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Om man betraktar clen ticl, som {örflutit se,ilan vä.stfrontkriget
upphörcle, som en avvecklanile fortsättning av ilen ftir alia. ländct
ut,m'ä..rkanc1e ",siarmlinrgen", "koncentrationen", torde d.et nu kunna
siigas, att vi nu nii;rma oss slutet av'ilenna p'eriod. Mecl unilantag
av R,)rsslancl och lJngarn har i de inre uppgörelserna ännu aldrig
fältet legat rent och fritt för den nakna tvek'amp,en mellan kapita-
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lism 'och proletariatet, ty städse h,ar ,stri,ilsplanet fyllts av antingen

åt höger eller åt Vänster svajanile, 'mer ,eltrer mind"re mo'ilereranile

grupper, som nö,dtorftigt bevarat de Jreståenile, m'en undergrävrla,

så,mhällsorclningarners balans.
Alla clessa "bevarare" äro eller bli i långden rent reaktionä'ia-'

I Englancl, Frankrike, Italien 
- 

överallt i Ententelänilcrna är dot

konserveranile,,mo'clerata,'6i[e,s1t1.amma regeringar, som försöka

bemästra en alit ohållbarare situation. Millerand, Nitti, Lloycl

George övervailra freilerna,s geno'mförande'och Nationsfr;rbunåe+,s

grundläggning, ett uppilrag, s'om till sin natur redan har ett'så
reaktionärt syfte att det även avfärgar sig på ,dessa länilers inre
politik. "Äter-uppbyggandet" ..- det stora värl'dsvärvet, varpå bour:-

geoisin nu prövar sina krafter {or att bevaka sina intressen, €in

makt och sin pre,stige, tvingar emellertiå till en allt närmare kort-

takt ,med ile ekonomiska och sociala problem' vilka,s revolutionära
lösning ilet gäller för des,s,a regeringar att 'mec[ 'alla metlel före-

]ryggu. Liberalt eller "socialistiskt" fargade äro de fioljaktligen i

grund och botten ingenting annat än agenter för konserverande ten-

denser, so,m använcla 'ldemokratin" so,m skyddsbetäckning under

"återuppbygganclet."
De ovannämnda Ententestaterna äro nog traclitionellt "demo-

kratiska" för att kunna awara ett "socialistiskt" skynke kastat

övelsina styresmän. I Sverge, Tysklancl ,och Österrike cläremot

har "tlemokratin" känt ett starkare behov av 'ilen ",socialistiska"
skylten, Det vaktombyte, rsomr nyligen ägt rum i vårt lancl, bör ses

ur denna synpunkt. Vi ha visserligen beh,ov av ern kla'r och ut-
präg1aå socialistisk 'arbetarregering, so,m styr hän till lösningar av

de ekonomisk,a proble,men 'mei[ iblicken fäst på, 'att dess'a ,olika pro-

blem b,ottna i den enda slota soci'ctla grund,fråg'an, aitt cle peka lå
öppen klasskamps nödvändighet, men clet v'ore en illusion att tro,

att det ar d,etta behov, som varit bestämmande i vår senraste rege-

ringskris 
- 

så relativt svagt och blott inclirekt som Xrommunal-

skattetvisten rör vi,d de djupgåencle sociala motsättningarne. Mini-
stären Branting är blott en exponent för en tillfäliig 'episocl liksoin
ju också de förklaringar, som åtföljt regeringsskiftet, tydligt ge virl
handen den ängsligt trånga b'egränsningen av de uppgifter' s'om

,itenna minÅstär utlovar sig att Lösa. Den ny,a negeringetr, sroln säkel-

ligen varit overflodig, om liberalerna kunnat bekvärna sig till litet
eftergifter, är blott och bart en politisk realisationsaffär, som av-

vecklar ett garnmalt reformlager ttan att vilja ell'er våga'draga upp

I
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konturerna till eti rrytt och omf attan'cle a.ktiousprograrn. Tonen
och andan i riksclag och pre-ss vicl cle li,bera.la ministrarnes tillibaka-
träclancle måste ijvertyga envar om, att den "helsocialistiska" mi-
r-ristären Branting väsentligen är en perrson'biuff meal föga eller in-
gen rubbning av den kuls, som fciljts i g,armrgg€ranilets tec,lien seilan
år 1917. Och rclär gives knappt 

- 
lrots ko,ntlover-qen mellan kom-

pa,njonerna 
- 

något symptoin, som tycler på, att ej 'c1en gamla al-
lianseir irter träcler i kraft vid de kommantle valcn. På -qin hOjcl har
man att rä,kna m,erl r,nänskaplig libera..l gnabibopposition, en viss re-
servation åtföljcl reclan av varning,ar för beclrivancle ar. irågon soru.

iiiilst mer geno,ngripancle ",socialiserings"politik.
I 'Iysklancl ha vi bevittnat ett liknande skåde,spel. Så snart

,s'ocialclemokratin där harcle -oläIpt ne'cl ridån för "sammanstörtnlli-
gerrs" akt, rså sn:rrt oavhängiga och spartakister hacle satts utanför
cle "r,egierungsfähiges" kr,ets, ha, 'fingen c1ä,r ta,git ett {örlopp, vars
faser ofta äro slåeir,de lika, ilen konso,liclering, s,o'm m,arkerar de små
förskjutningarna hos os's. Högersocialistisk samverk,an me'c1 "ile-
m'okrati" och katolsk center har präg1at hela perioclen seclan ja-
nuari- och marsor.oiigheterna i ibörjan av föregåencle år. En iiv-
vechlings- ,och re'alisationsregim 'har för.sökt att bringa iilet borger-
iiga och ekonomiska livet in på iLranor, som ,skulle ha kunnat bc-
nämnas "revolutionära", om ictke sal<en haile fattats så skeft, att
styrelsen blev en maskin, som till clen lurande kontrarevolutionens
fröjcl och gam,man riktarle sina, taggar vrlsentligen mot tlen allt-
jåmt revolutionä.ra, rriinsteln. Men diilom mera längre {ram.

0,m partiställningen i Tys[]6,16] klarnarle liråu etapp till etapp,
om i Italien ,ilen revolutionära ståndpunkten alltmer po,sitivt och

energiskt omfa"ttacles av massorna, alspeglail i parlamentsvalen, orn
i Englancl d.en nya anilan h,os tracle unions sträckte -sig ett ögon-
blick äncla till sympatier för de ciirekta aktionsmetoclerna, till sjah'-
ständig frontställning mot liberalismen vicl lyllnaclsvalen till un-
derhuset, var cläremot läget i Fra,nhrik,e ännu trimligen oklart. I
en föregåencle artikel i clenna ticlskrift fra'mhölI unrlertecknail, att
de franska kam'm'a.r- och generalråilsval'en geno'mkämpac'les av ,so-

cialisterna på en ,otvetydigt antib,orgerlig friont och uniler en strönr-
kantring hän till en proletäriskt kla,rare och sympatisk htillning
till Sovjet-Rysslancl ju allt fortlar,ancle alln arbetarpzrr"tiers

19ö
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schiblroleth. Ilärvid 'l,ti, io-en fra,mhåll,as, att clen lrairs<a. arbeta.re-
lir-rlclens uppftrttning och 'dLensammas tahtik spela nurler:a internatio-
nellt en större roll än i åren före hriget. Frrilkrikes tach vare rlen

militä,ra triumllen över centr:.rlstaterla,ctro,minerancle ställnirrg på llu-
ropas {asilanc1 shänher iraturligtvis ökai:[ Lretvclelse åt clet riktning,
,qom iir elier blir förlrärshantleiblancl r,le franska arbetarne. Har rrran

-*å c1ärjämte att räkna med att 'c1en {ranska, inclustrin snabbare repa.r

-rig än c1,en tysha, att clen en clag han ko,m'nra atL pernuu.rt,erif över-
l1yg1a, clen tyshii. så iir det är'eir uppenbart att tien frsnsha inclustr:i-
arbetarlclassen blir clen lair socialisrnen-q landr..inningar'och l)cur-
tratioir vilitigaste faktorn i ]rela tlet iclie-r5'ska, Europa.

D'en n)'ligsrr hål lna Strns,-cLulEliongressen har biclragi.t till al,i
spricla st'cjrle 'lilarlet i.ir"er c.le Iiiror,an bert)rcla {ijrhållancleua.

Iiongre-.sens huvuclfråga \.a1- ,clensamma. som så livligt hacle

"r1'ssel-"att 'cle tyska, oar,'htängigas n;a'rtiil'ag i lreipzig, niirmligen Tn-
ternationalens,reorganisation. Även i Strassburg sto'cl clishussionen
om tre linjer: lltträcle ur a.ltlra Internationalen och anslutning ti ll
tr,e;c1j,e Inlerna,tionalen, hr'rar-rtannand.e i, den {,örstnämucla ,samt slut-
iigen uttrräcle, men i rsam,b,ancl'mecl Jlörsijk att ibilda en 

- 
rnan hal ju

säga {jrir,de International, c,mfattande,alla klasskamp'ssociali-"tisha
partier; clen sistnrimncla linjen kulcle ju förefalla rätt piausibel, om

ej så mycliet nclvokato'riskt ofog uncler krigsåren berlrivits me,rl bc-
greppct h1a-*skamt;. Prahtisht taget sammarrlli;ll I. rj. hela clenrrL

frriga merl 1ir:ågnir orn clen stiilluing, sonr clen franska ,socialis,men

ha,cle att inta,ga till Råclsr1-sslancl. en omr-rttirrclighet s,orn i hög gratl
iiliac'le frågan-. alitualitet.

Det franslia partiet riihnar nu 140.t100 meclle.mmar, varll\r cer]-

tern un'c1er Loriguet. lör ög,,nlli,'ket har nlajoriteten.- "Humanjt1r"
och "Popul:rire" äro ,clenna grullls o{gar. \riinstern, som fö1jti'
Loriot har "La \rio 'ouvriöre" till språJ,"rör.

Den socinlpal,riotisha grulpen uncler Renauclel och 'ILoma.s -'-
clen senare clocli nr-r llull,stiincliot -.att ur spr:1et 

- 
marher:i,ile srn

otroliga blintlhet ,ocli e{terbiivcnliet i ej blott viclhrillancle av anclra

Intcrnationalcn utan iir.en i)-rkanclet på en bannbulla. mot hela tlen
t1--sft i, ro.iolclem,olirratin. fa stiin'rnännerr i,c1e r franska höger'grrr-ppen

Iör sin hriiliring uncler'hriget ha,rle fiirtjänat el liha sl<all lriunt son.r

cle tyslca socialpat'-ioterna. Dcnna grupp rille åter röra samm,lrt

1l,artier ocir liiniler i encla stor Hur.smans-gr'öt a'llcleles s,o,m om iutet
värlcl-.lirigs ocll inga rernoh.rtioners svalg 1åge emellan 1914 och
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1920. Så naivt enkelt behanclla c1c gamla. förvittraniLe spetsar.ne
Iråu ctt ti,clevalr., som flytt, cletta återuppl,rr-ggnaclsprol,lcm.

Longuet-conterns styrka ,cläremot låg i ett hiart formulertrt
klas-qkamlsvillkor som 'betingelse för en ny samling sarnt i yrkal-
clet på ,sa,mverkan mccl trerlje Internationalen. Centerns s:vaghet \ar.
emellerticl Longuet-resolutionens :ir'lan att rlinsha betyclelsen av en
principieilt ,oör'erstiglig [rly{ta. Där frnmstälIrc1es sprtingningen sorr
blott "en tilif:illig' ,splittring". \rär'h'an till Schweiz' och Italiens
långt åt r,änstcr nvorienterancle socialistiska partier i och föl "et
aktion på gr-unrlval av socialismerls tracli,tionell,ct principer" samt
knytanc'le av förbin,clelser: mellari cle fransha, ,socialisterna och treclie
Internationa'1en försvagacles j nfigon mån ar. clet c1ärvicl fästacle
villkoret om bi,b,ehållanrle trv kontakten rnerl "c1et vlisteurop,ei,ska
prolet,trriatet". I clettrr, proJ.etariat 

- 
t. ex. ho's ,dc engel-.ka arbe-

fnlns 
- 

givirs ännu reaktionära riktninga,r, och r.ac1 mr:nas rnerl
"kontaht"?

Yttersta viinsterns .stånclpuukt var ,clå otvetyclig ,och på jåmu-
hlljcl merl en europeisk situation, dag firån clag alltmer revolutiore-
lail. Iroriots res.olution forilrad,e omeclel,bar anslutning til,l Moskva-
inter:nationalen utan tr<rå,ngel och viintan; ett uttr;,-c"k {ör stä,rnning
och klarnacl r-ilja tiil hand[ling på ,samhälLsdjupet -[orclrac'le cle-,n

clen "kapitalistisha stat-qmaliten-"" ar.skalfan619 
- 

en hlar och siti-
enile formel 

- 
silmt ma.ssorllas självstyrelse meclels egna,.metl

sovjets likvärcliga orgalr, r'iclare diktatur, omeclelbar expropriation
och b,örrclers och arbetares c'lilekta förvzr,ltning 

- 
allt genomfiirt

metlel,s marssaktioner. Där. linnas frirena,cle Zim.menvalcl och rr:slr
rå,clsrepublikansh prahtih.

Av utomorclentligt intresse voro i iletta ,sammanhang Lenins
b,r,er. till fronguet och en artikei av holom. Trenin, rik pir, erfaren-
heter {rån två år,s {r'rr<tan,svärt krä,r'ancle praktik, ställ{-le sig skep-
ti,sli geirtem,ot ett blatt farntellf antagancle ar, proletariatets tlih-
tatur; Ian vauracle för samröra me'cl Thornas, Sembat etc. eller ör'er'-
huvucl me,c1 socjaiförrä,clare. Ett psSrhologiskt och taktiskt tljupt
orcl riktar hiir Leuiir ti'll cle franska socialisterna. i r.let han ibetonar.,

zitt striden skal) genornhämpa,s därnert: rled massorna i ställert för
ilen högersocialisl,iska meto,clen att ovanifrån sliippa necl till clern
eu och itnrlan reform. Lenin tychs bcll-iv1,a, att f:onguet fulit flatter
clenna nuticla {örutsättning liör en ver,ksam rer,olutionering, ehunr
clen ungerska riiclsrcpubli,hens ö'cle, i clet socialiie,mohratin för,la,madle
Bela Jiuns rliktatur, bjucler ett varuancle exemlrel.

r97
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Ur tle givairclc rleiratterna {ö,rtj,ii11'61' ).tterligrare anför,a,s Ro-
lr,ni1 Holsts konstateralcle av att blott "höglirrarter,s"-socialistema,
stå livar i anclra, Internationalen. orntuggandc'det ga,mla äpirelmose1:

"Demolirat , parla,mentari-*rn. natiouelLt försvar". Ilär frjrcles vi -

rl,are {ram mobifiseringssalb,otag,e som mede,I mot nya krig, r'iiket
ju redan var ,garnle Keir Harclie-. ic16 och även ;l-rerördes i de ga'mla

internationclla kongressresolutionerna.
Ilt Frossaril och Longuet stodo nu uppenbart merå irt viiuster

rin iit höger. I)e {rå,n Moskva hotanile utesiutningarna av m'ellan-

miännen Longuet, Maoåonalcl, Hilferding, Kautsky borde ha unclarr-

tagit Longuet. Men man kan å anclra sidan fijrstå Lenins r,ä,clsla

lör rlcn opulilliga mellarrsortcrr: ]rurr iräl'l'rl ii vou Iruvurlel. 1rå slri-
ken. irrir han järmfiir Thomas metl Noskc. Tiderna l<riiva hancl-
lirrgsrrrorl ,,, 1r klar {iilg.

Meclarr grarnle Ra.ppoport utarr tvehal förordacle omeclelbar an-

:lutning till M,oshvtr. ställcr sig Longuet "på iLrasis arr Matx' 
- 

ooh

.J aurös' iclöer". Tillägget om "Jaurös' jc16er" r'ar iche fulit lyoklig"t
ur interlationell rsJrnlrunLt, men sannolikt taktiskt skickligt i
Il,rankr."iiie. Jaurös var ofta alltför ekle,ktisk på bekorstnacl arr den

fasta iilarhetcn. 'Iaktik och princip skruo sig hos hono,m ,niitt i den

-yppiga retorikeu. Loriot r'änc1e sig energiskt not Grimms, llroels-
tra.s, Acllers cch llacdonaicls möjlighet att inr-vmmas i en n)' so-

cialistish international. I rlebatterna fra,mträclcle sviterna av krig.-
årens u1-r,pliisning oclL förvirring, av 'bristanile interirationell kon-
takt och av cn sinrr'ena,s övcrhettning, där ilet personliga flyter ihup
med clet saliliga. Iliil tr,istaries mycliet orn uteslutningat, men sorn

glä,iljande resultat stccl dock llvar c1'ear fi.ansika, eenterns inlänkiiing
Irå r lirr.l.rslrirr.

Utträclet ur Anilra Internationalen beslöts 1lörst i resolutiou.-
lirvrrrrnissioneu me:c1 alla r'öste'- not f 11ro. Beslutet hlargör hur cljupt
clen föraih1,as av c1e franska. socialisterna. Renau.ilel och tre ti1l bil-
d'a,de minoriteten! Ej eus der'as {örslag om refer'enclum rönte till-
slutning. Sedermera i plenurrr lbe'slöts utträcle n:Le,c1 4,330 röster mot
33?. I en följ,aniLe votering avgåvors 3,051 röster (därav ?32 center:)

för Tnt,ernatioiralens rekonstrulrtion i samförstånd med Mo'skva; uri-
noritctens röster avgåvos frir 'omeriltlb,ar, villkorlös an,slutning till
MoJhva. Prichen clver i såt'telclet förut mecl 4,051 röster mot 405

,'taclfii-starcle beslutet onr uteslutning ur liartiet av y{fe1sf'a h,ögerns

lirrkiiimp,al Levasseur och Rozin. ,ett beslut, som clirekt träffar tlet
intransi.qelta Blanting-Iluvsmalsoarclet. Iln jämförelse mellan c1e
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båcla förutnämn'dra mino,ritetssif frorna visar vartåt vinrdeir f ortsrättel
att biåsa. Högerminoriteten i sjunkande, vänster,minoriteten i växau-
de. m,e'ilran partiets huvurd'massa rör sig åt vänster.

\rarje försök att t<listr,a ih,o.p Longuet och Renaudel avwisades
åv,en. Man han f. ri. tiilagga. att i betraktande av 0n iså utpr,äglad.
rörelseriktning han till revolutionär klasskamp, skulie d,et knappt
innebära någon risk för en slutlig internationell vänsterenighet,
om en internationell Xr,onferens på lronguets och de tyska ,oavhän-

giga,s linje inkallad,es. Händelserna sjalva 
- 

alldeles sänskilt rru i
Tyskland 

- 
sörja lor att ,de livar,stäende, diff,erensern,a utjämnas.

Zra s,alk är kla'l och 'obestridiig, nämligen att reformismen dc-
finitiut ltar arid,rats ut tur det fr,u.nska ltarbi,et. D'et första steget är
taget till nya regioner och ny planläggning.

Även kongressens partistylelseval speglar ciet definitiva vän-
stergenombrottet. Där invaldes 13 m,edlemmar av vänstern, 8 av
yttersta vänstern, 2 a,r' oentern ,och 2 av högern. Hii"r kan ej heller
vara tal om någon kuppartad, tillfallig {örskjutning såsom våra
högersocialister i sin förtvivian över sina fel,slagna förhoppningar
söka inbilla sina bakom ljuset for'da skaror. Branting går i barn-
åom och famlar efter en kvadratformig tringel i en tid, som bryter
igenom a1la gamla taskspelarkonst,er.

*

l)et behör,.er väl knappt påpekas, at1, starka och utprägiade
.symp'atier lör den rysku, kammuni;.tnen ';bilclad"e unilertonen i debat-
terna om internationell reorganisation. Anknytande härtilI ,må nu
någr:a ra,der ägnas åt clen termperat'ur{örändring, som pågår i upp-
fattning och hållning gentemot Sovjet-Ryssland. För någon tid se-

dan förililara,iie en grupp från Adrangelsk återvändan,cle engelska
officerare, att allm,än frecl måste slutas i syfte att bana våg för ett
åt,erlinytanc'le av hanilelsförbin,ilelserna m.eilan Väsieuropa,och Ryss-
1and. t5' clet nuvarande mellant llståndet mellan krig och freil vore
oiicilieg och t. o. m. farligt. De resonnera från sin rborgerligt-egois-
tiska. synpunkt, ,rrls1 den är 'därfOr icke mindre beaktansvär,d. Om
ei lir.'smeclcl tillföres från öster, frukta de för hungenev,olutionsr i
Tvshlancl och Österrike, som även kunna hota våIdsfredernas pro-
r-isorium; cle frukta tysk k'onkurrens ,och tyskt inflvtande i växel-
verkan mecl ,clen allmänna oron och de slå fast att "de vita fallit
saurman på grund av sina ogna fel" och foljktligen ick,e iängre
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hunna håll,as uppe. LIr rd-enna kri.tik tala,r kalld förnul,t utan spår av

sy,mpati för rådsrepublihen, men den Lstyranile hlic,ken i den ganla
Internationalen kan ju ej ens tiilägna ;sig så mycket förstånc1 och

eftertanke, att ,de taga ,ett steg för att bryta igeno,m blocka,dballi-
ären, ,och clock Jr,o,rcl'e ju 

- 
rent begrepp.s'rnässigt sett 

- 
högerso-

cialist'er trots allt stå ko,m,munister något närmale än erigelska Ar-
kangelsrkoffiicerare. Vail står egentligen i vägen för ett moclus vi-
vencli? Moskva har ju öppet erkänt de ententebeskycldacle randsta-
terna. Räcisrepublikens författning tycks ej lieiler längre hunna
utgöra något hinder, ilå ju Hoga rirclet i Paris i ett av sina senare

uttalanclen försitrrtigt underlåter att urgera hr:avet på nati'onalför-
sa,mling 

- 
vilket naturligtvis inte hinilrar c1e unga gormstruparui-. i

clen svenska h6gersociali'st'isk,a b,arnkammaren ati i rsin ovetenhct
alltjämt hojta om clet förskräckliga attentatet mot rleras oreiliga
",rlern,okrati".

Blockadens håvanc1.e och utsikterna. f'ör en frerd.lig uppgörelse
bringar nu å ,anchia sidan i raseri ,de ryska ko,ntnarevolutio,närerna.
De se sitt ispel {örlor.at. Dera,s mottagande av unilerstö,cl utifrån
vore nu tillräckl'igt motiv för sovjetrepubliken att vildga sin propx-
gancla till aila s,tater, vi,ikas regeringar direht ell,er inclirekt un'ctrer'-

stött hontrarevolutionen.

Innan en scen{cir'iindring int'rrä{fat, rnå egoismeu i ,b,orgerlig

tankogång vtterligare bely-.6s. Enligt 'clenna får en borg.:llig rege-
ring intervencra i ett annat lancl 1lör sin "orclning" mot en annan

or'tlning, rncn cliiremot för;bjucles en proletti,risk-kommunistisli rege-

ring att ens prop,agera i air:alra länder lfu sin or'd,ning. Där 'a''u-slö-
jar rsig iiven clen kapitalistiska patriotismen som tvångs- och vålc1s-

internationzrlism. Yicl ett besök i Berlin liar råtlsrepublil<ens ombucl

V. Kopp ny,ligen pekat på,de ,gap,ancle inkonsekvens,erna j ilen liarn-
panj, sorn förts mot Rysslancl. A ena siclan har man oupphörligt
påstått, att sovj'etnelrubliken vore ekon'omiskt -q'r.a.g och bruten, å al-
clra 'si,dan att clen vor,e politiskt farlig för clemokratin. En patient i
sjäjtåget b,rukar ju eljes inte vara {arlig för -sin omgir.ning! Orim-
ligheten i ilenna taktik riijer ju errclast, i vilhen återvänclsgränc1 mau

råkat in genom 'att {rån börja.n ;'tligt förenlkla 'det ryska proble,met

till ett ,antingen eller: "teruorist'isk-anarkisk s'ovjetmakt el1er kali-
iali,stisk-"huma,n"' lde,mokr'ati".

