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K np ital isten: Felet mecl er gubil:ar är, att ni vill ha hcla jord,eu.

-:\rbetaren: Fclct rnetl er,är. att ni h,ar fått tlcn!
(C1iv,e \V'eerl i Liberat,or.)

De lörsta rlagarna i januari slöts vapenviia emellan Estland
och Sovjetrepubiiir,en. Fc;rliandlingarna kommo pri allvar i gång,

sedan Juden'itsjs attaok ,mot Petrograd misslyckats. Läget har varil,
en ticl fullt av motsägelser. Fram och åter ha meddelanden oc}
rykten cirkulerat om stä]lningen på fronterna 

- 
clet till sist av-

görancle momentet. Rå,clsalrndernas fra,mträngancle från Taschkent
i riktning mot Inclien och ,b,esättancle av lrkutsk, där s'ocialrevolu-
tionärer reste sig mot Koltsjair, utlöste tr'å varandra motsatta me-
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ningar i lDngiand. Vinston Churchiil ville en ny o{fensiv mot re-

p,ubliken, meclan Lloyd George llörlteredcle upptagancle ar' ltingre

s),Itande förhandli[gar iin blott om ]rjälpsänclniug ,och fångui,-

v rix ling.
Dar :ir en skalpt ibuktande zigzaglirije i ]räudelsernas giinq"

amerikn låter hemtran,sp'ortera 'e,n d.e1 ryslia revolutionärer, neilan

ranclstatskonferensen i Halsingfors väntler sig mot "ibolsjevihfaran"

oc.h ,mot vap,envila och fred; clär voro även ltrntentemahterna reprc-

scnteracle; siirskilt Englanil vil1 ju "finansiera" ranclstaterna. I{oli-
_.jak och Denikin Iöl1o på uyåret fuilständigt ihop. Esterna shiitte

om Judenitsj riimnacle arme. berättigat rnisstänhsamma mot c1e

liontrarer-olutionära, som ej vilja iir)i.gt erkänua landstaternas sjäh''

stä.nclighet, så länge c1e ha ryggstitcl i Entcntens tvetydighet gent-

ernot,clem; c1ärvic1 kan ä,ven erinras om överste Tallelts n5a lrecls-

anbucl friin l\[oskva, som visscriigen rlementerats, lnen solll lör-tj:i-

nar att noteras.
\iid rnitten av januari, när freclsratifikationerna mecl Ceutral-

statema utväxlades, var ställningeir foljaude: De ryska hontrare.

volutionärerna splittrås. Finland ville ha åter cie finska få[garntr

i Ryssl61d. Amerika begär att få siinda över Ifinlancl cle ircn-

transporteraile rysk-amerikanska hommunisterna. I gengäld for

utförsel av ,spannmål m. m. från Ryssiand {orch'ar r'ådsregerinplen

transitering av jordbruksredshap fråu sverge. Blockacl{rågan står'

alltjämt i centrum. AIlt tyder på en vändning. Ämerikanska s[D-

clebuciet i Köpenham[ Hapgood återkal]as för "bolsjevism", för

försök att med Ng11'yorkilianker'finansiera Sovjetrl's-*land" llit
starkt fre,clsbehov gav sig allt klarare tillktinna. -,L ella siclal] uplr-

]rörde terrorn fullständigt. Estlancl r,jlle ingen fortsatt of{ellsir-.

Lrlott ett baltiskt försvarsförbuud, och sovjetreg,eringeri elbjöcl 1io|-

r:ession rl eu bana Reval-I\foskva.
Nu i senare iräl ften av januari ha soYjetrepublitiels 11'göra[de

segriir på alln fronter jiimte clc uliraiuska insurgerrternas lranrstiit

mot Deirikin framkallat en scenföränclring och uppmj'uliat isole-

ringspolitiken. Bolsjevikerna stå i Bokhara, skrämmanile eirgels-

rnännen för Indien; japanerna frukta att förlora sitt grepp om Öst-

sibirien. De polska socialisterna yrha på ffed, iliilmecl korsalicltr

en fnansl;, plan att upprätta en nv anfallslinje, sammansatt ar-

Poien. Irittauen och Rurnänien. Hälsingforsltotrfcreusel tnetl sin

sliijra enig,het ville nu frecl . . . blott mecl ett "clemokratisht" Rys-"-

trancl. trlatoniskt uppnluntrail av EnElauil.
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Seilan Llknrelc.cau. rlcn olölson1i.g^c bolsjeviiilntaren. i och rnecl

tlet fransha presiclen:lvalet satls ur -*pelet. \.a1' rlu tirlen inne för. r:;r

qrrurdlig invelterirrg av alla ile mot R;'-sslaud )-regiingna tailitiska
clunrhetelna,. Så liorn då iintligen Hi;gsta lrlclets lieslut om för'sta

"rteget till hiivanrlet av crr Lloc1<acl, som bloit fliirvrirracle nöcltill-
strirrrlet i Iluroptr! Utltl-tc av Lr,tlrirlnaclsartiklar och ålier.bruks-
rn\asl<luer rnot slrirnnuril och lin h.ån R.]rsrlanr'1. som jtrst lu lra.r

det stiir;ia splrrurnålsiivelsliotl i urnnlanrinne. Hislorien-* jloui är
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{airkrossancle. l)et sr'ältbelågraile Rysslancl 
- 

Europas spa,nnmå}s-
furriissörl G'be'ars 

- 
intet utbyte clirekt mecl Mosk'a, utan ge-

'om cle r)rska koolerationerna, viiket ingenting fiirånclrar i sak,
d. v. s. gränsernas öppnancle. Storborgarorganet "Times" ropacle:
"trtt {örliluffan,cle beslut!" Lloycl George yttracle ,saktmocligt: hä-
rlanelter "Llott clefensiv mot Rtrsslancl", och anilra erkänuanalen av
återtåget löljcle: r(oitsja}r och Denikin "ha 

'pphört 
att existera".

"Bolsjevisrnen han inte utrotas encl,ast mecl makt" o. s. v.
T Paris segrar clet ekonomis,ka förnuftet. Den låga fran,ska

[r'anc'e. 'han 
'ämligen ej betala 

- 
clar ,ha vi en av puilerns ,här-

.or'| 
- 

ameriha'nsli spannmål och svensht timmer till clessa län-
ders hiiga m'nthurs. Därfc;r måste Frankrike vänc1a sig tilr Rvss-
lanc'l . r rtnlien har 

'alutgången slutligen pel<at på niiclvä'dig-
Ieten av en upp,görelse mecl sovjetregeringen.

- Blockadmure's {all beleclsagas ytterligare av Iiöljancre clata:
llenclerson har forclrat allvarligt övervägancle av råclsrepublikens
fredsförslag, och clet engelska arbetarpartiet frisäger sig frrin för-
pliktelser genternot a1la hemliga politistrra ,och militära frirclrag.
omslaget Lar sin klara reaiitetsgru'cl i ett från tjeckoslovakiska
regeringen härrörancle uttalancle: "Europtr kan ej ltingre unclvara
c1e ryska rår-arorna."

\ridare: f Ilnglancl rrider iill sist större fruktan i frriga om
rnclie' {i;r c1e liontrtrre'olutio'ära ä' fcir hornmunisterna. Är clet
diirför cleu engeisha meclelha'sfl'ottan löper in i svarta ha'et? IJet
uppges att initiativet till varuutbytet utgått {rån washingto^.
Är clet \\,'ashingtons, Amerilias påtryckning som r,ållar, att en rysli
kooperati' cleiegation tiltåtes resa till Paris och rämnas egen teie-
grafisk ftir,bi'clelse me,il lrosh'a? Kanske även mecl sikte pri Ryss-
la'cl clen 'fra'sha personale' r'icl fr,eclskonferen,sen fullständigt om-
;bytts. \ricl srirlana framsteg i sprängningen av blockaclen kan .roffe
i Dorpat kosta på några eftergifter åt Estlancl. r sambancl mecl
'clen väntacle Dorpat{rerlen reser sig nu iiven clet ctllmrin-norcl,,isha
,spcirsmå1et om ostersjons re'traliseri'g samtidigt mecl att i en så
bet;rdanile stat som clet nya Pole' framlriicler en stark freclsopiniou

- 
ej minst av frulitan för en ,bolsjevikisl< invasion.
Så har clå scenen fullstäncligt föränrlrats 

- 
och ute i Europa

ivrar Kerenskigruppen likt clonquixoter tigganrle om hjälp mot . . .

cLen frirnu{tiga freclen.
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'l'r'otzki inspchtera,r röita arrndt.

1. Mellan mars 1917 och Bresl-Litovsk.

Borgarels och borgnrjouruirlisten,s upplattning av cilerr r1'slie

solcliiten iir ailmrint 1iäncl : en hr'älte ctå han kiimpar uncler.Ju'clenits,j.
elr rlj;ii ul då lrarrJillhör rö,lu rl'nrrin. .lu,lcrri1.js rrm* l<alla" (Slunk-

holms Dag,blacl) "civiliseracle hiir.skaror", sslrjetarmens (i c1:o)

'1rör'arhorc1er". För att få en något-qånär fnst utgångspunkt för Lre-

clömanclet art clen rr,shc solilatens hancllingal må,ste lrail sc tillhal'a
1lå clen tiil, då han r,ar eit viljelo,st ting i tsarens miljonarmder. och

hur htrl blivit behancllacl uucler c'[et krig -*ont ltrsat -,{etlan 1914 roh

i vilket "Rysslanil" iblev milittilt besegrarcl.

Såsom -sina livegna har tsaren betrahtat sirra,soldate,r och

skilhiaclen mellan Lörrclernr,rs {örra li'r'egenskap och clerr liir,siiltrc-
ring ryska sold'ater {ått genomgil har varit ,så gott som ingen. Från
clen rkigen bonrlesonen gich i solcl vicl ctt garclesregernelrte, 'c'ltir han
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vaudes till harlaverl)-ilnad, lis:li och lrrvgel. r,al han en slav -,orrr

elclaist lracle a1i, utföra |å högle olt givua ibelnllningar. Till hans
förfäa'clnr ha.rle man en rriassa iho'.stlinep. b1. a. löretog rnarr eftcr
en c1el år' omplaceling ute i trupplåigrerr ltrl att int,e sol'clatc.rna
-.kullc ktnna växa in mecl folliet på clen plat,s där cle var för1a,g,lzi.
Det r-ar: sonl en Lo'r1.flr.ttrri'g pri, eft sch,achbrä,cle. Så ficr t. ex.
al'drig 'deir i rlelrograrl fiiclcle st^clsborr cxercera på Marsfärtet utan
borta i Sitririen ellcl rrcre virl Svarta Jravet. och när nu cletta var
"lille fal-r" r-iljri. så lJrclclo solclnten. vilken varje clag tutadcs i i)ro-
nel att lral exisierarle enrlast mecl tsarens goda hjärta och vilja.
octr i .ililt, h'r beha'cllaclcs h^'? Ft;*åclc1 nr.. clåliga befalha-

'are ör-orgavs han rtt c'lö i Sclii,piras snrjhlyltor och på Maniisclnr-
riet-q ii4ienläii. ratli vaLc sin slar'lJtdna,r1 var han en shräch
1ör lloliiet. n[e'trots alla iir-ergrepp solclaterna ]åtit k,ommir sig
till la-.t genterngt si.. cgnaibrtjclcr i arbetarblusen har tanlicn irå
att vi*na solrlaterna {ör folket aldrig uppgi'its, 

'tan har ma, ro-
lrat sitt: "rio'rn til1 o-cs. lirocler! Lrimna din sm'tsiga..kasärn och.gii

't ti1l folirel, s'm 1ia1la'rlig!" Så liar rlet.opats,,och i och i'ec1
revoluiioireri 191? ltlev clct ropet ibönhört.

I)et h:rrle lionrmit err nur]Alr anclu i clerr r:;rslia almön. l)en aluie
stat'liare si;m knii1.iöjr1e yicl \rinter],alaisct 1914 r,ar icjie rnera. nen
var o,hjiilpli.qi fil{ura11 i Iiar:patcrna. i }rasrrriska träsl<e', i fajl
hart in1.c satt s,rtrn {iånge i t}-s;lra fångliiger. I)etn -*o1c1a1,. soni m{,tlog.
ler-olutioncn harlc rrurler'liligctr gålr fått,,g,,n",, u111r lör,lct blo-
diga dli lit-.]rei till villict han anr,iilrles. och tlet iir c,letta,sorn iir rlet
avgiiratile nroncntet i clen röcla armdns första slieclc. Just ltiiti, lii,-
lna[ -<t)]ia ,r'letr tr,ingancle airlecluing rsonr sattc,cle,-r.(al "rrärl'clens ltiist
rliscil,1inc'adc" solclater i ett upplijsningstillstånc1 som irte pass:r' i
lrop nrcil rL.r'g,r'ras arslrr'å1i på sol,clatkada'erlvilnacr. al,t cles-",r
sul,lrlcl lrr-tig1. ur.lr Irr=ligl g,j,,t.,1,,rr rrrorl -irrr garula Ilirg,,rrrrlrr. ji l
intt't at1 ['iirvila sig iir.cr'. ocl vi]k.n solrlatesh, som honimit till
rteclvetantle om irtt rlct grrnrla sl.stemets frirsvarale enc'last s1lc,1rr.le
licrl solclatelrrrrs lir'. ,qonr o'nl cle inie r.or.e ,annat iin biin,cler på ett
sc,hacliln'iirlc. shulle hantllnt annorluntla? Iiuncle mau unnat rn,,,il
ile olll'icerare sonl vnl ileir clilelita sliulilen iill att 100.000 -*okl:ri.er
-crliicliirr'lcs rrrot tlsliamas l,alsar:tåg .-,le,r1 errcla,,st -.ilialacle g'ranri-*-
liäpIar i iriirrrlc'r'rrrr. r'illiet slicilcle lå sr.clfron,ten, cletta, fii'r att Su
komlino,fL shulle fti tillfiille att -.tjiila sti mycltet merar nenna nrerl
ljlinarrr'lc hairclelser. sorn lian trrscnfalrligas. {år inte firrglömimas ilii
nrarr sl<al1 liirsiilia iilalg'iira fii;L' -rig ilerr rnr'tamorfos som clen lr',.,he
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soltlaten hal unclergått. En var s,om förs'tår viika foljder ofo,rskykla
liclanclen i ett {rontht'ig ka,n ha, ,6lsn kan även för,stå vad s6y1 ,sikedde
rnerl ilen r-,vske solcl,aten. Ircn det är så lätt att glömma vad det viil
säga att ha itlivit jagacl i månac1er.s snögl,opp, under ,brännan,de

hetta, u'der: sjukcl'om och krer-erancle kulor. utan annan ersättning
iln chimiilen att fir ,halla,s li1le fars s,o,ldat. När nu här,skaren övcr
m,iljoner soklater \rar en ohetl'Ellig fånge, vacl uniler clå att solLla-
terna expeclieracle t,.ppar'a av {å'gens system. ty för solclaten ,stoitr
det tlart att r'la tsaren-. sag'a \ra.r all r,ar är'etr offioerarna,s {ullmrli-
ter fi;rfallna.

I)el storl som ctt f'li'bordat fahtum att metl clen ar,m6. som nrl
fanns. .g-ic1i clet ic.liet att ,föra 1ir.ig. t), rev,olutionsvågen ,hacle siappat
iliscipli'e. oc,h cliirtill'ar rlct r,år i clubbelt måttl de'rJ,ska s,rl-
tlatsjiilt'n. Nu vet rnan. atl fiir: ingenting är ilen r;.ska bon,clen så
liii'slig som ftir våre' och 

'acl 
clärmecl föl.i.er. Bon.leharnet trotsa,r

aLlt c]å det fiirnim'mer r"åren-. 1j'mma vi',crar s,egra fra,m över mar-
kerra, ocrh htt'clet sr,i e'fågelclrill så är,c1et färdigt och.let ger sig;
lå viig hem. \rar det *ncleriigt att den i löpgra'en ståenile soltlr-
tcn tog silt parti. g'ivanrle g'd oc,h fan fos'terrancl,et. so,m rian alcllig
fii:li någrt ar-. och dcsertelacle? .l)en sorn inte var me,rl niir srliiltct
slirrli,, -li,, ,l,,rr Ii,'li irr1r.l. :, r,{-:,rora,ln soldlter.nl oclr lregrr .r;.
rnol siua blar. \'acl gi,'r,,1., rm,[et. urn jag och r],ja och liansihe oc,l<så
r)a'l linataLle hem ett slag och,srig till hur clet var mecl io'.cle'o.
s. r-'. ilet fa'ns ju -så rnå'ga miljoner k'ar sorn kuncle krara tr--.-
lianral Oc)r inan gick!

l)et r-.r' 
'ncler 

clenna hritisha period som re-n,o1'tionsrogerirr-
gels rnriu {ol i'ill fronterna för att räclcla va,cl som liunde rii,cldri,:.
.laE minrs 'iir några ,mecllernmar av fjärcle cluman reste ut till fro*-
tcn i.o'r fi;r att agitera. De anlä.ncle till ett regeme'te -qo,m vii,q-
rarlc att gå till fronte' un,clet förevåndning att cle ej'arit ledie'e
nog'. Erlter' presentation hos ijve,r,qten lrcslöt c1e att ta anställning
sorn 

'reniga s'olclater vicl just detta regemente, och i,kladda s,chinellen
lick tle f,iliträde till alla möten soin,litiils av sol,claterna. vicl {örsr:tr
rnötet fi;r'lilaracle 'cle sorr sin bes,tåi,mda mening att ile srhulle gå -rill
fronten '{ör att clii' a.r.lö,sa i för,sta löpgrave', ,cretta är-en ,om iche
e' enrla mer a'\r hela r:egementet ville gå med. Effekten blev, :i.it
hel. r:egeme'tet l<ä'clc sig ge.er.at ooh gick oförtövat tiii front,:;r.
rge' r"ille 'eta A' att clumameillem,ma,r ,si<*lle gå iill -fronterr fiir.
att liira solclate'ra. slri,-"-.. Ja. clet hiijcles röster mot c1e tre n\ra sol-

il
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claterna clå clet arrså.gs sorn en s,ham för legemeutet or.h ria cle tt"e
inte viile goalvilligt ar'-qtå från sin förestrts tog regementsråilet rrred
översten i täten till ett knäfall och trail ,cle tre avstå från sin före,
satrs, och sri återlä'rnnacle de tre clumamedlemmarrr:r sina sohineller
oc,h reste till ett annat regemente.

I)eserteringarna var cloc,li i gång och rle sto,d inte att hejila.
JJj ens Kerenski lyckades stå lirigs,olu-"ten emot ooh när ,så t. o. m.
Gorkis tiilrring 'ibörjade angrita K. fOr hans krigshets, var inåttet
rågat,för hirns fall. Genom hela armön gick blott ett rop: Frerl,
fred till varje pris: I)c bannbullor K. sliippte ut hjäIpte honorn
ftiga, ej heller haip clet att han inftjrile döc'l-*straf,fet pii uytt.

Fred-qkravet banacle vrigen för bol-.rjer,ismen. Skulle man iin i:n
gång {å clen r';:sft1 solclaten att slås,s, -så må-cte clet till ett nytt nrrr-

rnent, inför vilket han utan tve ran lnnde llås att dö. Och -*å korr
1ösenordet: Yi slåss fiir vrirlclsproletar,ia:tets befrielsel Och så länqc
som 'denna l,roli{lor'rne1 tiger bestå,nc1 i rlen r'}:slie solilatens,.sjä1 och
,hjärta, så länge skall clen bolsjevikiska armi:n gå segrarrcle frtin stad
till stac1, {rån lanrl ii11 lanil. til}s clen slutligen står som tlen enile
segerherre'r.

Ovan sliilrlrac'lc ,för,hrillaucleri inom n.ska armön iir till -qtor rlel
bekanta, trr innan Brestfreclen fanls ju åinnu kvar i sovjetriket ett
flertal utliinclska militärattacheer, men seclan Brest{reclens ingå-
encle Jrar clet varit knapphiinta upplysninga{ som hommit till 1't-
terr'ärlileu. \ri hal l'ått ltisa den ena "-qanningen om clen rcicl,r ar-
mön" efter ilen antlra, rncri irlla rhar lidit av c.let belilagliga felet att
c1e rtarit "hemmagiorcln".

2. Ttatzhis törsta r€organisationstörsöh med ryska arm6n.

S,er mau tillbaha i ticlen för Bre-*tfr:eden. r,ar nog den ticlen
lor trol-"jer-ilierna clen svtiraste. ty då tyskarira rbröt freclen llanlrs
hnappiist ett clr-rgligt regemerrte som hurcle shiclias rnot clen trolöse
fiencl,en. Ilöcln garclerr f anns rog, mel cleras 1'tliga rer-olutional'isrn
va.r av liiså-,{te slag, de haile ju ireller inte räknat mecl anclra fien-
cler än .sina egna borgare och Iör' hur,airclet av rlem ibe,hövcles ju intr:
sti synnellig-en viilorganiseracle st1r1Ln.. Det rir sant, att 'l'rotzil.-i
ha,cle flera clagars ör'erläggniugar mecl lranslie arnba-saclören Noulens
i och för 'militärt u.uclerstijc'[. sär,q'l'ilt liiir tlugancle bef:ii, teknici och

anclra slrecialister. rnen det slutarle utan resnltal,. Man ltehijr,er nu



1920

inte 1ängre m}'stifierii, angåe'cre va,c1 som ve'krigen 
'ar för ha'cre'

''cler cle,s'sa cl,ag*r mellan cle treclancle 'i sovjet. Tr,otzki sads. 611*
rned ty'sken till sista rbl,o.l-*ilroppenl r,eni. s,acre: Nei, låt heta Bal-
tik'uni 'mec1 rr'inlancl gå {ör fan i vå1,r1, r'i h:rr en.r}nan front s'm iir
vi,da vihtigalg 

- 
6lsr inre lrontenl Trotzki g{ck IOr anclra gången

till llrest. men clå han I'äm'ade Brestb,aracken ocJr siog dl*en i
efter sig ga'han tyske generaleii fölin'cle till avsliecl: J:ag går rr..
att skapa err röcl armö ooh jag hoppa,s att vi möts på nJrtJ om tre
eller f1'r,, må'ader. \rail -srrapanclet av.armön beträffar har ha'
hål1it orcl, och t5'slin111a rLlit^r rllt sitt srrinn fiir att iin en gång rå
mö1a Tr.ulzki il;rig.

IJ,en fiir.-.ta arm6 sorn å,statl,koms var e1l ren |roletiilarrne, unge-
lliir 90 proce't lroletärer utan militiir utbilcluing, och i clc lo{rara
staöer'^ l,anns icke e' orclentligt 

'tbi1,da,cr 
,orficer. ne regeme'ten

eller cletacrhement som uppsatte-c,fijr att tjijna som floredt;ne Iör clen
'Jrliva'cle armö'kallacle sig iin "clcrr'nga arLetare''ionens rle-
tachernent". iin ",cle .inte,rn,ationella levolutionii,rernas krigisr.ana c1e_

tachement" och sti kom ,]rantverkaLira-.. svartarbetarnas m. fl.. r,ar.s
,-rpg6, ,s1R1l förbleknade när cle -qiincles ,mot ,krigsvana trupper på de
fronter c1är sor-jet liacle att ftira kriget r.,iclare. Det _qtoc1 sålecles kla,rt
l'ajr r.eclerbijrancle. att vad som fijr_qt skulle sliapas ilet var en fullt
4rrigrsclr-rglig armö i stället fijr clen som ,man slagit söncler.

De'rno'alisatiorien r,ar stor inorn de' armti Lor-s,ie'i,kerua ]racle
att ornorgtrrisera. Yad sonl l,tterlignre {örr,ärrarle .sit'atior.e' r.ar
clet befal 'qom stocl i täten Jrör sorclaterna. Gi'etvis ,spekureracle
r1e in'ot so'jet fieutiigt ,stiimcla i cletta ka,os. n,et stocl nu hlart flör
so'jetfolket, att sk*lle clen sjuka ,statshr.oppen kunna botas må,-*te
en gru'cllig u,pprensrring ske. .ågr-rt som i'te kuntle slie ut.n rrrr
häns1'1s1113 rlespotis'. Helt nat*rligt hu'.cre 11e' bolsjevikiska st.-
ten såc'lan cle' i te'orierr r,ar lrlar icke omedelbart efter okto]rer.r.e-
lolter stå fix oc,h l'rirclig. riir-qt måstc cle real<tirnära elementen
o-qkaclligg,iiras, ,ch ,m.' skred till r.errret mecl cler foljd att e' clel
röjcles ur r'äg'en. e'clel Liijtle sig ioiiLlt, rirclra åt-.r lymcle Iältet rt;r
att i sovjets periferier -sl*ta sig sarlmarl 1rt;r att i grupper med ut-
lanclsk 

'apenmakt 
,bekilrnpa so'jetlolke1. r och rnec att sor-jets le-

clare lycknts slå'nclan benen på arla erement som stocl lri'ilr:rltle
i vägerr. stoil tleras makt på {ast gru'cl, r,isserlig,er,hårt besh'rcrr
till det )rttre och inåt svag, men rlen fiirstrr miijlighettn fijr n),da-
ling' ocl utvechliug var iloch giverr.
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'I'rotzki \:ar en al c1e -lör.sta ,som' insåg att liela rä'rlclningeli liig
i reorganiserancleto llv armen, oc]r redan under april {öreslog han

1-11s.1'-s,tsmcts upphiivan'c1c. Han begiircle att alla offioerare lrfin
liompalichefen och lplt,rit strrpllc. ltnämnas ar, [ögsta militäryå'let
samt:rtt inga anclra fiinge lto,mma ifrågrr än tle som iigile för r1e1*a

liirnlilig utbiltlning. Man tog tlet sieg för' steg. Sir uttalaclc man

tiil exempel på röt1a arm6tts 'lionferen-. i Mosil'a i maj att något
;borcle giiras för ntt -qtiirka officerarnas stälhring on rran ville for-
lrindr:a clesolganisati,on in.'oim trupl,renta. t--v sotn det nu gick vore

dt-. allcleles oclugliga till striil. förihlaracle krigslionuni.qsarien Srnilgn'

I merlio av juni liom e1t sovjetcleliret orn att alla meclborgal'e-ar'-

bctale lrån 16 till 40 år tillllöran6'[,r goyjc,treltub]iiiel skulje tntlt:r-
liastrrs obligatorisli militiii'tjanst. Hiir,metl riktacle-* tlen första stöten

if tlel frir-i1liga proleliirarmön otrh dct grun,clläggantle sleget ti1l

atrrlra rijiln.alrnön togs ut. clclr tjiir'ned iir man framme virl slr-rtct

ar. tleu liir.-cta lasen i clen,.tola onrr.iilvninsen inom clctr rl..slia ar-

ru6n unrler bol-.jei-ihish egit'].

