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- Du, Ritl. jag vet r-atl clet c1är "bolsjevism" betyder! Det år oss.

de menar. Bill! (Liberalor.)

Kapitaiismeu söut1lar 
- 

endast äkta sociaiism är i ståncl .rtt

sämla och ena till nvttio r'ärksamhet. Så sönclersprängc1, i sinr
fogar lossnarl iir värlclen, att* c1e ga,mla samhällsformerna mistaI
all kraft till återupp;byggar-rcle. I{atir-rnerna stå sprängda isär, seg-

rarna äro misstänksamrnå mot cle ,besegra,cle och sinsemeilan. Fol-
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kerr inom samhälle'a upprivtrs i partistricler, sorl alltfår nrycliet
skymma den enda ,beslutsnmma kamp, som borcle {ör.as.

alit cletta är krigets ver{< oc}r result,rt 
- 

urh hr.iget i oi'orcl-
ning var kapitalismens rrerh. Endast bra'driik stiger från cless
mäissani{e iiversteprä'st "patriotismens"'slaktaltareri. sår'äl i hriget
som i frec'ien har det kapitalistiska systemet Iämnat clet o'ecler-
läggliga beviset för si' tenilens att sii'dra och upplösa. I)ess or:.
ganisation: trusten, börsen betecknar blott e' trring gruirpsolidti-
ritet för förstöreise. I)ess a'tisociala kiaraktär framträcler ej rninst
i uppgörelserna efter hriget som ett mot k.ultur, väIstrincl och fol-
kens ly{t'ing direkt eller i'direkt fiientrligt elemerrt. \rac1 som 'arhistoriskt nöclvändigt och kanske tt tehn,islt, synpunkt ett fram-
steg före kriget, nämlige' den kapitalistisk:r energiens k,o'centra-
tion, synes nu ur stån'd att botia, revolna ur,h skaclorna tfter en l<a,-

tastrof, som kapitalismen ej förmti,clcle bemästra.

Frin a//rr länder h;;ru r i rru 
'orrt,r 1rr lrö,itl 1,r'o,1rrkti,,rr. ( t,.*'r'-

a]lt sjuriker pänningvärclet ar''brist på, varor, cl. rr. s. i11, [1jsf lrii
arbete inot skäiig lö', trots .att Liehoven gapa mecl r.irla uPpspiil-
racle käkar. Om clen kapitalmakt, sum nu har sirr ty.rrgclpunkt i
ententelii,nde särskilt Förenta stater.na 

-, 
icke l)rckas lrrin-

ga nlatio'ernas näringsliv upp 'r ile ma-quriska träsk, .tlär rlet
drunknat, så skårper cle' ytterligare förkastelseclomen ii'er sig
sjalv. r kriget hade clen att be'jsa att konkurrersen i cle'rnilitrirzr
formen vore lika oundviklig och niiclrränclig för mänsk)iglreten .dh
kulturen som ,ilen i ett halvtannat sekel påståtts 

'ara nijdviinclig orli
nyttig för ett sunt nationellt ekonomiskt lir-. Kan tlen icke nu be-
visa, att mecl centralmakternas neclerlag rrva och 'fruktbärancle ,fiir-
utsättningar skapats for ett {ritt och {i;rn,uftigt utbvte. {ör cti
rikare ekonomiskt 1iv mecl rikligare tillfloden till massor.a, dii
bryter clenna hapitaiism. tiven om clen hiinger rjver sin kala hjris;:i
clen yyigilsfe demokratiska peruk,,qteven över sig själv och av-
sliiiar sig s'om ett encla stort världsbeclrägeri.

Har hj:ilper intet plåster pii clc. tusen såren. Ho,oveLs lazarns-
smulor. som lämna-q mecl njr-rgg ha'cl, vitt'a om, att cle kapitalisti-
ska' kretsarna icke liunna höja sig till e. vicl, socinl sy'. ater hiir*
vi surret 1lrån clen egennl-ffio1 expioaterinuens och speliulationcis
tomb'o,1a\jr-r1. fngenstiiiies sli1,p1a1 .?en l,raltiga han.l, som lrehi)r,-
des {ör att btiia pänni'gens niakt i'u'cler samhällenas,och mra,ssor.-

nas behor'. Clemenceau. \\rilson. Llo;.61 [ieorge och cle tJ,ska stats-
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leclarrrri 
- 

aila iiro spå1. grur.g:,rnc1c }å de iiter liilvanrle biil.j,,1n,,
lav ett vilt anarliisht jobberi.

Si)nc1r'ingens arrcle b,or i cleirira rna.rotlörregim. i riikmolnen clter:
viirlcls.brau,clen. I)err tecknar sig i elclskrift på ticlcns llirnrameut.

Fiir rnassorna. för arbetarna 
- 

jorclens och {abrjkeruas 
- 

Lrlir:

det Ioljaktligcrr geritemot clet liapitnlistiska "återuppbl.'.qgandets"
rovllrsfnncl, gentemot {örsöken att snä,rja r,iirlclse'honomien in i ett,

samtliga n_ationers sliulclslaveri untler biirsm,agnatcrna, mecl iar
clag allt farl.igare n"tt uppshjuta,clen gluutlligt inr-ent,.ringcn a...'

samliillcna. Om hapitalismen tillåtes att åter hejdlost gripa ta.r i
masl<ineriets kuggar och hjul, så framr'äxa åter intressetvister r,r'

sarnrna natur och mecl likarta'cle verkniugar -qom förc år 1914, 1'ör-

tätancle sig slutligen till nya kapitalistisha lirig. Irör valje alh'lr-
ligt tänhancle iborcle clenna tiugens logih, detta h,otfulla perspehtiv
stii som er oemots,iigiig sanning efter all clen ingåenile analvs, soln
sökt intrirnga i viirltlskrigets orsaher. Om c1e,stå en n)rans till hit-
ger cller en n)rårns till vänster. borcle cloch åtminstone all"r iirlisrr
och djupare blicrhaurle socia,lister kunna erlas om, utt c.len lruvarande
situationen präglas av hapitalistkonsortiernas heta åtri ntt rkriir.,r

rnassrijrölserua oc1l liigga en iinnu fastarc gnrnd liir: sirr nakt äl
hittills.

Som arvtngale elter krigets gulascher står eu mnr-ocltirk.rlri-
talism lärclig och rustacl 

- 
icke att hc;ia proiluktionen. utan llas',-

nier bereclcl att hincLa orbetskla|ten,s sjiil.oorga,nis-al;i.on. {iir protluii-
tionslir-ets stegring. Alclrig ,har bank- oc'h biirskapitalet så full-
stiindigt riom nu i siirskilt segerherrartrns liinder bchärskat natio-
nerrlas trrbete, alilrig så hiinsl'nslöst blottrt sitt ijvermocliga arL-

språli att efter behag, efter reglerna för pro{itbiltlning 1lå ibestiim-

ma iivel orn ett folh ska]l tillitns att arbeta eller iclie arbeta. pr'.r-

rluccru elier icke pr,ocluccra. De lllesta s)tnas icke fullt 'bealita t,,'lr
r'2irclesiitt,r dettu, ocrhi\rcla r.acuum i. clet nuvarande tillstånilet, nlrn
väl liir:r-ånas och'{iirar.qzrs man ijver eiler gc'r uttrr.ch fit eu låtsnll
halm. orn arbetalegruliper stjlia. nedbringa arrbetsticlen 

- 
iclie l'iir-

att hiimm.l eller minska lrocl,uktionen. utan {tir att liigga err strl'1

oclr last grnncl liir en samh'iilLeli,g arbetsprcstation. r'arigenonr ar-

tretshralten, meclc'lel,ahtig i prociuktionen-c iuspektering och regle-

rirrq-. rter kr,rr llIlr rriiringigrotrrrnr rtplr lill ,'tlrvk:r-lrrirr3 i 1"rri-
tet rneci 'Lrchoven. Kapitalisternas iirigsanarki h'rr vrillat. att cle stortr

1-,r"oblemen på en gåug stiitn ihop, rtt iiteruppbl'gganclets llochik-
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tionspro'bleut itl;a l;att lösas utan en sarnti,ciig 1ösning ar. lii'e- och
arbet"stiilsfrå,gorna. sorri ej helier lä'gre kunna hållas istir.

r -qtortr sorn srn[i f.inclc,r borcle vär c]å alla vi, som icke fl).ta
överst på guirlströmrnen, stiiliri frågan så: Ha vi rängre rårr att
va1'a annat äu socialistcri' Ha vi råd ntt sliisa arbete och ticl pii nva
avsättni'gsbar'iiirer, på gainla cller nyra tulLskrankor? Ha vi ri.f,
i det r--i. c1e nrbetande. 'cle akti'a sarnhäilsmecllemmarne, s,om vilja
.skap'r nyttighe-ter, betraht, oss som'ation, ha r.i råd att rnecl en
c'c1ia clags lortsatt 1.tir'ålclracl sociar ocrr ckonornisk lagstiftning för-
clröjrr cle' behoven-* ii'I*1s tjll r-elk-q'r'het. sorn br5,ter fra'r med
.-stark trringtan ntt't1'r-11. cle g.llarcle tomrurn, s,om grina emot
nss 11r rnassornas pauporisrn'/

\tar clag bri'gar n1-tt b*'isrrraterial .ii'arrrle kapit.lisrnens
r'.auma'lit cllcl illvillisa trvsikt att liindra protluktionens inten-si-
liering genonr clriigliga arbet-cr.i Llhot.. \Iår "Soc jalstvrelse" kon_
statelar:. att förilyminEen sjuuhit urcler ]lörsta Lalr,året I91[) merl
e'clast 1[) p'rce'i;. c], r'. s. llrrir ltiT p.ocents liiirrll.ring till 15? 1x.o-
cents {rirch''in.q. (leriirst lir rlel ic,ke obe.karrte clr,J. Guilcharrl.
'som fiir ctt lral iir sellau iänrnrile -"ig ti rle högre statstjänarrias r.äg-
nar ör'cr cle lirrappa iir.r'ticl.i ner,na. Iiir.rlig att hugga necl på rrrlre_
tarri',r såson.Lsnli till .t'li ars'ariga llör r,len tröga plissii'l.ringe'.
"Det se' ut'i. slir:i'er ha.. "sorri..rt stora gr.ul)lla. a' rrår arbetar*
lrlass shulle tro, ,i1t Iiingar llrrrna iitas." (fuiucL,r1tl L,eIagrrr. Lrl11-
rl.r Iiir'. rl1 rlel .il rl, .i.i;r irr,lrrrlli- ,,'lr lrrrrrleislöre1rrq,,n- ,,r,lr Liir.-
sernils leclar:e rir-er lie1a r-iir.lden. scnr r.i.terst iiro an-qvariga {rir: ileri
liin.gsamnL:r ar.r,cr:klirrgerL ;r r rle urrlrl{iil krigseiionomjska lijrhåll,rn-
rle'ila. I .rpelitlatiurrssJ.{t,c hålla cle lroclulrtionen rno l klr.tu tr.glrrr
{tir att iclie litrlora siu rniiht ör-er.pr.ocluktion,och utb"yts. Fiir ciem
iir det en malitfu.riga gernternot sa,tntligu arbetarlilasser, onl isolcrade
Liinder -siiola öp],las eller jcire. T)e t,.rga 1'asta Då en Griiur,hlrds ma-
ning till sIar-samhct. merr clt,ras irrlrers_qe Iör. err Irocluktiol, buren
av lriejorrla och s iiilr, f i)rr.altrrnde arbetaremasror: 0Lrel'gi. iir- lilis
mec'l noll.

Meu r-atl sirall stiga f..am ur clet rul,arancle sviir,ancle tillstri'-
t1et. clär de reaktioniira liraftcrna attraheras tili E'tentelitipitralis-
rnens "natimsfiirtruncl". rlL1 en svag rlvärg i sirr irlt,ella. i.lel, men en
jiitte i sin renlitet som ett "clemorhrati-qkt" ulirhy'fsat rnalitfiirbuncl,
medan ma.csornas internati,onella _sell6[n1i1et fiarnlar efler ett last
uriclerlaE? Iracl -ciiall homma?
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Seclan cle sista imper.irrlistislir l)'etlssluten iuom kort tordt_. ha
"orrlnat" förhållanclena i Orienten. sedan på cir:r eller anilra vtigen
isoleringen kring R-r'ssiancls til1gångar och produhtivkra,fter tvin-
g.rts upplriira 

- 
c1å lrn vi att lij.kna med en nU, neclbrytande uiirlcls-

honlt.urrens. \rilka öilen gå clå r'i svensliar. ett litet. trots r'år ti1l,
fälligt gocla, r'a1uta ekonomiskt sr.agt folli till mittes? \ri betraktas
ute i c1e stora kapitalcentralerna som ctt koloniallancl 1ämp)igt för
l<apitalplncering ulgefär på samma siitt som ett en giing "pracific,:-
lat" Rv-qsland. Finlancl ger os-s en vjnli orn r-rr1 -qom fiirc-qtår. Fin-
lanrl och vi torc-le unc]ersiihas unt'ler, samml slnr.inlicl.

Å1ltför litet ha lianske cle sr-cnslia alJ-'etarlrartitrrru iignat siu
nppnriirli-<amhet åt .,,fua abjekticc ljr.sl-rctinEelser rnellan nationer-
r1a. Ett av de {ri återståcnde liinclerltr i Eurol)a. sorn iinnu hr,sr:r
Irlrb1'n*,,t. och "trappel-." Iå sina utmarher, shulle vi kunna löcl,r
ett tjugLrtal rniljoner miinriiskor. En så -ctor och rclatir.t bi;rc1ig ;'ta
-.om Slerg'e kan Eui'opa icke liinuia obruhail. I)en niilnrastc ticlen
vili kultir,er.a fiirst och friimst alla. europei.s/ia,ornrårlcrl. iliir eil

motorplog kan gå iiver jorrleir och ei1, lilailtvu'li bincla ett r.atten-
fal1. Svergc 'bljr ctt begiirligt Jancl.

Ailt stiirre lretvclelsc tolcic r-i iii'en,fii -.onr trausiiolarrd rirel-
lan r-iistern ocl'r ii-.tenr. AJ Lt pcliar silcdes hiin ]ri el koncr.ntration
av r'år levancle ritrtionella enelgi. Nöc'lr'änr'ligheten ar, en .sridr.ri sam-
ling gentem,ot ett jnvasjons- och penetrrtionskapital utifrån fri, r'i
icke {örtehir. \ri rlå-.te fairstå. rrrlt r,i shola arbeta iivr:n {iir Eulopa.
om r.i irr'{reter Iör Sverge. Men nrauingen ti1l koncentratiln i cletta
s)rfte lian tyvrirr tagas till intiigt ar. clet k'anda "patri,otiskr" gnt-
det. Mot cless f:rlskrr och ihåliga "enhet" rlriiga r.i cmellerticl clen

skarprste lrontlinje genoln rrtt f liirn jr clrhet och enighet merlels
p'ositivt ekonomiskt rarbete. mcclcls en h'etllig, beriitl.igad proclnh-

tionscxpansion irom r'åra landamiircn. Dettrtct. crLhet hunna r-i. en-

clast nå genom att saml,a, och u|}lvsa orn lart lrige irliil ll-rr tidcr
clet r,erkligt framåtblic'Lanc1e. clet lir.s- och arbetsclugliga i natio-
nen d. v. s. alkt inom arbetrare:vrirlden. som inse. att r-åra, klasstri-
ders nta:ktmril måste förverliligas och cj få skymmag n1' grumligt
gruppkiv. I)en proletri,riska en'lieten hos oss måste åter bli el stark
och lcr-anc1e känsIa och samtliga borgerliga partier åter behiimpas

merl clet lilara argurnerntet. att de stå l.rindrancle i viigeu fitr r-årt
r,-iilståuil. r'iirt ehorronriska rriixanile. fiir helx r å'- s1r-rlrrr o,-'[r stii]l-
ning i viirlden.
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\ri ha mecl \iar tlag iikacl anletluing att hlar.göra för os-. clessa
iörutsättnirrgar {ilr franrticlen 

- 
iive. mecl tanke på clen -qmä,rt-

sarnma iiris, som arbetiirlilasserna, och ar:betareprartierna ute i ile
andr:i lii"nilerrra ll. n. gen.rngå. De stå gentemot en bourgeoisi. som
t. o. m. nror r'eclr,ctet .ch rov{ågels'aket iirr los c,s-.{ aktar pri alla
k.lr.r'ningss).mptom i irrbetarleclen.

Hulu flörklarir cles-ra sy.m|tom? Givcs en ekonomisk gruucl i
en rliflcrerntiering il\r rnassornas Ievnadsstandzrrd? Trigger bakom
siinclring'en i Lög-er och r-iinster en djupare orsak? Itrn utskiftlilg
av rna-csoln11. skickligt arrviintl av fienclerna. i clet vissa arbetarla-
g'crs stiillning liilrbiittras så att c1e irrgivas ett bedriigligt, egoistiskt
hoirp.m clelahtig-het i socinl ocl rrolitisk maht til1 förlitlng ftjr cle
ör.riga och slutligcrr är.en 1ör clcrn sialva? Av en c1;rlik si)ndring
hal bourg'eoisien' just uu clet stör.sta intresse. Så ni)rcket rner som
den i sitt åter belliistaclc trustviiscr iigel ett reclshap av frulitans-
viiril str-llia c.ch arJietanclc meil cn precisiurr, som krio.årer enclrrst
.s1''as ha stcgrat. Sitt uncler kri.g'et vicigacle vä1c1e vilia storbor-
garne {iirliinsa ge}lom att ftirlarna lnas,sor[1as eniglietsvilja och
intressosolidariiet. -I)el s,ocialclemolirati alltså, som i blinclhet eller
av bertihnins iir Jrehriilplig att utmtjnstra och forfi;lja cle klas,s-
karnpsraclihala clementen, är iche ;blott politiskt, Lrtan är,en socialt
reaktiorriil ocli i clju1,rre rneniug r,er 11at,ione1li reaktionär. l)cn
hjiiillcr en {iencle. som i gruntl or,h botten icke 1ärrgre iir c1e-c,,{ lierclc,
att uppspiirii och binrla ett pålit1igt 1rroletririskt un'al fijr ,,lortsatt
siinclring' och svaghet.

Och liliviil: nu mer iin någolsin bclöva vi strir1en frir dcn
stora. ft'ulitblingande lerhligt nationella och }ro1etäriska enhetcn.
.\*tr tnirr,lr, jirr rrirgtrnrilr nr:r lu:rn lr'-.nl lill sir.errrii.ler om fiilso-
uirrE oclr h'irrmoni. om att "liilia lirigcts rsår.". cn {rai"q. -*cm,i bor-
g'arårr.nrn enrla-.t bt'tvcler" I;lilin c.le i)1t1tna siircu, sr. igen rlem ltir att
.-qLippa l'rål grunrlen bota inviirtes den sjuha -rarnhrillskroppen.
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LUZERN OCH ANDRA INTER-
Av TURE NERMANNATIONALEN

Socialpatrioternas oo,h sociali-"tcentems {örsök att samla ihop
clen gam1a, av krigets stormar och leclarnas förräc1eri sp,olier,acle
anclra rnter'atio'alen hacle föga framgång i Bern i vintras, se-
da' cle-.s har spillrorna ännu rner smä1t ihop, i det partier som
lielii norska socialclemokratin och lrrranlirikes vänstersocialister kring
Loriot clragrt sej för sällskapet och helt slutit opp kring clen trodje,
den komm*nistiska, hancllingens rnternational. Bern besröt emel-
lertid att frortsätta och s.m cless ättling har i första härften av au-
gusti en nf internationell konferens hålljts i IL:uzetn.

IDeliagare.

(Jm Bcr' r-a' ett s. k. r'rnpp:Lrlame't. b,j.hottat a' cle stora
anbetancle -"ocialistlartiernzr i R1-sslancl. Italien, T),sklancls sparta_
kister o. s. v.. sri'aL LLrzerir rlet ä'rrrer. Här fa's a'den gamla
rnternati,nalens stora ,partier mecl: Englancl (ovisst vilka partier.
ombr,cl för högern Henclerson. för centern l\flacDonalcl). rrranhrike
(partiets centersinnacle ,majoritet mecl Longuet, Cachin, Mistral m.
{1. samt cless höger mecl Renauclel), 'I'J'sklancl (högersocialisterna
mecl \Yel1s. Molke'buhr. Bern-qtein." cle oavhängiga rnecl crispie*
och Hillercline). Tr.sli-0sterrjke (Acller). Från Rysslancl fans
ombucl för s.cialrer-olutionärer och mensjeviker (blancl c1e scnare
Axeirocl). Från 'de smärre ar- rle forna länclerna mötte opp för
Hoiland: högersocialistelna Troelstra. och lrliegen, Belgien: högcr-
sot,ialisterna \tanclervelcle och cle Broucköre, I)anmark: högersocia-
listen l}orgbjerg. Bnlgarien: c1:o Markoff. Svärge: d:o Engberg.
Rästen ttj,orcles ar. ett par italienare {riin de ur ,clet officiella tapp-
ra socialistpartiet uteslutna reformisterna 

- 
Friedrich Adler protes-

teracle också m,ot clet "s1ag i ,ansiktet" som niirvaron av clessa ftjr-
rii,diska chauvinister ritjorcle på en socialistkonferens 

- 
ooh iör

ör'rigt mer eller minilre ,okänila ombuil för mer elier mindre na-
tionalistiska "ar;ltetar"-partier från clet otal nIa småstater, med
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vars inbördes tämligen bulier.samma "nationer'as {ria lir," clerr cle-
mokratiska ententen vålsignat oss:, flkraina, Tieckoslovakicn, G.c-
'orgien (representant Tseretelli, erligt Yorrvärts clensamme, s,orn \:ar
Kerenskis inrikesminister och i blocl slog netL bolsje'ikeriras juli-
up.pror 1917, cleltog i de' misslyckacle ofl{ensiven och seclan iiycr-
rir. för arbetarnas revolution till Georgien). Palesti'a. armenien,
Litauen, Lettland. Estlancl, Bulgarien (hiigers,ocialist,ernia, r,änsl
tern där liksom hela Balkans övriga socialistiska riirerse står med
i den ko.mmunistiska Internatio'a1en), Polen och Äzerbaiclian, vil-
l<et namn sha betyda. I(aukasien.

Som synes en något brokig ,samiing omb,url fcir ,clet internatio-
nella proletariatetl Den sannerligen ej extremt rer"olutionäre Mac
Do'nalcl kuncle också mecl rätta i sin artikei i Labour Leacler om
Lrzern karakt,ärisera församlingen så att: "clen stora tilh,äxten av
små nationer ,och i Paris levanrle emigranter har åsta,clkommit en
situation, i vilken antalet omb,ucl som i r'ärklig{reten inte represen-
tenar någon riktig socialistorganisation är så stort. att cle ka' be-
lrärska rös1 ma.loriteten". Faktiskl jorde 11c ile1, som senare ska rj-
sas, också. Magister Engberg e1ler han i sällskap mecl Palestinas
omb,ud tychs ha. kunnat r.äga opp a.lla cle trrsha oar'hängigas mil-
jonmassorl Demokratil

Luzern-honlereD sens frågor.

r{onf ere'scns t'ii stora frågor vat: In,tet'vutti,ottar,etts stadyl*r,
som man betecknanclc nog nu se'sej'ödsa:hLac1 motlärnisera orD se-
clan ,cle, s.m \rliegen påvisacleq vacl .beträ{far cle 'llmän'a miilens
formulering varit cl,esamma ra,lltifrån 1896 i Loncloir 

- 
ett kvarts-

sekel av kapitalismens oerhörilaste utveckling ,och befästandel 
-,och för ,ilet a'clra clet rrlltniiytnn politishct läget. I b,agge tlessa frå-

gor avfattacles resol'utioner, som for all clel säger en hel ilel vachra
saker men som me,il Palestinas ,och cle anrlra -.målänc-lernas röstör,er,
vikt antogs i c1e ilärvarancle socialpatrioterlas lörsiktiga, kön1ösa,
för borgarregeringarna allcleIes,o{arliga for.muleringar, medan r,ä,n-
stern (eller r:ätta.re den socialistiska. centcrn). meri fran,ska majori-
teten och c1e ty-sftn oavhiingiga som pelari:. 1ec1 nederlag.* Så mycket

* Vi.d voteringen om resolution angri,entle den
tua,tionen var upp'delningen följande: för r'ån,ster
'ding fra.mlagrla försla,g r'östa,ile franska najorileten.

allmånna politi,ska si-
n s av Longuet-Ifilfer-
ile tysli:r oarhängiga,
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saile emellertid ilessa antirg'. resorutioner. att mecr dem är utdöm-cla som rent k'ntrarev.lutioniira orgån s,om Bra'ting-Hanss,ors
Social-lJemo*r*ten. fc;r så vitt deri o1 .i..:i,rg*,' om och 

"ru"r.#äi_minstone i ord mot ententckalritalet.
rltom clerssa 1r'å stora frågor berra'cii,ac,le man ,och utfriirriatre re-

'solutiorer i en rari smärre. så stotl flera rrntio'aristiska i'tr.esserrlrarn och J.rka,cle Iå'atio'ellt er.kiirurancle.. 11.. clock mi'crre nu ä'i Bcrn. lionfer.ensen ).rhncle er-aliucring ar. cle tlrsiiiq truirperna iLitar-ie' och Letflancr. .ttaracle sej till riirmå" ]i;..i;.;ra"r,""0.,
lt :r11" 

ri'n* i få.g'enskap 
'inrarre 

11/, rniirion s,olclater, av viiliaTvskl''r'ri 
'ar 

i fienclera'd g00.000 ,rch R1'ssta'd över 800.000.lran protesternde nrot juclepogr:ornerila i cl. .cku,eracle crelar'a a'Litauen och uk'aina. Mair {örn'a,cre besrulet ;;.; .i"it.u,r"
missiorr ti11 sovjet-R),ss1'.rnr1 

- rr;rrno4rige' Jiommer rlarl llrl s,rlr1föi'ra gången ntt rstirlatigande 
'öja sej med ente'tc-regeriirga'ras

llilssviigran! Man proteste'acle mot entc'tekapitalets r.åiri -o1 Urr_gerlr-q'arbetarr-iilile o.h mot i'ter.r-e'tionen i Rys-.rancr. crär t. o. m.flanslio htiger-rocialiste' Re'auc1el ,håftigt arigrel) sin 
- naturligt-

r-i-. alltiärut ar- Branting uncler-qtijdcla _l Cl*-orr.eau_rqgering. LIrtlcn antagra res.lutiurrer rnrt e'terrte's R1-ss1a'r,rs-potitik rit;r.t,jii,uar an ftijras några lrr-ler:
"Gcrlci]}t tIuppsärItinirrgal ulo1. lir-sslatri[ r-riltliiör. 11e rt]iiel.irtle legeri]l-garna öppet och tvdligt lysJ<a f ollir:ts sjiilr-ltestämrlorra"rlati. 