Men clag fö'r clag klarna nu förhållatrt1ena, oclr opinionen i
Vri,st'europa blit allt biittre upplvst orn c'let r-erhliga tillstånclet.
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Försöken ntt på o,rnviigar medel.s {iirbcreclelser rne,llan c1e hoopera-
tiva organisationerira treva sig ut ur rilet nuvarancle läget ant)tder
rlet viixancle behovet a,tt åter clraga Ry,sslaircL in i vätilssa,mfärclseln.
En statl,ig 'iiver"enshommelse mellan Tyshlancl och Moskva hänger då

a,lltitl ,son ett h,ot ,mot konliurrenterna i Ententestaterna. som ru.l

icke riitt veta lå r,ilket ben de -*liola, stå.

Steu elter -steir laller rru ur' "sauitcts"-barriären rnot "c1eir bc,l-

sjevistiska, -.,rnittan". Lan-{bur}rs avslöjanrlen av clet rtrffinera,r-1,-'

spioneri, ,som Ententens agenter beclrir,it, r.erka som en liallclusoh
på hetsen. Tystna,clen i'clen borgerliga och högersocialistist<a lles-
sen är sannerligen viiltalig. \ra'cl skola c1e siiga om sitt e,get 'mer eller
rnindre frivilliga rneilarbetar:s,hap merl -.åtlana sdrurktyper som Parl
I)ukcs. tsaristspionen I{urz oc}r Maria h'anovua? Det är Lrjlpen-

bart varfiir cle liireilragri att tiga. Salien är' för clen så mycJret mer

senant som rlet vittförgrenac'[e spioneriet mot rådsrepubliken lisrrr
sig stå j c'lirekt sam,bancl mecl clen iimJrligcn ttti..lr-r,kadc ,Ju'leuitsj-
kuppen. och cltirr.icl ,[år konspiratiolsstisen en srirskilt skarp sntaii
a.,' clen gertornskimrancle inblantlnirigen av vissa vit{irr,ska l<reisar

- 
ailt pekancle hän på clen 1ångvariga lognfa'brikationens allra

irirrersta ccntr'n'm.

"Iltt nl.tt -*kecle" står'som lulllik htiror-an. l)es-* lörlsior,irirclor:

bevittna. r.i iiven i de sena-*te clagarnas sensationella tiilclragelstl i
rlerr jäsairdc t31.sk'o reltultl'iken. Iiapp-Ltittrvitz-kuppen 

- '6'[s1n;r
1ii)pclickia,cl i -.tor ,stil utageracles vi-.serligeu pti rrägra clagar'.

rneir 'r1en har ingaltur'ila r-arjt bety,clglsslös ,som mätarre av anarhiska
Iiirhållauclen. Iian marr vaLa viss om. att Nos.ke-ISauer shulle så,

iiitt ha rir,'ervunnit liliseu, om cj rlerris n).skapacle militlila garrlen i
stor- u1-.trii,ckning stått clc,m till ltilfogancle? Om militrären helt htrde

g'ått över tå Kapl,rs -sic1a, harle sannolilit hela bourgeoisin iupit över
liii honorn. I)enn.a rc{le{rtion iir beriittigrirl och al-speglar ,den clunk-
la och vaclilancle grlncl. r'arpå rlen t;tska högi.rsocialismen r-ila.r.

iln ,mcl crnso,rgsfullt irlanlagil statshr-rpp i norgou har ,-.airnoliht
ttsiktel att verl<ligeii ,ctör'ta legelineen. på r,als relion-qtruhtion åt
iriJgel mecl s. li. "fac.hmiin" just f olgarstrral,.t irrigi l'upn'.

{lch stij.mlingeu blaud t)'ska arbetarma-ssorrt:ri' I)eu känue-

1ec'lintrs av att llauer. Nosi<e och Tleine, sedan Bnlticumtruppentas
iiveiitr-r irvveclilats. genast skr,nrla att r'opa i ger-är mot oavhiingiqa
och spartakist,er. r-ilkas r-iixancle insteg h.os massorrla man framlör
a1lt fruhtar. I)e lriinnl me,cL sig. c'lessa "oltbrin'g"qliitel. ministrar

20L
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,att clen beslutsamt iscensatta 'storsti.ejken. att de radikales reso-

luta rhåIini'n,g i bjärt hontrast till de överrumplaile-s h'als,över-
huvucl-färd tiil Stuttgart ytterligare unclergr'ävt höger,socialismens
l<reclit hos arbetarmaissorna. Der.a,s vrede,däröver {ar bort meal 'aleras
nyktra omilöme och folj,arktligen ha de ingenting b,ättre lärt av den
överstån'clna faran än att återupptaga och fortsätta sina gamla're-
striktions- och förföljelsemetoder mot,de vänstersocialistiska ele-
menten. I olikhet med, t.'ex. 1848 års revlutioii vinner ra'diltalismer
i styrka och kraft unclcr ett fortskriclan"e revolutionärt ti11stånd i
1920 iirs T;rslilancl men högersocialistema s5rna-r iglis 15**t
rnärk'e till clenna bet5rr1gl5*fu11a skillnacl, utair hancll,a och vanilla
ungefär eltel ett gam,malt fäf iligt schema för tingens utveckliirgs-
gång. De därav harflytarde taktiska grundfeien, yttrancle sig i, a,tt

de lyd,a rcle ,uppskr'ä,mdia b,otgarnes praroll att gör,a 'oavhängiga och
spartakister till strykpojkar lör Kapp, torile nu skärpas och över-
,driva"s ii,ncla till ,en för Noske-regimen vetkligt {arlig bristnings-
Punkt.

Allt va'c1 liv ooh an,cla har biand ,ar.betarmassorna drives nIär-
igenom över tii] clen rernolutionära fronten. Det är ett allvarligt vrir-
sel för den tyska. kompromiss-socialismen, när,en så konservatil' och

hittills pud.eltrogen korporation som ilen f,ackliga,generalkommis-
sionen forclrat Noskes avgång 

- 
l{osihe. ,or'os- ,och splittringskäl}an

i den ty,ska arbetarvärlrlp1 
- 

6911 kuppherrarna,s exemplariska, av-
stra{fnin,g. Och Ententens reserrerade hållning? Ma,n ha,n n ara
viss ,o,rn att Noske fii'r ilen får sitta kvarblott såvitt hau tjäirar som
ett lydigt redsk,ap för ar,'r'ärjancle av såvii1 ailtyskar -qom revolutio-
rr li rer.

Så bryter d'et nya. ske'det in i cles,sa vårrcl,agar, so,rn 'b'örja l-ysa
ör.er ,c1en m,ognancl,e slkörden av världskrig oc,h vål,clsfreder.

t

v
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OM KOMMUNiSTISK ETIK
Av LOTTE KORNFELD

r.

I I'iiljanrl* I'r.nnr"lällrrirrg "knll c.j ul)l)l.pirus r.a,l tirligalp - i

btlcker, broschyret., tidningar och tidskrifter 
- 

reclan sagts av
marxister över socialismens forhållande till etiken från filosofisk-
såväl som frå' historisk-materialistisk stånclpunkt. snarare 'ili iag
försöka att bygga viclare pir .ilessa arbete', på grund'aie' av vacl vi
upplevat och erfa.rit 

''cler vii,rlclshrigets och re'olutionens år. A'
alia reilan publicerarle a'beten över ifrågavarancle problem framgår
hlart: net finns ingeir abs,olut etih. eftersom clet'inte finns någ,rt
absolut 

- 
gott.och ont. Alla etiska krar, är av socialt ursplurg;

åven 'ile har -oina rötter i ile en-*hiicla samhäIlshlassernas materiella
fc;rhålla.nden och behor, i olika tiiler. att detta är alla el,iska åshåd-

'ingars käIla och väseu, det lar a.ton Pa''ekoek klargjort i si'
broschyr Eth,ilr uttcl Soaialds'tnLls (Leipzig, 1906).

r alla historiska epoi<er friimstår: ett ibestämt etiskt åskådni'gs-
sätt som clet häirskancle: ticlligast i ep,oker clii e' samhällslilass'
r.älde i r.iss rnån nått sjn hc;jclpunkt. där: clen _*tår fast, självrnecl-

Litteraturför"säljning å ett litteratnrtåg i Råits-Rysslanii.
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veten och iirrnu orubbarl. I)å ett kla-q-svrilcle håller'1rå att gå uncler
ulh öi elga i eit alnat i en "urlarr eliok ater.slreglas rlptla, I'al<1unr i

ett försvagan,ile och splittrancle av klas-q,etjken, vari atomen a\. ell
rry viirlrlsii-shritlriing, en llir klass' etil< ,1törjar trringa in.

Mecl utgångspunkt från en ulr-lersijhning av Kants etih. sii-

-(om ett exempel blancl anclra, ulrpvisar Pannekoek, hur en tici.-
epoks härsiancle etili viixer fram ur clen hiirsliancle lilassens rlate-
riella nöclvändigheter. Men rlet är inte nog att säga, att clet finns
en borgerlig etik rätt och siätt. Även clen kapitnlistisira borgarklas-
sen har i cle olika perioclerna av sin utvec,kling givit sin etik r'äx-
lanrie gestalt; allt e{ter -qin ekonomi-qlra eller politiska .qituation har
clcri ntvecl<lat clen tit olikn håll. Bff -rlags ctiska rrav måste 1.rolga,r-

ciömet rippstiilla som rriisentliga tiå dct hämpncle mot feodalismen orn

statsmakten; ctt annat slags cliL clet haclc erör,rat clenna ,statsmakt
och ilet giillcte att sporra alla lilasskamr.aters krafter för Jribehållan-
det, stegranclet. rbe{ästanclet ,och utbreclantlet av clenna maht; rlter
ett annat slags seclan clct nu giiller att ,mecl alln, tili burls ståenclc mc-
clel och krafter försvara sitt viilcle mot c1e proletära mas-qornas r'äx-
ancle anstorm. Det vill säga: en och samma hlass' etik {örändrar rig

- 
inom r-is-sa gränser'-- a111, efter rle olika nöcl.'äncligheter, infi;r

r.ilka sjaill'uppehållelsen och ,ilen egna tillr-iirteu ställer klasseu.
Det iir omöiligt att här j korthet uttijmrna, ii.mnet, för att ej ttrla
orn att citera alla beliigg och iber-is sorn leclan en cncla -'anrhiills-
lila-*s' utveckling ger i sina ]ristori-ska llakta och -.in icleologisiia
ijr.erbvggnad: lilosoli. litteratur, koust. För att nu allc'le1es liirrrlir
rtr riihnilgeu alln historislit {ilrefint}ign sarnhiillslilnssers }ristoliu.
lråt crss lriir cncla-qt ta rlen tyska k,up'itolistisku brtrgarlilasse'?s och
clcss ctiska, icleologis ]ri-ctolia. I)en ticl Lorgarkla,s-<en hämpacle rnecl

feoclalismen om clen politiska mahten rnåste rlen förra uppstäl1a.
vissa etiska grunrlsatser i motsrittning till r1e c1il hiirskanrle feoclalrr

rislråclningnrna. I)ern tvangs hiirtill lör att irrfiir sig själv. inför egnr.r

-com utliinclska lrlas-.briiiler: etiskt motir-ela liampen för sin makt-
ir.stnacls miittantle. Och cles-" krar. måste stå i motsiittning titl ile
hiirskanrle lilassernas kriiv, emeclan clen sjrih' Ltefann sig i motsätt-
ning till clern och emecltrn ilen orr clerr ej o,:kså icleologisht
llramhilr-t clenna motsiittning, skulle valit ul stånc1 att r'ätt
motir.crrr en omstörtling. rlvir lijrhållancien, ett nlrff hlass-
viilcle. Så rlåste också ty'ska bourgeoisil ijr.erta. ilen -[ran-
s'}ia bourgeoisins icleologi . cless ratiorral isn, dess stricl,-rrop: Iii-
liet, jarnli,lrhct. lrloilcl-okap fiir att lruruur rnotivera sil r,oel
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Irln',littcraturångars,' i Råils_R;ysslanrl.

rlolitili' De' måste överta rösen om .lras rikaberättigande.
den c'lern-okratiska, p,aroll. s.m har etiska rötter. I ilen period, rlåtyska .'ourgeoisirr kämpactre om statsmatrrten, crå ,cret gauåe aft om
'röjligt åiven utan{ör cl'e cgnil. hiassbröclernas leder hainföra cle brc-daste folkmassor för kampen för borgarklassens rnakt, att {ram-
-'tälla för clem'cretl a;når sås,rrn i.c'tisrit meri'ppfytanclet av alraetiska krar'. i denna tpok li.'trs borgurklas'en inte stälra sig ochsäga: Här iirjag. Jag rir stark. Jag ha, alla rättigheter arri* _1ijag har 'alla möjiigheter. Jag vilr ..to'..kru mig, om så är nöclväri-rligt'a alIa nrrrlru'bcrrostrra,r. I tlerrna n,,ol, ii,,,i.',t"n 1.t,. lrrn,-bringa.en Nietzsche. eu Fichte kuncle iclie liixa upp ur clen.

- Helt a''at rnca etiken rros en'icr makte* -sitta'de klass, snrurIiä'ner fast mark *ncrer liilterna, Lq'm ser rirra utvecklingsmö,i,,i?n._r.i franrfrir sig cch ännu inte har emot sig något farligt mot_
stånc1 frtin €n r)JrLlllp\räxande kla_qs. En klass i clet laget i.orr .,al
'ara rnech''ete' .m -qitt viise' och sitt mål och 

'ttarn ..il-, .-u.ru'
clen vet sig stark 

'og 
.att hå1la sig k'ar. emeclan de' icke fruktar.'ågot mot-*tiiucl. Det tysli^ borgarclömet i clenna ep,ok kuncle{ramrbringa' si' Nietzscrre. Me' lik.nm 

'.ar,e rristo,risrr röjdpunkti sig bä'r fröet tilr n'edgångerr, så är det också på sa,mma sätt meclvarje icleologisk. eftersom clenna enciast är r:rttrl,ilkst {ör ,historiska
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fakta. Härmerl ,sammanhåinger de element ho,s Nietzsche, som grän-

-"ar till clen proletåira lir',"ii,skiiclningerr. något som jog uj här hin-
nor lnga påt.

TT.

Secla.n vi så sett 
- 

i ilen tyska irorgarklassens exemlel 
- 

|1s1

a,lla hlassers etik utvecklas efter klasserna-" ;zttre fcirhzilianden, må
vi nu pri)r'a på vilket sätt även Ttraletariatefs ]ristoriska uppgifter
och cleras utveckling återspeglas också i ,c1ess ideologi

Reclan på grund av sina ekonomiska funktioner i tlen kapita-
listiska ekonomiprocessen stocl proletariatet, som uppstått enbart
ur 'ilennir prooess och iir tänkbart endast ciäri samt såsom klass
k,ommer att upphöra mecl ilensamma, från bcir.jan i ,skarpaste mot-
sättning ,mot borgardömet. Ur cless klasskamps nödvändigheter
framväxte också,dess etik; icleolcgiernas motsättrringsförhållande
skärptes i och mecl stegringen av r1e samhålleliga motsättningarrra.
I länder, clär dessa motsättningaL ännu blott var fairtisha förhål-
landen i ännu ej utkämpade revolutionära stricler, diir förblev ideo-
logiernas motsättning iinnu rätt grov, utan stora ilra,g, icke utar-
tietacl. Där återspeglades ibara clet encla stora faktum, att det fanns
en rik och en fattig, en expioaterancle och en ,exploateracl klass.
Detta var exempelvis fa1let i Tyskland, där' clet ända till i den nu-
varand.e revolutionära perioden av revolutionära massaktioner ännu

ej kommit till irågot avgörancle i motsättningen mellan bourgeoisi
och proletaliat. Proletariatet visste i viss mån iinnu ej, vari denna

motsättning i detalj bestod; 'c1et visste hara att clen {anns. Dess

strider hacle ännu ej givit clet ti11falIe att e-,rfara den i aila,iless n;'-
anser och omsätta cl,enna erfarenhet positivt i egen erfarenhet.
Emedan proletariatet kunile ta glundstenar,na ti1l sin egen etik en-

tlast ur erfarenheterna av leclan upplevila strider med ibourgeoisin,

clarför var ilet tyska proletariatets etik hitiills ånnu så t'orftig, bara

en onyanseracl skiss till en proletärisk, en kommunistisk etik och

även av samma anledning var rvska proietariatets etik reilan {öre
bolsjevikrevolutionen så myck,et mer nyanserad och även omfat-
tanile än tyska pr,oletariatets. Detta var faliet, därför att clet i
Rysslanrl fanns ett 1905 och reilan {öre 1905 en keclja av revolu-
tionära massrörelser, ur vilkas krav på aila enskilcla kämpar växte

_..---l
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,fram en rikare och finare etisk ideologi än tyska proletariatet hit-
tills fOrmådcle utveckla

Men arb,etarklassernas ideologi i alia clessa lancl, clår det mo-
clerna proletariatet ånnu ej haft några ep.oker av stora klasstrider.
skiljer sig genom ännu ett annat m,oment från den proletära ideo-

'trogien i 'de 1änder, som haft ett ry,skt 1905. Blotta tillvaron a.r'

'motsättning mellan bourgeoisi ,och prioletariat, cless nä,stan uteslu-
tancle yttring i legala former (parlament, press, fachliga strider)
räcker väl till att skapa en proietärisk-etisk icleologi, vari denna
motsättning i ,stora clrag kommer till uttryck, men ilen räcker icke
till att mritta. att fylla en proletärisk etik i alla rless finaste fibrer
meil revolutionärt innehåll. Den räcker väI till att vederiägga den
b,orgerliga etiken i ,dess största allmänhet, att i motsättning till
denna skissera upp i allmänhet en ny proletärisk etik, men ilen
räcker inte tili att i cless finaste detaljer förstöra. ilen förra, ,och

jnte til1 att ur d,enna förstörelseprocess skapa element till uppbyg-
ganclet a\r en ny, aila livsyttringar omfattande, geno,mtrdngan,de
etik. Med ett orcl: hlotta tillvaron av motsättningen mellan bour-
geoisi och pr"oletariat, utan dess revolutionära uthiltlancle i mas-"-
stritler, clen räckte till for en soci,aldema'kratisk etik, men den räokte
lej till fijr en kommuni,stisk.

Och vidare: ,där klassmotsättningen m,ellan bourgeoisi och pro-
letariat i ilet r'äsentliga fr;rlrlev enclast farktum, ännu ej vart till

247
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kam'p, c1är va'r den -vtterligare flöljcien av detta fakturn' att clen irro-

Letäriska etiken forblev .n,lort icleologi, i rnotsätt'ing tiil den bor-

gerliga praktiken uppställd teori' att clen ej blev handling' t1' r'' s'

massornas (ej enskilias. leclares) hanclling' Den lörblev krar" för-

blev program. blev ej uppfyllelse' Splittringen mellan teori och

praktik 'blev kronisk, b1; {restäende' l)cn motsvaracle ibristen irå

revolutionåra masstricler för socialismen' Och ciå clenna brist virl

'historisktgrunclircloohclarlorlristoriskto{rånkornlig,blcr'denlll'
,det etislia områclet arrståelrtle från all uppfyllelse' Diirfor ttvecir-

lacle sig en socialclemokratisk etik' en proletiirisk etiii' som nöjt1e sig

*.a ^ti 
vara etik irå papperet. och clärftir blcv clen cljupa ,spiil,t-

ringen möj1ig. ,o- fu.", i nästan alla politisha revolution:ircrs' j

nästan alia poiitiska klassliampskämpirrs lir': sPlittringen me1la'

revolutioniir-politi-qk och borgerlig-persoirlig praxis' D31ua, splil-t-

ringmotsr'aranclecletfalrturn,attclenl;roletäriskalle'friel.sekampelr
förstbe{annsigiettstaclium,tlärc1enänrrukrrndeföraspårrästarr
enbart legala vägar, i ett stadi'um vari alltså'mot-qättningarna mcl-

lan proletärisk och b'orgerlig värld ännu ej koliicleraclc i hela sin

bredcl och sitt ,djup, i eti staditLm där clen revolutionära 'kampen iiri-

nu tiilat att man förcle clen enclast på politisk mark' c1är ilen iiun"r

ej revolutioneracle alla rle medkämpantles hela personliga liv i alla

cles-" formcr och .yttringar. llncler ,denna lleriotl var politikerr iiveu

i clen proletärisha ,ö"1-"tlt enclast politi-sk' endast el clel av livet'

IJen stoc'l .tanftir clet 
''ers.nliga 

livet' 'clen ge'orntriingcle-ej rietta'

;;;Jtr;.; i lrru.tiLet "o' foost politisk' irn'u icke r'ärlclsåskricl-

ling. Och 'c-len kuncle ej lara det' Forst cle stora revo]uti onära

plasstticlernasu..u,',o-.1,...i1anc1sf114'toclrförkl'aratlefågellri
revolutionensanhiingare,somförilrevfrånhanshem'\'arj'edelt1lo-
ritiskti re'olutionens-kämpe. jagade ho'om albetslös och *ta' brilc

ut på lanclsviigen mecl clen vita skräcken för ögoneu' som tr'ang rlelrn

soin stannat hemma att trots a1la härliirgoringels faror uppta fl-vli-

tingarna och med dem cleLa -qitt sista kliirlesplagg' sitt sista bröcl;

förstdennaaerakrrnclebiirjaupphäl-asplittririgerrmellandenpro.
1etäriskt-etiskateorieirocliprairtilren.förstd'errkun'rlemecl{:ö'ra
ett program*.t, ,uoii-.uranr1e 

-i 
hanclling, f iirst clen kunde ur sociai-

rlemolitatisk etiii utv eckla k ornrnlrni stisk'
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SMABORCAREN ocn REVOLUTIONEN
Av MAXIM CORKI

Livet består som bekan i herrarna,s kamp för att behåila
rirakten och slavarnas kamp för b,efrielse från denna makts ok.
Tempot i clen kampen blir ,allt snaibbare och sna.bibare i och mecl till-
våxten iiv folkmassornas känsla för ,den personliga värdigheten och
ileras meilvetande om sina enhetliga klassintressen.

Små,borgardiimet ville leva lugnt och bebagligt, utan uit uk-
tivt clelta i clenna kamp. De,ss älsklingsp,ositi,o,n var en fredlig tili-
varo i baktruppen på clen armö s'om var ,starkast. Det hjärtans
kra{tlösa småborga,rdömet böjer sig alltid {ör den brutala yttre
makteu lios sin regerilg, ,men om vi sett och ånnu krärr s€

- 
regeringen börjar ibli bräcklig, då blir smårb,organdömet i ståncl

ntt tigga eller t.',o.,m. slita ifrån denna,en del av väld.et över 1an-
c1et. varvicl clet stöder sig på fiolkets kraft och betjänar sig av cless
]riinder för att nå siira önskningars mål.

