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TI LL ZIMMER\flALDS LÄSARE

När för tre år seclan ilenna tid-skrift startades som organ
för dåvarande socialdemokratiska vänsterpartiet, föranleil-
des det av'den inom vårt parti allt starkare insikten, att ett teo-

r:etiskt organ meil möjlighet att mer än dagspressen gå på iljupet
meil principiella och taktiska frågor är något för ett revolutio-
närt parti oundgängligt. Vi vet, skrev Zimmerwald i sin anmä-
lan, att dle anstormande massorna dnnu ej ägelden socialistiska
skolning och klarhet, som först kan göra deras historiska, insats
till vad den bcir bli, och att därför också just nu, när segern vin-
kar närmare än någonsin, upplysning om kampen, dess taktik
och dess mål ä,r av nöclen såsom a,ldrig förr. Ilan'dlingeu är det
{örsta. I begynnelsen var handlingen. Men kunskapen, teorien
måste till for att under handlingens gång rikta den, belysa den,
ailtjämt pånyttföda den.

Svårigheterna att upprätthålla en så'dyrbar sak som en må-
naclsskrift {ich ej hindra, att planen vart verklighet. Och så

kom Zimmerwald ut. Det visade sig - 
trots det på många håll

mycket vachra intresset 
- 

tyr'ärr ilock snart, att det bleve en
omöjlighet att upprätthålla tidskriften länge, åtminstone i den
omfattning som ursprungiigen avsetts. Vårt parti var fattigt,
sprid.ningsområdet på gruncl av vårt språks litenhet mycket be-
grä,nsat, kostnaderna växte. Redan uniler andra årgången blev
motigheterna så stora, att en tredjedel av dlen årgången måste
inhiberas. Ehuru ett sådant avbrott givetvis skadade tidskri{ten
bland prenumeranterna. ville förlaget oeh redak{ionen dock ännu
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ej helt nedlägga arbetct utan försökte på nytt vädja till den

svenska arbetarvärlelen och samticligt genom något minskat sido-
antal hålla Zimmerwald uppe uncler år 1921, i förhoppning om

{öretagets utveckling till större stabilitet och en framtida ut-
virlgning.

Med tungt hjarta måste redaktionen nu tillkännage, att
det hoppet slagit fel. Orsaken är t;,dlig nog: ilen arbetslöshet
och nödepok, som med snabba steg dragit in även över' Sverge,

har drabbat alla publikationer, inte minst arbetarpressen och

ilå självklart i främsta rummet en för fattigt folk relativt kost-
sam tidskrilt. Det revolutionära avantgardets intresse har icke
motsvarats av tillräcklig finansiell styrka, och så står vi inför
nöilvändigheten att med detta nummer avsluta Zimmer"walds
tretlje årgång och dess utgivancle tills vidare.

Vid iletta avsked från läsekretsen uttalar reil. sitt var-
maste tack till alla, som genom abonnemang, genom int esse {ör
och spridning av Zimmerwald gagnat vårt försök att shapa och

bofästa en revolutionär teoretisk ticlskrift. Vårt tack gälier
självklart också alla de in- och utländska kamrater, som bidragit
meil artiklar och uppsatser av alia slag. Envar, som bläddrar
igenom de tre årgångarna, ska förvisso i dem finna många väc-
kandle, geiligna tanhar i olika ämnen inom ilen revoluticnära
rönelsens ram, liksom cle 30 häftena bevarat åtskilligt av de sista
tre viktiga åren, som i framticlen blir av intresse att äga samlat.
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WASHINCTON - UPPTAKT TILL DET
STORA OCEAN KRICET Av C. N. CARLESoN

Fredens tryggande medels stats- och alliansavtal har varit
ett evigt sisyfus-arbete och det ser ut att så förbli. 'washingto'
kommer icke att bilcla något undantag från den allmänna typen
{ör överenskommelser och åtgärder. Korrfe.eosen fogar sig in i
raden av föregående konferenser utan att i sin teknik elier ali-
männa laggning erbjuda något nytt uppslag.

Äter är det för clet första båvisat, att även ompranteracl på
amerikansk jord kan den gamla diplomatien i"k, ";l;;;; sekre-
tessen. Diplomati och tr.stväserr likna iläri varanilra. ameri katillför de gamla metcderna endast ett crrag av husiness, av bluff
och smartness' som merencrers saknats i den mer stera och form-
tyngcla europeiska konseiten. De offentriga sammanträdena äro
endast parader lör massan, till och med kommittierna tor.le vara
rnästadels spegel{äkteri. Bn riten inre kr.ets av augul.er fattar de
avgörancle besluten. Bfter en väl sperad överraJning i första
ögonblicket kryper clet t. ex. {ram, att rfughes' forslaiom frott.
''stningar'es begränsni'g i sina huvudcrrag ,ru" käot1,, de fem
sto 'makterna. sannorikt är amerir<a även på förhancr underrättat
om avvil<ande meningar och modifierande reservationer.

Relativt snabbt förlöper även konferensen. IJels är den ej be.
sväracl medl en lång svans av småstater, dels är det enclast någrafå sto''a frågor på dagordningen. Belgien är med som liten he-
de'sdvärg, Holland och Portugar för sina besittningar i stirla
havet. Konferensen behöver ei heller öda tid på knåpgorat med
kartritning i Europa. fnril<tad på ett par problem ga, å.o ,,from
sounds to things".

Trots claEordningens koncentration kring ett par stora spörs_
måI, trots en ur teknisk dipiomatisk synpunkt forbattrad regi
hctas emellertid förhandri'garnes rearporitiska resurtat med sam-
ma tvins t som lrcdsiiird agon. Liksom vcrsaiiles oeh Genöve
är 'Washington 

en clelekt världskonferens. f G6növe kröp ,,demo_
krati" ihop till en pacifistisk klient-i'ternational. r'washington,
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sodan Am'crika med "Nationsförbundet" lihsom velat uppvisa Eu-

ropas od.uglighet att reglera värfilen, sväller nu Ententen ut till
samrna omfattning som under kriget Ändock är Hardings kon-

ferens blott en torso', clå därifrån stå utestängda ?0 miljoner t;'5-
lrar och 150 rniljoner ryssar och en mängd små och halvstora'

stater. T. o. m. i ä,nnu högre grad marl<erar den stormaktsdih-
tatets supremati, i det att den skiljer ut c1e båda anglosachsi.ska

vär"Idsväldena, som en klass för sig, som ett slags supraclread-

noughts i staternas rang- oeh storieksorrlning.

ira ur sikte' d,e inrikespolitiska chanser. som påverkas av en viss

utrikcspolitisk riktning. En demokratisk trumf i prcsidenival var
!tril.oo. "Nationsförbund". 'Washington åter ä,r det republikanska
l;rum{kort, varmed Har.dings parti beräknar att taga hem spelet

r,-id, irtista va'l. Amerikas vägran att rati{icera Versaiilesfreden,
att: inträda i Nationsförbunclet, den allt genomborraniie kongress-
kiitiken a,v 

'Wilsons politik, som bilclar utgångspunkten för Wa-
shington-konferenseri - 

samtliga moment ha minst lika mycket
att skaffa med republikaners och demokraters honhurrens om val-
männens röster som med schemat för amerikansk utrikespo itik.
Redan antydes t. ex. att det skenbart piotsliga förslaget om sjö-

rustninlarnas begränsning även avsåg att glä'dja och lura sekter,
pacifistiska och fiLantropiska sällskap och föreningar. dar Wil-
son sannolikt haft talrika anhängare.

Förhandlingarnes för"lopp, där tittskåpets ilijrrar iippnas och

st.ängas av en dol'd mehanism, en sannshylclig kasperteater. rcfe-
r-erar ilagspressen. Några, huvuddrag i fc;rhandlingarna och inte-
riörcr av särskilt inlresse kunna ri irrskränkr oss till i rår iivcr-

sikt.
' Trots nedskrotning av äldre, fart;'g skulle återstå betydande
sjostridskra fter. T runtlc tnI behålia Iiöronlr slctot'tra 5g0.000 1on.

England 600,000 och Japan 300,000. Darjamte påyrkades av

rlmeriira 
- 

väl dcn viktigaste punkten 
- tio års rustningspans.

Ärrangemanget crinrar om det missil,ckade {ijrsökct på sin tirl
att genom överenskommclse mod.crera ilen tysk-engelska rustnings-
lionkurrcnsen nreclels faststä11ande Av erl \iss proportion mellall
{ystt och engelskt fartygsbygge. Detta projekt betraktailes som

€,n "andhämtning", men ingen föl1 det in at;t betrakta det som

nåqon stark garanti fijr {reclen. Likri litet anletlning därtill hat



1921 437

m'an nu' Yäsentligen statsekqnomiska, motiv för ögonblicket
göra de tre ifrågavarancle staterna benägna att en tid .framåt
häjda mstuirrgarne. Sannolil<t }ar det även ingåtl i Amerikas
konferensregi att lörsl prässa nc'd den japanska sjömakten. sedan
har clet gått an att ge Englancl ett måtiligt försteg, ett något
högre tontal på gruncl av'dess läge och vitt omrrring spriclda kå-io-
nier. samtliga tre staters arbetsröshet oeh indusirisr,ockning
tvinga även till ,en viss rustningsbegränsning, iI. v. s. av ufgiftei
.l'ör i mprodukiiva ändamå1.