''_ 
Jet arInternatiolalens plikt att försr.artr tlet rvska ploletariatet. .u_ 

".alor" 
Alt.riist *tträr'dn liiriserisr'errs och puugå.r.ur,i*;;; ;-d;;,,r.r"r."r" o."",Lilnr'll rrr lnirsr e rirrr ,ro ri;r1,i1s1isri;kir orrrerrrn.sljrrolnrs r-urtr ga ör.or.se.i. Kon{c.r'c'nsctr pr.otcstc.rar rrrjrt rlcl ruilitiira och litransiella jiiip. somerrtc.ntc-makternil ge1. hontrarcvolutionen _

hriirandct ar. blockacic,r - - ocri riik'ar. ,.,r;.1lii::::lJ',"]|::.J,1ä.i,1:t:att dc ska kla'göra ocrr metr l1r.,rcrlcl ]rer.al4,a fötjdernr trr- en,qiicla'hr'rndling: den uppf orclr'r' Irrter'ati.'aic's g.uppcr att tr.i'g:r de arlie_
'atle 'cgering'r'a *tt ch'u sina trupper tilrbakg ur ny-sslanrl och ej Iä''asin iiilli iit rtrrgon l,eitliti,)1rii1. lrulitik, r\.\,ird slag 4c,' \.'rt rlrii _,,

Hiii: ser *lltsii sr-e*sk,r hiigersociarismc' si' enkla p1ikt. rreuilla b':clrar- nii* sej. ofir Tral' tror,att rr.rr parmstier'a, R'crö, och

c'gelska värrstern (lla_cDonartl). Troerstra (rlorurirr). tle ryska sociar'e-r-oluti'nåla. letten ocri 'r')rs]r-ö.terrir<e: fiir h.t g 
".,,o 

s försrag engerska hö-gcr' (lJenrlerso.). frarrsku mino'iteten. *lerr s'e'skc och .den bulgariski:
'qocialprtriote.n. ryska rncrrsje'iker.a, fieorgie.. Ukrai'a. Darrmark. ljst-land. hottiinrla.err viicge. ocrr rlc *r 

'urtiir "r".r;i;;;';;,;;;-;; ."n,.iur_tlrit rr v i tr is l ern;r.
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TLorsso''eftcr s'ir. rnter'ationnls bcslut rr* -"ka upphöra att i s'en-
sha statens ,stltre gå, entente-liapitalets ii1Jel4len och exernpeir.is
återkirr-ta föröi'delserna mecl clet Rr.ssianr'I. som deras egna tt i
Iruzern rnanat till solidaritet nied! och låt oss lrir al1 del inte
viinta niigori ilstärnm:rn11e proDnglLld, tör clenla resolution Irån
irr Blanting eller ens hr Engllergl

Riklningarna.

Mer liaraktiiristi-qlit äu att söira -qtuclera cle rarittrgua resoi.-
tiouernas Letl'dclse och liör:måga att 

't1ösa 
ahtior är det att ta eri

ii'erbii<r'li i)r'er c1e r-iktningar som lans mecl i L,uzer'och cleras i.-
börcles stvr'lia sarnt olika om,cliime om konf,erelseri.

Att Lrt;rjn nrecl reahtioncn, cle riktiga socialp'htriotu'na rneil
err,,r lotcl elier bägge hos sina liapitalististrra regeringar. I)iir. r'er
engeJsmairneu Helclerson. clen sociahratriotiske I. cl. rninistern. sour
typiskt nog inte fijrstår ett ortl t}'ska. c1ii,r var gamle Axellocl, sonr
fortsntte mecl sin:r monomanir antibol"qjevilr-utjutelser och klandra-
c1e Internationalens rtinster (:) fOr att ha svikit sin plikt uncler
krig-"fr1s11 (rneilan hans egen son kommunisteu fiirsmähtar i clet
"clemokratislia" Bir jern-" tukthu-* f rir cleltagancle i cless strirtaclc
råc1-sregslilg;. l)iil var beigierna \ranclerr,clcle. lrinistem sorr er]-
sriln ar- alia socitlister rar-it metl om skammel att siitta sitt naruu
uncler l'ersaiiles-r,rildets tlokument. och hans a.cljutant ,cle Brouc,ki-
re. -q.orn olelade ermot proletariatcts c'lilitatur ocir bols.levisnren. I)iir
var slut)igen svcrtsliel Arthur Engberg'. av sirra r'änneL i Yoi-
rvärts utmiirlit titu.lera,cl "Brantings blonclc ungclomlige repre-
seltant" (t) och r-ars hur.uclanfijrande hiir rnå citcras efter Frei-
heit-r 1clle111t. inte fiir r-år Hei-ringe-Dernosthenes' betvdel.e," "hull
ttt:trt soln prur- på hur hr. I3rantings -rpeciella orn'bucl blarneracle sitt
lrarti meil att {atta posto sorn en stånclalitig ternr-solclat ailra liin(st
till höger r,ir1 Clerrnenceau"c f(;tter:

"I!ug1:erg (Sr.iilge): \{an har hittills alltid här b:rrr talat emot fred-q-
förciraget i \-ersaillcs. men lnan glömner att genom clettl förclrag är1tli-
ger fr,öct ti1l cn n-v intcrnationcll stat har lagts. I)ctt:r fran-rsteg bör r.i
ittte rrntlerskatta. Hiiferdirrg sat1e. att Internationalen rnåste upphör'a rnccl
ltt ,bala rlemonstlera och i stället ör'crgir ti11 lktiorrer. 1\len hur shn lr-
ternirtionalen kiurna uppta ell gellensttm aktion? Vi 1år inte inbillr oss.
att förutsåttninsarna för en internationell aktion ti11 gcnorn{ör:ancle av
soclirlisnlon i r.t1 qivt't ögnrrlrli, la rodlrr ;i r Iiir Inrrlle:r. -\;rliorrernl ii r iirr-
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rru .1lt{iir oliktr si's errreiriru. Ilä',ed r.ilr jag irLte för.rrcr<a. att Irrtcru;_r_tio'.rle. ka' tjii'a so' o.si:rrrisatiorr iör a.r, 
"r."r"r"tl",,il"'"rrli,,ir,"*"",

I)ct är också mln .bcstiirrrrlit uplrlrrttrrils. att clet nu gtillor: att intornatio-trellt rrr'rrlr lirrrrl'o11 [ör' rrlr e1iil r;r l',rrklörhur,,lol rö,.-.rri,,,''.;;,";;." ,;,:,,i;;;ka'rp mirste emererticl i rrärnsti-r 
'rmrnet för.as .irtionett. Lilia sturrilso.r r'itt jår.t. urrrler.krigct r.ar ]r.s cle o:i'l.r:ingigtr, frukar jaf ,r,, a.rr.pa.ti nu försrösar crt-' morarisk* r<rafter cret 

'unnit rucre. kriget. Enlig.tmi' åsikt 
'i's 

rlet .. bara c* e.rl* rnöjlig poritiri. som bestt'r dåri uttntatt sanrlar 'alla frrrlnsteg^selerncrnt emot cle leaktio'äril elcrnente.. !.ör,mej fi's cle.eaktionära clcrrcrrte* i'tc birra i,cle bo'gerriga par.tio'riruta. oc.l<sir i arbetirriilasscrr sjä1r'. Det är ara clessa c.ren Ät. som virli.Iörl p''letali.tets rriritatur' uta. rrtt s1.ir pir trnrn,,r,.,,rt,* gr,.rr,r. tr. r-. s.frarrilör allt anhängarrril ir\' borsjevisnre.. b"*.u. l.,ekär''ar: :ug.i,ri'.urr.-löst' (!) Socialisrrr ;ir pfvgckring. nerrra Lrt'c'ckling l.o,i 
".rlrst iiga.rr'pri. rlcnioJ<r'i.rtins rlnlk_" (Irreihc.it 16 aug. 1919. norg.onupplagt.rn.)

Ilngbelgs stolta tal r iir,lite nu ingen större uppmjirk_samhet.
etrr'l;r-tt garule ?r.oeistra må-sig hsll kort basa av tlerr socialpatrioti_
sjre storsliriivlalr,n. rneu ilenne-q l,ttrancle iir sannerligen karaktairis_
tislrt ltir ireln det Briirtirgsk. 

'artict 
ociri cless poiitik. numer jt

helt srlicla'isht r'erl g,rmla r.ternationale's ,, iist brottsriga:
Schciclcmanns och Noslres!

Här'elter'iErrL .r',r rrnr d. tr'"rr" soc,ialpatrioterr.s upptrii-
tla.cle }å L*zerr-liorlc'e'seu r .B.r'steirr rasac,le m,t liommu*is-
mer. s'rr fi)r honor. l-raru r,,r.e' r]\: BiLk*nisrn. oah a'grel c1e t1._
ska strejlicr'a I [iarnle Mol]ic''brrhr cie,tlamer.atle om 

^tt h'vuclsa-
he' yore e.i forrn'1c.i'garrii rrta'rnter'atio'alens enigrret (orn
v'.rci'f ). \\Iclls 1;r:rtar.1e r.itt ocrr brett om Iiornöcleri och beiedcre s,:j
i sitt fiirdörrL.nile ar. strejlier'a o. s. \'.'er -qoln ornbuc.r fair e'banli-
rutt t'sli liorg.rregrri'g rirr som kr.ssriamps-socialisti,sk represer-
ta't. Han shiitte sc,i recla'iilr riet 1-ttre så klumpigt och tarr.tigt,
att. dri']'a'nc'r1 si. acl,ir-rt.'t Schirfl sliriin^de r'ot crispiells.rr_
grcr)p l)å No,slis-l.,1,,11.r,iilclet. lrairshe socialpatrioten (,lr'mbach
tillroDacle hri*orir: "Piirtivii,. \\rers. 

'i iir cl'nr. me. clet :beriittigar
er inte att oc'lrså \.ärl E1.61, 1"

Sjiilr.rr tlen boreerligt-,'deurolilrrtisl<;i,, l];rsler. Nutionirl-Zr.ittLlg-c
korreslroncle-,nt ger en föga slriclirrrncle lriltl ar- hr, l\:c11s, slm lijll ,,ett
rlcl'is lörfärrrrrle torftigt 1.a1". "a'betar rnerl en .'tlerofficers r.östresur.-ser ocir -qtår pir rrirgefär'rnots'ara'cle anclrigir'i'ir". "\\i.. rerla. iii''rrt
vålsig.r11 

'ret[ e' 
'ågot kole'isli .nsiktsfärs. so. (urr,1cr. cr.ii;i;.r,. ,,,,grcpl.r på scleidernänne') hesir me 11a'rop merl kalkonrott huid. r\Iu'

liörstir' inte ett o.d rlär'ar'. ba'r att \\'clls iir- .r.sinnig. \1-:s sek'etcrirre.
on ilrq l.rlek lrl Schilf. unrlerstöiljer sil t_-]refs b,ölnrrtie.,,
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Detta om hi;gern i Luzer' ocii specielrt c1e tyska högersocia-
listerna, s.m befa'n sej i sådan rn't'incl och upprösning att cie t.
o. m. röstade på två resolutioner på en gång mcn s.m mecl tle sm:i
nationerna behiirskac'le situati,o'en i -qt. f. att, som sej bort. helt en-
kelt bli u1s1,arka'Iel

Konlerensens'iirrster utjoriles a' cleii i'ternationella socialis-
tiska center'. Där'ar de le,chandc': Frieiirich acller. som .u t)rcks
ha sackat baklä'ges och'räst pratacle om att vi är ara synclare,
merr ville möta b,lsje'ismen merl skiil. ej våtrrl, och viire fören-r
anclrer c.,ch tre'clje rnternationalerna. rriclare engelsmanr:ren MacDo-
nalcl, cn välvillig mer -\vag mAr a\i Haases t1'p, clen något krafti-
gare {ransrranrerr T,onguet. r}umera partirnajoriteteirs leclare. en
-qrnula mer srtrnpati-ch rnrlt 'kommu'ismerr. samt cle tr.å t)rska oav-
liringiga, Hilfcrciing och Crispier, som biigge likt sitt parti iir. pti
god r.äg till Mo-"kva ncb Läggr höll starka ian:föranilen för ilen 1,rro-
letära ililitaturen. De 'ar Luze'rs yttersta r,änster och lo'ade att
ei starrna i andra rnternationalen orn clcnna cj kastar ut c1.: fiirrä-
tliska scheiclemänncn. Crispien faun clet vara llog 11s61 fp;3ss1 

-"r'iirclsrer.c.rl*tione' står på clagorilningeri" I Hilfelcling här'clade.
att kri-qen jnom Tnterrrationalen kan här,as först niir cle s,ociaiisti-
ska irartierna tar initizrtir.ct til1 kamp {ör clen po)itisha rnaktens er-
övring och cj mer bara haltar efter c1e revolutioniira hiincllelserna.
"Internationahsmens tarke hrl vururit mark så m),chet rner seclan
de demofratiska illusiorrerna blir.it {rillstiincliEt och grunrlligt för-
siörda."

Resullalet.

Truzern-konllclensens 1;etlc.lelse får rnan tämligen hlar, um
man ar'lr-ssnar cle clliri delttigaurle parterras egrla omilijrnen. Det
iir ett rtmiirkt betvg socialpatrioten Renaurlel gav sin Intcrnatio_
nal uncler {iirhancllingarnas gång. riå han liastslog cless v,anmakt
"ehuru rlet i sjäiva viirket aklrig {unuits en mera rer.olutioniir si-
tuation". \ron'iirts kornmenteral Luzern mcil att houstratera "tie,r
intern:rtionella soc'ialismens vanmirkt gentemot ilen segrande en-
tente-imperialismen" och finner i honLercnsen "en irel mängc1 av
halvheter och ouppriktighc'ter som till sist förla,mar fnternationa-
lens aktionskraft och lecler clårtill att,'ehuru rlet i siä.iva värket al-
clrig funnits en mera revolutioniir situation'. också alclrig de kontra-
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:':voiutTnäxa 
krarte'r,a i *iuroira yarit så mäktiga och oförsr(älrr.rasorn nu :

."llarr konPromisslr ihop resolutioner, so.tn ska tillfretlsstålla allaoch i själ'. r'årket inte tillite.dsstärler .ågon, man skapar utåt gc'orrrenhä11igt antaEna harvireter en sr<enrrar enhällighet, som icke fins ocriicke 'kan fi'nas därJör att principictn motsätt'ingar råder, och sr*trc-snltalol tir i.rL ilre söndorslit,.nhet, som o.e

"""-.r.t 
- 

".ir;i[;;;il;i,'ji:'1'.lil,'*",1. 
*"' sej utrlYck i lntenr ati'nnrens

Filga gladare touer j*crer {rån cre i Luze'r ;rresegracle cur}ter_männen' lrac Donarcr stiger sej inte vara radcr för cre'irecrje rnter-nationalen. sorn b'ara:ir en tillfärfig,rotlös srrapel-re ar., en revoruti,-
'är situatioll' "nren jag 1'rurrtal delittra motsåitt'ingarna i'om crenanclra rnter'atioir:rre' sjäh,". och h.n befarar, att clet r,ärsta än_nu iiterstår. Han upprätthålier emellerticl alltjtmt hoppet om atr,'ortierrr skr krrrrrre rär]rlc rlrrL grmlr IrLtern r{i.,,ut"n,'rn.årl, 

"0i".
Ir;rrr. riitr Snow.,l"n i :tmmc,,,,*,nor,,, i,,,t,or,l'"il,..rf"r'?n,r :l:fskri'er helt miss11-'t. att Luzer'-rionrerr:'sens,,fiörh,ancriingar harrrrkerr r ri.i1 r i,lrr,, jrrr.nrnrriska r.lluL, r irlrre rrltl,g,,::.- E,,'lf "f .,tli\:]a ticlDingrr hos rle tJ,ska ,oar'hängiga til mil.nlicla 

-och 
vill1\'rlligo^ rrl ri'il.rr g;rrnl;r fir1,.1.11,1ti,,i,,., 1,.,,. (,r,isi,iort ri1'o;".ökor,,ili

rrrr i .irrr liIilr,r.,rl;rrpr. i Fi.,,ilr,,it ,,r,11 
.[,"i117ig"r'f 

rif,"r";,rr* ,.0,,,,h*möret o,'e i c1c' {ii;r'iroli'riing'e' at1 
'lJta *.-* - f eul*?. t.rr-r*rri 1920 

- 
få ii'er\-ikt 

'ör 
sitt lrarii o.t, iir,rri." _"j;;i;;;."

Vacl iir då att r-änta a,.- rlcs_qa fortsrLtta fijrsiih ait blii-qa lir_ irlen gar.ia r'ter.ationnle.? net .beror ,å, clels ile' ailmii''. r,iirds-silrrrliorr. tr. rlpls ;rrrlrrlol rlr,l{;1-;1,,,1. .,n,,,,rrir,,",. ,,;f ;;;;;.; tLirrgcr,på nästn ko'Iercn-q' Fnlier RyssJa'r1. sir frir *.,rr "ri tr.,ru,".. 
"r1en tillfiälligt segr:ani1e viirci-qrealition ska opplialla emot _*ej t,å Llarrkommunistisli gruncl ailn iirlig,r sccialisti-*ka lilafter. iiven cle rnt,rmoclerata. frir -"å vitt ej c'alrmän .repression kastar center'i iir..marna på e. clti, i orcr radik'ariseracl socialpatriotism. Det är varsri-ligt att slå. Står -*ej riterigeri 11,.u-ss1aric1. clå r.in'er ochsri c1e' ko'rmu'istiska Tuter'^tionalerr irrracl stl,rkn ocrr torcre -.a ,ut.r.r,.rsamia lill -q{-'j äyen cre i så larl hlart rer-,rutio'eracle t1.slia oavhii'.giga. 

c

r 
'iirv:rrancle ögon'b1icli rir emellerticl så :n,-cket re.a' tyclii.qt.att socialpatriotisinen -- trot-q sina r.oteringssegrar -.- är Lrr s,e-lel i rlen arrrlra Irrte'rrntinrrrrcrr. De gamra i",t.r-nu"r," t,ri^." rri,icler'elcle reste [råri konferensen 

".,1un i aor. rr,;r;..r,.-gr",rii"*..n-
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garie sej altlrig clit. Han -"tiir. ju llunrcra lLingt elter t. o. rn. c1u 1;,._

sh.r scheiclenriiuilen. som ritminstorre i orrl uppriitthåller social ise-
ringslirar-ct,t'h liamDe' mot e'terte-imlerialisme.. Så pass Iar
dock alltså r'iircl-rliiget raclikaliserat iiven clen .qamla Lltel,nati,rua-
le'. att sociallratriotisme, faktisht spe1a1. 't si' roll, oc'luglig ,.om
rlen iir att ens räc1cla cleu gamla resolutionsinternati,onalen. IIel i
stiillc-t samlal scj mcdr-cl.et clcu socialistisl,a centern 

- 
Lonqtet,

lfacrlonalcl. Iraase 
- 

för att ta. lecllingcrr: tilr cleu gr,irnla. rnter-
tiatir)nalel-c återulrp4rvggande pa uågot laclikaliseracl grund r-nel
fortfarntrcle l'itr hiins).nsfullt parlarnerrt,rr:islit upltriiclancle och merl
tycuig 'rlcl ernot hancllingerrs rirtcr'atioral iMosk'n. rngen be-
hr'iver misstiinlia Luzelir-kouferorsrn Iijl bolsjcvi-"m. fa,stsltir Iror-
rviirts. och Mar:I)ona1cl liorrstaterar: "Hela clen anclra Irrternrrtio-
rtalen är allibolsier,istisk. lJen iir i sjäh.a viirket rlet encla viir-h-
liga båh'iirkct emot bols,ier-is'e'. 1lrårsett r'ilitärn åtgiircler."

Iimellerticl iir clenna celleL slllittracl. iir.err clen. fnom rle tr.slia
'oavhiingie.r I'ins er mrtcket stor del. lia.nslie maj.ritet, lliir Moskia.
I)e tvrl oar-hiingign .ombuclen Crisliien och Hilferrling ti,.ckte-* --
lil<som lör iir.rigt lr'rieclrich Adler fl'rin (rstrrr.iho 

- 
rilja srmiir-

bc'te mellau cle levalrle le:trLuir uv rntllu rnternation,:rlcn oc.h clen
tredjc. I)c ville ,clet tr',cllioen iilljgt ocir t),skanra använcle hlirt re-
volutioniira ord. Ja. iiverr clen fr.rnslia rnajoriteten t1'r,[. vara 1rå

viig till klarhet, tack r,are Clemelccaus realitioniira liilcle. "{)m
vi i franska majoliteten", fiirklar:acle Frossarcl. "shulle tvingirs att
r,-iilja rrellan Noske och Lenin, så r'akle vi Leniir."

Ja, så lig'gcr lanclet. Fråu clen tr.eclie Internationalens sicla
lins r.äl ing.r hincler för samarbete mccl cle bi'ista, rle viirliligt rg,o-
lutioniira hrallterna lrirr deu uurlrtr. nfen liirst rniiste ur r'len ganltr
Irrlertrirl i.ltrt l.ll lriirrslttsliisl ulsliilrs ir]l;r l'iirrjirlrrre: s,.lrcirlem,irrrr.
socialistmilistrania och primaclonnorllil Blalting. TTenclersol. I'an-
clervclcle. Thornas o.,c. \:. Fiilst rnåste de'suncla kr:al'ternn {'rån
Luz€rn göra sitt val mell;tl N, ,she rrt:h Lenin. I)e beltijver rrog
l'örrestcn inte viinta alltllir liingc. Kapitalismen irommrr sjiil r'

sttara-qt rrtt siir,ia lr;r att de s1.ril1s irrLiir avgörat.rlct. Och då tle r,ä.1

krrairpast liair Ioppas att 1rå rer.oiutionär ,ba..i-. liunna ör'crta .leu
trnclra Intbrnationalen. -.il hiir cle ltaru. en r-iig att gå. rlen viig som

a1lt livsclu.q'ligt ar, socialisti-'k riirelse rerlarr gåti ellcr slacit in på:
r ;igcn 1il I Ilosk va I
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PARLAMEN
TION OCII
Av HJALMAR Ö

TARISM, REVOLU-
M E DBORCARKRIC

RNMARK

Ge*om en vilseleclnucle och ;-tterst invecklad och d*nhel tolli-
rring a' cle i r*brike. nämncla begreppen har ,cle socialpatriotiska
teoretikerria forsökt att skapa en teori, so,m shullc göra rarbeta.r-
hlllrssen öve,rtygn6-[ ,e- att rlct är glbart panlamentarismen, sorn
c]uger siisom li:rmpmeclel i cle. ,avgörancle rkampen rne[an borgar-
klasse' och arbetarklas,se'. rnge' te,ori kan va,ra mera farsk ä'
clennn. \racl har parlam,entarismen ,hittills varit och r-a,cr är cren för
rrii,rvarancle? ,lo, ingerrting aunat äu kapit,ali.stisk ftirsvars-, {ör-
vaitnings- or-,h uppl'ostringspolitik. .lJlen {r,ämsta uppgiften f ilr
ailra,r 1änclers parlament har hittill's varit oeh är fortfaranile: {iir.
clet {ijrsta att skaffa, metlel för uppr:ätthållanclet av de borgerliga
iir,mtie,rn'a, fi;r clet anclr,:r, \r:tt -stiftri lagar 16,1 flrglan,clet av befo,l,lr-
ni'ger o.h för clet tredje att mecl hiälp a' clen ,borgerliga prässe'
upp{ostra {olket tiil att *rrcler alla förhål1a'd en under.orclnn, sig
ile. s. k. lagliga orclningen. mecl an,clra orcl ,cle av parlamentet Ilöre-
s,krivna tr.ångsbestärnmelserna, som m,arl behagar kalla. ltrg:rr.