3. Från proletäruppbåd till reguliär röd arm6.

.I)ct kal ira sitt sri'-sliilr1a intresse 1f{ 5e rlet rnilit:ilr liiglt i
sovjetriliet rLrrrler cle dagar drl clen anclra riida armön fo'cldes. I Ar'-

kangel,sli stocl ententetrLrlrper, i ö-qter Koltsjak-ijeclioslor-aker, i -',1'd-

r-iist Uhlaiua och ?oleu uucler;]tödc1a ar- t\-s'liarna. i r-iister hritle

rnan ibalterua oc,h ,c1e rblorltör,sti;la linnama. fnte ullclerligt att
3,rll,jetregcr:ingen liit utgå, påbuclet att lärlerneslanclet 'n'ar'i {ala och

att alla 'liraltcr rnå,qte till fi;r' att riitlrla rlet oc,h revolutionen. T)et

val undel cle-csa otorriickaucle cla'gar clen ailrl"ska sovjethongrersen

sarnlacles i Mo,sihr.n -[ijr: ntt ör'erlägga om I'at1 soin skul]e göra,s {iiir

att åviigabringa recla i stritl-"kraltterna. Av en re's'olulion sorr 11å

antoEs rir',dct av intresse att citera ett }ar lilii'mmar:'

1) Almc[ sliall organiser.as,1tå, tlen allrnånna I'iirnplilil-eris
glunt'l och r-ar,ie rleclbo'rgare shall unclergå r'ärnpliht. 

_

2) I armöns ör'er,slrrre1."e skall en ,sta/Ii centralisation ilför1,..
Ortskomrnis-.iorterna iir' ]r,elt obelocnile ai' ol'tsråclen samt unrle't'-

oldnus rlet cc'irtraln lirigsrnini.rteriet.

3) Anuörr sliali c,rgairisera,o i errlighet -tnecl krigskonstens ooh

c1:o tekni'licns allla rnodelttastc elfalenihctcr från r'ärldskriget'
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Iiourrrnuristiskn.lrrht'talo llpt'niir':rr sig f'iir.tIot liida Rr.sslands r-iiru.

1) Iiiil irlrrri'ns rrr.gauisatiorr sllrll nriur r,lLirErr ur.tta al rnili.ttir._
-rIct'ialisio'rrrts t'r'['rrrt'nhctcl o(,h i lion,.ehr-ens llirrncrl in liiliivr
-qkjrftligrr oflllicelarr: hån rlen ganrla arnlorl. Alla,ile -slreciaiister
sonr giLl i i,jiinst or,h ui f ijr ctt iii'iigt ric',h sarnr.etsglanl, lrlrel,u sliall
stiiclse -.tå unr'lel r-egerir.rgeus sliydd.

5 ) '\r'rni'rr s1.r11 .1r1rbr:ggrrs pi grurrrir-alcn av e' ,jiirlLår,tl rt,-
volnljoniil disciIlirr. \'itl oc,h en slr,rll o)rr,tingat unrleror:clniL siq',ltr
lilav sorlr ställes otrh utliilri ilt lrcllailnilg'al solrl ges av befiillrar.iir'r,.
villia sor.,jt,tregeliugeu satt i spelsll för' alrnrjn.

Ar'1rp{11;11111 blcv rrrr med cilcr uro1, siu r,il,iir rl1ir.;.tc,r.i dcri;rr-iL
arrnön. liolganra errrlusl. jle-.er.r'cu. cller fi;r att lala ned Zinor..jrrr:
r'le {icli ni),ja sig' rnerl s.Ilivlsteu oc,h var.a iiLlnrjuka tjiinare tili ck:
triurn lt:r'iirrt'le Il.le,rtiire'.rl. Hcli, natl-rr'ligt var slagik'a lten hos ,lcr
r1\'11 arrnt-l'n ickc sii iii.eldiiclig. tr- iinurr r-ar storn clelal ar, c'leu.sarlrna
iclic rnerlrtetnr.r'r'Llr,i ansr,ar sorn vilade på. clenr. l{o1 ar.betar.e-
iLrnrön storl |å alla ll'outer.r'iiliir,arle l<rigars'karor. r,illia tlot_q si11
nrinilrefal nvr-iir.jde alla lugrerplr. T svnnerhe,t leclde sig l{,olt,-..jrli,i
rniin g.tt. J)c 'r-slia iiclning-tr.na lrån b,iirjan ar: so,mnlarcn lgl g

rir g'au'sliir 1x'ssir'isliska bc'triif lal,cle irlbel,arirr,rn6'. s,orn \.aL "slitlrrr-
iigt s'rg". s,' Trotz'lij siiil'.tir1-c1ile sig. 'f. srrr.er-,clrsii:trl.;
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filre sovjetkongress,en i juli. att tlenna ;bonle förklara, "att clilet-

tan'tismen-q oc,h improvisationens ticl iir förbi och att åt solilaterira

skulle siigas att ile icke få,tt cle'bästa levnacl-*mrjjligheterna bara fiir
att sltintra ornkring på gatorna. spela liort och tömma kolportiir-
säckar"'. l)ock. mau bor tbetanka en sak, clå man c1ömer iiver

c"lenna albetararm6: ententetruplerua st'o,cl blott 75 km' från Petro-

sar.oclsk, Koltsjak hacle intagit Kas'an, o. s. v. på alla'fronter' \rar

clet unclerligt att pessimismen grep även 'c1en 'mest opti'mistisl<e?

\/ar clet unclerligt att arbetararm6ns solclater fl-vdde som harar', .1å

cleras leclare i många fall inte gjorile annat iin vacl ,s,om var nötl-

r,äncligt fr;r att räclda sina liv? Betänker man även 'hur korruni-
peracle alla rcle gamla tjin,ovniher var som för fi;c'lans skull trg
i,jän,st i sovjetarmöns olika ,funktionsl'erli, 'så kan man förstå mångt
,och mrrcket. Man kan Ilörstå, hur clet shulie Yer'<a Iå solclaterna'

clå cleras leclare i pror-gkatotisht ;-1'{te utsiåpIte såc1a1a orclel s,;m

till exempel lliiljanrle: "Dela upp trl1a iivsmeclelsJliirråcl i clepåer

på 15 clagar, t.v iilom clen ticlerl skr:lll vi {aJ1:r' och rlet är bättre

att icke liimna ett dugg åt hontrarevoluti,oniirerna!" TiIl cletta htir

ocihså pessinismen i ,*el'jets egna titlningar. I Pral'cla vill jag n'in-

Das stocl att läsa i slutet av so,mmaren: "Antalet iir rnecl os;s. men

vi -*ahrtar lugnet. Våra solclater flyr som pul'troner. $61'jst, som

aldrig {Orcli;ljer verkligheten fc;r sitt {olk, ser sig nöclsakat att mecl-

rlela solt.laterna om clet skamliga avfallet r.icl vissa cletachement."

Unge-liir -ramtidigt gav Zinovjev ock-.å, uttrych åt sin pessimism i
Itiljancle orclalag: Av t1e 50,000 solclater vi skicrkacle til1 Koltsjah-

fronten ,har endast omkring 10,000 gzitt fram, cle'anclra har'he1t

so,nika rJrmt. I 'slutet av somrmaren btirjade s61'jstledarna verkiigen

begru[cla sitt militära läge än en gång och cle insåg nu, att aribe-

1;rrrrr.rncn ick,. rnl slrrrk rrns r11 lralla rlplas riildc. Fruktan liir oll

kontrarevolution i. cleras inrc gjorcle che{erna fijr armön yerliligerf

or,oliga oc,h marl beslot sig liir err ytterlighet, clen niimligen att

f l,ii1gl-rmohilisera a1la of ficerare åncla till 60-åringarna' Fiera

tusental Logacle sig 'och enro iera'cle sig, och clet uppgives att bara

pii en e[da dag 15,000 giimla of{icerare instiiilcle sig i Moskva..

llngef iir samticligt som c'lenna tvångsmolihisering av of fliee-

|are piig"ick blev Jlörsta cleirreten synliga om s'l<apanilet av en lego'

liär sarnmansatt av alla såilana som oar"sett politishn åsikter ville

liirva sig fiir uppeihällets och krigets skull. I pressen 'syntes llera

ariiklar ju-rt om rletta spörsmål. Man {örsökte givetvis att i för-

stone enclast fri rle rela solclaterna och hir,llaiborgarna borta eller
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i reserrren som fö*rt, me' vacl ticlen lecl blev marginalen ,brec,lare
och turen l<.m åiven till borgar*a. Det är karaktäris,tiskt sorn err
tidning snrre'n': "arbetarna ,har 

'isat prov på stort tåramocr gent-
emot intellig"ensen fa,st clen fOrrått rdem uncler prövoticlen ooh gått
till'sam'mans metl arbetarnas fiencler, men vi srhall icke clesto mindre
bemöta cle' mecl tålamocl och åter sätta rbajonetter i hä'der'a pii
rl err. "

Den egentiiga arbetararmöns äroticl var på upph,ällningen och
rnan gick att sk'apa e' treclje röc1 a'mö efter cle moclernasfe priii-
ciper. vilka tagits i l-rru,h r.id alla vä.strnaktsarmöer.

4. Sovielrysslands militära organisation.
Att llti lolh i,clen n),a armön r.ar inte alls sr,årt; vii,rre r-ar ilet

att anskaffa clugliga och lnllt påritliga ,o,f ficerare. Tr,å'gsmö'stra
'clem ,oc,h enrollera 'clem ''r e' bagatell. men h'r -*kulle c1e llör,-
hålia sig till sovjetriket?

Dri hösten liom mecl statjr hJrla i slutet ay l91g strömrnar:lc
så må'ga garnl. officerare tirl sovjet ntt clet t. o. m. .",ar på tal att
:sätta upp siirshilda 4rompanier av enbart officerare. Des,sa olli_
cerare b1e' mottagna mecl särskircl graclje, ty ,man berrör.nde cleras
hrafter 'icl cle i 'arje sta.l upprättarde of,ficersskolorna i instr:*k-
ti'onstjiin-*t. Tlet bchör'er våil i'te sägas, att tvång-smobiliseringe'
av 'officerare enclast yar en nöc1väg tills marr h*nnit utbilcra de av
verklig ör.ert1-gelse lör saken burna, och i ileu miu clet var mö,jligt
'ble'' så cle allra',ildsta perrnitt'eracre om 'de inte sjär'mant'ilre
stanna. Än i'clag är'k'ar i sovjets tjänst fiera utmarkta generals-
officerare för såväl unclcrrättelseväsenclet rso,m generalsta,ben. Ai.
'de' se'are kategorie' är att nämna Konzier'o,vskl, stogo, Novit,srii.
polacken Juz,efo'tis, letten vatzetis samt ,clen bekante insyrektör.en
Iör rvsl<a artilleriets ammuniti,onsväsencle Barzuk,ol;.

so:n ör-ervakare i c1e orilra ,staberna är anstälrda s. k. politis,hr
kommissarier 

'ta' rätt att inibrancra sig i militära ,sptirsmåi; clc
har enclast att ar-ge rapporter om ofrficerarn*s yslftszmhet uta'-
för clet ege'tligt militära. me'cle'har'clock ett ganska stort infry-
tan'cle vid flera tillfälle'. Det åiigger clem i sy'ner,het att river-
vaka cliscipli'en ino,m regeme'ten. som nu är *ta' ,cle for'a sor-
datråclen; ilessa är numer. a'shaffacre och får inte f'ngera så {or.t
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ctt lel€rernente, beo'clras till fro'ten. Gi'etvis år' clisciplinerr str,äng
och cle r-erhliga lio,rnrnunisterna stra'ffas till och mecl till livet för
relatir.'t små förse,clser. Iö'- r'ill<a c' borgar.e inte en,s en gång får
en valning, men järndiscipliir utal tlrill var ett jivsvillkor ,och hal
ha{t ilet goria mocl sig, att arm6u fått en {asthet i sin cliscriplin
som inte li|mnar någc.rt övrigt irtt ijnsha.

Hrrr: stor clcn egentli ga nu,ntertir-en u0 sot,jets ri.i/1,: ä1. karr
i'te exaht anges, rnen ile' håller Iå att närm,a sig ciet av Tr'tzlii
en gil'g som 

'raximum arrgi''^. Den..utbildning som bestås trlh
rlem s'm ingår i olficersskolornzr är av lrästa beskaffenhet. och tar
man i belraktancle att alla iiven ynglingar i sitt 16 år rnåste un-
dergti {ijrbe'erlaucle rnilitä'r1,bilclning så blir clet hlart, att clet
revolutioniira sor-jetliket jnom kort har att biucla. en r,är'l11 cle nrest
hiipna cl svri ck a nclc -.aker..

För relt förbere,clande utl.,iltliing untlci. lerluirrg ar. horunissarier.
linn-q skolor .för 1'ng.lingar. i åLlem 16-18 irr och ,sir, .en slcola rneil r.iclare
prqgr.am f ör 18-35 år: irter" en annlll f ör etairpr-äsendet f ör'- dern som
är i 3i-5O-iiren. Dc tr,e rsistnämntla sorterar undel ninisteriet f,ör- rnili-
tära, ä.nrlanål. ljct fastst,ällda ör.ningstiden är 2 nrirnarler,s l<nr.s med 18
timmar i r.ecl<an. på p.ograrumet är *pptaget gy,mnastik efter allra sista
nrctocl,er, slijutnino, fälttjänst, skyttegrar-sarhete, hincler,sättning, bajoneti,-
stritl, hancl.grana-tkanrp och ftlktning srrmt clär det låter sig göras i till-
gång av hästal iiverr clag1i.g ri,dövning. Dcssa rs,kolor är. rsärskilt ,Lrpprtit-
tade för mcnige man. Yirl ,siilari onr .lesstr finn,s så siirskild.a officers-
skolor rnetl I rnånaclcr.s kur'-q för' 1äs- or.h skrivkunuiga ,och 8 alå.nadr:r
iör i rlessa ,sa,lier okunniga. 'Itiseu och åter tusen ungtr. lriin har. unåer
de tr'å irr som ,sor-jct arbet.at utgått lr.ån desstr ,skolor. Och rlcssa *nga
rnän har ar- ilc gaurla generalcrra och ancL,a lirigsrnäl 1ått de allrir bä.sta
vitsold. Ja. rlet Lal rcrl:tn ]riint ati. ar. rle.ssn unga män flcla r,edan nu.
al'arcelirl så att dc iir'l:efolilrclc ti1l uverstirl och clct g.ör att man snRrt
l<an arpr-rlcttela hela rlen gan1u, olficer.skamarill:in, r'ilkerr scr ijdet
fltulför sig ot'h i stiillct för utt tjula mot sor.jet krrstrl sig i rrr'l,retet mecl
ail intensitct 'i'ör' att inte bchör-a iä.mna sitl arbete och clårnrecl gå. en
oviss {r'arntiel til1 uröt,es.

Del organisirtion. sorn nu tillärnpas iuom ,sovjetarrnrin. rir. till siua
hnvudth'a-g ar- fii)ljarde bcska.ffenhct. I{ögsta komnanclot för llla miliiär.:1.
rrngelägenlrctcr hal Trotzki. som lattar ,sina heslut i uururrl rnctl lrögsta
krigsriitlet. som bost.zir lr' lr.enile organ : gcnclul strrhcl ot h ger clrlinte n-
rlentur.cn. Sta.lten iir.clclacl i 6 sektioner. \iaril\. en är direktirngivande, cle
rrtth'a i sy-s,sla1 rned lent rnilitåir.a lrå,gor. organisation. r.rperation. iiom-
rnuuikaiion, trarlsport,oc.h t.opo€iråIi.

Intencleutut en arlt,ctar- strängt begltilsatl c.nclast tlccl an-.kaffnirrgs-
frtigor och slar'itlet när'rnasle oberocudc uttim-i rle frågor -qorn,hijl intinrt
sirlnnler] rnerI tlei operatir-a.
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He1rrsor-ietärrr1l,pt1c1atio't1istri1itei1er'lay61g1
l) .l u. r r, s I a r'. ulnliltt.illr(lo gil\.. pot1'ogrir,l. I,_kor.. \.elilii. ,1..r 

rr.,
'Iaroslar'' dostroma, No.vgorrorl strmt söclra \iorogcla. nct hade till kom-
're'de.ancle chcf Nor.itsky. r'irke'sorn rrer<ant i höstas torteracles ihjär ar:J'tlenitsj och aäroftc' hängdes arr clennes bödlar i J:s perso'1ig. r)är-valo utanlör JiunburE. Hans pltrts har intagits llr_ ,rogo i.

2) 11 o s h r- i.r: gur'. Smorcr.rsk. lr-Lrra. yit.bsk, lrjnsan, ll'rrirev. l,a,rr,ro' 
'iecl ko.''cnclcrrrrr'10 ' rrct l. strrcrrrte' l{.or.r'or-, bitr$dtt rr, älclrc 3e-rrer-aien Sdan,rr-.

3) orcl: g[r."i'jernigor-, olel, Kulsk. charlior.; poltryrr. I(ic' uretrIionmencler':rutle älrlre ge,leralel Chirokor,_.
1,) J{ a s :r r}. g.uv. K.,san, \riatka, perm, Ufa, Ore.bLrr5^ I(o'rrncrcle-lanclc: fänrikerr i gamla alm6n l{jasnikov. crr 24.årig rlranr
ö) Y o I g:r: samara, simbirsl;, sarator-. pels. I{ornrncrrilertrncre f. rrc-rrelalstabsof ficcren Notbek.
f'ör' r'arje ett ar- iless:r clistrikt tillsätter' liligsDiDistcr.ir-L ett ,särs]riltclistriktkomr'issariat, som i si' tur ti[sätter ett fögrleri oc]r socrien_kom_rni'ssariat. lJe sist'är'ncla ir,riggör alrt ,som rör inskri'andet av sordtrter,..tt 

'taga häsar och fordon samt r-irrarc att redzr den rokala mobiliJ;il;r,.r' stir'äi r'är'r'trd,e so;m .f.ivilliga ocrr ;tillse cr,e,ssas milit.åra r.rthir.r'i'g.
- l)e var 1ör sig opereran.tlc ar",oöernn är intleraile i cli'isioner., r-iLki-rh.r sin sär:skildn. ,starr .nder r.ilken sor-terar trc infanter.ibrigad,er, ett r<a_vall'eliregcmelte oDr i skvatlrorrcr.. ctt lältartilrer,ireg,enrelt" .or,, :;'trivisio_llLll'. ell division rnijlsale, etr luIrg lrtilleritliv.ision orn tre di.,,,sione'' oclirrar.ie divi-qou på trc battcrier. me,cl ö kanoner förutom d,en tnngir, som :blottlrrrr 3 bett,ericr. en för,binrlelsebntaljon såsoril stafettet., ,_.i.t,"i"., telefo_
'ister, racliogr'f ister s:rnt _rutliJnolilkoro'., tvir, fl'ges,katlrzlr rnecl e' jakt
och en 

'a'sares'riacicr, 
r'artrera om- 10 aeropri'r ,samt aärtiri crr btr'o'qtrr,-tlehri'g. I'ta''eril:rigarle' utgörc.s ,r,v t." i,gcrnente, urn - r,.,iuiiorr", o"r',lirlje brrtaijon orn 3 kolnprnier. Till r.rilie regernenl.e hör. .16 

liulspt,utor.och 8 rli'kilstir.c. Beiiiirer rrcslår ar- 6 otficera.e, 13 .'ilercfficer:are, r.r,llIsil.iiiler'. 12 gr.cnnrljär'cr.. 9 spanarc. 32 kulsprutem,å', r,i1ka nrbetnr i
'syn'c.het mcrl rättrr kulsIrutor. IIelir kourpa'iet räknar 226 rotar, tirlvirrjc brigr,d hör' .1 liikar,e. 8 ,s1"s{11r. l2 sjriirr.iir,ciare .sa,rn1. trchör.lig köks_
1rclsonal.

urctre. i[c' stola "orecltr'.s" ticr brast sragk.zrfte^ i rlc r.öcla reg.me'-t.,na oftast på det fa'kturn att rnau iltc hurlnit genonför.rr e' konselir.errtbcväprring av tle sär'skikh ko'r1,n'ierua - ,en del rratlc tysk. ger,är, ar.rrlr,rcr*gelska. a.*dra japarska. trltlra titer ryska o. s. \r.. vilket allt rkr;";"rrillcr'irlla i fördef i'gen åv iim'unitio'e', rue, crenna oläeenhet är. nuIrrllsläntliqr r';i1tarr. si r1r. nran J'ör' or ]rer ;rr'm6 sökt ii 
"r,.**.ii. gn, Jr rörntt hiltare kunna oLdrrtr för.rlclningen ar nnrrnunitionel.

]'[an ]ian mångt,n girng hiipniL iuför clen reirt _qtoi:ska halibl,r_
tlighet. r'a.rnecl rrotzki *ttarat sig 'for. att bringa reda i a,mmu'i-
tionstillrtcrrliningcr. ine' iiven ,om ,r,let Liter s,om ett fört'.ir,,lans rlop,
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clå han sii.ger "att vi måste cliima borgarna till köIc1. r'i saknar vare

sig clem eiler deras avt<omma. Yi må'ste vara bereclcLa på att sjiilva
lida ,och om vi lnte viil helt {örgås, 'ntiste vi shicka allt r'årt kc1

och bränsle till valenfabrikerna", sti, förstår irtminstone vi att cletta

tal iir buret ar, en valm övert1-gelse ocLh ntt clärbakom llinns ett
nldrig ett iigonblick svihancle lirav Iå att själ.,' satsa oc'h försaha
{ör clet.ctora helas shull. Det Linga krigetthar krär't oerhörcla miiitg-
c1er. ar. krigsmateriel och 'uu1-jet ägnar och-så hiiråt all omsorg. I)et
liar helt naturligt varit lörenat mecl oerhijrcla sr-årig,lieter att 1rålla

Tritejni- och Putilov-verkcn i gång, meir clet har l)'ckato tr:ots allt
och tillverkningen av ilianortet ,och granatet som ,ocrk va1len i Tula-
fabrikerna. projchtiler i Simbirsk och Novgorocl pågår merl stigancle
i nl ensi l cl.

5. Röda armdns slagkrat{ och friuml.

lJncler r,intern 1918-1919 pågicft inte någla rstcir,rc ollen"iver'
från sovjet,s rsic.la utan inskränhte ,man sig till försvar ocli till att
utbygga slagkraften hos sin nlra ut*n ft;r att ,clen. clå r'åren kom.
skulle kunna möta clc me,st hr'ävande uppgifter. Armeins florpllg-
na,cl ,och rår'arors infi;r-.ka{fantle från llkra'ina ooh andra omriiil,el,
som inclrogs ,rrt.1.r .svjets viilde, tog båcle ticl 'ocfi. lira,fter i anspråtr,

sir att man mot cle yttre mot,stilndarna nöilgades inskrä,nka sig till
blott f,örsvar, ja, i miinga fall inte ens detta. lfa'n var Iå clet'l<lara

me,c1 att man hanshe på sina sttill,en kom att ternporärt uppge

r,issa territorier för att lös,a mera vihtiga, frågor, och clå var cleJ

g'ivetr"is clen norra fr,onten 's'om fick shöta, sig själr'; ,clen västra
fr,onten fich också stri till,baha.

Det fijrst,ti förlircssan,cle sJaget holt'sjaListerna ti1l,:lelacle'cle
rö,ila, inerl att ta, I(a,san. r'al vi'sserligren rella.r'erat. men änclå var

I:iget fcirtvivl,at. i sylnerhet norrut, ilar kolsjaliisterna satt ,som

fastr-iixtii i ,m:rrken. B:ittre gick clet fijr ile rö'c1zr i s)"cllig riktiring.
c1är cle efter {örtvivlade ,an{all slog ,sig {r:rm mellan Samarn och

Ilfa. \Iiiis:terut svihtacle båc1e rumriner och ukr,ainare fö,r ,bolsjei'i-

kerna. ooh Petljura har alclrig tagits på r'erliligt a'llvar av clem 's'o'm

känner hon'om och :rn,cl'an i natio,nalarmön. Yad Polen angår har

clet inte saknats rapporter om "blo,cliga," clraLrbningar mellan bol-
,sjeviher ,och p'olacker, men .clet 'ha,r icke r.arit annat 'lirig på tlcnna

front än ,clet vi hänner till {rån Olonet,s.
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I(oltsirk.
Riitt uppbärl fiit kunpcl ruur

Yatl tlet giillclc clet inle liiget lar det så g-vnnsamt som tdnkas

ka. u'c1er ett krig' 
'ilGo 

tt'-utni*o han'c1 spårades ö"'era11t' Den

revolutionri'ra 'clisciplinen tiiliit inga oppositi'oner; de mis's jud som

hiircles slo'gs 'slko'inö;; ;;'-;"1 1ac1 gii1lcle ancla' i den r'ö'da ar-

mön, -.zi var mot t1t;"i"il'trtt' anmärka fijr solclnterna's vi'clkom-

,mancle. I nun'erär ll"*''"tl-*"ft var åen ständigt i tillväxt' och

man för'sto'cl "ti "';;; 
r''a"" stti'cijepelaren 'för en rörelse' vars' ut-

vecikling lcke trrunde "iit' 
tltft 11'stanna' fen revoluti'onår'a 'siaten

var födc1 ondttt k'in"nti' ""a* 
krig sku11e cless clöd eilet 1iv ar'-

göras oc'h cle'ss lir- it"'oäd" ttttslutar*rde f ir rlel trrle'- Famma' onl-

,ito''digh.to, {i"1'1"';i;;'*u"' r"t^l :Ll:: 
tä.i"o?lJ*tig

r11 "ir.krigcl nss Irrt\.itt{;t1' mrl-1e llf,"iirr"i,"frlii,.n rtt fi nnas

;,;; :is ;'; r'iilierr [;11 tlen r1'skr ar

till..." : ..- io,ro.i n:ir lillri
Ännu r-at emellerticl r'öda armcn .ej 1'fr lånlt nrir -tilltächlig'

De-qs konc,ena".r";;';rii'o*, *^r, Denilrn, reclan i juli tiitta fram-

gångar i l)on t"ft iLt"i""' ut'*" o* tlu" *j l;'ckades nå sitt-huvucl-

s1,{te: kontaLt -ta"ii'i;;;;' ;'' clenle mÄ'tL ot'v'ma bå'r1e Perm

a.F-f, ....-, 
-..***44;
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och Kurgan med välcliga förrricl. K. clre's kraftig-t österut oc,l-r

kuncl,e inte nämnr,ärt sttira.. Men Denikiu hacle, me,c1 eutentens stöd
tagit -så gott som heln, ukraina och lör hono.r r-eh öve'.allt röda
arm6n. Han fick oclirså väriielull hjalp av polackerna. Dntenten
lyikades ti,ve' få r'mänie''ra lran till Dnje-str,linjen. Deniki'
ha,cle 

'erhliga kfigargeneraler och goil utru,stning för sin 342,000
rnan starlia armri. llrots detta hotacles hau clook av en alh,arlig
fn16 

- 
förveckling nrecl de ukrainska nationalisterna.

E,mellerticl, so'jetrel-r',blihen hricle när clet var som 'iirst Den,i-
ki* enc'last 300 km. frå' r[,os]rva. samticligt ,storl J:ucle'itsj gan,siia
segen'iss i nor'ilväst mecl esterna vid siu sicla. ne,ssa liit bolsjevi-
kerna, Iörstri att cle 'ar villiga att r.sounelrl om vapenstiile-strincl.
r förlroppuirlg orn att detta inte var ett lömskt s'eli sa,tsa.cle bol-
sjevikema inte 'så slora st;'1[6r på, rletta ar,suitt. Ententeliomrnis-
sionen såg tillfallet in'e att rslå ett slag,och rnetl stor:a a'str-ä'g-
lingar lyokL*ci.s clet clem få esterna att stälra sig bakom .Iudenit,"-
()lle,rationerna m'ecl rlå{öljd att ilenne lyckacles utan nämnr,ärt'nroi-
siåncl ,slå sig fram till elclast 20 r-erst från p,etrogracl. Linile,r s,om-
n,arer] ,btiliade striclen frarn och tillbaka och rnan saig att ju stö,-rc
fra;mstöte. r'.r, j' förfa,rligare nederlaget; cletta ,ber,orlcle säkerligen
på clet faktum att Baltik'mfoi,trren icke giärna 

'i|e 'u-a'a m.cl om
att skapa ett sr.art Rysslancl, som flör rlenr brer-e I.rligare iin det
blo'c'l rö,claste Sovjetrr,ssla ncl.

