl värde-

lös tendensdramalik, virruLecl. dock ej tenrlensen som såalån bör utdömas

från konsten. Men don terrdentlositet måste utclömas, sorn på ena sidan

hara har hjältar och ,[r,glar. på, den andra ibxrn skurkar och cljär'l:rr, i

stäIlet för att ge oss rnäirniskor på ont och gott och med inre konflikter;
som lustspelet upplijsr.r humclistiskt, sorgcspclet tragis,kt och sk:icle-

spelet harmoniskt. Den åilta 'diktaren förklarar oss människornas väsen

och bevekelsegruntler. Iiir oss Jörstå dem och alårmed också oss sjäh'n
,bättre än det verk)igrr liret rned. dess förströdda ibrådska och omeclvetn:r

w
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fördomsfullhet. Bäst
sprudlando källa till
r-ishet.

sker detta på scenen, och teatern biir itärför en
ljus och giädje och även en allvarlig väg tilt djup

De stora inclustriernas sociarisering bör också gälra teatern. r den
privatkapitalistiska ekonomien är ,clock rle dlesta teatrar huvuclsakligen
intlustriföretag, där pjåsfabrikanter erbjuder åt grosshandlåre med ak_
törer och aktriser färdiga varor eller på bestållning levererar önskacle.
Den källa till högsta konstnärriga njutning, Richard wagner i sin bok
Konsten ooh revolutionen kailade teatern, brir denna först när den b.[ir
en hela folkets teater, frigjord frå' såväl hovens som bourgeoisins för_
m;rntlerskap. Det kommer även i fullständigt socialiseraale iand att fin-
nas stora städer, där de bästa teatrarna är ,belägra och arbetarnas konst-
längtan kan stiilas. skådespelare, sångare, musiker, scenarbetare utför
en verksamhet iika viirdefull som någon Rnnan, och de kommer att ht
full rätt att ieva av rlet arbete för vilket de lever.

Är nu den socia,iistiska rörersen den dag som är redan beråttigad
att i konstmogna måssors namn stäila vittgående anspråk på teatern
eller är den estetiska njutningsförmågan hos denna rörelses medlernmar
ännu så outbildad, att det först forrlras mångårig skorning av smaken
medels böcker, föreläsningar, uppläsningar, popurärkonserter. innan man
merl säkerhet kan räkna med tilträckligt intresse för stor konst ocli i
detta syfte skapa en folkteater av hög rang? r allmänhet torcle man
kunna konsfatera, att arbetarna irar ett starkt krav att ej heller på detta
område längre stå tillbaka för do ftrittills privilegierade, att visa sig lik-
värdiga, ia, mervårcliga än dem, att de känner en rängtan att även konst-
uärligt visa sig mogra. upptysancre progranahåffen i stälret för den van-
liga programlappen rrnderlärtar utmärkt förståelse', Iros de i'telligen-
tare kan man gott skärpa fordringarna, ile bemödar sig att lölja .med,
endast dc dummare blir från början borta.

Folkteatrarna är vidare ej hänvisade utesiutanrle tiII fabriksarbe-
bare och hantverksgesåiler. Hanilelsbiträde'a, de tall.ösa stats- och pri-
vattjänstemännen av lägre lönestanilaril, folkskoilärarna, de medeliösa
studerandena, cle anclliga arbetarnas sämst avlönade lager överhuvud hör
också till socialismens skaror, vars kamp d.e kåmpar merl. Dessa männi-
,skors konstnärliga behov står redan ,högre eller kan dock lått utvecklas
högre än denna väImående borg:irkrass menar, som sjärv förecrrar ope-
retter och äktenskapsbrottsfarser. !'ör dessa finns, kan naan invänila,
reclan billiga platser. Ja, men icke i tillräckligt antal. och hur skall en
lårare kunna entusiasmera de honon anförtrodcla barnen för skönheten i
klassiska ,iliktverk, vars framstäilning han aldrig kommit i tillfälle att
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so? I{er än en eiler två gånger om året knn tie ej komrna därtill ens pa

tle biliigare platserna på grunii av alessrs ringa antal och clen stora. ef-

terfrågan på dem.

Tillfälliga specialförestäliningar för arbetare, som man börjat med

scclan agitationen {ör rienna tanke år 1890 och som år 1908 förekom i 36

tyska sl,äcler, är som en riroppe i havet, även om rle - som i Tyskland --
faktiskt tillåmpar rena minirnlpris. Det h:rde vida större betytlelse ån

ett erkännantle av principen blott, att hov- och stadsteåtrar inte längre
kunde {örbise clet orätta i att man gnv allmänt}retens pängar son under-

stöd, och detta i hög grail, åt såalana, teatrar och därigenom lät tle ekono-

miskt s.ragare betala för ile ekonomiskt starkare. Novemberstortrnama

har sopat bort tr'å dussin tyska clynastier; cleras hovteatrar övergår nu i
den kommunala förvaltningens händer; i rlessa förvaltningar rycker. nu

mecl en ny mestarl'els socialdemokratisk majoritet en ny anila in. Nu gäI-

ler det att öppna teatrarna, för folket. Visserligen står här hindrande den

fruktansvärda ekonomiska nöden, följd.en av ilet förlorade kriget. Socia-

Lismen skulle ha ärvt ör.erflöciet av en framgångsrik storkapitalistisk
aera. I stället måste den nu överta en ruineracl affärs konkursmassa oclr

häfta i skuld därför till segerberusade fordringsägare. Varken i Weimar,
Berlin eller \Yien har för ör'igt sociaidemokraterna majoriteten. Över-

rlrivna förr-äntnlngar för de kommantle åren vore meningslösa ocli far-
liga. Nrturligtvis kommer de nyvalda f olkrepresentanternr att ör t.r'-

allt resa, kulturella krav för tle egendomslösas räkning och söka genom-

föra clem. Ifråga om teatern går clet into att förvilla metl, att ,tlet redan

finns billiga förlusteisestållen. Den av spekulation och vinningslystnad
Jörtlärvade biogrrifen är ingen bildningsanstalt. Den kunrle bli det genom

ett redan nu möjligt hänsynslöst f,örstatligancle (dock iin mer filmindu-
strien än rie enskilala biograferna), men den förmår dock altlrig bii en

fullgod ersättning4 för tlet taladc e1ler sjungna ordet på teatern. Teatrar.
som kallar sig loik- eller arbetarscener, har visserligen ibland billiga
priser men oltast också en alltför billig repertoar.