Yacl innebiir nu a]lt cletta? Fiirvis,so ingenting minclre åin att
tlet iir en abs'olut omijjlighet att meclels p.arlamentarismen uppnå
clet må], som jn{ijrts på program,rnct ar,,c1e pr3xfig1.,som str.iivat or:.}r

fortf,arancl,e strär'ar efter ,att ,s.,*lo, a,rbetar.klars,se,n uncler sina {tauo,'.
(,i i'et'is ka' nu err oc]l alrlåur homnra me'd clen invä'clningen, att
så suart artetarklasse* r'u'nit mnjoritet inom ett parlament, finns
rlet en nti,stan oLegrrinsarl miiiiighet {ör clenna rnajoritet a\r re,pre-
sentnnter lijr arbetarklassen att genom,clriva alla sin,a planer" f ör
stiirtancle,t av tlet kapitatistiska s,amhällss1.stemet ,x.h up1rL;,gga;r-
clet a.r. rlet soc'ialjsti-.ka samhiillet. Detta Lit,er sig visserligeu kirm-
marteoretislit trinkas. Men en teoretiker. som skall uppbl-gga, 1åt
så vara. en lent teoretisk I:iroiLrvggnati, som clock iir avseckl att
fy1la clcn praktisha kla,rsliamDsns Lrehor- pti teoretiska riktlinjer'.
får alclrig, sår.itt lrarr hoppas att hans teorier skall ha något viir,cle,
isolera sig fir'ån det viirkliga lir.et. Tviirtom mri-qte varencla sats
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1iå clet rena tcoreti.ska tärrkzr,nclets onriicle såson sitt rurclerlag ha
det plalitisha livets erfarenheter. Har r.i c1å nu några pra;liti-ska
e.r{rarenheter angtiendc arLretarl,artiets parlamentariska iroiitili
uncler lörutsiittning att artretarrepresentanterna haf t majoritet i
parlamentet? J,a, rlet har r-i. I Finlanil ha,c1,e socia,lcLenrokratis,lirrl
partiet mzrjoritet i parla,mentet då ilet 191? i,april samrladcs cf1,er

t'lerr rvska, marsrevolntionen. \'armecl sysslra,cle nu clenna mn.joritet?
llan kuncle tiinkn sig. att clen på clet ivri,gaste strävaile cfter att
omerlelbart störta irapitalismerr och uppbvgga clet socialistisk:r
srarnhället. Detta .-.hec1c1e clock inte. i\u kanslie lisger clen niii-
ligheterr nära, att niigon kommer mecl invänrlningen att ,cletta ingr-
lun,cla är något bevis lå parlamentarisrneno otlugliglct utan
tr-iirtom ett Lrcvis yrå huru ofi)rmögen clen linsk,a' socialc'lemokratin
viilr att anviincla parlamentarisrnen tili störtaldet at' kapitalisrnen.
Hiirtiil måste r-i anmiirlia, fli;r clet {iir-qta. att den tiden då fins,ka
socialclemokratin ha,cle sin majoritet i lrarlamentet. inget a\. cle ut-
liirrrlska, s,ocialclernokratisha lartierna t)rchtes viinta kapitali-"mens
ornstörtning i FinlarrcL och lör clet an'c1ra att cle fiirsk:r hiinclel-sernts
senare utvec,klitg; obevckiigt bevisar en -*riLilan i.nviindnirg-s oliå11-

l-rarhct. Detta sistn:i,rnnda är ilet r.iktigastc. Ålltc{tersom htin-
rlelsern,r utvecklarle-. och arbetarklassen {ort{arantle larlc majoritet
i larlameutgf. 1.ppac10.s ocliså unrlan lliir unclan allt klarare och
tr.dligare Lorgarlilas,serrs orubbiiga viljia att inte fleljnitir,t ar.stå
från rlr:t klas-{herraviilde. clerr La{t till -sitt {örfogande. Jiuntle det
i,'lre rrrpr,r:rrrrilrrrll lrrrrl.,nr,.rrlel l'ör r1t rrlrlrriiltirll]:r "itl olregl.:ill-
sa,de klrr,qsviil,de. -cti vi-"acle clen sig slri ledo att a1r-iincla arrilra mec1el

lli)r' s'.rmrna iirilamå1. Och clen iiirr,iirliligarle rlenna. sin orrbbliga
vilja genorn att ivrigt och elergiskt förbereda -rig tili me,clborg'ar-
1irig. Arbetarklnssen ciiiremot liiretcg ing:r -[r;rbererlelser {ijr meil-
borg,ar;liriget. eriäl c1'en harle clen orubbiigt: trron, att den i parlamerr-
tarismen ha'rle clet cnt'la artr,äncll-rara 'kam|mccllet fli' k,:pitalisrr.rels
-*törtancle.

T,åt r.ara ;att clenna er:flarenhet liornner från ett så litet lanr:l

sorn llinland. tlen iir dock en mvcket vrirclefull iLlustratiou till i
vilken mån arbetarlila,-.sr;u kan anlita parlarmentaris,m,en i d,en,ars:i-
t'rrtde krnr1,,,rr mellan sig s.iilv ocir lrorgarkla'serr. Dcl rir derrn:r

erfarenLet. som r,isar o.s-. så tftcllig:b och klart,att ciet visserligerr
inte är omöiligt ftjr arbetarklass,en att genom att nå lram till
majoritet i parlamentet erör'ra för sig statsm,akten, sår'itt parla-
rnentet representera.r clenna makt, rnen. och clet ä.r clefta som iir
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så oerhört viktigt, clemrt eirfa,renhet visar ,ocrk,så att så snart ar.br:_
tarklassen vu'nit m'ajoritert i pariamentet, Iigger inte mera sfafs-
tna,htens tyrt,gclltunkt på p,arla'me'tet utan på ilet ut.mparrarnenta-

. risk'a' stats-' militär- och förvartningsmaskineriet. Det är ilenna
enkla sanning' s;om ,här har den ar,:görancle betJrilelsen.

Parlamentarismen har: ingarunila varit forkastlig uder alra för-
tråilan'd'en. Tr'ärtom, clen Lar ,haft en stor befurdelse fiör att samia
cle väldiga protretärmassorna, uncler ,ile olika arbetarpartiernas fa_
Iror'. Men clå det iavgöra'r'le slaget skail utkämpas, clå cren slutliga
kampens stuncl är inne, då har parlamentarismen ingen existe's-
rätt mera. Den har clå fuligjort ,sin uppgift ,och skail oviilkorrigen
bort {ör att inte stå hinclrancle i r,åigen.

Avgörandet meilan arbetarkla,ssen och ,borgarhlas,sen sker, så
att säga. mecl naturnöclvändighet mecl bistå'cl av re'olutionen och
genom mec'l,borgarkriget.

värld-.'händels'erna under de två sistförflutna åren ,har 
'is;,+oss att en förstra,'h'ands revolution, så,cran som ,c1en r'sk:r marsrw#

lutionen 191? och den tyska novemberrevolutionen 191g; som vi
ville beteckna såsom halvrevolutioner, icke omedelbart kan föra
arbetarklassen tiil erövranclet av hela sta.tsnlarhten. För att nir,
cletta sitt slutmål måste arbetarklassen stå redo att fortsätta liam-
ren och detta till ilet yttersta. Me' u'rler parramentarisk,a forrner
låter'clenna kamp sig icke mera u.t{öra,s. och ilå är meclborgarkri-
get ounclvikligt. Man kan nu visseriigen ännu en gång göra. ett
förtvivlans {örsök att använcla parlamentarismen. antingln nio-
ner .lå arbetarklass,en maj,oritet e'ller ii,cler nederrag. r båcla fallen
utvecklas händelserrira till medborgarkrig. r clet failet att ar,Letar-
klassen vinner ,maj,oritet i parla,mentet, ,börjar ,J.tourgeoisien rusta
sig till meclborgathri,g och t'ingar därme,tr även arbetarklas,sen att
gripa till \'ra,pen. r det fallet igen att arbetarlilassen lider ett
valnederlag 

'niler en revolutionär ticl, blir den ,clärigenom or.illkor-
ligen f,vungen att gripa tili vapen för att frjrsvara sig m,ot clen 1lå-
trängande borgerliga reaktionen.

Härmecl har vi nu i'genting sagt orn under vill..a förhållancle'
ett med.borgarkrig äger förutsättrringar att J1-ckas. Det skulle föra
o'ss för:långt att i detta. rsarmma,nhang ge osrs in även på den fråg.a.n.
Det resultat vi nu fått fram, visar oss enilast clet fakt'm, att clet
för arbetarklas,sen blir omöjligt att meciel,s parramentarisme' 

't-hiimpa 'det a,vgörancle slaget mellan proletariratet oc,h bourgeoisien.
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$CH\VEIZ ARBETARE TILL TREDJE
TNTERNATIONALEN

S .n schrveiziska socialclem,oliratirrs partistyrelsc mecl 20 rös-

ter mot I ;beslutat förorda ptartiets inträcle i clen kommunistisha
Internationalen - 

mecl Scheiclemanrs ooh \ranclervelcles hade clet

redlarr brutit 
-. 

bes'löt clel i mitten av augusti s'ammanträclancle

extra partikongresser i Basel i enlighet med partistyrelsens föror-

clancle. Frrin kongressen återger vi följancle kortfattade re{erat.

Basel-kongressen saknade en irel clel gamla hänila ansikten.

såsom clen i ett rumäniskt f ängelse interneracle partisekretora-

ren Platten, clen i schrveiziskt fängelse för revolutionår verksam-

het iniburacle Grimm m. f1., vilka förr alltid gjort virktiga inlägg
i clebatterna, men vail antalet ombud beträdfar ör'ergich clen a'lla

föregående partidagar. Den öplnades iördagen clen l6 augusti av

prartiorc'lföranden Reinharcl, som också valcles till kongressens orcl-

förancle och inför stående församlling ägnatle några Varmtr minnes-

ord åt clen nJ'ligen avliclne. jnom scltrveizi.qka rtjrelsen mycket

ver <samme Euge[ Miirich. Hiirefter borjacle man fijrhaild]in-
garna moil att inleda clebatt om ,c1e föreståenile niationalråclsvalen

och clen taktik, som clärvid kommer att följa's, men ör'ergick efter

inledningsanföranclena, enligt ett med 169 röster mot 164 fiattat

beslut, till att omedelbart ta stiillning till frågan om anslutning

til] clen tredje Internationalen.

Dr IVelti. som inledde för partistyrelsemajoliteterrs sidtr, alltså
anhängare av ansiutning, yttracle bl. a.: !'ör revisionismen blir 'socialre-
formen, i st. J. ett meclel, rö.relsens hela slutmål. I'{ånga partikamrater

står ärinu förtrollade av clenna r.evisionism. De inser inte, att kapitalis-

men inträtt i ,sin 'svåraste liris öch går mot sin untlergång' I det kapi-

tal,istiska intresset får socialreformen sina latlrliga gränser, och iikaså

clemokratin. Detta rscnare kampmeclel erl<ännes ju också f' n' av oss' Men

ttet ska1l bara förbereda ilen stor.a omvälvningen. socialismen kan, efter

ilen kapitalistiska ekonomins kull,störtande, resa sig eniiast genom tlen

,socialistiska revolutionen. Ilajoriteten ,ar.' tlet schweiziska pa,rtiet står på

,tlen revolutionära socialismens nark. Proletaria,tet ensamt kan förvanclla

värklen i en enrla jåttestor ,arbetsgemcnskap och ,skapa en sant broclerlig

solirlaritet. Lerlare i denna, kamp måste den tredje lnternationalen \:are,
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meclei tiil seger erör-r'ingen iiv 'd.en poiitiska makten. Tal. utvecklade
den treclje Intcrnationalens riktlinjer. utan en periocl a' diktatur kan en
ny klass irrte tir sig 'pp. Avböj,andet av allt våld är mycket vackert men
gagnar- icke arbetarklassen. Proiefariatets diktatur är en övergående
form av viilde, sorn upphö1 niir l<las,smotsåttningarna år upphär,da.

II u g g I c r. par.tistyrelseminoritetens talare. här,ciaile, att clen ka-
pitalisti'ska nakten iinnu ej är slagen utan står yttcrst solid i största cle-
len ay r'åirldeu, åiven i Schli-eiz. tr'{el1an Ryssland och väst-Europa är ilet
en r-äklig skillnacl. En Interlltional. som också r'ili omfatta Frankrikes,
Englancls och l-örenta staternas at.betare. måste ta häns1'n till clessr län-
der. Kapitalismen kan ej tråflas clödligt, onr den ej träfias i de länder
.fratr r ilLr ,le:r lrclr;ilqkul rijrlrl"rr. \'ad sum kriire" i .\4oskvr-rik1[injerna
kan inte inorn överskådlig tirl uppfylla,s. I st. l. anslutning till Nloskva
föreslog tal. a minoritetens r.ägnar, att Schw-eiz' social,demokrati inkallar
en allmärr sc"rcialistislt r.ärlclskongrcss för .att samla r-årld,ssocialisrncn.

Mlter en clelvis uppri)rc1 clebatt beslöt hongre-csen mecl den
ör.err.iilcligr,rntle :na,ioriteten av 318 röster mot 15tt att bifalla parti:-
strrrel"em'iioritetcl-s ftlrslag om o,meclelbart inträcle i ilen treclje In-
telnationaielr. Med den r-isser'ligcn hnappa majoriteten av 232 rös-
ter rnot 22.t be,cltits att saken ej behör'c1e gå til1 referenclum i
lr r rl iel.

Om clet schrveiziska partiets raclikalisering vittnar viclare två
till kongressen inlämnade för-qlag att alideles ervstå från taTlt par-
la'mentariskf arircte. I)c r.art visserligen avslagna. men om vilken
sakiig argurnentering mau från partiets lrOgerhåll må,ste uppbjuda
fr;r att lugna arbetarnas misstiinksamhet vittnar p,artiorclfriranclen
Reinharcls inleclningsanfitrancle. varur må citeras:

"Proletariatets karlp sker ej språngvis utan steg för steg ocir clär-
vid måste den par'lamentariska lianpen och rnassal<tionerna gå liand i
hard. Mot clc inlämnacle förslagen att slopa det p.arlamentariska arbetet
försvnr:rc1e tu1. rletta. senar.e szisom förpostfäktning, inför offentligheten
skaparrde n:rlken för större aktioner. I'örst när ilet parlamcntariska
kampmecllet är uttömt, har rrbetlren tlct för masskampen nödr-är'rcliga rätts-
rnech'etanclet. X[en om han I'ill uppnå allt bara genom att gå ut på g,a-

tan, splittrnr han sina krafter i rena kuppför,sök. Parlamentets forum ger
honom tillfäile .att klart hetona sina principiell.a krav gentemot den bor-
gerliga, politikcn."

På partistyrelsens förslag be-slöt man tili ko'mmancle nationai-
rår1sr'n1 riista på enclast klart socjalistiska kanclid,ater ,och mecl rent
sociaiistisha valsecllar. al1tså un,cler inga fOrhållanden ingå någon
allian-s mecl borserliga partier.
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KONSTEN I SOVJET-RVSSLAND

Meclan, som Zirnrnerwalcl liirut 'arit i tillfälle att mecr r:itat
ur tyska konstprässen belysa, konsten i clet ',nva', 'I;-sklancl för
en jämmerlig tillvaro uncler hr ltrberts och hans högers,ociaristisha
kamraters småb,orgeriiga brackvälcle, måste varje al.lrig så o,be15,cl-

ligt saniringsenlig iakttagare av boisjevikerna,s irya regim i R;rss-
lanil intyga, att e1är ä,gnas clet konstnärliga såväl s'm ör.erhuvucr
det kulturella iivet en alicleles enaståenc'le orntanhe. Här och viir
i priis-ren hittar ma' också clet e'a ;beviset efter clet antlra på. hur
allvarligt r'åra r),',ska ramrater gripit sig an mecl att resa en från
grunilen ny. mänsklig arbetets konst, en k,-ruot sonr rir' helt folkets
egenclo,m. Ur ett ar. Iriberators senast.e nummer lån,rr vi en intres-
sant sarnmanstiilluing av intrrrck från Sovjet RJrsslan,rls förhållan-
de 1i I konsten.

Genomsnittsarnerikanarna iir vi.qserligen. hrrnstrterrr tirlskril-
ten med berättigat hån och clra,bbar clärvicl hel:r värlclens bornerliga
nassa. mera intresserade iav,cle ryska storfurstarnas öde iin av de
ryska musikernas, miilarnas oeh fiirfattarnas. och r.årt broclerorgan
citerar ett lögnaktigt påståencle av en amelikansk Lorgarjourna-
list, enligt vilket enclast t).skarnas fijrstör'e1oe av Iranska kate-
clraier ilverträflfat c'[en c1'niska vanclalism. r-iarmed[ bolsjevikerna
farit fram mot konsten. Hiirpå berättas till motsättning en ha-
raktiiri,.tisli historia. belysancle clet verlilig,r fr;rhålla nclet.

Boflicelli och bolsieviherna.

Samtidigt -*,orn i-lrågavarancle lögn ntkolportelarles var lrrska
folhhommissariatet sysselstatt 

- 
i en gracl sr.'rn vore otiöjlig i bricle

Amerika och något annat laucl 
- 

med en Botticellis öcle. För:-
modligen vet er geno,msnittssenator i U. S. A. inte, om Botticclli
iir ett vin eller er ost, och bryr si* inte alls ,clärom. Mcn ;bolsje-

vilierna-" Ryssiancl gör ,clet. Maj-juni 1918 r'ar en bråcl och trr-
gisk tidpunkt i sovjetrepublikens historia: t;,-skarna gicli framåt,
Petrogracl r'ar allr.arligt hot:rt. revolutionen iirefann sig i sin iicles-
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timma 
- 

men riär dct rappor.terades till Kollegiet för konstskyd,cl,
ait tavlan ifråga, "tillhörig mecliborgarinnan fru E. P. lVlesjer-
sky", ,höll på att exporteras, ansågs sahen så viktig, att den gena.st
drogs inför folkkommissarerrlas råcl i Mo,skva, s,om den 30 maj ut-
fär'clacle ett speciellt clekret. vilket beslagtog tavlan och ,förklarade
ilen {i;r r.vsha {olkets egenclom. Den infångacles omedelbart och pla-
cerailes på en utstälining tillgänglig för folket. Medborgarinnan
Mesjersk-1' hanshe inte tyckte så mycket om clen hastiga procedu-
ren, hori iranslic kalla,ile bolsjevikerna {ör tjuvar, men cle har dock
räcldat en duk av en åv viirlr]skon-cterrs miistare åt folket och mänsk-
l ighetr. n.

Samticligt anslog kommissariernas råd fängar för att spåra
upp och rädcla viirclefulia antili,r konst-qaker och säncrle i ilande,fart
'Lrt emis-.ar-ier att lrevara dvlika.

Fornfiden bevaras åt framtiden.

Är 'bolsjeviherna verkligen intres,seracle av att bevara minnen
:rv ilet {örgångna? Ja. det är just varl c1e är. Man bör erinra sig,
att museer o. t1. jnstitutioner. -qorterar uncler folkuppfostringshom-
missariatet, och i en av cle-qs ftirestånclare Lunatsjarski i r-tiras ut.
säncl rapport finrer.man. att bibliotek, teatrar, ,bi'ografer m. m. allt
ingår i clen bolsjevistiska uppfostringsplanen. (Jch museerna, är en

mycket vihiig clel c1ärar,. Syftet iir naturligtvis att demoliratisera
.och popul.aris€lä rnllSe€rna. giira tillträclet till clem lättare och ge-

nom föreliisnilgar och litireliisrringsserier'unclerlätta rlcras stude-
rande; i anslutning vartill ma-ss-exkursi'oner och besök samt clen

mest omfattanile clistribution a\. omsorgsfullt utfijrda konstrepro-

'duktioner pianeras. Av samma omtanke om konsten utsäncle b,ol-

sjevikern:r också under sin politiskt r,ä,rst trängd'a ticl kommitteer
till olika :hateilraler för att se elter, om clär bakom smuts och kalk
fanns några bortglöm,c'la honstskatter. I Kreml i }troskva hittades
enligt Lunatsjarshis rapport åtskilliga gamla frescomåiningar och

en hel clei gamla helgodbililer räc1dac1es r-rr 'smuts ,och clamm till
,restaurering av framståencle konstexperter.

I ;be11.s11i11g av clssa fakta är clet ej unclerligt, att de ryska mu-
seiexperterna, iir ivrigt verksa.mma i skra,panclet av en museiveten-
skap, att c1e plan,erar utgiva.nclet av en speciell ticlskrift i sitt facli,
att de organiser'ar regelbunclna rnuseimannakongresser .och föran-
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staltar mönsterirtställningar 'i antikvitet'sr'årc1. Rarpporten sysslar

utförligt mecl en nJr moclernare katalogi'sering av museiföremålen'

ut,bilclning,av statliga uppköpare, upprättanile av lanclsortsmuseel'

och framhåller -*om en sak av utomorclentlig vikt och brådskande

natur skapandet av nJ*a institutioner "på 'cle konstområ'den son)

hittills flijrsummats i Rysslancl, exem'pelvis ett museum för orien-

talisk konst, ett ftir skulptur och ett för clen yngsta konsten".

Så har l-vcler clessa påstriclcla konstliatares rapport beträffancle

Iirem l-g:rllcriet :

"Tavelgalleriet i clet forna Kleml . . . har r-arit föga tillgängligt'
I;pphångningsförhtillandena motsväIaI inte ens cle elementära.ste mrrsei-

krar'. tr{åiningarna har utan något system permanent p}aoerats på viig-

garna och åtskilts från r.arandra av ett trångt mellanruln' som gjort en

intelligent uppskattning ar- gaileriet omöjlig. Oeh vad r'ärre år: många

tar,lor har på grund av olika, atmosfäriska förhållanden farit mycket il1a,

de visar håI och på åtskilliga håll har målningen nötts av, saker som

hotar att allcleles lörstöra tavlorna. Katälogiseringssystmet var bedrör'-

ligt: dukar från tiollänriska skolan hade påförts italienska måstare, .och

förstklassigit saker var oklassificera,cle medan sel<unda saker av misstag

tillskrer-s f.örsta rangens måstare.
Kollegiei har beslutat hortföra från slottsgall'eriet målningar av iu-

tresse fö1 tlen Yetenskapliga unclersökningen och ör'erföra ilem till Rri-

miantsef{-m1seet, ,clär' cle cfter restaurering och lriilersökning må utstålltrs

till oflentligt beskådaniie. Blrrncl iicssa är några clukar av Rembrandts

skola. två primitiva holländale, ctt lorcntinskt porträtt friin 16:e århuncl-

radet, en s]<iss aY Rubens och ctt antal cuknl ar. italienska mästare fråtl

1600-tr I e1 ."

Levande konsl och konsfnärer.

Detta vacl rör konstskatterna från ,{orclom. Såclana fakta son'i

r1e här relaterade. samrnanställda mecl nationaliseringen, skyddet

och unclersiöilet av alla ibet.vdanile konstsamlingar( dåri inräknat

det rl.ktbartr Tretiakof{-galleriet i Moskva), r'isar tillräckligt hol-

sjevikstatens vörclnac1 för'cle från föregåenale generationer ärvcla

korstsliattern'a. Men viktigare än clenna fråga är frågan 'om vaijl

man gör ,för -qamticlens konst och konstnärer.

Vacl kan en stat göra för konstnärerna? Bolsjevikstaten har

gjort en sak som ingen annan stat någonsin tänkt på att göra' Den

har givit clem ett tiilllit[e att göra något för sig sjålva' Den har

inte "beshydclnt" clem - 
den har inte tänkt ut dumma byråkra-

tiskn -sclierrua,n {ör faiblicerande av snillel genom statspensioner -
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me* den hur öuerliimttat Eysslawds honstntirliga utaeckting tdtt
li,ovtstniiret'na s1älaa. Ty då vi härovan tarat om ,bolsjevikstatens
åtgörand.en beträffancle konsten, så lrra,r clet varit frågan om vad
cle ryska konstnärerna sjäh'a gjort såsom del av tlen bolsjevistiska
staten. r R;rsslnld lagstiftar inte aclvokater'ra. för konstnärerna;
ko'st'ärerna lagsti{tar för sig själva, d. r,. s. djupare sett inte bara
för sig sjaiva,'tan för hela ryska folket, i'ars uppfostra' konste^
är en viktig ingrediens. Fi;r att bli en clel a' bol,sjevikstaten h;r'
kons.tnärerna bara att ing:l i konstnäreruas råd, som sänd.er ro])re-
sentanter till sovjeten och till clet kollegium som speciellt sysslar
mecl konsten. Kollegiet uppgör plarrer, som samarbetas tiIl en hel-
het mecl planerna från de arr,c'lra .d.epartementen iros lolhkommis-
sarierna och undergår nöc1ig parlamentarisk behandling i sovjet.
Dett'a biir alltså en styrclsc av fackmän, och en,cla inskränkningen
är att fackmännens ibeslut måste stzl i överensstämmelse rnecl de
clemokratisha massornas revolutionära vilja, uttr-vckt i sovjeten.

Vacl har nu cle r]'ska konsl,närcrna under 'bolsjer.ismen sett
sig i sttincl att ut-löra för ry5]r konst rich rlslia konstniirer?

Rysslands honsfp{ogram.