Men just s å d a n a motiv uu peka klarl på faran irv
cn ny rustningsfeber om oeh när tleras ekonomiska 

-situatiqn 
Iör.

lrättras. Då stå kvar i hela sin ef{ektivitet cle honkurrensrorsaker.
rom iä1o världskriget mogna till si11 ul,brofl,; r.arken konfe"ens"'
har i sin makt .eller anglo-amerikansk-japansl< bourgeoisi hal
vilja eiler mod att uirdanröclja dem.

Vid err ba'keit den g uov. bekä.ntle T,loyr,l George, seclan ha'
s'arvat cn fras om Washington såsom ''regnbågen i skyn", att
rustnirrgarnc äro irc gånger så ilyra nu som l'örc krigei." Det är
motivct bakom dcn pacilistiska. gcslerr, mcrr vilka garanticr: bju_
der ett avtal. om det åter blir "goda'' tidcr? rlet lrassrar sig L t;.
redan i u-båtsfrågan.

Kylig rese'vatiorr har or.kså eiterträtt tle försla utl,rott.n av
entusiasm över den Hughcs-Hardingska hruffen. Bafuur instäm.
cle i förslagets "allmänna tendens", men betonade därpå brittisk
mot'ilja mot u-båtar, "havets sjakaler", tvckaile o- dår, tioåriga
rustniugspauseu och lramhöll Englards behov av "lätta l.,ryrrurl';
- 

för sin marina polisfunktion. vad Japan beträffar, to*de det
knappt ha lust att rcducera, Iörrän rtet btir krart i virken ,m-
fattning det tillåtes att berästa sina kusler och öar; det jämrör.
även sina flotivarvs kapacitet med de amerikanska örrogsvarvcn.
som snabbare förmå sätt'a en {lotta i sjön än vad Japans re,sursertillåia. Japan gör förjaktligen "vissa'cserr.ationeri. vid frolt-
avrustningspunkten läggcr man även särskilt märke till Frarrk-
ril<cs och ltaliens samfällda hålrning. De skänka sitt 'princi-
piella inståmmande", me,n yrka, t. o. m. på förstärkning ui, .irro
{'lotto'med hänsyn till sina n4ederhavsintrcssen. Delsa mak-
ter stå dock i andra linjen -_ fransmänn-en blott beclyra, att
"vår {lotta redan är myckct svcgare än den b o r il e oära" _
Japans motförslag är däremot aktuellt; det fordrar bibehålla:rde
av 12 slagskepp, även dem som äro under byggnacl, vidare Ame_
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rikas tillbakadragande av sina eskadrar från pacific och uppgi-
vande av byggnadsprogrammet av år 1g16. Japan par.erar Ame-
rikas försök att hindra befä,stande av cle japunsku och kinesiska
kLtsterna med yrkande på allman minskning av frottbaserna
i Stilla havet.

Svårartade motsättningar ha sålunda yppat sig redan de fOr_
sta dagarne. offentlighet lämpar sig foga unde, en dylik spän-
ning, och så ha meningar, förslag och yrkanclen skickats till en
kommission att undersökas och om möjligt jamkas ihop av en
skara amiralsv 

- fortraffliga bockar till tradgårdsmastare påjust detta rustningsområde.
Slagskeppsreduktionen dikteras uteslutancle av besparings_

motiv' Emellerticl vägra Engrand och Japan att utan vidare god.-
kä'nna rlughes' "detaljer". om Engrand i tio år får ha ett litet
försteg, blir dock den inbördes rustningskontroilen tämligen irlu-
sorisk i fråga om de lätt dolda u båtarne. Från engeisk sida
misstänkes Amerika möjligen vilja med undlervattensiapriet ut_jä'mna skillnaden i slagskepp och kryssare. rrrågan behaidras nui en kommission, clär blott "the big five", de fem stora Entente-
makterna representeras. Till kommissionen for behandringen av
Stilla-Havs-problemen (inclusive Kina) måste man a.ren slappa
fram de fyra andra: Kina, Belgien, Holland och portugal. Na_
turligtvis föras kommissionsförhandlingarna _ de avgorande _
for iykta dörrar' Kanske man enas om en "naval rrolicrav,, 

-men vad se'dan? Tsardömets Haag-bluff på sin tid har lir..o-
varit mönstret för onker sams bruff. Den har sprakat ett ögon-tlick som ett fyrverkeri. Japan tJ,cks clock icke duperat eller
bedövat. Med yrkan{le på flottb,asernas allmänna minskning istilla Havet parerar det amerikas försök att hi'dra befä,standct
av japanska och kinesiska kuster, d. v. s. befästningar vid Ame_
rikas väg till Manclschuriet och sibirien. Kina, ,o* a, slaktoft-
ret, värjer sin integritet mot utiändsk inblandninE och ekonoi
miska övergrepp. Bnglands ekonomiska otrygghet kringskär de,ss
marina supremati .- panten för segern over Tysklanål Så serett stycke av "regnbågen', ut.

En radikal-pacifistisk engersk fid'ing "Mancrrester Guar-
dian" ser i anglo-amerikanskt samförstånd ett stort stegtill nationernas världsförbund, men just därför får Japans
och Kinas ställning vital betyderse. Den anglo-japanska alliansen
var riktad främst mof tsar-Ryssrand. Detta motiv sperar n u
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ingen roll. Förnyas clenna allians, måste derr vända sin spets
mot Amerika, men då stöter den på motståntl från Australien och
Canada, som frukta Japan; f0ljaktligen måste Bnglanrl finna etb
arrangemang, som gör banclet mecl Japan lösare och samtidigt
möjliggör samförstånd med Förenta staterna. I denna affar brin-
gas den gula stormakten under ile båtla farbrödernas hand. "De
engelskt-talanile rasernas självbevarelse" mot de gula, d.et är ett
slagorcl, som gagnar Amerika; det attraherar kraftigt Canada till
\Vashington, ty de båila amerikanska staterna och Australien
föienas i en gemensam fruktan för japansk emigration åt öst,er
och söder.

Än''u har icke hörts ett oril om skiljeiloms- och förliknings-
{örfarande. Dylik "iileologi" får ligga propparl på flaskorna i
Gdnöve som paeifistisk "patentme,clicin". I Washington ha in-
tressena uteslutande och ohöljt ordet. Blott i vissa högtialstal tar
man till fraserna. Lloyd George i sitt ovannämnda tal lät åter
påskina, att Ententen hatle fört sin kamp mot militarism. Men
kunna segerherrarna bevisa, att militarism och krig bara berott på
regimerna i kaiser Tyskland oeh Tsarrysslantl? Att rle ej hort
och höra samman meil a l l kapitalism? De inse, att de behöva
prestera inför massorna åtminstone ett skenbevis och därför krypa
de bakom Harclings bluff-fraser, som avse att mildra intrycket av
a,tt brutalitetsandan från Versailles även svävar över tlet metl
skickligare hand öppnade spelet i Washington. "Den största till-
drageise sedan 1900 år" sade Lloyd George om konferensen"
Hör man ej krämarens torgskrik om varor av sekuncla kvalit6?

Stora flottor bibehållas. Endast ö v e rru s tn i n g regleras,
men med ängsligt bevarad. styrkeproportion. Man bevarar så myc-
ket väpning som behövs för rustningarnes framtida utvidgning.
Påfallande är då därvid, att man undvil<er diskussion om blockatl-
och uppbringningsrätten. I 'Wilsons 14 punkter fanns dock upp-
taget kravet på "havens frihet". Därom t)rst nu. I 'stället eta-
lrle:as ett tre- eller tvåmaktsvälde över haven, och tvist står endast
cm fördelningen av detta välde mellan ile tre eller två förnämsta
sjömakterna och krigsflottornas anpassning efter denna fordel-
ning.

Alltigenom är konferensen präglacl av anglosaehsiskt senti-
ment. En kraftig och krass blandning av patriotisk-filantropisk
lyrik och ilet mäst egoistiska hävclantle av vart lands förtlelar
ger färg åt besluten eller åt vanmakten att fatta beslut. "Den
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okände soldaten", .som celebreras även i washington -_ var fåvi icke slutligen bevittna clylika skådespei! 
- rq,r.r.rterar ry-

1iken. Det är plutokratiens, börs- och vapenkapitarismens hyil-
[t^"s_ 

at mås.sornas dumhet, ett "ideelrt" mynt kastat åt mängden.
På dagorclningen däremot står kivet om rustningsproportion, om
valutadifferenser och krecliter, om privilegier, -o"opål och kon-
cessioner i Kina m. m. Då ar det antingen skäranJe ironi elrer
den grör-sta oförskämdhet a,tt såsom cren amerikanske ambassa-
dören i London, Harvey, yttra, att ,,öppenhetens, frimodighetens
och red'barhetens ilag har brutit in". Dyrik sjärvsmicl*and:e sjarv-
bespegling hör till moclärnt, amerikanskt vä,sen. Ro,os,evelt, som
kapacle åt sig ett Nobel-fredspris för billiga pa.cifist-floskler, har
gjort skola hos sina yankees. "Daily Heraidi' falier i cletta sam_
manhang ett par träffande omdömen: vid "den okä'de hjältens"
grav saile Harding en platthet; varaktig fred, som brivit ett revo-
lutionärt postulat och som blott kan b,li resultatet av massres-
riingar, kunna bourgeoisiens diplomater och statsmä,n iche åstacl-
komma, men i konsten att sör,a folrren, att "fingra harmonier på
satanismens strångar" ha, de nått ett visst mästerskap.