IJe' riicla armei' gick bakut mcch'eter-r orn att cleras franrma,rsch
skulle lrli så mvcket större. Man var r-irl clen'a i,iclp*ulrt på det
hlara mecl, att iivcntl,'ret Be'mo't skulie göra slag i sake'. Dct
cn'clas,t råc1c1e någon vc'ckas svart lör.tvivlan rir.er att clet ej k,o,nr i
gång i'na,rr .|utlenit-sj llick jliir -sto't område. Merl reltern* \.ar rrl.il
rr-rdan lär'clig, ty mellan clem och :bo,lsje.,'ikerna hacle just i dessa
clagar avhållits en ko'fere'i i l\fo,sk'a -.å her'l'ig, ntt blott ett Ia,r
mocllenrmar ar. lettiska folkråd,et 

'isste beskecl ,ilärom. I)enua koru-
lui-*r-.ion kom tillbaka just i de clagtrr clå Berm,olt:ir-ent1,i.e1: br.ahaele
liist ocli rcnsacle luften på he,la frontar-snit1.et mellan niinaburg och
Ir'slror-.4r. så att c'len sjuuile röila armörr. s,om rstod prl tk:tta ar--.nitt.
t,ransporte'ades -sii fo't ,sig göra liit till {lanlianfall pri Ju,de'its-
lurmön. l)ärme,cl var han's saga all. och han,-q ret,rätt tillhiir det most
far-r21fs6lp i heia världshrigets histo'in: ,c1eu vittnar om lilkerr ren
ir'li'ot han r.ar å liu'uclets viig'ar..,som kunrle en,s fiir ett ögor-
blick låta sig luras in på ett så sr:na1t fro'ta's'itt. prl frort-
ar,suittet Iiarelska nii,set och viclare rnot Murmrn \rar nrrdr:r serr-
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,<ornIllil-letl iugerr som helst Inra att r,änta, t)t cle'tt alnC Ironsicle

ha,tie,biott att slå,ss rnecl m,otgångar iirom egua ler.l. l)e1, r'ar- oc: rså

på Llennes orubLtiighet som briclc amerika oc,h Englancl ,så Iort rlet

sig göra liit drog hem sirra clairva,rantle tlupper för att inte få,

rlem l'astlllrl' sna i llorlerna iliiruple, c1å den nästa Yintertr horn.

(.!rir man c{ter hijstens iirtriiclaltle til]b'arlia i [orl, trarr rtart

liorr:statera att hiit -stiir sovjct seg'rarrrle äuc1a intill tlen finshn' grlirr-

-.cn och hela. Kalelcrr iir tle röda"s. ai't attacirerua, Ilråu Fin-'ha viherr

iir ir'1ie Incrl; 1'r,ån Naryl tiil Itlc-.JiatL iil r'eilsat ['rårr .lltlenitsj-
rövaLe: llrål Plcskag tiil l)iinallulg iir irrgeu {i'olrt. I)en poishzr'

Ilontrn bar letilerat baliorn lllotlcn Ilele,s'irta frårr l)iiua till liiev,
or,h ;,onl biist prigår. ur:LlgöraDdct av l)eiki[almÖn. I)et terl'ito-

riullr hrrrL har.iir.bcgriinsat till tlet minsta möjliga. Och ciet trii[ge-<

{iir v|r.jr: rlag till att, bli rninch'e och tnintlre. Om inte t:ena. olyci,<or

triil.far de riirla 1Or.de de. då rletta blir s1-illi.gt iIt"tss. sti |lam-

{ör O,rlessa. och cliirnetl iit'tlcras lirontJilje clensamttra sotn llii r''rrlcr

inlau I)cniliino|fcusir-crt ]rom i gång'. Och Koitsjak är letlan rln

-ragll I'iir tlen rö,rla armi'rl. r'illrcl Iliif i-ionl lrel'tt är: helrre iirren iir-el

Ir'Iiu 1sli.

l)el. hiLr l'iir: rnåilge]l r'irri1. ctr gå,1a, irur clc't} h'åu a1la IörJr,in-

rlclscr alskurnr sovjetreltultlikel frilrnå1.t lö'sa aiia c1e;slr svira pro-

blem. och inte blott löst rletn trlart gritt segrancle fl'a.rrL på a1la

ltrouler. Hripnirclsr,iicthandc iir ilen inre st-vrkau hos sovjetlolliet, som

på ctt l)irr liorta månaclcr åstadliommit cn fullsiändig omväh'-

Ding Iå clet militära 1äget; skicliligt om ock nred liinsynslö-.hct lrar

clc lii-.t rt1la lroble,m mccl si11 n\.a aflr-rö, r,illien blo'c1igt siagit till
nt&rlicu aljl cle ror.cl,iut sorn trahtnt clter ileu r)tsha at:betari'e-

r.olu1.io]}eu,-* hjiirta. A1t siiha dc i.ll.-c anleclningarrra f.ill att bolsje-

vi-..urcn i clerrna -.tunrl sltgit viillcleu necl Liiltnacl och liolrrIl it alla

sina lien,rlrrr 1rå sl1rm. iil el -.alt som liggcl ttaufiil ilt:tta iimrrtl:

hiir rir. rlog att liorrstair:r'a lirhttlrn: tlcn r'ötliL alttlÖn-* 1r'anlgån3^ar,

villia docli i l]:iirn-rta I'unrllet'l.reror'på clel rnålme'rlvelcnhet sotl

un,dcr ,senar.e iiLl hiiDneteckilat iir-en tlcn rrrt[ige -.oltlatcn' 'I]' ,'l*t

tbijl r-i grir:l 1ilart lij,r,oss att, ilven olnt.'[er] riitla. alrltcn iirr 1i1l

altcn ilel srmnla som lrl]a antlrir. så, iir tlerr clcch till graclern ri11-

r'lcle,s olili.cle ltlrnöcl som 1'eflesenterill'vii,rlcls'im1l'elialj-tmcn tltlh

'bourg,^c,oi,sie,n. Och {ess nliil rral Iör cleni alia h'ån bcirjal lrlatt:
r'ä.r:kl',.prolrtaliatc'ts oc'li hela nrirrsklighetelt-" flrig'i)r'autle friin l'iir-

llutna ticlcls lle,oclalviilrlc or,h sltrveri. Hiili ril cleu puileln's litlna'
lirirrs vijkcn det hr,la r.iil sig. Shapandet aI cll 1l)r Yrir'ld; fcir tlettt

J.)

I
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är just ,clen röcla armön fraurstampanl och 'meclvetanilet härom be-

-själar varje solclat i 'cl.en r:öcla arm6n. I)et var i nTech'etandet härorr,
som Lenin på år'sclagen nl' firandet av fönsta ne,clclelandet om ail-
män värnpliht huncle -siiga, cl,å iran mottogs un'cle'r oändiigt jubel
av cle rlefile,rancle trupp'erna, vilka ,i regelbunclen orcl'ning och uncle
eutusinstiska lever.op hylla'de sin leclarc: "I d,a,r1 gläiles mi,tt h,jcirta,
t'y nr.t, ser clet tle[ 1t'roletiira R,yssland,s oi)aeru'innl,i,gltet.

Då clen r)rska röc1a {o1karm6n i cletta nu ,står som segrare rir, er-
a1lt, ftrrtjiinar'c1en och cless uppbS.ggare ctt valmt tacXr av viirlcls-
proletariatet. som i sorg och gliiclie al1tic1 skall r-isa clem sin r.anna
bro,clerrsliiin-cla, eirat i rlet liorta roDet: Ireve clcn riic'la armöu ocl iless
stora s'hapale !

\-injctt ul Sr-r.tosj.

(I nästa r1t1mr1er

nr,lt,lrrilt,r- nnt ,lr" 1r ir

av Zimmcrq'alcl
lirigsårerrs rent

avslutas trppsatsen
miiitär'a historia.)

r)1ci.l eI1
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HUR BOURCEOISIN BEOAC-
NAR RENEGATER AvN.LENIN

\rårtr racliostatiorrel upltliingtrr racliogrammen från flaln'arvol
(Englanil), Paris ooh anclra europeisha centrer. Ptrri's iir nu cent-

rum {öl impe ria listernas vtirlclsför'buncl, och rarliogrammen cläri-

från är cliir{ör' särsl<ilt intressanta. I ilagarna, clen 13 septernber,

har ett ,o'fficiellt telegrarn från cletta. r'ärlclsi,m'perialismerrs centrum

mec1,clelat alla liincler om publiceratrclet ar. erl Dy mot bolsjeviherna

r:iktacl bok av deri häncle reuega,ten, le'ilaren av Änilra Internatio-
nalcn, Karl Kautsihy.

Ililjonärerna och miljar,clä.rerna siitter inte förgäves i gång sina

regerir.rg-.1a,cliograrn. De ansåg nöclviincligt att 'underrä,tta alla orn

Kautsli;'s nya liarnparrj. ,De rntist'e grirpn fatt i t. o. m. ett;såclant

tralrnstrå som Ka,uts,hys ,boli. T,åt oss av hjärtat tacka cle fratlsha
miljonär'erna: cle hjiilper så ,bra tiil att rropagera fö,r boisjevis-

rnerr! De hjälper os-. ti11 clen gracl geuom att till a1lmän'begahban

framföra l(autslir'-s kälkborgerliga och filiströsa åskviggar mot bol-

sjevilierna !

I cltrg, 18 september, Iämnacle ,man mig ett nullmer av c1e tJ--

slia, sccialchauvin;ternas, liar1 Lietrknechts och Rosa Luxembur'gs

mördare's ti,clning, \/or-rvärts fair ? september, med en artihel av

Frieilr:ic,h stampfer om clenna n;'a ;bo{i av Kautsih;r ("Terrorism ocir

kommunis,m") och en hel del citat 111 6[g'hsnrmma. Genom att sam-

manställa Stampfer:s artihel me,c1 Parisradio'n ser Ii. trtt 'clen senal'e

antagligen hopsatts på grunclval ar, dlen förra. Hrr Sclheiclemann

och stamtpfer, ilen tyska b,ourgeoisins livYakt och cle t)'sha kommu-

nisternas 'sliarpriittare, berömmer l{a,utsky's b'otr och, förenas meil

ententeirs imperialis,ter i kampen mot ,c1en internationella kom,mu-

nismen. Vilken yt-terst lärorih anblich l Ocli r'åra ,mensjeviker,

dessa typiska representanter för ilen gula Berninternationalen, fann

inte orcl att uttr;-cklr, sir harm över ,att jag hallac1e Kautsky för
bourge,oisins lakej (i min bo'li "I)en ltroletiira reYolutioneD och re-

negaten Kautili;'").
Det är ett faktum, ,mina. herrar, 'hur ni än må r'leclgas. I)et är:

8ö
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jrr intr: gelonr nåEorr sanrrnarr'svLirjning ncrl rnig s,om sc,heiclerniiri-
ncu rrr \roru.iirts ocfi enfenten-r miljoniiler ta.qit sig för att ber.rimrna
Iiautslrr. r;t,h liira lram lrorrcrn som ett yaper i lianipen rnot r'är1,c1s-

lrol-qjc,r'ismcn. Iiantslir, Lar falitislit. otl Lan ock iute iir rneclveten
cliilonr, om han ocrk inte ölsliar 619i,, r-i,rilt sig vara (i lör;hållarcle, till
irolLreeoisin) r.a11 jag sagt.

lrör ntt vi-ra hur långt rleita Lrnclel rnu.rxismens nanrn sig rliii-
jtrnrlc ar'-rviirjancle a\: s,ociali-crncll ocl rer.olutionen gåi1,. vill r'i au-
{öra någrri av I{autshl's allra "frulitansr'ärclaste" anlilagelscl rnot
Lo1s.jc vilil l rrr .

". .. Iinutsli1. rurpr.i,rar i c'letali 
- 

sägcr Stam,pfer 
- 

lr,ur lrol-
sjcvi kclna rllticl liir allt lionmer: omkrinE uppltår rnot-.atsen ar- vurl
sonl r.arit rlrras nrål: de har r.arit rnolstårrclarc tili tlrids'-.tr.,a ffcl och

arbc,tnl m e11 rria -qsa lli rrlr,r'Lseri ngtrr . . . "
Ilr;r det liirsta iir cletta rena L,ama o-.nrurirgen. a1t boi-rjer.iliern:i

slinlle r-ari1 rrrotstårrtlrrrc tili c1ö'r1-"-.trrrllet uncler revolutiolss,hecl,et.
På r-årt purtis aurlrr liongress, 1903. niir bols.jevismeu uplllionr.
upp-rtrill,cles lrirrticts l)rogram. ocrh i liongr-essprotokoller anftjre's atl,
l,aukcn pi, att på partiprogrirmmet uppltira dör1-rsf1n11.1s rvslia l-
{aude errr.last llramkalla.tle hånlulla utlop: "Ftir Ni;hollj clerr anilre
<,rclisii?" Intc ens rnernsr'er.i'lie.rna vågac1e 1903 ibegär:a votering onr

ett Iör-*la.q'alt avs'lia'lfa cliiil-sstraffet iir-en fiir: tsaren. Och l9l7 urr-
tler "Iiert:ttslii pcriotlen" skterv iag' i Pravrla, att ingel cnclrL rr:r-ulu-
tionslcgering liarr rer1r sig tltan clrirls-.trallet c;clr att hcla {rå,girn
giillcr ,lra'-a. ittr.rl t:ill;t:'tt /r14ss tle1 girrla rcr-oIut|opsreg,crirtgeu riktaf
rliicls".t'-a{lle1.s yal)cn. Kautsk1'har till den gr:r11 vant sig ar.inc,il att
tiinli:r r:cvolLrtioniirt. har till clertr .qrarl lastrrat i cleu sniå,borgerl igl
opportunismr:1. rtt har inte lian flörestiilla sig att ett revolution,iir.t
ploletiirt p,a.-ti liuunat 1ångt liirc sin seger er'liiinna nii,ilviinclighcten
ir\. tlricl.sstraf{itt mot liontlarevolutioniirerla I l)en "herlerlige"
Iiaut-.lir- siliriverr, het'lerlig sorn 'rniiln,is,lia ocl"r hed,erlig so,nr opl)or-
tunist, utan att genera sig liirrrtlitrg' ,,rn sina rrotstitnc'lare.

tr'iil clct aurlra. Orl tlclle man haclc eris ett spår arr beglr'.,pp orn

revoiuticncl. sri sliulle Ian inie h,uurra glrinrrntr rrtt det hiir giillcr
ilte rcvoitrliorcn iiverlruvur'ltaget utan crr rcr.olution flnrpsrpluirgen
ur clen,.torl irrLDcrirrli,"tiskt follrslalitnilg-rr. Är'ert l)l.uletiir reyo-
lution. lötld nr ett såclant lir:ig. tiinltbnr utar snmmanis\riiriniugar
och liontratrer,olutioniira attuntat fråri tio- ,oeh huridlatals officerrr-
res sic.lir. r,ilka tillhör go,rlsrigar, c;cdr liapilalistkla,.sen? Är ett arbe-
tarhlassens ler-olutioniira. l)åirti tiinjib:rrt. s,om inte med dij,derl straf-
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lacle clr.lika a,litioner liitt uncler J.irirrnande borgarhrig och b,orgar-
,qamrnansl'iirjnitigal och utlånclska trup,pers intervention för stör-
tancle av ar'Lietarregeringen? Ingen människa utom de hjalplö,sasfe
och lii.jligaste pedanter s,kulle på clessa frågor kunna svara annat äu
nekancle. Men liautshJ/, som förr fclrstått att framstäIla frågorua i
cleras konhreta hist,oriskn miljö, har vant sig av med ,cletta.

Fcir dei tredje. Om Kautsk)' inte begrlper sig på att stud,era
sitt iin.rrre och skliver osanning orm b,o1'sjeviherna, om Kautsky inte
lliirstir :Ltt tiinka ooh inte iir i strlnrl att ens uppstälia frågan om

egen'heterla itos en revohrti.on framväxt ur ett fyraårigt krig, ,sir

huncle ju Kautskl' bara skåcla omkring -"ig. \ra,il ,b'evisar office-
l'arllirs rnortl 1rå Iiar:l Triebhnecht ,ocli Rosa Luxemburg i den clemo-

klatisl<a l1'skr relrrrblilicn'.' \'rrl bevjsar serlarr fl1'k1en av de [ör'
rnolrl till utrnanancle milt stra.ff 'cl,ömcla officerarna? Hr Ka,utsk-r'
och hela hair,q Oar'hiingiga (Irån proletariatet nämligen. men ;rff€'r'5{,
avhängiga av ,smårborgerliga fi;rclomar) parti ,skjuter unclan dcu-
la sah g'e1)om snyf,tningar,,fördöme1,ser, filiströsa lamentationer.
llen just därftir r'äncler sig alla revolutionär,a arbetars i hela värlclen
alltrrLer från hrr liaut'sliy, , Longuet, Macclonalcl, Turati ooh deras
vt:cler'liliar sirmt ör,ergår' ti1l ko,m,munisterna, ty ilet rev'olutiolära
p.r-oletariatet be,hör.er segra iiver iliontrarevolutionen, inte kraftlöst
"-ltircliirna" ilcn.

l'i;r det treclje. Frågan om "terrorismen" är ty6'[iigff is huvud-
lrzigan i liautskvs bo4i. l)etttr framgår av rles-s titel. Detta framgår
iiveu ar- Sta,mpfer:s ortl:

"liaut-qlir- ]rtrl otvivcial<tigt riitt, då han försiikrar, att lfum-
inLlllerls grunclpr:incip inte var terrorism,en, ntan cleu allmänna röst-
riitten." Jag har i min boh "Den proletäla revotrutionen och rene-
gaten I(autshy" anfiirt tillr:äckligt ,material fcir att bevis,a, vilket
hår'r rr-r.ot malxisrnen ett så,dant resonnemäng om "grun,clprincipen"
iir. För"tillfailct iir min uppgift cn anran. För attvisa vilket viircle
I(aut,s;l<1 s funcleringar o,m "terrorismen" har, r'ilhen des'sa fundc-
lingar tjiinar, ttilken, fu/,nss cle tjånar, skall jag inextenso anföra er1

Itten libentl tirti,hel . .l)enna lilla artikel utgör ettlbrev till re,claktio-
llen av tlen liberala amerikans'lia tidskrir{ten: "'Ihe neur Repu,blic".
25 ir"rni 1919. Denla ticls'l'rift som överhrivucl stå,r på småiborger'-

lig stånclpunlit -"kiljer sig fi;rclelalitigt {rrin hrr I(autskl's oc,h ii-
kars shrivcrier rlärigerrom att ,clen infe ka,llar clenna ståtclpunlit
\:ale sig fitr '-evolutiouiir ,s,ocialis,m eller .marxism.

Hiir fcilier rletta brer- in extels,o:

8:
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llannerhcirn och Koltsjak.

IIr Rcdahtör!
De allielaclt- rcgeringarna har, elligt \iac1 ale påstår, \,ägrat errkännä

ryska ,sor.'jetrcgeripgen av följand.e skäl :

1) Sovjetregerin€len är - cller har varit - t;'skvänlig.
2) $o1'jstr'egeringen är basera,d pii terrorisnr.
3) Sor.jetregerin.gen är iclie clemokrtrtisk och r.epresenterar. inte clei

rvska folkct.
Eurellertid har cle allieraclc rcgerirrgarntr för 1änge sedan erkänt Fin-

liind.s rruvrLralcle r-ita legcf ing under general J{annerheims cliktator,skan,
fastän följautlc ilr alldeles tvdligt:

) Tlrskarla har hjä1pt vitgai'ilisternir att lirossa tlerr srcialistiska
{inska ropubiii<en, och gener.al Mannelhein har ofta sänt l<aisern tcle-
gram med uttr';'ck Iör sympati och aktning. Sovjctr.cgeringer åter unrler-
gr.ävile ene.rgiskt clcn ty;ska regerin.geu gentrrr propagauda ,bland trupp,slna
på ry.ska fronten. l)err f,inska t'egeringcn har. r'arit ,o.ändligt nychet mer
tyskvänlig ån d,en ryska.

2) Fillancis luvarantle regering arl<ebuseracle vid sitt mal<ttilltr'äric
kallblodigt under rrågra, dagar,s förlopp 16,700 medlernmar ar' den f. ,c1. so-
rrialistislie republikelr s:rmt intelnera.tlc i koucentrationsläger ytter.ligarc
70.000, vilka dyrnetleJs rlömdes lill hungersclöden. I Rysslancl åtcr utgjor-
tle aila ciöclsstra{f under det ,år som ,slutade 1 nor'. 1918, enligt officieila
rippgi{tcr, i,E00, cliiri inber'äknacle många fala sor-jetdignitärer likaväl sorn
kontr.are'".olutionärer. Dcl finska r egcringerr har varit oänclligt mer
terroristisk än den ryska.

3) Serlan rlen vitn legeringen arresterat ciurkrilg 90,000 socialister
och jagat;'rtteiligale c:a ir0,000 ör'er ö^ränsen til1 Rysslantl - Finland är
ett litet lancl, som räknar enclnst ,omkring 400"000 valmän - alsåg clen
tiilråckligt ofarligt att förctaga val. Oaktat alla filrsikti,ghetsmått valdes
en majoritet av socialister, mcn gener.al },Iannerhein, liksom ile allierade
efter valen i Vlaclir.ostol<, g'odliände inte mandatet för cn entla en av clem.
(Fel av artikelförf. Zimmelrralcls retl.) Sor.jetregerirrgen åtcr., irar rån-
tagit. trlIa clem röstr'ätt,en, r-ilka ej utf ör något n]"ttigt arb,ete Iör
trt,t förtjäna sitt lir.suppehä11e. Den {inska regcringen har varit. l:,etyd-
ligt mindrc demoliriltisk än clen ryska.

Och precis l,jkaclant för,hållel sig mcd 'dcn store charnpion lör de,mo-
kratin ,och clcn lya ordningen, amiral Koltsjak i Omslr, men denne amiral
har tle allieracle regeringarna untlerhållit, Iörsett rncd livsförnöclenheter,
ekiperat och ämnar lu erliånna.

SåIuncla kan varjc argurlent, solr. cle allicr,aale framfört mot erkän-
nandet å\r sovjeterna, mecl vidå större r'ätt och \.irla störrc ärlighet tiliärn-
llas på }ilannerheim ,och Koltsjak. \den clessa senale år erkända, ,och J:lrc-
kaden ]rlir allt strängare omkling clet av hunger ilöencle llyssland.

Stu a rt C h a s e, \liashington.

I)enna lilla artikel av en borgerlig liberals hancl avslc;jar hela
gememheten och hela förråderiet mot socialismen hos hrr Kautsky,
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Ma'rtov, Tjernov, Branti'g ocrr ö^rriga 'c1en g*ra Ber'i'ternatio-
ualerrs hjii liar.

I(autsky och alla .le'sa rrjåltar beljuger för cret första s,ovjet-
rysslaiacl i fråga .om terror.isme' ooh ,clemokratin. För det anclra
förstår cle i'te,beclöma hä,ncleiser'a {råu s;''pu'4ite' a' e' fa,h-
ti-qkt i viirlclsmått och i skarpaste 'Iorm per,gåencre krasskaurp, utan
från s;.11p11nkte' av små'borgerlig., diliströsa s,ucrral om vacr som
skulle rkunna, vara. om i'te clen borgerliga clemokrati' stocle i för-
buncl 'mecl trrapitalism,erl. om i'te clet funnes 

'itgar,clister i värlclen,
om iirte all r'ärlcle's ,bo'rgeoisi u'clerstöclile clem o. s. r,. Fr;r ilet
ireclje se' r'i vicl e' jtirnförelse mellan ,c1e' amerikanska artitrrern och
I{autsk;.s funcleringar tJ'clligt. att c'lenna ob\t:ktiua roll är en lakej_
tjänst inlör bourgeoisin.

Åll r'ärlclens bou'geoisi ri'derstt.irljer Marrnerheimar och Kort-
sjakar o.h striivar .tt krossa sovjetregeringen, iög'ahtigt fram-
stäliancle ,clensamrna sorn ter.rotistisk och oclemokrati_.i. Så.clana är
fakta. och e'cl^st eftersiigare tilr bo,u-rgeo,isir är Ka'tsk;r, Martov,
Tjerno'c(r c:i, riir de g'orar si'refräng om terrorismen ooh de-
mokratis,men. all viirLle's bo.rgeoisi för.söker just 

'nder tonerna
av 'clenn^ re{räng, 1-reclraga'de arbettrr'a, kr,'iir':r arbetarrevolutionen.
Den pe'sonliga he'c1er)ighete* hos clessa "sociali-qtel,'. vilka mecl
uppriktigt Llijrirta, cl. v. s. på gr'ncl av;-tterlig srötä'kthet, vevar
cle'na r-isa' ä*drar i'te rlet mi'st. i clen'a visas c,bjekti'a lo1l. ,,De
heclerliga opport,u'isterna,,, hrl Ka'tsky. Mnrtor,, Lorguet & C:i
har 1lå gr'ncl a' sirr griinslösa liaraktärslöshet {rcmmit ott lrli "l ,r-
ri erJ i ga " kart L r ar r:t: ol ul. ir.tttij r er.

I)etta rir ett faktuni.
l)c' .merika'skc liber.le' begrep 

- 
i'te piL gru',cl a,v si'

teoretiska fijrbiltlnirra' utan ,lrelt enhelt ltir gnlnrl ur uplnmiir-ksamt
aktrgi'^'cle pii hrii'cle1se.na i tillriic'liligt stor sliala. ci. v. -r. just i
viirlclsperspektir. 