I tletta lall liar vi att tillgå en rapp,ort från lloskr-as konst-
kollegium, vari sitter en he1 racl behairta rysha hoirstpersonlig-
heter: Konchalovsk;'. Konr:koff. ll.rsjkollf, Tatlin, Ivanoff, Mor'-
gurroff, {ru Tolstoj. tlclaltzeva, Sc}ruseff, Noakovsk;', Theltor.sk-v,
\resnin, Malianovsky 

- 'den sistli.imlcle konstkommissarie ,oh,
så vitt ;bekant, ilen encle av samlingen som står som rnecllem av bo1-

sjevikpartiet. Detta kollegium h,rr utformat för sitt ar'bete fc;ljande

llrogra nr :

1. att organisera eu statlig konstupp{ostrarr geuom: upprät-
tantle av konstateljeer för det uyn ll1-sslxncl och konstprop,agancla
blanc-[ clc brecla massorna;

2. att kn;rfn förbincleiser necl värlclens konstnärliga centra;
'3. 'att befriirnja konstens fijrliovran g'enom : organisation ar,'

statiiga tiivlingar, upprättancle av konstnärsfackförenirrgar, siill-
skap för inböriles hjiilp o. s. r'. srrnt organisation av clekoratörer
,'ch scen nrirla re;

4. att organisera Levaranclet ar. garnmal och nutic.la konst ocli
planera för clen framtida k,on-ctens s1n-clcl.
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Nedrivande och uppbyggande arbete.

ll' rav de lörsta åtgärder, bolsjer,'ikerna vicltog elter rnaliterrs
erör'ri'g, rrar trtt formligen upplösa tr'å reaktionära honstinstitr-r-
tio'er. sorn stoil hindrande i r-iige' för ,clen ryska lionstens utveck-
lirrg: lionstakademien och Mo,skvas K.nstsällskap. alla dessa i'-
stitutio'ers foirder och egenilom'irr överläts till f,olkuppf ostri'gs-
liommissariatet, som anviincle ciem tili att skapa en fri konstsli,ol,r
ocli till c'[ir-erse anclra sa]rer. ]Ioslivas Konstsällsliap upplöstes cle.
12 juli 1.918. Den 18 juli hacle m,ar re,clan efter samråcl mecl ex-
lerter givit {olkupp{ostringsliomrnissariatet i uppilrag att upprätta
en iörtecliting lei stora män, viircla att heclras me,il minnesstocler
a',, arbetets R;-s-.lancl-. I)en clefinitiv,a {örtecklingen upptar 31 rr:-
voiutiouärer och r.er.olutionära sliriftställare: Spartacus, Dantou,
IIarx m. {1., bI. a. Plekhanoff, som tiII sin ciöcl for;blev bolsjeri-
lrernas rrätske fiende, rrrerr av clem ranslgs ha uträttat ,ofantligt rnrrc-
iiet gott {ör clen rJ:ska arbetarklassen; r'iclare 10 författare, blantl
tlern Tol-stoj och Dostojer.ski, 3 filos,ofer och vetensliapsrniiu,,i
irorrstniiler'. 3 liompositör'er och 2 skåclespelare.

X{en änriu mer b-elechnande iin clenn,ir lista är' de tiivlirgsr-ill-
lior frir cleitagancle i rnonumentens ut,förancle, som fornuleracles av
Konsthollegict och Ia-rs'51111r.1.-. ot r.ikss6r'jerten. I liollegiets rair-
liort i-,eter clet:

"Sr,årigheten består i att ftireLrygga att bråclsiran skaclligt på-
i'crliar arl.'etet-{ lioustniirliga halt, tr. staten lian inte och får jntt:

- 
l111pt1en än för ör,rigt må ha Llet stäIlt 

- 
bli språkrör för eir

rlrilig smaii. JJarfor har hollegiet ,antagit allcleles nya principcr,
som hittills altlrig 1rliir,ats.. vare sig i r'årt lanc1 eller, -"ä r'itt känt.
rrågot aunar stans i r.ärlr1eu. Man hnr ii ena siclan beslut'.it öppna
i.rirliirr på så rirl basi,, sonr möjligt t't,h lri sri r.is locka mecl tle

\.1]g-rf1 och rr1.i1sf6' kra{terna blancl .siiulptörerna; å anrlra sidan har
rrian siiiit intressera. Iollii:ts stora rnassa och komma clen att siir

rir-rteiitt sonr r.iljiigt clelta i rietta verli ar, kon-qtliirlig sk,rpe.lser.

Ilörr uucler clen byråkratislra regimel. iregr'äns,ecles d)-lilia tävlin-
grrr tiil r'1,litbartr konstnärer eller siiclana s,om var ekonomiskt ol,e-

r',,,ruilc ocrh ut,rn tanhe 1rå ticlsftirlusten hac'l.e råd att c]elta. Iiesol-
tatet av cle tävlingarna är tillriickligt bekant: cleras verk håller nu
.1rå att rälsas lrort {rån torgen. Alla cle unga konstniircrna, lioenrle
i glrincler och kvffen. utan irågra medbolger:liga rättigheter, glöni-
des bort oc'h fijralrtacle-q. Allt nr-tt inom konstens r.ärlcl fcirfoljde-..
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- 
Det finns bara {.r1} \'äg ut ur detta: att kalla till sig c1c uuga

1r:isha kra{tern:r i licnsten. clessa som hittills lörvägrats ti11fälle att
utfrirn olilientliga arbeten, cch ge dem ett tilliälle att fritt uttr;rsk1
sitt eget i en fri repultlilr. tr)iirför anser trroilegiet, som föreslår
avslralfarrclet av all.r restriktioner, 1ämpligt att ge shulptören mrij-
lighet 1,i11 fri utvc,cliling senom att säkerställa honom Lans ehrr-
nomi unrlcr clen tic'[ han arLjetar på sitt verk. Kollegiet al]ser ciei
viclare nöc]r'iincligt i.rtt arskuf{rr rlen giingse jur\rn och upprätta err
jurl' ar. foll<et .qjälvt 1lör att ;ber'icjma a1la insäncla arlteten å någon
hiirfiir särskilt utseclcl p1ats"," IInclerhåilet {ör cle tävlancle utgrir
uncler tre rnånader och innefattar ko.stnacler för arbetsmaterial.
LInclerstöclet blir 7.91 0 rubel. iLärav it.000 utbetaias vicl arbetets
bilrjan. rlsten efter sex veckor. Den -.om utan giltigt skal inte
llLrllirorclar sitt arbete måste återstäl1a pänga,rn,a och kon,stnärernas
rtirl i.ir ansvarigt hiirfiir. Utanfijr honstnärernas råc1 ståencle pers(r-

ler,:rl1tså folii so.m ej har konsten till sjtt 1'rke. må clelta i tiir--
lilgen. mcc'l unclerstijcl onr cleras r.erk anscs viirt ,beaktantle.

l{onsfen åt lolket!

1116rr rnerl en Lolkets egen konstjury han svnas många r.ii,stL'r-

länclslia :rrtister unclerlig. vtilborgerliga civiiisation iir jri så in-
p1-rcl m.ec-[ clekadenta jclee'r om konstens avskilclhet från folliet. om
"licust fijr honstens egen sliul1" o .S. \r: Det är ett av c1e stora
1'ramtidsiovancle lir-rlturclrag'en i ilen proletära revolutionen. att i
clen kunnat enas lion-.tens 1'örhoppniugar mecl rnassornas. miiusk-
lighetens. De rr,ska konstniirerna uncler bolsjevismen föraktar inte
folhet och viincler -sig inte bort {rån clet. En b,r;rjan till något n;-tt
rir gjorcl, och {olket. som får cle1 av all dcn kunsliap i liorrsthi-
storja oc.h konstteknih. upph.,sta upplostringsmetocler kan ge 'ciet.

ot'h ,s,om sjiilr't känner sig alltmer intresserat i lionstens njutnin-
gar. blir rättr:r beclömaren av, huruvicla konsten verklig:n gi)r vacl

lionsten nirste göra ft;r att hunna |gl's 
- 

d. v. s. om'clen uttr5roksl
lolliets vilja, {olli:ts hiirlelr. hopp och fruktan. cless hänförelse. dess

c1römmar.

'l'olstoi hacle rätt: konsten miiste vara ar. och för och g'enonr

{ollietl Och i Toistojs eget l'trncl lägges hans revoluti'onära kon-qt-

filosofi 
- 

i ett fruhtbart iihtenskap förbinclande skönhetens och

sanninEens mlrcket åtskilrla kra,fter 
- 

till gruncl frir clen konst-
niirliga liulturen.
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Ätt clet fr;rhåiler sig liti cietta 'is, se-ra, klarast a' ettdokument. som sl-ssrar rne,tl "HLrvnrlprobleme. för korstsektionerrr;ri ar,etarrå,cle'',. \.arje sov,iet eller lea lu, sin åt foltorrpfo.t.ur,
ägnacle sektion, och till clenna hör i regel en 

'nclersektion fc,r konst.För dessa unclerselitioner upprättaclers"riktlir.jer, r.ilka 1astslår fOl_jande fir-rrr hur.uclproblem i honstupp{ostran:

"Det törsta problcuret är,konster
kiln bäsr or.h lrit fa.st
srå r i ytt r c, 0,., o 

",lio*n 
*li .ää ILT Ii*;ft 

"',T J:å:'*"LTffJ;
- deras fö^'andring i'te barå tirr r.ilra-stäcrer, p-ark.stacto.,r traåÅriar*ta-der' utan tilr mrrsei-stä.er rneii st:itliga 

-byggnod"r, 
sköna monum,ent -med ett ord att gör' crem rika fr.rntidlns .,a"kra Lo'clon sådant williamX{orris set.t det i sin utopisliil lo nan N),tt lrån Ingenstarrs.. . Något harredan gjort,s i denna riktning. tlet må iä. .,uo,r nog att omnämrra uplr-slällandet rv i0 strtye. i lroskr',r rilr hetrran,re ." 

'ro"r,ar*r"i"i,'",,"r. 
,"dare ocli hjårtar, resanilet å Nl,arsfältet i petrograd av mi'nesstoder ör,erre'olutio'ens offcr. perrza-'sovjetens beslut o'r ett monument åt -vlarx

"1: net a'dra stegct 
'icl konstcrrs ,socialiseri'g 

- dess införancre i crcta1'nänna intrcsset - 
'består i firandet a' högticrliga 

'ationet. oc' r.evo-iutionärtr ,socialistisk:r fästdagar, riklandc crem som sii tarrikt och me.så vätdig tnslutning JiraLles urrtler den stora franskn revolutionen, dåryktbara ko'stniircr 'so' elr Dar-irl och frarnståc'de kompositör,er lertledessa fester ocr'r försr'iinrtrc dern merl sinrr urster. viil clessa rer-ol'tionårtrfester spclailc rionst. rnusik. sirl*, dekorationer en 'iktig r.o1r. ocrr ce-remonielet' reclan .ret e'sak a'skönLretsväicle, höjde sig"titl ,efter urrna*på de sto.a to.gen och sii.sriiit on. sommaren rLnrler hera statlens derta-gande till r'ärdigheten av en verlilig lionsthögtid.

- Dct antha p.obremet, konst'sektione'rtr har att lösa, besttir.i'teblott i att bland starlsbefoll<'ingeus brecla massor r,åcka intresse för korrsta' alla ,slag, inte bar:r i rionstförståersens rlemokratisering utan ocksa rläggancle av lirulcrvalarna ti11 en verrrrigt proretårisk sociaristiskko'st'. Bä'st:r sättct att rös* .etta an.ra probiem är br. a. uif opprorosådana leaterpjäser som återgcr. cret borgerliga samhäiret rr.tin en kritisksynpunkt, satirisera' dess seclr'änjor, hjältar', f:rvor.iter och icieal, erler sa_da'rr som o.rger mccl tregisk värtrig'ct rrbetarnas karnp emot sina för-trvckare elrer firar a'beta.klassens r,evolutionär.a kraft i dess befrierse_arbete samt sl*ilige' så'crirna son rör' massor,'a sjålr-a genom att behandraden nyn socialistiskl kulturcls och moralen,s födelse.
utföran'det av cretta 'erk, såcrcrer av f.öna tilr en proletärisk.socia-iistisk konst, ka' ar,-ser-rirt urrrler.rättrrs ge'om organisation i Folkets husoch inom arbetarklubbar' r'ic1 högtidliga tilrfäten på teatrarna, av spe-ciellt arrrrngerade ritteratur- och -.r.ikuftnur', frå. början och till sr*täg.acle dage's ,speciella rrögticl. exempeh'is revolutionens id6, första maj.dert proletär:r diktningcn o. s. \'. NIen ilet räcker inte att bara sociariser;Loch demckratisera liorrsten. det är ock-så en sak ar, }ttersfa vikt _ och



5.{0 19 19

detta utgör' korstsekliorrerna.s tr:etlje }rrobleru - att b,e r e d ir" ln a s-
sorn& a.r stadsbelolkningen för uppskattand,e av
e,stetiska r'ärclen, att ge 'derrr eD honstnilrlig uppfostrnn. Klart är,
att för det;ta syfte bör vidtas följanilc ågärder':

1. publicerarrde i1v små handböclier'. billiga men vackcrt utstyrrlå,
om rlen ryska och 'dcn r.ästcuropeiska konsflen, för att ge arbetarna 1ör-
tlogenhet rned och försttieise föt ile stolir ulrilarnas och bildhuggarnas
1icrk,

2. utgilanclc i billighctsr-rpp1;rgor' .a\: ]eproduktioner ar. rep1'esen-
tativa pror. på rysk oLjh eurolieisli iionst, sårskilt albcten sysslaride med
socialtr ämner" J:önders och ar-bctares lir-,

3. anordnarrde a\r förclåsning:u' oLD Lolst, r.ilka pa ett populärt
,sätt och mecl lilmens tillhjålp gör albetarra bckrrita il]ed konststilarnas
utveckling, clc sociala lörhåliandena,s inverkitl 1ra kuusterr orL konstens
teknil< urrder olikå utr-ecklirrgsstadiel, sarnt

4. uppför'an,cle genorri honstsektiorcnläs {örsorg av specielllL kortst-
bibliotek och cl:o läsesalorrger.

Det fjärdc och sista, rllelr liilrrskc rilest \'äsentliga r-rrrh viktiga pro,
blernet är Lrtt sättt.i proletariatet i .stårrcl inte .bara, att J:örsfå och r-ärtle-
sätta skörrl ting på scerrer] sår.ål sorn alstel av päusel och bild]ruggar'-
rncjsei, mcn också att rs jålr.a sh:rpa,desså sköna ting: för'st i rii:
lriin lorclom ledårvdir forrnernri och sedarr i rrlra 16.m"r'svarandc mot de
rrya klasseruas psykologi. Målar-, )rilclhuggar-, skå.despelar- och scen-

clekor*törsskolor, liksoru sliapnnclet ar. folkligr konslakademier nicd 1äse-

s;rlar och atelj6er upprättas i srl'f16 ritt Iör'r'aldla arbetarna 1rårt passira
ial<ttagare och kriliker åv sliönhcten till skaparrile konstnårer - upp-
byggare ar. err ly prolctär'isk suriulistish konst, villien r-i tror kortrtner
irtt i storhct ör.erglänsa lorn:r tiders konst.

Errligt dessa syirpunkte r skall ciet bildas korlnitteer Iör städerrras
tör'skönartlc, uppråttancle ar- ratiorrella fest- och högtidsdagar', rer-olu-
tionåril socialistisl<a l<orrserter och upp11'suingsnrötcr, glunclanrlet a.r. Iö-
rcläsningsk[rser', biblioteli och s]rolor' - kornmitt6er saurmansatta at' om-

bucl från albelar'r'ådon, arbetalilr{larrisationerlir, konstnår'erla, skådcspe-
lnllir, teatelchcfcrna och liorlstliistorisk;r specialister.

Det är vår piikt att gö14 lionsten till err liontmunal glädjekällir, inte
brra göra staclsbelolkningerls storir rnassol lntresserade ar' lionst utan
alldeles ,sä.rsliilt stärka och utveckl.a clet levolutionär'å prolctal iittcis
konstnärliga anlag gericirll ttt gt-: clet err i högsta rnöjliga grad grundlig
konstuppfostlan samt kröla verket mecl att {ostra proletärerna till ak-
tir.t lionstliirligt shaptrltlc. ,1t1, liirbcrcda grunilcl] .tör c 11 l y li o l s t
sliaparl ar- ett n;'tt f o1]i - i[c1, är nå]ct Iör folkulipfostrins^sliorn-
rrLisslrliltets kutrslsol't iuttot.'

Sovjct-Ryssir,rrri'ls fiencler må j ör,rigt angripa clet hul hätski
cle vill 

- 
här miiste r,arje hederlig kulturmtinniska lyfta på hat-

ten i vörclnarl {ör ett enaståenrle vcr}i, utfitrt rnecl hittills okänC

hän{örelse och uldcr de svårast trinhlrdra yttre lörhållanclenl
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Tea{gr och musik.

rletriililancle skåclespelarua har s6l,jetregeringen irtrft inte lite
svårigheter. clels därför att "rkåcle-spelare hijr till clet besvärligaste
{olk som fins ati komma till rätta mec1, ,lels clär[ör"rtt er clel kon-
flihter 

'ppstocl 
vicl r'msranso'ering' o. c1. så skulle exempelvis en

berömcl aktris i sirr egeuskap rav bo'rgeois avstrl överflödiga rum i
sin veining rlt arbetarna. men samticligt hacle hon som utöva'cle
,scenish lionstuiirlig ar,betare riitt til1 extra stuclierum. 'lokto,ber-
rev'lutionen skriirncle". heter clet i e'rapDolt, "bort {ör en ticl
miinga shåclespelare frii' "eor-jeternas 'erks.mhet. men cle har ef-
ter hancl lrc.:'irnit tillbaka. Iltt rantal honferenscr mecl .skåclespe1,ar-
nas fackföre'ing resulteracle i cn ii'erenskommerse. enligt vilken
lrosliva-teatrarna (Li11a Tcatern. clen bcrömcla Moskrlas Ko,n,st-
niirlig:r teater mecl ar-Iäggnre. Kommissariaters Terater, "Bat" ..
s. r'.) samarbeta,cle mecl konstsektionen å platsen enligt cle nyss.-i-
terade riktlinierna. \'arje ,besölilrre av revolutionens R;r,ss1and har
också hunnat konstatera. hur gtädja'cle högt teatcrkorrsten står i
arbetets R)rssiancl. hur clc unga lionstnärerna mecl iiv och lust mecl-
verkar lirl (lekoreringen och hur en stor clel scenkonstnä1sp 

- 
,q[

exempelr-is RJ.ssli,rnd-* rJ.ktbaraste operasiingare Sial.japin 
- 

är
lriingir rr:r l-r,,ls.ievi)<r.r.

Samtidigt 
- 

alltså cle liirsta må..rleru. av 1-rolsjevikvårdet

- 
organise.acles. enligt c.len niimncla rapporteu, i allt större o,r'-

fattnins liorrs.erter ute pti lanclsbygclcir kri'g Moskr,"a. sektione'
ilärståicles organiseraclc över 200 lion-serter i stailen rnecl omnejd. r!n
musiksovjet iririittncle-q rned nppgift att för.bättra systemet och iien
clemokratislia liontrollen r.icl staclens musikinstitutioner. Möte'
höI1s a' musiksovjeten mecl allt;r Ilramståencle personligireter inorn
mu-"ikr'ärlc1en. I)iskussi.o'erna res*lterac1e i att m*u 

'pprättade en
b,r-rii ar. de {riimsta al- clessa personligheter, som fick i uppdrag
att .tarbeta en pian {iir sov.ietens arbete på omrädet. Man besröt
tiilsätta err musikliommittc på, 30 personer, 1b representerande ,mu-
sikvär'1cle' och 15 från arbetarorga*isationer. clärav två ombucl {lor
stuclenten:'a i m'siksk,olorna. r.illien kommitte nu har musihlivet
i Moshva om}ancl.

Ko'stsektio'e.s i }roskva arbete pii teaterns omrtiiie mötte
clen störst. {örstzlelse i cle vidaste kretsar. "På gr'ncl av ständigr
f t;rfrågningar f rå' oliha håll beträf fancle stycken lärnpliga att
upp{r)ra-" pir, Folkets h.s. clera,s tiilgånglighet och hnr ile skall er-

54r
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hållas, har sektionen upprättat eri repertoarkommittö. Denna har
uppsatt en lista ör'er lämpliga teaterstycken, har iäst igenom ra,n-

clra och lörberecler en nJr) mera iletr,rljeracl lista av omsorgsfullt
utvalcla pjiiser. . Fr;}jancl,e principer har (och här finner man åter
clen karaktäristislia enheten av konstntirlig och revolutionä.r en-

tnsia,sm) antagits av kommitteer som grunclval för repertoaren:

1. Listan u1-rptar cnrlast stycken av obestridiigt konstnårligt r'årde.
2. De i{rågavarancle styckena, måste, r.ad beträffar 'det intryck de

gör på sin publik, samman{trlla m,ec1 tidens ancla, d. v. s. väcka. en måk-
tig stärnning som gör massornas revolutionära glöd allt intensivare.

Kommittön {ijrberecler e1r bok. som jåmte lörteckning på styc-
ken kommer att i korthet meclclela ileras innehåll och teaterche{er-
rras arrlecknirrgar lle1 nillunrlr tl,,rus uillrl'örarrrle. Dctrttn I'ok är
avserlcl att hjälpa lokala skåclespelarkrafter vicl ur\.alet av styckerl
siiviil -com vicl rlessas uppf iirancle. Kommitt6n f itrberecler också

utgivanclet av ett antal hittills otryckta stycken och en samling
artililar om teaterns historia och teori, liksom böcker sJsslande
mecl teaterteiinisha lrågol. \'i l,Iairerar åven vår egen tidskri{t
Iionstuppfostringssektiorens Isvestia (unclerriittelser). Ätt c1öma

ar,' beställningarnls Irå clenna tidskrift utjfrrin lanclsorten är beho-

vet av en såclan publikation oerhört..."
Rapporterr fortsätter mecl sektioneris s}ecie1la planer {ör som-

marsäsongen, bl. a. ufp{öranrlet,av ett styskg arr Yerhaeren, upprät-
trncle av teatrar på lanclsbygclen. symfoni,orkestrar, kamm:r-r- ooh

friluftskonserter, barlteatrar'. -[ester o. s. r,.. i syfte att ej encla'st

ge {olket gocl och konstnår}i.g förstrtielse uta.n ochså {å mecl mas-

sorna själr,a i aktivt honstnärligt skapancle."
Den ovannämnila repertoarliommitt6n har ocksei en rapport

sorrr mera i cletalj specificerar cle principer man föIjer vitl urr,'alet:

.]g ,etycken som r'äljs ,måste vala konstnärliga och Iämpliga '{ör
sceniskl {ram{örancle, måste }rtija och sttirht.r massornas revoiutio-
nära anila samt vara optimisti-rh,a till sitt 1J'.ttn. Orrtimistiskt na-

turligtvis härvicl taget i ganska viil mening. Den preiiminära iis-
ttrn ijver liimpliga teaterflörf,attare upptar bl. a. viirldsberöindheter:
Gogot. Tolstoj, Turgenjeff, Tjechofli, Gorki, Calderon, Lope cle

Vega, {lelvantes. Shakespeare, Beaumarchais, Moliöre, Schiller,
Ibsen, Sh,alr., Romain Rollancl. \/erhaeren och GerLa,rt Hauptmairn'

Over hela Sor,-jet-Ryssland har uppriittats teaterskolor mecl

tr'å lilasser. I der liigre läres den dramatis-ha, k'onsteus teknik: clik-
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tion och plastik, i clen hc;gre mecld.elas i'clii icL-rell utbilcl'ing i lä-
rarnirs stuciio's. avsikten är att utveckia varje elevs inclivicluella
anlag. allmänbiklning på alla områclen inplantas också vicl .1essa,
skolor. Hela unclervisningen är avgi{tsIri. r spetsen för lanclets,
scenkcinst planeracles 

- 
och är r'ä1 nu i ilunktion 

- en teater6k:r-
demi.

\ri har utförligt c1röjt vicl sovjet-Rysslancls teaterarbete där-
för, att man clär lngt teatern som grund för uppfostran i vicra hög-
re gracl än på anclra hå11. och om uppfostr.l -syftar till att liira cle
unga levnaclskonst, så måste ilen ju biirja från början och ]ärrir
märrniskorna 

- 
\'acl ile nu har så .iinciligt lite begrepp om _ att

ha roligt. När c1e lärt sig tlet, kommer inte spriten längre att locka
så mec'[ sin råa s. k. glädje. Männisliorna måste räras att ;bri bar.
på 

'-vtt, att leka, att njuta, skönheten och konsten, att crela clj*pa
själsrörelser meil varanclra. En,dast på clenna gruncl kan man b1,g-
ga en mas.sornas gemensamma ,strävan och kamp {ör större frihet
och kunskap och lycka i fr,amticlen.

. Den bäsla lifferafuren åt iolhet!

lre'clen bästa honstuppfostrare'iir clet trycrita orc'ret. ocrr
lrii' hr' lrolsjevikregeringerr u1[ör't .1,rrrlrrl. Srmiirligl som ,1"',
ör.'erallt i lanclets hunclratuse'tals byar upprätt.t skolor, clär garnla
gnbbar och gumrnor r.icl cle s,må ,barne's siila lär sig läsa och skri-
va (tsarclömets Ry.ssla'cl hacle enclast 15 lås- ocl slirivk*nniga i'-
vånare pr hunclra!) tillgocloser man folkets behov av lektyl ge-
nom billighetsupplagor av ryska och 

'tliinclsha 
klassiker. (Mecl-

Iemmar a\r Zimmerr,r,alcls recl. köpte exempelvis hösten 1g18 i
Petrogracl goda lullständiga upplagor av r)-ska hla.ssiker fiör 11/,
rubel, 60 öre. pr vol_vm om 200-300 -siclor.)