Tiil Reichs optimistiska s)'n på problemet kan emellerticl fogas err

stilla undran om verkligen hans partivänner är ,så intresseracle av denna

kulturkamp. T. v. tycks de m'er intressera sig för att döda sina käm-

pande klassbröcler. Hans resonenang rör sig också iilom det borgerliga

sarnhällets ram. Men i Rysslaptl och llTngaln har kommunisterna handlat

är'en i detta hänseende och gjort teatern till hela folkets egendom.
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RVSKA ROMANEN OCH
TIDEN
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DEN

-l en låg kårare, fyrlri ,v harvdruckna, män, sitter en berusad stac_kure på cn trätrånk. '.tror tiu. J"; ill-le, ;;; din hatva lo.Lu ,rlJ" ?:ort mignån glädje?', vänder_ha,n sig f.åg;;; titt stoaenten, han samtllar rned."I)et var sorg och tå_rar jas ,ökå;;; rl"* *nrrou på botten av ftaskan.Men Han som har medlidande _"O ,ii_'r"i"niskor oeh s"" titt utto hjärtan,Iran skalr ha medlicran.e med oss: H;;;li;"- är dom.ren. på clen ytterstada'gen 'sknll han kornma- och fråga: 'var är frickari, som hade förrrar-ma'de merr sin jordiske fader och-int" o-orrau sig me. äckei bort från denelåndige drinkaren? Var är fli"k;;,-.;; offracle sig sjätv för en elaklungsiktig stvvmor och barnen 
"o-'ioå',rur .r- irennes k,ött och brod?,Och IIa' skalt säga:-,11om, iag h;; 

"i;;";" förtårit dig, ooh nu är a'irdina synder aqllånade, darJår"ati a"*rr-" or"tat mycket., Han skall iör_råta min sonja'.. och när Han rrar.'ttit'to"org mecr de an'ra ska, ocksiir'år tur k.rmma. 'Kom närmare,, skall EIan säga, ,ni drin,kare, ni stac_I<are, ni liderlingar!' och crarrande, *r." tu-i."r"-a nä"-are. och då skalll{an säga till oss: 'Ni.år.ena kräk, ni-bå; djlr""tu moärke på er panra, menkom i a,lla falt till migl,Och ae oi*-o"fr*iOrnuftiga skaii -"tigs;.,,Helre,
'urför tager Du emot dessa?' o"n nun 

-.t 
ut sr-ara: ,o ni visa och för-

'u:ftiga, iag tager emot dessa därför ati inger, 
"rr,ln 

av dern ansåg sigslälv vårdig rnin nåd.' Oeh IIan 
"f.ull "tra"f.u ut sina armar, och vi sjiakasta oss i dem, och vi ska- brista i il och seclan ska vi förstå .r_ting"'" Han gör ett uppehåli. stora iårar rinner utför hans försup'annsikte, och han återr,äncier tilt sin tast.*-*'

Vilken a,v vår.rr Jörfattare. skriver Lancelot T. Hog,ben i en intres_sant artiker i socialist Re'ierv, .k..,tle t oo.rot så bl0tta vlarmerrado'ssjål som Dostoievski-gjort? Viitren ;; ;;", engelska romanförfatt:rresk.ile kunnat helga'dÅ mark, pa 
-r''r."r, 'åo.ou""r, 

Raskornikov knäfar_ler framför skökan .sonja? Ilar år 
";'i;;;r;, som år rämmande för r_årlitteratur lcletsa,nrma gå'er för 

";.;;;';;'övrig diktning). och den år.frä rrrmande därför rri t den är l'öd, u r 
". "u siä is röLlsror.rr ndor. Avratl isktitet av hänsy-nslös förfötjelse, hJl";;; tidens sjä1 fö*s i Rvsstand.De, sorn känt del ryska folksjäi""-g.;;;?;ss litteratur, i.u" ,"*ju.o ra"g*upptäckt i öster den morgonstjärna, som bådar gryningens första f,lanr_mor' I 'iistra Europa, ilär riet .*iui" .u-o"t"t ni,',, .i"", *".iä, ,"rr-tigt och friheten inte är,an,'at än un tJt,"har litterärt folk ofriviiJigtt'rint sig till Rysslanrl och funnii; A".. ,"åii"lo _ en realism som intebara håller spegeln frarnför livet utan o.ilå t"" sröjan från r-åra ögon- en senomträngande oc'h profetisk *syn fylld av den kraft som skaknr

:".:,Tå'i-l"11,:"rd 
och hotar ds starka'st ;""";;;" ekonomiska insriturioners



Realisru i:: t.rtf orri. .son hrukti.q både ofta ocii oredigl'i den littc-
råra, hlitiken. Det finns en journålistisk realism, en reaktion emot alum-

bommarlas idl'llparadis. som utnyttiar enkeit folks misstrogenhet genom
att uåla livets mörka sida, meil kameran och polisreferentens notis,bok"
llen det Jinn.q också en konstnärlig realism, som utan att rygga titlbaka
'för tillvarons låga och simpla drag söker skönhetbirs grodd i smutsen
och slagget. Denna senare har sitt mest tullåindade uttryck i den ryskr
romiinen. Endast den kan göra anspråk på att räknas sorn konst och
realism. 'Iy frågau om det shöna år det våsentiiga för konsten, och
tollningen av i.ivet. måste grundas på cn insikt av den sanningen, att
livet har såväI vackra som ruskiga sidor. Gorki kan ge en. bilcl av den
untlre r'årltlen sådan att fasorna av cless detaljer bränns meil elilskrift
in i ens f antasi. IIen tr:ot--q karaktärerna,s f örnedring ä,r det Orloffska
trtrndet rikt på möjligheter ti1l r.rckpa oiir ädla srker. Dc tänker över
livet. Och det år denna bla,ndning rrr'- sanrLlinggsöhande och realitetslidelse
,som ger den ry:skrr romilnen dess estet.isku charm och dess slående in-
tellektuella hraft.

Reiativt ung har deu rysiia t'otlliulerl ;il,irig tyngts av ett, besvärligt
r.rv arr real<tion emot en otyglad rornantik. och den har varit social från
förstrl. början. Ryska littelatureu börjrr:, r:om, Krapotkin påpekar, i

sjäiva verket med Pushkin, Lermontoff och Gogol, och tlei år u.r Gogois
'liapprl (för att }rukr. Dostojeriskis uttryok'i som ella ryska rornanför-
fattare koumit frnm. I Gogols stora rorna,n Dörla själar, histor.icn om
en man som förenal dla.q av Tartarin, Don Quijote och ml^ Fickwick
med instinkternn hos en ,bankrutt gesc.häft1nå,kare, kan man spåra de
{lesttr l<araktäristiska element hos senare romanförfattare. VareniLa en
av goilsågarna i Döda själar har ftrlivit ett allmänt talesätt i rysk kon-
versation. DeL är en väsentligen social roman; icke så att Gogol haile
lågot moraliskt syfte eller någon särshild tendens som han önskade bc-
{ord.r'a utan helt enhelt så att than altlrig försökte skildra inciiviiler eller
'kånslokombinationer annnat än i sambancl med sociala fakfa, av vilka
ile var en innebencle och ofrånskiljbar rlel.