- 
att liel. värlclens bo,'rgeoisi org..ise.ar o.t f.r,

ett inbiircleslirig rnot clet re'ol'tio'ära proletariatet. i rletta sylte
'ncle'stöcljtrncle 

liolts,iali och lJeniki' i R1's-.land, r. a'nerheim i
Fi'lancl, bourge,i-si's lakcjer ,clc grusinsli. me'sje*iherna i Ka'-
hasien, cle polska irnperiaiister'n o.,,h de polska rierenskier.a, i po-
len. -'cheide'rnännen i r;'s4rla'cl, kontra,rer.ol'tio'iirerna (niensjevi-
lier och Jinpitalister) i Ungern o. s. v., o. s. v.

och ]iautskl' fort-siitter s,om en liktig reaktionär' småborgaro
att gnäl1a pil grund av mer:ib'r,garkrigets fasor och ,förskräckelserl
H'ar iute bara försr,inirer 

'arje ,rpår av revolutionti.rt medr-etancle.
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\ar-je,spår'av historisli r'cali-.rl (t;'c1et iil ju ialltr, fail inte nfigon
s):nrl att 'bcgrilia ounclvil'iigheten av rlet imperialistiska hrigets för-
varidling till merclborgarhlig). hiir lllir resultatet ctt clireht ofter-

-sågeri av bourgeoisin, cu ltiiilp at rlensarnmir. Hii,r ,befinnel sig
Iiautsll' iakti,rkl, på Lrorirgeoi,*ius ..icla i clet mcclb,orgartrrrig. r'ilkel i
.irela r-iirl'c'lctr atrtingcn rerlan pågår e]lel nrt.rl rill t\-rl iiglrel iir unclcr

urppsegling.
Som teoretilrer ,clöljer I(autslry geno,rir Lruller. -*lirili. b)'st+-'. i

och griit ör'et ,mec1,bor:garkriget clet {akturn att }ran gjort fjasko. Det
Lir just bolsjevikerna r.ilka vi-:at sig ha liitt 'clå c1e reclau hij-.1en 1911

{örklaracle for hela r'ärlclen. att ilet imperialisti-"ka llig,et -"kullc
{ilrvanrllas till ett medborgrir'krig. Reahtionärer av ,alla schattcrirr-
gar: inc'liglerra,cles ellet strirattaclc, rnen lrolsjer.ikerntr, r.i-.ac1e sig ha

riitt. För at't skyla örner sitt fullstäncliga fjasko, sirr slötänkthet, sirL

niir-s)'ntlret, mziste rnan försö]ia trtt skriimrna s'mtib'orgarna rnecl mc,cl-

borgarlirigets fn,sor'. J-)et åir ju-.t vacl I(turts,h;' gör såsom p'olitiilter.
\Iilha löjevächan,cle :r,b'-qurclitetcr han clirvicl gör sig shl:16[i* 1;1,

fra,rngår av följancle. Hoppet på r'iir'lclsrevolution. sakuar all grunil,
påstår I{autshy 

- 
o(,h lilhet argurnent tror ui }ran }rar'l 

- 
er} rc-

r"ojution i Europa elter rrrsli trrlr sk,ulle kantiinka ,Jtet1'61n, lössläp-
panclet av rne,clborga.r'1crig i liela viirltlen un,cler en hel geirer:atiol oc'h

till på. köipet inte lö,ssliippancle a\. er verklig hlas-qkamp. ntau ar.

et "briidrattih'dctncle l;am7t i.nont p'oletari,atet" . Sta,mpfer anft)r
ju-.t clessa kur:si'verarle orcl siisom liaut-sli)-s. ntrturligt,r-is nnclel htig-
stn frirtjusning över c1em.

Hur sliulle också Scheirlernanns biicllar och strmrhar kutua urd-
gå att bli fört,iLrsta irr-er cle,s-.a orrl! "Socialistledaren" skräunmtr
{olhet {rir rer-olutiou ot,h -s iriimmer bort clet 1lrårr rcvoiutionenl }'[or
löjligt nog glöm'mer I{autslir- hiirvitl en -qak: c'let ifr nu reclan tvti å,r'

sorrr clen i r.iirclen allsmiilitiga ententeu strir'ler: nof li,r'ss1an11 och

rliirigenom siäpper ltls revolutionen hemma ho,. si,g. Orn rer,olutio-
len bala sri, mychet som biilja.cle rrLr. om clen och enclast bclunle sig
i -ritt opportruri-.tislra ,,ctatliurm, orn det så r'ore lrara i ett par Ai\' €fn-

ienten-* liintl,er. så -qkulic cletta iigon'Lrlicklig.eu sritta ett slut fi;L

metlborgarhriget i R.r.-.slx161, rlet shulle genast ib,c{ria hundratals
rniijolrer i ilioloniernii, tv cliir,"jurler in,c1ignation,och h,alm,.och det

iir: bara Eulopzrs r,å1cl-lmakt som håller clern tilibalia.
Hos liautskl' ver'1iar 

- 
{rål.ett att han un,cler clet impcriril is-

ti-"ha. hriget avslöjat hela l.reliaget lios sin torftiga lahejsiiil 
- 

ti'cl-
ligen föijancle motir': han har blir.it rii'tlcl fijr: ilen ut'c1i'lrgna liaralr-
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tii.rel ar. nreclbor.g'arliriget i RJ.ssll1cl. tr.ijrslipickt ,[ar ha1 intetä'rrlit ,,å att m't R'ssrancl Jirigar ,rrera 
'iirrileirs rro,*rgeoisir IJ' re-

'olutio'' i. ctt 1;,r' .v lNurolr,s storrnarr.er s,rrure slulgirtig"t 
'',crer_gräva, ;bor*pgeoisi's ri'arter rivcrhur-*crtaget, cress herraväide sri'lre igrur'c1 lirossas. detr sliullc irr1c, lzingre Ia någo1 till[]r,ktsort i lej*viirl.clen.

f 's.jiili.a 
verheri. -*,liiinlic,r. rlet av hela vär.1den-r ,be.,.U.orsi motR.)rsslan'cls rer-rlrrtioniira ,roletariat r.rda kriget r.',cr åt revor'tio_rriirelu:r i alla riintrer', rrcr-isar' ,r,,rr o,-,,1"',.r*"r,,"1r-t"" ,r,n ,o,r-lrelerr r \. r,rl jpqHl i r.rir lrlsmrrit.

riatl a'giir rncrlrrorEarri'iget "ino,m lr.oretarintet,, så, rrar vi rrrirtde sliiile' r'ecla' ar. ?,ie'ror-. Mart,r, .clr riönso.ter. Ftil att nr'nnrLrp,pshatla lrera 11e' lioltorriisa gerne'hetc' hos d,etta arg*me't viilj1g ta ett 
'åtagligl 

crernlrer. Llnder. cre' stora franska re'orritio'ensticl strotl c'r crer :r,v 
_bii'r:le'ru. riiirrnlige' r'.,,a0*-i.lr*ri,rj.r. r.,.kr''111v'','1, rrrni .elrrrLrrilicrr. I jrrrri lgJc ocr, maj lgzr lrcrrrr* sig nrrdel .r'betarcr i c.r'rrig.^t'* n.1, Gaili,fets tru,pper, vilrra kvävcrc rc_

''lntionen. \'ad sl<*lre'i siig-a orn er1 man,sorn fiirkrarade: jag be..gråter' "rneclriorgarrrriget brarrc'r ,bi)'der"., j Fr;;x..ti."iröä;,. ar^".'aribetarna t8't9 o.rr 18zr? Ni s,r<'i1e r,t*^" uif i";;.;;"';;;;r1 n'e..rrskrrtmt'aktig!'fi;r-*r-arar'a ar-,r.ear<tio'en. mouar.riierr. cavaiguac,-aritå,
()rrlr rri,lirr]lr, lr;r r.;ill
Ätt inte erl-r 1111 begrirpa att i R1'sslancl pågår (r;c' i ,1iela r.ii.rl_rle. mog'ar) rr'orotariatets me,clborgär1.rig mot bourseoisi', clet iir.

I:: -:l li'1,tf 
.-,1g icliot i stånct tritr. Det liar atclrig funnits ocjrl(on)lnet' ;t11lrtg. :rlt lirrrrl. r,rr sij rlarr lrlr.slranrp. 11p11p1" vi1kc1 c,j errdel a\r clen fr.arnmar"t,het.rnrle kla.scn ej förblivit på rea,ktioueu,ssida' s.1i sanrma nrecl nreclborgorLrig.nl. En clel ar., cre efterbri''aarbetanra ,h.ialIer. ounclr,ihl iger,-- ..rr"ot., rne. eller. mi'4re lort tid

-'bourgeoj'sin. Att rliirmecl lcir,qvara sin övergång prl ,boLirgeoisin,s
sir1a iil bara skr_u.liars g.öra.

"reoretiskt serr'i r*i' r'lsn bristarrre r-ilja' att begripa'acr ii',rlase'cla' l9t1 ata falita i rrera arrretarr.r...;;. i;ir. t,tä"t"', u""viirl.lerr rol)ar ol,. splittri'gen mcrlarr sltetsarn,n i arbetar.lirassea.vilka forrlär'at:i ar' :rriirklorfersL,,p o"rr oplro.tr-,nism ocih viirra ,zr_fafs rnecl "inli'onrstbrin.qancle -.måp1ats,er,'. har från 1915_191g ut_vecklat sig slutgirtigt. Dri Ka'tskrr i'te ser cletta rristorisiria fari-tum,oeh :beshJ.iier liomrntrnjsterna för _<,plittring, så bevi-qar lri,infc'r t.se'cle giirge' -.in roll .u* boo.g.";:;;,: i;1.".;. 
r(u /Jt\1i\ilr'
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Marx och Engels talacle uncler 40 år 
- 

1852-1892 
- 

om för-
borgerl.igcmcle, ,a,v en ,clel av a,ribetarna i Jlngiandl (nämiigen just
topparna, ledarna, "alistokratjt") i satnbanil merl dess koloniaia
privilegier 'och monop,ol. Ilet är hlart som dagen, 'a,tt de i6peria-
listiska monopolen för en hel racl läncler under tjugonde århundra-
tlet måst'e shap,a en lrka,clan fö'reteelse som i Errgla.ncl. I al1a längre
{ra;m,skriclna iän,c'[er ser vi {örsumpning, i:estickiighet, ö'rnergång på

bonrgeoisius, ,sic1a ,av arbetarl;,Iussetts ledat'e och t,a1t'par 
- 

i sa,mband
mecl bourgeoisins smågåvor. r'ilhen skänker dessa leilare "inko.mst-
bringaucle -.må,platser". ,giver 'småsmulor av sin:r vinster åt clerssa

toppar, iir.'erflyttar hela tyngclen av 'clet sämst betalta och grövsta
albetet pii importeracie ef terblin'na nrbetare. förstiirker privilegielnr
lijr "arbetarkl'assens alisto'lirati" i jäm{örel,se mec'l mas,san.

I(riget 1914-1918 har slutgiltigt J.levisat Ii)uäderiet mot so-

cialismerr. övergången på bourgeoisins -sicla av pro.letariahets leilare
oclt tcp'par, alla cles's,a socialchauvinister som Gompers, Branting,
Renaudel, Mircclonalil, Sc,heiclemanrr o. s. 1.., varvid naturligtvis av

tröghet en c'L.cl av albetaL,massorna uncler någon ticl {Oljer cletta bor-
gerliga folje.

Hrr Huysmans, \'anrler,velrles. Scheiclemauns bernska, Inter-
national har uu fullstäncligt konstituerat sig s,om gul interna,tional
för clessa ,socialismens förr:äclare. I-itan kamlr mec'l c1em, ut'an splitt-
ring: mecl ilem lran ,c1et inte r,ara tal om någoir r.erililig socialism, och
inte heller om naigot uppriktigt arL.rete till gagn fijr cleir sociala re-
volutionen.

Må c1e trvsira oavhängiga fiirsiltria sitta nellan tvii stolar, sådant
iir nu en gång cleras ij,de. De k)ts..t Kautsky och ,,rnfamnar scheiile-
mänuen -.risom sina gocla r,ånneL. (Seclan cletta shrevs har partiet
alltmer {rigjort sig från ,cin center. Zim:s rer.l.) Stamlfer lo,par
,härom, och verkli'gen: Iiar-rtsk). iir Sclieiclemanns verlrliga hamrat.
Meu Hilfercling. ri.r'en han oavhängig och l{nutsh;'s r'än, frj,reslår i
Luzern scheid.emänncns uteslutauile ul fnternationrL.len. Naturligt-
vis bara skrattacle clen gula Internation'alens verkliga ):eclare åt Hil-
fercling. Hillerclings {rjrslag r,ar autingen Jrtterst icliotiskt eller det

1'tter_rta sirlrmteri: ett för_qöh att'blanrl arbetarmassorna få rykte
om -rig som "r-änstersinnacl" ocli siimtiiligt behålla sig en Iiten
plats i boulgecisitriilarna's internatioirall Men hur Lman ock skall
förklara, clctta Jranclling-rs,ätt hos en av 1erlarna, Hilferding, så står
clock en s,ak utom allt tvivel: ibiancl mass'orna n1' pro,letariatet kom-
mer såvä1 'cle oavhängigas karahtärslrisliet s'om hr:r Sol.rei.clemanns,
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trn typisk bolsjcviftg.1yp6s1.

l"enL 
'riutLter etter det fångnrnn inrörts i clet r:orsjer-istiskrr rägret

ser\-erits de brörl or,lr te otli fem miuutcr senale fait.cle propagantlalitterattrl
på sitt cget språk.

(13ottrdmrn Iiobinsorr i Liberator.)
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J3rantings. \-an<lelr-c,lc-[cs et corr-<olte]:s g'{.rrtl crhet ourrclvihligen att
{ranrtrialla eu allt -riarliare filykt fi'ån cle fiilriirlisha leilarna. Impe-
liali'smen liau liinge;rplittla arbetarla i eru clel liiniler, r'let har Eng-
lancl-s exenilrel r.isat. rncl massolnas lörcrring rne,cl ,oss oc,h cle gulas
rrtjaganrlc ltilsig,går i lrirltlsmrilt oc'h fortslilitler obönhörligt. l-iom-
nruui-qtiskir, Ilteluaiionalrn.r riilcliga lrarlgångar: visar t'letia: i
-\mclilra har lerlan bilclat-r ctt liornnruni-qtiskt lrarti, i Parjs har
liomrnili.rlru 1'ör å1e.-nlrptnganLle a,r- r'le inteluatiouella Li)rbinclelselua
oclr cl:lu lacftliga liir',..r'irrslionrmiitrin giitl iilel' på Tredje Interna-
liorraleirs sitla. I Palis hal tr,å ticlrringar iir.ergått på I'rerl.je In-
{.eurtlicrnali:rrs sirla l ltalrrrorxL Pclies "Tnleluational" och Gcorges
.\tt,lttetils "l),.1 1';illr.jrrrllr:r n:unlrol" tR,'l.jor ili':). I l'lrrglrrtr,l liilc-
stiir bilrlanrlet av etl liornmuljsti-*kt |artj . rnec'l villici. iir-en rle brittre
mecllerntnarrra i Briti-qh Sociali-qt Partv rir soliclaris'ka lihsom det
,llättre folhet 'lr "shop sleu.alcl commitle.'s" (lal,rilislin,nrnritlcer-
na), rle rnr,olutiouii,r-a industrialisterna o. s. \:. I)e sven-qka, r-tinstcr-

-.ocialistelrul. c1e nolska s.ocial,dcmoliratelna, de tholliincls,ha liom-
muuistelnu. ,rle schr.rizisliir och ita,lielslia socialistpartierna står re-
dal i samrna lecl sonr de tJrslra slrar:taci,qterna ocih (le r'1;-rh" 1,ott.,.-

v ikclira.
I)en Iiorrnr'ulistislia Intemrtiorulen hal uncler rle lå rnåra-

rlerna I9lI blir-it en all r,iirlr'len orn{attandc Iuteruational, soIrI le-
ller rnassorla oc'h lrtan oris!e1r Lilrhål1el sig {ientlig till alla sucia-

lisrneus för'r:riclare i clen "gul:r" fni,ernatioualen ar- dr:t belr-clra och

luzcrnska Jrrijclra shapet.
Lrlt oss till slut stanirr virl e1t Jrtter-rt intressant meLlrlelancle

sorn l<astar l-rlixtbelysling i)rrel 11e opporturri;tislu lcclalnrs rol1. I
I:trZem utkom i augusti i ijol under de gula socialisternas hongress
cliirstrir'les en speciell Llpl)laga av Geritr-ctidningen T:n Feuille rnerl

re{erat oc}r mecldelarrclen på o1iha språ,Ir. T clen engelslia up,plaean
(N:o l onsdagcn clen {i augu.ti) ll en intcrr-.jn metl Tlotlstra. den

liiinc'le leilaren llljr di:t opportunistislia partiet i Ilollanc']. a,vtrl'sli1.
Sr: Liil r.a,rl 'llloelstra beriilttrdc':

J,ierr tr-slii-l relolutirrnc'n 1) rror-errLrel lrtlrnlialltrcle.,qlllk r'ör'el.qc blirnd
larit (de Lrolläncl,ql<a) rrbetarrrii. I)g shrr-111ds kletsalnzr i I[o]lant1 r.;rr
några ,dr.gtu' i palil<. ,så nryckct nrcr som sr,rnititligt ctt nåistan alhnä,nt
rlissnöje ut..lrr'öt i rrutl.rL. JSurgrnristirlrrr i Rotterclerl och Haag iiiirsijlrle
at1 ,qirrnlr blanrI sinir ogla organisationcr' ]r jiilptrupper irt liontrarerolt-
tionel. Ilu konuiilti'l-rildatles,lv ll. d. gcnelllcr'. blan.il vilka fanns cn
g;rmnirl ol'ticer sour r.r-rle* ör-cr ttt ha rieltlgit i kur-arrtiet al c1t upplrrr i
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Kinrr, försöii1e )rrirrga crr ilol karnrrrter fr'ån förnuftet och r'åpna .der1 mot
rcyoluticrrcl. I)elas llörsök ficli uliturligtyis clen lakt lnotsatta I,er.kln,
ot:h tlot såg ctt ögonblick ut" som ortr tlet .-qliulle 'bilda,s ar,betarrråd i llotter.-
duin. l1[err r1e politil<a och fackligtr orgirnis:rtionernas ledarc var ar. cilen

rut.enirrgcn. ntt tiden lrir d1'lika, metocler.iirnru inte vitl komrlen och nöjde
sig rl:ed ltt lratrlstiilla ctt m,irlilriprogram av albetalfor,rlr.ingar samt pu.-
Lrlicerrr ett liarrnraurlc upprop till tnils:sot.nLl.

Sål''da tnlacle 'h.oelstra. Ha' iillacle J'tter.ligarc en hel clel
slir'\'tsarnrl'r för'liltrlingar': hrrr ]ran hrillit rerno]utionära ta1, hur ,hau

t. '. rrr. varit liil'er-ii'ringen ar',makte', hur lan,begriper otillräcl,-
lishet'er av parlrrrnenten och clen erribart politiska demoliratin. Iul
lral clkiiuner iir-el "illegala rnetoclel" för ka'mpen och "plolctalia-
tets dihtatul" Lrrrder. iivergåirgsskeclct o. "q. r'.

Troelstra ii' r-rrii.slret fliir. err ial .Iportuni-rtisli leclarer -sorir
tjrinar bourgeoi:sil oc,1i beclrager arl,retarna. r orclen erkiinner hau
alll, scr,m ni ser. båt'le arbcta'råtl ,oh pr.ol.etariatets rliktatur och allt
vad ni r-i11. I verhlighetcrr iir Troelstra arbetarnas gemenaste fii.ir-
rii,rlare. b,oulgeoisins agent. I i'erklighete' är ltttn lt:clare för cle

siimrna "leclarna {ör cle lloliti-qkn oc}i fachliga ,organisationerna" i
Hollant1, r-ilka lrTrldntle Ltourqeoisin i lLtlkt.tad genom att g.å iir.cr på
lrourgeoisins sida, i .ilet algörarrde. iisonblicket.

'l-rr ile' a' lfr.elstra rnr'Ii]p],1,1. fa rtrL rir allcleles lilara och tycl-
1iga. r Ilolland var a'rnör ,r'obiliser,acl. Proletaritrtet r.ar beväpnat
och föreuat, i :rrmen med hela loll,ets fattigare lager. Deri tysha,
rcvolutioncn hade lram;lrallat en hög stiirnning ;bland arbetarna och
"lii-q1au allnriint nissnöje i almön". Det iir'hlart rtt tlet rar.it re:
volutioniila lcrlares shyl1:|i9.6.1 att liirri rnasson'r,a till r.evolutionen.
att intc sliippa ur hänr1e'na iigonblicket. riiir arbetaruas beviipuing
och derr 1,)rslia revolui jonen sliulle me,c1 ens liunn:rt 1l.göra, -cakeu.

l)e flitlr-ä,Jisiia lecllrr,na rncil Tloclstra i spetsen ör.ergic.1i på
bourgeoisirrs sir1.. l[an giiclde }roieteriatct mecl refolmel oc]r iinclå
tner rrcr1 fu'a-ser l1g11ar1c man ,arb,etarnar 

- 
6ch beclrog c1em. Ifan

hjlillrte Lo'rgeoisi'att ile'robilise.a hiiren. ocli clet var jr-rst hr'
Tloelstr'a oc'h "lccI:rle" i hiins sl,i1. ulbjuclancle aurlrtr rntelriati,onalen
fi'ån Rri:n och fiuzenl som lii,tlclatle hapitali-.terua.

-\rbelar:r'ör'else' lionrmr. atl, gå {ramåt, liastancle åt -"irla* rliir.-
riitlallu. he'llrna ar-'lroelstras och liautskvs art. befriancle sig
fr:irrr ile fiirlrorge'ligailt: "to,p,lrar'" soln beclrager massoma och fa]i-
lislit lijr kapitalistrlnar poiitili.

9i
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P. S. Får man döm,a efter Stamp,fers utläggning. så har I{aut-
sk5' 11'slrrat om clet sov,ielska slaLss;-slemet. Illn har möjligen i
clenna h'v*clfråga uppgi'it sina p,ositione;r? ,Har han ,mö;iligen av-
stått från att för,svara cle ibanaliteter han i ,sin broschyr härom
skrivit raof proletariatets ,cliktatur? Har han inte föredragit att
{rån hu'u,clsaken ör'ergå till bisaken? På cless,a frågor skall vi få
svar, 11å clet blir möjligt att stifta behants,hap med sjäh.a Kautsk;,s
l,roschl'r.

Re,claktionellt tillägg:
I H,elsingfors 'utga,v c1e ry5liz vitgarclisterna uniler Mauner-

heims hägn ticlningen "Russkaja Srhisn", ett_or.gan för general Ju-
ilenitsjs här. I 'denna ticlning för 28 septem,ber iglg (N:o 16g)
läser vi i en leclancle artikel foijancie herö,m åt Kautskys ibok:

I clen i ,clagarna utk'omna bo'lien ar. Kiirl Katusky (en av socia_
lisniens r-iinstersi nna c'l e repre-.ent.nter) "Terrori sm och l<ommun ism"
k,larliigges mecl 'hela c'len liir clennc lörfattare iutmårkancle lärclo-.
meu clen verhlig'a korrtentan ar. "clen socialistisha arbetarrörelsens
lö rsl öra re' ' 

.

"Bolsjevikerna," säger Kautsh-rr, "har Lrr Pariskom,munens hi-
st'oria övertagit hela cless rasancle terrorisrn. ,men ej c1e c1e,m,okrati-
ska ooh huma'itära principerna. Terr'orn bringar massornas re\ro-
lutionär'a, energi att sloclina ,och lörbereder marke' Iör den arinal-
kan,de reaktio'e', ler'ler till clen ,demokratisk'a pzl folhviljan ,Lrase-

ra,cle styrelsens undergång."
"Så var clet mecl Robespierre, så homm,er clet att gå mecl bol-

sjevikerna," säger l{autskry. S,ovjetsvstemet vilar på ;störtanclet a.v

clemohratin mecl alla cless principer: folkstyrelse, friliet, självverk-
sanhet. Bolsjevismen uppnår må1 alldeies m,otsatta cl,e ar. clen
löregivct u ppstäl lrla.

Derr anrlra "rnlerrraliorrrlers" leoreiilie' lo'crerar'de irleo)ogi
flör cle hontrare'r'olut,ionära rysk:r ge,eraler'al l\[an han inte -gå
Iängre på ,c1en r.ägen.
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LIVETS MENING OG VIDENSKABEN
nnUllnn-LVER SOM FILOSOF Av ARVID G' HANSEN

sterliere og sterkere blir mecl hulturens utrvihling menneskets

trang til at kommc til klarhet 'over sig ,selv 'og sin cgen be'stem-

-.1... saalange clette spörsmaal ligger uten svaret,, vet vi heller

ililic hvori livcts v*rcli egentlig besta.ar, vi 'maugler enhver uartl,i'

trtuctler. ethr-ert icleal, og al hritik over tilr'rcrelsen og alLe bestra-

ltels,er clriver ut i det blaa uten fast gluncl at staa paa. Er livets

dormaal arbe,iclc eller er det clen sans'elige n.vt1e1se? Er det penge-

erhver:r,et som arnerikanisterne's'ier, ellor er clet pligten og ilen vael-

c1ige. tinskelöse ro som stoikerne forsl<ynclte? Er rigclon 'o'g beröm-

melse ,c1et b,edste maal i livet, eller (s,om slinoza mente) den filo-

soliske incl-*igt, cl1cr, -rom kulturzoologc-rne ,paastaar' bale den ting

at holcle alten. racen, ollpc; eller clen störst 'mulige ydeevne? Er

m.oral bare en svahhet og den hraftfuide ego,ist ic1eal'menneshet'/

At flillcle et svar t)aa alle ilisse spörsmaal og naa frem til en klar

erkjenclel-.e av vor til'r,arelses "mening", r'-'or bestemmelse i livet,

det har va,:et olgaven for clen geniala tyske soc'io og F' Mtl)el-
L;'er i lrirns imponeren'tle syntetishe arhei'cle om "Li'uets mening

og d,d,enskct.pen" ("D., sinn cles fiebens uncl clie \\rissenrschaft.

Gruncllinien einer Vollrsphilos'op rie", Albert Langens f'orlag' Miin-

clicn). som 1919 er utkom'met i en nJr'o'g lorbeclret utgave'

At opsummere clette ind,eholclsrihe og koncentrcrte verk i erL

enkelt rrtikel er ne)pc ,mulig. Men jeg skal i det fölgen'de streife

entlel ar- il'^ spiirsmaal og slrnsm'aater ;s'om pa'a en saa sympa'lisk

maat.e har faat sin ut{ormning i ilette cnestaaende int,eresrsantc

lrahti sk- [i]oso,fisilie arbeicle.

l,Iiilier-L.ver ,har varet:Ircge. Han kjeniler livet som clet leves

og iides paa clet nuvrerencie kapitalistiske kulturtrin' Han har ved

hjrclp av sin fase,ologiske mefio,de ,gjennemf'orsket de forskjellige

o-ruu,1., ar. ku.lturutv,iklingen og paa grundlag av et omfattenrle

materiale av kjenclsgjerninger utieclet viss,e "love" for denne utvih-

ling. Hans temperament er ,aktivt. Ilan vi1 ,iLe menneskelige 'onrler

og liileiser tillivs av hele sit rike og sterke s,inil. som faa e'ller
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iirgen arrclen er han rustet for clen ,opgave at skapa et huncllingeus

fi,losofi, ar- bety,dning for clen sr-roiale utvikling.

Enstecls i b,oken bemerker Mtilier-Lyer at filosofien ,]rit*i1 1lar

vmret leren sm s,ptjrsmaal .som iklie kuircle besva.res. Han bette,cltt''r

altsaa i,lilie c'[et ufatteliges eksistens 
- 

vi öiner intel formaal i
naturen. rncn clen er ophöiet i siu ulattelighet 

-, 
hun ,er ,hirl

niiktern o,g "positiv" uok til 'iktrre at ui,lle erkjencle ,og forkiare ilet
uf,attelige, han f,örer istedet kulturutviklingens r.etningslinjer viilerc
incl i fremticlen, han viser os {rem,skricltsveien for at r-i -*kal gl'r
c1en. For hau er liih'he tanken. 'men hancllingen clet ]röieste. Han
tilstra:ber rlerfor cn llilos,ofi uten i,llusi,oner. Bare paa r,irkelig-
]retens gruncl kan ilen icleale strn:ben bygges op.