Småborgardömet har överkleta,t folket med eu grå, klibbig
hinna, men clet kan ej unclgå ,att märka, hur tunt clet{a lia1la la.qer
li.r. hur clärunder mot cletta småborgardöme fientliga instinkter sju-
cler', hur tlen klara, oförsonliga tanken .bOrjar flam,ma, söndelbrän-
nancle clen sekeigamla lögnen.. .

Småborgarna låter aIItjiimt genom en möjlighets vrångbild
lura sig att bevisa för. sig sjalv och hela väriden, att c1e ej ar be-
lastacle mc,c1 någon shulcl. Och c'le bevisar i långtråkiga, mer ,eller
minilre orilrika fraser. att det i iivet finns obetvingliga, ödesdigra
lagar. som ,skapats av Gud eiler av na,turen.eiler människorna ,själ-
r.a. att- i kraft av clessa lagar männi'skan kan inrätta sig bekvåmt en-
clast på rsin nästas nacke och att om alla arbetare viile äta koiletter
så skulle det bli brist på kalvar på jorden...

Motsättningarna mellan folhet oeh de d.etsamm,a behärskande
iil.sser'a är oförsonliga. Varje människa, som uppriktigt önskar
sa,nningens, frihetens och skönhetens triumf. måste. så vitt clet står
i henne,s makt. arbeta pel ,att dessa motsättningar geno,m en sna,bl;
och normal utveckling bringas till sin spets. t;r vid slutet av ilenn:r
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Drocess komrner alla, människ,or att lika tyclligt se hela brottsliE-
heten i vår hittillsvara.nile .samhällsord"ning och omöjiigheteu att
fortsri,tt'a att leva i clenna under cless nu före{intliga for.rner.

Vårt småborgarilöme hal allticl bemödat sig a,tt hejila kln.s-
m ntsättn-ingarna s nor'ma I a utverskli rt gsprocess.

När slitningen mellan livets fientliga krafterblir starkarc,
gömmer små,borgarna ängsligt sina huvuclen under någon försonan-
cle teoris vingar. Själv undvikande ett personligt clelta,gancle i kani-
pen bemödar sig små,b'org'ar,en a,tt kalla till 'sin sida en mer eller
mindre auktoritativ tredje person. som han anförtror omsorgen a.i,t

skydda hans småborgerliga intressen. Förr ,anvåncle han mycket
skichligt för sina syften Gu,d {ader, meu när Gucl fö/kviivts ev

kyrkan. vänc1e han sig till vetenskapen och {örsöktc att överal}t
finna bevis för nödvändigheten att majoriteten av mäuniskornn
underkastadc sig minoriteten. Ko'm ihåg, att varje gång rlet bildat
sig ett mölkt ,misstänkt rrnögel på vetenskapens klara. miiktiga tem-
pel, Lså är det 'småiborga.ren som 'meil sin fräcka smutsiga lran,c'l b*t-

rört sanningens helgeclom.

I)en ryska, litteraturen är full av lovsånger till ryska {olkets
tåla.mo'c1, men fotrket var {ör litteraturen alltjämt ba,ra en levandrl

moilell, efter vilken denna mecl mer eller minclre talang målaclr:

va-ckra, fti.rgmättade bilder tili tilllredsställandet av sin skapar-

drift och småborgarnas estetiska smak. Grundtonen i poesien otn

clen ryske bonden och hans 1iv ä'r t. o. m. hos betydancle författare
ofta och pir, ett,egenclomligt siitt mättad mecl en sorgsen lyriks si-

rap, men det är lindrigt sagt oanstän'cligt att rsucka lyrik då m;rn

med egna ögon ser människor ,sjunka ner i ,smuts och mörker. Och

alltic'l känrrer man i rle ryska fl;r[attarnas lörhål]ande lill sirra hjäl-
tar, musjikerna, (bönderna), något ,av cle förras nöje att se d.'rrr

så på ar,stånil, ,så rneka, goila och tåIiga. . .

Det är sant: rnan måste gi)ra klaftiga ansträngninga.r för att
lå den ryske musjiken att förlora tålam,od.et, men tsarens regering
har allticl lramgångsriki försökt sig !å iletta 

- 
clet bör man er-

känna 
-; 

och likväl har den präktiga spegel, sorn heter ryska lit-
teraturen, aldrig återgivit de korta utbrotten av vreale hos folket.
dess tycliiga tecken på dess striivan efter frihet. Nej, rnan skildra'cli:

rlen li1le ryske bonden som en hjiirtans beskecliig liten ,marienyckel-
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t)igra, 'så iilskväril, så helt reclob,ogen att licla, att mau verkiigen mir,-

ste {örvåna sig över, hur 'm'an huncl.e i haststai}en piska mecl knul-
piskan så,clana män, som egentligen var 'oskylciiga barn, sälja clem

el glro,s och i cletali som får. oeh överhuvu,c'l ta.get beha.ndla clem :ri

- omill . ..
Yår aristo iratiska litteratur har, meclvetet e11er omech'etet meu

allticl mec'[ hårdnacka,cl envis]iet skilclrat folket rrri folj'arirle 'sätt: tri-
ligt-likgiltig"t for sitt eget liv, allticl s},sselsatt mecl tanharna på

Gu'd och sin sjäI, fy1lt av en önskan om inre fricl. sinåborgerligt
misstro,get mot allt nytt, tiil äshgl :gocimocligt, rer.lo att fijrlåt:r. allt
och alla, är cle'tta folh 

- 
en plattnäst irlealist, som länge, 1äuge

iinnu skall vara i ståncl att unclerkasta sig al1a, -*om -"å önshar.

Småhorgardömet läste ,cle r.achra ;berätteiserna om clet milr1r
rysktr folliet, fröjclacle sig uppriktigt över cless beskeclliga trilamot'l

och gav det. bekvämt sittancle pii, cless r-vgg, de't smickrancle cpilt:-
tet: clet på Gricl bärancle folhet.

Reaktionens tunga grii moln svävacle ör'e,r lanclet, utsläckancle

lroppets ski'mrande stjärna; iiopplöshet ,och sorg trlrgk1. nerl ungc'['r-

men, ilen mtirka maktens bloclig:l häncler arbetacle snabbt vitlare pii

fångenshapens nät. I r:lenna ii)'stra tirl borcle samhiiliet's arirlliga le-

dare viint sig tili cless förnu{tiga och iilliga kralter neil fiiljanrler

orcl:

Folkets liattigclom och .okunnighet är liä1lorna till alla olyt-
korna, i vårt 1ir', ilet är clen tragecii inför vilken vi ej ftir foll,ii
pa,ssiva åskåclare, ty förr eller senare tvingas vi genom förhållån-
rlena,s rnaht att speia ledancle roller i tlonna, tragedi. Ir'ör stateir

åir vi tegel, varmecl clen b;gger rnural'eller torn till skyclcl f61 -ritt
forrliirvliga välclc. Staten lörsvagar oss i kan'rpen meclelst sin sjä.i-

lii,sa meka.nisrn. ,så att clen skiijer oss från folket. Lrgen fr;rnu{tig
människa han vara iugn så länge folket iir en slav elier ett I'ilt
rljrir. ty -- sla'n'en kommer att {å up,p ,rina ögon, hommer att be-

fria sig cich hri.mnas r.åldet och försummelserna. Lir,et han inlc
r',ara vackert så länge rrint oml<ring oss finn-* så m-vcliet tiggare.
Staten cliidar mirnniskorna f rjr att 1åta cljuret återulpstå i clem.

och när clen mecl den cljuriska maktens hjäl1r befastat sitt välcle be-

kärnpar clen seclan f örnuftet, som alltid iir {ientligt mot vålclei.

Iltt ianrl-q viil ligger i folkets frihet, enc'last och allcnast de-"s kra{1

21r
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iir istriircl a{t b,esegra statens mcjrka malit. Betänh clock, att clet

finns intet encla 1a.nd- cliir heclerns rnä.n, c1ät: förnuftets män varit så

ensammir som ho-" oss. I(ärnDa alltså för frihetens och rättfärdig-
iretens triumf, i clcnna l,rir.rrnll ligger skiinhet. \rrirt liv rnåiste vara
eir h,jiilte,c1iht."

"\rar tå1igl" satlc Dosto.jer-slii i sitt licl Pusjlrin-mottumcntets
avt,äckancle tili sa,nihället hållna tal.

"Fullkomna iligl" sarle 'Iolstoj, oclt lan tillacle:

"Försvara c-lig iche niecl r-åld mot clet oldal"
Det ligger i iles'sa precliknirigit'- lagot necltr;rckantle petversi

och skamligt, sorn kommer bra nära ett clakt liån. I)essa två väricls-

snillen levclc ju i ett lancl. c1är våldet ör'er märtnlskorna i sin r'ä1-

lustiga c;inism antagit ren1, {ijrbluffancle clirnensioner. Maktens 'av

,strafflosheten rusiga gocltyche hatle ftirvancllat hela lanc1et till en

mörk fiingeisehtila, tJär m'aktels lakejer, från guvernörcn till vakt-
lionstalleln. fräclit plunilracle och rnisshancllåc1e miliioner tlännislior
ocrh le1ite rnecl clem g'rJrrnN ,sorn katten mecl clen fångna råttan.

Och till cless ti1l rlöcleir 1ir.a1cla rniinnish'or sa,cle man:

"Fiirsr.a,r:r er iche not rlet ondal Yar: tåliga!"
Jag avser inte att hiir liritisera ,clessa stora' honrstnärers vetk.

jag rivslöjar enclast cleras småborgarkaraktär. Jag 'känner ingeu

större fiencle till livet än cle. De vili försona. plå.goanclen metl mar-
tyren och viil ursäihta sig ftir sina intirna relationer till cler:L förre
och sin liheiltighet ltir värlclens liclanclel. Dc liir 'mart;r1'e1nt 1:.-

larnocl. cie ör'ertalar clern att inte fiirsr,ara' sig mot r'ålilet, cle -qiiker

alitjiirnt bevi-" för omöjlighetet att göra om de besittancles fijrhål-
'lancle til1 clen egenclomslöse, cle lovar foiket belöning i hirnmel':n

fijr cless arbr:te och liclanclen och rnecla,n cle gemytligt betraktar cle,ss

outhärclligt bittra tillvaro på jorden. suger c1e ut dess frislia liraf-
ter som en blacl1us. IJen -.törsta delen al' clem tjänar o'meclelbart

r-rilclet, tlen min,ilre delen {ör det ptl omvägar: genom att irrecliha
trilamod, fijrsoning. förlåtelse, rättfärcligancle.. .

l)etta rir ett hrott-s1igt arirete. ciet håller tillba'ira processelts I'c-

.q'ell-ruur'lna u1,r'ec,hling. clen proces-s son rnåste ;befrria rnänskiigheten

från litirgenskapen lros fcjryillelserna: clet ri,r cle-qto rner brottsligt
sorn clet hiirrör ur pelsonliga bekr.ii'rniigletsrnotir.. S'niåborgaren

iil-qkar: att lia sir våning och sin sjiil gemJ.tligt irireclcla. När nllt i

själen iil nnstiincligt orclnat 
- 

då iir smirborgaren-s sjåil lugl. Han

är'inclividtial itet. clet iil Iiha'sälicrt scrn att tr-å gårtger tr,å iir ll).ra.
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(Jch rnan besjö'g i r.ackra, orcl rorkets tålam.ocr. .Det,ta t'ngt
viigancle exempel belJrse:r prl clet -qh:rrpaste rlen ,sanna karaktäreir
hos ryska litteratrirens {örhårla'cle litl folliet. H.la vå' littera-
tur ri. e. e'r'is liira, orl clet p.ssir,ä Iör:hrillanc,let till li'et, är en 

-passi'it'etens apologi. och det är helt naturligt. småborgarens 1it-
teratur han i'te 'ara annorlunda, i'1,e e*s när clen smååorgerliue
konsttriiren är 

- 
genial.

En av den små,horgelliga sjiilens cgenshaper åir rakejkryperiet,
cle' sia'iska tillbecljan av aurrtoriteten. r{a' 

'iigon .r, !'arrg i .tt
givmiit h'mör' "qkrinkt smir,borgalen siu 

'ppmärksa,mhets allmosa, sri,
.pphöjes han av denne till en .,r'g'c1, inför vilken han böjer ,.ig
so'm tiggaren infrir e' k'iimare. Tletta varar ilocli e'dast -qå långe
sorn avg*cle' står i h^rmoni rnctl cle småb,orgerlig,a forclringarna,
skulle han 

- 
r'iliret vtterst siiilan liä'cler'- bcirja m.tsäga,l".ru,

slites han ner från pieclest:rle'so,m.n c1öc1 hråka från ett tnk. .Irrst
av tlenna a'le'rlriing ii. clen småhorgerrige fiörfattaren rillti,cl mer el-
ler rninilre iakej rit sin läs:rre, cret rir j* dock så angenämt för män-
niskan att vara 

- 
n1,gutl.

Jag väntar. att avg''claclyr4rarna n' ko'rmer att häftigt tiu,-
ropa ,mig:

"\racl? Tolstoj? Dost,ojevski?,'

213

Err gång för l:irige serlan gar- rlen judiske
skoma en unclerb:rrt enkel och kiar lorrnel lrir
och sociala beteencle: "Om jag inte själv tånker
clå tiinha på mig? Men om jag bara tiinl<er lå

vise Hillel männi-
hennes indil'iiluella,
på mig, vem ,skulle
mig själr'. r,ad vore

hälften av r'lenna formei

det då för mening mecl mig?"
Småborgaren behjärtar giirr.ra föna

orrh han inte fatta clen senare.
net finns tvii arter a' inrlivicl'aritet: smiiborgarens och hjär-

{errs.

Deir för-"ta ställer "jaget,' i världsalltets meclelpunkt _ nå-
got siillsanit viclrigt. uppblåst och tiggaraktigt. x'öreställ er, hur
vac.kert rlet är: i r.iirlilsalltets medelpunht står en lite, fet rnan,rneil
en lite' kulmage, han älskar o,;tron, hvinno,r, vackra ,ilikter, ci-
garrer, musik: en människå, som likt en bottenliis säck slukar alla
livets fröjc1er. alttid omättlig. ailtic]. rä,cr,d. är han i stånrl att av
sin tanclvärk göra en vä,rjclshistorisk tiilclragelse, ocir honom, clen'e
para'sit, tillhi;r 

- 
alitsamma,nsl

Den a'ilre säger: "världen är i mig. r min sjär 
'lrpfattar 

jag
a,llt, )ivets hela fasa och tvivel. -qmärta ocli gläclje, hela brokighe_
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tel och hac,s av rJess skimrancle spel. Iiät'lden är 
- 

foiket. mäu-

niskan iir 
- 

er cell i min organis'm. Blir människan pryglad, sir

sr-niirtar det mig; blir hon förolämpacl. rur.'ar jag prl ltämncl. En
försoning ,mellau {örtr5'charen och deit förtryclite kan jag' intc gå

mecl på. Livet-q motsättningar måste fritt 1öpa linan ut, sii 'att ui'

rlera-,r inbördes slitningar" upp,står iien sanna friheten och clen likt
soleir. livgir,ande skönheten. Den i lögnen. i mörliret. i våldet, i bc-

ilriigeliet s.junkna r.ärlilens stora, ,omätliga liclande är 
- 

mitt per-

sonliga lidnnde. Jag är en männi-qha och c.lei finnts ingeuting utan-

för ,mig."

Denna r'ärldsåskåclning, förfinacl och utvechla'cl till en shril-
:het och ,ett cljup, som vi ej han förestälia oss, kom'mer sannoliht
ocliså att bli arbetarens världsåskåclning, clen riktige och eirde li-
vets hene, ty han arbel,ar på cless uppbyggande. Denna rär1cls-

åskådning har icke funnit något eko i 'den ryska litteraturen. l)en
rystrra lit{eraturen r.ar överhuvucl ej i ståncl att fostra hjaita'r, ty
den såg hjälteclömet enclaist i p,assir,-iteiten, och om clen också för-
söktc skildra en verksam mäuriska. 'så 'blev han t. o. rn. hos en så

vaclcer och llet1'danrle talang -*o'm Turgenjev en'clast blociiti-* ocll

rtåtf Eloi.

Försonarens roll iir en ti et).c1ig och sniåborgaren är en iure
tr-eclräl<ts eviga {ånge. Atlt vad rhan någonsiu tänht gömmer i sig

ofit;rsonliga oc,h'brutala motsägelser. S'mirbolgaren räck'er miiruri-
slian på en gtin.g en llaska brännvin .och en broschyr ,r* u'16s[6lens

skacllighct och tar från d"en ena varar såvtii som från clen andra eu

yis-* procent egen inkomst. Han talar om nöch'ändigheten att b;-gg:l

humanare fängeiser. Medan han uttalar sig för kvinnan,s fullstiin-
tliga jilmbördighet, vägrar han henne rösträtten av "realpo1i1iska."

skiil, d. r'. -*. {ör att snarast oc,h till varje pris iå en fa,st orclning -
lastän bans gemål snnno ikt inte mindre än Lan sjiilv liingtar ef-

ter oldninlielts seg'el och,en sjiiislig jiimvikt, Han ril l,elerlr'l att slutir,

llrijretel i sjna armar'. dock enr-'last -*om lagvigtl gemtil, för'att se-

dan efter behag kuntra r'åiclförn heune "inc'm laglighetens rånlar'-

ken". Som allir, parasiter har han en {örr.ånan-"värd anpassning-*-

förmåga. clet är b,ara sanningen lian alc'lrig anpassar -uig e{ter' Hal
har förmågan att blo1t se och fatta sanningens firkta. nren itlt
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sha,lta fakta åt ,c1et mänskliga stråivanclet till sanningen år holrorn

lirä,mmand e och obegripligt.

'Ila,nrs 1i11a, iångtråkiga, äregiriga, klibbiga, iav kryperi för

ua,kten förvridna. an/ eD oupphörlig törst efter lugn och välstånrl

förgiftade sjal rojer sig ibjärtast i tider av folkets uppror' då ha'n,

clen grå ibeskaftige girige småborgaren länge pen'dlar hit oclr dit
mellan iortryekets svarta representanter och ,frihetens röda käm-

p,ar och be,mödar sig att f,orta,st möjligt förstå, vem av de två som

kornmer ,:rtt segra. Var är den 'starkare, på var,s si'da han bör 'stålla
stg for a.tt fortare återställa ordningen i livet, skapa lugn i siu

egen sjiil ,och ry<rka tiil sig ett stycke mak't'?

Små-borgarens sjal är en Iiten tjock, av nötta' guldmynt fylld
börs, poesiens guld kan ilen up,pta {örst då det Iämnat ilen gouterade

hritikerns kröneri, kritikern som vaksamt.skrl'flfln1 småborga'rsjä-

ien för allt som kuncle störa, il'ess dötla jämvikt.

De männi'skort som talar och skriver o'm kiirleken till nästan,

har allticl varit mig särileles motbjudande ,såsom hycklare och lög-

nare 
- 

iag kånner livet ailt för r'äl {ör att kunna tr'o på clem'

Ja, ja, mina herrarl Ni måste ,ha m'odet att r'rara rättvisa' Allt
iir ju så klart, så begripligtl

När ni talar om 'härlek, då vili ni bara mecl era f'agra ord be-

clåra er nåsta, som gnisslar tänder av hunger och'rassri. Ni tro'r att,

om det lyckas er,att mecl kärler mjuka upp hjärtana på dem ni

förtn-yclit och gjort oncla, så skul}e ni ,också kunna {örsvaga 'd-eras

riittfärdiga hämd. Ni hycklar, när ni ka{lar människor, som gjo'rts

till slavar av ,er, för brötler, ni ljuger när ili pr,edikar kärlek fOr de

miinniskor, i vas hjä,rtan ni 'sjålv sått avunil, hat och vreile''

Ni är naturligtvis upp'riktiga, när ni predikar för er nästa": ä'I-

ska ,o,ss! Men b,akom 'dessa 'ord giimmer ni 'andra, 'sanningen mer

motsvarande o.rcl: uthärda tåIigt, utan att resa er' utan a;tt klaga'

clet tunga, av .osrs på era axiar lagda arbetets, törneilringens och

{attigdomens ok. Men ni liuger alla fräckt, när ni isäger till era

-qlavar: r'i äl,skar också er!

2r5
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,slava.r kan ma.n inte 
- 

älska. Man trian endast förakta eiler

l'rukta dem.

Och nu 1är ni slavarna kärlek av fruktel för dem'

Evangeliet? Dess sidor är för länge secl,an söndertunrmade aY

vålilsm,aktens ,smutsiga hän'der, men ni griper efter clem 'som 'efter'

ett skydd mot clen floc1 av rättfärclighet, som tack vare ert hyckleri

och era lögner hr;ijt $ig i så gr;'mma {ol"mer.

I era hjärtan finns ingen kärlek, 'de är fyllda av tre huncl'-a-

ögda paddor, som vaksamt skyclclar ert slumrancle lugn och 'er själs

jämvikt från livets grymma sanning och ska,Iardriften; i era hjär-

tan b,or tre cerberusar: girigheten, gemenheten, lögnen" '

Och ni känner ingen aktning fijr rnännirskan - 
hur skulle rri

också kunna akta en annan' d-å ni inte aktar - 
er själva?

Jag råttfårdigar icke den grymhe,t, som ni sjäh'a upphöjt tiil
en livets lag, jag säger enila,st, att i ett trand, där ni så länge givit
godtycket och våldet {ritt lopp, i iletta olyckliga lancl finns clet

b1and. er inga riittfårdiga, inga som ä'r r'årcla medlidan'de' "

Råils-Rysslantls vapen.

(Ur Småtrorg,aren och revolutionen, i dagarna utkommande i svensk
översåttning i serien Röd kultur, Fra.rns förlag.)

ffiffi
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STOCKHOLMSKA KOMMUNIS.TER UNDER
AV ALFR ED KÄMPE

IBOO.TAI-ET

I{iir rnan forska' i stockholnisk,a rrai'cler 1rån lg0O-i,arets ,förra
hiillt. varsnar rrär'r gansk:r, s'art, att cle' social,a frågan ailaredan
].r'egyrr'er intagn en ganska tlo,minera,ncle plats iuom 

'issa läger,
eh'ru m,an ii.n. pri rrestämma'clc rrLi,tl inom regering och riksdag

- för att inte t'a,la 'o,'r den sociara p,'erilitetenr to.å b,org: hovet.- 'iinnu var bzi,rle dör' och brind ft;r de ailt högljucldare- kra'en
''ertfrån. rn clel åtgärcler {or att upprysa arbetarna vidtogos av
fram'synta fri-ci'na,cle gansk,a ticligt, och följderna av cler.as rbemö-
clanclen blev cle' år 1845 up,rrkomna ,'Bilclningscirkel',,, 

vilk,en
sö'kte hos meillemmarna av "rha.ntverrks_ och fabr.iilsk1as,se1n6 yiicp*
och undErhåtla tråg och ,sinae för taniie- oc,h sedebirclande syssel-
sättningar 

- som 'det hetei- i statu,ter'a 
- samt ,att bringa rnecr-

lemmarna i föräcilancle ,beröring ej bloit rne,cr varancrr,a, utlan även
med pers'oner ur .'clra sa'mliiirlsr<rasser". stiftare vor,o dåvara'cle
skrädclargesällerna. se,crermera mästarna o. Re'h'rt och s. Träd-
gårc1 samt mecl d:r J. Elrvin, virrka verklige'lyckacies fånga in-
trie'set ho,s allmänrheten g.enom de uniler några år rivligt båsokta
sönclagsunclerhållningarna i De ra croix' ,salong vid Brinkebergs-torg' sär:skilt kan antecknas, att över,kra.r.,r .ru. synneriige'
fientligt stämcl m.t friretaget och s,ökte ge'om b,egabberi rörstöra
tlet.

l)et'ble' emellerticl snart kla,rt för cirkel*s mer,a railihala med_
lem'mar, framför allt gen,om clen från L'nc1 till stockh,olm c;ver-
flyttade st.*ilente' Fre.drik rheo,dor Borg, se,crermera mest känd
s,om tidningsman i Helsing,borg, att ,cl,ensarmrna ick,e tiilfredsstäl,lde
arbetarna,s behor'. Där{c;r begynte man s}iana. efter någo.t annat
rneclel. Nu liade rnan rikväI rärt kän'a sia,mmanslutiringens ,stora:bebra[g]sg, oc,h av rlen'a anre,crning s,tiftades den 1? {ebruari 1g50i iruvuclsta'den en arbeta*eföt"etting -_ ioke a.tt förväxla ,m,ed den
ännu levande med ;-q,armrma namn -- ,,för att till vinnancle av en
ft;rbattring i arbetarkrassens samhäireriga slalrning ocrr r.iirkor,
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mecl alla lagliga m,eciel söka förskaffa. iiven clenna kiass rätt till
delaktighet i lagstifflingen". I)et var, solr man ser, 'ett pr.ojekt
till att söka fiirvärrra örlia.de rm,eclbol'gar.erättig'heter 

- 
varken m€r

ellel minrlre.
I)en uilge Borg var ,clen 1ed.anc1e kralten i verksamheten, som

skul'le be,stå uti undervisande fö,re,clrag ,eller föreläsninga,r ,och

cliskussioner. Redan i clecem;ber 1849 utrom clen huvudsakligen
av Borg' r'e,digeraile tiilningen "Refo1',m". som, efter åtskitliga, för-
änilringar, på våren 1850 tillkannagav sig va'ra "tidning för Ar,
tretareföreningen" och vars förnämsta uppgi{t angia\rs 'av rrn,ottot:
"V'a'å är penningen? -_ Allt. Va,cl bör clen bliva? 