Den 13 december 191? 
- 

;berättar folliuppfostring-shommis-
sariatets bokförlagsverksa'mhet i sin rapport 

- 
tillsatte fiirlags-

styrelsen en kommittö för att orclna. bokhanclelsr'äsendet och reclan
i februari 1918. efter lilott 3-4 månader av clen n-va regimen, kun-
cle {olirkommissari:rtet sätta i verket sina planer att ge {oiket gocla
uDplagor ar- Rysslancls bästa författare. Ifan upprrittade en för-
tecknins Iå ryska romalförfattare. slr,liler och övriga shriftstäl-
la,re. r'ilkas arbeten förklara,des r.ara statsmon,opol för fem år fram-
åt. Förteckningen upptog n.rmn på femtio rvska klassiher såc1ana

som Solovief{. Bakunin, Belinski. Garsjin, Hertzen, Gogo1. l)osto-

;J+it
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jevski. lioitsclfl. Lernro'tofll'. Nekras,of l. P*siki*. Tol-sto.j. !l'r-rrger-
.iel'l..'l'.jecholl etc.

r -Moshr-n bilc'larles -l iuli 1918 e'lioL.'itil Iör'rittc'*1ur och
lionst samt ungcfiir -santicligt c.rr d:o fiir poltulärvenskaplig förlags-
veqksarnhet. Bligge ]iommitteerna lec1es av bekenta för{attare,
lionstnärer oc,h r.ete'sliapsmiin: clen lliirrn av författaren \r. Brui-
sotlll och målaren \'. Grabar. den scnare ar, lrofessoremta Timiria-
zoff, Ilichaiioff. WolL, \\ralclen m. {1. Ett stort antal skrifter.
original och iivcrst.ittuingar, hal reiliin publicelats iiv särslijlt c'[en

serare kornmitten: i iisi;rouomi, f1'sik. nieteorologi, ,bottrrrik ocli
peclagogili. Rcclan rlcn 4 decr:rnber 1l)1.? tillsattes en särsliilcl liom-

'ritte fiir att utarbetlri liise'böcker. Frir Iörstrr halr.året 1918 g.a.,

staten ett au;s1ag nv 12 miilioner rubel till litterära iindamå1.
I)etta r-ar:bc,q;.l1ns1.r.n till Sor-r'et-R)'-qslancls -storartracle upp-

11-siringsr-ei'k-*arnhet. seilenrrera uncler llaxirn Golkis stat-sf1i1l;ig-
gar-rkap f ortsatt rnecl prLblic..rrandet i sn1'gga billiga rniliionupp-
Iag.r ar-, enligt i.rppgift. ett lrar t'sen betv.la'c1e internati.'c1l:r
arbetcn. cliirav ett 60-ta1 ,qr.ensha: Strinclberg m. fil. Ar-sikten iir
hr,il naturligtr-is att gelonr arbetena,s urval ge clcu ry-"ke arbetaren
i stacl och pri lanrl kiinnerlom om 'l.reriittarkonst och livsuppllattrring
i olika l:incier. m,en ocihsri att ge lrouorn rnocl och fiirtrtistan,om,cirr
Irämtic1, 1ära honom mecl c'lc ör,ersatta flörfattarnas satir ntt {tirakta
:borgirr- och hapitnlisi-camirii.llcts iclea1. förcljupa hans känsla av ge-
men-*liap med a'11 r.iirlclens arbetancle mr,tssor i deras knmp liir fri-
het jorclen runt och giira honom dugiig att mi)ta lramtiilerr rni,'c1

en klal och orubllig lreslutstrnihet. en ohuvlig r.ilin ti11 seger och
frihct. I3olsjer,ikcrnas uppl,o,stringslöretag mecl clet så lörsumma.ile
ryska folket, iir ntigot allcleles ensamståencle i Ireia vrirLcishisto,ien
och kommcr att r.iirclas av framticlens uppl1.sta miinsklighet. Den
lerlanrlc anclen i tlet t.ir. bolsjer-ilicnia företagna kulturella n;-ila-
ning-salbetet iir den belijmcle skrift,stiiilaren och folhlionmissarjen
för upplltslingsverksamheten Lunatsjarski. Romain Roilancls viiu.
och ett viirilefuilt arbete hl,rr ncrllagts av R)-ssianils frärnstc clih-
tale Maxim Ciorhj. llurnera cng.ageracl i staten-q för.1ag-*rilrel-qe som
c'less chef. men första stöten till clet viilcliga verket har utgått firån
clen store rnlan och frihetshjalte. som {rån bt;rjan r"arit r}.sha ar-
betarrer-olutionens,sjä1 och vjlja, ]ran som,,ofta -"å gott som ensam
om sin rnening. mecl obrijlig stl.rha str.rt t'let nva Rvsslantls kurs
genonL alla oerhijrcla sr'årigheter ocl lirror,: idö- och hancllings-
malrnerl Nikolai Trenin.
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LITET SAMHÄLLSFI LOSOFI
Av GOTTFRID ROSEN

I.

Dri{ten att bo ihop är den irrimitiva. I]rilten att vara ersar'
ä r rlet högre.

samhallet börjacle som en enker organism. urticrsmänniskorna
levile gemensamt tili skydcl mot samm,a enkra faror, skogens vilda
cljur ,och anclra stammar. IIan hade samma få och enkla behov.

allt efter som människorna rärde sig övervinna alrt frera f,aror,
hunger, sjukdomar, köld, och allt efter.'som ileras behov blev fler,
kompliceracles samhället. Därav forjiLe att inom samhäriet flera
småsarnhiillen uppstorl, bönilerna, bildacle ett, fiskare och jågare ett,
hantverkare ett. så tillkom köpmansamharlet och efter hand ör,er:-
klass-samhällena pläster, krigare, aclel. Sedan ytterligare läkare,
ailvokater.

Efterhand upirstoil a1lt tyilligare gränslinjer mellan de olika
samhällena. Ticligare samhäl1stänkare har försökt att gruppera
clessa olik'a samhilllen siila 'icl sida. r mitten haile man kunglig-
heten och cläromhring i cirklar a,del, präster, borgare och bönder.
av clenna gruppering fick man c-[en falska förestälrningen att bön-
ilerna som de yttersta bet;rdds minst, centrumfiguren och de ho_
norn omgivanile mest.

Dessa samhällstänkar,e såg länge människans platrs här på
jorilen anvisail av d.en rang tl\ vilken hon föddes. Rangen brev
alIt. trn bonde ,skulle vara boncle till sin ck;cl.

sedan' när det trots ailt ändå häncle att bönder blev lärde
och statstjäna,re, {ann rnan att clet måste finnas en kraft i tillvaron
och att ej allt var avhängigt av rangen, clen döda forrnen, och så
hittade man sni.llet.

Men just snillena bröt rangmurarna och så kvarstod de ,och om-
gavs mecl vidskeplig helgd. adeismannen fick ej äkta borga,rdot-
tei'' b'orgaren ej småbondens. FörestäIlningen ,om cirkersamhailet
bibehölls, men småningom fann man att det ej var riktigt ,att
rnänniskorna stocl siila vid sicla. Man 

'såg 
,sig tvungen att ge sam-

545
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hallet {ormen, icke av en kaka utan 'av en pyramid: böndlerna, cle

många, untlerst, kungen, clen ende, cle .som Ievcle i högsta prakten,

öv erst.
Somliga "var över", anelra "uniler", det insiig man' Men att

dle övre stod pä de undre fattacle mran inte. Det hela hölls svävancle

av någon hemlighetstull makt, en dimmig förest'äl1ning som styrli-
tes av begreppet konungen av Gucls nåde'

Så fick Guilsnåde-begreppet en 'svår törn c1å kung Ilarl den

andre i Eng1and. avrättacles, och clå Englancl under Cromwell blev

borgerlig republik. Aterfallet til1 kungadöme biliehöIl i aiia. {ail
Englancl en ):etydligt modifieracl uppfattning om kunglighetens

helighet.
På Europas fastlancl beholls länge den okränkta symbolen av

Guds uppenbarelse i kungarna. Men så clcimde fransltrt folket sin

konung till clöden och bildade republik. Samticiigt bildacle Ame-

rikas flia stater en liknande statsform. Gustaf III'dödades
i Stookholm, rnen utan att detta rubbade svenskarnas rojali'sm. In-
nan kungligheten störtas ska1l clen s,om i England och Frankrike
i de åberopade fallen vara dömd av folliet. Enskiiclas hungamorcl
l..,orttar ej glanien kring lronelr.

Med engelsk,a, franska pch amerihansha republikerna,s bildande
fanns prejudikat på att den översta strålancle ej var behövlig. Man

började göra reda för sig nytta,n' av samhällets medlemmar. Kunga-
dc;met kunde. unilvaras. Snart fann man att också acleln \rar Lllrl-

bärlig. Pyramiden var ej spetsig längre.
Nu borjade längst ner ett annat samhä1le bi1clas, c1e egencloms-

Itisas. På dem stoil böncler och l"rorgare, präster, krigare och byrå-
krati. Överst stod statsmännen. Det borgerliga samhället var fär-
diet ,och hade 'ar'löst det feoclala.

tI.

Rangen var förbleknad, snillet ävenlecles. l)en nya samhåIls-

makten hette företagsatnhet, måiet för strävau'det blev penningen.

\ri hade hunnit in i kapitalets tidså1tler.

Ic16n om ,samhällsindividels nytta hade ej utvecklats. Nyttrg
var clen som var nyttig fl;r sig och cle sina. Företagsamheten höjie
å ena sidan enskilcla inom olika samhä11s1ager) men sänkte antlra.

Samhållet r.ar ej längre tlet fasta, av rangen bestämcla. Det blev
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en i j:i,srring varancle .brygc1, somliga partiklar llöt upp, anclrasjc;nk. Uncler altt detta invecklacles äet alitmer. N)ro samhällen
biiclacles inom det stö*e, tekniskt utbildncle, 

"r.fr.rur".,'il!*j,;.rr,uppfinnare, verkleclare. Inclustriert, uppstod som fötjd ar, äe' friuföretagsamheten, de ökacre beho...o o.h de forbattra.e kommu'i-kationerna' Mec[ incrustrien ciha.tles de rihas a,ntil1, minskades cietoberoericle rnedelklassamhätet oeh ökades clet egenclomsrösa prorb-tärsamhället. I stället för den äldre ticlens i skymunclan 
'isser1ig,,e'ställda samhälrsbas, bondesamhärlet, som 1ivnärcre sig sjaro-t ocl,ej stoil i annat beroende tiil de på clet ståencle än som deras skat_te-. ocir lydnaclsobjekt, trädde 'u ata 

'ncrer cre rikas samhärieexisteranile samhä'cn,a i ett i alit crirekt ber'encre av tlem. tsryg-
clen hlarna.e alit mer t'I ett överrikt och övermäktigt t'nt övers.talager och ett utpl'nclrat och va'mäktigt tjockare orärn. Nya eko-nornislia bildningar, truster, karteler, världssynclik,at str;c1.e creövres makt, milita.rismerr och samhäilsmar<tens arla r.eclskalr 

'nrderas; cle unclre s'iikte nu t'iftykt i sin massa, ekononiiska f.iir-svar-s{i;1sni1gar,, fackföreningar bildades, solidaritetsfyllcla mas:_partier -såg clage'. Kolonirör,eri, marknac,lstvister 
- imperiaiis'i

- r'är:.lclskrig blev dcn i övre ragret ircrrumureracle krafteri l,ra";r-gar' Det undre samrrä'et fick {'c;ija mod i färclen mot explosiontn,fiir maktliist att hincrra vacr som ej btott brr:v k,apita)d-qmc's u'aer-gång utan även kostacle proletärerna sii myckct.
Del nya samhallsbilden visar ett förvirrat, lamslaget ör,resamhäIle, liha splittrat som cless en gång ,så stolta produktion-.-

organism, och ett unclre, sorn först i fr;rtvir-lan 
"r.r, "_a,fo*' _.aallt större övertygerse borjat känna sina egna kra{ter. r stäliet {tirförsvarsorganisationer har ilet börj,at riirta in sig på anfailet, istället för att blott h,ej,a, clet övres brottsJighet försökcr clet 'uI't'i'ndra det, i stället för att blott nöja sig mecl smulorna fråri c,rerikas borcl ämnar rlet taga hela bordet. Ett nvtt ,o,otattr.y.tonr,

proletiirernas. uppstår. -'r -

Att ieva tills'mma's är tle' primiti'a dri{ten, att le'a ensilmär clen högre, yttracle jag i inleclningen. Den Juaft, soni yttrar sigi proletärresning.rna. är ilenna högre ilrift. rtrhur' nia,ssrijrelser iir
ile burna av indivicl'eri trängta'. rncrivi,cle' vilr ut ur de ci'krar,
som dragits kring honom. r massrörersen firar i'dividens hcroism
t'riurnfe'r' rndivide' förlora,s ej i ana,ssan, han fra.mhäves a,v cle.-
Massans storhet giir att cre' rnskilde, som fra'rträ,crer. rrar stor,-
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slagnare mått. lJti proietärsamhällets raitt uppstår ett hjältarnns
och hjaltinnornas,samhälle.

Världen är en hva.rn, som ständigt m'aler. Det otympliga feo-
,cla1s)rstemet, rnegl sina 'kine,siska rangmurar i \och meilan männi-
skorna, maldes om ti1I clet kapitalistiska, som var en högre form
darför att det gav större {rihet. Nu males cletta, för att därur
skali kornma en ,ännu högre f'orm. Iltvecklingskedja.n ligger kiar,
och vi lian redan nu, sä,9,i att clet vrrit möclan värt att gå 4en
1ånga r,ägen.

Det nya samhäilet måste konstrueras efter principer som tryg-
gar dess fortvaro. Darfr;r är clet viktigt att ej göra cless planrit-
ning {ör trång. \rarje 1-rit av det gamla borttar utvecklingsplats för
det nya. Av kärlek till det kommande måste m,a,n vara obarmhär-
tig mecl det som är och ej låta vare sig dess ancla eller organ }:li
kvar. Fulistänilig rasering av det gamla. Hur man försökte in-
passa, ilet i den nya miljön. 'r'ore det också bara smulor av ilet, så
skulle ilet svära mot clet. bii trångt, oticlsenligt och oskönt.

De gamla samhälisformclna sitter kvar som törntaggar. An-
den fö,r clet n1'a samhiillet är sjä1vhävilelsen, frihetens. Tänlier man
särskilt på hur friheten behancli,ats uniler c1e förflutna samhiills-
formerna. så skall man finna. beträffande ,den iörnämsta, friheti:a
till per,sonlig sjäivhavdelse. hurusom först herres,amhället tog frir.n
bonclesamhället rätten att bära vap,en och infcirile den friviliiea
rusttjänsten, ett rent hlassr,:apen, som i sin tur avlöstes av indel-
nigsverket, -com åter lade bördorna på bönderna, men ej gav clem
klassbeväpning. Tvångsinstitntionen, indeiningsl'erket fick tiii
,e{terföljare clen allmänna vårplikten, det mest gigantiska klassva-
pen, trots ilen påståclda likheten i börcl,an. För clet nya samhället
Eäller clet att i sin renhet införa den frivilliga rätten att försvara
del nvr.

Det samliäIle som nu går tiil graven bOrjacle i frihetens tec-
ken, men utvecklacle sig till clet olidligaste förtryck och tvång.
Dess militarism. cles,s byråkrati, cl:ss korruption är vålds.produkter.
Det är ett misstag att kal1a en beväpning av cle uppstiganile klas-
serna för fördcimligt r,ålcl. 1iå1i1, som uppehåi1er gammalt ooh
murket, är förclömligt, icke clet som skapar n;,rtt.

Det gam,Ia våIds,samhållet av.brytes av ett n;rtt, för vilket vå,1-

tlet är en nödvänclighet. Vi ser och erkiinner det. Men det är ett
råld till lrihet, icke till förlrvck.
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- -\r cletr hälittrtlc mciIorrt rrr Fior'i;L]i"t 1-l'lti-?

- Ja.

- JIur Iänge hal rri urngåtts i .rcr-olttioniiril kretsar/

- \{in famiij har varit amerikanilre .qedan amerikanska rer-olutionen.

- Vilken rer.olutioniir icclnrc hal utönt,-qtörst iriIl;'Landn 1'rr, ert lir-?
- l*-tt: hri-trts 

( Bcckor., Libe'rlor.)

\Iiirlclskriget verkarle såväl i de krigfi)ranc1e som i dc neu-

trala iänclerna, ti1l ett upphl,arnanrle ilo,m arb,etra,rpa,rtiern,a. Det
tvingacle cle shiicla riktningarla rLtt liilmare bc-qtämma sin ståncl-
punkt til,1 de stora värlclsfrågornra. och shilde 'clem åt iill skilda
p,artier. vilk,as gränser, 'seda,n rhiindelserna tagit revo utionär ge-

stalt, blev alLt mer sammanträngd.a. Dettla folkens holossala terl-
slaktancl,e, so'm siut,ligen tvang värlclsproletariatet tiil revolut on
ioch att blickra c1öc1 och förtryckare i ögonen. cletta krig lärmnacle

FinJancls arbetare i ett säreget läge.

Meningsskiijaktigheter i olika frågor mellan tsardömet och

Finlanris folk hade haft ti,ll fotj'cl att finnarnr: icke gjorcle krigs-
tjänst och cliirlör jcke kom tiIl {ronten. Men clet cäktat fick Fin-
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lanil kärma av krigets tunga i övrigt, a.v hunger och umbäranclen.
Den en,clr.r ljuspunkten var vatren till lantctagen 19i6, då det s,ocial-
clemokratisk'a prartiet kom i majoritet. Vid tlenna, ticlpunkt va-r
clet partiets en,ila hopp att ,den ticl skulle kormma, då lantdagen fick
samm).r,nträda ,ocli ta,ga, i sina h,ä,n,cl,er vårderr av Finlands angelä-
ge n1 r el er.

Ino,rn partiet faiulis tr,å å,sikter onr) i vilket sa,m,marrhang'
dettra tillf:ille skulle komma. Den till p,artiets m,oilerata höger
höran'd,e flygein s)rnas yn,1i{ i nä;ra förbin,cleise ,m,ecl de hretsa,r,
vilka väntacle Finlands b'efrier1,s,e rSå;sorn fOliil av det imperialis-
liska 'l v.kllrrtls lirigssegrur. Företrr.idrrna ltir rlerrna uplr[alining
t,og 'ocksii ,cl,el i clen lrekanta jägarrörels,en, vars uppgift v,ar att
säncla unga anäl tiil Ty,sklancl {ör a,tt inhämta krigskunshr:per i
syfte att ;b,efria Finland.

Prr'1ie1s viirrsler.'let eEentl;gir pro'ielarirtei. :räriuudr, sio
cläre,inot clet r;,-sktr, pro,letaria,tet. Stora rrnas,s,or fin,ska ,arbetare vis-
tacles i Ry,sslantl. Både i Petr,ograd 'cch Heisingfors arbetacle fin-
ska och rysha arbetare sicla vid sida i krigsinilustrin. De plane-
r-acle strejkel och t[nkte öv'ortingen ,i r,ev,olutionär ,anda, ,m,en ett
organi,serat samariltete rnellan part,iern,a k,om le,al,sr.rrrnt nog. icke till
stri nc1.

Partits ccnter o'mfattrade Kautskys lära och åsikter. I)ess le-
ilare tillhc;rcle ,huvruiisrah'ligen de s,crm till ,ilerssa hiindelser iche intog
en best'ämd stånclpunkt och unclvek ett sakligt och ,offentlig"t me-
ningsutbyte. Partiets huvu,clsträvalt vair ju att bevara sraim,m.an-

slutningarna frram ör'cr denna undantagstid, på vars händelser det
li1ia Finlancls proletariat syntes. kunna ha ett ytterst litet infly-
tancle. I)en finska arbetarkla,s's,ens befrie,l'se kunde icke väntas 'så-

sorn en följd a,v iLen tyska imperialism,enrs rseger. Men därm,ot an-
s,åpis en sådan vänclning av förhållan'dena möjlig, ra,tt ile ,st'o,rp,oli-

ti-qka h,iindels,erna skulle föranlecla Fin,land,sskiljandg från tsa,r-
,clr;'m,et och göra ,clet 'igjiilvg äncligt", så ,sjäIvstän'dig"b ett litet l,anrl

ktarL r.ata uncler tysht imp,erialisti,skt f,önm)rndarskap. IJler. nu
tsari,s,men icke kuvail, skulle i va,rje fall denna möjlighet fcir den
finska ,a'rb'etarliiassen fram'stäI1a nya, frågor, till vil,ka d,en hntle att
ta stånclpunht. En r;rsft revo,lution hägrade nog tili och ur'ec1 för
partietrs c'entergruDp sås'om möjlig 'och önskväir'd, m,en erfa,renheten
1995 fu:de låimnat cle finsha sociald"em,okraterna ett såclant m,inne,

att av en r1'sk rer-,olut'ion kunde högst förväntas p'olitisk befriels,e,
tl. r'. s. ;betr-vggail autoirc,mi. måhä,n'da till och med sjäIvstii,ndighel.
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i ftrrbunå m.ed. Rys,srancl,s ör"riga stater, lne'n ur'arr var icke beredcl

för en, proletariateo. ;;;;"å;;'.""o" "ig 
i RJ,ssla,*d eller i eget I'a'nd'

Finlalds ratb'etare mottog därf'or unclerrättel'sen om feibruari-

revolutionen 'tuor 
tr""" an*"itåtist'- vrångbilden av lolklig "Yl'

s*tåndighet"fo,ogo*n"'--nt,'s'ocialdeno'hra'tiskarnaj'oritetenruo'nr
1un1.rlr.rgen t,'* fa"llg'till*'tndt'l'andligrr med'len tilltalliga siv-

relsen i Ry-*sland' öt;;"; L'enägel att til1 'denna över;Låta utvihes-

och krigsang*tagttl;ä"^' f öv"rigt- åter {o'rdrarlers att tsaris'rnens

{611n, pakt sk'lle oi]t"L'iltiiiriilåd' Iorst t'i'li 'egeringen 
oe'h'se-

öa,n till lantdagen. 
'n.?.u. 

sirstnäin,'nc'la ståndltrnkt g'o'ilkänders även

a.v cle ryska råden's f"t't" församling och iust på grund härav an-

tog Finland' l'totaui:'ffi"-* autt-r8 iuli' den så hallad'e makt-

lagen. Men dennai?*'li* t" ictre la'uu1'Iig föt vare sigRy"'rslan'ds

eller Tinlands borga'rä och cl'era's gt*to'o;tta intrigspe ha'cle ti'Il

följ,d,,att r<."u"tLi'ä"*ffi#;;Jt-iut't'i"*ta Finlan'ds lantdag'

Tinlanås socinld'e'*'o;räisku putt'i ansåg sig urder såclana- orrastä'n-

digheter ,trt" "rr*t*Ti;;;tttd^ 
I arrtii tåd *ot Keren*hi' Man

l,itaåe på vailen' -å "]'tJtt"tuu 
tua:p*tlet nederl'ag i följd av rl'e bor-

gerliga's l'eciraglls; i;;;ttJ" 'Faltiet fötlo'*åe fbrtalet i lant-

dagen, ehuruväI tä* etf it over sjuttio6ssn 1ö'ste'r mer än tidigare'

De Iiornilott*ttu }te*'t"tserna i Ryssla'n'å :*:1t"11 
rlenna

tidpunkt, utt iooff?i"rä' .".l",fde,moklratisha kret's'ai striivan till

sjiilvstiindighel "i"" *tt' sirtlgarle -iu' Ok1 oberrPVolulionen t

Ry,sslancl erbj'öcl t"i=e-au"ill en lamplielt tililiitlt' Bolsieviilr'erna

hade ]a'gt i tlagt* äit- ctre I'taT At n*JÄ olika lgnlligt om{a;btade

ta,nkeu o* roilt*'' t* ;; ':ui"^ 
l.ru*li-*" över sitt öde' Och

Råd'sregeringet' i-R;'ssland rne'dgav även 'det i j'anuari 1918'

]d'1 rrar ""L'å';-1:"-;;;;:; 1'"Lt"" 
för tlen bol'sj'eviist'iske

{aran f iiråiga ottl """* 
-"* tiff tfu""u åsikt' ooh finska fo'lket

erhöll rlen ot'kå--;j;i""tu"äigh'"t*'---befi'a 
likvii'I ibl'o'tt vid ett

ytrligt b.t,ukto*dål i,l-i ";ui'.^"ver1ret 
t'.*fu'd"* det finska pr.ole-

ta,riatet icke ar' 
':*"'u*u-tdi*het'stanken 

utan fö're'drog l]ev'olutionen!

till vilken ott"*t:i"t;n ä"i 01-u *"" klut"'"u' beväpnande drev'dem'

Och det finska ;;*J;;J v'an-me'dve'tet o'm att de't i 'd'e'nna' ka'mp

va' i bel'oT' "t;;'ä; 
iJa{tiga-*te:T;;" de rvska soldater' vi{ka

f,anns i lan'det' ä ;tii tit" ''iL" natt*tfo'iogttt stot sig det finska

pr'cletairiat'et bloderligt de 's gerlo'm ti""-"t*"*Usa;tioner röda garclet

.och 'dels gen'oqn r"''så"1igt umgälqc'"'n* "*"tändigrheterr 
åter att

de r-vska "ld"#;;:-käitte 
stocl at a* rinsLa 'arbetarna'vrids;trej-

ker och t1t*öts;;;o;;-'j; täd'clade an*' i''i" &en borgorliga klas's-
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. - Tror rri pi clL rtörl;tnLlc mod valt[
Irn g''1

. _; Ja, jag hörde att Llet hade Jriint 
-gjorde det !

at- Iör'enta staternas lege-

rnen det var iute jag som

riittvisans k1or, uppretacle borgarna. Deti,a och några vård,sha,ncl-
lingar s'o'm rysika s'olclater begått, tog 'rr cle finsk"a storbo1g,n11;1till förevändiiing för sin iösen: "rysrs)rrnra, bort ur la,nil,eti,, B,;nde,
och s'm.åb,orgare in,stä,rncle i detta ,drer,ars ,skrän. Ja. äve.n. det ,sociarl-''clem,okra,ti,ska pairtiets höger v.arnacle arrbetrarna att anlita frä'r_
imancle hjälp. Storborgarna hacle ,emellerticl ingen a;ktni,ng för
självstiindigheten. De hän.le med sig ntt de v,an i b,ehov o' främ-
rrande hj'ålp och 'd'e .anritacle så,iian. r he,mlighe.t slöt cle förbunil
med de,n t-v,ska imperia.lirsmen och prornocerarde fru^ kla,sskrieet.