\ror hjerne, skriver han. el opsftrat som et yaallerl i hampert
for tilr'atrelsel1 og har nöia,gtig likc saa lite med clen absolutc er-

kjencleis'e at gjöre som oksens horn eller lör'ens trcncler og lilör.
Ihke erl;jendelsen au aerdenso,ltet o,r1 i,khe den, a,bsolute erkjendelsc
er efter positivismens opfatning m,enneskeslegtens op,gnve, mell
{orad}ingeu og forskjönnelsen, kort sagt fuldltornmenolörelsen rtu

tlet jordiske liu.
Alt menneskelig er, ifolge Miiller-L)'er, intet anclet encl sarn-

virkets ,elier clen gjensiclige h,jeelps princip fört viclere i overclyriske
former. At handle socialt og at hanc'Ue noralsk er ett og clet samrne.

Om vi anvender et billecllig r-rttr;rft 1]or kr-rlturepotrierue kan vi -*i

at paa'clen {örste ,c1ag blev ,moralen lö,dt. paa clen anden clag for-
vaniilet d-vret sig r,-ecl sp'roget til menne.ske. og paa rlen trec1je c1a,g

kom menneskeh,eten til bevissthet om .s,ig selv.

Den clyri,ske u,talkl'inq frentbringer' höiere rtrter, dcn tnenltc-

slt, eli, g e u,t ui,lrli,n g lr,öier r: lt,ulturf ar mer .

Pail en s'limrende maate avl'irner lfiiller-Lyer Nietzsche,s teriri
om over:rlennesket, son et proclukt ai' ufordöiecle, Darrvin'she slag-
ord. Mennesket er av nat,uren verbalist, en slar.e av orrl'et, og Nietz-
sche har varet clet i höi grail. Han iot sig blencle av orcl so,m

"ar.istokrati", "hampen f or tilverelsen", "de sterkestes ovelle-
ven" o. s. 1'., ,uten at forclype sig hvelken i ibiologi eiler kultur-
viclenskap. M.-L. paaviser at ,mennesket i og mecl at cl'et blev mert-

rreske liar passeret grensen lor clen organiske utvikling: ltaattilatr'

er clen -samme som ho,s apeu, mecl vc'c1 hjrclp av lt,zt"ltu;rorguner sot\
vor,e tusen slags cerhtöl er cl,.:n-.. magt og skapencle evne e{terhaan-
den blit koiossalt foröket; selv et ).ncllingsiins'ke hos mennesket
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som det at liunne lllvve bLir ikhe opl1.I6'[t orgatlisk (r'etl r'inger).
men (!verorgani"rk (r'e,cl,Ilyvemaskiner).

Al liultur cr et sot'ialt frcllomeu, ethvert llositjlt liultu'rfrem-
s'lrrirlt -*,kvl,cles u.rbeidels sr:r'id ise rirtg.' tr 'c1et f or tungt ior t'lelr

enkelte. blir,clet let naar cler'"Iöftes i flok", cr c'let for vanskelig
ko,rnmer arbeiclsclelirrger os ti1hjrc1p. B'nre fordeli'rtqen, u'u de f rert-
brarlte qocler er enchzu ikhe socialisert. At gjennem:före et prop{ir-

tioncrlig folclelingssl,stem. sla cler blir: rlet rette forholcl me'I.lcrrr

yrlelsc og utbl'tte.og terl plllLria'n-ig sirmvirke at tilsl.rebe et nial;-

-"imn.rn av rrdelse r[ecl et minimun-r ar. miiie og lrnstrengelse, det cl
det -.rtiifsto ar. cle soczr.rle proible,mer vi i clag staar ,o'r'erfor. All':
liiiere hultulc.rpgar.er, alle virl'eiig store reflo.-m.er )ar sig imiclleriiii
lr,are gjennemföre interlationalt. Det soc'iule spin"'stttual ar et i,tt-
ternt,i:on,alt sltiirsnturil . 1)en enkelte natiou 11611 I rr re tr-ir-es niilrr
cle inter-nationale f,orholrl blir ,fornu{tig orclnet. Ti ethvert levenr1ir

\:a'scns (altsn:r ogsait cn rat.ions) r'elJler'cl arnhzenger av ontveLc]ette:1.

Rig'tig' noli lecles ikke verclen av fornuften. men at- interesseir-

Ihhe clesto minclre spiller bevisst'heten en stor og staclig,större ro1l.c.

.To, rikere utrustet bevisstheten ltlir. tlesto sterke,re blir clens irlti-
ll11'cl,else paa viljesr.trirgertrc. I)e store masser er begynclt at vaagttr:

og har alleretle, or,er hele verclen optat {iampetlfor idealer s,olr (.r1-

Lrcslegtet mecl cleir storc iclö om h,arredönt,ute or)e:' hultu,rerL. Men-

ncikcnc. er verl salnfuircl-*rnressig orga,nis:rtion blit hcrre o\rer tli'r-

lnreul tle rnaa o,gsaa bii ]rerue ov'el sin egeu kultur. I)er er nol'

av hinclringer; r1e rikes magt. motstanclen fra tle indi{ferent'.:) '\:alrc-

rnenne-.henc. skelrtikelne og Dössimisterne, ,de i -"ine systemer liasl-

r-olisele la:rilc, cle liattige i aauc'len so'm ga.rr oll i belrrtmringeu ft-'r'

sit eget jeg. l'[en allc hindringer og vanslieligheter r-i] bli or-et-

r-,nnclet. og -cocioloEierr som selvsta,ndig viclenskab. sorn viclenslir -

belig glu.ncllag liol politihen. r'il her ri;mme til at slille etr vteseni-

1ig' ro)le: I'n:ren ont, cle social,e nt'uqter t''il sel.o Ltli en, socinl nnq!.

I{arl Malx crlijenr'lte 
- 

stririyer Mtiller-T,rre'1' 
- 

ns6l .qeniri
s,lrarpsinrlighet at c'lelr viclenskrtbelige cli<jerrrlelse blir e1 lrrop-*1irs

utoli r:g svievel i lultcn saalottge dcn ihlie karl laa {otfar:ste i

melneskenes inleresser: og raa kalte han proletariatet til krimli"
d. v. s. clel bclollinirrg,.ll* som lirler rnc,s1, vecl clen ubeh'ersherl..r

liultur og tlerfur har clen sterlie-ste irrl.eresse av en folr,antlling ar,

srrnlunC,.lorholclcne. I)elrnecl lia'rlrle cletr -.tij'r-qte og mest epok:gj;i-
lenilc ar c1e n;'erc sociologcr laktish git stötet 1ii den llevrl:"gclst

1)9
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so,m vi maa betragte so'rn Levisst liulttlutvihlilg, son bcgl'nc1enc1':

herreclömme over hulturen.
lliiller-Lver tror at proletarbevilgelsen f iil eller ,senere vil

forvairclles til cn menneskehetsbevagelse. og clet fore,sr,avel hant

vistnoli noget i retning av 'samarbeicle mcllem alle oplr'ste, kultrrr'-
og manlbevisste menneslier mecl clen hjzempeollgavc for' öie at shapc

clet velorgauiserte sa'mfuncl; uterr fattigrl,om og utcn s'ocial parasi-

tisrne. Hnn fintler i hlas-qekampens lii-qtorie en tenclens til tiltrr-
gencle menneskelighet. i clet han skjelner ntellem tre faser som hii-
rahteriseres vecl orclene slag, shafot och streiii. llan ovelser ikke
Pariserliom'lnunen. men 'h:rns bok er ,s'1i'ler,e1, fot c1e t:ussishe, finslir:
og t;'she b,orgerkrigc s,om M.-J,. ikke otLevet (han iLt;clc i 191ir).

l{ultru er llormaal.sbevissthet, trrultur cr rnennesheligg,iör,els.:.

rnen knltnr er lliirst og liremst plannr.cessig snttttsirke art mentiesltcr.

Menneslieheten bestoc'[ l]iirst ar. -rpreclte, hinanr.[ei.r liiencltlige horclcr'.

I)i-qse lorentc sig 1il stammer. clisse til follr, clis,"e til '"ru1.t. rliric
tii storstater. og nll er alle folk paa jortlen (ökori'orn'is'h,onrentl ihkrr

encLur tiolitis r) Ilor:clet 1il et rresten alnircgtig o\:ermenrle'cke i hr:a{'t

a.,' r-erdenslianrlelen, og maalet for clenne utvitriling er et verdenr:-

forbulcl {or harmonisering av aIle menne,s:l<e1ige lirafter lolmen-
ncskeiige formaal.

Arbeiclsprocessen er lil,it sooial, trlle er ar'hangig a": al1e, ingel
er selvhjulpel. Det gjeelcler riu fremfor a1t at ta konsekvensen av

clenne samfunclsminssige rrtvikling. \/ec1 planmressig samvirkel i
rlet "r.clorganiserte sa,mfuncl" 'liau alt det s,om forcliarr,cr: menne.slie-

:1egten, s1'gc1om, armocl, eienclig'he,t, forbrlrcleise o. s. v. trykhes
nr;c1 ti.l et minirnum, rro,cluht'ir.kraften öke,s ,clet ubegransecle, ti1-

fl,liligheien gjöres mere o,g' mere u,slta'c'lelig. K'ornmer hertil *n

rr-tlir.rclig forcleling n1r goclerne, som b'eltinner enhver clter haiis
Fr.g(.11 persol)lige 1-clelse, saa er cle materj.elle betingelser tilstecle fol'
at livt,r kan,liygge-r op.som et hunstverh ftilclt av frihet og shjörthet'

Tillilir:r-L;'cr unilersöke,r clen enkeltes stiiiing til sam'funclrt
paa 'c1e lolshjellige hulturtrin og paar-iser her tre menne-cketJrper.

.,re ":c,cic,logiske racer": 'clen socialistiske, 'clen inc.1ir,-iclunlistiske og"

den ,socialinclividualistiske. Den ,Iörste findler sin 'Iykke i at .qaa

o1r i -sanrfuni.iet. c'len aniien i clen stör-"t mulige utbytning av san-
lr,.ndrt. r'leir fi:ec1jer. som er fremticlens mennesketype, i 'clen utfll-
clelse ar. lrersonligheteu -.our befincler sig i liarm'oni-.k'rokselvirh-
ning me,cl samf'unilet. Jo heclre samfunilet er 'organisert, clesto ri-
kele og megtigerc er clet, o,g 'clesto rikere og mregtigere er alfsaa
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{-igsaa 
- 

uuder en retfrerclig forcleling av arbeiclsproclukterne 
-den enkelte. r)er behör'er clerfor ililre at vare rlogen rnotsetni.ncl

mellem inclividualisme og socialisme. S,ocialisme er ikk,e et kase,rne-
lir. uncler konstig regulering og ,formyncleri gjennern stat,smagterr
c1ler et nniversal'l-r).raakrati, en kommuni-qure av de rlovn,e paa lte-
liostning ar' ,c1e flittige under ar,.skallfel-.e :rr- al Iers,onlig frihet.
ltigtig opftrttet er sociiilisnie noget an,det: iLcn befi'r Ibrening (so-
cialisering) ar' hrrc-lterne for löiere o],grlver end den enkelte vilde
formaa at lö-.tc, clen betyr clen 'höiste ökning av clen .m,ennesk.eligc

mag't vicl planmassig kooperaäon. Og li4relecles er clen sancle in
clivuclual,is,me'ihke anarkiet og heller ihke ct litet minclretals, plut,r-
klatiet-q. herreclciniene, lner,ilen er indir.idets frihet,sorn ingeu anch.e

grarnser har encl de övri,ga incliviclers irilret. Uten s,amfunclet vilcle
,den enlieltc vrere e1l uma:ienile ,idi,ot. I)en sam,fun,clsmessige orga-
nisation har: vi at takke {or all,e höiere iliulturgocler, fra clet ,cla,g-

lige bröc1 t,il trrunsten,s og viilenskapens -*katte. Socialisationen har
meiueshet at tath,ke for sit höieste, sin Iers,onlighct. Ti uten socia-
Iisering av arLleicl,el. ingen hultur. utcn 'kultur ingen p,els,onliglret.

Miiller-frr.er kornrner saalecles l,itt efter litt til det resultat --
jeg har Lrare liunnet ta meil bruddstl.hher av b,eviskjeclen 

- 
at

rnenneskets ibestemmelse objoktir,4 set er cle,n fulde utfo.ld,eLse au
personli,g'heterz, ,subjektivt clen ri,kest ntulige Lykltefölelse. Vi fö]er
netop tilfredsstill,else verl at kunne han,rlle i or-erensstemrnelse mcd
vor rnenrlcslienatur. og alt som {remrn.er {is: son} bringcr: rrort r-rc,qclr

ti1 utlolclclsc. og utvililing, bereclelos g1rrc1e. Naar r-i ser ind i os

selr- homrner c'len ch'peste -striBlten i vort jeg til vol ber,issthet solr
l)tkhestrrcl-r,en) som er tragten til glttclc, ]y-st og r.elvipre; o!{ naar-
r,i irrgttar liennes rer ,oLje,hiivt. er,hjenrler vi tlen suiltrile tra,gten soui
cn str:eb,en elter fuld utfiolclelse a,v alie hre-lter o[f e\rner. Denne
folbirrr'lelse av sr-rbjeilit'ir' l)'khe og ob,iektiv fulclkomrnen'he't i mel-
rreshelir.et bctegner If.-L. mecl orilet euforie. og sin lilo,sofi J..rel,eg'-

nel han clerfol sorn pctsi,ti,,u euforisme.
Se Ir -lgt lr;rl rrrrlel *rrl'nrip ikko ]t"r. ,lerr jnmlnts Lretl rlrrirrg

som i meilicineu. lrr.or det 'bale. betl'r rlet su,b,iektir.e velbefinrlende.
Eulorjeu ligger ihhe i Lvilen, men j r"irhsomheten. Hvis vi sanr-
mcnligrrcr livet niercl en reise, skr-ir-er. Ian. saa er: lor euforikeren
ilr,lre bale maalet, men framfo:t aft t:ei,en tlet lvrkhetrringencle. Me,rs
laapelige van,clringsmalcl bar:e iler rnot clet upstr-rhne maal uten rt
se sig tillOire cller tih'enstre og saalerl,es örle,r sit 1ir' paa iirke-.-
löst rnaalstrceberi. 91rc'c1er c'len klolrc r,arrrlrer. sig )n'ert rjieblik ovel
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veien; han gle,mmer ihhe over frerntiden det narvarendes trylleri.
Euf,orikerne,s vei er en trinstige som förer til stadig ma,gtigare u,t-
vikl,iug av individualiteten, til {uld utcla.nnei,se av pers,onligheten,
1.iI c"len höiste 'liraftutlolclelse; stl'rket og öket strömmer kraften
liltrake 1il su'nrlirlnc1et. sonr clen kom fra.

ll*Iorie er' altsaa, cleu hlohe vanclre.s kjarlighet til li'ets ver,
hau-. st'arLcu ellto: li'lclhonmerhet, hans tragten efter at bli rit
/rr:/f mene,slic. ]ro-. hvem ingen e\rlle ligger og smulilrer ubrukt
i sjtelcn. men aLle evnc.r og egen,.krper utfoldes til et ,ha.r,m,oni,jk

lrelt.
I)en rruvteleucle arbeiclscleling. som cr bygget paa kla,s,ses1'-

sternc+ts gr''il. lrar rr.rccl{iirl zrt 
'ogen ha,r uteluktrrencle a,andelig,

anclre utclukheuc'le legcnrlig bc,"kjzr:ftigelse. l)enne hunstige eusi-
tlighci, lorliröiblel liroplren ho.s aanclsarbeiclereu og avstumper sja-
len h,o,c lrro|salbeidercl. I)et fiirste er ihke be,ilre encl clet sidste.
"lJen sorn rnaa -"liepe sig gjerurern r-errlen paa slafpe lemmer, han
lian rroppe haapc paa at bli rlelagtig i ilen lulcle euforie", og dc'

clatrrecle-. melanlioli -.kylcles olte slapp,e mus,hler. Et av rle störste
onr'lcl i r.c,r ticl er at cle fle.ste loi-krtibles ved,overmaal av en,sidig
i'agiirbciclc: hvis vi ikie lrcuger löler gln:cle vicl ailbeiclet sorn saa-
tlant. Ir'i-q r,i ililic lzelger liilel os som et ,naalbevi-sst ledd i elr

rnartig irc1c. og' hr-is r,i ilike lnerc er istancl til rcillere n1 ilelser og
til at beri,he vol rand rned tulil,skap,er, cla er grpnsen allereclc
or.cls{ireilel. Fiir-st vecl er or(hring som fuidt ut resp,el<terer denn?

.qrl'terse vil ar,be,icls,cic'lingcn, son i sin nuvarende f,orm er blit til
el llorbanrlclse for' hnltnrrncnnc'siieheten. rigtig for alvor kunne bli
til vel-.ignelsc. 

- 
Endelig. incleberer eullorismen at livet e,r baar.lt

ot)t)e ii\- cn -c1ol irlri -renl g,ji;r hele tilr'a'*clsen hellig; ti selv derr
lrinrlste hnnrllilg blir lr.stbclonct og ophöiet hvis clen er uttrrri<
fol et hiiiel maal -qonr alt i vort lir. unclerorclncr sig. Og clennc
iclc. so,m clet enkelte rnenne.skers 1ielstöpte tilr'uelse skal intilordn,r
sig urrder er I'ol M.-Ir. idtien oln clet rnelorganiserte samfuncl, vel-
llitrcls-rtatcn. l'lerrles rehctens sldstc rtuaq,l et: clen "fulilkornne stat".
Og lir,et,. ör:ersl,r:. l'ormrut.l cl clen ful,clkornne personlighet, clen ,trie
indiviclLral:itct. "llulclrlennesdiet". Incliviclets bestemmelse er at leve
cfter, -.it iri'rlerstc v.eserl al for:nultig ,stripber hos mennesket stiler
ltLut r,ll l',rric".

I,[arr r-i] ilr-curlc, sier ]Iiilier-L]'er, at clen euforiske filosofi
bale er en Eammcl banal lir,svi-*c1o,m i n)' I,o.rskjönnet utgave. I
rlens urrlierlhct ligg'cr netop rlens siorhet, og rlen er sila gammel sorrl

1 (|:i
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menneskdheten, clen er ,d"en egentlige almenmenneslkeiige filosr{i
hvori alle stemmer on/eren,s, saafremt de ikke har latt sig forvirre
av,teoJ.ogiske og rnetafysi,ske,systemer.

Man vi1 inilvencle at euforismen mangler mystik og,derf,or ikke
kan tillredssiille det reLigiösc behov hos uenrreskene. Nuvel, og-

saa en meta'fysisk, ja soga,r en teulogisk eulorisme lran ta:nk,';s.

Imidlertid svarer vor tankekred,s til vor virkekreds, vi hal vor fol-
nuft ,{or rhandlingens sky191, ,og vi tranger aler-for bare saa mangc'

tanker som vi kan 'o,msatte i haniliing. Er vi i harmon'i meal ,ls

seJ.v 'og ciet menne,skelige samfundl, saa er vi ogsaa i samklang
meil verdensaltet s'om vi er jnilföret i gjennqm samfundet ,sorn

hindeledd.
Den euforiske filosofi 

- 
slutter M.-L. sin bok om livets rne-

ning 
- 

er ikke n'ogen f,orstauclssak, men en sinclelagets og viljerrs
filoso,fi, clen sterke vilje som i sikker bevissthet 0m sin hra'ft og

m,e'cl ukuelig haa/b sret'ter rsig det tyngste til opgave, som vil erobre
det höieste maal og derfor avskyr ethvert beroligelsemi,clclel, en-

hvor narko,se eIler i11usi'on som kan bringe ham b'ort fra hans ve'1.

Netop av denne gruncl former ,clen nökterne, manclige p'ositivism:
sig bedst mecl euforismeus het'e iclealer, f,orcli den ,]refrir os fra dst
umrettelige begju ,efter 'c1et uenclelige o,g koncentrerer al'le vore
krrefter paa dle opgav€r ,s,om vi har.at löse her: paa clenne 1i11"'

vandrestjerile, jsom cl,og er vor ver,alen.

At euforismen e,r en viij,esfilosofi, clet er clens styrke. Oe

clette sretter ,clen istancl ti'I at bli en folkets fi,l,osofi. "Viljemaalene
er overalt åe s,amme, bare for,standen atlskiller 'os, r'iljen for,ener:

al le."
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MATERIALISM PA LIVSTID
Av GUNNAR HEIBERO

Enterrte' frågar oss, oni vi 
'i11 

r.ara mecl om a,tt s'aita ihjai
ett stort {oik som är i nöcl.

j\r' r'i i krig med Rysslancl? Nnj.
Är ententen i krig med, Rysslancl? Nei.
Har r;'ssn11a gjort 'oss något ont? Nej.
Ryssarna förklarar själva, att cle ej är fiencler tili någon ocL

iinshar llrecl me,c[ a1la.
'nng1anc1 

och Franhrihe. som just rä'ddat värlile's {ri}let och
vårlcle's kultur från ett cventuellt tyskt ok, är rädda för att san-
rna frihet och sarnma kriltur skall ramla) om rJr,ssarna i sitt eget
lanil ,orchrar meLl sina egna angelägenheter på sitt eget sätt. Iiul-
t,re'och friheten måste,clär{ör rädcla,s en gång till. ooh clet sk.all
ske på så -cätt, att alla folksla,g, stora och små, skall ,sätta sig hring
Rysslantl, sätt,a -*ig prl huk som vil,clar och se llå hur rJ.ssarna 1ång-
sarnt sr'älter ihjä1 meilan freders palm,er susar.

Detta är väl clet avskyyij,flnste, fånigaste ooh me.st bolsjevih-
ynglancle infall. ,so'm nå,gonsin sprang fram ur ,en ,mänsklig hjrlrna.

Ty cioen orn r,i lycikades sviilta i rjäl nrigra millioner ryssar 
-ic'lee* sr..älter vi icke ihjäl! lcleer tycker om sväit. Ty clå smittar

c1t-. bäst. Och det är ju för smittan ,ententen tu riid"rl.
Jag för min clel känner inte så myshsl till bolsjevismen. Jag

r.et inte, ,orm clen är clet allena saliggörancle. Inte ,heller vet jaE,
orn clen kanliäncla, farit för blotligt {ram 

- 
det är i varje fall inte

r/ef ententen har bett oss vara me,cl om att straffa. TJr ol"tr rret väl
bäst från eg'a hrig och egna kolonier, att btod måste det till fc;r
att gruncla och bcfästa rnakt och riken. Ätminstone ännu!

IJet hommer sä,liert allticl att förbli kamp mellan mäuniskorna.
En slags evig ofred. Men jag tror, att ,ofre,clens förbannelser skulle
blekna 'och rninskas, om vi ko,m,me så långt att mä'iriskorna inte
var dag sa:mhällsnöclväncligt nråste 1i'c1a och clci av svä1t, medan sam-
ti,cligt c1e anclra miinniskorna var ,iLag måste gå till siu giirning i
kyligt mcch'etancle om att cletta ä,ger rum.

1(,r')
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I(ornrne ,ri sår, långt, skulle planet hcijas 
- 

själsligare ting
shulle bli föremåI för m'ännisikornas ka,mp.

Människorna sjäh'a skulle stiga till en ,högre, ljusare kamp-
arena, när cle slup,pe att evig"f ocli allticl slåss om det 1ägsta ooh

sjåh'klaraste.
I)et för,esr'ävar mig som ett slags hopp, att det är nägot dvliht

:.o1'jetr.egeringen vill försöka realisera.
Är" icke cless 'kamp c'[e två sista åren i gruncl ooh b'otten tlet

mest gigantiska p'raktiska, försök som gj,orts här på jorclen att inom
iiaerskticlli.q framticl göra jorden beboelig 'för aila., att göra livet ek'o-

nomislrt uthärciligt fc;r alla ooh rXiiri,genowr, hoja nivån för den

måinskliga l<ampen, for det mänskiiga livet?
O'm clet l)'ckas elier icke lyckas 

- 
i bagge faiien 'är cn erfa-

renhetsshatt r.nnnen för oss alla, en d)trba'" skatt av erfarenheter,
som idkcr huncle nås utau offer, genomlevande och sjä1vprövning.
Ooh som i'liirför homme'r att rspricla 1,jus framför ,mänliskornas föt-
ter måuga, och 1ånga å.r framör'er.

lVlen cle soni offrar sig och sitt folk frjr att pröva om vilrlclel'
knr, b,otas fr:tln den sj'ukdom som heter slzilt 

- 
ilem är clet vi in-

bjuclits att svälta i,hjäl.
Nå 

- 
om bolsjevisnen må envar tänka som han vill 'och kan

Det rir inte r'let clet är frågan om i hr'ä11'

När ententen frågar oss, o,m vi vill vara rnecl om blockar.lel av

Rysslancl. clå liggc.r dari. att vi shall {örklara }ruruvicla ryssiinra
har rrilt att shöta sina aifä.rer i Rvsslanrl som c1e sjäh'a önsitar.

Alltefte,l som vi sval'ar ja el1er nej på clenna fråga, svarlt't'i
ja 'ellerr nej }å, om vi norrmåin lrar rätt att 'st;'ra sorn vi sjiilva

rirrska r' lrrir i Noi'qe.
Sr.alar vi: ja, vi lill r'ata rnetl om blookacl av Rysslancl - 

så

bet5rcle,r clet så mychet som att vi för a1l framticl lagge'r Norge öp-

pet för alla som lar maht oc.h lust att iäggn sig i våra a,ffärer. \Ii
ger clem lov.

Sr-aral yi: 1ej, vi I'ii] inte vara rne'cl mot Ry,-.-s1ancl. ryssarna,

iir inte r.år fienc'le. ryssarna har intet ont gjort clå upp'fijr vi
oss soln civili-.era,cle männish,or, ,som goda norrmiin or,} som iliir-
ståncliga och framsynta europeer.

Om helcr, nationen, allu. trin alla 1äger. r'i11e samla sigom ett
såclzrnt ,qvar. -*å, finns clet ntiqot hoplt att t. o. m. de mäktiga viist-
ma{rterna -.ka11 höra 

- 
,och ka,nshe inte fr'åga ots mer.

Ftjl dct vet cle ju -så r.ä1. västmakterna. att ju erihäl1igare rej
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c1e får från de små, upp.lysta nationerna, 'desto kraftigare växer
mino,ritet,erna, mot dem i cleras egna lancl. Detta är, hoppas rzi, våra,
statsrnakter uppmärksamma på.

Ooh så 
- 

ett clirekt orcl tiil de unga. Vi aldre tänker ju klo-
kare, clet vet li, men ni uuga hänner 'kloirare, ty ni har inte all
vår klokskap som tyngd på er.

Känn nu så klokt, att ni räclclar vårt folk kän att komrma
mecl i en historish ogäming isom ä,r lika iåg ,so,m den är dum.

Minns, att bcstår vi inte cletta prov, då clrahbas vårt folk av
en hårcl c1om. Ty 'cl'omen kommer att lyda:

Malerialism 1å 1iv"li11.

Röc1a arm6n r,ensar arb,elarnas Rvs.sland

llir bolsjeviliernas {ronttitlning.)

(TaI hållet å Kristianiastudenternas stora protestmö4e 1? nov.
1919 emot R)'sslanclsblockaclen.)

..::.--.'
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EINES..TYS[<LAND
INTERSAGA.. Av TURE

EN
N ERMAN

v

Hcinrich Heinc 18J4.
(l'tirtliitt i ol.iir ar. Lsiclol Poplrer.)