- 
fntet. Vatl

är 'arbetet? Intet. \racl ,bör det blir.a? Allt." Den upplrörcle efter.
ett trettiota'l nu'mmer.

Men ,onl ti,dningens a.g'itatoriska \.erk,samhet var a,y rn,inclrc

'betydelse, vor.o ,cle föreilrag, ,son Bcrrg ocili andra, r:lrörnrnare höllo
i Arbetaieföreningens lokal vicl Iiiara Söilra K-r'rh,ogata eller i

clet niirbelä,gna f. cl. Kris,teinska [ruset, på vars ,tomt hotell Con-
tinental numera är 'placerat, så mycrhet ,mera beaktade, iike så

litet rafflan,cle som de ,o,fta voro. Sålunda. ,höl1s här den 1? ma.rs

1850 ,föreningens allmänna rsanrmankomst, r'arvicl föreslogs err

ad,r'ess till arbetarna i lanrl,sofien 
- 'som clen 24:de ibifolls. Påsk-

dagen uppläste,s en Levn,ailrsteckning ör'er Barbös ,och han,s politiska,
ver-ksamhet, nafurligtvis,mecl clen bekante k,nmmunisten a,ntikva-
riatb'okhandlanilen Per Gotrek i talarestolen; och 'clen 12 rmaj ht;,lt,s

en'större festlighet uti f. d. I{irsteinska huset, 
.bevistad 

ar' 300
pers,on,er, "även fruntim'mer", ,såsom sär.skilt ,a.nmärkes i referat.gt.
?i1lställningen ö,ppnzrdes av'or,clföranclen destillatorn eller "ar.-
raksraffinaclören, a.nisette- och curacaolikörtiilverkaren" Miohael-
son. varefter Borg ,och Götreli m. fl. hölIo föreclrag. Den för:re,
s'om talte över nå,g,ot socialt-religiöst pr.oble,m, ölev se'derm,era ål.alac1

för mi,s,sfirmelse mot Gutl 
- 

ån<Iagaren yrkarle clöcl,s,straff 
- 

melr
fri'kån'cles 1852 av Svea liovrätt, ehuru ,han b'åcle ,haclc sta,clsliskal
De Ber,s cch en klic,li ursinniga ortoiloxa, ,hristna mot si,g. Gt;trek
rneridelacle vicl samma tillfälle en förhiaring rir-er Matte'us sex-
toncle kapitel, s'cm liandlar om tet,kenbeg,riran'de farisder ,och .*adu-
ceer, och sökte vi'sa. att kristendo,rnen i sitt ursipr.'ungliga ,sihick

icke hade varit annat än ,c1en rena k'o'm;munismen. Man hirde, sacle
'han, enil,ast givit ett n;.tt namn ut er gamm,al ,sak. I början a.,,

juni invaldes Götrek järmte ett ,par andr,a, Sehlsteclt och Lolsteclt

- 
2ivg1 .cle ih,o'mmuni,ster efter va,cl clet r-ill s)'uar 

- 
i str-relsen.
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och cLirefter liok t)'cliige' clen'a riktning ganska mycket att säga
tiil 'om' Man rstocl i lorbincrerse 'mecl clen no,rske komrm,unisten
Markus Tirrane, från vilken ,clen 3:dje no,vember up;piästes ett brev.
'däri iha,' omta'lar" att ha' på resa till stockholm för att gästa för_
eningen blivit nekactr 'pas,s i Karlstad och ,clär.för m,åst å1erväntl.a.
Han lämnar i forts'ättningeu fc;lja'de i'tressanta upplysir-ingar:

"unde.mi' resa i \rärmrand. sökte jag naturligtvis {å roda
på sinnesstäm'irrge' och att inråta mig' i samtal mecl åtskilligt
f'olk. Därigeno'm knm jag tiil den erfaren'het, att i värmla,nd e,i
finnes någon p.olitisk anda. Det bör vara av ,största vikt a"tt stoch-
lnolm's fö'reni'g uppo,ffrar så my.ket *om ,mö1'rigt ,för att bek,orsta
män till at*, resa omkring d tantåi,strirtterna, fiw qbt udeka anixatt
hos folltet. r stället för frihetsanda. ,broclerlighetsan,d,a. märktejag en annan ,air'cla, nrämligen en ,förn).else :iv lati,onalhatet emot
nor'nännen. Överallt'sac1'e allm,ogen rsin,s emeI,a.n: N,orrba,gga,rna,
vilja göra Lrplror m,ot Sverge och förjaga krungen, ,men vi skall ta
mej tusan tukta dem. Det var ,med v'erklig 4i,edröverse jag märkte
ett så'da.nt ,tänkersiätt-;liland svensha allm,ogen, a:llralhalsi iu, dt, vi
här i r'åra föreningar söka. a,tt ingjuta rrärlek ti[ brödrafo],ket
och gör'a allmänt begripligi att det n,orska och svenska f,o,rket böra
stå 'och falla ,merl varan'dra snm ilrröder. Men jag iförstår vä1, rrar_
ifrån 'dess,a satans tankar k,omma, naturri.gtui,s från ad,el ock prcis-
terslt,lt. Dessa. äro nä.mligen räd,da för, att s',enska folket skallfå ett anri'at begrep,D 'om ,de noriska *örel,serna, och crärför skora
rrat''rligtvi's våra stråvanilen b,erjuga,s. vidare är den sr,.en,ska
adeln rädd för att här. i Nor,ge ver,kli,gen sk,al1 utbryta ,ett uppror,
oc'h det är clårför gott att c]e' sr-enska alrmogen är uppretal e,m,ot
cis)s; det blir då så, mycket l,ättare att underkr'va, ,orss. Ni, alla
'me'dlemmar av stocklio,hns ar:lretareförening ,och emis*arier för en
'förening! Jag åla,gger ei' i frihete's, likhetens o*h 4rro,irerrighete,ns
na'mn att göra, allt möjligt fc;r att tilbakavisa .le'sa fla,rska rne-
uingar bianil svenska allmogen. F,örkiaren fii.dem vad ,c1,e norska

_rörelserna 
Let;t61n, 'och att norclens foLk nu ,mera än någonsin böra

betrakta vara''clra som brö,iler. Låt dem veta a.rlt, ,att vi vi,cl vårt
centr'alrnöte en.t,ärmm,igt be.srutarle att bekosta ntrin i.n i, suerge, ftn.att diir stifta förewingar, ,ocrt att enila.st ibri-rt på penni'gar" hinci-
raile os,s 'därifrån."

Men inför dyiika ,medclela,nden beg;ri1f" ,clei. gamla samhället_s
väktare i {öreningen .att draga örone' åt sig. N,u k,om det tiil pa-
lalsrpr-oluliorr. uclL rrrrrler .de'isen: "a1i .n, i"k* .rttan urskiljnirrg
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ville uppregia eller efterhårma vissa grunclsatser ,och åsikter., som
ubpu,ffats,såsom socialistiska grunrl,satser, lnen ingaluncia,kunile
urerl'crka lill err .ann social rrl r eckling". valries on -or" borger.-
iigt rsinnacl rstyrel,se. G,ö'tre{r .ocli clennes vänr.er fingo träcla till-
baka och höl1o '11ådaDefter sina ko,mmunistiska aftonunderhåilnin-
gar i ilen först'ämndos ,blygsamma bostacl 'icl Jär'torget. Där
sa,mlacles en ticl på värlclen titskilliga personligheter, s,orn seclermera
spelat en betydande roll'i svenskt samhäirsliv ocrr p,olitik. Gotre.<
själ' var vicl clenna ticl err av cle m,es1, ikrinila typerna på stock-
h'olms gator, framåtlutad. rnen lir'lig, ocli ila,de arlticl med stark
iart '{ramåt. }ran 'ar, som ('lae'r Lu'r'lin anmärker, stäncligt in.
svept i ern 'slängka,ppa av blått kliicle rned liten krage, r,ilket plagg
redan på den ti'den börjacle ko,mma ur br'k, me' troget och ärliEt
tjänade (iotreh i årtionden.

sjalva .nrtigheten personifiera,cl. k''cle rran springzr staclen
runt för att göra någou meclmänriska en tjänst. Men han för_
mådile säl]an ,mycket, stacle' r.ar stoL och Götre[<,s för'ii,rvsk,ä1lor
räckte irke till. ohuru ailticl;rtterst spar"ra'r levcle ha' så gott s,orn
stänriigt på nöcltillstånrlets gräns.

Ha..r'ar {ö,clcl 1?99 i Linköpi'g,'hacle st*rlerat i Llppsaia,och
irallades magister. Många h,öllo lionom .för galen, me' i gr"uncl ocir
Lrotte* var han hl,okare än .1e flesta, ehur' han.iiblanil uppträdde
litet ege'domligt. Det var han. s,o'm ibes,ökte clen för "majest"äts-
brott" clöclsdö'mde an,åers Linileberg i fängels,et ,niecl foljancle vii]-
menla uppmaning:

- 
Låt tle,m ta ert huvu,c1, Jrerr kapteu. D,et gör så gott.

tiötrek hacle ,har{t antikvari-qk'boikha.ncl,el 1ångt ,före ,hår ,be-
skrivn. ticlpunkt på flera o,iikn. platser i stacler:r, men efrter en kor-
tare 

'tflykt till Eskilstuna .hamn,adle hans "bok,hökeri" fr;rst i
a'spelinska huset vid Brudke.b,ergstorg och crärefter i rrångs,Lrn,J
samt 1äugsta tide' vicl ldya Kungsholms,brogatan, ilär han hacle
lånbib,liotek ,och ett "skillingslotteri. var,s hogsta vinst gick äncla
till åtta r"iks,da.ler riksgäld. s,o,m 

'tbetalte-c 
i recla penga', men ock-

så k,unde erhållas i gamla böcker 
- '<rh 

clet senare t5.chte Giitrek
mest 'om". som biträcle rhacle ha' blanrl anclra ska,rcleu Ferdinancl
Ilolmström.

De' originelle antikvarien oc.h 'kom,munis,ten rmåste tilrgripa,
ailehanda förvär'shäil,or för att kun'a existera. såluncla lämnaile
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han .nclervisni'g i sprti'k, s'a,böskrift ,ocrr bokriårleri. r ett met,clelantle i Nor,clisk- Familje:bok upplJrgsg, att G. på s,jiilr.ständig:rforshningar grunclat ett stenograii*kt ,y.t*, ,s,om särskilt vid uni_versitetet i uppsala van' åtskitig spriäning. Det rär är.en ha läm_pats rpi. norskan cnh a,irr,änts vicl Stortinget. Men rlessutom g;r, i u'
't "ord'L'ok 'för 's'enska språhet", "Han-dborr i skur,crfo"crriri,gsmår,,,
"sktigget, 'ciess iristo'ria' lråri ärsta ti.l tirl 

'uvarande ti,cl,,, ,,Förcrär.-
vets brecla r'äg'. Itrn sann historia, passe'a,cl i'.Ä;;;;ri_-1888,,.
"I{u,slig. 1;'sl1,a. En läiheb,o,h", ,,fnga iiksiiug.rrao _.r,,. ,,Sui,it"Äi_
mrns religionslära"'ocir "f-rra,mticle's religi,; "ru;;r"a ll,'suintsimon" m' fl' själv r"art rran icke rik på cres,sa sysselsåttningar,
säger Irunclin. D,et var tvärt,om bek;rmmglsnmt nog f,cir hononr ochhustrun många gånger. ejiuru ul,r.äglar att skaffa jnhomster på är-ligt i.is iciie -qky,clcles.

I{an fc;rlariligacre_,blan.ksnrörja och tog bok'anclrlsbiträrret,s\1lilen Holmstrri'm, secrermera pristerönacl a' Svenska arr,acl,qmicn.till hjäip ,sår'äl virl tilrverJining. ,s'm försärj'ing. Derssutom sk,af_facle han 'ett lositiv mecl tittsk-åp för att härmed göra inkom,s.ter."Götrek gick r,isserligen icke sjaiv omkring mecl -*kåpet,, uppl;,ss1
rl)'-qs citer"ade ,författare, "men ,ir,a,n iej,cle en karl, rso' meal delnaförlustelseandel stalldes på DjurgårilrrLättnn, 

'ncler 
,rlet Gi;trek hri'sig i granskapet {ör att i;verr.rli, ,ln trn sty'rar och bankovitt'ar.

som infltjto. fnkom_qte1 ,Jrler. 4ock icrk,e stor.,,
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- Titfa upp till oss i
ar- sina bekanfa, för vilken
vänner. -s,om kom,ma till oss
samhäIlets framticl.

221\

afton. brukacle Götrek uppmana någon
han hade f,ö.rtroen,de. Det iir några

en gång i l.eehan för att överlägga om

Han bocltle tre trap,por'pp i ett av cle mincrre arseniiga hursenr id Jirrrtorgef. tlet"samnr_a sum liir hr hr-st derr r' Bcrimn,,Ln"lrng-
'a 'krogen "611rpin". H.set ,.a,cl,e e' ingå'g f"i_-i"rg.t^'ä"n .,arllan från baksida,n åt Prästgatsrbacken, iLrå,cla lika ,mörika o.chsrnutsiga. Men tre trappor Lljll var ljust ocir glatt, I,örnöjsamt ,ochhiärtligt i c1e två sniå, torftig* och gÅm,a1_ociigt, _uo *rr*ft *lt11cl,ordningssi'ne mijLlerarre r'rmmet. crär ,mak.r'a Gotrek hadesr il. il()m

_ 
"I[a.n ]rom så.i,ys1 o"O beskeclligt,'är man s,Lulle sa,mlas ho_.makarnil G,ötre'h fi;r atf s1ial.ra orn semhiiliel,,,, shriver Lundin."Merr nran smög sig ingalurila c1it. Där f*nnos inga oerem,onier, in-tet hemlighet'sfullt. och ,örre, ,höi1s ai'c1rig stenear. Hela v,ärl,en
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var \,älkommen, ,och Gotrek önskacle att poli'sen skulle intinna sig,

på det han måtte värva alla p'oliskonstaplar till ko'mmunister. Men
ingen p'olis visa'ile sig."

I)et var båcle nö'clen och anlagen, som tvingacle Götrek at,t re-

fleirtera över håvornas orättvisa fördelning. Sarnhallet rra.r felkot-
struerat. Därfc;r måste man fullst,tindig't omlägga clet från grun-
den. Han iäste rnycket, känc1e ingåeircle Saint Simoras '1äror, såsonl

vi retlan sett a'v förteckningen över hans skrifter, men b)ttte 'seder-
flrera om kärlok: rlr \rar X'ouriers fa,lanstiir liäpdräst en ticl, onh

clärefter Ca,bets Voyage en, lca,rde. l)iir staunadc han. Den il<a,riska

kom'munisrnen,{,aireföll honom rnest praktisk.

- 
r\'u ska vi göra om samhället, br"ukacle han ,siiga. Det går

jnte mecl ens kanske, men o,1n man alclrig i,rörjal. kommer man hel-

ler alilrig tili slutet.

De lllesta i Götre'ks sam'funil vor'o a.rltetar'e) som genom vistelse
i Paris lärt känna de {<o'mmunistisk.r, lårorna, och 'deras 'ka,mrater,
alla un,ga och iutelligenta. Den insiktsfullaste, s,iiger Lunclin, som

.s.jäh' varit närvarancle, var en iiten {in sliräcldaregesäll, kåncl för
stor shic,liiighet i sitt ]rrke, i vilket han fuiikornuat ;sig uncler flera
ii,rs vistelse i Paris. Lle övriga voro ett par Lstudenter, några. unga

män i velkerr, blancl vil,ka särskilt må nännas Frans Widstran'd,
tjii,nste'man i Rihets stånclers banh. o. 

's. 
r'. Den.^ settate v,ar clen fri-

m,odigast'e. i åsikter: mest framskriclne av hela sällskapet. Han

s,tack alcirig under ,stol mecl .sitt föral<t föi- ,let gamla samhället
och 'sin å,stunclan att görn rent iius. I banken hade hau ,otr,ivelak-

tigt, cn gorl frarntitl, men trivtles iche i Euro'trit. utan ör'erflyttade
till Lr. S. A.. drir han förstörtJe -sin förmögenhct lå kommunistiska
experiment oc.h kom till cien mycket riktiga up'p'fattningen att hela

r.let. amerikanska samhaillet icke vore anuat iin en sa,miing skojare.

I "En ga;mmal Stocrholmares mjnnen" (Hugo Gebers förlag
1904) ger förut årberopar'le författare, Claes Lundin. irå egna iakt-
tageiser ftrljande i strrrrmanclrag åtrergivna siliilrlring av ett kommu-
ni,stis,ht r'äclielse,möte Jros clen ga,mle antikr,arietr:

"Yiilkomna, liiira vänner! Ha vi någon Poystr'Iai,re i clag? Det
var Giitreks vaniiga, h,ii;lsning ti}1 brii'ilerna. Han var naturlig'ivis

-.ållskapets or.clförancle, riittare -sagt clen iiklste i familjen, ty något

leglerat siillskap val clct iche. enclast eu r.änkret-q.

Err av "sekten" rlrog' fram. senaste nurnlet ar- Le Poytul.etire,
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ca'b-et utgivna vecvkcbra'clet, organ {ör cre' freciliga kom,rnu-ll'sr''eD' ooir någon i {ranska språ*et kunnig ,;,rnrrutt*-io'ehållet,vilket allticr ga' anreclning' t'' 

"*as;"ingar och ,betra.ktelser. Manpratade ok.'stat '''rn soliclarit.t, ui,rrltutu förcle1ning, ergend,om,s,ge-

i:T::.;f 
-räi, 

i.:.* 
såcta't. skiljakti ga me,iingar 

-r,;.kä_o,1.,*t

clryftan,cle ;-*,-;ä.Jare 
en glomensam uirpibyggelsestuncl iin en

-.- \ri äro ajlcleles som ile först:r kristna för.samlingarna. bru_krude Götrek säga. Ko,m,munism.r, i, ,rrr*, ,anna.t ,än kristendrmeni ,clennes rena och från clogmer n"*.?r" innehåll.
l)etta vann 

'ifall 
a' arla. rnecl u'crantag av b,a,nktjär,steman-neu' vilken fö.klaracle -sig vara hristentl,omen* *ot.terrarr".' n**,cl.msgemenskap gillacle hu" aa'r*ro"t, ehuru förmögen. ,blott marr

;}il;i*- 
alilcrr liinge mert der kommunistj,ska sämtreilets upp-

" "tr'örst ocrr fri'mst måste pe'ni'gen ,avskar'ras", ,rrette ,cret brandcle iivriga. "f clot nya sa,mhället ,behör
f ö,dari," iiirkruru,i" Gotrek 

""r, .,nor;J";fi ;l-3rä:'il.T ;'r-_i;vatten' Han var sträng nykterhetsvii.ri ocrr ivrig anhängale a,v r.irt-te' il-rride tilr in- rch 
'tvärte*,bmk. 

;;rr.n*n 
avlöna,s rne,d cren 1ör-därvliga penningen." f,ortfo' t ur, ärrni.r, ,,men 

'ar 
,och en kånnersig 's'oliiiaris4rt förhuncren att arrigt ,r"rr- rr.;"r.ug.t arbeta för clet ge-m,ensarnmas ,b,:i,sta.,' Han skilclra,de vidare, h*r alla i ,t"i rr,ru ,unr_hället s'hulle bo i {rekvåima, praktiskt 

'tstyr.cra och 
'ryc,rret härso-samma Loslirlor.."

Men me'cl p'o'r'agandan 
'tåt gick 'clet icke 

'ort. 
Människor'a iclåtideirs stockhoim iha,cle ic.ke .roi" ror urrnat än representationsre_form,en. [,]c;tr,ek sijkte,omviincia Hierta till kommunismen, ,,me:t 

ha,nvilk: icke o,ffra. en encla fattig rniilion rre.ot*rr,,_ och clet alsågfli;tr.r k \ rr.ir r{anrku lunrl,ct.

Niir [ii;trek eri g[ng rrreY ulp,ka]lad tilr p,olisen för att hanmi-s'sf1in11.r b,eclrir,.a, t.r.oni.ti.k nr"n.*^ra" _ clet var me,cl anierl_rring av ,rie s. k. marsorolighgfslrn_ .å,tt" t orr o,mväncla själva po_li'smäs1a'e'' Denne satt lä'ge .to-, rn.n crå Götrek gjorde ett ii-tet uplehiill i bevi,sför.i,rgo,i. ,;"rr;;.";;" på och bacl a,gitatorn'iclraga för fan i r,åicl,'.

- r)e iir.i''sqrritt gal', 1 skrek poiismii,staren. ne hör ti, Iran-r-iken och inte till Långholmen.
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- 
Han kande sig gnipen, triumferacle Götrek, fritt ar''tirgande

mecl 'sina samtidigt inknila'c1e lärjungar.
Så småningom svalnade nitet. De ivrigaste hacle tr-ungits tiil

arrclra platser ,oc;h de återståencle tappacle'-s :['ort und'an för trnilan'

samd<vämen ihos Götrei b'esöhtes av allt färue.och ,f,rirre ,och ,slutli-

gen upphrirde c1e allcleles.

Ännu e,tt par år syntes facler Götretr i sin -"långkappa ila'över
Stockho'lms giator, men seilan hustrurr. även hon föi'fai:tarinna i
praktiska hushållssaker, clött 1856, f1-vttacle han efter någ'ra år til1
Karlskrona, cliir ,han avlecl 18?6. Hal rnan gott s'pårsint1e, k'au ntan

ii K. Bibliotehet påtråffa åiskilliga litterära protlrtkter av Götrehs

haucl är'en fråu clen sena e perioclen.