Dels därför att den ryska littera,turen aldrig bchövt Zoias tasor
a,v en falsk rcalism lör att rnotverka alltför Iössläppt idylltokeri. dels
på grund av ett starkt vaklat socialt eamvete och en därmeil förenarl
förmågr av synpati med alet litlanrle, som a]strats av ett hånsynslö-<t
tyranni, ocit dels slutligen på grund åv den slaviska rasen-q varmare
trränslotemperarnent, har den ryska dikten funnit den hållbara inspirrr-
tion, som ensam kan göra en romat till ett konstvelk ooh ej ibara en
pamflett eller ett psykologiskt experiment" Det var också, tlärför, att
lomanen, onr den vill varn sann mot sin egen natur, måste vala sociål
i sin metod, som den anda. som kastarie tsarrlömet överända, kunde finna,
sitt uttryck däri utan att förlora i konstnårlig livalitet. tr)en franske
borgarens triumf föregicks ay ett århurdrade av lruktsam iitteratur i
karnp mot ilen gamla kyrkan och staten. Det ryska proletariatets triumf
födcies. i en jordmån av stor konst, iresjälad av etr djup förrnåga att se
in i människans gutlamöjligheter.
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STRINDBERGS KVINNOHAT

När det är fråga om Strind.berg, hör man _ skriver en tysk littera_turhistoriker Karl Röttgcr i sista hättet av Ilrustrierte zeitung - attt-jämt talas om hans kvinnohat. om man ska' becröma cretta, behäver manej röra vid hans levnadsdörrrårianden utan kan hålla sig enbart tilr irrarsskrifter' EramJör alrt en rad dramer: Fadern, Kamratelr, Forclringsagarem. fl.' liksom uågra noveller och vissa srällen i Blå böckerna. vail dra_merna beträffar är det ju begripligt, om ett ögonblick, särskilt ]ios kvin_nor, den uppfattningen uppkommit, att denne rriktare "hatar,' kvinnorna.Jag är nu ingalunda'av den meningen, att strindberg b;r; *äi". r."io-rlorna dåliga; så som även många män anser. Jag skulie vitja förtydiigahur han kommer til de dramer och noveiler, där han har något att säga
emot kvinnan. Det kommer av hans erfarenhet av motsättnågen man_kvinna. Att denna, rrnotsättning ofta finns, det bör vi vara pa-out i.turomed' Den officiella lögnen, att den icke finns, synes ha törmått strind-
berg att med sådan fanatism forma motsättningen i ständigt nya nyanser.Att han clårvid velat tjäna "sanningen", torde vara otvivJakågt. "strirra,
berg var väl icke den man, sorn. skrev sina arbeten av ,hat,,. bm over-
huvucl taget en diktare i ailmäniret inte kan bygga sitt skapande pa så-
dana neg'ativa känslor som "hat", så .var det ånnu mindre förhåiandet
med strindberg, en mycket rängtansfyild, en efter fricr cch människoge-
menskap längtanile människa, som .'ar gift tre gånger. Hade han varit
en verkllg kvinnohatare, så hade han råtit det vara nog m.d giftas efter
sin första skils ässa. om han i sina verk behandrar ä-ktenskäpliga pro-
blem, så såg han alltså däri som psykorog och etisk forskare (h"an var
bägge delarna) oerhört viktiga problem och fenomen. .rlan tande i de
så ofta utbrytande stridigheterna mellan man och kvinna i äktenskapet
världstragik, världskonflikt - något som tvingar människan - ohuru
de gilt sig av kärlek. I ett av sina vackraste arbeten, Drömspelet, utta-lar han detta klart. Jag tror, att i sitt innersta har strindberg djupt al-
skat kvinnorna. FIan har bara inte velat ljug:a. Avgrunrler, som. verkli-
gen fanns, ville han inte slå broar över. Fastmer slet han mecl cljärve
händer bort rle tunna bräcler, könvenans och samhälle lagt däröver, och vi-
sade själv -bäVande 

necl i människosjälens djup. Han älskade kanske kvin_
norna mer än de älskar sig sjålva, cl. v. s. han hacle ett ideal av kvi'nan.
1\{än kunile sätta ifråga, , om just en man vore mest berättigad att upp-
ställa den nya kvinnans icleal, meri vi står nu inför det faktum, att männer,
av någou urclrift skapar sina icleal av kvinnan. och omvänt kvinnorna a.,
männen. Men' vad strindberg beträffar, talar {ör honom hans genombor._
rande; om också plågancle dock saniringstörstande kvinnoprykoffi-- st',,_ter man nra av det fa,ktum. att kvinnan några gånger i SirlnA,ter.ls dii{i_
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Ding gör en slä1r figur:, tili ått /han varil en kvinlohatare (och eniiast det)
så år det icke vidsynr rog' Mån,förbiser.då, hur ofta,han sägor vacrkr;r
eller ålsll'årdir sirker om kvinnor elier' {lickor, liksom liarr också, fram-
ställer helt anrlra karaktä,rer. Men också hakom de verk, där skenbart ha-
tet glimmar, andils framlör allt Strindbergs stora kärlek, kärleken till
ooh längtan efter en liärleksiull och gocl kvinna. I{an längtaile efter "r.ierr

nya kvinnan" och hennes kärlek, kvinnans sorn sLatrl och bör komma.
Hans kvinno- och äktensliapspsykologi var mycket .skarp, mången gång
ensiilig, men även i sin ensiilighet uppklarancle. IIan tog ingen hänsyn
till, rur mycket vicl konflikterna mellan .man och kvinna, vid ile äkten-
skapliga motsättningarna bör tiilskrivas det ganska enkla hanala fa,k-
tun, att man oc&r kvinla ju maste leva 'samma.n. A.tt de ä,r så samman-
kedjade, även om 'd.eras viljor är otrika inriktatle. Då är icke rrlltid 'lskul-
den" på clen eua sidan (vilket ookså Strind'trerg erkände) utan det är llrå-
ga om ötlet. Ioko aliticl, men dock mången gång. Ur rnotsättningen fin-
ner livet-q praxis lösningen: kompromissen mellan man. och kvinna. Den
måsbe finnas, då ju intet annat val titrI sist ges. Den kornmer också att
finnas där människorna inför all livs- och världstragik blir meilvetna onr

ett: härleken! Och den ägde också, diktaren Strin'dberg, Iiksom över hu-
vutl ingen diktare är tänkbar utan,kårleken. "Kvinnohataren" Strind-
berg är ett misstag från enskilcln av hans skrifter.