Då vår revolution egenilige' icke r.ar avsedcl att geno;m,clrivra
pro'letariate.t's cl,iktat'r 

'tan en,clast clem,olirati,n, kuncle äess syfte.
mål icke heller vara att sknrcla ile utlii,ndska kapita.listernas intres-
sen, och d'et ansågs för iivrigt 'att krafterna härför var alltför små.
tr'ormellt haile ju Fillancl liisrn"Lt sig från RJrssland och skiis_
nttirs,s'an b,ekräftlades g,enorn d,et f ör,clrag som ,il,en B ,ma,r_" avs,löts
me;llan den ryska,råclsreEeringen och finska foikk,ommissariatet.
Fred.svillkore'n i Brest innefattacle vtterligare b.stäm'elser häro,tn,
lyckligtvis d'o'ck av mer fo.m'e11 ä,n 

's,a,rilig art. ,och u'cler rev.oru-
ti'onen ficl< ,c1et fin,ska, proJetari'atet arilt tänkbart uncl,erstörl a.; sin,a
ryisk'a k,am'rater. Då n' lecla.rna av revo,l'tionerl var a,v .l.en upp-
fattningen, att kra.{terna icke ens var tiliriicktiga för att *era orm-
fattande ingrip,a i cle inhemska, ka,pitali,sternas r-erksarnhe.t. fa,nn
man ilet och'så lnara råclligast att shSrildra clet ,utländ_qka ]<apitalel,.
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ti11 - Herr domare, brottslingen är sil
sin okunnighet !

' 61?ö?f.e-

mysiiet mer farlig meal hänsyn

{ \\'. C roplrer. Libontor.)

Det fanras ju c1å i varje fall ett 'svagt hopp ,om att få cle så nöclvän-
diga ,1ir.s'merd.len f'rån Ame,rika, möjiigen även {rån Sk'andinavien.

Härför uppma,narcles ,arb,etarna un'clvika, att utläradske ,nlealb,or- ,

gares och kapitalisters rättigheter kränktes eller iler,as egencl,om till-
{ogaile's 'srk,ada, och sökte 'man förfara 's'tl. 'at de utlänclsha industri-
inr'ättningarna i Fjnlancl skulle kunna, fortsätta sirr verksamhet.

Tionsulerna, som hac'le att tiilvarataga c1e utlänclska, kapitalis-
terna,s intresis,en, iahttog genteanot lioltr<'h,o,m,mis,s,ari,ateit all yttre
hövligh,et i sitt up,prä,clancle, men bak'om cl'ennta' dipi,oim.ati,ska förlåt
hjalpte de p,å a,I,la 'sätt de hon rarevolutionära. De finska borgare,
vil'ka ,hacle titel av "kon'sul", 'berdrev i skyflfl a;r, ,ilen,na, kontrrarevo-
lutionärt spioneri,och uppvigling.

Infod,cla 'ut1ä,nclsk,a konsuler återr sän,cle ogna, la,nrclsmän och

finsha b'orgare såsoim "kurirer" till Sver,ge och ,skaffa,de på rså ,sått

viktiga upplysningrar åt ,c1en vita regeringen ,och dess krigsiedning.
Men fin'ska folkhon--mi,s,sariatets, kurire,r hrind"rades, då de skulle
förc.ta. re,so,r till Sverge 'och Norge, helt ö,ppet utan att man ens

br;'c1,de sig om att hårför 'a,nföra något svepskal och de uUänd'ska
,konsulern,a fann sig ,berättigade att personligt och genom protes-

ter i "'hu,manitetens och Ilolkrättens" namn skydda {in,ska, kontr.a-
rel-o utio,närer. D,e va,r behja[piiga d:l vitgardiste,rna, i södra X'in-
1and. gav sig och skydclacle clessa uniler å,beropande av fördr,agen i
G6nör'e och Haag, ,men i n'orra Fin,la,n,d' och efter ,det vitgardi's{,ernra
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hade segrat visade sig clessa "humanitetens" .ch "{orkrättens', r,icl-ilare ioke fc;,r att'clåimpa och mildra den vita terrorn.Det fin.k'a lolkkom,missariatetrs verkligt hu,m^na och mått_fulla politik fö.må,dde icke på något isätt rrinclra de ufländsJia, ka-pita,li'ster:n:r, att bistå cle f,in,ska ko'tr,are'olutionrira. Likvä,l in_
r' errkacl'e 'clen uppe'bara skilhiacr,en ,meran 'den rö.la regeringens
'måinskligh'et 'och tlen vita krigsle,clningeirs sr.ekfurihet l.n'*,i,-rru,,siirskilt på sntiborgarna i ska'dinavien, så att cle ra.re i crlgen ar-mr,in ovilja erm,ot den r,.ita terrorn

Men Sk'arirlin,aviens storborgare ,såg iche någou ,skillna,cl ,mel_la' r'le llirrska 'a'beta,rnas clemokrati,sko p"ogruo, och de r.lrska b,ol-sje'ilier'as. I)e 's'tiirnlrlurle Lårra sås,om en ',anarki,,, vilkeu trångclesig fram från öster_ t'l r,ä'ster, bev'jan*e cren r-ita reg,,rirrgen i\la,sa *,reclit på tiotal rniljon,er och gjo,rde ,anlopp m,ot den svenrskäliberal-s'ocia'l'clcm'okratisria,ug."ingÅ s,o,m ioke vtigade officieirt
säncla hjäip til1 c1e 'ita i tr'inrlancl utan h}-cklace '.rruirtrutit.r,.

Särs,hilcla tillcl,rrrge,ls,er har likväi blottat den Brant,in,gska ,so_
cialclemokratin's'hela s'erifur,lhet. sa,mtidigt som cless företrädarei Finland i 

'e'tralitetens na,mn erbjo. förnnecr,Ii,ng.",cr. r,. s. föreslogatt ma'siliulle gi'a'sig på nåd och onå'cr. ramnr.rrle en,s,ociar,crem,o-kra,tisk me,cllem av clen ,sv,ensk,a, regeringen. ,sjömini,stern irar,on
Pal"m's,tierna. krafiigt ;biståncl rit cle fin-*ha arbetra,rn,a,s slaktare.rapen fördes ,sy'b,ar,ligcir äirren från ,s.ta.trens förrtiil tilr norra Fin_lan'ci' Frå' Tysk'laucl ;släncla larlensä,n,dningar k,orrr,"ojera;ctre,s, av
sven*ka {artyg. I-rn.rer för'evärrclning att skydcla be{olkningen rre-,
-qattes Ä1ancl 'me'rl ,sve',ska trupp,er. 

-Rörlgarr,clistern. 
toing,Jde,s att

clra sig tillbaka och fö,r att ,bev,ara jäm,nviihten forhjalptes vitgar_
clister.ra s'c,m 'cllär ri,crit rre,crerlag tilr 0sterb,otten. Tiu vitgardi,ster-
,ta's biståncl stindes en svcnsk brigacr s,om vicr rammerfors, intaganrre
ha'rle a'tt utföra ett viktigt upp,crra,g och re'cl betvcliiga för,iuster.
Ti.l I tlerrnr lrörde fi;rrriom frir illiga ,.ir",r ..1,er.mitiir,,ti.. 

oin",r.r.
tillhöran'cle 'svenrska arm6n. Man,skapei be,sto,cl till en stor c1,el avb.ottslinga' och an'nat huliga,nfö,rje. r{-ven dörekoLm i'om vitra gar-
clets avdelningar ta,lr'ikt ,sådran,a sr.ensk,a ,officerare s,o,m h,ad,e rra,r.it
leclare for clet persiska qendarmeriet. Glimsteilt. -qom stnplrde vicl
Heinoia. r:ar en -"ådan. Hjalmarson. som i januari 1919 åter {ör_
s'ö'kte a:tt 's'arm,manöringa gendarimskar,or till cle estlåi'dska borgar-
nas hjiilp, \nr en anna,ir.

Iltrn att fäsrta avs'ee'ale viii Brantin,qarna,s clubbelspel .ri*o,-i"
cle sr-enska arbetarna att c1e frjrstorl saken,* rät1ir sammanhang,ocir
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under r.iinstelsoci;a.lirsternas ledr],ing gar, ,cle til,lkiinnrir sin uppfatt-
ni,ng bei,rä.ffande srir,."{l regering ,s,o,lrr ,s,ocialistförrä,clarua. Sålunila
bedre' man mot clen s'enska brigacrlens meall.mmrar e' sir,cla' boj-
kott att dessa liEurers.fortsatta vistelse i Sverge blev svår. ja, omöj_
lig. Och då brigaiclen. vi,cl 'sin återko,m,st fral Finlan6l av b.org,a,r11
i Stockho,l,m mott'ogrs mecl heilers'beyis,ningar, l,a,cl,: ,huvudsta,clens
arbetare 's;in'. tii'ke'sätt i dagen. Enskilda ka.mrater clomdes till
och me'r1 vi'il iL'c,nst,cl 'clärför a,tt il'e of{entligt r,opat ']mör'c1ra,re". vän-
ste.soci,ali,sterrra's orgarl "Folliet,s Dagblacl politiken" }ar aljärvt
fy1lt ,sin i'ternationell. pliht i avseende å prolt,tariatets rer-oluticn
i Finlancl ,och Rysslancl.

IJen ,sr.en'ska, a;rbetarklarsisetl llar ilven clen vi,s,at, ra,tt ,c1en förrsttir
lev'ohrtio,ne's betv'cleisre, ocJr a]lt sdörre skar,or avfaller från Bran-
tings förräd'ar|,arti. Norges revorlutionäru proretarial- har åd,aga-
lagt erL'star'li s,olidaritets'kän,sla,m,e,d'ilerf ij,dancle proletariatet i
Finlanii. och rir-e' i Dan,mark har upplilttningcn om 'd,e,n finslra
revolutionan varit tili r'år förde1 och ,siannerligen bi,clragit till att
arbctarklas-cen's ra,ilikarlrare ele,ment upphört att unclerstö,cla cler
s,måb,orgerliga social,clem,oliratin. IIå vi ho,ppas att clessa r,åra
kamrra,te,r's soli,d,aritet i c.len r.rärm'arste- Ira,mti,ilen är,en skall ta f,orm
rav revolutionära hanillingar.

Sorn bek,a't avgjor.cle's clen fi's,ka rer-,o1uti,onc's öde a' rlen
1,-vska rimp'erialismen. Från Tyghl,a'cl erhöli de 'itr:i vapen ,.clr
anclra förrå,rl saimt o,fficera,re. Stör-.tta cl,elen av de i Tyskrlaard, ut-
bilclaile jä,garna yr.r'r färiliga att rsf1i6[n .m,ot ..kaparna av Finlancls
sjäh'stänclighet, rietta, lands och ltysslands arbetare, sarnt för landets
för:sänkan,cle ,i ,slave,ri. En bråhclel t}'ska.r neh,aclt, rdock ,at* lyfta
våpen rmot sina .ogna iilas,sbröder, och Scheidemanns anhängare
fick i clen finska fråsan åter ta ett lå'gt steg framåt på förriicleriets
b'ana. Det lama mo'tstånd. rsorm från,clera,s sicla 'la,des i clagen rnot
rlen ty5 1s hjalph,aren,s avsänc1,anrde, gjo,r'ctre intrl.ck nv li-vckleri inför
c1e;t ,s6fuf11;11,åiia',det att tle a,llt fortfarande giilar den imp,erialis-
tiska finsk,a regeringen i ,cle,s,s upl,eniJ:nr.a striivar rrn,o,t f,olkens. ,själv-
be,stärnrmanderätt. På 'c'letta sätt har de. ftirutorn sina arlclira 

'e-dierllarmll. gj,ort sig li;rtiänta av n,armnet f,in,sh,a revoluti,omens
bildl;rr.

Men knalrpt hard'e Finlanils proletariat av clen tyaka imperia-
li,smen lmnnit få den ailvarliga lärclo,men fö;rrän b,land en del fin-
ska -o'ociralclerrohrater upp'sto,cl rclen före,stäIlningen att 1äget s,ku'lle
kutua förbiittra,s g'en'om clen engelsha iimperia,l,ismens bistånnl. Si
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slnes 0. T,okoi i rsåclant syfte råclgj,ort mied Englanrls före,träclare
i R;''s,slanc1, ,ehu,ru ha,n's. tilltiag stö,tte på hinder, ,ilels gen,oa:n planens
praktirs,kr, om,öjlighet, .m,en fr,ämst doch i fi;,ijcl av motstån,iL {rå'
.cle 'mer meclv'etet revolutionärars si'da. tI'okoi iät rsig clock ioke av-
skräcka utan fa,nn uncler sommar,en tilifalle att resa till Arkan-
gelsk, under förevändning att grunila en industriinrättnilg', men i
själva" verket va,r än'cla,målet mrercl re,san att an,s,luta sig ti1,l ,ilen en-
gel,ska i,mp,erial,isme.n. Fråri $urrman,sk har han 'se,clelrnera, till

. Finlancl sänt kungörelser, i vilha, han utdova,r hjalp rav engels-
m.ti.nnen under clet han sniiclar ibolsjevikerna och sa,mti.cligt
bjucler h1a,s'sfre,cl åt tr'in,hnrlil ,borgare. Engelska regeringen har
beiönat'cl,e,s,s,a hans planer me,cl ,a,tt officielit rme'clde;la, Finlands bor-
gare att des,sa ick'e alls Jrehöv.cr lr-vsa någrrr farhågor, ty Englands
regering har ej för avsikt att uncl'er,stö,ci,a, några röila övorlöpare.

Den rme'st' a,llvrarrliga lärd,omen har Finlan,drs arb,e,tare e,m,eller-
ticl elhåliit c1ärig,enom att cleras l,and, s'om,ile lycrk,a,des få fritt och

-självstänc1ig1., nu är c1e internation,ella vritgar,crl,i,sternas tillhå11. De
finsha b'orga,rna. som så liinge uppeggade arbe,tarna mecl 1ösen ",mot
ts;ari,sunen", c1e hys,ser nu i s,itt land 'd,e a,llr'a värsta finrskhratarna,,
sonr nu stäiier sig in hos cle finska borgarna, men givetvis, om till-
falle erbju,des, är f,är,cliga att tvinga Finl,ands folk att låta sig for-
tra,mpas och förtrycka's av k,os,ackernra's klachnr och skosutror. I sina
förberedel,ser ti1,l, ,si'n nya 'lo,rientering" i clen enge,lska i,mperiaiis-
rn'ens tjänst åclagalägger X'inl'anil stort nit gero,m ra,tt tiilhännagiva,
att de'ss strider föres mot bolsjer,is,men,,och g'eino)m at;t säncla hjatp-
trupper till c1e kon;brarevoluti,onära i Hstlan,rl. Även clen finska
vita sociafilem'okratin för.kla,rar saimticligt krig m'ot ,cl,en revo,lutio-
nära k o'mrmunirsnrr'en.

Men ino'm den fin,ska arb'etarlila'ssens clj'upa leii lågar dct åter'.
Och serclan cl'e i erfarenhetens ;bittra 'ilyrr: skola ,erhåliit lärilomar,
ger d'e tillhänna sin kommunistiska ilvslfygslsie, att dolkens själv-
stänclighet, finns e,nda,st ionim arbetarrådenis förbun,il, i vilkert iiveu
ett litet 1anc1s proletaria.t kan fylln' sin plrats.

Ne,c1 :aed det i}orgerliga färlerneslaniiet, levc rneilbnrgarkrJgei
och cle,rr mellaiifolk{io;:l ko'm,munisti'ska InternationalenI
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BO BERCMAN SOM SOCIAL LYRIKER
Av TURE NERMAN

Ilo Bergman

Bo l3ergrnan, som den 6 oktober fviler sina i0 år, är ingen social
diktare i egentlig mening. Han är Iör tnlrchgl barn av det individualis-
tiska borgerliga seklet och .cless naturliga pessimism, sådan denna fram-
träcler ho.s clemr:r kultlrrs ädla,stc anilar inf ör industrialismens själsupp-
iösancle, mekaniserande r.ärksamhet. Hans livså,skådning är ej gJait livs-
troende sådan ilen blir hos representanten för clen nya uppstiganale
kla ssen.

"\'i iita och ,tlricka och ålska och s1åss
och dö och stoppas i jorden.
Vi bära ,ilen lysancle tankens bloss,
vi äro så stora i orden.
I härlighet leva vi och i skarn,' .nen allt går under och allt går som fram' och allt som r-ar lycka och ofärd båalår
iir b,ara ry-ck pir, trådar",

hette ,ilet red.an i debutsa,n-rling,en Marionetternas bekanta inledlingsclikt.
Och lika hopplöst fortsätter det på andra hå11: "att äta och ätas är lag
för a1lt som kämpar i livet",. männi,skorna är "hopar av blarl i vinrlen,
som vinden sop,ar till någon ,skreva vid kyrkogrinilen", diktaren känner
sej ha kommit på oråitt tåg i vår,clen och frågar som ett barn konrluk-
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tören, 
'är, han äl I'arl mc, Han liånar narren Diogenes, som 'ar opti_

mistisk nog att söka 'en rnä'ni'skn pri jorclens ring, satirise'ar sej sjårv
och sina meclmänniskor. r.ilr<a clansar r.rrrs på k'ycka och .spclar frihets-
bröderna i bur, och förkunnar:

"\rården är hiircl för garnrnal och grå,
r'år,clen iir hård för de unga.,'

Hela naturer är' .nd, ondsr<an är lagc. för li'et" själ'a rosenskon,
på r'iiken "öga.ts sällhet" dansar gcnom r,är,clel, tramper. på sin väg liv
cch lyckor. sårskilt i sinn äldre dikter är Bo bergman hopplös pessimi,st.

NIcn hur skulle shaiclen ku'na r.ar-a arnat ä. pes,simist? IIan är
bunclen ar- sin borgerliga, redan för err mausåIiler ,setla. dödsmärkta ku]-
turmiljö. och för rnänskiigt jup att i in.dustriejlt-reaktionårt patos jubla
ör'er teknikcns fra.nasteg eller några ideer av alno 14. Iran resignerar
i stället iiksom hokhållaren Levis i hans novell Drömmen, som gick
"',clenom" och "beslöt att i'te göru 

'rigot vrkarrc.le". yi år vanmåktiga.
l]ot är lrar;r r lL l iun:r sej i elä ndet.

om llo Bergrna' i.te är social 'cliktare i egcntiig rrLenir:g. så som
exempelr.is Ossiannilsson o{ta är. clet. sa svsslar. han clock förbluffanrle
Lnyckel nrorL tlet socialu. orl mrrr 1rr rlel i virl morirrg. och rnenlr mrn med
social känsla 'den månskliga solidaritcten mellan allt mänskiigt, så har
llergman den i hög gnacl, iicn år t. o. m. gru.dtemat i h.ns dikt. så betonat
'rlock: solidnriteten är hos honom meclkänslan. meclli,rianclet merl olycks-
bröderna. rlet är något borgerligt är'en i denn* meclkänsta, i.gct kanp-
hårt, uppri,tsträr.ancle i täta ietl mecl en sjna fjättrar hr;rfnn4" kI:iss, utan
en något sentimental cleterminism, beslåktaii rnecl r.i,ssa ilrag hos Heine,
R:s store lvtmiske läromästare. ,\11t liv, som råkat i nedan. r'acklar ute
på gatorna i vinl,erkr.ä11en, han hör som ett trödrop ,clär.utifrån, men ilet
ger ingen clcl rit ha's 'ilja. han sjunke,r ner i sin privata ,sor.g vid. tan-
Iien på att hans käresta. eller han må.ste tlö en cl,ag före clerr anch.a och
hur mörk r'ärden tlå skrr b1i Iör tlen efterlevantle. Han blir ett med hela
clcn nov.erlberdystra staclcn, å1skar i förtappad jälplö.slret Eråheten octr
grändens fa,sa och lör'r:n i dans kring en brink i en r.rå me.cl en errsarn
tttiinniskul t';rsr.

objekten för sin rrrerlkäuslr. sitt 
'recllitlancle. 

får llo Bergmarr rnäst
u.' sin cge. miljö. ,sin egcl mecielkiass och rless proletärer - små tjånste-
rnän, ensammt ungkarar på svältgränsen rnen med iuspråli att vara över-
klass - ofta nog mcr ömkansr'ärda än ltr.oppsarbetarproletariatet. För
arbetarna. lör ma.ssan åter står ha' tåmligen {rämmanrle. När. han, i
Iriolen, pinas a' att ge sitt "järta med gnml,a sår tiil p.is åt pöbel och
tlrängar", är det .u visst ingen borneracl horgarsyn. .tan en fullt för-
-ståelig aristokratism, så'dan som alla tänkande mälni,skor kan kä'na -pöbeln och rlrängarna fins 1ör honorn ilom alla kiasser, och han gycklar
praktfullt merl Lvckals kungar" härrarnil Bourgeois. Men merlan han -harn al' ett inclir-iclualistiskt sekel - hos småborgarna hitta,r indivitluella
objekt för sin s;,rmpati. ser han den stora slavande män-qkligheter sorn
något oLrcfrlrltla,t. meningslöst vimlande I
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"Eft släkte ar. tlvärgar. tr.åter
,där.rrere r-id grvtor. ötL fat
och juger och dricl<er och äter. och riör ocli blir maskarnas mat."

lran hnr nog frihetslidelse. eller r'ättare har haft, ,'en lran ha' tap-
pat alla illusio'er. Den un6Je idealisten, som 'ill r.äcka rlen sovande sta-
clen, möttes ej av striil utan av sovancle borgarc i nattmössor - så tar
han till flaskan och 'clricker för kungen och riatedra,ln och 

'inden 
.som

r.äntler happan och så somnar han. och:

"I)et firrs ingerr större och skörrare lott
än sova bland dem som ,sova.,,

'litanen ör-erga's a' den opålitliga mängclen, som rran 'erat 
jårp.a,

spak resigneratle han och jordc .avbön. Förr,ästel. r.arl tjänar clet till att
bråka? Efter allt himlastormarbrirkct fins ju bara krrar ,,en ärlel rukt.
och det år vi".

När Bo Bergrna. skilclrar u'derkra,ssmårrniskor, blir det clärför oeks:i
Iullständigt hoppiösa typer. så statar'a i berätter,sen Brotret, en utmärrir
skildring av förra generatione's rantarbetar.lir'. Ingriil, den unga järtin-
nan, blir ett kort ögonbrick ryftad genom sin kärl,ek tirl förföraie'-gocrs-
fiileikommissarien, rnen behåIler alltjänt sina tjänarinnekänslor gentemot
honom. Den 'blinde Johansson, 'som står u1e på ga.tan i sol och slask och
tigger, utsatt för gatpojkarna,s järtlöshet 

- någon rebell är inte han häl_
ler, åven han år'belåtcn, har intet vrka'cle. lförkast, intensivast i Berg-
mans tlikt komrner sammil grundstiimning frali i den _qom konstr,årk rrp_periigt clikten,\rbetare:

Det fiårnmrrr el cld t1är vi -qtåi sotet merl nat:liar lson nicka.
Yi slä,pa och slita och slå
oc,h hlmrå och ]racka och sticka.
Ahi, tralala,
åho;.det går l:ra,
irhej, håli i och clra.
det är'Iångt tiJt mrt o,.L ilric,ka.
t),.1r l"rJ lgrr.r.rr;r hla"r i kanp.
ot;h ugrrarla steka och sliålla.
Vi svettas r.irl krarr och t.rpi,r.Yi tramlrl sor.n jur i en få,llä.
Åhi, trahla,
iiho, det går brr,
åhej, jråil i och rlra.
.it Iiitrqc bon u, lr ;rrm;rL lrallr.
IIör juleu och visslornas rop
och hatet som dunkar i hopen

men allting tar slut i err grop.
och ätrrlen lra r.isati ;ir snollcn.
Ålri. lrrlall,

, åiro, det eår bra.
:rhe.i, lrall i n,.l;.11.,1.
.sri dre r.i uts jlam tiil gropen.

Ldenrra .likt 
'i,sar ,sej Bo B.ergmen förstå ehonomilagens sti.5,pande

tröstlöshet, förstå aitminstone meil l<änslan vad kapitalismens blinda, bru-
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lala mammt.rnrrålde betyrler Jör 'massorna och massor.nns sjriiar. Ett steg
till - skalden vore revolutionär och finge 'då också ny vilja och ny tro!