I en korrespondens från Washington skililras po*pu"rre. I)ä.
ler en arthur Balfour sitt "trötta, cvniska reencle" 

- 
infor ro-

vareprocessen om Kina. D,enne Balfour är systerson till lorcl
.Qalisbury, som år 1898 ford.raile av Kina ett områcle -_ för att
"försvara" den brittiska besittningen Hongkong? en nyckel till
Sydkina, som England icke lämnar ifrån sig. Bn grånaä cyniker
{rån topp iill tå har han på sin tid varit sin morbroders med-
hjälpare, ilå wei-I{ai.wei avtvangs Kina jämte järnvägsmonopor
för ett tjugutal år sedan i samband med "boxareupproret". Han
var under flere år en dlen hänsynslösaste minister för rrranir.
llill samma familj hör den från Genöve kände sofisten Ro,bert
cecil. Personer med dylika a'tecedentia sitta nu i washington
och "trygga fred_en".

Det saknas nu icke r"öster', som i washington-konferensen be-
fara utgångspunkten fcir ett nytt, stort krig. iydligen ryggar icke
amerika för konsekvenserna, i värsta fail av koni.run"*1 uu"rr-
tuella misslyckancle. spänning och fiendskap avteckna sig nu mot
bakgrunden av en skär och klar kapitalism och ',demokratisk,,
imperialism. rros centralstaterna var rustnings- och krigshetsen
ännu förenad med agrarfeodalism och halvenvälde, som gav väst_
makterna ett tacksamt tillfäile att skruda sig i demok"atiso, och
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humanitet. Sedan Tysklantl nu oskadliggjorts, fortsätter Wa-
shington v.aal som begynte i Versailles, nämligen att rycka bort
denna sklja såvitt clen är hindersam för intressena. Så ömtåligt
visar sig fOrhållandet mellan stormakter-ententebröder, att man
kan säga, att världskriget framför allt har bidragit till att "hyf-
sa ekvationen". d. v. s. att klarlägga och fördjupa intressetvisterna
mellan clem.

När Japan begär att få behålla 12 slagskepp, och forclrai
Amerikas tiliba.kadragand.e av sina stridskrafter från de östasia-
tiska farvattnen, när lrågan om lantmilitarismens b,eskärning
skjutes un,clan, när Japan fruktar Amerikas stora resurser a.tt
snabbt byggu en flotta och därför hä]st vill bevara sin nuvarande
rustningsstandarid for att ej plöts,Iigt överrumplas i ojämn kraft-
nr.ätning, då stormaktspaci{ismen änilas i konflikten om "Pacific",
clå kan man ironiskt konstatera, att konferensen behärskas av
paci{istisk rustningsand.a. Då är det icke annat att vänta än att
den sekreta konklaven av "the, big five" undviker sorgfälligt
att tränga in i den internationella avrustningens kärn-
frågor, \rarom pacifistiska och fackliga möt,en i Tyskland sänt en
r,'arm bön till världens potentater. Den engelske högersocialisten
Mac Donald, fiend.e till Sovjetryssland, tvingas då av obönhörliga
fakta betrakta Washington me,i[ samma, skepsis som Tjitjerin,
Lenin, Trotzki och Radek. Maodo,nald sä,ger, att 'Washingto.n är
en ny upplaga av Haag, att folken snart stå inför ett nytt krig;
så "vinner man freden", sed.an man i Versailles "vunnit kriget"
så grund,ligt, att Europa båcle i inre och yttre forhållanden fuli-
ständigt lossnar i sina fogar och band. Sarskilt några punkter
i den kommunistiska fnternatio,nalens karaktäristik av läget för
tjäna att understrykas: IInder världskriget har Japan avsiktligt
anarkiserat och försvagat Kina fc;r att få fast fot där. Amerikas
offensivställning i Stilla. havet hotar i första hand. Japan, i anclra
hand England. För att lugrra Canada och Austraiieu och bevara
vä,nskapen med den st,ora fordringsägare,n Amerika offrar då Eng-
land så mycket, att J,apan bindes eller modereras i sin expansion.
Det kunde tänkas en hanilel, där Japan tillfredsstäIles med
kompensa,tion i Sibirien för sin rustningsminskning och Amerika
meil koncessioner i Kina och andel i. M'esopotamiens petroleum-
produhtion. Sedan slutes en ny allians England-Amerika-Ja-
pan, clär Japan tvingas satsa i bolaget de största. eftergi{terna.
Så skulle världsfreden rädrlas för oviss tiil framåt.

44"1,
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Just när detta skrives, ingå meddelanden' som antyda en

dylik uppgörelse i Östasien. Första förutsättningen är upplös-

ning av ilen nu bestående brittisk-japanska alliansen. vidare

rrt"ynlme, England Wei-I{ai-'Wei' Japan utrymmer Shantung och

Po:t Arthur och Frankrike utrymmer Krn'ang-Chan-Wan' Med-

aelantlet är obestyrkt - 
i sin första form upptog det även s1o-

pand.e av de amerikanska befästningarne på Filippinerna .och 
Sa-

rnoa 
- 

det visar i alla fall i vilken riktning man söker en väg

ut ur svårigheterna. Först rent bord - 
sedan lägges på Kina

den nya cluken, "öppen d.örr", koncessions- och finansclespoti och

vad allt som hör till ett internatio,nellt protektorat över fjarran
östern. Mongolm,akterna bindas samticligt med att de bincla var-

rr,ndra. Här 'må nu bifogas en interiör, som låter skymta ett

schackdrag från amerikas "demokrater", från den slagne wilson
mot trust-"republikanerna" Ilarding och Hughes. Det uppgives

nämligen, att 'Wilsons förre utrikesminister Lansing stått bakom

och avfattat Kinas vrkancle på integritet, befrielse från främ-

mandle intrång etc. Men det är även möjligt, att Harding och

Ilughes haft vetskap på {örhand om och gillat det kinesiska me-

moranilum, vars spets väncler sig mot Japan och Englancl' I så

fall är d.et framför allt europeisk diplomati som lider ett svidancle

nederlag i båda de med varanilra ouppl<isligt förenade spörsmå1en:

sjörustningarnes begränsning ("Naval Holiday") och Stilla-havs-

oeh Östasien-lrågorna.
Ätskilliga antlra anmärkningar och reflektioner kunna nu

knytas till det invecklade spelet. Nar det uppgives, att den en-

gelska imperialistplessen, "Northcliffe"-pressen, varif ivrigt värk-

sam för en uppgörelse mellan ile anglosachsiska makterna, vä'cker

det ä,nnu mindre förvåning att amerika bluffat med skenbar

sjöavrustning. Redan undler världskriget voro förbindelserna mel-

lan "northcliffarne" och den amerikanska, på världskriget

glupskt förtjänande ammunitions- och vapeninclustrin syn-

,-r.riigu' intima. Motsvarande engelsk fabrikation salarie-

raile Nor4hcliffe-prässen. Industrimagnater i de amerikanska

ståi- och industribranscherna tillhiira liksom trustkungarne

i allmänhet det republikanska partiet, vats marionetter nu

äro Harding och Ilughes. Båda dessa intressegrupper se ej

ogärna, att gammalt sjökrigsmateriel nedskrotas uncler förutsätt-

ning att det ersättes med nytt. Genom stilla havs-frågornas sam-

mankoppling med sjöavrustningen beräkna de. att "naval ho'li-
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day" 
- 

för vilken de läto Ifarding uppträrla i ett illusionsnum-
mel 

- 
aldrig biir forvarkligad i någop större utsträckning. Meil-

delantlet om att enighet ej kunnat uppnås om metodisk avrust.
ning utan att frågan hänskjutes till annat forum skulie då in-
nebära att de räknat rätt och att det är ilessa faktorer, som
hava spelets trådar i sin hand. Det blir säkerligen uppenbart
i sinom tid. Redan ersättningsbyggande för 66 "föråklrade" far-
tyg erbjuder en vacker profit. Om den bekante mångmiljonären-
fabrikanten pacifisten Forrl därvid upfträder som spekulant på
"skrotet", så är det bara en humoristisk pajasmellanakt i den
stora komeilien.