"Tuktlns! Förlust av medborgerligt förtroendel Nåväl *- er ära,

iir icke min ära, men jag säger: ingen general bar någonsin siri unifortn
med så mycken är:r som jag kommer atb båra tukthustlräkten. }ug t.
här för att anklaga -. icko för att försvara mig! Icke borgfred, uta,n

borgkrig är min lösen! Ned meil kriget! Ned med regeringen! -- Äkia-
garen har appellerat till folket emot mig. Nå, gör det ej bara i .ord, ej

bara i tiodubbelt reglacle förhandlingar, dold.a för folket. Lyit dock av

folket belägringsrilislånclets mrrnkavle och handbojor! Ropa folket sam.

man, här och vår ni vill, och soldaterna i fält, var ni vill! Oc\ låt oesr

stiga fram inför den församlingen, inför <leras domstol -- på ena sidan
ni alla, hela domstolen, åklagaren och herrarna av generalstaben dåir:-

borta; krigsministeriet octh krigsprossbyrån och vem ni vill! På anrlra
siclan jag ensam eller ,en av mina, vånner" Yar folkets massa, kommer
att stå, när betlrägeriets bindel rivits från dess ögon, hos er eller tros
mig - 

jag tvivlar inte alls på d.ett

iii,Lrl Lie;bknechts sl,ntoral in.för sila dornrre den J:;l aus. 1916.)
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Jack London.

lack f,ondon: Illasskamp och Revolufion.
Den å Bohli"" föll.lC utkommande .u.r"r, uo Jac.k Londons samladeskrifter ]rar nu fortskridii .å rå"gl ;;;,ii"la 

"u"rrrr.a fått hans två sarn-lingar sociala uppsatser, i 'bokfoil betitlaäe--Klasskap' och Revolution,bägge 
'.pförda 

i etr band rilt d,";-..;;;i;;illiga priset av kr. 5: b0.Om än dessa uppsatser är gansk, 
"fi,f., till sitt värde, ger de över_nilt den geniare diktarens och sociaristeo. ordu syn på probremen. JackLondon var en ärtig,. betäsr oJ ;;;;;;;"sociatist. Då en så.an till pa

_I:t_:t_ 
n_ll l,,g 

$itrjarsiva, brir 
","";t;l;'";Jsertigen inga doktorsavhand_trngar trnen ändock sakliga och dårtill ,paoourrOu framställningar, ibeta_gande 'diktvärk, fyrda av hans o"igiouttr'i;..otasikraft. De två arbetenainnehåller uppsatser om åtskilligt i"o. ilru".r.ompens och revorutionensområde' Till det styvaste *uo l'""rr.rooa ian tasa i deana genre hörLandstrykaren, 

.där fö"f. ;;;;rjJ iuur"u" anarkin i kapitalis-men' hur lösdrivaren är nödvändig lo"-ä-t trapitalistiska samhäIlet oohhur det helt enkelt är oär1igt att ne nonom arbeta, clå hans arbete baraskulle göra någon zlnna'tilr arbetsrös o"h l,;**,l.ruo"e. strejkbrytaren
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är en genial analys av både arbetar- ocir kapitaiistsidans osolidariska"
som envisas att vilja "ge mäst för rninst", förf. ger "sca,b'Låns sociologi"
påvis:u' hul den kvilrrliga ar'l:etskraften genom sin biilighet blir ult
sircjlibryteli, hnr den ena staten blir strejkbrytare mot den andra -allt röjrrnde varvei.tet och anarkin I rletta samhälle, ilär människor iblancl
t. o" m. mot sin vitja krn nödgas bli något slags strejkbrytare och man
kan leva endast genom att få arbetstillstånd åv en mån som äger ett
siycke jorcl eller en maskin. Maximumfrågan behandlar kapitalis-
mens utveckling tiil anlingen oiigarki eller socialism och förf. siade rätt,
att seilan 'kapitalismen exploaterat hela virden, kommer den "antingen
att falla samman krossacl uncler sin egen tyngd eller ocl<så skall en rikt-
ningsföränclring äga rum som inlecler ett nytt skede i historien".

Revolut"ion är en dräpande socialistisk anklagelse mot det tie-
stå,ende samhället, vilken ookså länge av våra amerikanska kamrater ut-
lyttjats som propagåndabroschyr. Det är äkta .Iack Londonskt, när förf.
förebrår kapitalismen dess genomusla förvaitning av mänsklighetens ut-
veckling; Om grottmänniskans harn ej behövde arbeta utan kunde leva
Jram sitt liv i lek och sol och frisl< Iuft, varför måste då nu för tiden
80,000 hatn i Irörenta staterna träla sig till rlöds bara i bomullspinnericr-
na och varför är ilå i våra tiagar 1,?52,18? barn arbetsträ,lar i U. S. A.?
Dräpligt angripes i Sömngångare hunbugsmoralen i det kapitalis-
tiska samhället, där rnan har noggranna, väI övervakade regler för olika
slag av boxning, heilerliga och oheilerliga, tillåtna och ot,illåtna stötar.
men iiår man i det clagiiga livet ej fäster sig vid den fråchaste affårs-
ohederlighet. Vördnade4 för lVlammon hånas i en anrlan uppsats: Do1-
larns r.är,dighet. Goiiath är en för sin förf:s fantasi typish
spåurilrrdc iustoria, lran år 1924 om erl mysiisk man) som med sin 1.rå en

epokgörancle uppfinning stöiltla terror tvingnr mänskiigheten att tånka
och socialisera sig och sitt samhälle. Denna historia, en av Londons aiira
bästa äger särshild aktu:ilitet nu, då fem år innan h a n s diktade Go-
liath började sina undervii,rk, den sociala revolutionen utför alldeles sam-
ma mirakel i }fammons gamla faktiska värd. Nyttans ingående som hu-
vuilmoment i det sköna hävilas i Idealhuset. Guldsökarna i
Nor.-llandet ger en lika intressant som lärorik lektion i ile första
Al.aska-pioniiirernas historia. Angripbn av en psykolog Burrouglis för
psykologien i c1e bekanta varghundsböckerna försvarar sig Jack London
lysande i en uppsats De andra iuren, som växer ut till en liel llten
avhanrlling om skillnailen rnellan förnuft ooh instinkt och där för{. med
räita tillerkänner jämte männiqkan även anilra högre stående jur för-
nuffs-ansatser. Av övriga artiklar i Klasskarnp och Revolution kan nöm-
nas Hur jag hlev socialist och Vatl livet betyiler f ör mig.
som ger intressanta biclrag till {örf:s egen utvecklingshistoria.