Det preussiskir 'I'r,rslilald, son bc,segrlcles av ententens preusseri
1918 och änrc1å inte be,segrades e{terrsom clet fortielner i Noskes vålds-
regementc. ha,t tr1rlr,ig ha{t en snillrik,are arrhånarc än Itreinrich Itreine.
I 'd,enna egenskap är II. just nu a.lituel}. och det är tycll,igen ,clen om-
ständig,heten sorn hclt nl4igen gir.it os,s ,en nyJ a\r lljalmar Sröderfrerg utförd
ör'ers,ättning av hans r.ärdsberömda satiriska r,ese€pos Tvskl,anci - en
vi11lcr"R-lr.

Ilhuru en arr r'ärdscliktens stör.sta. p.ersolligh,eter ,och ,aien moclärua
verscrls fatlcr år Heine sorgl;igt lite b,ekant för sr-snsk pu,hlik, alldeles
som för,hållan,ilet är med Sturzen-Becker, den sl,enske l[.eine. överklassens
bartr läser ,soln gymnåsister eller skolflickor hans Buch rler Lieiler, ur.
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Iillie[ uiigr.ir rlikter: soril ''l)u har cliallittttor och pärior", L0rc1e;'nt il'

kirnsk0 ot:ksii t.r'ärrg1..lu1,irre. ]]iul liiiurter karlhäncln till ii:r,[s liil:rrulcs lri-

st.or.iir. 5ul hn' [örian*,rJ 1åg iitta år i si. :ntr.l.^,ssgrar. i Paris. LlerL clijcnrlcs

.,1.,krii lirirleli tili -\{ouclte' I'rersli.t'iYerr j -\-*el Lundegårds bck'alt:r rolr}nll'

lrurn:hnl'k;tnslic iiveu inorn arbet:rrkrclsar fäst sej rr'itl hiurs stol'slilglltl

lt'r-oluti,niirrr, clilit \-i-ir-rrnrLt (bl. a. öv'er-qirtt av Z IiÖgluntl)' ){eu stlrt

rll-vtlic,f tner.iir'1-vr-iir:r'irrt.c iirtnu IIciilr'ich lloirle fiir s\:elrs]<t irilclnirr'ts-

gc'u omrslitt.

Sri'storIIcirrciirlrir'c[cttc],otiSkil,cli]itcrrsrrtttråde-jå,gl-tt.selt.-ltii,t
l}1irrthe ltilns r-ttruislit rn;i,sterli.qa. ]nell il]]lchå11s-].ielt'a1il stnit.r'e}s tlr siul-

gelrlils boli iirr lrrrts:\Iout'he-periods jup:r' grip;rrrcLc l1-rili - liattsl<e ått Ltr-

1,ress:ulti\re iir hirrl sortr politisli clilitart'. Jtå clet orrrrirclct Jttrr h:ur skirpat

oclöclligrr siuigcr.itr. Irihctslic]else och -.atir. Någorr heljutr:rL llolitisli hu--

rairtär r-ar hn viil lin|rpp:st. II:rrrs bler- röjcr irtrninstoDe Iirl ott frl' lili-

fållcrL en {ögir s--vrnplitisk lir-rmproinisslu,qtr rnetl prlcussislia trtl'nrlighetclt':r,

ornviixlan,cle clocli rnetl etl Ltr'.siriuigt hat rnot c[esrtttll:1. ])l hrrl ij.rlarril ll'ir'-

tlar sej soill 1.cvo.lut.ionä.r - "jag sorn ]nrlske år tletr l}liist a\ljort lro\io-

lutionäre ir\: i1ilil, re\.olutiorlärer" (br,er- tiil lI. Laube ?. 11. 18'12) st'rr

lrrrr lot't1rrr.ande. helt lrntLlrligl i clen tlcleu, ,sir,sorn ]iberalt-iildividuallsf islit

fiirgatl re\.olutionä1.. visserligcril På ett 'Llet,vdligt högrc 1lie.l iin va]Iliga

libe.r.rtlLr, -tr.i,hc,tsnä.n. lla1I r-itI ju också g'ocl r'än rnetl \'Iarx och [-:r.ss'a11o ot"h

-s+,arlit pår'iitkrtl ar- clcn uto|i,skir socialisrnerr hos Saint-Simorl'

lleinc-.s nä,st berötutlii politislia tlikt är hails rtånurcl:r stotrir cLros'f)'si<-

l*rrtl - .rr r-i1tet:sug|l. sö(l,crl]elg li:rllar Llen rne'rl riitta "r-ärclslittCrrr'tnr'erts

livick,]ste och l]liist gallspr'ängcle poiitiska satir". l'{rls,sol .irY uppsfli,ser' ()Lh

böckcr 'lritr"s),sslat rnecl clen. \Iiljonel: tttgtl,rmirr hal r-tirrnts ar- cletr i sin

kfl.ur| ruot, pr,cusscr.i och rcektiort ilY irlla s1ag. l{iir1ga rr. cless -qtl'o1el Irltr

blir.it lillssisl<rt. I)ct liall målriimln i[år'[ör ]ra sitt intressc ft.ir cle Zirn1]tcr'-

\\'illds syeDskrr lii,snle. soln {örut ej käillcr tlcnrta s:rtir'. ntt st'il1rr i]ckilnt-

sl<ap urcrl tlcrt.

\lute1isirgtur,s jiirrhistorla är'löljancle. olör,stiil'd i clet rcirkti'rri'iIn
.lys1iiailt1 hLrcle Ilcine. sour ju \-ar'.iudo och dessutorlt föild i rlcu rrtot ['r'eus-

strr {ientlig:l ll,henploYillserr" i I]iisselrlor{, recli[t rsom un'$ låimilrt silt fos-

ter.1ant1 och slagit.sej rrer i clel fri,rre. ltjr trarts cspl'il lucr pirss:tl}cle T'aIis'

l,iinge bler- h:rtr ciiir' lit:rr. Och lttrt,s iorttt laltl t)tt:lit'e's iute locliir lrllt'rtrl
nlgot r-i,[rre setlan haD i l]aris ilg,ått cn föröindel,se nleat eD mycket r'ac-

lier nrctl 1!rilr(ll,c iDtelligent literL kr.intra Lrr 'tic enkliile follilagre1I. \{a-

thilelt'Crr,c.sze1}1.ie \lrilat. I)c tr,ii. rh:c1c lcVt,i tri ft-irbintlc]sc st-'x ilr. tlå

lIeiDc irrtör r.iskcrr rrtt ,]t1i .cLiidacl i eil ilot:k lc'lat.ir.t oblrlcligt tr\.liif ir rrrio

rL.cll rncd c1 j1cle Strirpss siilierstållrle sin ][at]rilcle sonr iikta rlilkii gtrl]on

log.alisot.rDrlt r-igso1 31 trugusLi lill1. llur gott lt:rn ärl tlir-cles DL'ed sitt

irrrslr.rr - ''1o1 griillr setluu rriigorL tirt niycliet lito och blir'1.ärlrligcrr kor'-

1rulcrrt. lör.ör-r.igt rir.h,o1 sjiilsgorlhete'tr i egcn ll0lrsol), och r.irtrrcl illlit

iiir,,"ll" (brc\ ti11 1l:s sl.ster l'hrrrlottr-'10.8. 1Bl2) - tycks tru erncllclt,itl

sliiritl,cl ctter. lolr- ar.bör'jrt fii he.rnlängtrrlt. l..ostcrlantlet son siitl:rrrl vr'-.

tltt såkcr.1. inte. lr:rn liiilgi:rde ti11. Ilct val srritl'ill'e lill -gamln 1n.rl'. sorlr

hoiLlc i Ilrttrtlrulq i)(,lI slrn hiltr ilto kuttdc viint:r ii bchllla si liirrgc'
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'\ack Deutsrrhlanr,l lcchzt'ich lielit so -.ehrwerln rricht rlie ]Iutte r tlort.etr l_är..:tlas \iater.lanrl lird rrie velrlerbcrr,jetloch die r.lte Frau karru st,etben',.

('l'yslilarrtl t.r'årrgt.ar ja,s inte' sir.rnyckct till. om irtc nor vor,c där,:Iuslotlr't,lo{ kirlt itlto sii Ll,rlor. ,,,,,,, ,ln,i g,,n,1,, k, i,,r,.,n f.rn ,jåf , ,. rrOi,,rl
sl<altlen i c' r'yktba. rlikt. Korn så .hårtiil. att rnorlern fru Bettv Heirrr:.
-com sccltr' längc' r-nr ii'ka. ge.''n 

"' ot.t.r,lao .'i."" lÄ+z l#';;; ;;rL:,sr'år ekolcrnisk sitn:rtion och .rtt Ileirrrich sjä1r, r-irr rleDna tid fick alrtttllrrarliga|e fi;rebutl t.il1 c1c:n liornrnancle fijr'l:rmningen: i blevel fr.å1 r[c.:siriu'klagar l'rarr alltiri örrcr parlll-scr.ing 1\, ögoulocken _ ha.n r-lrr,:låri_
genom lå.Dgii. tirlel lii,stan blintl - och foltsätt:rntle för.la.nning rreråt l<i'_tleu oc'h rlen i)r'rigr kroppe'. Tvclrigerr ruålritc rra,.,att rra''råste g,öra
sit.l l.resök strrrlt. om han årrrru en gåug ville tråflla sirr rno,r.. Oclt så hailcItnr derssutolu r-iktiga nfiär.er - crr sanla,cl upplaga,ar.sin:r skriftertrtt oritlrrr med sin- {örläggrre Jnlius Ctrm,pe i Ha.rnburg.

not trktiYr. bes.lrrtet att r-es:r. r'attarle IIeine enrene-r.titl rrir,st,igt, so'rhirrr'rotLrleltrr'si. r'or i brcr- I'ii.* pa.is 21 oktober. rg.t3, och..ån d,r,,
213 s'a'rm:r rnårrn.l iir han - ör-er lJriisscl ocrr ]Iiin.ster'- i l]remen. r,a.rifrirn
han såtrclol norletn ctt rrytt l.rrev. För,st pi hen5,ä,ge1 lirgou tirl sc'arcl:ol hirn d,en viig, sout l:reskrives i cl,iktel _ clär clå i lralir_änt1 ord.rring.
'\v b'r'c'ven frirn liirtlen rår na,n err intr.essant iubricrr i rleines besök: Iurns
Ira'stigtr' rue'bersvårligr re,sa - "jag ha,cle nryckerr'eil,errnöcla oe-.rr tlårigtr'ådcrr alltr' r*änli-qko. r'escr här i kappa, jag i ,en elän.lig paletå sr'rbrr::l .iisIs1 rn'ej t'ir1 k,änu, r-iika är styr r av liörc1', -, ]rans iirnhet förtrtoclcln. han,s Jör.sök a1.t muntra opp .sin sjuke nnkel Srlurrurr. s"m gil_itIronom e' lir-räntn, h'n,s r<o'tlaktsförharr.clli.gu' rnctr t'örl:iggar.en uu,..t"
-*.rirll.le sk.ifternii cit:h intc rninst hans;srrartsj*ka,oro för,si. I,lathircle
trcrri Parris,.sr'' harr förgåve.s våntartle b,rcv ifriin och sorn hari r-isste 'arlmyoket .svag för rla's or:,h clerrnir vär,clens frlfängtighet sarnt därliijr i irä,stin
clr91ig^a ]r'e'e'c'rgiskt r-a.naclc för obetä'ksanhetor som ku,',crc skarlaftmiljcrrs gotla nanlr.

\-i'l åter'kornste'tiir rraris i sr'utet a\- cl,euernller tar Hei-u.e itu'r.rr'<itt'ya or)us. och'cdu'rleu 20 fe,bruari 1g44 bebåda.r han i Lrrcr. tirl
f iir:låggare. "ett högst h.'r,.ristiskt rc*c-epos. 

'r,in färd til T-vsklanrr, e,t:yl<el 1.':r 20 tlil<ter., r.irnrlrt, aiit gucl,slieloo i:artiigt _ _ el] allrleles nl_genle, r-clsificra,ile rcscbilcler". llcn ög,onsjnkrlom ko,rltner åter ornellruroch .för'-qt Ilera r-eckor' 'scrrllre ka. skartrcir siincla opusct .en,srrrir-et. Hei'e.iir stunrlt:rl-q rått kritii,sr< r'ot ,sitt r.ärk - "jag h.r skr.ivit e,' stor. .r{ir<t,politisk oc.h ci,rilig, nå nuscn* liijr.råta mcrj dct!', biktar ha' i bre' tilr srr'r.ärr de' 'storc ,lusike.r_ (ii*c.omo tr{e.verbee., 
'ch hirn fi'ner cpo,set ofär.-cligt - dcs,semclrrrrr ii.r'rr:rr rrock fulit rnn,r-,"1",, onl de,-cs het'cler.se. lrr'

r nscr i blc'r- till carnpe. rrtt clert 
';,'.ir 

ar:r.1ctet r<:rl tär,1a ,ra,t' lronu ,,",t.,,rlå i åtsl<illiga 
'1.plagor' utgå'grr oerhört populär"rr B*ch clcr l,iecler, ocihha'l.regär' 1,000 Nli Brrrcr.i horor.ilr: "Ni r-ct. 1,rg ,krrt",l ,rri.,. ,oor, i.rr,r,,,er.ing är jag sälier" titt.!ag iistadkoilrnit ett arlr,eie, sorn komrnel a,tt görrmer lttror iirr d.c'n 1;.opu1äraste lrro,sch).r ,ooh som lrr.t,i tnrr..n,.. ,i,..i*o ,rr,iilrs,sislit dil<tr.är'ks lreståcn,de riirile.i' IIrn iir nog liifärsrnau rt1. sätt;r i
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g:rn€j sirrl \-änner för'ltt i olilia tidslirifter relilarnera Jijr bol<en, ttn-l'ittjlr
.b1. a. också Ka.rl IIan för' ett förcr'rl til1 någla av epos,et's sålgcr. sotn

.sku11c ar-tr;'cl<a,s i någ,ot litter'ärt lnaga,sin. IIur rnedr,'eten om s'itt r-år'li
lleirie r-.a1, löjer 'ett anrrat Jrrer', till hnns vän Jolrann Detmolcl,söm,också
exploateras för reklam: "Jag ber er, jälp mej'och snart. Jälp alej ni i

rLret. !'ör ,bokels fran:rt,icl 1-rar jag sjä1v sörjt."
O,-..h härnecl til1 ,-sjä]r-rr, eposet. r.ars l<aral<tär g'er s'ej sjåir- så,-som ut-

präg1a,t re\rolutionärt i rtelnationali-qtisk - till ytterrmera t'isso hlr f,örf .

i clet n-rrss nämnda blevet til1 De;trnoicl sjå1v str.gt ifrån. .alt '1opu,set iir
lnt.e blott rtrclikalt rcr.o utiontirt utan också antrinntionellt". Att dc

into iil frågan om cn -vt1ig h'a,s-int,erlntiolalisn- visa.r' förorilet til1 riilit-
rärket. clär Ifc nc yttrar:

"Pla.ltera c1e1 sr,a1t-röil-.gylinc laran 1å ,clen tr,rskt tirnkens höidcr,
gör dcn t,il1 st,anclar för' ilcn Iria närsklighct'cl, ocir jag slta filr clen ge
mitt b,ästa järöehlo'cl Och om r-i ater belriar tvska folket ocir
gör'r-let till ett r'ärcligl folk,sou tlc,s,s stola rnästare,sagt-och sjulgit, d.ir

"slia, ,inte l:ara, Eisa,ss och Lothringcn t,i11falla oss. utan heln f'rankrike.
hela lluropa. hela vår,ilen - hela r-ärtlen',ska bli l"ysk! Om ilclnl Tysli-
lands rni.ssion ocih cless universalliårravä.l1c drötmner jr.g ofta. rär ir q
vtrnclrirl tnclel ekar. Del. iir rl i l prtriotisln".

Virrtcr,s,agau börj:rr rnecl ett arskecl rrån P,rr'is ooh tlet o^1,r11a flrrnska
f olliet, .eour inte kan ;lörstrl ihnr s i ängtan hem :

"Tänk ,er, jrrg lärrgtrr nrig sjtk var clirg
tiil Liineburgerh,eclen
mecl torvrök och jung och vita ,snt\ ltl,rltl.
surkillens oc.h rovorrras trtd]e1].

.Tr.g lärrgtrl eller on I'i1rir r'ök
iblantl hovrårl och .antlra boricliol
och pl,attyskrr skäll,sorcl och grovt svitr:t 'briirl
och jusa prä.stgå.rclsfliclior.

Jag 1ängtar också att rue'cl min tnor
en liten stuncl få spr'åka -på tretton år rhar jag ju ej
clen gaml:r {nin fått r'åktr."

Ooh,så tr-r'gtrut hal till sitt järta och res'er ifrå.n,sin 1illa lrarisiska
-^emirl, naen loval va,ra, tilibaka hos henne iniran nyår'sskiftet msil cle rrack-
ra"ste n1'fi.1sprcsenter. Dårpå öppnas reis'eskilclringen helt rnaterie lt rca-
lis,tiskt ncrl hur cliktaren i rdeu clyst,ra. nnånantren novsmib,er. iiå, bla'clen l.os.s-

nade från trä,tlen, .antr.äclctrc färden. \iiid g,rängen tili ,sitt gamin land crflr
h,an en ,st,arli jär-tklappning ocl-r .se.r en liten fattig flicka me,cl en rarpa.
IIon sjunger om ;iiimnerclalen här lcrc och clen eviga g{ätljen dåroppe
or-an skr.n:

"Dcn gamla försalieiseepop{n^
ilen him'melska litanian.
r.armecl rn.rn lullar cl'en l-vmmeln Folk
tili,svilel.,s,siirnl r st.ian.

J.ag kiinnel tlcn visan's I'ext, ocih ilusih.
Jag känner 'c1em ,som ha ,satt den
i 'on1opp. de clrucko i ''r;yst'het vitr
när högt de prcclrikarlc ;r-ntten."
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Ilaukir Salomon Heirtc.
Skalclens farbror och mmcerrat.

Nej. en ,annrn siing r,.ill lleine. och här korlmel hans från saint.simon

ärvcli-r, utop,iska soiialisrn Jram: En annan sång, en bättre sång! vi vill
görs en himncl re,cl.al .at' d.enna jorclen!

"Vi rilja pli jorclen lycklig:r b1i
och sliPPa fr;'sit '..t 'sr'älta;- 
ttet hus sorn flitiga häncler byggt
,.qkai1 våJtl,et ej nlera välta."

I{år år ör-ersäLtniugen (ja,g anr'äncler geno[lgående Söder''bergs) ei

ful1t korrelit. Förf. ,sl<riYer - oc,h ,clet är ju rätt väs,entligt - "la.tbukett

slizr, cj merl förstör:r. rraril {litig:1 händ,er -tört'åryat". H,iir viixer på (lenna

jorden nog ne.cl !rö,rl för alla männishoba.rT. och himrien örnerlåter vi å,t

tinglar ,och å"t sparvar. Men.:

"Oln vi få v'ingar efter vår 
'tiöd'.i flytt{ågelkaravtne'L

clr:r'vi dit upp oc,h åta lietl 'ctreru

tle sa iga,ste ,krolianer."

Till dess hirller vi oss på jorden och gläds åt, att fr'ihetens -genius

just ska firl blöll,op n ed jungfru Europa, och fela,s prä'stens välsignelse,
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,så blir äktenskapet gilfigt lilia ,,brrr för cleit, och leve brucl,grLrn och brutl
och ,barnen do tår nre,cl ticlen!

Iledan r-Len iilla musicerar ooh Heine drörnne.r om friheten, råkar ]rln
trt för err mindre rrålkonrnen l.äikrmstrhäl.sring: d,e prerlssiska publil<l-
nerna börjal snoka igenom hans ;gepäck, sökande eft,e,r ,ilyrb,ara speLsar'.

-qmyeken och förJrjurlna böcker. Ni ,clårar, ,som sö,ker i ,mrin koffert! r,oplr
diköaren. Det kontrabåncl s,om jag för rnecl, clet hnr jag ,i rraitt huvucl!
Spetsar som sk,a sticka Pr.eu,s,sen, frarnticlens kronjuveler, 'den nye okånr1e
guclens lempelklenoder!

"l hrrvuclel har jag ork ma^rrgerr buk,
för er full ;av farliga gifter -rnitt ruvud är ftllt ,som ,e,tt fågelbo
av konfiskerba.r.rr skrifter",

ja. rlel k,rrr knappust r ar.a r'ärro i Sal.ans bibt.ioLek. I samlma sång ger
Ileine err kraftigspark åt tyska tullföreningen, Bom ska ena aljt Tvsklancl:

"Den skal.l os.s 'rlen ;..ttre en,heten ge
. 'den rent m,a.teriella;

censuren g.er ,oss den anil.liga.
,tlen eiiskt,icleella."

Så nrir skaltlen -dachen ooh kliver i Äac]renclom.eu öveL Kur] clert
stores s.to{t, rnen han vill hällre yara rden lattigaste poot i Stuttgart än
den ,tlöcie kej'saren, tlr Aachen är ott för.clömt tr.åkigt st.äIle, clär t. o. m.
hundarna på gatan Joer ltt främlingen skn go tlem en spark til1 örströelse.
Samm,a pedantiska folk ,so.m allticl, förpreussat träaktigt tyrligt:

"Så stela octrr .styr,.a ,gå ,cle omkring,
'så I'axjusra.ka i ryggen,
som haale ,itre slukat tLen hasselkäpp
'de Jörr fingo s,rnnka på ryggen."

Iförfatti.rren hånar clen rnilitä.ra kos,tvmen, p.ick,elhurra.rr: en jäl,rn med
stälspelserr r'änil not hirnm,elen. Här är ,tlet också han på e;tt :'änclsberömt
sätt uttrycker sitt rhtrt mot b,egr.eppot Preus,sen, rlot cien pr.eu,ssiska örnen:

"I Anohen saig jag på po,st.huset,s skylt
på nylt den fågel jag riratat
och hatar alltj.ärrnt och som mcd eift
så oft,r min t]ikt, har matat.
I)u vidrig.a fågel. om öctret er g,ålg
irnirrr lrålrder gar nlig.
då skulle jae plockr .Lig utan nricl

. och hugpJa klorna ar. tlig."
Och ,så skuile c.len ,sättr,s högt på en ,sitårrg sorn målt:rlla för Rhen-

lantiets ft-igelskytt:rrl Ocrh derr s,orn sliöt clen skulle fti Tyskl,ancls kroua!
R,e,san ,går viclare till KLiln. ttär tliktrr.eu känncl Tysklands själ i rlen

rnåltiil rne'cl äggkaka. skin]ia oc.h rhenvin. han intar, och förjupar sej ir.o-
niskt i den helign sta,clers forntid. "met'lelti,clens carcar med nunne- cr:h
murrksvincrier":

"Gcrneulrct och clu,ulhet b,ol:r,r1e här
,son ,hunrlar på öppen gata,
och tlårpå .hänns ;rngl'sN ännu i,gen,
a.tt tron ,blott lärt det att hata."

It
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Nåsta1 omårtiligt 
-ga. 

,ro för.[. ör'er frårr clcr,t m:rterieJla till ilet lrir],-
liga. llaii ser Kölncrrloucn, ,clenna ancleus h:rstiJj, tiiir man tänkt,e n-rörda

tiet, tr"sl<n förnuftet, men så kom Luther och dom,en blev al,rlrig tärdigby'ggd'
oc,]r när Ifeirr,e så kom.mer ner till flocletr, möter han ,i ,månskenet ,själva {a-

tler li,li,en oeh ftlr rlecl hon,om ett längre sa,mtal o,n kälkbor,ga,rbracki'glietcn

hos tys.knrna, sorn ,skalden Jccrättar för ,tlen fransktörtjuste fl,odguctren att
även fransmänneIt börjar förfa la ti]l' D'e ,sjunger och. clan'sa'r ej m'er utan
filosofer,ar rriehtc och Hegel ,och röker t,obal< och clricker bier och slårr

käglor och är inte längre någrir volta,ire-söncr ,Lrtan goflå. kälkborgare.
Heine trä{far så i riattens tystnatl i Köln sin clärnon, som 'han ej sett

på mång:r, flr. nen som l}u åter Yi,sa,r ,scj ned bödelsb'iJ,an unrcl.e'r manteln,

skuggliht följalrile hor1,om likt en antik Likt,or, h,an förklarar sej tnar'a dik-
tårens tankars hanclling. Äntligen g'år ili'ktaren till r'ila:

"Oc.h jag giul, hem och sr\- som om
,små änglar i r''ita kiäctrer

'stått r.ekt vicl ,sängen och 'sjålr'a dcn rett,
tlerr sr'älldc ii,v duil och fjä'cler."

llåir'. i chömnaens lancl, är titnrirrstone tysk:lrn'a. härrrlr:

'l"r'ansosen u.lr rvsson hör'sl<r pr ):rttrl
och havet tillhör britien,
tnen vi rht,r. i drömrnens lufti'ga r;'m(l' r'årt stolta rike i rnitten."

Och så ,rlrörnnaef skalclen ,sej på nyt{ ut i 'deit na,t:,tliga KölD och sl'år

nrerl .siu ii]<tror i KöIne,rilom,en inlör Helig:| tro konutrgars kapell. I van-

liga fall sover tlessa tre nragn'zltcr trlen lu hade de stigit opp ur sinn sar'-

koftrger och hälsacle slialderi rnecl kronor pii sitra gulna,tl,c dö4lskal'lar ,och

spiror i rle beni,gtr, ;benrrlgelsrhänd,erra, och clc skla,r:nla{le h'ermst ccb clof-

tu.ilo rrr.}gt.l ur.lL r it'rli. L)cn ettr lr'eliglrelerr lröll e1 L trl o1h lorLlrrde vör,l-

urrl ev intränglin.gen, merr dennc tLirklarrtie sej 'Lrr5' 3cj föga clärom. Nej.

rrer i gtrt,'tr rrre'l grLbbskclellelr:
"I ra,mtitlelr's nlunl ru krvallori
,shall här i ,ttrormen logera,
och går ni e:i ,sjäh'mant, sii I'et ja,g ett sätt
lrtt lärl er ur,itrsch'e1la.!"

\;rrl,u likt,rlll. I'öl.Slrt('ntle sirr hrjr.r'es trrrk:Lr'. sleg ltrm .clr trrorl el I

'hugg krossrr,tle I'itlskepels,ers ä111]i:r skelett.
Ilciile fort,sätte,r .friur Köln till I{.egen pii kuskbocken breclvicl kuslit:n,

ty- ililigeilser] \-ar uppt,agert, oclt njuter å,ter fosterlal}cle't, ironiskt gyck-

1:rlr1e övcr scnhiistregnct och ,tlen usla väg'cn:

" lrrtnlsril€lptls slnulq 5t' lrontlrtr'l'smrtls.
etr tlcl av Jost'erjorctrenl

I lrliilhei.rn får'harr,eu visiort av sin d)'rkacle Naloleol, r'ars lil< nyss,

-18-10, 
undcr stor ståt b,lsatts i Panth60n i PariLs. Htrn mirla.r l:isättnirgen:

:'I climrua och ,snö g.elronr ClL.arnl,,s Eiys6es
gicli tåget, ilet for en skåhrnirg
igenoru mängclen clå kistnrr ,skrocl
in undcl Triumfbågens r'äh'nilg'"
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I))'stert sliådade Jiejsarörnama. rrer'Irån fauorna och spök1ikt såg
lrråsrSän kejsartidens ,sä.godröm stå upp på nytt. Napoleon var, som Bra.rr-
tles påpeliar, Jör Fleine trols sir frihetsfientlighet folkets trleman, fri fråu
r'.arje stänk av brackborg,erl-ig clemokra.tisk ne,ilclmå;btigiret. Heile ihar .