En amiral Kenworthy lär ha yttrat: "Skall man avrusta,
måste man avrusta fullständigt." Man förstår hans. tankegång:
{inns det en hattstomme kvar, alltid blir det en hatt på den.
Finns det en tistelrot kvar, alltid växa tistlar igen. Men vilken
rnr ä,n den slutliga utgången blir i rustningsfråg'an 

- ry611 syär
var mellan optimism och pessimism 

- 
konferensen ger vid han-

den, att samtiiga sammanhängande prob'lem förbli svävande där-
{ör att ingen vä:klig fred råder mellan den europeisk-asiatiska
östern och den europeisk-amerikanska västern. Slitningar och
nrotsättningar inom deu sistnämnda, hotande mejd Stilla havs-
krig, kunna neutraliseras först medels en utjä,mnande motvikt,
nämligen clen halva av värlclen, som förmenas taga del i råd-
slagen. Om de i Washington ageranile makterna icke kunna för-
må sig att sluta värklig frecl med Ryssland och Tysklandl, utan
behandla dlem som cessionanter och halft förbrytare, och om cle

fortsätta att spela förmyndare över Kina, så blir freden alltid
lika labil som förr. Om de däremot besluta sig for att icke längre
upprätthålla clet nuvarande mellantillståndet mellan krig och fred
gentemot dessa länder, då öppnas alörren för en nästan automa-
tisk avrustning. Men amerikanska, engelska och franska bour-
geoisier kunna å andra sidan icke förneka och försvaga sig
själva genom att på jämlik fot träda i forhandling med stater,
där arbetarelementet 

- bortsett {rån skillnaden mellan
kommunism och socialdemokrati 

- 
spe'lar en så betydande roll.

Det skulle t. o. m. kunna vågas den paradoxen att Lo,ndon och
Paris lattare skulle kunna komma till samförstånd med en ny-
upprättad tysk monarki. Förutsättningarna härfor saknas likr'äI.
Så länge vidare ä.nnu Enfentebourgeoisierna i det hela ha. i sin
hand sina länd.ers arbetaremassor, känna de sig icke heller ab'solut

449
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tvingad_e att revid.era sina våldsfreder, il. v. s. rödja lältet fritt
för fre,d.er av en annan typ. Och slutligen: så länge detta till-
ståndl varar, måste alla utjä,mnings- och konsolideringskonferenser
"ilemohratiskt" och "pacifistiskt" misslyckas, ty de bära inom

sig samma docisfro som Versailles-freden. Washington synes giva

oss ilen klaraste bekräftelse härpå.

Därmed. vända vi blicken till Europa och Främre Asien och

då träda givetvis i förgrunden'1 'antmilita'rismen och sta-

ternas b a n k rutti s m.'Liksom i Stilla" havs-problemet ligger

inneslutet clet sjömilitära. avrustningsproblemet", så omsluter det

curopeiska avrustningsproblemet väsentligen lantrnilitarismens

ode jamte därav berörda v'aluta- och prod-uktionsproblem.

Tvivelsutau var det arm6ernas avrustning som man i
Europa närmast ha{t och har i tankarne in{ör forhandlingarne i
washington. På, denna sidan atlanten har all flottrustningst,äv-
lan upphört. England är i Europa den encla stora sjömakten.

Lika obestritt ar Frankrike f. n. det europeiska fastlandets

starkaste militarmakt. När detta skrives, väntas Washington.
konferensens nästa stora parailnummer, nä,mligen Briand.s tal om

Frankrikes trygghetskrav, seilan ilen franska de'legationen redan

förberedandevis sökt bevisa, att lrrankrike reilan reclucerat sina

militära hrafter så 1ångt som omständighcterna med'giva. På

dessa omständigheter ligger nu tonvikten. Tillvällande sig rollen
som fastlands-Europas ordningspolis, liksom England är havens,

imperialistiskt i alla sin utrihespolitiks yttringar, ehuru tlet för-

nekas. förebä,rande sin fortlevand,e' {ruktan för ett åter krafthäm-
tande Tyskland, trots detta Iands oerhörda clepression, håller
Frankrike ansenliga arm6er långt, bortom sina gränser 

- 
i Minclre

Asien, i Schlesicn, vicl Rhen. IJet stö'der sin ring av vasall-

stater från Östersjön till Svarta havet. Det ser kanske även mecl

oro derr dag, då den vacklande vänskapen med England lc;rbyles i
detta lands fientliga misstänksamhet gentemot en n1,', fransko

militär hegemoni, sedan Tyskiand krossats.

Den franska bourgeoisien är tlärfor ytterst kanslig och ret-

lig i fråga om avrustning. Det kom uyligen bjart till synes i en

artikel i "Matin", där det påpekades, a,tt Frankrike måste stå

rrrstat "gentemot ftirhåIlanclenas utveckling i Tyskland och Ryss.
land". Då viclare den engelsk-amerikanska. garantiförsäkran mot

tyskt a,nfall visat sig vara av till{allig natur och då vänskapen
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mecl Lotilon svalnat. har Frankrike kommit till Washington med

en gnista hopp om'amerikansk välvilja. Det har meil avsikt hållit
sig i bakgrund"en vid Pacific- och marinfrågornas ventilering för
att. icke stöta sig åt något hå11. Det även i Orienten ömtåliga
förhållandet ti'1l England manar till försiktighet.

Hardings bluff, som ställde främst på dagordningen oce'an-

och marinfrågorna, var i<anske icke oblantlat behaglig för Briand.
Genast har yppats en misstanke, att ilenna överaskning avsett

att uttränga, Iantmilitarismen från dagordningen. Vare nu här-
me'cl hur det viil, må det bekräftas eller icke, att tr'rankrikes
bifali till det ,amerikanska arrangemanget, cless bifall till för-
söket att lösgöra Kina från Japan kopts fc;r priset, att det får
behålla sin arm6, vare härmed hur det. vill 

- 
för avrustningeir

till lands synas utsikterna ytterst små.. Frankrikes armö räknar
800,000 man, därar,' 300,000 utanför landets gränser. Endast ur
synpunkten att övermakt är värn, kan dl.enna standarcl betecknas

som "försvar". Från awäpningskravets synpunkt åter betecknas

siffran 
- 

i a1l synnerhet efter Tyshlancls avrustning - 
en re-

spektbjudande imperialistisk rustning, och den bevaras nog äverr

medl en tanke på fransk-engelsk spänning i Mindre Asien, där

turkar och greker blott äro de båda rivaliserancle stormakternas
marionetter.

Är dct då tänkbart att Washingtou-konferensen skall kunna

ordna Europa? Är det avsikten, då fordras nog flera hon{erenscr,

vilket redan antydes. I)å tvingas konfercnsen åiven att taga itu
meil valuta-, produktions- och exportproblemen. Men är deras liis-

ning efter alla rubbningar och a1I fcirstörelse möj1ig inom ilen ka-

pitalistiska orclningcns ram? IJet är obekant i vilken utsträckning
-Washington vill upptaga ilem. flppeirbart är. att de icke kunna

un-dvikas. och att man kanske slutligen vid denna punkt, där

bl. a. engelsk arbetslöshets och fransk ekonomis och valutas av-

tyning återspeglar clet kapitalistiska sam'rällcts själr''urrdermine-

ring, nödgas höra även cle nu från honferensen utcstängda fo]ken'
Sym.tom i denna riktning sahnas icke. Frankriire. som hittills
ob,evehligt avbojt alla förhandlingar och avtal mecl Sovjetrys-q-

lanil, vägrar icke längre blankt varje officiellt sam'manträflan'dc

med ryska rlelegeradc. Att England ej ogärna skulle se etr is-

lossning i ,clen europeiska fimbulvintern är sannolikt av ekono-

miska shäl. Dess reilan stora arbetslöshetsarmd, som sväller rit
under tynande export, hotar a.tt växa, om Washingtonkonferensen