Det år inte sv:irt att se .Iack Londons lei som socialistisk författare.
\[ed all sin logik år han ännu rätt mycket romantiker, och särski]t nu år
191.9 kan man dra på mun åt hans tvärsäirra försäkran att alia, de socia-
listiskt organiseraile miliionerna jorden runt var målmedvetna socialis-
ter. IIan får emellerticl ej allt Iör mycket klanilras för att han - som
många antlra på clen tiilen - överskattacle den andra Internatiorielene

h,
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styrka, rika litet som drirför att han ännu räknade med en iugn bociar ut_veckling' I{an har aock i Järnhar"rr 
"iuoi .ig irr.", att det ej kommer attgå i godo utan aft klasskarnpen k;;;; art obönhörtigt fullföljas i sinbårdaste brutalitet 

;. tack 
"u""r.uprt-rut"oresonlighet. ochknappastträf_far man vål en sociaiistisk diktareloJ'å'*tu, syn över det cenirai_,'d:ri kapitarismen och bort över framtiduo. Na" man räser Jack Loncrons ge-niala uppsatser i ilessa två nu översatta arbeten, sörjer man clubbeit överatt den är död, som likt ingen annan st oiie groit oss en etor. värdshisto_risk revolutionsroman, ticlens stora .a,ror.,ti,oor"o*uo.

översättningen är väljord, men den eljes gedigna utstyrseln skäm_mes av en mångd tryckfel i form av trokståver från en fetare stila,rt, somej bortrensats i korrekturet. Till u'u .o.iurt intress.rade oJr- 
"p".r"utatla studicirklar rekommenderas d"" ;;-J;.;iläfi:,rff'"ri'o* u*varmaste. Om det lu behövs.

i ?. r-.

lohn Eliel: Der lilassenkrleg ln Finnland.. l,å danskt tryckeri.har för upplysningspropagandan i uilanrlet ut-getts en av John Eriel författaa 
""åågör"t.å på tyska ör rren finska re_volutionen: Der Klassenhrieg in pi""iuoå,-ått 1?4 sidor storr arbete, be_rörande finska socialdemokrati's revor'tionshistoria alrtseiian 190b årshändetser. Efrer art i ert par kapitei ;; Jiidr"t';#;';""";;;n;1i," ouveckling från starten rram iitt var:rdskriget kommer förf. in på försperettill 19i8 års revolution, ,finska noorg.o;.?o* samspel meil de ryska klass_kamraterna emot äen e.gna-demokra"tin, ryska bourgeoisins hjälp åt denfinska i och med den rtirla rantdagens oppro.ni,rg, det misslyckacre minis-tersocialistiska förrsöket. så redo!öres tå" no.gurgurcrena och deras ag-gressiva uppträilanrte mot de röcla gardena samt den fu't färdiga väpnadekonflikten. Om den vita skräcken*g"* iri.r.unlde detaljer, hämtade frånvederhäftiga titiningar och åsyna uito"n. r'ör övrigt utfylres arbetet aven her rad dokument av högsta intresse och som man ej förr fått samracle:utrikeskommissarien sirolas manifest tiir proletärerou i uiiu luoål nuo"

fflrlS-crse-mot ae ryska socialpalrioterna som gick finska reaktionensbödelsären.en, revolutionsregeriigens i HetJngtors olika upprop och cleviktigaste nya lagarna, samtiga vittnarde om den humanism och det ädrauppsåt som besiärade tle våra. Man räser mecr hänförerse dekret som detav den 2 februari, ilär 
.Röcla 

gardets lerlning strängeligen ,förbjucler sol_claterna rusdryckers njutanrle, varje vårcr mot obevåpnade fångar ochvarje orätt mot dem - ',1:t 
_är 

vi skyldiga det revoiutionära folkets ära,,!Sist avtrycke,s det röda Finlands fti"futåi"f.
Den ypperriga skriften &rorde spri.as pä svenska i vartencra svensktarbetarhem för att utrota ata rogner om våra röcra finska kamrater, somunder det gångna året p_roppats 

- skamrigf nog även av arbetartidnin_gar - i oJta alltför godtrogna öron.

M"
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Ragnar ländel: Ile tappra"
Den Jändel, vi här möter, är densa,m.me, va.rs to'e.ri alltirl så går.riir,

lJ'ssnat till. Föga originell i val .av oncl oah rytm, men genorngående mrr.
sikalisk, skapa.han s;,'ner, som oförgIörnrnel.igt etsa sej in i minnet" lrn
egenartad skald trots allt. En iblandning av prreril sentimentalite{ odh ma,n-
ligt trots.

Därför b1i rnotsåttuingarnå också så stora i ,.1änclels dilitni'g. Feber-
sjuka jagdikter, som ej rörnått ly{ta sej upp till något högre plan, vid
sidan av starka, av längtan och trots burna revolutionära h.vmner.

llan har så ofta velat görrr gältande, att clikten Jörlorar i skönhet i
och rnecl .att den blir tenden"c. Jänileis dihtning bevi.q.:rr rnol,s:rtsen. Aldri;q
har hans dikt nått frarr till något så på en gång moget ooh jårvt som i
haus sånger till finska revolutioncn. Här talar järtat sitt naturliga eprå,k.
och Jändels järterot är röd, utan vank nch l;4e. En rlikt såd,ail som "Titt
de segrande" hiir tili ,clem, nan gömm,er.

stundorn blir Jändels clikt alltför ut,spärJd -- rlel gäiler;iagdikternrL i
sarnlingen. stundom möter man åvel i dessa en koncentration ooh vissa,
egenartade toner som r'ärkirr. i hög grad uppll-ftande.

Pessimistisk är Jänrlols li\':r!,yn i rlesså-"borgerliga," dikber, men jus
ocdr god hans rc'olutiolärrr tlr. När des-$r Jånil,els tvänne drag mö1,rs.
sk:rpas konstvärk.

Fi. v. G.

G. R. l{irkpatrick: Think or surrender!
"luhi.k or surr'eniler" (fänk -- elier rnderkastn, erl) år e^ friskf

skriven agitationsskrift av en amerikansk socia,list G. R. Kirkpatrick,
välbekant bl. a. som törfattare titl en utmärkt hok mot kriget: war ,-
what for? (Krig - varför?) och vid senasto vicepresidentval i U. S. A.
uppstäIld som vårt brorlerpartis kanilida:t. Arbeta för I i v e t
lcke för lön! är det väckel,serop, som tonar genom skrif,ten. Ilör
ett högre ooh rikare liv. Mot "Toii in meekness,' slit och
släp i slö unilerclånighet - massornås slavmärke riktar han sina
pilar i en sti1, som präglas av äkta a,rnerikansk fart och energi. ,,Den

kapitalistiska filosofin", såger han. "är djungelns och vildmarkens filo-
sofi för de arbetanile klasserna, en filosofi som dömer arbetarklassen
tili en aklrig slutrude kamp för livets enklaste fysiske.behov. .[Ien derLna
nivå i livets kainp är blott djuriskheten-q strid ooh kan endast alst,rr
djuriskhetens frukter". - Klassgränsen iliustrerar han med en "map ot
life", där "dödlinjen",drages mellan de olika slaveriarbetarnas n.edpressade
behov och de människovärdign hiigre behovens, intressenas ocr sysse.l-
sättningarnes s{är. Förf. antör viilare en mängd uttalanden av a,rneri-
kanska "intellektuella'r och trederlig:r arbetareledare, som. klarl se de
faror, med vilka iön.eslaveriet hotar den forilamerikanskå nationen. J

sina etsancle anklagelser påminner förf. stunrlom om en Shaw och 'Welis.