ö. i T)as Brc..h Lc Grantl hä.nfört }:e,sjungit liej,salen. ,som ha.rr ,en gång sorn
pojke sett i ett intåg i Diisseldorf - för att inte tala om H:s r'ärdsbe-
rörnila Nap,oieoil-apofeos i tur gclonlsclihtel I)e tr'å gre,ruliliårerna.

.[ Il,agen ,äter rliktar,en-re,senår'en åter ä]<ta plamm,a,lg,crmansk m.ir1,

r-ilkcn hyllas i lust,igt claka 'stro,ler om stockfis]i och böchling ,och liorv och
sr-rrkål. en trosliylcli.gt blicliantle grås och ett sr"inhut'ud, srnr,ger anled-
ning lill den clnka anmiirkningcn lnot 1'Islancls :nå.nga ilriljea officiellt 1tr-

ger"b ekr.an sat1,e sl<4,1,r1,er :

"'lliilk. alltjärlt srly(rliai' rnarr svine.u hos os-q

rnc,rl 1ager'l.tärs'|la11 lirilg tr1'net!''

l,''åiralen giir r.irlrrr'c gcrroitr \\icstfalen. r-.ar.s bcfolkning Iörf. haralitii-
riserar sorn ",sentim,entalzr ekar". o(:ir genott Teuto,burge,r.skoger, clä,r han
får i minn'et tleri ,ar"l'trcitus bosklivna liilmperr rnellan romareir Varus oc]r
han,s -illesegrnrc rdel gtlrmir.nslie jiiltcr lfennarur. I'Iär" i dcnnn träck, seg-
raile,rlen 1.yslia nat,irnalit,eten! framhå,llcr slialderr nned 1titsa,rl ger.rnansk
sjå1vkål,s1a. l{err, tänlicr hrLn virltrlc. on ,inte Flerrnann oc;h. lran,s cherusker
seglat. då 'skuile <let sett underligt rit, ilå hacle vi nu r.arit romare alla!
Oc.h så 1år lleine tilltälic till .en drriplig ,satir mot en rnå,ngd samtida. Då
hacle r.i talat lirtin och - hrlt r.estaler t. o. tl. i l{iinchenl Förfa.ttradrlran
BirolrPfeiffer (cn sam,ticla nolla) druckc terp,entin som Tions förnäma
rlaruer för att få r.ällukt,ancle urin. och Raumer (en enklare ristoriopro-
fessor) r-ore ingcn tysli lurnp utnn err romer:sk Lumpacius. Den ,store
gymnl,st'en och frurr,slih;rtarcl'r" u1:ger'nlanc.n. ,clel ,grole f,ad.el Jahn. hln
lrniln dl Grolrirrrrrs.

''Dii Iingc slnnirrssvittrellir slirss
mecl iej,on och sjaknlcr
i Cirkus - och ej sorrr r1r1 .ho,s oss
rnerl hunchr i smi j,oulnalcr:.

En errda t\cro i ,stiil1et för'
tre clussil mona.rkel vi lra,clc.
,;rch neil ett pul'så.tlcrslitt r-i glutt
J:aliom os,s 1.rä1clomen la,clc."

l{,an tikc.r vicla rc. Mitt i sliog^eir går ctt jul loss på 'cliligen,sen och
rurn rnirste tillbringa nritlrratt,cn ul,cler ,bar hirnrnel. Där ,bö,rjal rvargår
1j'ula nr'orl gl,inr'mamlc iigon runtorrr i rnörkret ot:h ,älrskare av i]rylining,sf;is-
ter' "qtä.iler sej skalrclen i positl'r och håller ctt t,al tijl ,sina "laedrrargar"',
vali bal fritar sej friin att hLr blr.it lb,eskodlig o.5 5ysr.gå;tt ti.1l hundarna.
sorn blir.and,e ihovrå,cl i liår'ajorc1.el. Nei. fårapåil.sen är bara en forrnsali:

"-\tt svcpa rnot liöl'aler) en Iårpä1s onr
,sin kr:,opp, är rätt, r'ill ja€i tJrcka'
]Ilelr aidrig br:a,gte rrig fårets 1råis
att s\'ärma för fåret,s lr'clia."
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Fnr llathildc Heinc.

-\ttc.i. r'itrrgiär1:tt l'lrrpIrtl iin i h;urs brö-qt och h:tns tiirrclcr iiL rlrrgcus.

"Jin vrrr.g Iörblir jrrg oth jag -r.il
Iilo,l \ Jl.gJl trir itlr Ii,r1.r.
.lr. riilinir liå rrrig och jälp er sjä[r"
(ltiLls jälI l:rn ili cj 1.r.yf1."

' \id lrtrrlerborn g^irl solcn just opp lrrgorrr för'irtt bclys.l ett r'ågkluci-
Iir. r-irls.JcsusbiLd l'vllel slitlcler rllcil vcrlo.cl ör'cr na.r,r.cn som vclat rätl11l
turii rr s li l i lrlr c1 rln :

"Grvmt blcr- rln rnultrått'r'a,rl irv
'l,.rr,'t't"'lur'r sCtl:ttCll
vcrn lntl tl.ig ocksii trln si fräckt
orrr k-1'rkrn oth om slittetr! -
.l)il Lriirgsplctlil<ari borilc c1n
hl l<urnrat ntorlct'er-a :

rnrtr Liiir last tnal lrll c.sltrit oc,h l.irltrrrg -,lr.l !r,'li:;r r.oclrr,lil,'r';r.



Ft'r

' lJr-rniiiler och r'äxlare drcr' 'clu ut
metl pishal rrr Zioil,s tempel -,och nt hänger du, stac,lirrrs ,sr'ärmare, tliir
Lsolll \'&tnallcle cxcmpcl!"

Iliirel'ter' liorn,nler i lese-epo,s'et eu ö\'erig:u),g till lleines berörncln clik-
trtle rnöto mcd liojsirr llarbaro'ss,a,, elr ilrästcrlig över.girrg r-ilr el garnmal
r-i-qr sorrl liornrncr Jör rhans rltilru,e. sjungen av hans gam,la a,mrnå: Ie,från-
gcn lvtlde: 'isol, du an.klagande fla,mma!" och yisan ihandla,cle ilm ol som
nöirrirt elr rlrg jung{ru Ottilia; sir, nr:ius han rlcn.gamla artrmåt}.och hellnes
urång:l spijlihcuska folksagor' .och sringer, bl. a. clen ber;rktatle om kejsxl
B,ar'barossr. eller 1lödskägg son sitter inne i Kyffhäu,serbärget sovanilc
rnetl sina sovanrlo rnäu octr r.ältar ilagen då han kan stiga ut i dagsjuset
oclr ]r.elrin jungfr.u Gerrn:raria. Odh så somnar I{eine'i cluggrregllsf ,oc.h rnö-
l,'r'irlt'öttrttrcrr Iioj.rl Röds.l<5gr" i srgobrilgt't, rrr.en,lcnnc är nrr irrgr.n örcr.-
rrrrittsklis .irillo ulrrr cl g;ilnlln:ti rrrl ikr;rrie Sum lrralJr orn ut.lr ilarnrlrr. sirlr
sl"Lrttel or: r. ber ,slialclcn gtl trrst så harr ej r'äcker. de :nirugtusen ,sovancle
jäItrlrrr, <let hal rrämligcn titer gått ,hualclra ,irr och det, är på nytt ilvlö-
rrirrgsrlrq. l(oj):rrolt sl i,.lior rnvsrude orr Jallis dukrt i fickan 1rå r.ririe
,sovarrcl,e som ,solcl för se.klet. Il,an ii.lagar smellerticl ör'er att ra.n har lör
lit.c rä,star att börjn b,efrielsen mcd när ilen cla.gel honuler. Ta risnor i
-ställ.et! imarrar ,sl<a1'c1en, tnen kej,snl's11 I'er 'och is\rarar: Nej, det är ingcn
,bråcl,ska, ,r1en sorn intre li'ommer i rlag homm,er. i .morgon. ,och elrarna lräxer
ltingrsamt!

Så nrå,ste' nu Heine berätta 'för Barba.r'o-osa stenaste uyheter oppifriin
jcrc1,cn, som dcn ga,mle är myck.et nyfilieri på, och sk,alden mecklelar J:ered-
yiliigt .och ironiskt o.ln rlitt och clatt. 81. a. nämner ,hen orn hur Frankrike
giljotiternt sin J<ung oc.h drottninsi, r'il.ket koj,saren finler förskräcklgt:

"llu liurrg och en dlottnitg, har man hört!
Och ,hur"uclet i säoken!
fl,et är ju rnot all ctikett

. 
. 

,och unrlergrär'er resltekten!

- Oc.h rlu,'sorl står och rluar tnig friirkt.
var har clu l.ärt ,c1,ig {a,soner?
Din lym,rnel, jag ska1l lära clig
att rlrir';_r, rue,cl älclrc pe,rsoner!

l)u retar. gallficber på rl ig rne,c1

il.ilt- lrlrrlder, rtt rlrr vet del !

Du lukt.ar lLögförriideri
oc'h lrrott rnot rna.ieståtet!"

NIe' sk:rltlen blir hono'r cj sr.ar,et.,skyl,clig: liu är c1r g,xtnm.l fabel-
gubbc, hånar hnn maj,estä.tet, .republikanerna skrattar rit oss tyskar. om
tle får se os,s rned dej. clilt spöke, i tiitel.

118 192t)

"Ju,g lian ej hiiller rikti.gt nie,il
,lirr svurt-rö'l-gvllnt' Irn;r
tlen ha dc ;ft-rrntyska nx.rrårilir jo1't
mer löjlig än cle ana.
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llet rbä.slt 'bl,il att 'clu stirlnar kvar
hår i clitt ganla K;rf{liätrser -rtär ja,g Lretårr.ker saken rätt.
be]rör'a vi a1ls iugen ka,iser."

Sii .skårrttario lleiile tilotl Lt'js,trcn i thötnilren, clet belorral han nogit.

tv i val<et till,ståntl kan irigen l)'sli f'örg'å s'ej s'å m'ot etr furstel Och han

Lrer också on ulsåkt sa,mt nttalitll' hoppet att snait'fi'l ät'erse Bai-baro,ssa

l<ornrnrnrle att b.efrir o,s,s lrirn uyr.omantikens fai'sJia ulede,ltitlsrsvärmcri rch

ge ,oss cleu riktiga metlelticlerr. vilken llecl a]lt sitt eläncle dock är },åttr'e.

I trIinrien. en väpnacl stacl, förl<uunar lIeine sin a,visky för pr-e,tr,s'sis,ka

fii.striinglr och linu inte sor.n på rinttcn, han t;'s[sl sej s,e ett ,d,am'okle's-

sr.iirrl ör-er sitt lrnr-ucl. lycker sej liärura en riskall cens,orhand kring sin
tinning och stönar': O. o.rn iag vorc heltmit hos rmin kära hu,stlu i Paris, i
Faubourg-Pc-ris.sonniör.el TIan tycker, att spökgentlarmer 'i liklakan griper
honon och för' honotn i bojor til1 en ,klippa, där han fikt en \arln;ln Prolne-
ter.s haekas i leverrr ar- ,tlen preussiska öruen. Och så val<nar ihan b'a-

rhnile i svctt! I"rån Mincleri re,ste hart hais ör-er huvud med extradiligens.
Nu bäi- r1,et ,geno,m ,t1et iilla fursteclörnet Biickob,urg, a'"' r'ilket hälfterr

löljde mod på hans Lstör'lar - sai nog kat ntan, rnot llantons t,ro, ta meil sej

fostellan<let när man är ute och r'eser. Därefter når lIeine lTannover, Yårs

cngelskfötl'de kung Ernst -\ugust bogycklas, där han i sin ,en,for'rlighef

'blantl lakejernår och drabanternn nästarr är färdig att'hänga,se.j. Berä'ttar en

citreron och tilläggcr:

"I liiirgår' jag falu hcm,om sy,sselsat.t
tn,ocl att koka (jag tror naig ej syncla
rnot di.skretioneu) .rnecl egen hand
lavemang åt sin ,sjuka hyncla."

Äntligerr är tliligensen lranme i I-Ianabur,g ooli del cf'ter trel,ton irr
titervände sonon ta,s ernot av rsitr gamla ilrror. som - hur betecknande! -
börjar åtemeentl,ets glådje rl,etl frå,gan, ,om Heinriih ej är hungrig 'och vnd

hal vill .hn för rnnt! Förstå,r ha,n,s f,ru att 'sköta 'onr ;hcnon? Kan hon läga
lrra lr.:rt och ,st,oppa ihar,s strumpor och 'lapp's, hnn. ski'ortor? Och in korn-

mer lisk och gås och ilikt,aren må,ste prata måt och breräfta gumman, .'ttt

-[r'ansmännen förstår fylia rgäss,en bättre än tyskalna och lagaltiättre ,så-

-.er'. En 1iöljanile sirng ger oss 'ska1ctren vand,rande kring i 'det av tjo,lårets
cklsr'årla härja'ile ll,arrr,burg. clär ihan f,inner åt,skilli$l 'gaml:L sel-årnilheter

br,änch: ]ruset clär han kysst, 'sin första ungclom,skyss, råclhus'et, b,örsen, där
{ärlerna i ,sekier handlirt tnetl r.alann "så re'dl'igt som aöjligt", banken, sfa-

clens ",sih'crsjå.1". l{a;urburg,arna iir ledsna ör'er a,lla förlusterna, men Hein'e

tröstar rlein nleil .att "Troja Yar en ib,ättr'e,stad- ooh 'm,å,ste ån'då;brinna"!
' \{en än sor:gligare än imed husen är clct m'e.tl mälniskorna, 'de går 'kring

son vanclrancle ruiner. I'iånga,är J:orta; både levande och dö'ila, kristna ocli
judar. får -qjn satir. äncla t,itl Carnpes trogua putlel Sar'ra's:

"Och mil förlåiggares ,hund är tlö'd -nr,rn hör l:iara ledsamhet'er!
Ack. C,ampe hacle nog thällre rnist
ett rlu,ss,in av sina 1roeter."

i-
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I,'öljcr ,så ,en sting ,orn et ostronsupf tillsa,rnrnans m,ed förlåggaren på
mästor Lorenz' källar'e ilär Heine naturiigtvis rckså råkar åtskiliiga
gam a b'ekanta, bl. a. en hr Fuchs, ,skarp heclning och "personlig fienile tili
Jehov'ath", tror b,ara llå Heg'el ,och en sru-ula p:r skulptören Canovas Velus.
Röril av clet tiil ostronen iörtärda rhenvir.ret ilrar ska.1,clen s,eclan ,liring ute
på stan om latten, för att söka en besläkta.cl,själ, naturJigtvis i kjolar, r.em
det bl'eve r-ar intc så noga, i nörkret är a1la,,kafrtor grå och alla fr-unl,in-
mer sköna ,som Flelena. Där ute i natf,en trällar 'har då - Ilamburgs
skytlilg,u'd,inna, ett högbar nat krrinovåscn msrl nurlirona, pi-i huvuclet, re-
clan 'tlen övermänskligt stora ahterctrelen förråtler 'ett högre r.äsen och hon
hälsar hono,m: Yälkomnrel ti]I Elbe efter tre;lton års frånr':aro - j,a,g ser
(av ,clen kvinnos,öhande situationen!) att 'i[u alltjämt år ctrensarr. me! IIon
antar, att han söl<er,s.in ungrlonls lättrr. r'åninnor, irerr dc iir r.issnade,,brrt-
blåsta av vinden: ilet är det, örLe som !å jorclen beskäres allt skönt och
juvtt (I s'k'trlclens rnanuskript ,]rat' nan funrit Diigr'] i tt)-rket ulelärmraile
strolcr nned beskrivning oeh rramn på l.esp. \-iirritlnor, han förr.ånar. scj
storlig'en rör'er att ,fru lla.rnbur,g ej kånncr lrailnne,[ på de,s.sa tlamer rsom en
gång så r'ärk,samfi cle'ltog i ynglingen,s utb,i1'clning.) linellerticl år r.anch':r-
ren i tagen och ber fzi liöljn clet l<r'inliga r'åsen nn mött, iion ler, ,horr år
visst ingen s'åclan lite slarl'a utaar en ärbar kvinna, Ilam,b,urgs rskyd([ggLr-
,dinna Hrrlmlnia. rnen han får.i a1la fall ta hennes:rrm oc,h följt henire
hem.

I{os llaanrn'onia slutar ,så clet stora rc,se-epo,sct mcd te ,oc,h sl<aldcls
iberåttel'sc onr sin he.mlängtan och hur riron moctrerl,igt bcr ,hono,rn stanlå
kvar i 1'ysklal'cL i st. ,f. .att reusil åt,cr ti11 tl,e frivola Jran^s,o,serna,, hon t;rc-
ker ju sii mychet orn honorn. Med bitande ironi ,skilclras hur. bra a1lt är i
TysJllaucl nu för tiden. he a dolket har tankefriliet, clen är inskrä.trlit bara
för ,ilet ringn antal ,som låter rvck,a niigot ,etc. '1i11 sist firr ,sii Heine av
gnilinnan \.eta Tysklands frauröid., får se .c1en genonr Krill dcn ,store,s mdg-
lade na,,ttstol! Yail ;han dår fiak sc nå,stc hatr heligt lov:l att ej r,öja,, sri
mycket ,gör h:i r emelleltld kkilt, att ,clen tyska Jrtrm;lirlcn rkorn,mer .att lulita
alld"'elcs Iö1färligt! Lrcket pt-i! imanar H:rmmonia. Och dihtaren lovar be-
rätta fortsättningen på nattens iiventyr ,för cn kom,mnnde, llriare ,släkt.

Heine rar gunäs fått rätt om den förfärliga ,stanken. !'rågan .är bara,
om tlen är slut 'm,ed 'sin r'är'c1sberöllda,ste repre,sentant Kais,er. Äl levcr
och regerar ha.ls stalidrång Norske i sa.nma eller värre anda. Ä,Ian rnå ,hop-
pas: bara, på ett frrelt, kort:bills vicl,are. fförrst,den s,ooiala rerrolutionen ger
oss rlet Tyskla.nil, I-Ieine och ,cle ,stora frihetscl,iktarna rh.örnde om - och
det ,enda som 4rlir rlem r'ärdigt.
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Georg Brandes: Iragediens andra del _ Iredsslutef.
Georg B'anrres. No'.lcns senfi-iiklc \rortair,e, rrar.tör,-rrt ett ocr.rr,ör.li.fllgtanrlo pil rle tr.å sonrstc borgerliga genclatio'er'a och indir.ekt ä,r,enpå rnånga lcrlurde sotir.lister. l),e skiljande ilagar rri nu genomlever göi..iet-n'icllcrtirl l<rart. i r-ilken rriig g,rarl ,rän sorn B. mecl arl ,sin racl.ikarismtlocli tillhör tlet borgerliga selilet, incliviclualismens, ildustrialisme's se-hel. Inte ha'rr tlcn Irring scj sjäh, kr.ct,salcle rnrlan i". ;;;, ;;;;n i"rrio._J<ärnpen mcn ot'rrså ri:ins ,star:ka riälsri-r, ;r'ör meclerkra.r"" ;;--r;.r..ru tu.rlet fjär.cle stånclet. Ilaus förl,hrins ur- r,Jrclskriget so.rn ,,cu .*itoo;rr,rrr- ,iloic1a lilrrJtcr i lråirrsLli.gLoteir, r-lrs stlrlka o1h rrmtå1gi i1geL "^1rlrodcle pii fra,miitskritlrirnile rracle f'ör:norlat, en rnakarös explosio' ar- br*-t,ai'itet, Jögn, örnscsidig arruncl', ctc. I{ans rent borgerliga rskräck förLe'in och ho''nnrrismcns "a.arkisti,ska koiera,,. Hans lrarignu,g'a i'ter-

'ationalisni. sor' i"eslut.cr. er r.i-qs räctrsla för och främlinl.skänsöa m'ttlen gula rir'sen, sor,' hnn e.ncl'st ]<an tä.ka sej i. konku'rens ened .oss vita.llans ;!:illiga syn pi\ förb'udsfrägtrn so,m "cre. nöcltr-u',gna nyktertetc',,,Dot fins säclana stä]len i Brancles' rrok om cle' riya rrär.r.fr,erlen - ',T r a-
-::;c,cl iens a,n.clra dci * f 1e11 sslut,et" (Bonnier, 1919, g k..) _
soru etl rcr-olulrionär s.ocialist genast reagerar,emLot. Bra'rlos är ånn*rrlltjämt pfi 'si' höga tiltlerrloln s'ln i sin mer .strid4rara *ngd,'m och man_.ilom rtpr'äglat ljbcral till sin å.skåilning. har, ej ,s,om eri Golki, ,en Ro1-

Georg Rrandes
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1;rui[, erri S.hal . 11 rkrt,s Iörena sirr. indir-i.dua]isrl rncil clerr rirra. ur rlc rrr.-

betarde revolutionära illassorlil uppbulla socialistislirr ps-vkel..

Mcn ickc l'ör'ty är hal. s,our allticl arulin's i'ir.cn i ,sirr lya bok. syrr-
lc'r'ligen iltres,saut. I{ans jucliskil l):ilstalnniltg }rar rådclzrt }ronoirr lrån
ltolgnrrlömcts 'och clet llbcra,lLr, ,sel<lets stor;-l cländc nationalisnien. oi;ir
:hirn.s hiln f]ö.dar i detta n.va ar):,etc r.ii1görancle ör-cr hans cgot i).lor.ger'li:.1,r

srrnhiillc och dcss erl.rilrmlign kapitalistislia värd.slrcd. TTnl erinrar onr
Krrrts olcl i börjal ar. ar-lraltllingcn Zunr ewigen tr'riedcn: "JJ ei u e l i g rL

1l l e tl e l yar' 'iuskrilten pir cl hollälclsli rrärclshusr'ärtl-q -q,li).lt, sur för.e-
st,ålkle en liyrliogirrd." lltrl r-isirr opp. att l'ur',slllnas folkförtrvcliirrrtlc
he:liga,,allirns för 1tl0 år setlun r-ar betycl1igt huruanilre os]r tlrriurlre h],cli-
'lanclc ätr Yer-qai11cs-skenfreclcn. IIau g1'3[];11' tne,c1 'det 11örllöc1cla lati.oriur'-
nas förb,un,d. rnr \\:il,s.ols alln frascr - tr,r' r.ilkn han gör ert utrniirlit satl-
ltanstålluing (I3rande,s ]:'ol< til l. ii. ful1 nr- r-ikt,iga fakta och citat) -
'.rch hnr r.lenne hum,bugshär'r'g 1örs1. .sr-iing,de så -stoit sil:r. fjorton lvsrntlc
sljiirnors fana 1öt'aft se.rliur sn-yt;r sej i tlerr rich stoppir (le1l i fickau.
Drråplig åir fram'st.illlningen ir\'. hur clr: {inr hiiualna i \iersaill.€s y,ilt.

språk1igt obilrladc: hur r'-ar,ken Lloy:c[ Gcorge el]er 1\:ilsol kundc tala
franska, (rr:rturligtvis hriller inte tyska), fran,srnårrrien och it:rlierramtr
cj cngelska och hur rlårför Clernenceall, som 15,-,stc med att kunna hela
tr-å, språk, fralska och elgelska. "ibehår,s,kac1e situationel! I,'ör{. fråg'ar,
r.trrför clet inte blir rrtigon folko,mr,östning i Dublin, harr visa,r opp, hur
.crlgelskå tliplomater ,direkt jugit för. sitt 'eget folk, hur nationernas för-
bunil siiir 'dör-örnt till {lör olr;'ggliga ju,dcpogromer. i P,oien etc. IIan ger,
,sär-qkilt i bodicns senare upfsirt,s,cr.. clär. ton.cn rblivit rner- först.å,ende för
all:etarrcr.'oluti,oncn, 'harmf;'ilda ,skildringar av tlct r.ita skr'äckrlåldet i
l\riiso rs "dcm'okrat,iska" ,\nrer.ika. riktigt rst.ä.mplat s,orn lika rea,kt,iorär.t
-qonr lyskå tsarclömct ult'der dess viirsta tid {ör 20 år scdau.

Ör-erhuvud r-isar Brarrdcs err vitlå, större är.lighct och iträ,dtlhet iil
ile svenska s. k. intellektuella, sonr vis,serligcn nu börjar lakll 'ur sitt
lYilsonrus. men ännu ej haft morl att sjungir ut. I{an r.islierar s,in ga,nlla
r.änskrp mccl Cle'menccau för att såjå clennc sann'ingen. Han tuktar sii,t
1ancls cntente.svrin.sancle 1--rä.ss utan att bry sej om 6legs pelsoniiga avogl-
het mot honorn. Och - så srnåningorn, ,särsl;ilt i t1e ,sist, 1919, skrrir.ri,r
upp,satscrna, konmer h'rn till den iivcrtygelsel, att "de tillstrijrnnjltgll .

som sl<,er til1 el 1rfi1{[g1sr6]ufiou. och.det inorn.allrl läldct's proletarirl
jä.s:rnclo rni,ssnöjct ska tillintetgöi r -qlienf recletr". ,uttal ar hau klart tlcrr
u]lp{r{fringsn. att lib.era1,eurr (speciellt ,i Er€'lrtnil) korn,mcl att få över-
1atr, lrirkten till tlri.l,etarparlict, fra,rntriclens parti. Itlen i juli 191g skrivuir.
om de kapitalistiska perspcktivcl sianclc ,uppsatiserr Stänclig jordbiir-rririg
r.isar llrtrnclc,s r-åxandc {örstirclse Iör Lcuin och slår fast. att "krigct mot
sovjctregeringcn .är i r'årkligheleilblott cn k1a-sskamp, malitcnt,ir kärnpal
fd,r' clen gamla sam,fun.ilsor,clningcn 'm,ot en ly r,evolutionär". Denna insikt
är' arktningstärd från ,rlen garnle li,bcr:alen I3r:rncles. när. tidens högersocia-
listiska aqbetnrle.tlare ofta intc har clen eller scfiackrar bort clcn.

Nå,gotr optirnism hännctcclilar ej Brancles' sJ,r llr stunclantle dagui.
Han finner tidens I'rarnsteg - och clärmetl dijrner hal hela sin ,bolger.-
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Jig^a liultrrl 
- |it ctitla'<t trrr rlrrliirlon. l,ekuikcls och hvclilcr.icts. r\tlörlrse. rr.' 1r'a*1itl0'. lr.' \i'|rr -uq't 11"tr' ;.err cr litcr g'isiu ,,,, t,opp, ra.,r,itl'Jrt't:trrtlvohitiltlctls -icl;r. srr rlr'irq;rllil hr,clc-.r.1iga bolgirririteliel<tuelln ailttttc't'iir.cI till tlrtrr liir ilc', guistarr. Sorn jir Lr,)tgrlllgl\.,,itrEetl.

T. r*.

f,enin och Trotzky: Krieg und Revolu{ion.
-\ Griitri-för'laget i zilrit,t rrtr. rLil<orn,rnit sririrter lr. I-crrirr or,rr't-r'otzl<r-. 