Längre fram på århundra,clet bestjktes Stockholm av utlänrlska

anarkister, blancl anclra av Mi'ka.el Bakunin 1863' Han var gäst

h,o,s August Blanche ,och r'äckte inom litterära kretsar gauska stor

upp,märt<samhet. Arb'etalla s)ines han ic ie Då rninsta sätt haft [le-

röring mecl. När B. invitera.cleis till och ibesökte 'en fest i \rästerås,

lu.ilsarle's ltarr av Jo,han NyLIorn so'm {ri}leletrs missioniir:

"Välkommen till os,s 'och vår fätlernejord,
ilu. romarande, som friheten,s ord,

en flammancle säil. kring 'clig 'sårl
Vi älska dig a1la, t-v c1u ä'r oss dYr,

i:i-- ff"., äfi1" Tl ;.l,ä""-*iJl', 
* "'*o''

MeD iir,en stochh'olmarna firacle horrorn rrreil en ba"kett' r'å

Feirix, c1är marl såg ämbetsmän. präster och militärer, diktare"

konstnärer och n'iodlemmar av riksclagen. Hjerta .*att till höger crm

Bakunin vicl borclet. Heclersplatsen ti11 r,iinster innehade's av Blan-

che. Stärmningen Yar up,prörcl, clä,r{iir att . regeringen tro'clcles ha

vjssa funcleringar lå att utvjsa ,clen ryslie ,giisten.

Ilet påstods av imalicen, att Bahunin 'iohe 1är ha m'otsvar'a't de

li'berala högcljurens förr'äntningar i fråga om umg'ängesvana' TTa'l

bruka,cle uppträ,cla, litet godtyckligt ibland ocih det alsågs opassantie.

B. reste emellertirl inom triort ur 1anclel;.
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NACOT OM INDUSTRINS SOCIALI-
SERINC Au j. LUMIVUoKKC

Vid uppbygganclet av det socialistiska sa,mhäliet kommer clen

verkliga produktionen att ordnas på helt anclra, gruniler än vacl

som \rar faliet under kap,italismens tid. Kapitalisterna utvecklade
industrin med end.ast kapitalisternas ,och den kapitalistiska klas-
sens intressen för ögonen. Som grund för deu socialistiska pro-

cluktionen kommer dä.remot att läggas hela den arbetande klassens

'behov och ford"ringar. Därför kommer man vid organiseringen a,v

framticlens industri att lägga huvudvikten vid det som befor:ilrar
ailas förclelar, såsom kommunihationer: järnvägar, fartyg, vatten-
viigar, råämnen. ,drivkrafter, de farcliga proilukternas transport och

fördelning bland trr,onsumenterna m. fl. clyiika industrier och före-
tag, r'ilka befrämjar arbetarnas välbefinnande.

IJnder arbetardiktaturens första tid ar clet naturligtvis ingeu
möjlighet att fästa uppmärksamheten på industrin,s längre bort Jre-

kigna mål, utan man måste i första hand tänka på meclel, mecl

vilkra mau bäst kan sätta de av kapitalismen skapa,cle industri-
inrättningarna i gång. Det iblir en senare ticls fråga att med na-

tionalekonmiska svnpunkter för ögonen skapa och utveckla en in-
clustri, som motsvarar socialismens {ordringar.

Meu strax, vid första tillfälle, rbör arbetarna skrida till att
systematisera och centralis.era clen industriell'a produktionen oc.lr

rless leclning. Iltan cletta är det omöjligt att avgöra frågorna väI.
I cletta avseend.e bör vi ta lär'dom av kapitalisterna. Ty kriget,
tlen järnhårda nödväniligheten, tvingade kap'italisterna i skilda
läncler att mobilisera industrin och då borjade man reglera prisen
sa,mt bilda verk för att förbereda, för,dela och hontrollera produk-
tionen. Det kom en tid, då staten forsåg {abrikerna meil råämnen
och briinsle samt gav åt dem beställningar, övervakade arbetets
utföranile och förd.elacle prod.ukterna bland konsumenterna.

Men om den kapitalistiska staten under kriget var tvungen
att energiskt blan,ila sig i nationalekonomiska angelägeheter ocli
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bilda inrättningar, vilka haile bort ordna produktionen 
- 

sä,senL

Jastrsjembski säger 
- 

enligt knigets och kapitalismens föralelar,
cle intressen för vilka kriget förtles,,så bör uniler re'n'olutionen,
uniler clen sociala revolutionens tid, c1å ilen kapitalistiska ,staten

har störtats och makten övergått trill proletariatet, stads- och lant-
proletariatets stat ej nöja sig med att blott blanda sig i de natio-
nal,ekonomiska angelägenheterna 

- den måste helt ta hand, onr

folkhushållningens leilning. Detta är grunduppgiften för arbetar-
regeringen, ,clen enda uppgi{t som gör ilen existensberättigad elter
ilet kapitalismen slutligen är besegracl och deii kapitalistiska klas;.

sen uppgått i det arbetande folket. For att lösa ,denna uppgi{t
och för att rätt ibruka ,clen mänskliga euergin samt för att förstå.n-
cligt tillfreCsstäIla ilet personliga behovet bör ett Follilruskållnings-
rdd bildas i stället för de gamla inrättningarna för produktionens
reglering. Sålunda kommer det under revolutionst'iden bildade
FolkhushåIlningsrådets verksamhet att omfatta icke allenast pro-
,duktionens orilnanile i- detalj, utan även folkhushållningen i iless

helhet, börjande mecl orilnandet av ilet enklaste människoarbetet
och s'lutande meil rent vetenskapliga inrättningar, clär männisho-
hjärnan tänker ut nya former for det mänskliga livet.

Produk{ionens socialisering.

Början är alltid svår, säges clet. Så även här. Då inclustrin
och dess leclancle organ i alla avseenden bilclats blott mecl aktgi-
vanile på kapitalismens förclelar 

- 
med glömska av helhetens

fordringar -- och då, när revolutionen bryter ut, ile förra funk-
tionärerna i dessa ,organ, åtminstone cle högre, kommer att vägla
att fullgöra sina åligganden, 'ilå uppstår frågan: hur ska arbetar-
na med egna krafter få detta ganska krävancle mashineri i gångi'
l)et är ingalunda en enkel sak. Om man blott kuncle ibegagna det
gamla maskineriet, då kunile frågan lösas mycket lättare. Men c1å

det nya systemet är byegt för helt anclra änilamåI, kan det icke
ens uniler c1e hästa förhållanden löna sig att ibygga på clät gamla.
Det kuncle blott trassla i 'hop saken i stä1let for ait lösa clen. Ty
i motsats till kapitalisterna, vilka utvecklacle sitt system till för-
mån för en {åtalig exploatörklass, kommer behov och fordr,ingar.
Av kapitalismens bästa organisationer och metoder kan vi nog ta
lärclom och tillämpa tlem för arbetarnas ånclamåI, men själva sys-



1l)2() 227

Augclica llalahanor-a på viig till ,'littcnrlurtåget". bestiirnt för Turkestan.

temet bör omordnas frirn grunrlen i överensstiimmelsc mecl cle re-
volutionära arbetarnas fordringar.

När revolutionen inträffa1, korrmer en ticl, clå faibrikernas
l'örra ägurc hindras oller rrjgrrr all, fnllsiillr dri lten. Bårla rnöj-
ligheterna framträiler, ar]11als vorc, rlet ej revolution. I)ärav flöl-
jer. att clet inträffar åivcn cil vis-q stagnationsperiocl. -qom riicker
till clsss rie revolutioniira, arbetarna hinner orclna produhtionen
å.nyo, på ett siitt som motsvar:rr clet revolutiouiira proletariatets
krar..

Det faller av sig sjalvt, att mnn i riylika angelägenheter iche
på lörhanil kan sliapa en .sådan organisation, om vili<en man kan
säga. att ilen som sådan även lämpar sig 'i pra,ktiken. I)et kan
enilast praktiken liira oss. Och ri lair oss {örst efter många {ör-
-sök och misslag. Men clet hinclrar ilock ej, att vi nu söker sättd,
nss in i frågan. Yi kan, genom ntt liira liiinna frågan från olil<a
siclor, uppdraga vissa grundlinjer, vilka l<a,n vara oss till stor
lijalp rLl vi i praktiken sha ordna ilen. I sjaiva verket är frågan
om ordnairrlet ar- in,ilustrin uncler iubetarnas revolution. efter det
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;ltorgarna blivit slagla. i ö!.pen strid och reclan vicl tlenn:r tic1, en

firåga a,r' nllr:a stö'r'sta r.ikt. Därför ibör vicl ,clen fiisa,s nöclig upp-

märksamht't.

Många, orsaker tvingar oss clärtill. For ciet första. tvingar oss

rbristen på, nödvänclighetsariiklar att gå clen rakaste och eff ekti-

varstg .'åi*tr viil {rågaris 'orilnancle. För clet anclra ger oss fien-

rlernas antal och al' deras klasställning förorsakade olika håIlning
tiIl Råils'republiken särshilt ,bekymmer för, hur vi ska för{ara med

r'arje rsärshilcl gruplt. Och svårigheternas effektivitet ;beror trtan

tvivel ti11 största d.elen på vad arbetarväldet i verkligheten kat
bjucla clem. r'ilket åter iir iberoende av lantlets in'clu,strieila för-
hållanclen. Om organisationen utfaller iiå1igt k'an en clel "väu-

rer'ner" bli fiender, och,om åter organisationen utfaller r'äl' kan ilet
av ,minilre fientligt'sinnade'oväner ,ocli ,särskilt av clem, som stållt
sig lvvaktalirle ti ll Rå,1sre1'rrb1 iken. l,l i t'iitttter.

Inclustrius snabba omor'ganisati'on uncle'r proletariatets revo-

iution iir nöch'iindig även därför, att vi vet, att vi utan indu'stri-
procluliter icke äger möjlighet :rtt i längclen erhålla jordbruks-

pr.orlukter tili städerna 'och inc.lustrisamhällena. Penningar f ör-

lorar snart i jordbrukarnas ögon sitt värcle. Mecl clem kan man

icke err längro tid ,-qtimulera lantborna att proclucera och säl ja

sina procluhter. Man måste clärftjr tänlia på åstadkommanile ar'

ett ef{ehtir.t utbJ:te såväl hemma soln mccl utlanclet. Visserligen
iir denna fråga äv,en i sirsta hancl beroerlc'le av p,å r'ilket sätt jord-

lrirgan eflter rer.olutionen kommer att 1ösa-{' Men man måste för-
ut-rätta, att privat lanthushållning tiven framdeles kommer att
existera. Irikaså utbytg av utliinclsha industrilrocluhter. livsmc-
,lcl och ririmttetr.

Induslrins organisafion.

Hurudant konimer clet rnashineri, med. vars hjälp vi skricler

tili industriens omorganisation. att viira ti1l sin tel<nisiha konstruk-
tion? I-)et är en fråga, soin har en 'n'iss reell betydelse reclan föi:c

revolutionen. trriss'erligen förutsätter ,clet en {a'st tro Iå rel'olutio-

nens sna.liba, seger. Men ciärom råc1er icke heller b1ancl kommtr-

uisterna något tvivel. Drl en sådan, ibeträf{ac1e framtitieir hopp-

fuil stä,rnriing råcler, ka1 vi behandla ett c15'likt samhä11s'b;,ggnads-

liörslag såsom ett realiserat el1er snart lörverltligat fahtum.

t
\.



1920 229

I\[en innan vi skricler till cletta bör vi söka göra klart fair. oss,
vilka områrlen vi anser höra till inclustrin. Man kan nämrigen
ifrågasätt'a om clit även bör räknas såclant arbete eller ilel clärar,,
som härintills utfört.s av kommunerna. Likaså av staten utförcla
arbeten såsom järnvägsbyggen och skötseln av clet rulrancr,e ma-
terialet, arbetet med istånclsättancle och underhålr av viigar, broal
och hanaler, enskiida och a,llmän'a byggnader. f nära, ,samibancl
merl inclustrin står är,en clen inhemsira och utläncls]ra liancleln.

nessa är clock så avlägs'a llrån inclustrin, att rlet {iir i.cl*-
st'ins organisation vore en förclel a,tt stäira dem under en skiici
leclning. Hanclelns orclna'de iir ju exempelvis reclan i sig en in-
vecklacrl fråga. Den kräver otvi'elaktigt en särslrilcl ;behaniiling
och leclning. så ar även fallet mecl rJe s. k. a,rlmänna a,rbetena. För"
en riktig förclelning av råämnen och arbetskraft iir iloch mecl un,
derhåli och reparationer av järnvägarnas r'ljancle material bast att
sammanföra mecl industrin.

Då vi skricler titl att skapa och utveckla ,e' i'c1',striell orga-
nisatio', clet teknislia maskineri, mecl vars hjärp 'i lecler och kon-
trollerar inilustrins produktion, efter clet kapitalismen har blivit
onö,dig och omöjlig, bör vi börja clär prod.ukternn förfarcligas __
i fabri'kerna.. IJar är kälian tiil arlretarnzrs alclrig si'anc1e krafter;
där ska,ll clet revolutionära proletariatet finn,a stricl och Ljiilp i alla
,,rgan i sl I ionsa rl-rei err.

Dår llabriken blivit uta. direktor och 1eclare, uppstår brancl :,r-
betarna frågan om, vem som skali åtaga sig att lec1a företaget, t1,.
utan leclning är upprätthållande av clriften omöjligt. Det måste
därför finnas styrelse och ledni,ng, s,o,m ansvara,r för alla till affären
hörancle frågor såsom beställningar, råämnen, arbetar.as avlöni'g
]n. m. Efter clet st;,relse cch leclning utsetts. som siittet. sig in i
alla frågor som rör företaget och 'tser personer för 'arjc bestii,mt
uppdrag rch för bestämcla avclelningar, han vi anse att företaget
vail beträffar leclningen är löst i öve'enstämme.r,se mecl iindamåIets
{orilringar. Me' om 

'i lämnacle saken i cretta skecle, clå 'hade r,'i
principiellt icke 'unnit något. r stället {iir clen förra iigarerr ellel
cle förra ägarna skulle clet ;blott ha kommit nJa. annars 

'ore r.i isa'.ma ltige som tiiligare. omorganisationen.rnåste,sålecles striicha
sig ännu längre.

Ilå på salrrma ort kan befinna sig flera fnbriker inom samma
inclustri. vilka pri gru'cl av erfarenhet, råiimnen nr. fl. orsaker borrle
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varil i en iliira vrixelverkan mecl varandra så är clet naturligt, att på

vissa orter eller bestiimd:r, områtlen flabrikerna inom samma indl-
stri biir utse en gemensam ,organisatiorr, elier elt lctk'alt inilustriråtl,
va.rs verksamhets'o:nråde ,blir beroenile a.v de lokala förhållal,dena.
På cletta sätt iir clet möjligt att ernå, förr-rtorn en euhetlig och cen-

tralis'eracl r'erk,samhet, även clet, att om i en labrih göres eir upp-
finnilg i fråga om arbetsmetocler. kontroli eller bokf öring eller
också någon rannan viktig s5rstemföriinih'ing. så, kan man geira'st i:r,

r-len i ,bmh även i cle andra ,fail-rrilieruii.

En lolial organisation tir ,c'[oc]i, i'ic1 orclnanclet zrv en socialistisli
hushiillning, iinru ictre tililyllest. Jlen är {ortfarade endast en de

av clet hcla. En helhet irom ett bestämt områrie kommer att bildas
fiirst ar- ctt hela lanclet ,onifattancle Ind'ustrilåd,. Detta hela lan-
rlet onfattancle Inclustrlrrid hornmer att på sitt område äga a1la trå-
dar i sil hancl. Den måstc leta, hur många anr'ändbara fa,briher
tlet finns i hela laurlet. villia det iöna,r sig att,sätta i gång,,hur myc-
ket för inclustrin erforclerligt råämne clet finnes i lanclet, antalet
tekniskt bil'clade personer, chefer. ;'r'kesku.nniga arbetare och annat,
elier mecl aniira ord i altrmänhet äga kunskaper om alla faktorer,
r.ilka utöval någon inver.kan på den inclustriella verksamheten.
Ftirst clå htrn man anse, att clct motsvarar' ,sitt änciamål, då det vi1-
ken minut som hiilst kan svara frir sin inclustri, ,såga vacl industrin
krärrer. ftir att clen -.kali kunna. motsvara alla utveoklingens forrl-
ringar.

Iuclustriråalen {år e1t stoi-t orh lnsr-arsllullt r.ärr,'. l)ärför måste

rlc äga gansha r.'idsträchta fullmakter. I)e måste kunna fatta av-
glirancle beslut, icke allenast i fråga om fabriker och råmaterial,
utal ocksii i frtiga om arbetarira. Allas Jlijrclel ru-.iste sättas i {räm-
.sta lummet.

Sålultla ser vi, att på rrarje inclustriomradle l-,ehijr-s tre stlr-
rancle inrättningiir. av villia cle vil<tigaste är {aibrikens styrelse och

fnclustriråclet. Me1lan rlerl står det Lokala industrirådet, vilket fa;r

sjiih.a procluktionen iil ar- minclre betvdelse. men cloch för arbets-

och lriner-ili1iors samt nndra i sauibaur.L mecl industrin ståeirde or-
ganisations[rågors oriinanile är nijdvändigt. Om också det här skis-
seracle masliineriet, \'ar:s cletaljer vi iche ans'ett ,c1et iröcligt att här
niirmare utr.ec1i1a, shulle anses tillräckligt för en bestämd inclustri-
gren, -rå bör vi t]ock rlana nöc1iga organ, r'ilka i ,sig förenar cle olika
industrisrenania till ett helt.

-1
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de

Råilsrysk yaktpost r'id havet.

I)etta syfte 'lia' vi nå genom tvtl orgair. Dessa iir rrokalrådet
och Högsta Folhhushållniugsrådet. a' clessa utgör Lokalrådet ett
{öreiranile och leda,ncle organ för e' 'rt elrer ett bestii,mt områce.
Naturligt'is blir det ett inclirekt organ genom sin upplysningsverk-
samhet och iche ett organ, som direkt leder produktionen. Men
otvivelahtigt liommer clet ritminstone på sttirre orter att spela en
betyclnn6ls 1s11.

Högsta Folkhuslråilni'gsråclet. som hommer att 
'enka 'nderindustrihommissariens leclning. ansvarar i sista h'a'd {ör liela pro-

duktionen.

För'arje rne'ra bet-vclancle industri i ett la'd borde tiilsiittas rtt
rnclustriråcl, som ett nöiligt verhsamhetsorgan. För cle ör'riga kan
man iir-err-äEa om ic.rke flera huncle samlas untler ett gemensamt
rad.

På tal om i'cl*-"irier bör m.u 
'riirha, att inclustrigre'arna icke

iir så riitlinjiga sorn man möjligen liunile tro. oftast är clet i prak,
tiken så att till någon gren av e' inclustri sl'ter sig flere mycket
bety6ls1.1o bi-intlu'strier'. vilka {örenas med huvudindustrin genom
rilmaterial. briinsle eller någon annan ur kapitalistisk s;,rnp1pkt be-
t)'c1anc1e orsali. r såclana fall lian icke en fabrik eller fabrikssar'-
manslutning ober,oencle av procluktionen ställas under lerlning av
olika r'cltsirirircl: r)rilteir bör fortfarantle ,drivas gernensamt men
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proclukterna och tleras bokforing må hand,has av respektive fnclu-
striråd, vilket ur helhetssynpunkt är nöc1vändigt.

Därtill finris det dlessutom,inclustrier oc..h procluktionsinr.ätt-
ningar, vilka verkar helt ,oberoencle, men vilka ilock hör till samrna
industri. Som exempei kan vi nämna trävaruinilustrin. möbelinclu-
strin, trårlrulleindustrin, tänilsticksindustrin. iåclfabrikation, tunn-
binderier, fanerfa;briker, borst- och penselfabriker, orgel- och pianr'-
flabriker. Och ingen inclustri är så 'självstänilig, att icke till clcn

irör någon li-inclustri eller verksamhet. Men clet hinclrar icke, r,rtt

sa.kerna orclnas på sätt som framförts.

trDen drivande hral{en.

Då vi uppclragit gruncllinjerna för inclustrins organisatioii;-
maskineri, kornmer vi till foljancle fråga:,på vatl stöder sig lecl-
ningen för cletta maskineri? Hämtar den sin styrha ur en möjligast
vidsträckt omed,elbar tlentokr,o,ti, eiler stöiler clen sig på en centra-
liserad, clemohrati,, vars yttre {öreteeiser till cn början ,oftast ii,r
enkla föreskrifter? och clå vi vet, att vi uncler revolutionen kotn-
mer att oiganisera proiluktionen blancl människor meil vissa behov,
vanor ooh förilomar, betyder clet: 1) att ett ,avg'örancle i frågan iche
är lått och 2) att just clärfor;bör vid maskineriets led,ni,ng fästas
största möjliga uppmärksamhet. På clen kommer nämligen myc.,het
att 'b,ero. Dårför bör arbetarna -r1i!21 att mecl ,största möjliga nog-
grannhet tänka liur cletta relativt invecklacle rnaskineri kan fås att
verka bäst. Vacl kommer cless basta iirivkraft att vara? Då rna.rr

'slutligen cnclast tiil en clel kan l.,rrika ,ilen fc;r kapitalismen så kä,rr
cl.a drivkraftttr 

- 
penningar, så har man blancl till bucls -.tåencle,me-

clel endast att välia metrlan o'medelbar ilemokrati (vilket i cletta fall
iir lika mecl arbetarmakt) eller centraliseracl clemokrati.

Innan vi i denna fråga kan ge ett slutligt svar, måste vi gci::ti

klart för oss, vail dessa frågor betyder i verkligheten och siirskilt
just uncler cle forhållanilen, uncler vilha inclustrin eller rättare clen

industriella, produktionen till en början hommer att organiseras.
Forst cläreI1er kan man merl säherhet säga, r'ilken taktik som ,i.r'

ibåst.

Va.c1 betyder en vidsträckt omeilelbar demokrati vicl industrirrs
organisaion? Otvivelaktigt {örstår ma,n clårmed bland ariltetaru,-.,
att arbetarne själva vid möten och genom allmän omröstning väljer
åt sig nöcliga funktionärer eller meii anclra orrcl bestämmer clireki; i
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ali inclustriell r.erksamhet. \ric1 första ögonkastet synes clei helt
iiaturligt att sakerna orclnas på cletta sätt. Mycket snart brir man
clock viss ,om, att det tillsviclare ieke är möjligt i alra forhåilanden.
Llncler revolutionen bör man hanclla be,qlutsamt och snabbt. I-)et är
icke ticl aJt hålla möten och långa clisk.ssioner; ty tiden är cly'rrar
och varje rnin't bör använclas; ju r^skare man hancllar och ju mer
direht mau tar hand om sakerna, cless ,bättre.

I)essutom, onl rla.n vid allmänna möten valcle vil<tiga. funktio-
niirer för vissa 'beståmda 'speciaiuppclrag. kuncle,clet le,iia ,clärhrin, att
platserna <omme ritt besätas a.v personer med större talförmåga ån
{örmåga att fullgöra ,det bestämcla uppclra.get. Detta kan man mäl
ka vid alla allmänna omröstningar. Det är även helt naturiigt, ty
cle stora massorna ha,r icire till{iille att lära sig krinna en persorrs
speciella förmåga, om iche till c'lensamma även hör en gocl talför-
måga, vilhet iir sällsynt. O{tast är clet så, att en specialist är en
dålig talare och ciairför icke käncl av cle stö*e arbetarmassorna. Eir
srldan person skulle t. ex. vici ailmänna m,öten icke erhåila tillräck-
Jigt stöd. Itrn annan, med minclre förmåga, men talare eller som 1rå

annat sritt blivit händ av a.rbetarna kunde vicl allmänna möten er-
]rår,lla större -qtöd och darför bli va.ici. vid sircla,na tillfällen kunrle
valens ol;'-ckligtr utgå'g betr.cla mveket fa;r hela revolutionens r,är-
färcl. Dessut.m förorsal<acle en vicl-qtriiclit ilemor<rati (ur ilen ,sr:,-ri-

lrunkt som lnan va.ligen tar clen) i clet prakiska revolutionsarbe-
tet flere störanile moment. Reclan e' clylik möjlighet omöj1iggör virl
-inclustrins organi-*ation en omeclel,bar tlemohrati.