{ '-rl.
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*"O:1*".yännen bedömda av sina eEna.r irprllntunrpl ,rv f)er.X\ \.rrlr undredc åiolges on mvckef Lr,ter'hnande uppsrits Krisen r ty"r.. n.åiu.-"u.ati', rförfritiad av den bc-karite scheidemarnaren, J. d. radjlial"""-i""f Lensch. Ull_rrotfet trv clenekonomiska revolutionen, ."* ia"-.rirlttryck i de väidiga masstrejksrna,är - gkliy6r L' - utt t.rr.iurr"un"t""ääät"* för sociardemokratio 1ra"_med han allticl menar. det scheide*";;.1, partiet). Liksom i janLrari

;',',:."::",,:,'JT.'J:ii,i:i:'';:il ;iili "o"*ä,.."u, 
sig bakom 

*rvggen 
pi

e, rarrip:1 lecken _ ;.; iiåiå.Xl;li,;JJlu"u:;"r;ii:;fl:l-"T.,i;
ö.vcnaskning för partiet, så har 

"JJ';;,rörersen a,ulit opi,. 
l1,.oT ."*;"; 

";;' 
p;;;, ";:rti::ffA;;lJii,., 

;:Ti llderas vilja' De'ssa fn'<ta 
"i.riäit ,o-Juiaäor."atin i stigan.e grad ,hårlerpai att mista sammanhanget _"a 

"*ar"."_u.*or.ru. Rörelsen har grävtsig en nv flodbädd och tråuer ,; #;;; bort från de gamla tedarna.F'örf' visar 
'idare, 'ur 

högersoriut"rr.-r, gtiait alrt mer ned från ,cren gno'ernber' då den sä,rrer'l 0mfrttoau to',ut.'-ajoritet, över den 1g januari.'då den ej ens irunde sanln uttr,"" 
^ä'' 

rösterna ti'' nationarfo".rnr_lingen' och fram tiil -cle i.o*m.,ourr, ,rnrno , Berlin, då de oavhänqigagick om de or{icic'a socirjistornrr i",;;;"'rcre mistat inemot 200.{,{x)röster i rikshuvurlstaden järnfört *"0 l"lå, den 1g januari.

."",",äl,|,t"?ffi'o"ntttt 1""l ".age"s lr^J, r-"r."r, rrumrol arlt i, 'ttde arbetancle *u.ror*luttonalfö_rsarnlingen 
på clet nrrou"risu.tu ;isskänt

no'ember har utan ::,:-^lu1Y,"tt" 
önskningar och behor'' sedan den 9

herer och u..",.."il.il'",::J;l,.r"J* In'"-J."??:;lJJ: å:f ixl :**är' det' rrt det[a gjort. elt mycket .nåiyäiL, inrryck på r.åra arber,,r,c.rn1 resset för nationa'för=umtingen oä"?*';" tar, som håres i weimarär' enycket titet, och det sarskili t å" r.*t."" som såg med de störstaförväntninga.rna rnot revolutionsfö*"_il;;;. r\Ian har upplevat en ny,oc' icke synnerrigen förbättrad, 
"n;i;;;";; den gamla riksdagen mt:rldess själlösjr. rutin. Man glömde, uti'_uä dl polifiska råttigiheterna, somarbetarkl:rssen i andra ianil redan f ar*=. ågt, n"de inträtt en n-v epok lörde. tyska arbetarkrassen, och atf nu" 

"tä'den ekonomiska kampen --
::ä"äå:":"" 

sjiilva dess kärnp'nkt, sjalva roneforhållander 
- nä ur*-

Förit. ståmpln, *o,T ,,ödesdigert feltag, som e'dast kunde sluta medlullstä'rrdig bankruttf:örklaring" aå1 ,""t"a, ?ran anv.inde för att iösa fråganom der trJngr nde O:t]:IJ, *o.i.fi.u.ingurr, inrättandet av socia_liseringskommissio'ens ''ai.r.or"io.,*r.i,rr'r'i"i".o 
.^n"rrigen få praktiska
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rnän och i släliet så manga fler oavhångiga teoretiker och professors-
dogmatiker. Kommissionens arbete 'slutade utan något resuliat. Men ar-
]:etarna tog ilärför själva itu rned att genom strejker iösa socialiserings-
Irågan, och clet genast i clen centrala kolinrlustrin. Självklart stoil i spet-
sen för clessa strejka,nde "uppviglare", som påtvang clet stora flertalet
sin strejkvilja. Men så helt utan "uppviglare" gick det ju heller inle.
iiör sig i saiig Puttl<amers (inrikesminister åt Bismarck och ett av clen-

nes värsta kreatur) tid, han som bakom varje strejk såg den socialai revo-
lutionens hyclra. Och retlan den gångelr hettc det, ati flert;ici var Lygg-
ligt fo1k, som inte alls tänkte på att strejka. Den gången log social-
tlehokratin åt såclana talesätt och svaratle, att man helst borile närmare
överväga, hur det kunnat gå för 'sig att minoriteten fått så stort in-
lly4ancle över mrjoriteten.

Förf. titlstyrker emellertid kra,ftåtgärtler mot de nya strejkerta,
nen anser att högersocialismen är för sent ute och att .det är ödescligert

att tro, att eJltsammans bara är galenskap och förbrytelse och att man

kan klara det endast mecl maktqpråk. Regeringens alltför lättvindiga
ställning till råclssystemet har vidare åclragit tlen den skarpaste kritik
just från majoritetssocialistiska arbetare, en ytteret skarp kritik mot

rlo socialdemokratiska leclarnas försök att metl rent politiska åtgärder'
ned demokratiska rättigheter, mecl ny författning etc., tillfreclsstäIla ar-

betarnas sociala behov. Just här visacle tlet sig, hur starkt regeringen
ånnu är ibuntlen i borgerliga föreställningar. Ännu utövar sohablonen

från ticligare borgerliga revolutioner sina ef,terverkningar.