44b
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förbinder det att nedlägga de redan pågående krigsfartygsbyg-
gcna. Det måste 1ätta och stärka sin exportmarknad med Tysk-
lancl och R;rssland som målpunkter, och en viss betydelse måste då

tillmätas Stinnes' beramaile besök hos Lloyd George, sett även

mot bakgrunilen av de tyska inclustrichefe'nas kreditaktion och

lust att hugga åt sig de tyska statsjärnvägarne. Sådana rörelser

inom europeisk storfinans kri.ng Tysklands valuta-misär och Ryss-

lands hungerkris värdesättas givetvis även av de amerikanska
trustkungar, som faktiskt behärska Washington-konferensen. De

måste även influera på dennas förlopp' som buktar sig fram över

Buropas oerhörcla miljardskulder till Amerika.
Under ilenna synvinkel är det sannolikt säkrast att bedöma

konferensen. Den bäres av Versailles' and.a, men perspektivet har

vidgats och spörsmålen ha ökats. De som jubla över Sovjet ryss'
lanils koucessioner, över funktionerna hcs clet slussvet'k, som på-

släpper eur.opeiskt och amerikanska kapital på det ryska närings-
livet, benämnande ilenna taktik "kapitulation", borde beakta
det vittnesbörd, som Harilings kon{erens avlägger, nämligen
om världsbourgeoisiens ansträngning att binda det gung{ly,
som ilen. själv forberett, politiskt, militärt, socialt och ekonomiskt,
själv utbrett och som ntr hotar att d-aga den ned i {örintelsen.
Washington kan lfetrahtas som ett rä,ddnings- och regleringsför-
soi< utanför arbetarmassorna, utanför de besegrade eller blociie-
rade staterna. Om clet blir det sista må vara ovisst, men väl
är läget förvandlat, r,äl ha riskerna och bekymren vuxit seilan

ile europeiska hoplappningskonferenserna. En amerikansk jätte-

spekulation, en svinilel med ihå1ig ideologi, meil krass egennytta
och d,plomatiskt ränkspel i grotesk blandning, ett extrakt i jätte-
propo:tioner av clen borgerliga världens psyke kan Washington
samtiiligt betraktas som ett vägskel. Om Amerikas trustkapi-
taiism gör sig till världsbourgeoisins ledande makt - 

och det

tycks vara huvudsyftet 
- 

så rycker den även upp clirckt som

{ront- och sla,glinje gentemot arbetaremasso'na.
I Washington har funnits e n "arbetarerepresentant" -Gompers!! Det talar tillräckligt tydligt. Han assisterade öpp-

nrn,lsrlaqen som "proletärisk" statist. Bn över hela världen känil,
notorisk arbetarföräilare i Hardings, Balf ours och forne över-

löparen Briands sä,llskap. Det skär upp en djupare rågång än även

rlen mellan Englancl, Amerika och Japan. som nu skall utfyllas.
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MOTSTANDARNA TILL DEN SOCIALA
REVOLUTIONEN I ENCLAND
Av TO^ QU ELCH

I.

Liksom två fientliga armtSer står Storbritanniens kapitalist-
klass och arbetarklass gentemot varandra. Klassgränserna ät
skarpt dragna; det är omöjligt att misstaga sig på, vern som är
kapitalist, och vem som är arbetare, vem som är rik, och vem

som är fattig. Var och en av cte båda klasserna framvisar en

fullandad organisation. Kapitalisterna är sammanslutna genom

sina handelskamrar, genom sina företagarförbund och industriella
sammanslutningar. Arbetarna åter är organiseraile i de mäl<tiga
fackföreningarna (Trade Unions) eller i de industriella förbun-
d.en, såsom Storbritanniens Gruvarbetarförbund (Miners' Federa-
tion of Great Gritain), ldationella Järnr'ägsmannaunionen (Natio-
nal Union of Railwaymen), Järn- och Stålindustriarbetarnas För-
bund (Iron and Steel Tracles' Confederation), Iörenade Maskinist-
sällskapet (Amalgamated Society of Engineers) och Transportar.
betarförbundet (Transport Workers' Federation).

Ehuru många arbetare ännu står utanför fackföreningarna,
är .de organiseratle arbetarna i alla väsentiiga livs{rågor situa-
tionens herrar, emedan de har huvudindustrigrenarna i sina hän-
der. Med andra ord: landets industri kuncle fortgå i sin utveck-
ling utan dle oorganiserade men ieke utan ile organiserad'e arbe-
taln a.

Vid sidan om dessa båda stora klasser finnes i England en

odifferentierad massa, bestående av folk med olikartaile förvärvs-
grenar, litteratörer, hanclelsresande, småborgare, vilka bildar ett
bihang till det kapitalistiska systemet. Denna massa är reak-
tionär. korrumperacl och har blott lögnen och bedrägeriet att tacka
för sin upphöjelse över proletariatet. Denna massa levererar ilet
nödiga människomate."ialet åt de vitgardistiska organisationerna,
åt de borgerliga iigorna m. m.
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II.
Englands regerande. kapitalistiska klass är den slugaste.

spetsfundigaste och stolta,ste av alla regerande klasser i världen.
Detta har den blivit genom århundradens samlaile erfarenheter i
alla världsdelar på stöldens, rofferiets och våIdsdådets område.
Den har haft att göra med alla folkslag och länder i hela värl-
den. Den har lärt sig "regerandets" konst, emedan den äger ko-
lonier i väridens alla hörn 

- ehuruväl de fem sista roffandets
och mörclandets år i Irland egentiigen tycktes bekräfta sanningen
av påstå,endet, att "statsmän aldrig inhämtar lärdomar". Br.g-
lands kapitaiistklass förstår a,tt omkring sig skapa en atmosfär
av frihet, men förstår samticligt att nned järnhand regera och
roffa. Den försår att utnyttja de demokratiska princ.iperna. Den
förstår att vårna om en "präss- och församlingsfrihet", som i
själva verket icke är någon frihet alls. Den förstår att i deras
brodd. kr'äva hotande upprorsrörelser. Den för,står att korrumpera
massornas ledare i fndien, Egypten, Svdafrika och hemma i sitt
eget land. Den har reda på, hur man kan köpa arbetarrörelsens
iedare med" pängar, hedersvedermälen, smicker, välavlönade of-
fentliga poster. Den är i besittning av en djup- och ingående
kännedom om dle ekonomiska och politiska krafterna. Den för-
fogar över en noggrann och välorganiserad spionagetjänst. Det
brittiska rikets handelsagenter och hemliga agenter är måhända
de bast försedda och utrustade av alla dyliha kreatur, och crera,s
tal är legio. överallt ser man spår av dem.

Det är alldeles naturligt. att en regerand.e klass av detta slag
i allra högsta gracl behärskar sjäIvförsvarets konst, såvär när.det
gåller inre upprorsrörelse som yttre fiender. Så tångt man kan
gå tillbaka, har Stor:britannien alltjämt fort de.n mest machiavel-
iistiska, den trolösaste och slugaste av alla lä,nders politik. Är
icke rlet kapitalistiska Britannien känt bland aila nationer såsom
"clet trolösa Albion"! Hur ofta har icke Storbritannien uppeggat
de kontinentala nationerna mot varandra, för att de inbörcles
måtte söndersljta varandra och genom sin svaghet möjliggöra
Englancls härskantle stallning! Och hur ofta har icke den engel-
ska arbetarklassens resningar blivit trolöst förrådda eiler dränkta
i blodl

Den engelska kapitalistklassen förfogar, fr;r det första, över
alla stätsmaktens resurser. Dessa utgöres av parlamentet, en väl-
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Kapitalismen utan avsättning, söker unth'ika hantteil meil sovjetrysslanil
(Litrerator.)

organiseradl byråkrati, en stark domstolsapparat, en stark polis-
makt samt slutiigen arm6n och flottan. Varnplikt finns icke; där-
för är armtin rekryterad av frivilliga, som är inlogerade i ka-
serner och står främmanile för folket. Marinen, den härskanile
klassens stolthet, står måhända i ännu högre grad isoleracl från
foikets massor. Det är blott sällan, som matroserna, arbetarklas-
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sens bästa söner, erhåller permission att vistas i land. Permis-
sionstiden tillbringas vanligen i hamnstäderna, Portsmuoth, Cha-
tham, Dover, Liverpool, Glasgow o. s. v. och användes på osunda
förströelser 

- 
den naturliga följden av clen långa instängclheten

ombord. på krigsfartygen.
För det anclra förfogar den engelska kapitalistklassen över

en mäktig och oerhört utvecklad. präss. I hela värld.en finns det
icke maken till såilana ticlningar som dun engelska kapitalist-
klassens. De är enastående i sitt slag, och cleras inflytande på
massorna är gränslöst. I miljontals exemplar cirkulerar d.essa

tiilningar bland arbetarna morgon och afton. Den lektyr, de bju-
cler på, ger arbetarens livsåskådning en motsvarande farglägg-
ning, clen bestämmer i oerhört hög gratl hans politiska betrak-
telsesätt, den ger hans tankar en bestämd riktning, den moilel-
lerar hans intellekt och driver honom att slaviskt acceptera sak-
forhållandena, såsom de ter sig, eller såsom dessa språkrörs kapi-
talistiska kontrollörer vill, att de skall te sig. "Giv mig blott
kontrollen över Fleet Street (den brittiska prässens centrum), och
på några veekor har vi revolution", yttrade Robert Williams på
ett möte, som helt nyligen ägde rum i London. Robert Williams
har rätt. Hacle blott kommunisterna under två veckors tid kon-
trollen över "Daily Mail", "Daily Mirror", "Daily News", "Daily
Sketch", "Daily Chronicle" och övriga kapitalistiska ticlningar,
skulle revolutionen utan tvivel br5'1a o1' så stort är dleras infly-
tande. Kapitalisterna är mycket väl medvetna om sin styrka i
iletta hänseende, och darfOr finnes det i hela England blott en
enda daglig tidning, som tillvaratar arbetarrörelsens intressen,
närnligen "Daily lleralcl"; och av dlenna orsak är oekså arbetarnas
veckotidskrifter så obetyrlliga.