De tänkande arbetarne miir"ker cletta, nryckei lätt. Ty man han
ju rirnligt'is icke b,egära zrv arbetarne på e' {a'brih elle' på e11 ar-
betsplats att r1e skulle La tlel 

'öriiga sakku'skap o,m leclare- och
tekniska peLsoner, 

""onr. då tjiinsterna, ,bcsiittes bör sätr.tas som ott

'illkor för frar'gång-srikt arbete. Noclviincligheten tvingar en 'ttcentralisisera ledningen i vissa bestämcla centra. x'rån detta håll
bör nöc'liga ledare och a'clra 'iktiga fu'ktionärer *tses. om le-
clarna missbrukar sin makt eller ,brukar clen ciå1igt, ger revolutio-
ilen nog'åt arbetarna mec]el meil r'illia tle kan hiirclra att clet blir
lrrrrgrallgl.

Som ett ö,elysancle exempel kan vi anföra ett uttalancle av Sov-
jet-Rysslaucls n*r'arancle f olkkommissarie f ör arbetsangelägenheter.
hamrat sch,miclt, om .len omed,elbara rlemokratin's inverkan på orcl-
nanilet av inclustrin i Sovjet-R1-sslanc1. rri anhöl1 nämligen av
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kamrat Sclimiclt om en reilogörelse ör.er d.e erfarenheter man i Ryss-
la,ncl vunnit vicl inclustrins organisatiou och anclra i samband där-
med stående forhållanden. Sarskilt ,begärde vi, att han skulle be-
rätta om aiia feisteg, clå cletta kan ,r'ara a.v stor b,et.r'delse åven för
andra. På clenna fråge erhöll vi genast fc;Jjancle korta, men inue-
lrill.rika slar:

"Det stiirsta {elet vicl inclustriens organisation har. varil, nllf
l ör star clewt okrati,."

Vicl c-let första organisationsarbetet ,bör mau niinligen ta i Lre-

aktande clet a' rerrolutionen förorsakac.le furhålia'det, att allt iir i
upplösning och undergång en genombrottsperiocl. Fast clet är frå,ga
om arbetarna,s rer,olution, liommer en slor de1 av ar'betarna clet oa'li-
tat att ;betrakta cle' genast son en stor tiilfallig fördel. En clel krL.n

'riveir fatta sakerna så, att rle uncler det egna r'äldet ticl ictrre behii-
\rer ens fJrlla sina plikter:.

Arbetarna som klass betrakiad kommer utan tvir-el att ftirstå
'qin revol'tioniira skyldighet annars r-ore j' en revolution iclie
möjlig enskilcla, delar ,i olika inclustrier och fa,briker kom-
mer clå motgångar möter att h.rångla betf illigt. De kontralevoln-
tionära kornmer nog att ilra försorg om clel,. Men ma,n ltör från bör-
jair hanilska-q Lreslutsamt merl mecl clem och låta dem {örstå. att ile
revolutionära arbetarna icke kan til]åta lättja under. ar'b,etsticleu och
iclie he11er uågot motstånd mot arbetarnas nrarkt, ,o;beroencle av i r.il-
lien form sriclant framtrri,der'.

Diktatul" orn man clärmccl frirstår personlig ilihtatur, har. ej
heller framgring på tlet i'clustriella området lika litet som på 

'ågotairnat. arbetarna ,och s;irskilt rle ;'rkcslär'cla, arbetarna iir folk, som
r-et sitt viirc'le. I)c <onlmer ii:1ie att unclerhasta sig hiinsynslij-qa före-
-qlirifter varken av kapitalister eller liommunistei:. Men ilä,r,emo1,

kommer arbc,tarra att unclerliasta sig ilen strängaste clisciplin och
cle största offer -qamt fordra det iiven al aila anrlra. blott cle erhåller

'isshct om. att clet iclie är fråga om eD pcrson, eller en enskilr.'ls för.-
clelar'. utan al1as. hela den arbcl,ancle klassens florclelar. och att aI11,

vacl -.om göres g'öres;Jrlott {iir att fr'llzr clet rer.olutionär.a,proreta-
riatets lirar-. och,r-let iil ju Lelt 'aturligl, att det hommer att brj
lirgra persorler. som komtner att i p,ralitihen ltirverkliga cle,ssa lirar,.
lJet iir ftlrhlarligt nog. Men ailt cletta slier meil dc mest utvecklaile
arbeta.'as rlrsvar och är möjligt cnilast så lri.nge de tiilåte,r det.

f ör'erensstiimmelse necl clenn;r up,pfnttning är grunilen {ör en
framgåirgsrik verh-"amhet en cerrtralisera'c1 )cclning. s6m sfö11s1 

-
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geno'' rå.len 
- sin verksamhet |å cle båista iblanc'l arbetarkla,ssc'.

eller med and'a ortl, på clei, med'etet rer-olutionära pr.oletariatet.
om clessa förutsättningar -"trk'a,s. c]å kan ielie ens clet i terrnisht
ar.seen,cle biista maskineri röra sip..

Ärbefstördelning.

Från clet föregående k.mmer vi in på, friiga', hur clctta miil
shall för'erikliga. som ett av c1e verksa,mmaste mecllen visar sig
otvivelaktigt e' o'msorg-sf*1lt organiseratr arbetets förtleliring, sorn
lrcirjar rerlan i fabrikerna.

Triksom mar på clet nyii s;.stetnets högre gr.acler är tr.uugen
att {örclela cle olika uppgifterna på sa,hkunniga, så iir man ookså
lvu'gon att gör'a 'detsamma i fa,brikerna. Farbrikernas rst;,'rerser ka'
rämligeri icke fullgöra så mal'ga oliha uppgifter. Redan ett försök
i clenna riktning 

'ore clumt och skadrigt. Furlgöranclet av olika
uppgifter måste ör'erlåtrs åt specialister, ibrand uncrer 

'ppsikt :r'*ågon person' so'm clå ochsrl är ansvarig för. des,s fullgiirande,
ibl'ancf .iler 

'pp,sikt ar. en för åndamålet tillsatt hommiit6 euer
*tshott. r)älför han man til1 syrelsens rrjalp ,oh med deras ansvar
tillsätta kommittöer att lullgöra vi_q_ca öestämcla uppgifter; hjiilpa
arbetarna, att 'blancl sig tillsiitta homriiittöer att fullgörn vissa bc-
stä'mcla uppgifter: hjälpa arbetarna att blani,l sig tillsäita fabriks_
liommittcer. som tillsarumans niecl styrersen behandlar anbets- ot:h
lönevillhor i aila r:[ess oliha skeile' och inst'nser o. s. r.., ty om
ma' icke han fcir'erkliga e' orcientlig arbetets förileining, om vi
ichc' kan i st'relsen och verksa.mrreten be-qtämma åt ,.o, o.h 

",,hans bestrimila 
'ppgift. sorn enligt reglementet är ett uppclrag för

ailas ibästa, då ka' icke e's err ordenflig c.e'traliserad leclning. 
-lika litet som någoir arra. 

- 
yara mrijrie'. Mecl en splittracr rian-

1a'de 
'erksirmhet ka' i'gcrr 

'1,p'iitilriLl1,, "qi' a*ktoritet. och en
såcla'orga'isatio'. som r-ilar pii vå1d, iir tlter i orga'isatoriskt av-
sec'nclc orluglig och i ltngclen omöj1ig.

Men cll r.i lysknf-q att dala en såclan or.ganisation. diir var och
er. o],erocncle a' rrar ha' arbetar, l<änner sig ",om err tlel av clei;
gemersamma maskineriet. r'ct at1, han för sin c1el understöcler clr:'
g'elreilsanl'a sake'. då fiister ha'sig minclre iin an'ars 1'irl -.åclana..
ur" helhetss;r'pu'kt minclre r,.iirtiga, fakorc,r, s,.rm t. ex. vein somtrli de' elier c'le' pl.tse' 

't-.ett 'ågou 
go,i1 spc.iularbetare. En gotl
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man eller arbetare på clen rätta platsen är för alla en {örclel. Till
en början kan clet här naturligtvis icke {örverkiigas i full utsräck-
ning eller i alla enskilclheter. Men måIet bör vara en sådan ar-
betsorganisation, ilär såviil arbetarn i fabriken som männen på kon-
toret känner sig .som en liha stor clel av clet hela, njuter samma
rättigheter oc.h hänner samma skyldighet. Och cietta mål kommer
vi ocksti att uppnå, t;r samma, mål och strävan kan icke och får
icke framalstra en k];rfta mellan ]edarna och 'cleras underlydancle.

Granskar vi t. ex. c1e uppgilitetr, som kommer att förekomma
i fa.brikerna ,och i clera,s styrelser, måirl<,er vi, att de är av så va-
rieranile natur, att ingen styrelse utan omsorgsiuilt geno,mförcl ar-
betsför.delning och utan direkt hjälp av arbe'tarna, av clem som ar-
betar i fabri'kerna, kan förver rliga cl'em. Därfcir är 'en förd'elning
av arbetet nöclvändig. Fabrihernas st-rrysls. och lec-lare. som i ,sista

hancl iir ansvariga för r,.erksamheteir, är skylcliga att främst. för-
utom många'anilra s. k. lc;panile angeJ.iige,nheter, dra försorg om:

1) uppgöranclet av kostnaclsberrikningar och arbetsförslag för
Intlu'1riråclel ;

2) utviclgning av llabriker och anskaffninE i11' maskiner sarut
olika slag av rår'aror;

3) bokfOring och penningemec'l]ens omsorgsfulla förvaltning;
4) anställande och avskecla,ile av r,rrbetskra{t;

5) övervaka att alla anställcla fullgör sina åligganclen;

6) -^oal ordning och arbetsclisciplin samt arbetsintensitetens
höjancle;

7) spridanclet av kunska,p om kornmuirismen rblandl cle r.icl före-
taget anstä11cla arbetarna;

8) att månatligen avge rapport om procluhtionens tekniska. r'e-

sultat och reclogöre1se öl-er hela verksamheten på ticler som bestä,ms

nv f nrlustrirårlei;

9) att vicl anlorciran lämna fnclustriråclet alla niidiga upp-
gifter. ritningar m. m.;

10) att orclna löne- och arbetsvillkoren; sarnt

11) att dra försorgom att sahliga. planer om höjanclet av {öre-
tagets proiiuktionsförmåga och utvechling, av företagets tekniska.
ailmini,strativa och merhantila verksamhet utarbetais.

Redan av dessa här nämnc'la uppgifter,ser vi, att fabrikens sfu'-
relse kommel att få sig förelagcl en såilan mångil olika uppgifter,
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a,tt ingen sty'r,else ka', uta' en cljupt gå.eircle a'bets,för,cleini'g {ram-
gångsrikt förverkliga. rlern. Fiirutom specia.luppgifterna, måste i
större företag också 'de a'ilministratir,'a uppgifterna, förcleias. Man
kan nämiigen icke ar.rse rlet rnöjligt, att företa.gens,st)rrelser vi,cl alla
tillfälle' vore kompeteneta att utair hjalp behandla t. ex. tekniska
spörsmåI. Man ,må.ste tillsätta en tehnisk kommittö, som ,står un-
tler rstyrels,ens ledning ocir som behandlar såclana spörsmåI. På lik-
nande sätt måste ,man gii tiilviiga, clå rlet åir fråga om arbets- och
iönevillkor. arbetsclisciplin och om höjanclet av arbetarintensitete'
och många 'a.nclra frir.g'or. r'ilka yppar sig vid ar:betsplatserna.
Även 'iien bästa stvrcl,se kan iclie i ,clessa {rågo,r ernå orclentligt re-
rqultat utan'arbetarnas rhjälp och stöcl. Och det är heller ingen or-
sak afl försöka det, t;' arbetarna själr'a ian vad t. ,ex. arbetscliscilr-
lin lbeträffar ernå mlrcket biittre resulta.t än yail en rstyrelse någgri-
sin trran nå. Men arbetarna och styreiserna bör vicl all,a förek,om-
rna.nde uppgifter söka komplettera varanrlra ,och stå i en intim
växehterkan med, r'aranclra.

Lipplysningsarbctet komm.er iitt uniler revolutionstiilen krär,a,
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stor uppmärksamhet, ii'rsmetlels{rå.ga' komrner att försvåra o.cl-
lrandet av flera frågor; penningciviirclets fall kommer a,tt ofta lörrr
liinel'rågan på clagorilningen, ty det'uv'ra.cle avlöningssy',sternct
måste tillsviriare bibehåilas. Jlessa och ar. ,rlem föranleclda Jirågor iir.
a,v 'såcla' nat'r, att cle erfordrar stor upprnärksa,mliet. Och det
sker bäst genom :rtt arbetarna friin bc;,rjan bibinga-* err rätt upp-
fatt'ing om arbetarnas re'oIution. Då arbetarna erhåller insikt orn
cvolutionen. fcirst i teorin och -sec]air bekriiftelse på denna teori ge-
llorn egna claglign praktistrra erlarenireter. då liommer. icke en så-
da.n fråga som t. ex. bcsii.ttandet ar. en post mecl någon lamplig
Irersorl att föranleila niigra striciigheter

Besätta'd'et a' chefposter kan till en början fciranleala ett liv-
ligare meningsutbyte. Men man kan reilan på fölhancl vara förvin-
sacl om. att tänhancle aribetare ko,mmer att märka, att det t. ex. ieke
ens kan bli {råga om att viiija strrrclse lör e' {nbrik på fabrikens
eller ortens a,llmänna möte.

Val av labrikssfyrelse.

\-alet av labliksstyrelse iir eu uirpgilit. .soin or,.ili <orligen mri-
-sfg nygöras av albetarnas oentralorgan. De,ssa må,ste vålja ,och för
olika 

'ppclrag 'tse 1ämpliga persor0r. Valet av fabrikssty,relse
måstc överlitas åt organ, som åt'jute' arbetarnars förtr:.oenile och
vilka, samtiiligt sorn 'cle är ansvarig,a {ör sina }ia.nd1ingar, anses
som de btista s'akkunniga på -qitt områcle. och som ett såclnnt or:-
gan ko'rmer ovillk,orligen i {rämsta rumrn,et att r-ara cle olika i'-
clustrig'e'a'ras rnclustriråd. De har c1e ]riista föutsättningaina att
inom sin inclustrigren lära känna rrersolrer. s,om äger cle bästa le-
dare- och tekniska hunsha.per, cle har frirteckning' över alla special-
arbetare, cle känner fabrikerna ocli cler,as behorr, r1e vet, att clen eller
åen maurens förmåga och kunsliaper behtivs biist ciär och clär. Men
då det mellan fabrilienr"-. styrelsc och arbeta.r för att ilet icke
skall bli rurn frjr något mi,ssfijrs,tåncl 

- 
sa,mt mellan ilem och an-

clra indu-qtriers arbetare ltiir vara eit intimt sambailrl, :bör man vicl
tillsättancle av stvrelser för rskilcli llnbriker gå tillväga pri foljanclc
sätt: rnclustriråclet utser t. ex. 3 och veclerbörancle fabriks arbetare
1 sa,mt Högsta Fotrkhushållningsråc'let 1 mecliem. Då man går till-
r'ä,ga Iå iletta sätt är det möjligt ritt erhålltr en styrelse.som be-
-qitter rle' största möjliga sakh*nskap och är fri från rorrara in-
tressen sa,mt utgår från revolutionära ,s1.npunkter.
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I)e' på cletta sätt 
'tseclcla 

styrelsen drager i sin tur försorg
om, att alla den unclerlyclancle poster besiittes enr:last med för rsitt

'pptlrag lämptiga personer. och då styr.elsen kiinner sitt arrsva,r,
kan clen ej heller ,handla annorlunda.

Vicl utseenile.{, av fabriksstyrelse är ock,så av stor rbet)rcle1se

såc1ana frågor '-qom l<recliten, de gemensamma tillgångar, som kom-
mer att användas i fahriken. centralorgancn mirste ha garantier
{ör a,tt cle,ssa -*kötrs orclentligt. och det ernirs genom en styrelse, som

'tses av centralo,rganen. överlåtejsc av ,merlel at -labrikelna ka'
iirågakomma enilast med villkor att fabirkernas styrelser meil stör-
sta noggrannliet uppgör en tillförlitlig budget, vilken framlägges
{rir vederböranc'le rndustriråcl, som bifogar sitt eget uilåtancle om
bu'ilgeten och säncler den till Högsta tr'olkhushållningsrådet. Då in-
clustrieli pr.ocluktion och kre.lit samlas i ett centrum, är ilet möjligt
att komma' clårhän. att .man a.ilicl vet vil'ha grenat, so,m är i rbehov
av clen stöista uppmåirksamhet, clet må se'dan 'ara frågan om kre-
dit, rtima,terial. arbetskraft eiier nå.gon annan mera betvilanc'lc
flaktor.

Ilef lokala indus{rirådefs sarnnnansä{fning

iir till e' stor del beroende av, r'ilken ort eller hurudan irr-
dus'tri 'clet är iråga om. Fc;r att f ö,retagerrs oliha grenar och
den största .sakkunskap må bli cenfraliserad i lokalrådet, bör såvål
nrbet,are so'm styrelser ,clär vara repres,enteracle. Hur cle lokala in-
tlustri- och lokala allmänna råden i rletaij bör organirs,era,s och vilka
uppgifter och fullmakter cle bör ha, kan vi enligt min åsikt låta
nårmare ibestämmas av tiden och de hommande förhållandena. Men
vi ka.n anse ilet som sdkert, att ilera,s inflytancle på arbets- och lönr:
villkoren samt aniira achninistrativa frågor riommer att r,,ar,a be-
ty'ilantle.

fndusfriråd.

rnclustriråd. ibör Jrildas efter föreskrifter av Högsta Folkhus-
hållningsrådet, so,m även bör utse industrirådens ledare och möjli-
gen också a,ndra viktigare funktionår.er. annars bör i'dustriråden

- 
vicl regelbundet avhållarra representantmöten 

- 
åga en någor_

Iunda ,stor självstanciighet vitl avgöra.ndet a.v frågo,r, som rör rr,
spektiva inclustrier.
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Men också ett mecl viclsträchta fullmakter försett' av rcvohr-

tionen frambragt organ kan icke med framgång leda verhsamheteri'

om c1,et icke minns r'år lösen: Varje man en kriga'r'e' Man kan i tart-

kenförestä!.lasigirurler,olutionenframalstra'renticl,clrl'lrelalal.l_
rlet är som ett entla {ä1tiäger och a'lla 'arb'otare är revolutionära 'co1-

d,ater. Så lange tlen oppna striclen pågår finns 'd'et endast soldater:

oclrmilitärclisciplin.S.iil,'o.t",'mellansoldateroclrsoldaterbestår
enc'tarst dåri, a'tt en cleI b'ekämpar fienden med vapen i hancl tills han

äribesegra,d,anclrariterutförc1elörkriget.oclrrwolrrtionennöclr-iirr-
digaarbetarnatrlåindustrin,se}lerj'or'clibruketsomr'åtlccllerpåa.nd.rir
nöåväncliga crrn-rå,den och är beredda - 

ilå revolutionen så fordral

- 
att gripa till vapenoch sk)'n'da ti11 sina ibröders hjälp' Detta iir

;o ,ruoätigt, ty den g.*t"'u'**a saken' ile gemensamma intre:-

sena.tvingararbetarn"aattunclerkarstasigSa'mmacli.sciplinochor-
ganisation. Om så ej sker, c1å är clet ingen möjlighet att segra' ör'et:

äo -årrgo svårigheter, som arbetarnas revolution kommer att möta'

För a,tt bryta och besegra alla hinder och sr'årigheter' äger ar-

betarnaintetanrratsäkei-toclrbeprör,atmeclelänclet,so.mingiLrr
or,annä,mncla lölsen' Denna l.jscir iririe}rå]ler: m)'clret oclr är i prakti-

ken av stor betyclelse' \riiket in{Iytanrle cle't' har på clet inclustrielh

områclet framgår av följanc1e exempel:

Indus.l,rirå.detkänner.qiirrespektivein,clustri.dessibehovoclr
brister. Det vet vacl varje labri< vic1 c1et 'eller det till{ä1let behöver"

icke al]enast v,acl .maslri''*, o.h låmaterial ilreträffar, rrtan också vircl

arbetskraftbeträffar.Detvett.ex..attienfaibrik,somti.l]r.er1rai
Iokomotir,, råder ibrist på den eller clen sortens arbet'are' I)cssir' ar-

betare står att erhålla i tågnn mindre fabrik på iancisbygclen' c1är

iie ut{ör enclast några minire betyriande arbete' }[en de är iche

r.illiga att fiytta aa,ir,a,, irr till ,staclerr, c[å c1e möjligen pti landet

har eget hus, potatislaiacl och lior och 'anclra cl-vlika {örmåner' so':n

ioke kan erhållas i stäclerna' Nu uppstår lirågan: r'acl bör under

dessa {örhålianden gö'ut? Om cle ifrågavarande arbetarna - 
r'ilha

iche alltid kiinner d"e gemensamm,a behovens fordring* - 
pli egen

1tu*rlsvgjorde{rågan,'kuncleresultatetideflest'afalliblinekancle'
Därft;r biir industri"åcle' aga makt att e{ter behov flytta arbetarna

dit cle bäst behöv-* och dar tlu vicl de ifrågavaraclne tillfaliet liar

göra revolutionen tl'e största tjänsterna'

Hur in'clti,striråden bor bilclas är till 'stolc1el bs16snflg a\'' rle

resrektive inclustriernas natur och storlek En'il'e} industriråcl ka.n
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vara, m):cliet rninclre än anch-a. Grunclerna för clera,s samniunsått-

ning och utnämning kan också r,rariera. So,m en regel kan vi 'clock

nämna, att rådens meillem'santal iche får vara ,stort. TiIi en börj'an

v,ore clet ktrnske tili fijrrlel 1lör sahen om industriråden rstrrulle ibestå

enclast ar,, eclaren jamte ett tillräckligt antai specialister. 'special-

urbet,are ,och råiigivare. \Iicl vissa fall kan clock inc'Lustrius na'tur

och omfattning göra clet nöch'äncligt at råd.en består av flera meil-

lemrnar. Det lian r.ara, nödvändligt, att r1e 'olik'a yrkena clär iblir re-

presenteraile. Till en ilel är 'dlet oc.kså en personfråga.

IDet högsta Folkhushåtlningsrådet

är en irrättning, som står clireht uncl,er inclustrikom,missariens led-

ning och uppsikt. Det ör'ervai<ar och 'sköter landets hela industri.
Det bilcla-* av inclustriråilens reDresent'anter. Hur rnånga represen-

tantel inclustriråclen 'bör utse, och rå r'ilka gruntlelcle b'ör väljas är

enligt min åsikt i bcirjan mera en praktish angelägenhet iin en prit-
cipfråga. En clel indr-rstrigrenar kan vara representeracle 'av flera.

representanter än anilra, beoencle av lersoner, behov och fordringar.