Ännu en faktor till högersocialismens netlgång ser Lensch' i 4 au-

gusti-poiitiken, ilå man bröt mecl sin traclition utan att ha mocl att tillstå
riet för sig siälv. Nu står det gamia partiet inför sin upplösning: det

behärskar staten, tle viktigaste funktionerna i riket och enskilcla sta,tcrs

ministerier är besatta med rless folk, men samtitligt står massorna inför
stat och samhäIle meil cle gamla, traditionella irl6erna hos ett principiellt
oppositionsparti och en untlertryokt klass" IIår hämnar sig tle gamla

unclerlåtenhetssytrderna från clen 4 augusti på det allvarligaste.

slutligen finner {örf. en iförklaring till socialdemokratins svårigheter

i motsåttningarna mellan dess inre och yttre politiska hållning. IIan ltan

inte uppträda revolutionärt inåt och vilja, bryta bourgeoisins herravälrle

och samticligt utåt underkasta sig bourgeoisins mest skamlösa befallningar
ooh det med en bråtlska sorn hittills ioke bragt oss fretlen närmare. iclie

linclrat vår nöil, men tläremot enclast ökat fientlens anspråksfullhet och

förakt. så ]änge de reaktionära makthavarna sitter vitl rotlret i entente-

staterna, är tyska revolutionen en storm i ett vattenglas, och socialiqe-

ringen av Tysklands ekonomiska liv kommer att finna sin gräns clär

ententeftrourgeoisin så önskar. Få tlenna notsättning stranclar den tyska

revolutionen, om ilen icke äter vidare kring sig, precis som tlen tyska

socialdemokratin också kommer att stranda pä ilen, om tlen icke kan över-

vinna tlen.

Beska sanningsorcl från
prrtiet! Men för sena. Hans

en av cle skarpaste hjärnorna i tlet egna
parti rusar hastigt sin väg utför.. .
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l{ampen mot bolsievismen _.
det för mig kampen mot sociaiismen". Detta kiara uttala'de fäIressälisamt nog av en dansk högersocialist Harard Jensen i ticrskriirten s o-oialisten i Köpenhamn. och J. f,ortsåtter: Borsjevismen a.-'urn"tu.-klassens försök attt - efter givna förhålranden - förverkliga de idear,som är arbetarrörersens. sjär: sociariseringen ar- samhäIets produktions-

medel, äganderätten till jorden, det arbetando folt<ets tiilgång till andeli kulturens frukter nch iivsr'ärde. I{är, som alticr under historiens mäk_tiga uppgörelser, kan det vara tvivel om, huruvida de metocler, som a,n-I vändes för att nå måIet, är cre rätta, men inge' kan ,frtinkänna bolsjevis-men den idealitet och den höga s*driga kra,ft, som ensam kan rätt1:årdiga
och försvara cle anvånda 

'radlen. ör,årkrassen år alrticl slug, och kundeden väcka arbetarkrassernas, mänskrigt sett, naturriga avsk;,- {or anvär-dandet av fysiska maktmeilel i 
'en 

poritiska ocrr ekonomiska kampen,skullo myckct vara vunnet. Il.en arbetarklassen let ejler bordp i r-arjefall veta, att ånnu har inge' ge'omgripande ekonomisk o_uaivoirrg agtrum, utan att den part, son var bartbrytare för det nya, för uppnåencletav sina mål mäst använrra fysiskt vård. Fysiskt vård synes ör,:Jr huvudvara det enda mänskligheten har respekt för, där kampln gälrer ekono-
miska intressen - de djupaste och starkaste ay alia intressen.

vad som nu försiggår i Rysslan. är encrast ett upprepande ar- histo-rien. En ny samhällsklass, som kåmpar fldr sin frigöre1se med samma me-qlel, som överklassen använt ailtsedan den dag, åess herravälde grunil-
lacles, och som den komme. att anvånda, så ränge den existerar. proleta-
riatets cliktatur som nödvändig övergångsform är för mig en naturrig sak.
Jag "känner att den är uttryck för en vitla rrögre strävan och vida rätt-
färdigare visdom ån den, som prägrar den nuvaranrie diktaturen. Jag vet
'också, att det kan gä åtskilliga år, innan diktaturen finner sitt rätta läge,att övergångsåren kan bri hårda och o,behagriga, i svnnerhet när över-
klassen gör vad den kan för att bidraga härtiir, och ait socialisnen, även
efter clet diktaturen kommit till stånd, icke kan ge'omtöras på vare sig
20 eller 30 år. Men vad betycier det? Det är orsak til1 beky,mmer endastför dem, för vilka livet är pengar. !'ör oss, som är proretärer, finnes irr-
genting att frukta.

Proletariatets diktatur ih' det arbetande folkets herrar,älile över det
samhälle, som folket självt, och ingen annan, upprätthål1er. Utgör icke
det arbetande folket verklige' frertalet? Ja, så mycket mindre *t ai tio-
lres för minoritetens ihktatur.

så långt den danske högersociaristen. var fins den meclem av ]rr
'Brantings svenska socialpatriotiska parti som är sina socialistiska ideal
lika.trogen? och vågar träcra fram och öppet uttara cret? Nei, för detpartiet blir hela iless arbele samverkan rned borgarklassen och kamp mot
den sociala revolutionen - nitiskt oc,h servilt som ententeimperiariÅmens
mest nitiska ooh sefvila lakej aastår.
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. Rorgarparlamen{arismens lörtaEt
Lrriyses utmiiri<t ar. dc unciel scgerruset iirraugcrade ergr,lska rör,arv;r1r,'.
I riet just hitkomrra .irrruiiri-mars-nnmre.t av Socialist Reyi.e*
sliriv,er R;rrnsay l{acllorurlcl, socialistisk centermerr. en intressani; artikcl
um dor:ir r,rl. f)cl tur. I'ul'ckrr Ir;ur en lan.lig krmplnj. Dct r rr elt lönrr-
rnord s.ararc än e. strirl. r]et r.ar: .ldrig frågan om niigor sa.ning. llsf
hette inte: "Detta är orätt, clårlör att saken förhåIler sig så och-så...'"
utan: "Detta iir bols.ier.islt, detta är en kränkning, detta sätter en f1äck Påer hedor" o. s. v. 1'Ir J,loyd cieo.ges tal i carnberweli mot ,slutet ar. r rrl-
striclen stirr'-sorn ett minnesmårlie nr. väiljtrn till Liiga instinkter, av'rrl-
går' de,lilanratiori, lr- or.iir.cliga trnkar. ay -qimpel poleruik, a.r. fa skt kon.
stuter:inde och hets, det var en fullt värdig avslutning på hans arbete o.h
kriraktåristiskt för ha.s partis striclssått. l'I. upplyser^ att hans 