Och - så pes,simisrnens ,diktare Bo Bergman år - mar r.ill hopp.s,
att han rska nå en ny livstro. Inte som någon trumslagarskald, ctret blir
han aldrig, hans instrument är clen spröda fiolen. men åven iclyllens, kår-
leksr-enodets och barnvisans sångare har sin pla,ts i ,en ny livsfroencle,
stark kultur. Och Bergman t;'cks som så många .a,nclra ha väckts i del
rikt'ingen genom r'årdskriget. Ifan har i sin 'diktbok trlden (1912) - ett
betecknaorie namn, f. ö. betecknande rlog sarnma som Barbusse satt på sir,
mästerliga skrift - skrivit någ'a utmärl<ta små krigsdikter, sorn står
garrsl<a, ensamm& i hans proiluktion och syne,s vi,sa på en vaknande :för-
ståel,se för hur borgarkulturen mecl dess nationella uniformitet och me-
l<lniska själamorcl håller på att upplö,sa,s. NIan mårl<er det i den gripanrle
clil<ten Hustrlrn, som slutar mecl ,deu unga änkans rcvolt:

"I,f en en gång ,ska,ll .domen stå
örrer alla de on,cla mal<ter.
som göra de mäktiga få
till böcilar i stä11et för rral<ter.

Och en. giing skal1 allt vad vi nu
förtriivlade knappt r.åga stamrna
bli ropr ndc riistcr och (1u

och jag kauskc hämdens flamma.',
rfan märker i3o Bergnens uppr-arina'de 1irl pr.otest oekså i rlen bi-

tancle Tidsideal:

"Ett foik. En tro. En takt. En uniform.
En vii.g för kloka. Samma väg för ,itårcn.' En eniia prl'gclJiåpp. En end:i norm.
Ett enda sätt att klippa a1la {åren.,'

Eller i den bittert ,sa.tiriska Sanningen:
"\Iinistrar och mLrrvlar och fan och hans mor. ,
,de jug:r alla i kapp med. r.:rranclrli,
och folket, clen heliga enfalden, tror
vlrtenda ord, och så {år jag vaudra."

Fins det inte ett ende f,aur res Lonteur, som kan ta haticl otn en
stackars husvill sanning? Knappa,st, t)'-,som förf. i dikten Död:en på-
pekar - "Europas slakteribolag gör lysande affärer" ,och clet har intc
brrrk för strnning, bar;r för boskap gom låter boskapstikt *slakta,sej bås-

'is. Högst av hrig,sdikterna står utan tvivel xfarche funöbre, en alldeles
ohygglig och ändå ej aIls knrrikeracl bilil arr krigsinvalirler. Här kan man
inte rnissta sej pir att skaldens l:1od kommit i rörel,se mot patriot- och
krigskulturen:

"Vi komrna från rna.ktens tinnar
och vanmakt'ens tidsförilrir..
Vi 1,r'ä1.a. \'i linka pii, pirrnrr.
Vi sLäpr rler lillu som ännu
Iins l<var efter rloktorns, kn iv.

och om clet år äran son flyter
såret inunder rocken.
stinker äran fördömt."

tlr
SA
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Bo Bergma.n ,står inte långre som bokhållaren Levis utan yrkanile,
nu preclikar han:

"Krig mot trollmän år ettt heligt hrig,
och den nya morgonrodna.ns vingar
skola väva,s, frihe,tsitro, av .dig."

Och clet är ju bara helt naturligt, att han ,ska stå där till siet, så
ärligt mänsklig som ha.n är i hela,sin dikt. Nu, när ingen mänsklig känsia
har rätt att tiga längre. Hans sunda livskänsI,a har dock 'alltjämt fun-
nits kvar, där inrrer,st ,i.nne, trots hans oltast hopplösa s)'n på tillvaron.
IIan har dock reclan Iångt före detta skrivit så ,starka s,aker - om också
starka med hopbitna tänrler f.ramför en själ färdig a,tt rbrista - som Tili
en konstnär, som han manar att plunilra,cl på hela liv'ets lycka "tiinka
varmf när livot ;blåser kallt". I Den stilla ,stunalen torkar han leende av
sej smutsen som yr från julen ute i värden.s hets - ",clet är nog meil
tlenr som ropa ve" - och nan får gå tili mänsklighetsfamnaren Fröding
för att finna en så maniigt på en gång ödmjuk och s,tolt clikt av livstro
trots allt som En miinniska, vilken börjar i intighotskänslan: "Jag är
en rnänniska, en lus, ett lapp.ri" och efter att ha hänsynslöst ,avslöjat sin
-sjäis vildmarker till ,sist i ,överisvall'ande broclerkapskänsla ropar:

"Jag är en människa, så ,spotta på mig.
Jag är en ,månniska, se hår min fåmn."

Den andan springer inte u,r bohämpoesi,, och Bo Bergman är ingen
bohämpoet, även om han bär drag ,ilärav i sitt ämne,sval och sin vardags-
pessimism. Den är ett med hela den mänskliga pas,sions- och uppstån-
delsehi,storien, sådan clen utspelats i alla tider och infio minst jusrt nu i
de bästa,s, de ömtåligast kännandes och häftiga,st viljan'des, själsstriider.
Och i rle lyriskt förtätade tankerader av rmänsklighetens diktare över
tider och klasser, som i vär, de 'revolutionäxas, tunga, konfliktfyllda
vanrlring sha lyda oss och ge.oss kraft till livstro och uthållighet, flåtar
vi tacksamt Bo Bergmans lilla ,strålanrle - av bro,rlerskap och firänföril
offerviij,a 'strålande - 'dikt Liv,skamp:

:\1c1rig rnäta vad man lider,
kämpa genom ticlers tider,
Iiv för Iiv och vän för våilr,
rackla, .störta. resa sig igen

- det ar modet, det år lagen
för alit iv som står i slagen,
och där stå vi var med ,sitt,
tiu och jag, i kampens mitt.
Ingen ,slipper. Var ,ska11 svinga
,svärd i kalle;t,s kamp, och ringa
är ej någoL kall ..om bärs
av en tro, en lust a.tt bringa
allt, om allt en gång begärs.

Itranilen åt varandr.a, brö.der!
Den är störst, som starkast blöder,
clen är främst som giver rnåst.

Så blir iivets kamp en fäst.
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,,INTERNATI ONA LENS" KOMPOSITÖR
ETT TRAGISKT LIVSODE

Ailolphe D"geyt."

Jag ville gärnir 'eta r.rrd sorr blir it ai ,lerr rr.baLat,e, vilken ui, sina
minnen av tragisk olycka lunnit dessa eldande toner, mannen av folket,
,som satt musiken tilI Eugöne Pottiers text Internationalen. Mod-
borgaren Bergot, förtroencleman'en. har varit r-änlig nog att berätta mig
följande hjärtslitande historia.

- D'egeyter, ,sacle Bergot, Atlolphe som vi kaliade honom. yar en
mån åv medellängil. Men ovanligt axcibred, stark som en björn och med
en näve, som ,skuile kunna krossa vem som helst, med kolossala fingrar,
grova sorl tredj.edelen av min hancllove. ]ilen vad han var god och he-
derlig, ett riktigt mönster till son. Sti länge hans mor levde, ville han
inte gifta ,sig. Denne lIerkules hyste för hcnne en nästan kvinnlig öilhet.

Allt itrån sin ungdom brukaile han ,sjung,a. IIan rade en stor präk-
tig baryton, och vi tyckte om att höra honorn sjunga on sönclagsaftlrarna
på källaren. Utomordentligt musikali,sk som han var ne,ilskrev han flera
kompositioner, som hans svåg.er. Cassoret, sjöng. Gymnast var har också
och skicklig [äktare.

Delory ha.tle läst Pottiers ,clikt. Han beundrade den. Han sökte upp
mig och fråga'rle mig, om jag inlc kän,tle någon, .sorn skulle kunna sätta
musik till orden.

- Jo, sade jag, -{clolphe!
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Jag tog troken ur nelorys ha'cl ocir bar clen till llue ile valenciennos,
där han bodde med sirr mor. Jag ]ät honom ]äsa 

'crserna. 
Han räste dcm

långrsamt, -qom om h.n sta'ade, läste ilem orn lgen, och mcdan han gjorde
det gnoiade han en melo'di. llan tog meroclin om igen. Rytmen ble' mer
bestämd. Han tillämpride den till rrelsen:

"C'est lt:r, lutle {inalc.
Groupols-nous, et ,clemail - -"(IJpp till kanp ernot kr-alen!
Sista stricie'ri det är.)

.Iag är si'kcr på n.tt ilet'ecr'' r-'r rcfriirrgcrr. sir solrr ri sjunger.cren.
I)agcn rlårpå bcsöker jag houorn åter. Harr tar boken ocli sjunger

alla strole.nn samt spelar seclarL 
'rerocli' fiir r'ig på sitt bl,gelhor'. GIåd-je'n sl lrrllrle ur hlrr- ö61on.

- Louis. saclc han 1,ili mig, jag ha.r skrivil sirrigcr förr, men jag är
säker om ntt jag alclrig har gjort någon som iir båiltrc.

Jag boclde vid denna titl r'id sarlma gata sorn hau, cour Saint-crc-
ment, och vi brukade gå ut tilrsar]'nåns om sönd:rgarna. Nästa söncrag
sjöng Dcgeyter Internntion'le^ för först.a g:ingen offentligt |å eir ]<ällare
viil Ruc de Valencienrres.

Några dagar senii'c r-örcclrog jag de'för förstt,r, gången hos Dclory
på "La l'erme", Ruc de B6thune, där' r'i var ett femtiottrl vänner försam-
lade. Jag tnåste upprepa clcrr sju åtta gånger. Kanrater'ir, som hirclc me_
lodien lir.a. i minnet, skre' ge'ast rv orclen. Därpå sjöirg r.rir priiktiga
kör -A.r'betarlyran clen på ctr lionsert, scrlal l)egeyter satt clen för ti,å
stämmor' rnternationalen harle börjat sin tur. kring 

'iirrrlen.Degcyter arbetade för gocl tlagspenniug som srnetl hos \\ra]laert.
När vi inträclde i liommunalstyrelsen anstållde vi honom i vår tjänst och
han fick fo.tsåtta arbeta i.sitt yrke. pierre, hans b,ror, son re,ste till
i?aris, utgav sig för att 'a.a kumpositör tilr Intcr'atic'ale'. Acrolphe
sörjde myslet ör'er. .tt man försökte berör.a honom äganderätten till
lrans r crk.

Ha*s h*stru - ha' hacrc nu gi{t sig - il.sjuk'adc. }Io' skulie icr<e
mer tillfriskna. Ar- sorg begynte trå negeyter att clricka. Han brul<arie
alltici komma tiil mig och spela kort. yarje gång fö,rsökte jag få honom
'att ta reson, men förgäves. Ha's moraliska moöståndsl<raft var för ail-tid brutcn. NIen tro ändå inte, :rtt han hade förrorat all storthet. Ilan
kunile iritc fördra att höra, ett sångstycke. om någon liamrat ränclelse-
vis började sjunga, rusade harr genast på dörre'. De,t 'nr Iör honom det
största lidande att höra sång, clet piiminclc honon om hirn,s konst.

siisom arbetare i stacren bie* Degeyter, riksom anclra av hans l<am-
rater-, efter ,sedan 

'i blivit bcsegracle, utskriven arr tyskarna. Ha's
stolta riatur och hans nisstänksamma karaktärsläggning glorde ericller-
tid li'ct surt för horiom bland "clcssa herrar". IIan hatle mörka tankar
och 1,rurl,le sig lörIöljcl.
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Så kom tr-fusepiclemir, som tog l:ort så många av de vrira. Såsr-rm

ett misstänkt fail siiulle Degeyter med vissa mellantider infinna ,sig på
rnilitärsjukhusct för att där låmna tarmprov. En dag åtlydde han icke
orclern. l)agen efter. clå arrestering hotaile honom, r'ar han allcleles utom
sig.' I'jå l<r'älien hä.ngdc han sig.

Detta händc clcl 15 fcbruari 1916. llan begrovs clen 17, el torsdag.
Regnct öste ner. \ri var icke många som Jölj,cle hans kista. I{ans begrlv-
ning var civil. Innan han tog .sitt lir-, hade han skrivit sitt testamentc,
däri harr lnbefallcle llenri. brodcrn, och sina r'änner att inte förråcla sina
principer.

\iakten vicl irgålger, t)'sli polis, sl<ingrade begrar.'ning,sfö]jet. Or-
detn var oåterk:rllelig, r'i kLrndc intc fir pa,ssera flera än tio. I detta an-
tai inberäknades bära.r'na och begravningsförrättarna.

I3ergots röst beslöjacle,s. och i hans ögon såg jag en tår sliirnra.

Jag viile r-cta var hans grar' 1åg. Jag fruktrde, att de oiyckliga
ticlerna skuile ha hindrat hans r'änncr f,rån att bereila honom en grav-
plats, värc1ig ha.ns rninne. Interrrationalens oilödlige skapare, ickc vi-
lade r'äl }ran i ett unclangönt hörn, ör'erväxt av ogrä,s?

Jae gjorde ett besök å Södra k1'-rkogården.

- Dege1.fs1', svaracle rnig den tillmötesgåencle ordningsmannen, iag
komner mtrcket vål ihåg han.s begravninpJ. Men när \rar det nu, han be-

grovs? Jag kan inte säga ,clet så noga. På anmälan hade man för resten
skrivit hnns nautn felaktigt: Dejacgher, hade man uppgivit. llan fick
lov lit tiift rrriostrsel.

Och vi söktc genom hela förteckningen. Bätalande gravinnehav-are?
Onöcllgt att ,söka bl.ancl dem. Irörfattaren till den röila sången, rsom ,sjun-

gos å\' nillioner människor, tlet folkets barn vilkens verk skörd,ade ära
tlog i lattigclom. -\llmänna grar-ar? \ricl 'ilet angivna 'tlatum finner vi:
"Degeyter (Aitolphe), ö? år. Sektion 23, 6 r,aden, 13 graven".

Och vi vikcr på måfå av fråu r'ägen {ör att söka efter den plats,
dtir Degeyler vilar. Äntligen är vi c1år. trtt hörn, dår ogräset r'äxer fritt.
Här och c1är ett tråliapel'l. men på de fle,sta gr,avkullar ett enkelt kors.
Korsen är till och meal utar namn; endast ett nummer gör ciet möjligt att
igenkänna graven. Några fattiga, blommor, men inga a1l6er. Ma,n tror sig
varå p:r cn övergiven kyrkogåril vitl fronten.

Fcmte, sjätte: den här raden är c1ct. \ri räknar €iravarna. Dår är tlen
trettonde. Etb uselt träkor,s, en jårnplatta. brun at- rost, jag lås.er tlär-
på: Adolphe I)egeyter. En vit krona: Till r'år onkel". Det är
allt. Så r'ilar Internationalens kompo,sitör.

(}{umrnt6.) Roger Salengryo.
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EN SOCIALISTISK STUDENT-
INTERNATIONAL

Dcn revolutionåra situation, rnänskiigheten f. n. qenomlever, har
givit organis.atolisha impulser av olika slag. 81. a. pågår seclarr el ticl
planerandet av en r1e socialistiska stutlenternas internationella organi-
sation. r]ernas förhistoria framgår av följande b1s1:, sorn den re'"'o utio-
när\ stuiientgruppen r-id Leipzigs universitet nr,ligen crhållit från mot-
svarande grupp a\r revolutionära stuclenter vid unir.ersitetet i G6nör'e och
som säkelt även skall intressera, Zimmerrralcls läsare:

"lJen 11 februari 1919 publicerade clen rer.olutionårt socialistisha
.studentgruppen i Frankril<e sitt manifest rill hela r-ärlciens socialistiska
,stuclenter. Det av,lrycktes av hela cleu ratlikala pråsscn. Detta protestrop
fanrr ett mångfaldigt eko i hela Europa. och r.åckte hos oss n_I,a för-
hoppningar'. Från a.lla iand: Italien, 'l;,.skland, östellike, Jap.irn o. s. r-.
ingi, k "r'r r.

J{iinchen-,studentc'na f örc.slog. att ,så snat.t son nöjligt Leprese.-
tanter Jö.r alla lands socialistiska stuclenter rnåttc fylka. sig i schn ciz
kring rlomain Rollands ädla gestatt fiir att enas or1 den viig, som kuncle
föra tili det gem:rnsamma målet. niirpå anhöll Frankrikes socialistiskt
revolutionära studenter hos sina schrl-eiziska kamratcr. att clessa, måtte
organisera och inkalia en kongress, enår ile 'såsom ncutrala haile lättare
att göra tlet. Denna kongress skulle ha ti1l uppgift att gmnda ett in-
ternationellt förbund ar- socialistiska studenter.

Några kamrat.er i G6növe grundade därpå I)e socialistiskLr sturientcr.-
nas internationella kommitt6 (comit6 International iles Etucliants socia-
listes). Denna kotnrnitt6 har tlll sin omedelb.ara uppgift att samla varje
lands socialistiska szir'äl som kommunistiska och revoiutionära ,studenter
och under loppet ar- niistkommande deccmlrer tiii Gönör,c inl<alla.
ilen internationella kongressen.

-\llra först får kongressen till uppgift att utarbetri, dct jnternatio-
nella Iörbundets stadgar. Därefter har tlen att ta stållning til1 Yersailies-
fördraget och folkförburidet. Den skall tillkännage sin vilja, huruvicla
studentinternationalen skali komma att tillhöra andra eller tredje inter-
nationalen. Den komrner att sfsselsåtta sig meclcleförbin,clelset,sommåste
knyta.s mellan stuclentelna i alla land, och med den socialistiska pltipa-
gandan i universitetskretsar. Den kommer vidare att ,sysselsätta sig rneri
den förbrödring. som nåste ske mellan ,student'internationalen och resp.
socialistiska partier och ungrlomsförbund, liksom också mcil kampen rnot
konservatism och reaktion. Kongressen komner att behandla spiirsrnålcn



1919

oln unryersitetens cch universitetsprogrå,mmens inter'ationeiril or.ganisa-tion' de allmänna leiormerrr. huvurrsrkligen i rristorieundervis'ingen.
Komr'ittå'n har rocran 

'u'rrit ilrlrika anhängare och står i korresporr-
clens med de väsertliga grupperna i aila iand. Kommittön sänder allasocialistiskn studenter i hera r.ärlde. b.oderliga härsningar och ber alragrllpper' mod r-irka 'den ännu ej uppniitt kontakt, att snarast möjiigt an-rnäla sig' se'are utgår inbjurlan tili partivänner'a i dc u'iversitets,städer,där cle ånru ej sammanslutit sig, ntt omerlerbart b.da organisation.

Partir'ännerl Den garnla r,ärldcn störtar samman, nya tider stårupp! Det år e'sek, rreroisr<a ocir stv'rparle ungdom, som i går var fie'-der och i mo'gon skall vara rränner i'böriics, att för.hindra ott ,i"t någon-sin mer ska1l kunna bli krig. !.ar mccl i arbetct pil denna pån;rttfödelse!
Socinlistiska stuclenter i alltr land. förena er!

Cornit6 Internationai des Etucliants socialistes,
8 Rue des Chandronniers.

Gönör-e (Schweiz).

Leipziger Yolkszeiturrg, ur 'ilkcrr rir...stå,ende brev hårn,t*ts. ne,.-
delar, atl stuclenterna, i Lcipzig kommer att så'da ombud och lerls.garbre'et mecl följande refrcktioner. r.ari vi för. vår del u]lt inståmmer.:

vi rnrnärker hårtilr, att vi ncrl g1ädje hätsar den studerande 
'ngdo-mens internationell* srmm;rnsrutning. fen kommer att kunna göra 

'ryc-ken nyfta. under 'de' förutsättninge' trocli. att. förbunclet håiler-sig inom
ramen Jör sina uppglftcr', il. 1-. s. insk'iinker sig titl agitationen braid stu-
denterrra. och arhetar lör unir.ersitctens fyllande med den socialistiska
andan. Dct vore förfelat, om förbunclet vile verka som cn rnecl .rle socii.l_listiska partier'a, ri'alise.a'tle, friståc'c1c orga'isation - om cre socia-listiska studcnterna. r'i11e avsiinclra sig frå'proletariatets politiska or-ganisationer cl1er om de r.ilre göra a.språk på nrigon slags redarrol i
'den socialisliska rörerseri. sådana aspirationer rntiste förbundets medrem-
mar i 'tid r'otve'ha j'st i si'* speciclla uppgiftcrs intresse. De måstefrån börja' ge I<larhet orn, att st.ilcntcrnas förl,und inte ska11 crsätta
partiorganis:rtionerna. att den bara får \:ara en för bestämda specieilt
stuclentc'na, J:eriirancle s.vften skapail organisation, alt ttren sociaiisfiske
studcnten och aktrclemikcrrr likar'äl som r.-arje handcns ar.betarc jämte ar-
betct i sin trängre lircts har att fylla si' plikt sorn partimedlem .tan an-
språk prl prir-ilegier på gr.und trv högre for.mell b,ilclning o. s. v. _ inom
proletariatets a1lmånna poiitiska organisation. som har att beslubrr. alla
rörelsens principielltr och taktiska avgöranden.
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FOLKFÖ RB UN DSB E DRÄGERIET

Senator Loilge

Pratmakalen lYilsons s. k. folkförbund har otur. Ingen nånniska,
som vill göra anspråk på något så när hederlighet, kallar tlet för annat
ä,n en bluff, och t. o. m. i hans egen.humbugs.demokrati.(där man burat
in ile äcllastc freiLskänparna på 20-åriga tukthusstraff utan a,tt den store
"människovånnel" rört ett finger till deras skyitd) får han höra san-
ningen från borgeriigt hå11, Ur Liberator återger vi ovanstående ut-
märkta karrikatyr av ortlföranden i amerikanska senatens utrikesutrskott
och låter det åtföljas av tr'å .ingångna telegram. båda belysancle för mr
Wiison och hans märkligtr, "demokrati":

LONDON, 12 ,aug. (NPC.)
Från Washington mecldelas tiil Reuter:
Loilge, ordförande i senntens utrik.esutskott och majoritetsleilare, har

trållit ett tal i,senaten. vari han framställde nationernas förbuncl såsom
ett misslyckat experiment med en ädel id6. Han försäkr,ade, att författ-
ningen i ,iles,s nur-arande form vore rlöil åt Monroedoktrinen, ,skulle skada
Arnerikas suveränitet och störta IrLirenta ,staterna in i ,alla kontroverser
som uppstode på iordklotet. Locige förklarade att de flesta måi^:r:riskor
skulle vara lika glada, on förbundet ginge om intet.

Loclge f örklairade till sist att nationerna,s f örbuncl endast vore en
a,llians, vari i närvarancle ögonblick de fem stormakterna - i själva ver-
ket tre av dem - intoge en rloririnerande stäIlning. Detta förbund för fre-
dens framtvingande 'skulle nog utöva tvång, men göra mycket litet för
freden.

BERLIN, 3 sept. (T. T.)
X{anchester Guardian återger ett referat av ilet korsförhör som hål-

lits mecl Lansing i senatsutskottet för utrikes angelägenheter beträffande
tr\ril,sons 14 punkter etc. - På s.enator Johnsons fråga huruvida presitlent
Wilsons 14 punkter varit föremål för behandling under konf'erensen i Pa-
ris,svarade Lansing: "Det tror jag,icke". John'son frågacle viclare on det
därvid någonsin varit ta1 om att fasthålla, viil niirnnd,a punkter och på tlen
frågan svaraile Lansing: "Icke 'så vitt jag kan erinra rnig".
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UNDER NOSKES JARNH

Den oavhängige tyske sociali.stel Artur Criepien höil på Lu_
zern-konferensen'ett med stor uppmärksamhet åhör-t anförande, rrari han
bl. ,a. efter förtjänst brän:rmärkte ile ty,ska socialpatrioterna, hr Brantings
år,terfulna vänner, för .ret re,aktionära skräckvärde i ga.mmar,tsaristisk
stil, som råileli deras s. k. demokratiska republik under vårdsmannen
Noskes järnhäl. vi citerar här ett st5rcL" u., crispiens anförande:

De tyska högerisocialisterna har prisgivit ,sociarismen. Det år inte
sant, 'som Bernstein här pästått, .att c1e oavhängiga kan verka fritt i
Tyskland. r ryskland här,skar oavbrutet berägringstillstånd, rasar klass-
och militärjustis. Fängerserna och tukthusen, t. o. m. fångr.ägren här-
bärgerar tusentals politiskt förföljda, revolutionära proletarer. politiska
fångar sväiter. Man iaar t. o. m. ,skjutit på politi,ska fångar, clå de visatsig i sina cellfönster. Flera av r'åra inbura,cle .bröcler gliper i ,sin för-tvivlan till huirgerstrejk. vorwärts, cret högersocialistiska regeringsor-
ganet, kalla'cle detta "hunger,strejksspektakel" och höge,rsocialisl,en Noske
skymfacle offren lör sitt våldsvälde. I Tyskland hlir ,rnöten, clemonstra-
tioner och tidninga.förbjudna. r ryskland skjuter man på fredliga de-
monstranler, såsom den 2t juli. I Tysk)ancl råiler et' spionväsen nu ol,.ugg-ligt omfång. Provokatörer ,ilriver sitt skänclliga hantverk. så ser demo-
kratin i Ty,sldand ut. Den är i verkrigheten en maskingevärens och rrand-
granaternas diktatur. vi o,avhängiga försökte i revolutionens början är-
iigt eamarbeta rneil hög,ersocialisterna i regeringen. Men vi måste utträila
ur regeringen därlör att högersociali.sterna inte ha,ite r.iljan att driva so-
cialistisk politik inåt och utåt. Den högersociali,stiska politiken med ,rle
borgerliga rnot arbetarna kunde vi som sociali,ster inte stå tili an,svars
för. (Irarpå försvarade tal. i eniighet med sitt partis principer d6p p.ru-
letära diktaturen och fortsatte): \veis påsto,d, ntt ingen så bekämpat kri-
get och ,bekl,agat- fr'eilens ]ånga förhalancle som ,cle tyska högersocialis-
terna. Motsatsen är sanning! De tyska höge.rsocialisterna har b,efordrat
kriget och uthåliandet däri ända till rysklancls rnilitära sammanstörtan,cle,

- om ännu i dag fortfaranile tyska soldater i Balticum kämpar emot ilen
proletära revolutionen, så är clet resultatet av den högersocialistiska po-
iitiken, som åter låtit militarismen ta ledninge'. \ri har i rSrskland på
ett 

'ngefär räknat - rege.ringen tiger härom _ g00,000 :\ 1,000,000 sol_
'dater, som varje månad ko,star 11/, milliard Mark. Nu, när enligt Ver_
sailles-fördraget militarismen ,skail äv'eckl,as, skapas i borgar,skyddskårer
och polistrupper kontrarevolutionära bourgeois_almeer.