'ccrskrir-rr.r.i 1iil.c' 'ii.'irict to." ,,r."i.,, r.;;;i,:,;r.;' ,t.1,trr..,, 
tr"irerldlar liligct och lntc'r'nn1iorralen. l);ir."r-g.,, Irur. en Lietr-rlo1sr:full l,tjr_lilarine. i rie't rrtrn siigcr br. ..: "r 'iir t,,rnp'-root-i:.;.;";r,;;,'onr."ru 

"r0.,*r-ctiit ar. "'n1.i.rroil1'^ r'rL1:rrrstilir,st;r't[. Ln r.i nlilrig siir<t och siik. cj irerertru lr.irilI lr('s {ln, lr;rl,clr;11.or1., ellor.lr,i,,,rrz,,li,,r.rr.ii,, ,,,r,,,a,.,_,,,",,..1 ,a,,,r,,uppltrttlirrg lrur^tL\ siikcrligcn ilr'cn r-iclhrillit,s uniler Rrest-Li1or-sk-för_lr:tttdliug'ilrne. tnot Vilii:r ju allir 1;a|ticr i lirtc-.nteläDrlerrriL lor.rnligerr rlsadc.\lot.e ri'qt'c.r'iriisrin oc'tyska socirrlrlernokralc,'rr är.,rrotzri1, ikrigr:t,s Lör.irrrr liögst orrårliE;. Sjr_ hcter clet 1. ex. orn lla,szyns]ii,,,FLi.ns
.qalizisli:r -cotjialistisrir_ glupr)s blattslig:r iir-cnll.rarporitili ,rrestår ej bi,ot1,11är'i. a1t rlc' stiilre. r)ole.s s.r< örcrl sociaiis''ers ,suk. uta' ä.r.en rliiriatt den rör'e'rr p.r'e's ötrc rrerr ,r* österr,ikisk;,rg,;.1:r',,,.r,n".,1"" 

".r,tle, hal:sburg-qlta rttolt:rrkirs iirlc.'' Goltcur.t e' sir l.retärrklig p.olitiii för-klarar 'l'rrtzr<)', .tt "polo.s o.'r.hän.gigrrct .betyclcr iör oss ,1u=" ,.ru'rrarrgro-lrct lrrr lr;r rl lr l|uillor'ut. l;it rl(,lt 1.,,I1:r0o\.slit ur.lr rlorr Ir.r.hslr11,.5;i1... s:li,l_rllil lnot c.cltraln.akt.s.s,ocialistenlr rrv SclrejrlemlnnsortcLr t rifiut o lail-rti,g kä''cteckrra' gc'orngrierr.cle hu.s up,sats.er: ,,Icke se. att jrrnkrar.-ncs politili I'ortlrarro rf ranri.irics k.,o.*"rrilå. ri;r, blott a"rr, '*o- 
iror. ,, ,r_I s cl n j tt g ått siut:r ,ögorien. I.rankrike _ clct iir f ieltlerr.i, footril, .rr,tler.kännc'r det ga,rnla llclrelskl och -\dlerski,c' österrikcs irissit'ru a;tr, srör,tr tgarclömct. l'rl,.T::i:lr":#rt{:ä:ii'å-{ör llysslarril lirrr r-i'ss'errige.. på.sliv'clr, .".'oloriorrnn. ,l.cn ,,tir lrriset attqle'.a i -qit1 i,r'e förs'agas",-rt:li att'tle r.er-orutio'ii'ii krirft,e^liL pår.'-lvse.rs''. t1- dc Iol're'z-olrer.'-qr<'bajo'ettcrnr r<ur.rcre iir,cri r.ärrr.ras rnottl er ttt' ll'salr'1'ssltrrrtls fullstärrcliga kros,sanrle skullc l. ij. förutsåittr cerr-tlrrlurakler.rr:rs triuml l,:r 

,s 
ir 

.n 
t i i g ,r klig""1;;.,1.r,1ut.ser,, cl. r.. s. ,clerr t-vskirruilitarisllcrrs oltegrärrsade helrar.:iltle ör_cr hcia llr_rropiL.S,r i;rnql l'r.,,tzli.r.

I l.onirrs ,,r.lr Zirror ior.- trlrl.sirt:ol. l,olirrrr;r r i u.s lJrrgt.,, irr i lir ig,,t.r)et'bör'ia'. kru'rrir i,i'er arrcirir Irrter'rrtio'a1.e's,sa,mma'störta'r.re. r.ör.err Kirut-qliJ'. t'' (,)*cs'rk,. e. 1)lcchiuror. riåiler Le'i' u'cl,er ögorre. ,I3rrsei_,rrnirestet a' Igtr2' ".\tt fra,o,stärla tetta ,sour 1'*rs eller. r-illfare1se,,. såge 'It:trt.,"11n1 ;i' liktr,liqr 
'lo(l irll Irrrrr.lriil, ,lo 5..,irsle ljugLl Inm',,rnrr_socirli,qtislia ar"bctc sorn fla_q cllel r_illfarclsc_,, pir .clettii rr. anifesl _ sarrr_rttan['attniug,ell ii\- en lrångå,rig intcrnrrti,oucli .cliskussioir _ har. ]_en irr

ftlt!.-1tt 'hän'ga *1;' aIa socialpalriotiska ,sii'gerb'ltar. IJto'r c1e'na för-triilfligr'olcrrrik irL'i en r<lar iri'brick i,r.l .1-.L,, r<ra.s,s- och partiför._håilrinclcrrrr lijrc lcr.olutiorr_qutLrolterr. il).-bilclnilgar ccl splittringsepiso4erärrdir sc'clan ''ori"o'list'e'rlrs".crr g,,ir,l., Iakr,.," tragar,ir 1gg0-taret "'rerr-
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sjevisrnen" ocLr "bolsjevismen" etc. B.okerr arrsluta.s rne.c1 en ,tle1 rnanifest
ouh rcs,,lulioncr'. sonr föra. o"s fr;rnr äntlrr tilI qovjetrcpuh]ikens tr.öskel;
fiir tlennrr,s når.ma,st,e förhistoria åro clc.ssa :rkt'stycken av uto,morrlenflig
vikt liksorn även cle r.yska Schr-eizern.igrant,erna,s br.e\r till ,cle schn-ci-
ziska arJ:.etame r.ii[ rhemresan till Rr'-qslrnc1 år .191?.

c. N. c.

Ilialmarson, lllarald: llina krigsminnen trån Finland.
Svenska svarta brigadens vitt hckanta g,ener.al ger i clennl btli

skildringar från 'sitt 'c'[eltagande i nedslåendct av t],e finlåintlska l<arnrater-
rras frihetsJianp mot sit'u land,s ktrpitalister. \':ad man {örst lägger m.årke
liII är en intelligenrs'ens ovaniiga Jlackhet, i s;.rurerhet vad beträflal hans
eget ornråtle: 'ilct militära. Ilgen iaktta,geise ör'er det n;';1 i kanpsättet,
irgen ;förrnir.ga att l)'fta, ,sig till persollig oc,h ,stlrk uppf,attling .av situa-
ti.oner och det :rllnälna 1åget ,ör'er huvud. IIär år clet enda,st yrkesman-
nen som arbetar efter i riailitärskolan iniåircla satser och enligt uniLer
genclarmeripraktik inhä,rntad 'erfarenhet. Lltan tvir.el en personiig ftrpper-
het 'och organisationsförmiiga, rlen ingetting cliirr-rtör'cr.. IIal saknar
r"arje icleeli rrlotir.ering för" sitt slaktaryrke. Lärorik är boJ<cn i ingct lr'-
seencle. iless frfunsta viirtle ligger i att del torrt oc,h precis ledogör för
vissa operatiouer och relatelar firktn. Den utgör ,ett av ile rninc1re be-
tyrlancle biclragen tili ,il.en finländ,ska revolutionens 1918 hi,storia.

Särsliil(i upprlärhsamhot bör ägnr.s ,clcl om,silitdigiheten, att t. o. r'r-r.

en gcnera.l Hjalnrarson, ,sorn docJ< härdatrs åtsk.illigt som persisk genclar.m,
omnämrer tle ."'itas arkebuseringar :ncd ovilja, nägot som belyser barba-
liet hos den r-it:r, terrorn.s npologeter b1. a. i civila lrrofessorsrninistr:u;
gestalt.

I-t.

Sietan Grossmann: IDer Hochverräler Ernsl Toller.
Dcn tyslio skrjftställaren Stefan Grossmaln har hiir i cn liten bro-

sr'hyr i soriorr Urnslrrrz untl .\ul'brrr tlör'lrg li. Rou oLlt. 13ellin) gir.ir
en kar.aktäristi.k av d.err tng" studcnterr Ernst Toller, soln a\r förhålIan-
dena liallades att spelir e.n så lraantråclancle roll i bajer,ska råilsrepublihens
korta, tragiska saga. G:s slirilt ger sammr rur.kLa. ansrarslvllda bild
av Kurt Eisners lärjurige. som en amerikansk partika,mrat givlt i ett av
clenna, ticlskrift,s fjol,årsJräftcn. ureu går ut,förligare in på Tollers liv
och cliktning - huvud,sakligerr .det expressionristiska lth,a'mat Fön anrl-
lingen -; dessttom avtryckes här l{ugo Haa,ses juridi,skt rnästerliga tör-
,svarstal för clen av Noskereahtionerr fängslade och sedan tilt 5 års trikthus
rllirnile r trgl jrrqon.

T. N.
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YVERSTFRKSDT
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Slui med borgfreden - även i Sverge!
det iir 'c1en käls1a. ,sl_i.m 1.rii 1:olger:1igt håll a.lltrncr trångt fram ochtrigit sig uttrvt-rk i pressen. Ävcrr riber.arcrn:rs ticlskrift F , r u'r har i sittju'*arihäfte förstått, r.a.rl r<locknn är slage', ocJr sl<rir-er i sin anrnälan:''\:år bor'gf.,ecl. son tr:,ts rrrla oulcla'ingar ailtjåmt 

'arit råcla.nde. slnes cle-{i'itir-t slrt. Ka'rpe' åt,erttrr ,si'a gamla for,r'el. opp,ositio'en-r,isar återsin kä'clir rcgissör.sfö'någa ,r'ecl konstl.arle, efier<1,ir-.a berysningar, som{ör-
l.lererlcr stijrre rktionet'. l)et perp,etuelll sociala mis,snOjåt tar-sig ju.st nu
nttr.-vck. otll vilkas iuricbörril trtan ka,. lr'eka nen som ,]riln l:li farligrl log.liilrsclr'gc'gir tili clcb.Ltt rr. eri.rro,,riska pro.blen. so,m rör vi.cr måäga in-
tr-essen. Baligrunclerr tiil rrcla skir,clc.speret äi.hiistens 

'alstricr. genorlr

'ilken de fölialtle ,åi'e's IolitisJ.i läge bestå'rncs.', och i 'ilkel naLur_ligtr-is - gantla. regissör'skrrr-ps1 - "nr"nrt 
liberalisrlen arh,etar för sa.rn-hiillets gerncnsanm:r Lr,iirsta !

I sirr 
'trilic,skr'örririLr beriir Foru'r frerle's rati.liceri'g och .sy.e.s rraftitt ögone'rr1rp. Iiör rrur. Litc yersuille,s-rr,e,cre. skail rr*nna sriaia, tugni värlcleI. "rlcn ilcu egr-'ntliga, lirigsar.r"ecklingcrr f ör,1rtir. rika, r itot sour

ft'eclscloku.rcnterr oc]r p.oioriolrsLrnclersk.ifi.t r.nir tr1.t iilclrn nrlgot i ,cle vä-sc'tiiga prob1.em. s'n triirrg.r pi. Dct är.ickc tilllä1liga,miljon cller mil_
.ia.c1f.agor rlet k.rnr'er au l,a; iclic onerlclba.r, adni'ist'ati'a iitgärder
eli'cr de lagsti ftande ocrr r-crkstiilra*ile kraltcrnrs r.åil'renancle a.nsträng-ni'ga. .tt stiillrr 1,ilr rätta. r]e iir rreln tlerL rljupgående el<onr,miska .och
nlora.fiskr liris. son kriget frelirriirlrrit. vi[icrr rråste genomreva,s.,,

Errtenteus J:eslut att bl)-tir sin cgen bloc,katl x1. go.l,jgtrys_+jlrtcl. oj<än.d
tlå tictrskrift..,s iirnurri,hål'te 1acl*s i prc,ss, ]rar rccl*ir kastat sin *luguk,rggu
frarnliör sig. Är-cil sr-cnlii.r 1i1:s1.11.r hrr biirjat J:örsiå. att utsvä"Itriings-ktigcl är'r.nlrrlrliSI rrr.l1 ;111 Lrrrrslio ijltJil lr;t!.ol lrirl.sliclt ulo irr.1r",r,.,,,,"
Rlisslancl tnder ilc gångurr rcr olutinlsnr.err. ,'Någon t,crklig frcrl kiurE*rop. .iclie frl förrän ,clct rjus.at i öster". slirir.er Foru.m råi, ,sag"r sigförhirtlrrrd ntt dr,n riågrr tiltför'liiligrr slutsrtser om det lörvirra,ctre läget:"Dct enih 

'is,sa 
är', att der politik. som från väster hittills förts .,not rdåds_

r)'is*slirnrl :rnissl).ckats: att rie' är,ern mot'er.kat sitt ,e,get än,iiamål. Den
ncnin..q-cu ,sv.ric.s ocl<så småningom Jrör.ja |rlälgtr igenorm. att i alla tallnåeot beståen.lc forrtrr,s cliirute blanrl follimiljoiret.nr, ä,-"r, om rletta sker
u''c1er kon'ulsioner, som upp,ska.kar även clen r'åsrer som geno,mgått cre'
hålrjarrde brarden. oc:h att kans,ri.c clock något forma,s .*r- ,.,iuo unrler:går
tiden-s tle r-årsta utr'ä.xte.ra a'stubban,de prör,ning. rsa.mt att detta .någ,rt
l:iidnr kärnan i ,ett tirlstånd. ,r-ilket värlcren uariför har aft rä,kna rned
ot:h r'irste fi'na sig i. Det är säkerligeir kror<t att förLr,ereda,sig rrärför.,,

,\'{an blir vis - nv rörh irrrrri:or.s klrftarplurnent!
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Kommunisliska studen{internationalen
och dess stiltarrrle outrriirnntics i Zirnrntrllaltls jarrualihäfte. Serlarr

dt'ss hrr ntlörligrrre unclorliittcisel h,r'u (]enil'c-lionilercnsen ilgirtt, r-ilk:r
gt-'r lrildcn t)'tlligare. Sri rnccldclal viirt Lrlotlcrorgan L i-r 1] o 11 r'e 1l c I n-
telniitionaie. att sclrrrcizisl<l regerirgen sarnticligt derr metl ,eri

rlemokratisk ge-st autoriserlt lirnferclscn slrsternatisht r-ägla.t pniss irt alln
tlciegerricle. som liulcle r'ärrta.s liorurn att rösta för'Kornrlunistiskr In-
ternirtionalen. deltaguro fliirr Frerilililie.. Ilollarrcl, Tttriierr. Spanicl, Slerge.
\orgo. Luxc.mbourg. Pirss rncilgavs ctrla.st prilitliga, högelsocirlister eller
lrtigcrbetorrnrlc centelnrå.n. l,Ien schs'eiziska lmktioncn bedr,og sig, onr tle.n

pii sir, r'is tlotl.rle sig kunrrt gör:a shrclentelrras iuterurti.olal socialpatrio-
tisk. Koururunistcl från Ilcrl ]:rrc[ tog sig in i Sc]lr eiz på illeg.al r-åg.
or:h liommunistern:r tog lcilningeri lr-cleri n1-r rörelseu pii ctt i-i.l rlcr
t-yrtli9t siltt iil r.i i r.årrt {ör'rn hiifte r-isste. Som lörut rleclrlelats stocl rös-
ternir liktr ilrågri orn rnslutrrirrg till Tredje Intelnntional'en cller ej, höger-
sociallsteru* r-ågirrlc ej cns iörcslii, irnslutning till sil iutcrnationirl ut.irn
villc hl hela rörelse'n'fristtiende. Kommuuisterrra, gick ciå itrirl förhalrl-
lirrgarrr:l och folt-.atte rlcssa liir. cg,cn hnnd på arrrian lokal srisom l)e korn-
rlulistisli* -qtudcntenlrts iör,qtil intc.rnrtioncila kongress, ir, Mosll.a-inter-
rurtionale.us gluurl oc,h iubjridarrrle derr ör.riga hah'an ,soru åhörale. Det
belgiskLr olrlrntlc.t. sorrr rrcr[1:rgt siu r,iist i r-oteliugel. s]öt -sig rru till litiur-
rnurLislcruir, t.unl.iuclcn 1iör tlo 1-r-sklr oar.hiingigrr och österriknrrra, l]adc rii-qtat
t'rnot llosll.tl-ansiutlrillsfou. rnorr för'lilartr,clr: si-g iia gjort rlet cnrlir-qi,,[ör'
rrtt c.i lriloglil.r.r rsiu;r cgtrii lrrrtiels stii'llnirrg. pclsouligerr lc-rle cle för
konrmunisrrcrr. Jl)rrgelskrl ornburlen, solr rnecl burrrlulr ruiludat röstrrt nrot
.\[oskr.ir. tilll-ri:rilr.r Icrsouligel Tleclje Trrtenrationalcn or:h rrl]rö11 rrtt {i
lörtrLi i liontrrlit rttctl rlcullts rnclcllltlohrils I{ouirnruristisl<rr stnclcrtinl.er-
nrrtionrlel. ile villc på, in91r, villkor förena sig lr.ec[ rlc 1"v-rka, högcrsoeiu-
listerlir or'h hopprrt[e.s liur]1la fil ]rc1r,qilr grupper över pii tlc liomulu-
rristisk* liuiclur. Sii lrlcr, stucleltintcnrationrlcn c.rr l<1art liornmrrnistisJi
ot'grris:ttiori. io.ilLl clel tLl Ko,luruunistislia ungrlonlsinl..clrril.tionirlerr oclr ir:ke
pil rriig'ot siitt uirgorr gouclrrlstnb. l-irrg,clornsinternirl..ionalel r'å-rlarlc or:ksi,

-slirir-clsc'r' tnerl G crrör-c'-liorferens.en. Orn tlcn höge rsocirlistisliir leste.ns
(tttskrr or'Li Irrruskrr hiigclsotirrli-sterr') tlde hrl r-i ii.nnu c.i 1vt:llrt-q I;i. något
rrocklclirrrrlc. -[iiurrodligcrr,rilcrgicli tlerr ti11 tvstuitilctr.

Socialismen' och upptinningarna
o(:lt ffiiqtrt ottt uLrl,.litulunits strilltiilg^ till sarn.lrä11c1 gor'[)llu'1e,s i'-

Steirrruciz i l'hc Sor,irrIi.st llerlic'1. Nos- \-olk. atricrlniug till rr1,t

liiilrlilrlr:I ()rIl. itt1. tk',qtor,r uppIittrriilrir siilitrn srliör't[irt rrilgorr ri];ei[,rtn lv
sitrir slot:t t jiirrstor ir1. rniilsliligLictcn. Sterolsorr. lokorLl'rtir-o1,s ulrplil-
tttrc. J.tlcr- rlrh'iy,^ sri lik 'solt clc: licstir fllnrgirrgslilia i'riutlrniililru'c cllcl
liliigrlt'c'. I stor'1 lolrlt' upp1.itirtitteitr' liulrtil irrr[e1a,s i tlc grlti)l]c1 : 1. glnirrl-
1i1.eg:rrrrlc ih.lilirt sour slittlr:n'11-a I'iiJt för'miinuisliirrrs tu'hete or'h iur-i.ger
ttyir t jdet': rittqrttrtsliittt'tt. iirrgL,.itt-.r. spinuurr,sliinetr, c1c'litlJslil stt'iirnbi.t -

tirr('n ct(.. 2. rLpl,f irrrrirrgirl sDrl til rerr:r lerl j tlerr l.elirrisli:r 'ulr-cclililgcrr-
sil,soltl cn ttv Iolnt pir erI irLrtr]urlbiltlctrrli. iJ. nriurhc Letr.ilrrrrrlc. lillfäl-
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iiga uDlriiruii'grrr'. stlsom ctt n1,tt s|ei elrer tlylikt.,sorD tilltarår.cl_rnlolklig:r' fa.trsi.. \,atr bet.iif far ,rkrr a'crra g.r,1io' u. i ,,ilrrraurret .pp_{ittrtitrerl för'sirr tLpqr{irrnilg bcroenclo rrr. heln sarnh,äl1et.,som förut rLt-
'eckh1; "r'csrr. uraski' tiil e' r'iss p,u'kt ut;r. r.ilr<err r,"r, uiä.ig. .t rril*l<oltmit rr,1t tiirrka 1ri nfl cller liurrnat för:l den viclitr:e. l)enna, iclen tal_.iliaste g.ur)l)c1r.v up,Ii,'ar.e. som.eclan'u. oftl arbctal i geme._skaper.,r-il'lict or:liså löil1| sig biist., skulle cj bli litlanclc urcler en socialistisliIcgirn. l)c:t or:girrri-qeratlc sirmhiinet 

'riunc hert cnriert inta den nur;.r-L'trrid. i'd.,striclri-r, kcrporatiorrcns 1,hts ooh.ppfi'nar'as fruktsr.'rhelskullc .lllt.iän t r-iixrr tack r.rlrc ökatrå rröjrig,hetcr ocrr 1i11fåilen. \racl be-
1rråI11.r: treclje g.rppe. o.rJrrrlta' de' siiclana enkra'e uppfi'nirgar - ettnytt spel. el nv liis,kcclr'5.cli 9. fl. _ flär r.i1,stc1 i allÅ;inhet 

",1rli, 
,pru_poltiotterligt stor ocir lirl< rlen vicl en aktiospekultrtion. r ,socialistsamhiil-Iet sl<ullc clertttr grupps nöjligheter till osltåiiig Yinst s,äkert be,skära,qoch förlusterr, orn tlessa uppfi'rlrlre,s r'tar inskr.ånktes, r,,ore uilrårarig.varl sluttigcr för'sta gruppclr. rre genialir,stora. uppfi.,ar'a..bef,räItirr.,lljir dt' i Icgcl ingit t'ilit-'ciomar. Eclison har Lclct rnyeket ibra rrc' hiurso-tlrloatörcl iir rnångfalrli,gt riliarc.. 1)ct liggc1' err liss sanlilg i del rrrt_tLrrligt'is ii'errlri'rr:r tar'et, trtt cre flesttr stor,, *ppfinnar,e cr'ör på f,rt-tighusot' ,.ör att irrto t:rra orn rre i<orr.rrre'tintrigcr, so'r f. rr. or,taItinrch ar err stoI Llprpf irr,'itrgs crliän.nailclc. r ctt socialistisl<t samrhiillcsliuJlo iuga sådunu. motil dc' .ge'iar.e *pprir'ur.err, och rncdv,etarxl,ct ,oDlrrlt harrs 

'lrpfinuiirg skulre onredel,bart a't-a.s 
".- r,el" ,ror, ,oiior"llo 

"ttn.irrtc.uirti,rrelr. irrclust'iu ocrr br.lt.rs 1ör dct'ilrnii'na rrästa. att ulrpl.irr_uirrg.el skullc giir:1 siu ru:rn till err uirtionlllijälte. ,,,n,., 
-i -nf.,,1,r,r.tot" 

,,:i i'örstör'ardct,s tiiinst. riilt irel.ta sk.ile för,r-is,s.o Lrri cn "purr" r,or. u i,,,_linuarcu Drvcricl stlrriilro ärr uågorisin dct r)u\.rriln(re srrrnhiiret rral lltclb.i Lrcla .

Iybor Samuelli * den ungerske revolufionsmarlyren,
snr'iichrl pir ilet srör'-qta. ar- rrr r,är'rrlens 1:orgarpräss - ä[]nris il\. \-ii.r,r'1'slic' ]<a:mret N. Brrc:h.ria i Interrratioralc corrlmullisrc olrlittrt tno'gripiitrrl.e clö,1r1Lr,.,. B. erinr:t. orn. h.r kamr,at Sarmrelli. I,arslr:r'nlrr b'iir \:.r'i:l och korn''er att rrri r-iilbekrnt ör r-ar.je proretår, r,irl kon-1r'lr'er':rlutio'olrs scgcr'.. ra'n triideu r-iti. u'gcrsJ<-östcrrir<iskl glä'ser. e.-Iigt sarrrolikastc nppgift i'örccL'agrrrrle en fri'ilrig cro,cr genorir ett.e'or-r-ersliott flanrför:rtt ör-errämnn si5; åt cle kapit,atisiskt-högersoci:r1istisr.r.

trstcruiliiskt lritri,strnnras poli,qer.. -\{cn lriihäl.clu hrr. llenners knelitrrr intcvrr.it lriitt.c ärr Noskc.. nr,i,hända ha'h.. failit ofJ,er för cler'? rJo.r._gt.oi-rieI v:rI rred r:ä11.:i hatisk mo.t sa,muclli or:h proletrir.itrtet,rerl rättrstolt ör'cr h:rrorrr. Harrs irtrniirria,dc egenskapcr.\,r. en oböjrig'irjcstyrli*.err silllsvrrl kalibrorrighct. rr-sanclc,sriri{tstiiriarför'mirgir o,,}, elr ou.trötilig
ertt:t gi. I-il<sorl Rcla I{un g^jorde han sintr r.evolutir,rii.,, f,i.uorl' , 

'no_*.

1a'il. -0ör'c'k.iget r-ar'.h.'ulcdarbetarc i unger.ska socirlclcrnokr.al.ius
teril r'r1org'a' NcIr'.ra. Iintrer k.iget ut,qt,o.cr hrrn sorn fa,'ge hrs tsl'.ys_silr'rir, s\'ål.rr, 1irl:'irleu i SibiricrL och lLa'dsj'ri.el.. Ofta. ficli harr *r,beta iliii.r'oth gr.\'or. s'i*t sjuk och r'crl r-rtterr ä'Lrr till Jrn:i'a. IJt* för.-
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sökte fl-v rn'en hcjtlacles virl svelska griirlscr ar. tsarcls gendalmer. Slut-
ligen kom rliska, r-evolutionel och ,fl.fs1:ga.r: honoli frih,eten. Sarnuelli rt-
1'ccklåde nu sina örlvingar. Sällan trä.ffar itan rnä.n som likt lr,rnom
utför' vad arbete ,det va.ra rnir, i sakens tjä:ist. 'de enkl.a,ste, de eoln ilxinst
gör ,sig utä1. Mei[ samma ir-er ar-Jretarlc han i agitatorssholorna. skrev
ticllingsledar.e. deltog i ,liontrarer-olutionens kr,ossarule. utarbetade foro-
schyrer, arbeta<lc i uto.nrordentliga kornmissirneil. talade p,å, möten och
uppstäl1do artetsprog.'a,li f'ör sina, liamrater. Personligen hade han ett
osedvanligt rnorl. Sa,mu.cl.li sor- sitt:sista hairra lcr-nadsår enda,st 4-!r
timnral pr latt. trrela sin ör'riga ticl levde han för' revolutionen. SäIIan
nöter man, sl,utar B,ucharin sin runa. eD sii, perrsorrligt älskrrärd parti-
Iiamrat. Hari dog rmg, han skulle säkert kunnat urträtta ännu ofantl,igt
mycket. tr[cl vacl ,clenne ulan un'der sin kortir levn:r,cl givit prrleta,riatet
ska1l rltlrig 911önulas. Hans gestalrt ska11 alltid stå vid r-åra andra rnar-
1.;rr."r," trä griiuisen tnellrn tr-å tider'. som slmbol för 'cleu kä,nP,an ,e koln-
milni:rnr.n.
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