'.ttry.k,"mina tvska r'ånnc'r". bruknt nirlurligtvis om clerr trrska socialistvänstell"
kostade .horiorn ,hundrrtals röster. och i ett annat {all tappaclc en socitrlrs-
tisk kandiitat meil ett oantastligt {amiljeliv massor av röster tack vare cn
i-alIögn rrtt ran ,hö1le pir att skiljas. l,lccl såclana netocler vnr clet nri rrr-
Iigl att i detta parJarnent invarts fler män, mecl vilka en hederrig per-
sorr ej viil .htr 

'ågot at1 göra, än i något föregåcndc engelskt parlan.rt.
Bl. a. sitter där en he1 hop vapenfabrikanter o. rl. herrar. Mac.Donakr Le-
tonar emellerticl, att s:rmtidigt arbetarkrndiilatern:r fått en mvcket liiig
siffra (2.345,000 r-äljare) och at1 särskilt i rstiottland irrbetarrörelsens \.:1n-
ster themhurit vuckra segrar. llcn rlessa "häng-Kaisern-r.ai" ska,ll för-qtör,a
ir'llt vad de e'gelska soldater,ir dött för att skapa. och Europa skall ut-
lämnas åt militarism,. tvångsutskriv'ing och real<tion, åt håmnil, skräck
ocir r'åld. Nationernas ,förbund blir en nv hefig rllians tlv stirrka ma.kter,
sorn påtr-ingar clc sr-aga sin r.i1ja tills de kornrner ihop sig själva intrörrlcs,
or,-*r ill. cleme'reim komrner att -qkraita p.esiclcnt wilso' tillbak' tili
.\rnerika rtt funclcrir ör'er -qina svikna illusioner.

Det vackra och läsvärcla häfteJ innehåller f. ö. den å annat stålle i
ri-etta numrner återgivna, uppsatsen om Den ryska roma,nen och den nya
tirlen, artiklar om statsskultlerna, om indir-irlen och staten, en krigsen-
rkLare m. m.

Del nye Norrl
hel'er en n;r tirlskrift, som i dagarna utsiint sitt första nu,mmer. ,r'id-

sl<riften utgör' ett led i den också officiellt nu bodrivna skandinavistiska
strävån och står helt på borgerrigt kapitalistisk grunrr. Men den trelar
ej v-'lgär' ourgeoisins enkla s1'11 på den sociala re'olutionen utan visari behandlingen ar- bolsjer-isrrrc' en avsevårcl nykterhet. så fra håller
den i sin utlikespoliti-cka veckoöversikt, att "bolsjevismen är mera grunil-
fåstad i R;rssland iin'tigonsin; rlet är rnöjligt att ett samrnanbrott prot.-
ligt kan inträffa, men sannolikheten är tills virlare så liten att man icke
lian räknn metl den". och i en arti'keiserie Bolsjevismen av en käncl clarrsk
politisk skriftställare dr K. A. Wieth-Knudsen läser man följancle för att
rara lrån borgerligt hå11 rn-1'gks1 förnuftiga ord:



1919

IJet år intel tvivei om. ait. t. o. m. kloka mälniskor verkiigen ariser
bolsjevismen för rltt tillfä.iligib ooh ör'ergåencle socialt fenomen, sorn korn-
mer a,tt försvirrna, av sig självt så. snart massorna åter i ett irrs tid kun-
nat äta sig mätta på sin normala kost. Allt tletta år i gruntlen felaktigt
,rt:h röjer en så,dan okunnighei, en sådan farlig brist på förståelse av.
vad den moderna bolsjevismer li; och vill. att det är på hög tid att lå
utrett denna samhållsrörelses upprinnelse och väsen, så att man kan
riktigt bedöma dess betydelse och framtiilsutsikter.

Medverkande till allmånheteus ytliga och falska uppfattningar otn
bolsjevismen är sarntitligt alla de åpoliryfiska underrättelser, överdrifter
or:h dunrlru.nde lögner om ibolsjevismen oc,h dess skråckväIde, som ström-
mar in från Rysslanil sål'ål som 'från Tysklancl. Om Ryssland har det
alltid ljugits: under tsarismen :rr. bolsjeviker' och landsflyktiga revotrt-
tionärer, soEn ler-cle av trlt nedsvärta sitt fosterland i utlandets ögon, nu
uncler boisjevikstyret återigen av en del blanil ancien r6gimes ryska
emigranter, .som tar revansch genom att behantlla bolsjevikerna på samma

såi,tt, som om det bara vore en hop galningar och banditer. Det är rrrr-

turligtvis inte heller vår sak att försvara verkligt faktisktr terroristiskrr
gårningar, som ägt rum uuiler bolsjer-ismen, rnen dels är knappa.st en
(iontlel nv historierntr hårom sanna, rlels har tlessa.pöbelgrymheter och

oroligheter inte något direkt med bolsjevismen att görn. I yilken grrril
det nu också ljuges om bolsjevikerna i'ett så närliggande land som

Tyskland meal dess jämförelsevis låttöverskåtllign tillstånrl, visar tlen tyske
krigsministern. (höger-)socialisten Noskes heryktade ilekret av den 11

rra,rs ol. att varje spartakist etc.. som anträffades mecl vapen i hand,
skulle skjutas efter stäntlrätt på stä,liet. Ilenna dral<oniska bestärnmclse
var förorsakacl av en officiell (majoritets-socialistisk) r:rppr:rrt. enligt
vilken spartakisterna i kvarteret Lichterfelde (l3eriin) sliullc ha mörillt
150 poliser, som sänts ut emot dem, men så fiirsvtinn. Unrler loppet av
någnr dagar infann sig åter samtlign poliskonstaplar livslevalcle, så nrir
som på tre -- det hela var fri fantasi. skapail under upphetsningen rnel-
1a,n Tvsklands två rivaliserande socialistiska partier. Den kostatle till
{öljd av Noskes clekret åtskilliga rätt oskyldiga spartakister livet, inn:rn
iran. uppl.}rst om sakens rätta satrrnanhang, ilrog sitt clekret tillbakr. \Ien
så gott sorn helir den europeiska pressen är tiagligen full av rlen sortel,s
rnedileltrnrlerr, sorn vål fyller sin bestä,mmelse: att upphetsa en del rl
folket mot bolsjevismen, men dock helt förfelar målet, då ju folk s'rrr-
tictigt, meti rättn, säger, att en såilan gallirnatias dock inte har någon
Iramtid och därför lugnt kan ör'erlåtas åt sig sjålv. Men bolsjevism.en är
icke gallimati:rs i ilen meningen. Ilolsjevisrnen har en framtid, så eant

den kommer att avlösa den riuvarancle socialismen i alla europeiska lLrnd,

rroh rlen kan därför inte iiverlåtas åt sig själv.

När läste man så nyktra, och förnu;ftiga ord i hr Brantilgs Sot:ial-
Demokra,t?

)51:t
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