Dessutom iir d.et möjligt. a.tt ,clet i vissa fall ,och vicl vissa tider Jrlir

ni;dvåndigt att till llögsta Folkhushål}ningsrå,det kal1a represen-

tzinter också; från antlra arltetarorgan iin inclustriråclen.

Om industrirår1en anses på sina områc1en äga någorluncla stol

sjäh'stänclighet. äger riitt :rtt sjiilva avgöra i vilka farbrilier verili-

samhcten {rör.ulprätthtillas och var clen eller,clen produkten ibör till-
verhas o. -q. y.. -.å besluter och hungör Högsa' Folkhushållningsråilet,
Va,cl _qom vicl clet eller clet till{ailet behövs. llet känner alla for,drin-

grar', \'et niil rnzrn bör ägta det eller clet områd.et den s'törsta upp-

märksamhet, när något verhsamhet bör utvirlgas eller inskränkas'

\rid såc1ana, tillllilllen bör inclustriråcler unrlerkasta sig Hogsta

!'olkhu-shålLningsriitlets f iireskri{ter.
Huru',,icla, tle olika inilustrieruas repres'enta,nter i Högsta, tsollt-

liushålhiingsrå'clet bör iiga beslut,anclerätt vid rtidets sammanträden

eller om cle enrlast bör cleltaga som rå'ilgivare, är e1t {råga, som biir'

örrerr,äga.q. Iinrler cleu senast'e rer.olutionen i Finlancl, clii ailr,cts-

kgrnnrissariatets befgllmiihtigacle hnde olika specialister: som råil-

givare. ägde clessa icke riisträtt. Alla insåg nämligen att alla be-

slut ,siutligeir r,ar beroencle av Folkkommissariatet och att sålunda

beslut, sorn fattats mecl de be{ul1,mä,1itig,ac1es vilja, kunile förkastas i
Folk:hommissa.ritrtet. Och mec'l tiilfre'ilsställelse kan man hon'sta-
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tera, att samarbetet var gott. ISattre samarbete och fltjrstrlelse kair
rnan icke llramtleles begåra,. Ållrr sällcle 'sig slnmpatisha tijl siria
uppclrag och man kuncle icke observera ilet minsta tecken till. att
rlet {örhållancle, att tle icke rigcle beslutancleri.itt. skulle på nri,got
sätt lia, inverkat skacliigt.

Vis.s'erljgen kan man påistel, ntt röstrr,itt merl{ör stijrre ansvars-
kånsla. Och mången geing torcle {örhrillanii,et ocks:l var,a så, då clet

iir {råga om att byggu verhsanih,etcn på ordinarie fot. Men under
tlen första, tiden medfor,clet ingen lördel att sträva tiil llornialisrl.
'Iy erfarenheten kommer dock snart att lecia till lasta former. C)clr

encl,ast på cletta sätt ilia.n "ri up,pnå tillfreilsställanc1e resultat.
Vilh:r, unrleravclelningar för verkstäliande av olika göromå I

som ibör inrättas i sambanc'l me,c1 inclustriråclen eller: lfögsta Folli-
hushåliningsråc1et är ,hiir onöcligt att clr1,'fta, ty erf?irenheten iir i

clenna fråga liksom i så många anrlra clen biista l:iraren. lir erfa-
renheten hun,cle jag frii.n clen ,senaste levolutionen i Finlancl nä.mn;r

en mångcl exempel om hur verksamheten begS'nte antaga {asta ftrr-
rner, utan några som häls1, föreclömen. Mecl Arbetshommissa.rir,-
tets bifall upptog vi ,clriften i flera olika {abriker, ritsåg c}refer. str'-
relsemecllemna.r, beviliacle kreiliten o. rs. v. Om clessa, liksom oni de

i clessa fnbriker anställcla, ar:betarna lianns nog shril'tliga uppgifter',
men clå fabrikerna. r'ar fl,cr så storl clessa uppgifter icke att erhålla
utan att man särskilt -qti,hte clem. Och cletta söhaucle tog ticl och r.ar'

opraktiskt. Men clå cles":a uppgil'ter miiste stå el tili bucls vilhet
iigodblich som ]re1st, sii uppstod hel1, naturligt tiiuhen att tillsiitta
er1 person med speciellt uirpdrag att sa,mla och orrlna rlessa upp-
gifter. Det var det {örsta, initiativet tili bilclanclet nv specialun,il,er-
avilelningar'. Mecl ticlen skullc cletta nrLrete ha krär,t {lera pers'oners

meilverkan och utvecklingen skulle helt siikert ha lett till ;bilc'lanclt,

a.r. ilera d.vlika specialavcielningar.
I)ii mtrn som princip anser, utt centralorganen aliti,rl bör iiga

hånneilom om ,såväl clet allmiinnn iiiget sonl om clertal,juppgifter, då

-förutsiitter ,clet också. att nrbetet förrlelas och orgtrniseras. Sri lrar
rlet tidigale skett. och så kommer rlet ocliså att framcleles slie.

Insiruklions- och konfrollverksamhet.

Då rnari för inclust,rin,-c organisering hal l1'chats clana ett rna-
slrincri, som motsvarar det revolutioniira ploletrliirtets folch'irrgar',
rneil veclerbörlig arbets{ördelning uncler,qträngt centra}iserad lecl-
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Iln av ilerr vita gencrnlcn llarnoutoff sörrdcrsprängil bro bakorn ilel rö{a
lronteu. llarnoltoff briit sig som bekant genon dc,n röila arm6l

otft hiirjaile .r-åltlsamt i ilcss r.vgg.

uing. 11å ul)r):står 1r'ri.gan r;nr hur' 1t:clningen -qkall liunnzL .ilörbli sin
uppgilt \:u\en -så att clen lakti-.ht må liunna lecla och stJtrtr. Det
iir eniigt rnin rnikt rniijligi errclast geuonl ntt cle olika organen ge-
uom en omsolgsfullt organisera,rl instruhtiorrs- och lioirtrollr'er1i-
samhet orilnas i ett niira sambanrl rneil r'aranch'a. In,;tru,ktions- och
liontrollr'erksamheten llcir giiras så, c{lllehtiv som rni)jligt. I)et åir

siirskill, niirlr'iincligt att ge rrog-grarlna instnrlil.ioner i tclinislia och
merliantila lir'ågor'. orn arlretets lerlrring ,r'h liontrollcling, bohlör,irg
rrr:l f ijlvaltuing ar- rerlnirlgernedlen samt om uppgi)rande av sf,rr-
tistik.

llecl tillhjiilp av nogglauira månatiig,en uppg,jor.da rapporter
'biir rnan i indu-ctlirriilen och Hi;gsta FotkLushålIniugsråclet kommir
cliirhän att mau på gnurcl av ilessa sif fror kair sliapa cn lullt t-vclli*
hiltl .r' r.ar.ic lliiretag'. r-ar'je i'ilustrigre'och år. he,la. Iaircletrs in*
d.stri. J{orttollcn och i'samling'en av uppgil'ter brjr or,clnns så. att
ocksri lnbrih-sst)rrel'relr:ra mccl tillhjiilp ar, cle-ssa lian hlar:t och i ile-
l.rilj lölja me.cl arbctsverlisamheten*{ utvechling 1ri Iiir.ctagets aJl:r
timrii'den och grenar. sa,rnt ait stvrelsen alitid r,icl anlorclran han
utpge {ijretagets stiillning.

Entlast merl tillirjlllp ar- noggrant orgarriseratl instmktions-
t;ch liontrol lverlisarnhet ,qamt stati-qti-*lia uprgillter är rlet miiiligt
att 1-rår clen industriella procluhtionens områcle homma rliirhiin, att
nrair alltiil i centralorganen kiinner rle råclantle fiirhållanilena e1ler,.
tled aldrrr or,il. l.lirllei sig unrlerirunnig orn liilcielsernas ui.r-eckling
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och sålunr'la, också iir vuxen att lccla produktionen på elfiorclerligt
sätt. Merl tillhj:ilp ar. rle statistiska uppgiftenra blir clet nämligel
möjligt att skilja agnarna från vetet, av,skilja de uppgifter. som
ger en tillförlitlig Lrilcl av det inclustrielli lir.cts varierancle cletaljer.
skuggsi,cior och utveckiirrg'. \'arie faktor i ilet inclu,striella Iivet
trrrcker ,sin präg.-"l på statistihen. Lir'1ösa silifror', ciöcln tal. oril-
nacle i railer och grulper! -*om i sig sjäIva ri,r intetsägaucle, cle liari
av en sta.tisti,ker tvingars att öppnn, sin mun" att beriitta om r1,e ar-
betaniles r,erlisarnhet och sorgel' samt 'cle sociala lagar: man vicl olilia,
tilIfiillen har: tvungits att flolia.

Arbele{s ledning.

Fr,-ziga,n om ilrbetsleclare och lersorier med tc,kniska kunsliaper
iir en ,oskiljaktlig de1 ,av frågan om ,den inclnstriella organisationel.
\ri liänner de fordringar. som uppstäIlts av revolutionen. Fordrin-
garna irå tlisciplin och arbetsintensitet är st'ora. Men ett anmär1i-
ningsr'ärt fnktum är. att clet revolutionära proletariatet åtminstone
i borjan icke har ett ens närmelsevis tillräcklig't antal sholacle ar-
betsledare till sitt {örfogande. Borgerliga sahhunniga han marr nog
på eir ,del områilen använda och vi måste också anlita c'leras hjä1p,
'rnen r-i lian rog iche clen fiirsta tiden räkna mvcket på den. Ytrd

lraliti-slia arbctsleclare :betriif{ar så kommer- clenna hjä1p att bli
ännu minrlre. Llnilel siirlana liirhållancleir måstc arbetarhlassen
också på clctta områc1e riiihna enclirst mecl egna hraltcr och utveclil;r
och tlostra ul sin egen mitt funktioniirer {ör olika orniiriicn.

Om en vanlig kapitaiist skulle benilma arbetarklassen,s ltir-
någa och krafter att 1erla. och organisera den inclustriella procluk-
tioner cller i allmänhet sölia becliirna cie fc;rhållancl,en, uncler vil,ka
vi lrc;,mmel n11 ysfll"rtälla cletta arbeter. clå sa,ile han helt sii]ier1,: atl.

1) ar|etarua har iche tillriichligt tetrinisl<t utr,ecklacle eller i tehnislit
arbete insatta persorler; 2) arbetarna har icke praktiskl slinlatle ar-
irctslcrlare:3) det rir brist på råmaterial; 4) arltetarna sahnar i all-
rnänLet l<rallter ocl {örmågor. sonr riger elfarenhert pri ,clet mcrkal-
tila o.rnrårlel .

Slutresultatet iiv etb -cåclant {örscik att unclersöha" rilln frirul-
siittningar arbctarhla..en iiger att rivu'1aga procluhtioucn, srknllcr

otr,ir,eiahigt b1i. att clessa lörutsrittningar iche iir a111, lör ljusa. Och
un'clcr nuvar,arrrle {örhållanclel tir ale {akti-qkt iche g)'nn-*arnma. I/i
biir liirnligen obscrr-era. att r.ärlcl-qkr:iget elionomisl<t ruinelat alla
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rå,material och att alla brärsle{örråcl förbrukat,s, transport_ ocirkommunikatio'sviisenilet {iirsti.irts, c' ,stor cler ar. de bästa, arbets_irrafte'r,a har clöclats vid fr,o'ter.'a erler bakom clessa. Det 'u'a-ranile samhället liknar ett honk'rs,bo. som cre' historiska *tvcck-lingen överlä'mnat åt ,rret revorutionära proretariatet att utrecr,a. ocrrrncler såclana lö'.hålrancren iir proJetariatets uppgift att reorgani-
sera den inclustriella pro.luktione'icke ratt. M.o ,rå vi ä.r t'ung'aatt göra clet, sti har vi enclast att tänka ut, på vilket sätt vi rii,ttast
och 'tan att 'begå fel, ska ordna clerna firåga. arbetarkl,assens sär-egna fiirmåga att utan att tröttna k*rura riämpa fiir zrtt ör,ervi'naalla svårigheter irr de' e'cla, garantin för clen srutliga seg.err. ochjust 'clenna betl'6lnnr1. raktor kan icke e n vanrig r.u,r]it"rilt" å ; r*-
rl<1n ntle.

l)et liämpanile frramåtsträvan,c1e pr,oletariatet vilr icke döijn
sina brister' Men nöc1 och svårigheter kan icke herer nefrslå arbe-tar''as moil, tvärtom spol'r'ar ,cl'e crem att ansträ'gtr aila sina kraf-ter tili att beseg'ra svårigh,eter'a. yi vet. att rnan ofta ockszi metl
;små (i cletta fall outveckla,de) krafter kan uträtta mJroket, bloltma' har tillräcklig c'ergi att utan att tröttna anr,äncla ara ,kraf-
ter rätt.

De l<ända, ,bristerna, länkar allileles ar. -*ig sjäh_ vår uppmär,h_
samhet vid I) arltetsdisciplinen, 2) orclningen pa arbetrpl-utror,ro.3) använilning av borgerliga s,akkunniga i inc,lustrins tjanst, 4)
övergå'ng från timtöner till aokorcrsystem ocrrr b) arbetets reaning
och anclra, därmecl förbunclna frågor.

och 11å viil behan'crlingen av aria dessa frågor utgår fi.an clenförutsättningen, att så, stora svårigheter icke kan ,ronrta, att arbe_t'arna icke mecl gemensamm'& krafter han iivervinna c1em, crå är
ocksii de största svårigheterna iiitta att öv,ervinna. Tirl e*eroper .r,såcla* fråga so,m arbetsledningen ser ganska sr,år 't, ty d,et frnnsju icke några arbetsleilare bland ar,betar'a. då arbetsreclarna ardrighar cleltagit i clet revolutionära proretariatets kamp. Tvärtom har
de allticl varit mecl kapitalistern* mot arb,etarnas alla strävanrlen.
Men clet oaktat ,kom,mer rlenria fråga, biott clen iignras nö,cliq upp_
märhsamhct ait avgöras ganska läi1.

Frågan o'm arb'etets lecrning är som s,åilan en invecklad ocrr
mångsiclig fråga. r en uppsats so,m .lenn* är ,det naturligtvis icke
möjligt att behandla,'denna fråga annat än helt flyktigt 

"ed"an 
crarfr;,att arbetets r.arier.ncre natur, riksom också arbetarnas olika kun-
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skapsnir'å lluclrar mycket ..-irrier:rnc1e arbetsleclning. Samma mcto-
rler som t. ex. tillämpars iuom b;rggna,d'sinclustrin ikan ic',lie tillam-
pas inom r-clkstaclsintlustrin. Natririigtvis finns ,clet dcck på alla
områden gemensamlma ib,eröringspunkter, orn cle cchså i detaljernr
skilier sig frårr vara,ndta.

Då man behandlar'ilenna, Iråga a11miint. bör m,atr orclna cleu så,

zrtt cle högre lerlarna kommer ijverens om r.ad som hör till dens

eller cl,ens c;mliitle, varelter vr.r och e,r drager försorg blott om clo

arl:;eten. som hiir till hans omrti.rle. l)enna sålunc'la iiverenskomntl
arbetsfrir,clelning och leclning förutsätter (sa,m,ma regel gäller ,ock-så

arbetarna,s alla anclra revclutioniira organ), att rnar och en känner
ictrre a.llenast sin uppgift. utan ookrså sin verksamhets gränser. viike
han icke får överskrid,a. I ingen htindels,e kan 'tnan goclkänna, att
en leclare -- ]ran må r'erka på vilket ,ornråcle som hälst och intaga,

hur betyrlancle ställniug som hälst 
- 

genom sina föreskrifter tråin-
ger in pri ,eu annan leclare." verkr-.amhetsområc1e. I)å tvänne verk-
sarnhetsgrenar beriir r.a.ranilra, bijr clet she enclast geirom vederbrj-

rancle treclares liörmeilling. Annars fiireligger alltid f:rran, att man
genom o,lmnnighet å,qtaclhommer eu,cla,qt f iirvirring och onörlig
skarla.

I avsikt al,t ,årstaclho:mma en iikartad iedning, rbör ledarna i
en viss ritstriickniug löranstalfa konferenser, c1är cle kan råclfråga
varaldra. Yicl clessa konferenser bor allticl {attas be'-slut om vilkn
metocler och lörslag man uncler den när,maste framtiden rl,rör s'öhii

tillä,mpa samt hritisera c1e hittiils tillämpatle met'oilerna.

Såclana dionlerenser liom,rner sålunrla, att bestämma den hrigsla
leclningen l'rir' hela verhs'amhe1,en. Dar får varje ar-'cl,elnings ledare
n):a instruktioner. som han seclan 'm,ec1clelar åt sina. 'biträ,ilen.

I)e egerrtliga arbetstreclarna bör erhålla kännec1,om om alla nya
arb'eten i så gorl ti,cl, att cle hinner taga kiinneilom om rlem ocir upp-
giira egna fiiirslag. r'ilka cle i ticl bor ut'dela blancl sina. ,biträclen.

I-Tr c1e nv:r arbetsritningarna bör arbetsledaren på förhancl räk-
na ut och rita a1la -"måcl,elar. ,cletaljer. l-ilka seilau ges åt vetler'-

L,ör'rrrtle ;rrLctr re.

Förrtiu en arbei,sleclare tar n,ya arbetsritninga.t i bruk ibör han

liontrolLera att specitrlmåtten strimrner ör',et'cns'mec1 huvuclmåtten
och att cle mått. -.{o,m han sjäh' angivit, överensstämmer,me,il ilem,

som arg'es pri, ritningarna. Om 'cletta göres omsorgs{ullt. då behcivcl

man alclrig liassera ett {ärdigt arbete blott på gruncl ar. felaktigl;
arrgilrra mrr11.
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Lika viktig,t so* clet iir att ange rätta mått, lik:i viktigt, iirdet att rått för.ela urrrnt.t .uttr;;;* ,arbetets uti,örancle. Här'ici,bijr man oviilkorligen a"u f.i.sorg. l_, utt yrkesrnän aldrig ,behöve;:vä'ta på h.iärparöetare, Dl€n. *-ii,rgi -årr;;il; i'i, 
"r* Jrkes_

ilH:,T" J.:,:i;;_il;l 
_.teria ler roå_ ". "" 

^i.",r,ä", 
hjaipu,r,._

L)ft'a orcr'a' arbetet såruncla. att en på ackorcr eler också förtinrröri '.rbetan'rre ;-rkesmarr rr"r-t.rr" sitt 
''t;r'oga.ru. 

.r'rr., mängcrhjälparbetare. r,ilka 
"tun ,ran, äa fills;rn är tvungna att till-I'rerlsstiilirr r rkc_ma,,,,.,,. lr"iurl. lturr,. grunrlade sig :rrbptsord_

äXiffr;,tl:ooot*,t.tt.,t n roi,,Lnr"r, on'.-,",," ;; ;;r; av k,on_

1 a t R ätt {ö r s t å tillt å11 :",}ffi 
*il 

Hä",,:iT:lå: tff ;,*låfii'en vi bör strii'a. E"farenh.terr *tr u" ro,rra,la rurii-ir-ra.r", ,.e x' rnaski'ernas räge, bestämmer i ,'"n. särsrrirt fialr, på. r,irket siittcletta sr.stem lr,;. tiltti_pur. 
- ---^ ' ""',

som reger k.n man fastslå elrer åtminsto'e sträva ti,, att ma*icke se'are rå rlagen rreriöver an..tru a" 
_rö'.skrilter, som givits pft

'o,rlforen. Geno,m att I,l;,.tta från en plar. ,lii-.","rnorr*r,,r,or""oersättlig tid. som miusriar 
".t "t..".ottnt.t. Därför bör arbetsrc-.are' .ra försorg oT, ut-t han va'rje ,,.or*on har. clagens arbetspr:'rfiirclig och att clen utan dröjsmåL ,t ur o,.oi..nnttu..arbet'qredningen bilr noa'unarg; .rou l,;n.org. .m bok{iörin,g a'samtliga 'arbetstimmar' r större ruirir.* bör clenna uppgift hancr-ha. av särshircra timskrivare' i."*^"u mecr ,crenna uppgi{t ståro'rså bo,hför,ing av samtliga. ,arb,ete' och att liålla konto.ut urd"._rättat om crem' net sistnämnau o"-.noaeles viktigt ocrr för clettaiindaniål firurs mång. oli*a ,y.t.., a.t uooriguste är att åt a,rbe_tarna 

'ar'ie rrväil läm'r'. .o rit.r, t iuoiutt, ciär han ,antecrrnar vacrha' gj,rt och 
'rrr 

rå,g ticr rr"" ;.1;;; frir arbet,ets utföran,d,e. pirq.*url a' r-lessa up1,gi{ter bör r.';; ;. "t'.^ ,a,rbetenas omhostna,crr:r,

l1lTil:';,"-I:;;are 
,,esta'o-'tu"" 

'jä'i'u o-.ua. ,,'" J....;;" o.,

arbetsrecl'are' iir för arbctet i sin avderni'g ansr,,arig infiir,fabriksst-l"rersen' Han iiger råitt att or*na arbetslö'erna, men rrör
i:j::r'åtJi: 

"ti:;1.;,j 
" kt a ncr e' 

" 
k i;." ;;' ärk,ri ngar, ri'k s nrn ot k s å

arbetares anr'årknin,s 
anmärkningar, iiksom u.,L^e .r.,tur;lr,;ourra.

ärberä*igau"ii',-"i"ä"Jil"*f;[':"##:i";1:;.il::*:]ä*i:]
nfijiigen hommer att senare utarbetas.
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I)en praktiska,arbefsledningen :bör oc,ksri centraliseras likasom
hela företagets iedning. Och clå sår'iil lerlare som arl:etare tjiinar
samma kla,ss, 'lls1 revolutionära nrbeta,rklssen. så kommer dennr-r,

fråga att vara mycket lätt att orcin. Båila pa.rterna bör altticl min-
uas, att cle iohe är motståndare tli1 r'aranclra. om också cleras rrerk-
samhet iir av 'olika natur. Alia är de nöiivändiga {rir tlen gemen-
sam,ma saken, och ju bättre de ful)gör sina åligganden, cless större
iir clen ge,rrlensamma segern.

Ilnder clen första ticlen uppstår naturligtvis här och där oliha
rneningar. Det kan ju :hända, att någon ,minilre förstånclig del ar.
arbeta;rna till{alligtvis intas ar. känslan av, att leclningens oeh ar-
betarnas intressen är stricliga. Härav lc;ljer 

- 
såsom cxempel från

Rysslancl 'bevisar - 
att c'let ei iir till {örclel ftjr tlen gemen's,ärnmå

saken att lämna cle lokaln arbetarna alltfcir stor beslutanderätt i
fa,brikernas angelägenhete,r, c1å cletta ollta lecler tili smziaktigheter.

Har liksom ti,ven i andra avseenden bör c1e lokala. intresserra
vika fc;r cle gemensamma liraven. I)etta, är {rågaus liåirna, rsorn ar-
belslecirringcn alliid l-,ör 1a j lrcaklan,lc. Och l'örlrullrrrlel mcllarr
a,rbetarna och leclningen bör v,ara .cåilant. att clen utseil,cia leclare;r
äger rätt zrtt bestä.mma mecl ar,seende fäst vid ile allmiinna svr-r-
punkterna, och arbetarna ,bör fullgöra hans för,eskrifter.