For det tredje förfogar den brittiska kapitalistklassen till
försvar för sina intressen över mycket talrika religiösa och halv-
religiösa organisationer 

- 
från statskyrkan ända ned till det

Wesleyanska Broderskapet ('Wesleyan Brotherhoocl). För religio-
nen såsom sådan har massorna i allmänhet ett ytterst ringa in-
tresse, men många av dessa organisationer har tusentals medlem-
mar blancl arbetarklassen, på vilka de utövar sitt inflytande ge-
nom att skaffa dlem en viss social miljö med hjalp av försam-
lingslokaler, klubbar, skolor, sporttillställningar, konserter o. tlyl-

Genom alla dessa olikartaile medel är det, som clen brittiska
kapitalistklassen håIler folkets massor under oket.
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T TT.

Englanil är clessutom i rikt mått välsignat med mensjeviker,
socialförrädare och arbetarklassens beilragare. De är måhända
icke så väl skolade som sina bröcler på Europas fastland 

- 
det

är t. ex. en himmelsvitl skillnad mellan Arthur Henilerson och
Emile Vandervelde. Den förre är en man med rätt så begränsaile
vyer, puritanska åsikter och medelmåttig begåvning, ilen senare
en lärd, en Iitterat, en glänsande lingvist och en framstående tän-
kare. Och likvä1 

- 
bortsett från de uppriktiga mensjevikerna

Ramsay MacDonakl och Philipp Srrowilen 
- 

är. Arthur lfen-
derson leilaren fc;r alla falska ledare. Ilan representerar en typ

- 
ty de engelska arbetarleclarna är en typ för sig. Ftir det

mesta har de ingen kunskap om de socialistiska lärorna och ar-
betarrörelsens historia, men äger i så myclet rikare mått alla de
insulära förclomarna och den konservatism, som utmärker clen stora
massan av deras landsmän. Deras karriär börjar vanligen i de
lokala faekföreningssektionerna och går vidare genom distrikts-
råclen för deras Trade Unions ända till de verkställande utskotten.
Denna väg ger dem möjlighet att" ti llägna sig en slor portion
talförhet, en om också mycket ytlig kvickhet, och en viss portion
slughet.

Vid ett annat tillfälle har vi sagt, att clen engelska kapi-
talismen i ilessa arbetarledare ser sin f örsta f örsvara-
linje.

Det egenclomligaste med dessa ledare är, att de icke "leiler".
De end.ast kallar sig ledare. Parlamentsledamoten J. II. Tho-

ryt t. ex. eller parlamentsleclamoten Arthur lfendlerson älskar atf
d'rlekt eller indirekt kallas eller lala om sig själva såsom Iodare.
Men verkliga forhållandet är, att de icke leder. De håller emot,
de hämmar, de ställer hinder i vågen. Kapitalistklassen har vant
sig att hämma varje framåtskridanile rörclse av arbetareklassen.

Så snart det enclast uppstår rykten om missrröje eller strejk
'i'icl eu fabrik, en gruva eller industriell anläggning, skickas ge-
nast clessa ledare till det hotade området för att genom sin över-
talningsförmåga, sin diplomati eller sin slughet betrygga det
industriella maskineriets oljat glatta väg.

Untler kriget spenilerade regeringen tusentals punil sterling
på arbetarleilarna, och tusentals pund sterling spenileras ännu i
dag. På den tid, då Frankrikes och Flanderns ruiner indränktes



med engelska arbetares blod, på den tid, då för varje dag tusen-
tals av arbetarklassen's söler säncLes dOden till mötes, var det
för var och en, som i någon nrån var förtrogen m.eal arbetarrörel-
scu, en lätt sak att på fackföreningskongresser och på viktiga
arbetskonferenser utpeka ledarra och säga, i vilken av regeringens
kommittder de satt 

- 
de avlönade regeringskommitt6er, som

skr;t upp likt svampar ur marken; och meil en något djupare in-
blick i förhållandena skullc clet oekså varit en latt sak att kon-
statera de ungefärliga summor, som ilessa män mottog för att
stödja den härskancle klassens brutala l<rigspolitik. Dessa arbe-
tarledare bortschackrar åt den härskande klassen sitt inflytancle
på massorna, de sä1jer clet för pängar och för heclrande, offentliga
uppdrag. I[äri liknar de clct gamla Roms plebejledare, som för
det mesta fOrrådde plebejerna åt patricierna. Yttermera förstoras
ilessa arbetareledares inflytande genom de kapitalistiska tidnin-
garna. som överbjuiler varanclra i lovsånger över deras klokhet,
ileras sunda orndömesförmåga, deras patriotism. Till deras ära
föranstaltar kapitalisterna banketter och fastligheter. l{är de
efter kapitalisternas meninpi blivit hclt och hållet ofariiga och
blivit deras blinda och tillforlitliga verktyg, skänker man ilem
titeln "Right llonourablc" (parlamentsledamöternas benämning),
giir dem till medlemmar av Konungens Hemliga Råcl (Kings Privy
Council). till riddare av ile högsta ordnarna och övcrhopar dem
med utmärkelser. Det Brittiska Arbetarpartiets ledare, The Rigth
Honourable Arthur Ilenderson, The Right Honourable J. R. Cly-
nes, The Rigth llonourable J. N. Thomas o. s. v. är alldeles ut-
märkt "heilersamma" (honourable) män och likaså fackförcnings-
kongressens sekreterare, Thc Rigth Honourable C.-W. Bowerman.

Btt faktum är, att arbetarrörelsen i England trasslat in sig
i ett nät, som blivit utsatt för clensa.rnma just av dessa "heiler-
samma" och av kapitalisthlassen besoliladle män. Till störrc delerr
värvacle ur fackföreningsbyråkratin, lovprisad.e av en marknacls-
skrikande och reklamerande tidning,spräss, men i de flesta fall
icke på långt när så intelligenta som sina herrar och mästare,
lånar sig dessa män alltför gärna åt sin Judastjänst.
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Teaterns sociala belydelse.

Det har visat sig, att ingen socialistisk agitation och upp-
lysningsverksamhet är så verksam och övertygande som en enkel,
torr exposd över en sovjelregerings program och arbete. Al.min-
stone i den mån det rör kulturpolitik. Det ekonomiska uppbygg-
nadsarbetet i en isolerad, av fiender omringacl kommunistisk stat
är oändligt mycket svårare, då handelslivet är ojämforligt mera
liomplicerat. Det kan icke mecl ett enda grepp omdana's från
roten, och med tusen banil hänger clet samman m'eil det fient-
iiga utlandet. Btt rikes kultuiella, olganisationer bildar däremot

självständiga öar, de är lättare att överblicka, och ileras mate'
riella motståndskraft är minclre.

Min avsikt är att här lämna en kort överblick över teater-
väsendets organisation i Ungern uniler rådsrepubliken. Även här
blev det delvis ej mera än progiam, då fJrra månader natur-
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ligtvis icke var tillräckriga för att i hanclling genomföra arlaplaner, allrahelst i en stat, som överfölls från alla sidor och
kämpade en förtvivrad kamp för sitt rir'. Men mycrret hann vi
dock få i gång och åtskilligt därav har ännu beståncl.

Teaterns väsen är att vara en anti_indiviclualistisk, en fol-kets egen offentliga konst. IIrbilden för varje teater är denstora arenan med de tusentals platserna. Teatern är ic*e ti'för "de ensammes aristokratiska kult'r". icke för den ,,intima,,,
"sä'regna"' "personliga" smaken. Det är icke någon tiilfärtighet,
a.tt teatern och rlramat, vilka man kan säga ha fötts två gånger,
hos antikens greher och uncler den kristna meclelticlen, lrla Uaautillfallena uppstod ur 'de offentliga ceremonierna vid rerigiösa
folkfester, alltså ur företeelser, 

"iika, blancr alrt vad dessa kul-
tr,rer hade att uppvisa, var i clen största utsträcknin-
pi c n gemensamma for alla. Grekernas dionysiska fester., ur
'i'ill<a deras tragedier utveckrade,s, var uttryck för ileras rängtanatt kunna befria sig från personrighetslivets hindrande,band och
uppgå i allsjälen. Dessa tragedier utvecklade sig ur den s. k
kören, vilken ursprungligen var publiken själv. Ii". n"""å"*urtdet än må låta, kan man därför säga. att publit en f annsföre teatern' T sitt i'n.rsta r,äse'är skådesperet såcleres enfolkfest, en folkets konst. Ty clet, som ska kunna sätta en
massas känslor i rörelse, måste stamma just ur crenna massas
i<änslor.

Teatern är säkerrigen den konstform, i vilken det kornmancre
socialistiska samhäilet ska finna sitt fullodigaste uttryrcft. lJ,
mängd av kapitalisternas maskfrätta påfund ska l<omma att
försvinna, teatern ska fö,das på nytt.