AL
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REKC

A. Lunatsjarski

A. f,una{siarski: Ärbelarklassens kulluruppgifler.
-Pi 'rot I pperrigir rcvoru{inrrrj:1-korrs.r rrä11igu rörrager Dic .\krion,llerrin-\o''mer'sclorf' r'ars män hela krigsticren kampat mot kriget och ka-pitalismen, har under samlingsrubrif."ri fl"r. rote I{ahn (Den röda hanen,elden) utgivit's en serie .^u.krift.r, 

"r "ii.- fina,ste ,slag, alra berörandeden revoluLionära k,ilturk,,mpen,-",1,- år,i.n .u.rr,e' a' victor Hugo.Tol,stoj, Las,salle, l,Ichring, Hc.rer, _. i. 
'rya. 

av olika författare. Sornett ll tlp si"1,r trurnLon i .,,,r,il,rgn;'t*,' 'ö

ningskommis"".i";,,' -\. 1",,";.;;.,.;;',il; il:äitT "T:i: i?.f:iT:';l:kulturuppgifter, 
"rr*a".trig" i"n". 

".n klasskurt'r. Frams för-lag torde lyckligtr-is komma att sörja för att clen snarast blir tillgängligär'en för'arje sr-e*sk arbetare. I"";";;-r;;r, bör dock redan nu en rrortredogörelse ges för den i rrrer. är, ett ar..seentle märkliga skrifterr.\i h;rr - de lri.ioldr lrlrrrr[ "."']. fr.,,miråll"r förf. irrlodninEsvis,kultu'relrt ör'ervunnit tirlsei'"ke.rus 
""o.tr 'r.ution.rnas 

Jör,domar och iärt'oss \iara stolta ör'er hela nä,nsklighetens Lottorn.'-, lärt o,s,s älska heiavårt srär<tes fiirfrut'a' odring. M*"h";;-;;årt.rntla ny och föga behand-lad slår fråga' orn de'n, altmånmänskiigu'k*"rtorn' och krasskurturen. r.allmänhet t'ror fo1k, att krassförhatr""a"To.'ä. .putu. br,a liten roil ifrågaom kultur, att 'det är 
'e 

stora per,sonlighete.i. .o- är aira kurturvär.densskapare' styrkan och graden Iiur, o.t 
"-a- 

nJiorrigtvru här'iclrag bli någotpersonligt, men fråg.rrr. ar. r,ad art koustnärens tanli:rr och käa,slor är.
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varför ile just upptrått i dei givna sammanhanget - den frågan år ocl.r

{örblir en sociologisk fråga. Vår sjäi är en mötespunkt för bestämda
själ,s1iga och fysiska kraftlinjer i samhäll,slivet. Klasserna, uppkolnmer
som byggnader på gcmensmma ekonomiska intressens grund. likaså
de andiiga samrnalslutningarna: brkorn on viss riktning där står alltid
ett visst. b.estämt intresse - mehvetet ciler omedvetet.

Bourg,eoisins bästa intellektuella krafter tror nu - liirsom fallet
varit i alla brytningstiderr- uppriktigt, att tleras klassfielders politiskå
och ekonomiska.seger betyder he1a den månskliga kulturens undergå,ng,
b'etyder ,anarkien, förinteisen. Det är också ,sant, attren ulderkuvåal klaiss
ailtid ännu har entlast en svag egen kultur: kampen Iör blotta existensen
meclger endast blygsamma uttryck a.r' vemoil, hopp och hat i sånger. 1e-

gencler och sagor, en primitiv hantvärkskonst - .det är i rcgel al.lt. All-
deles extra svårt har proletariatet, särskiit i sin begynnelse. Lössiiten
från ntrturen, bunden vicl masl<inen, berövad ,sin fritid, ,clönd till en en-
f ormiEJ tiilvaro på .svältgränsen, Iörr.ildacles {abriksarbetaren vid indu.-
strialismens första frammarsch, och ur ,alessa ticler blåser mot fo.r,skilren
en kall otåck vind från 'tlet proletär,a lir,.et. Men med sitt uppstigande
till medinflytande i rsanlhä1let får proleta,riatet allt starkare och mång.
sidigare kulturintrsssen och kulturkrav. !'örst en kultur som svärd, en

. kultur mäst på ,ilet politiska oeh ekononiska området, en kultur arr kani)
i mot f örtryckaren, snart också som clröm kulturen som mål för klns-
sens ,strär'anden, dess klassi'deai av sanniilg och skönhet. Den rent pro-
letära kulturen är på detta stadium ännu outvecklacl, en har ännu ej
trampat ut ]rarnskorna, men jåmför man dessa skor rne.d den åirlerssvaga
bourgeoisins uttrampade kängor, så märker rnan att skorna tillhör ett
jåttebarn.

Prcietariatet år ocksir, tack vare ,sitt ekononi,ska ursprung i{err bäst
organiserade och intimast enlietliga klass. rsom funnits, och till sitt vä,sen

en kulturklass. Man iörväxlar b'ara alltIör ofta socialistisk kultur rned
prolotariatets kuLtur, den som skaprts rr-klrssen i tle.s LrmIr ännu inorrr
den kapitalistiska oldningens ,sköte. I)et kämpande proletari,åtets l<ultur
är en skarpt avsöndrad, tiil sin typ romanti,sk klasskuitur - framtidens
socialistiska kultur åter clen allmänmånsklig.a, utanför kl,asserna stå'enile,
en harmcnisk och till .,sin typ kla.ssisl< kultur, rlär innehiillet, som biiclats
och utr.ecklar- sig i en sund organisk process, erhåIicr en fullständigt
mots\rara,ncle f or]n.

l,Ierr redan det kärnpan'de pr,oietariatet ha.r en avsevärtl l<ultur. !'örf.
påvisar exempelvis den från lilarx årrrda lina och 'starka undersöknings-
metoilen för cle sociaia företeeiserna, grund\ralen för sociologien och den
politiska ekonomien, hörnstenen i den enhetliga filosofiska värdsåskåd-
ningen. Vidare har proletariatet visat prov på e,naståenale organisatorisk
begåvning på det politiska onr,å'clet. Men mycket saknar arbetarklasscn
och måste den dårför omedelbart ta itu med att förvärr-a. Vad som :rit
börja med kräve,s är - och för{. har ju lyckan att sealan två år' i prak-
tiken kunna omsätta sina krav, r'ilket han också jort på ,ett storartat sätt
(jfr artikeln om Konsten i Sovjet-Ryssl'anrl i detta n:r av Zimmerrvald)

- proletåra högskolor, en o.mgesta tning av den proletära familjen och
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dess kök, tl. r'. s. arbetarkvinnans fligörel,se, en etisk och estetisk fost-
ran av proletariatets unga .generation. Ej rninst har r'ärdskriget ris,at. i
hur mycket arbetarklas,sen är för svag.

Vid;rre betrancll.ar förf. frågan, huruvida ilen pro etära konsten bör
r-ara tenderitiös, r'ilken hln hesvarar med t-r,tt ingen konst kan vara icl6-
Iös. T,enilens i orilets kra,ssa betyilelse är .främmanilc för a]l värklig konsi,
men ic;ke jd6n: den proletåra konstbegåvningen kan ej vara ilöv för min-
net a.v bar,nilo,mens intryck, stönandet från brödernas lidanden och kånslar
av klassmeilvctandets elcl. Til1 sist betona,s, hur ma.n ej har ringaste rn-
ledning anta att proletariatet år mindre begåvat än andra klasser (samma
syrrpunlit understruken hos Bengt Lidforss i en bekant uppsat,s) och hur
des,sutom rlc båsta av de borgerliga intellehtuella dras till dess nybygge
i kulturens tjänst.

l)essa rader har errclast liuuuat ge ett svagt begrepp om Lunatsjals-
kis skrift. Buren av cl,cn mäst vitlfamnande allmännänskiiga kulturkär-
lek och tro på massornas, på arbetet,s nya kultur, är den ,en underbar
liten skrift, som pri sina 26 ,siclor ger rncr än hela luntor borger ig ku1-

turhistorisk fiiosoli. Perspektiven är klara och jusa, stilen marxisti.skt
ä'de1 och genom,skiniig, tankarna en tändande, värrnande e1d. Något helt
nytt, något helt annat än clen änn.u obeslutsarnme Kautsky, för'att inte
tal,a om alla andra gamla socialdemokratiska, i bourgeoisins fa'rvatten
seglande etiska s. k. filo,sofer. llecl ,skrifter som denna - liksom Meh-
rings och de mäktiga kulturhistoriska framställningarna iaY en Ealu;lr-ai

I'uchs, ,den värdsberömc1e ,spartakistiske författarcn av Sittengoschichte
och antlra .stora arbeten - står vi viil portarna av en helt ny period i
månnisl<oanilens historia, inför den röilzr kultur. ,tlär allt som bär männi-
skoanlete en dag 'ska liunna juJ:la mocl Tlutten: ,{ndarna har vaknat, rlet

är en lus{ :rli iei al

, 
T.N.

A. W. Ilurnphrey: The allies crime against Russia.
Denna. skrifl .avs1öjar,den kapitralistiska lögnko'nspirationen mot

d.et kämpan'de kommunistiska R.ysslancl. Och tlen krossar {ullkonligt clen-

samma genon att med falit,a påvisa ohållbarheten, motsågcl,serna och ihå-
ligheterna hos clen prop'aganda, som imponerar enclast genom sin fräckhet
och sin förlärande och förfåande utbredning.

Humphrey karaktäriserar bol.sjevikernas ledare och ger 'därvid en
förträff1ig skildring av särskilt l,enin, Trotzki och Tjitjerin. Mot bakgrun-
den al' det absurrtr:r, kapitalistiska påståendet. att dessa högt bil'itadc och
ä'd,elt uppoffrande samt morali,skt modiga rnän sku11e stå i spet,sen för
en blodsregim och ett vansinnigt förfryck, framstår iiärefter han's skild-
ring av 'de,n kapitalisti,ska prässen och d,ess lögniitanior mot Rå'dsryssland
.desto mera mördande. Men icke ,blott negativ kritik mot kapit'alistprås-
s'ens mer eller mindre ,systematiska lögnuppfinningar om det konrmunrs-
tiska Ryssiand ger han, utan riessutom presenter,a,s flera vittnen från
de rne:i olika iåger. På basen air gjorala i.akttagelser unaler vistelse i ilet
bolsjevistiska Rvssl'anal gör cle sin'a uttalanclen; och vilken olika dager
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möter err iclie hiir rnot tlet s,mutskastningsmörker., sorn vi känner hos ka1
pitali,stpråssen! Både socialister och kapitnlister har att måla end,ast mot-
satse'n till lögrrprässens påståenclcn. Och flertalet blanci dem år .entusies-
tiska ör'er den n1'a orclningen. l)e allieracles "hjälp till sjäh'hjätp" - in-
terventionen - hudIlänges ob,årmhärtigt, och förf. visal att d,et som gör
bolsjgvihcrn:l ,så starka och ,sr'åra att bekämpa, tlct är' just tlct faktuin
att de har folhet mecl sig. De skaflarle ,sig först makten, och seclan blev
de popu ärir. Detta är något, som ingen maktägande tidigarc lörmiitt,
utan snarare ]rar det allti,cl r'arit tvärtorn: först har de gjort sig po1.ru-

lära ocb clårmerl nått makten, rlen när de r'äl kommit dit, har deras ;oo-
puiaritet suahbt sjunkit. Slutet Jormar sig till en appell till ail demo-
krali - att i ticl r-idta cf{cktir-a åtgärcler för att lrist;i dcr ensamt kåm-

Pairde R)rssiancl.
Hos en som sjiilv iclrat i dct bolsjcvistiska Rysslnncl kan dct endast

r.äcka en osäglig och r'ålclig glädje att se böcker som denna Humphrcys
så intelligent och vaket skildra dcn frulitansr.årda karnp som Rådsr]'ss-
land nu har att utstå. li'ör rlerr som från Ry'ssirnd kommer ut i .rlet kr,r,pi-

talistiska Europa känns det sorr en bliinnande skymf mot rll rnlnskiighet,
mot ailt förstånii och all liu1tur, att en så brottslig. rutten och skändlig
lögnhets får och kan ohejdat, pågå i ett strrnhåiile. som gör ansprrik på att
kallas cirriliserat. l)etta sa.nhälle har - onl ock dess övriga blodröda
syndcr än J:ler.e rritu, som bornuil - rcLltin Lrnsamt gcnom rlenna blodigt upp-
r'öralrde 1ögnhets rlörnt och Jörtlömt sig själr'i. Böcker scrn Flurnpirleys
r-isar att sanningen icke kan slås rred. l)ern är på march onsider, och inte
bara i några idealisters hjärnor, utan man hör rerlan nu värkligt trrrmp
ar- dess legionårcr vår'111en nrn1.: rle revoiutioniira arbctarna.

I_t.

Lenin: The sovie{s al work.
Lenirrs tal inlör sovjetkongresscn i april 1918, tietta stolartacle plo-

gamtal, som r.ärlcleu runt möttogs rnetl sensatiol. I{atr cliskuterar råclcns
nårmastc uppgifter vid clct praktiskd, genomföranclct ar- revolufionerr. De
r'åd och de slutlcdningar han här drar år av cLen största praktiska nytta
.[ör valje ]ancis arbetarc, oc]r särskilt för de lärrtler, som står in{tir lcr-olu-
tion, triil det en bjuclande nödr-ändighet att de genom detta tal bland eu
rnassa audla gör slg förtrogna mecl rle praktiska lärclomar clen lyska rc-
r.olutionerL gcr. lJär beröres tle inre och l'ttre förhållanderra, styrelsepro-
blemet, tle nya {ormerna för karnpen rrot kapitalisrnen. den ekonomisliil
organisationen, frågan om fachmän och specialister, om höjanclct av liro-
duktir.-ileten. Uttömmancle behandlas ock plinciperni'L och de praktiska
iitgårdemtr Iör prolctariatels clikttrtur, aclninistlat jcnens ör-elgåendc
centralisation, prässen och ,cless ställning - kort sagt alet nödr'ändiga-
ste arbetet som re\rolutionen kastar på arl:etarnas skuidror.

l)etta ttrl bör mecl det snaraste i boklorm ir-rföriiyas meal \':r,r kom-
rnunistiska littcratur'. Dcn tvska littelatulcn har retlarr gjolt clet före
den eugelska.

T-t.
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VVERSTFRKSDT

l(onslen och livel
utgör ämnet för en rv Ricirercl Bntgh lörfattad och efter hans döil i

ord och Rild publicerail dialog, kallad Ättiotal och nittiotal i konsten.

Då den belyser sitt problem på ett om strindbergs och Konstnärsförbtn-

clets friska tiiLer minnanile ,sätt - Bergh förblev ju alltjånt clem gamie

store raclikalen - och lörfattarens tankar innerligt sammanhänger metl

,detbästa,detstoralilassjskadraget.imassorna'snyastrå\'ånpåkrritu.
rens områcle, avtrycker vi här några s;'npunkl'er'

Den ene av 'tiialogens figurer' X, Bergh själr', prisar åttitalet med

dess starka och bre,ila revolutionär,a ,stämning i konsten: "Konstnären

stod .då mitt i livet och hacle ,samma ideal som alla andra frarnåtstråvantle

rnänniskor. Han tillhör.de folket, han också." Friheten betecknade på

den tidens fana lika mycket inrlividens som folkets. "Det programmet

. uteslöt icke bildandet av en intelligensaristokrati ens bland konstnärerna,

men,det skulle vara er aristokrati,som icke för sin självhär'delses skull

glömcle sin solidaritetskänsla. - Det är en sorg ,att se, hur cle omtattan'tle

id.6er, .'i kämpacle för prl So-talct. icke 1ångre har någon plats i 90-talets

konst, att se h,.rr konsten mer och mer blir ett litet fåtals ljuva sömnme-

del - nej, clrömmeclel - och inlc liingre är vail den en gång var i en

konstnärs, t. ex. Strindbergs, hand' en hä'vstång för rnänsklighet'ens fri-
görelse,förfrarnåtskridandetide.sshe]het.-Konstnärernatänkernu
endast pir sig sjärra, på sin egen frigörelse, på sin egen lil1a personliga

originaiitets ansande och förhärligande. - Märker ilu då inte. att rleras

personlighetkrymperisammamånclerasoriginalitetväxer?Förrdrevs
de av ett behov att gå bort' ör"er och ut ur sitt eget jag, de ville gä upp

i den stora, starka en-själen, framtidens själ. av vilken det vi kallar vårt

samr-ete - vårt samuledvetande - ändå till syvende och sist är en del'

Men ctret är detta sammeih,etande vår ticls konst inte längro har plats för'

våra cliktare intresserar sig numera enclast för förfinade privata känsl' r,

ju mer kompliceracle' ja, abnorma, cless origine lar'e' Allt annat ä'r för

materiellt.förklumpigt.förgrol't.för,smått,förrrnderklassigt.Jagtror,
tlemeilveteteileromeclvetetljuger,jagtrordoinstinktivtkänner,att
dettr'ärtomärförstortfördem,-Konstnärerrraärickelängremän-
niskor,heltelrkeltmänniskor'Debiitlaren]itenelitkiickbiandöver.
klassen, och deras konstnärssamvete tillfreilsstäIles oberoende av deras

sa;rnvete i övrigt. Konsten sjunger ej 1ängro ticlens itl6er, tien sjunger

för:finade ör.erklassdrömmar, och konstnärssamvetet är' son sig bör, til1-

lredsställte,ntlastkonstnärensjrrngerrentochar'hjärtat.Mensa.nvetet-
sammech.r:tanclet mecl mänskligheten - det sover uncler tiden hos konst-
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rrären. på det att h:rn må drömma i ro sina personliga c1rörnmar. Du må-
ste medge, att det ej var så på B0-talet. Då var konstnåren vaken och
hans sarnrrete ned honom och han känile en friil och en fröjrl i sin sjål, ty,
hnrr känclc att hans konst. hur ringa dcn än ti.tltals syntes, var derr este-
tiska sidat av en livsiiskåclning, som storma,dc fram ör.er r'ärlden med
larnrien öppen mot heia miinskiighcten. Det är dettatlu ktrlltrr
underklassr'örelse." -

Samtaiet irommer iu 1,1 Lregreppct surning i konsten. I'ölIattarcns
mcitpart. Z, yttrat:: "}'{en B0-talets natur.lism. som förrle orrlet samrirrg
i sin sköld. tlyrka.cle det lil1a och tle smil och hade ende-qt löga sinne för
rlel -lur;r ot lr tle storit.

X: }llen bakom och över tletta lilltr. dessa små siig man clocl< err stor
och vitl horisoltlirrje, ör-el r.ilkerr en rry so1 steg upp. Har. tlu läst Strind-
bergs Sömngångarnätter?

Z: .Ja. den är. ej uttrn storhct.

I: Ilet iir konstnår.e.s sirk att liitr, iiven dtl varclagiigaste 1örhål-
landen liitllt avteckna sig rnot clen stora virla horisont, hans tanke s])i:llilr
efter. T)et har ocliså alla dc stora konstnårerna gjort. Har konstcn en
ntedborgarplikt, så är clot rril dcri at1 r-rincla månniskornas blicl<ar mct
rlenna viiln ]rorisorrt, a1t samla nännislior.la, i cn kåinsla, som l5rfter clem
och för clcrn frnmåt.

Z: Mol socinlismer? - T1, tlet iir viil S0-talets konst clu drömmer
OIII.

-\: Brorlt i,l s,rr.iuli:nL|n rtirr ilncrkisrrrerr. lngerrder.l .kränrmer rnig
från att gir, frarnrit. skulle socialismen bli 1öljiie' ar- ctren utvidgacle so-
lidaritetskånsla tidet går' emot, sti blir anarkismen ocksir, {öljclen ar- clen
irtvidgadc frihel, som tiden samtidi.qt, paraliellt och lika cnergiskt, giir
fram emo't. De t'ir, rörclseln. kornmer, orn också rnecl a.dra namn, att
hå1la jämnvikten i frarrråtskridandet, och jag ser dem rcrlan som blivancle
grundpclare i cn vidarc harmoni än våiriden hittiils äger. trilen varl går
90-ttrlcts dikt;rre tram emot? vacl år deras ittreal? ör'ermänniskal! -Ingen kr-rn ha, stiirre beundrtrn för inrlividen än jag. Levc inilir.iclutr,lis-
men, levo sjiiivhiivdclsen! 'nen cnsammc är ilen starkastc'. det har Ibsen
sagt. u, ir lb-r'n tilllrör' lrir,lc 60'. ;0-. R0- or'Jr 30-trl. s,i hnrLorrl lror vi alla
på. lilen. lägger jag tiii, dcn ensamme är clen .stnrkaste enciast i ilct fall
att hens s il rn l r'1, e h:rr crr r.iclare {arnn iin ricn ma joritet }rirn hävdar sig
emot."

The New Republic och The Nalion.
Båila clesstr utolrorrlentligt r.äl rerligcrade borgerligt radikala tid-

skrifter, ar. vilka, 'den förstnåmnda vad verlerhåftighe.t och intellektuell
spänstighet beträf{ar otr.ivelaktigt iir eri av r,årldens {rämsta, fortsätter,
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att tiöma av de numme' som kommit oss tillhanrla, sin fruktbärancle pro-
pagarrcla mot clct hejillö,sa beljugandet a.v den ryska rådsrepubliken. De
ger f*kta och sit.fror mot sensatio.sprässens uppdiktatle historier.

Thc Ne.w Ilcpublic har en alkleies ypperlig karaktäristik av
Kolts.iak och hans regerLente i Sibirien. f'örfattaren, Dr. Rosett, bygger
hcla sirr vidlyftiga och förintande framställning på cg'na iakttagels.er som
amelikanslia Röila Korsets läkare oeh olganisator före och under Koltsjak
i sibirien. \viiliarn Hrrcl bt.möter l,* ett intelligent, och rlråpandc sätt
Jrögcrsocitrlisten, nLlmera, arnerikanske patrioten .Spargo (den bekante
\{a'x-biografen), som i sin okunnighet låtit köpa sig av de kontrarevo-
luiionära 'vslia kretsarna till att skriva" cn bok mot bolsjevismen. på
trc å fyra -rpaltcl smulas Spargos nll:-r argumcnt sönder på ett överliig-
set siitt. samma, iutressarrta författare gtir ocJ< till råtta rneil Aanerikas
r'ägr:an att erkännii Lenin. pii grund av bolsjevikernas för'menta grym-
heter'. flan visar:rtt legendernn orn Rysslanil inte kan r-eriiielirs, meclan t.
ex. \Iannerhcirn ber-isligen låtit mLirrla iiver 30,000 arbetare sant att hans
"r.itil," för en grym rcgim i IrinltrrLd. Nrigontilg dylikt har inte kuuna.t
sägas om bolsjevilterrrt,i ens rrålmelsevis. rncn l{annerheim erkänncs irr.
Amerika, Lcnin ickc. Eör ör'rigt har Hard skaffat sig en ingåcnclc och
säker kiinnctlom om finshn revolutionen.

The Nr,tion utger fortfarantle en internationell a.r,detning, som
slsslar med aktuella storpolitiska förcteelser i världen. Det kirn ha, sitt
intresse att påpeka, att Fo kets Dagblacl Politiken ofta citeras inom den-
sa.mna. Ör.erhuvutltaget följer derr synner.li.gen vaksamt med hela världs-
prässen. 'I'he Nation har i upplysningssyftc utgeit irtskilligt om Ryss-
land, bl. a. r.[ess sorrictfiilfattrring i stor- upplaga.

Bårla tlessa, tidskrifter iil iclie kornnunistiska, utan Lrorgerliga. Mcn
.de låter vardelil ,qirlan komma tilI sin rätt, och ilrar på basen tlårar. si'r
slutsatser, r'i1ktl deras "fairness" lålel utfalla till kommunismens Iör-
mån. Ile anser att l<onlmuriisterna bör, niir de komrnit så 1ångt. ha rätt
att "i frer[ s]utförr sirra,samhiill.cförsök".

Soviet Russia
hetet' en lilen vackcrt utstyrcl r.eckotidskrift, som seclan juni ut-

ges i New York och virrl.\r exeml),lar n;rss nätt Zimmerrraids reilaktiorr.
'riilskriften fcilklarar sig i vinjetten ha till uppgift att mecldela sanning
on llyssland och rLtges av Russian soviet Gor.ernment l3ureau, Room 303.
110 \Ärest 40:th Strcet, Neu'York, N. Y., clår cngelskkunniga intr.esserarlc
kan bestålia rlen. Irrisct är pr år i dollars, lösnu nrner 10 oents. Uto.m en
nassa politiskr och ekonor.niska, notiser och smärre uppsatser inne råller,
rlet oss tillhautlakomitil rrumret bitlrtrg av Maxim Gorki. -\rthur R:rnsorle,
A. Zanetti rn. fl"
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