Frågans prakti"ska {,il,läm,pni,ng är sl'årast. Det är den stöte-
,sten, på vilken vi nä'stan allticl faller. Hur ska vi hunna. skapa
ett rsåclant förhållancle, som vi i ovanståe'nc'le har {örutsatt, utari
att,arbetarnas självkånsla rsåras?

l)en första fordran ställs på arbetsleclaren. Han bör srl r'ä1 te,li-
niskt som intellehtuellt vara skolad för sin uppgiflt och ,bestämci

i ,sitt tal och i ,sin verksamhet. f/ad han har lovat t. ex. i lörr.
tlet bör nöclvändigtvis utJretalas, om också clet i ett eller annat av-
seende vore oförcleiaktigt för {öre'taget.

Då arbetsledlaren ger några befallningar, bör: han uppträcla -.å

värdigt oeh vänligt som möjligt. En hand yrkesmans anmärkning
ibör allticl beaktas, 11å anmäihningen berör utföranclet av något
vis,st arbete, ty en arbetare är ofta på cletta omårde iner kunnig
än en arbetsleilare. Och i allmänhet 'bör man rsträva till att le,cla

arbetet så, att .det icke för arbetaren synes som ett tvång utan so,rn

en frivillig överenskommelse. Arbetaren bor bibringas en känsla
av att man vädjar till hans yrkesshicklig.het för ut{örandet av ett
visst ar"bete, som han en gå,ng har rltagit sig att utflöra.
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Av ar,betsleclaren forilru. *;alubnt arskning i myoket hr;g gracl.Ha' får icrre bii nervös ocrr 'ej ,ens e1'ter de mest förargliga. ihä'-cl'elser 
'isa' någon vrecle. ,.irlätsreaaren får atrdrig sörra a'skecracn ;rt'Jlelarr, errdasi tv nprr^nr;,.- ^,_,.,

överrägga s _.,r i, ;.å: :::: :ä:'?Jå:l;*i;;::i. iri:,i..; *:*:biir x1J1;,1 följas.
D'et 'kan dessutom.påpekas, att ingen bör söka ,sig tilr arbets-ledare, om han icke tidigar" fr". s;;rli?tu"t f,;, ,sig clesrsa spörs,måI.f fukniskt avseenrle fnrå.as ,r".i"*in.*_ kunskap. En gocl lrkes_'man år icke utan vicrare en gocl a"betsredare,, men han kan bri clet.Man i,ör clessutom-ännu-minn".,rtu till ett ordentigt a,rbei,s-leclarsvstem rrör att arbesledare'rrarr.. sig strängt tirr siria rre-stämila uppgifter. I)et ,cluger i.f..--"ti'fr.n utan crsak inEripel iirrrclras verrks.rnhet' rcke rrär*, to' ,nur.. *oatnnna- ett sådant tiir-*iigagåe'cle, som t. 

_ex. 
:rtt en högre leclarc l,örbigår en lä.q.re ochvä,ncler sig direkt till arbetarn,, _iJ 

"å*o" anmärJurins. Orn aljamissfl;rhårlan'den bör anmärkiring göru. :h0,. veiierbörancle arbetsre-clare' som är skr'rdio att vi'cltaga urlo"an"ugu åfgärcr,er, i anna;t lzrrllran rlet häncra. atf arbet,rn""..håir"r-.;ridiga order ocrr icke 
'c,L

r.ems {öreskrifter cle ,bör trålla .ig. ;iii 
-

r a'sikt att 
'örenkra 

urbntureänirg*n n.h öka arbetsintensitetenbiir ackorcisarbete anorcl'as. Virr*i;; är ciett:r, en fråga, varoriarb,etarnil un,cler clet kapitalisti,sku r-rr.tu*.t hyste mycket olik;imeningar' FiitiEa arbetar'e hu. f.;r.o.u-o"i o.rt" ,system, men mincrreflitiga och rilclre arbetare har forkastat ol.*. Ho,roclorsaken tilj ar_lretarnas o'ilja mot a.ko'rcissyst*rout t ur-.rurit clet. att rlet i kapi-

Från,lfamontoffs härjningar.
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talisrnens han,d hal utvechiai,s iill c,tt utlr,ä,ssliug"s\.stenl. r,arigi:_
ilc'm,arb eta,rrras ex! loatering rnå ngclu,bbltr s. Errclast,cle l er-rra cl slira ll-
tiga,ste arbetarna lycka,cles att me,il uppbjudncle ar. alla -.ina lirafter.
er"nå bättre löneresultat än i'i'd timliin-qa,rbete. iletta, lltirorsahatle
natutligtvis blanci arbetarnn bitterhet och clc r-.hrecl till en ojämrr
kamp rnot cletta svstem, uta.n att tlocrli ernå niirn'vi"rrcla resulta.i.
1)- arbetiirna lycka,des icke själ'a i cle.rra fråga el'å tilh:äcklig
c.nighet. Och ännu uncler proletariatet-q clihtatur ka.n clenna fr,ågtr
{örorsaha ocnighet på en,c1,e1 områden. Me'clti m,a'iir tvurrge'att
hålla en stor ,ilel av cleu bästa arLretskrafteri bunilen 

'ir1 
a,rm6n, oclr

clå clet är stor brist på''alla slngs inrlustriprocl'kter. så har arbe-
1,alna ingen annan utr.äg iirr a,tt söIia priissa ur alla så mycket ar-
bete som möjligt.

Bör inko,msten vicl ackorclsarbet: Lregrii'sas -qåsom t. ex. i R;rs_,-
lancl. .lär liortjansten vicl ar{rordsarbcte, frir 

'ie,cl 
lrogst 50-?0 pr'-

, cent över-rtiga fi;rtjänsten vic'[ timkjnsarbetc, el]er borcle clen hållas
obeglränsacl? Ilet orbegrr.insacle iickordsarbetet vicliåtes obestrirlligcn
av vis.sa olägenheter. vilka kan r,ara till hjnrler'. meu urrrler.cn Llr-
ilantagsti,cl torde clet clock va,ra bättre än clet obegränsaile.

Hur man blancl arbetarna, skall kunna upplostra, clugliga, ar-
l.retsle'clare. iir en lråga -*om förtjän,ar en siirrskilcl upp,rniirksamhet.
ne fordringar, son' stä1lc,s pii en .luglig 'arbetsleclar,e. är gansk. be-
t)'cla'c'[e. Han btjr äga kåinrreclom om sjtt eget områcl,e och clessutour
i'ueha, en 'iss tek.ish bilcining, Iijrstri att ,bemötn ,arbetarna r,äl
och iiga en hommunis,tisk vijrlclsriskåd'ing, srl att har-r i helra ,sir
verk-"amhct och uncler alla fr;rhållanclen uppträcler sorn arb,etarr,äl-
clets försvarare. rltan slrolning kan m,an icrre helrer på cletta orn-
rricle ernå ,såilana resultat. som mar ege'tligen borcle. Till clet|r
resultat hal rråra r)'sha kamrater kommit, och dle har anorc:lntrt flclr
kurser for utbildning av arbetslcclare.

Samma, ti1].r'ägagåen,cle bijr utan tr-ivel prarhtiserras rjverallt orn
rnan i)nskar snallbt nå till lreclsställande ,re-qultat. Som ett lrjälp-
meilel kan man oc;liså anr'änila böcher" c'lär cl,enna fråga ,Lrelrandlas

{rå' oliha s}'ripurrkter. Men ,-.å 'snart möjligheter härför uppnil,s.
biir clenna fråga ägnas nödig upprnärksamhet oc.h åtgärcler r.icltagas
1'tir utbilclninE irv trrommunistiska arbe,tsleclare.

(Forts.)

)i:0
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l{arl Radek: Die E_nfwicklung der Wel{revolufion, und die Takfik
å:: åX1lJjlisrrccnen äå";ä;il nampre um die nint"r.

., l)en rhärrsynslöse revolutiorrärerr Rariekådt näm,ra ,sakerna vid,.cleras ;;;";#";;,,"i11,,:T..r,fJ ,ir.il, ,:r';,,äJis^åiller, har under dcn-ti.cl t,,,,, 
"uttii-la;*"":1 i .f)rgft1nr4 

b.land lrycketan'at rrunnit motl al' skriva en ;;;; -;;tilir.åsa'. och rna' får \-arft h._notr tacksam för d.en intelligenta u,ru1^'nun här ger ar, den int,emli,tioneila situari.'en. ty .,tu' ir:iä lul,"l',,t<amrater i rrera ränrler rcrka o.r.rrä""0"'":ål fJårff.Jrå:i.*liiTl
,,,1'1",,,,i'll],r';"T,lJ,," 

.f; _kt',t ,,J,-",,*" ,,,,r.amttikairs1e sr,,öm,rirsd,.
unr rlel komnrunisliskir)lplnlrrisslrlsl'r hållil lra a1l [örgi[,r."1r,n,,i,o"n,,,
lrarti hälsrr r.är är.en 

lturtiol , och rlr' örlig'r rnutn dc oa\häJigigr.s slorrl
tig",,_"u*;nu"-i.irä.. 'ii#".-i,t.!-;J"J;l j,r..räcs";;;-'äåi'*""',,,u"'.-

, Rr,ictt rrrscr [örsl r.arrå.,,";;'i, ;;;irr:'l',,
]j:].'":", oss.. B,rtrc ,rnn ^ro,,n,n,J;;':,,,J;::iuriorrorr. 

i rars 
"knrre r.i nrr

tre. n.v a rr ncl e p or il i ska l ä gges tiu,;-r;.;;l:" 
";;tX:J,";Ttr 

"; 
"i,T#l

Karl Radek_
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grrurderr a\r .den clominerrarrde revoluti onsorsaken : irnpcrialisilcn. IläreI-
ter tas clc clemokratiska illusioncrna upi) till fägnersam och järtligt avrät-
tancle l<ritil< tlct var inte {ör inte, sortr Branting cn gång till sin eg'en

skam i Soc.-l). 'l<allade Rarlek cn "biir.lel" - octr vägen fram övcl cleit

krossade borgerliga diktaturen till proletaliatets lierlavälde allges i bleda,

dr,ag. Här J:er'ör förf. clen omdiskuterr'rcle frågan om rnajoritet cller rni-

loritet unrler cliktaturerL. Ifuri srigcr tr-illigt ifrå1, att cliktatlrcn l<a1 b e-

s t å c n tl e segra blott när ilcu ntgör etr tlcrtalets 'cliktntur, ancn lika be-

-qtämt hår'clar han den kiart revolutionära uppfattningerr, att det ickc 'lrc-
höver r.ara cn majorltet, som för,st r1rcker till sig mal<ten genom revolutio-
nen, ut,al att cn ,bes1uts.a,tl ,och hantllingskraftig minolitct karr göra deti.a,

såsom bolsjevikerna jorde clet i Rysslantl. Där segrade de, men ati de bc-

stående kunnat bct'ara sin m.akt ]reror ju,st tlårpå att cle förståt1, att snab]rt
göra sitt minoritetsi.ältle til1 najoritet.stliktatur. Då proletariatet i sta 11

och pir lnnd sett att botsjevikerna främjat cleras r'äI bättle än 't1e virgat 'ens
hoppas, har de anslutit ,sig i massbr. I{är gcr Ra,tlek cn t'älkoll- men och

li,älsosam påminnclse åt varje verklig revolutionär, som står trreksanr in-

-tör,den öriugntr "clemokratisk;1" r'idskepelseil om na.ioritetsmoralen.
I sin avhanilling visar förf. r'itlarc att r-är'clsrevolutionen icke är eri

hastigt segrande r'örelse, utan ert periocl ar. stänrlig hamp med aur'änclanrle

av alla klasskanpcns rnedel, från parlamentarisn till ,bajonetter och grovt
:rr"tilleri. Och ,han påpekar att segrar måste omr'äxla metl lederlag, att
räilsrepublikel måste uppkomma småningon 'den ena eftel den andrlr,

dessa fören,a sig i ge,mensam kamp m'ot de l<r'arstående kapitalistiska sta-

terna tills seger vunnits mot den förenade imperiali.smen, av tle förenade
råtlsrcpublikerna, förcnade i cien kommunistiska internationalens fedcra-
tiva r'årclsrepublih.

Friigan om cle el<oomiska kampmetoclerna tar harr upp ti1l lloggrå1nn
granskning, och hans prograrn för den fackliga kamp'en synes särtleles
starkt och r'äl motiverat. Den politiska kampen llehandla,s briliant och 'de

kornmunistiska partiernas uppgilt anges 'bestämi och tytlligt. Han krär-er
att ,cle l<ommunistiska particrna icl<e får' bli några r'äntans particr, som

bara tror på gcneral'stornningerrs encla saliggöratrde verkalr. utan att de

bör innan lcvoiutionel förbereda clensamma på a1la sätt genom att skärirl
och raclikalisera proletariatet's aktioner på alla, områden.

Ytterligare bchandlas frågor som driftsråden, kontro len aY produk-
tionen, de inteliektuella och kommunismen, kommunisterna och de vack-
lande el.ementen a.i ,arbetarröre1s,en, och sist ge's ,en t'eckning ar' den tredJe
internationalels r'ärdspolitik. Som syn.es ett givandc ämle, som f,örJatttr-

r,en även förstått att .utvinna ilet störst.a intresse.
Racleks nya boli är såkert hans bästa, och clet år all anl,edning ,att låta

översätta den tilt andrå språk än tyska, i slnnerhet för ,Sverge vore ilen

våikomnen, :för att ntlgot vitlga cle trånga internationells 1'ysrna blan'd

r.årt lantls arb,etalc.
Internationalist.



192t)

Bildandef av elf engelskf kommunisfparfi
har varit planerat garrska länge, rnecldelerr vår kanrat Syh,ia pank-

ltu.st i Trhe \\'ork,ers Dreailnought och polemiserar.där'om saken
metl Ål,bert rnkpi.. Redan i Ijol gjoriles atlvarliga pri'ata underhand-
lingsförsök, som dock ännu ,ej givit resultnt i planerrs förverkligande. Merr
'det är, frarnhåller P.. nödr'äncligt att så snarast sker. Enligt sa.mrältets
naturliga utr.eckling är rlet ounclvikligt att clet brittiska Labour par.tr,,
likt anilra socialpatriotiska partiel i r'ärlclciL. kommer tili regeringsmali-
ten. Komrnunisterna ,har att skapa .cle krafter som sedan ska kasta denna
regeriqg överåntla. Låt ,oss inte ,splittra våra kraft,er rnecl att öka Lalrour
Partys styrka, 1ål oss koncentrera ,oss på r-årt kommunistiska parti. Nu
seri British socialist Party, hur överallt i världen sker en Jroskillnail mel-
lan kommunister och socialpatrioter, och änrlå envisas ,det att hänga fast
vi.cl La'b,our Party. iletta parti som är minclre socialistiskt än något annat
högersocialistparti i r.ärlclen.

Kriget or:h r.vskri re'olutiole' har l'ört liommunismen närmarc oss.
Arbetarnas vaklande klassmedvctaride röjel väg för clen. Än seclan, ati;
komrnunisterua ännu år numerärt mycket fål,aliga i England - clet är.
'hättre att bygga upp ett ,sunt kommunistparti än ertt stort. Huvutlsakerr
uu är att drir.a komrnunistisl< propagancla. När arb'etarna blir urogna för
kommunisrncn. får' r.i ocl<så ett stort parti. Till iless kommer säkert ett
r.erkligt kommunistiskt parti att förbli litet. Under tirlen: ju mer klara
och rarlikala vi är. clcsto säkrare förbereder vi arl:etarna för kom,munis-
lne11

Karulal, Inkpin har rått i att vi bör göra propagancla i Labour part1,:
.ia, och i fackföreningsliongressen och i öv'igri korporationer Naturligt-

'is ska vi och bör vi det, rnen clct l<arr vi göra utan att ansluta oss ti11
Lai:our Party. I I'arje inutlstriell orgrnisrtiorr finns alltid några kom,rntr-
nister. \ri måstc se till att deras antal växer och att de alla ansluter sig
til1 clet kon-rmunistiska partiet och s,edan kåmpar fcir ilcss program inorn
Labour Party sa,mt ör'eralIt annars. För att pår'erka c1e arb,etare, som f.
n. finns i Labour Partv b,ehör's dci inte att kornmunisterna som parti ,alli-
eral sig neil tlet förra. .\tt cletta iir ti1lgäng igt f,ör.inllytancle utifrån,har
gålg p;i gång ber-isats - från Llo1'fl g.o1*c sår'äl sorn friirL arbetarrörel-
usens a,r'nntgarclc - rnen flamtitlen iir mecl o-qs.

Kt:unrtrt Inkpin talar om r,abour Party sonr "arbetarrörelsens ,huvnd-
st;r1]<4", merL 'det rcpres'enterar iirte 1ängre cle revolutionära arbetar'rir.
llessa sa nlns :ner och rner ttanför dess lecl. så i skotttancl. så också i
Elgland och lvales. I Itnlien, so.m är åtskilliga steg före oss revolutionårt
sett. har derr socialistiska najoritetel reclan insett, att clcn revolutionärl
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rörelseil rnåste fuyggas på \'erkståden oc.h fabriken, och man förbereder
r1är sovjetorganisatiorrer på clenna glund: i .detaljer filns clet cliffercnsel
inom italienska partiet i detta fall, men är tlet ailmänt erkänt. irtt arbetar-
klassen uråste nås genoln en tlireht appel til1 arb,ctsplatserna. Där ligger
i'ramför' oss ett r.äkligt arbcte. 'Iill.s vi gjort undan clen nödiga propår-
gandan biancl arbetarnas cljupa ]ecl kan r-i varlieu !.:r\.erka eller drir-a, lt
lcclarna i La'boLrr Party e11er facl<för-enirtg:rlrrr.

IIur hapltalismen räddar produklionen
visar'vårt broclerorgan l,ichtsrahlt-:n i Berlirl gerorn cn sarrr

lrarrställnirrg av n.igra pr\ tre tlagar, 23-2ö febr., ur pressel hop{ör,clrn.
notis.er'. Ilessn innehiriler': Berlins cigarrettfabrikanter har tnecl hänsyrr
till clen il)'a lagstiftuingen 'beslutat lllmärr uppsågning ar- tjänsternän o'rh

arbetarc. - B'erlins sptirr'ägar mecldelar, irtt man för att rndgå föllust
mirste l ördubbla bilj.ettpriset, d. r-. s. 1,tr 60 piennig för enkel resa. -I'ostminister Gie.sberts meclclelar, att portot lör errkelt brer- konrner att
höjas 1,i11 40, l<ansk'e 50 pfennig. - Tysklancls ticlningsutgirrare har i
l\ieinar och Berlin liommit till klarhet orn, att utan ett sålierställancle r.-v

ti.clningspappel till överkomliga pris iuom ijverskticllig ticl :flerl,alet tyska
ticlningar mtiste nedlägga,s. - Om bomullsinclustrin skriver clr -\pelt, syn-
rlikus i hanrlelskannaren, att .lrornull lu kostar 30-,t0 gånger ,sitt forna
vårcle och att mån nu för" att håila 10 r.är-stolal i gång b,ehör-er mer drift-
kapital ä.n {ör'ut {ör 100. - O,m träindustrin m,eddelas, att de priser för trä.
som mal] betaladc 1917 octh 1918, j:r. ånnu i l:lör'jan a,r' 1919 - d. r'. s. högst
160-1?0 tr{li pr hbm - nu låter sago:iktiga. På rrytiret 1920 är man uplre
i'id 950 \Ik pl kbrn, ja, i {e4:ruari på r'äg iin högre. '1i11 fö]jd häral giir
träfirmorna virl stora lcr-clausel pir liingre tirl stora förluster'. I jarmali
191,1 val priset 43 llk.

llur r.rr clet. sl<river Lichtstrahlerl. lllir1] så r'trckert l:errätta.ilc o,ss i
nor.entLrel oc,h dccember 1918? "Om vi skulle socialiserir., så mirste vi.Iör.st
ha någ.ot att sociali.scra; nu }:ehör'er vi ännu kapitalisterna för att åtcr
kunna fir, produktioren i höjden". Ja, in1,c,sant, 'de hal fört oss firil, upp
i 1röjden, kapitalisternir mccl sitt lirir-atir inilia.tir'!

Bullelin of fhe provisional bureau in Amslerdam ol {he Com-
munist Infernafional.
Den uyutse'clcla västeuropeiska. ceirtlalkommitt6n Jör den konnlunrs-

tiska interntrtionalen har utsånt 'sin första. bulletirr, på engelska. franska,
tyska ,spriiket. Organisationsfrågor, prtrktiska åtgiirder o. dyl. eliskuleras
och behandlas i dett:l {örsta lum,m,er. lltt intern:atio.neilt arkirr f ör all
komrnunistisk litteratrr har gruncllagts i Ifollancl, och alla l:iclrag i litter:r-
lurväg.,be.röranrle ]<ommunismen elle,r' revolutiorren, och publioera'de s'erlan

tlen ryska rcvolution,ens utbr'ott mottagcs meil. tacksam ret al- arkirnet, sorr
katr nii,-q genorn {önrterllirg ar- IIeer' -\. Rairrs. Leiilschestraat 23, '\mster-
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da'm. lfrån sarnmå adress er'hå}Ies även bulletinen ti]1 org,anisationer och
och grupper, sc.m önskar denga.rnma.

Några tes'er i frågan om ,eni,g ret rnellan olika grupper i samrna land
som hyllar sig till kommunismen. framställ,es. Lika,så i socialiserings-
{rågan, orn pallam,entarismen, fackföreningsrör'clsen m. m. Ravensteijn
ger en öv'ertrl,iek .ar.' 'ilen ,ekonomiska, situationen, och H,enriette R'oland
Holst har 'en intelligent skriv'en revy av strömningalna inom arlletarrö-
relsen i ib,örjan av 1920. Bulletinen avslutas rned en relation av splittrin-
gen inom Tysklands kommunistiska parti, en åsikt,ssplittring, som ile cli-

rekt:r aktionerna tless bättr'e nu totalt utplånat.

En ny sydosleuropeisk kommunisltidskrilf.
Liksom .clet skrivna orctret är en gocl mätåre på en rörelses frarnmarsch

kan ma.n ty'tiligt avlä,sa 'tlen socia.la revolutionens stormsteg över j'orclen i
cl,en alltjämt sr'ä11ande floden av kommunistiska publikationer. Över:allt
r'äxer, trots papp'ersbrist och r,e,geringsförfölje1ser, opp nyå tidningar och
tiilskrifter som propagerar r'åra 1äror. En av cle sistkomna och err av cle

rnera b,et;rclan'd.e är clen i f,.eJrruari cletta år startade Komrnunismus,
Z.eitschrift der Kornrnunistisch'en Internationale fiir iii'e Länder Siidost-
eur,opas, en .i Wien utgiven 30-40-sidig veckopublikation av 'synnerligen
gediget och omr'.äxlando innehäll. Ur cle f,örsta Ilem numren, som just
kommit Zirlmerlrald tillhanda, kan anföra,s artikl'ar om ryslia blockarcien,s

hävanrle, kapitalisrnens upplösning i de s'egranctre staterna, pr,oletariatels
utrike,spolitik, Tyskö.sterrikes ,stats,bankrutt, r'ärldsr'eaktion och r,.ärlds-
revolution, en längre yp'perlig artikel om P,oleri ar- J. Krasnij, dessutorn
special,artiklar om sy'ilosteuropie,ska frägor. en gedigen översikt örrer clerr

ekoncmi'ska ooh politiska utvecklingen i rsår'äl Europa som Anerika rrr.

m. !'örlag år Konnnunistisohe Partei D'eutschösterreich's, Wlen VIII, '\i-
ser,strasse 69, och re'ilaktör kamrat Gerhart Eisl.er. Möjligheterna att pr
post kunna komma i kontakt rnerl f'ör'1a,get iir clock kanslie ännu på gruntl
av or,eclan i Centraleuropa ,ej så stora.
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