Proletärpubllken
Om det också endast var en tillfallighet, syntes det dock

'ästan symboliskt, att den första rådsrepubiikens förordning, som.
anslogs på gatorna, rör'de socialisering av teatrarna, som däri-genom öppnades för det arbetande folket. Ett enhetspris föralla bilietter faststäildes, hälften av de dittils billigaste biljett-
prisen, och dessa billiga Liljetter utdela,Ces ,.dun lnrrom fach_
öreningarna efter ett system, som icke lät någon få fördel {ram-för en annan. "Den stora arenan med cle tusentals pratserna,,

kunrle naturligtvis icke byggas i en handvändning, utan man var
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tvungen att, så gott sig göra 1ät, göra de minclre kapitalistiska
teatrarna tillgängliga för de arbetande massorna.

Såsom nämnt fastställdes ett mycket biiligt enhetspris för
biljetterna. Nu är ju emellertid platserna på en teater olika goda,

vilket ofta av kapitalistiska skriftstäIlare just anföres som exem-
pel på, att likhet är omöjlig. I detta fali tycktes påståentlet
lara sant. Problemet löstes dock på så sätt, att var och en fick
dra sin biljett som en lott ur en urna. Därigenöm kom de

nedre railerna hos oss icke att betyda någon klasskillnad, något
företräde ifråga om rang eller förnämitet.

Tilloppet av åskåclare var oerhört, fastän från råd.srepubli-
kens första dag på de dramatiska teatrarna enilast spelades styc-
ken av konstnärligt högt värde. Vi hade naturligtvis tlen fas-
taste tro på proletariatets kulturbehov, men det översteg våra
djärvaste förwäntningar. Alla dramatiska teatrar var afton efter
afton fulla från golv till tak 

- 
enrlast cabareterna

och varietderna stod mestadels tomma.
(Även de bästa av dessa hade vi låtit kvarstå.) Den försagda
bourgeoisien hade dels icke lust, dels icke heller möjlighet att
roa sig. Och arb e tarekl ass e n intress eraal e

s i g m y c k'e t I i t e t f ö r y t l i g, f r i v o I f o r st r ö-

else.
Noggrann statistik fördes över teaterbesöken och över de

olika pjäsernas framgång for att kunna systematiskt fullfölja
bildningsarbetet och anpas'sa ,dletsamma efter proletariatets för-
måga att tillgodogöra sig det. Det är betecknande, att många
utmärkta stycken (t. ex. Bernarcl Shaws "Caniliila"), vilka några
år {örut hade {allit igenom inför en bourgeoispublik, hade stor
framgång hos arb,etarna. Det är även anmärkningsvärt, att tea-
tersalongerna under dessa föreställningar gjorde ett festligare in-
tryck än åren förut. Under de sista krigsåren hade nämligen cle

bildade bland med.elklassen reilan blivit så fattiga, att de icke
mera kuncle kosta på sig elt besök på en teater, och dessa fvlldes
därför med jobbare av, lindrigt ,sagt, medelklass. Dessutorn hade
man redan länge icke varit van att gå på teatern i aftontoalett.
Men arbetaren, för vilken teaterbesöket var en allvarlig och

sällsynt högtidlighet, tog på sig sina bästa klä'der, sin svarta
rock, som han kanske ej haft seilan bröllopsdagen. Det var en
på samma gång rörande och eggande syn att se, huru teatern
på en gång åter blev full av svartklädda män med allvarlig vär-
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dighet. Retlan första aftonen märkte skådespelarna skillnaden
och grep sig an med sin konst med pånyttfödtl gladje.

Jag ska berätta en liten anekdot för att visa 'den rörande

ivet, varme,d arbetarna sökte "bli värdiga" sin nya ställning.
Fackföreningarna had.e till alla teatrar utsänt ordningsmän, då

de 
- 

fastän ogrundat - 
fruktade, att någon av deras medlem-

mar skulle uppföra sig opassande. En gåiig kom jag av en hän-

cielse tillstäides, då en såilan orclningsman visacle ut två arbetare

ur en loge. "De har uppfört sig opassande." "Hut c1å?" fråga'de

jog. "De har talat högt." "IJnder föreställningen?" "Nej, under
pausen", sade han förtörnacl. Jag hade all möda att göra klart
för honom, att detta ej var något opassand.e ooh iche ens uniler
en organiserad arbetares värdighet.

I en fråga om publiken vill jaq vidare endast påpeka. att
den föreclrog allvarliga pjäser framför lustspel och att clen ej

visade något speciellt intresse för vissa proletärst;'cken (t. ex.

Gorkis Natthärbärget). Tydiigen had"e den ej någon känsla av att
själv vara framställd i detta elände, dar ej en gnista av uppror
och social kamp glodde. Ä anclra sidan stötte's arbetarna ej på

minsta sätt av att konungar och prinsar uppträdde, t. er. i
Shakesperes pjäser. De kände tydligen i högre grad än mången

socialdemokratisk skri{tställare, att här var de rent mänskliga
lidelserna allt, konung och prins representerade ej någon social

ställning, de var b'lott symboler och namn {ör synliga, sjäIvan-
svariga människor.

Teafrarnas organisafion.
På diktaturens {örsta clag sammankallades alla teaterd'irek-

törer efter föreställningens slut kl. 11 på aftonen till undervis-

ningskommissariatet, där folkkommissarien meddelade dem, att
teatrarna var socialiseradle. Alla fiek stanna på sina platser, så

länge de i vanlig ordning utförde sitt arbete, och de erhöli här-

för den högsta stadgade lönen. Men redan kl. halv 9 på a{tonen
(strax seclan föreställningen börjat) placerades röda skyddsvakter

vicl teatrarnas alla större ko,stym- eller kulissmagasin. att clenna

forsiktighetsåtgärd ej var överflödig, visaclc sig samma natt, i
clet att de flesta teaterdirektörer försökte undangömma ilet vär-

defulla materialet. Reclan samma afton kontrollerades samtliga
teatrars kassor äncla necl till de minsta varietders och biografers
och bok{öringen övertogs av kommissariatets kontrollorgan'
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av clenna ekonomiska socialisering följde vissa konstnärliga
liijrdelar helt och hållet av sig självt. KostJ,,raf6ryåden kunde cen_
traliseras. Denna åtgärcl gjorde det överfrödigt, att vissa utrust-
ningar förekom ända till fem och sex gånger. Med en väl sam_
manställd gemensamhetsrepertoar kunde man uppnå, att samma
rekvisita kunde användas på de mest orika t.utra". (Med kulis-
serna förhöIl det sig svårare,,då dessa är beroencle av scenens stor-Iek och det natrrrligtvis skulre ta mycken tid att genomföra
en normalisering av scenbyggnaden.) Kostym- och möbelutr'st-
ningen i en pjås l<unde nu bli mera fullstäntlig och stilenlig, c1å
tkrt fanns ojäm{örligt mycket mera att valja på. Ä andra sidan
irlev hela uppsättningar överfrödiga och kunde stäIras till för-
stads- eller landsortsteaterns förfogande.

av i konstnärligt hänseende ännu större betyderse var c e n-traliser i n g e n av s k å d e s p e. l a r na,vilka nubilclade
en enda stor trupp (tills vidare clock endast i huvudstaden). nen
strirre möjligheten till urval vid besättandet av roilerna mecrförde
härliga möjligheter till biidande av konstnärligt'högtstående en-
sembler. Doct må,ste vi i bc;rjan utstå en hårcl kamp mot deolika skåde'spelaresällshapens lokarpatriotism. De kuirde nam-
ligen icire licla, att deras bästa rrrafler skulre vinna framgångar
på "andra teatrar". Det dröjde ränge, innan ilenna bainsliga
chauvinism och av'nd {ick ögonen öppna för, att'de dock på aila
teatrar spelade för ett och samma folk, blott med konstirärligt
högre prestationer.

att skådespelarna och utrustningen genom cenirariseringcn
icke fastlåstes, utan kunde forfryttas hur som herst, hade ännu
mera vittgående följder. som bekant är ardrig hela personale'

'id en större teater i arbete på samma gång. Ailtiit går åtmin-
stone hälften av rneillemmarna sysslorösa utan att få säga ett
ord. vid teatrar mecr succdspjä,ser är ,det o,ftast mer än nåttt.r,(Detta kraftslöseri är för övrigt en typisk forjd av ,luo kupita-
iistiska procluktionsanarkie'.) Genom centraliseringen brev detnöjligt att låta skådespelare, som icke hade arbete vid e n teater,
spela vid någon annan. Tjugo nya teatrar kunde på detta sätt
organiseras i förstäcler, fabrikskvarter och minclre lanclsortsstä_
der utan att utgifterna {ör skådespeiarnas röner därigenom örra-
iles. Och skåclespelerna sjäIva var överlvcktiga att fä spela.

Dcnna skådespelarnas "mobilisering" hade även et-t an'atviktigt kulturellt resultat. För att motarbeta den osunda een-
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tlalisationen till huvudsta'clen av alla stora kulturvärilen förplik-
tades cless mest "berömila" och "betydande" skådespelare att
rind.er två månader av spelticlen gästuppträda på lands-
o r t s t e a t r a r utan att därfor erhålla särskild ersättning
utöver resetillägget. På så sätt ville man uppnå (planen genom-

{ördes blott delvis), att landsbygdens befolkning icke ovillkor-
ligen och for alltid skulle vara utestängd från högre konstnjut-
ningar.

Ä andra sidan inkallades i tur och ortlning landsorts-
teatrarnas mest f ramstående skådespe-
lare att gästspela på Budapeststeatrar
for att där visa sig infor 'en press och en publik, som på dem

stätlde de högsta fordringar. På så sätt hade mången obeaktad

lalang kunnat uppnå ett välförtjänt rykte. (Många av dessa pro-

vinsskå'despelare, som vår styrelse för första gången kallade till
Budapest, engagerailes seclan av teairarna och spelar ännu mecl

{ramgång i huvudstaden). Detta ömsesidiga utbyte, ett slags kul-
turellt blodomlopp, praktiseracles även i större utsträckning med-

elst sällskap, "staggiones", tiII vilka jag återkommer vid be-

hand.lingen av de nya formerna inom vårt teaterväsen.

Här ville jag endast nämna något om dlen ekonomisl<a sidan

av clen kommunistiska teaterpolitiken. Skådespelarnas genom-

snittslöner hojdes genast metl 30 proc. Ä andra sidan r e il u c e-

ra d. e s vi s s a pri m a tlon n ors o ch "stj ärn o rs"
o e r h ö r d a g a g e r till den högsta lön, som någon kunde er-

hålla inom rådsrepubliken. (Detta var 3,000 ungerska kronorl
skådespelare i biroller hade en minimilön av 1'000 kr.)' De oer-

hörcla skillnaderna skulle avskaffas. Man haile emellertid för av-

sikt att liksom i Ryssland införa ett system metl "specialist-
Iöner", varigenom man haile kommit upp till ett maximum av

10,000 kr. Svårare var lösningen av de tekniska scenarbetarnas

lönefråga, vilket hade sin grund i tilltrasslade organisationsför-
håIlanden. Dessa arbetare tillhorde nämligen icke teater- utan

trävaruarbetarnas fackförening, och deras löner beräknades efter
en annan tariff. Problemet löstes emellertid snart. (Underhand-

lingarna med dessa kroppsarbetares disciplinerade faekförening
var i varje fall mycket lättare än metl skådespelarna.) De socia-

iiserade biograferna gav en så, stor vinst 
- 

en miljon kronor pr
,lag 

- 
att förlusten clärmeil kunile täckas för teatrarna' som ar-

betatle med billiga biljetter och dyr personal.
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Nya tormer.
Det var från början klart, att ett socialistiskt samhälle icke

kunile nöja sig med d.e från den gamia ordningen ärvda borger-
liga teaterformerna. En politisk revolution kan man emellertid
göra på en natt, icke så en kulturell. Den stora massarenan, som
val bast hade motsvarat den kommunistiska andan, kunde man
icke bygga upp så fort. Ätgarder därför träffades dock omedel-
bart. Ritningar beställdes, byggnad.splatser utsågs och man satte
tills vidare i gång med iordningsställandet av vissa cirkusbygg-
nader för detta ändamål. I det stora hela stoil emellertid de tea-
terföretag kvar, som redan förut funnits, och man inskränkte sig
under den första ticlen till negativa reformer, i det att man i
huvudstaclen stängde många tingeltangelteatrar och åtskilliga va-
rietder, som var ur stån,il att åstadkomma några bäitre sakcr.
(De användbara skådespeiarna ooh musikerna inrollerades i ilen
stora teaterarmdn, från vilken de sedan truppvis skickades ut,
än hit och än dit.) Många varietder hade väl inredda scener, som
kund.e använclas för dramatiskt ändamål, och dessa togs natur-
ligtvis genast i beslag. Skådespelare och regissörer till dem hade
man ju tillräckligt av.

En stark falang agitera'de för att man skulle s t ä n g a aI I a
iokal e r för d"e ss a "l ällukon st art er" och lrån
och med nu bjuda proletariatet uteslutande tlen båsta konsten.
Kommissariatet hrill emellertid på, att man finge ej br5rta kon-
tinuiteten i kulturutvecklingen. Då proletariatet hittills varit
utestängt från estetisk bildning, kan det icke sitta inne med
den nödvåniliga mottagligheten för endast och allen4st tyngre
konst. Vi löper darfrir fara att trötta ut människornas intresse
och därigenom förlora möjligheten att uppfostra det i detta hän-
seende.'Kultur kan ej skapa;s genom politisk diktatur. Vad vi
kan göra, är att leda utvecklingen in i den rätta riktningen och
och i alia avseenden bereda vägen {ör den åt det håll, vi vill att
den ska gå. Därtör underkastades dessa varietder en sträng
smakcensur. Allt rått pornografiskt förbjöds, men även allt
annat oestetiskt. även om det ej innehc;ll nägot ekivåkt. Dar-
emot slog man ej med inskränkt pry,deri ned på alla pikanta
skämt. Som sagt, det var en smakcensur, på samma gång som
man även företog en aktion fc;r att ingiuta nytt. konstnärligt
stoff i clessa variet6ers antagna program. Denna censur blev så
mycket lättare och naturligare, som,ilen nya publiken, en-
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iigt vad jag redan nämnt, utövade densamma så gott som rrta'n

t jatp, i clet att clen alls icke intresserade sig för svinerier på

scenen.

Den första helt nya teaterformen i den ungerska rådsrepu-

bliken uppstod genom en ekonomisk, bjudande nödvändighet

(liksom eniigt den materiaiistiska historieuppfattningens lag så

många anclra konstriktningar och stilar gör)' Från de av ser-

biska, rumäniska och tjeckiska trupper besatta ungerska områ-

tlcna runt omkring flydde skådespelare och artister av alla slag

i massor till huvuclstaden, då de ej 1ängre hade några förvärvs-

miljligheter i cle erövrade landsdetrarna, på grund av att de spe-

lade på ungerska. För ungefär 600 brödlösa skådespelare måste

vi skaffa arbetsmöjligheter. Kommissariatet organiserade bland

ile små, rörliga cabarettrupper, b'eståencle av högst 10 personer,

vilka skickades ut på landsbygden med sina lätta koffertar för

att uppsöka dle minsta samhällena, dit ej någon järnväg

led.er och ilär man över huvud taget aldrig har sett en skådespe-

lare, utom då och då en resanile cirkus. Dessa trupper var

sammansatta på föijande sätt: två herrar och två ilamer, utva'lcla

så att de kuncle spela mindre, folkliga enaktare, ett allvarligt
och ett gladare st;rcke. Alla hade dlessutom solonummer (clans,

sång, deklamation). Vidare innehöll truppen en cirkusartist
(akrobat, lindansare, eld- och svärdslukare) for bonil.folket, bla'nrl

viika han var oumbärlig. Des,sutom en conferencier. Denne hadle

egentligen den viktigaste rollen bland a1Ia. Han skulle und'cr-

hålla publiken mecl samtal liksom på huvudstadlens cabareter,

men genom ilessa samtal un'clervisa, förklara och, utan att clet

märktes, göra kommunistisk propaganda' Dessa conferencierer

kom från agitatorskolan och var ej skådespelare utan mediem-

mar av rörelsen. De medförde även en ko{fert med propaganda-

skrifter och skulle först meil konster och vitsar söka vinna bon-

derepublikens förtroende och gunst för att så göra dem mela

mottagliga för agitationen. Dessa conferencierer var vitlare l<as-

sörer och ansvariga ekonomiska ledare för clet hela. Många trup-
per utrustades ilessutom me'cl en scenarbetare, som skulle be--

sörja det tekniska arbetet.
Bortåt hundra sådana trupper genomströvade landet och ut-

rättade för det mesta ett gott arbete, såväl kulturellt som poli-

tiskt. Bestämmandet av enhetsprisen, vilka naturligtvis var mvc-

ket olika, skedde uncler meilverkan av 'de lokala arbetare- och
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tr)et kapitalistiska U. S. Ä:s hjälp till ilet hungra,n:ile Rysslantl.

(Lib,erator.)

bontleråden samt samhällsmyndigheterua. Så var är'en fallet, me'd

uppgörelser och kontroli. (Conferencieren hacle en clagbok, som
i varje besökt samhälle måste förses mecl därvaranale arbetare-
råds stämpel och intyg.)

Då dessa skådespelare rästan uteslutand.e rekryterades från
lanilsorfsvarietder, kunde man ej lita på cleras smak och reper-
toar, utan de erhöIl en strängt faststallcl spellista, upptagande de

bästa, folkligaste och konstnärligaste verken bland sådant, som
passaile för dessa teatrar. Äveu reste de efter en noga bestämd
plan, så att varje trakt av landet blev likformigt besökt.

Sådana var ilessa små "resande teatersäIlskap", som uppstotl
dels av nöd.tvång, dels av politiska motiv. llen d,enna form för
teaterverksamhe,t, vilken var ny för llngern, utvecklacles efter
st,örre mått av kulturkommissariatet. Man bililade operasäll-
skap, vilket på grund av centraliseringen utan svårighet lät sig
göra. De små land,sortstcatrarna kunde naturligtvis ej bestå sig
me,il specieilt operaensembler. Om också d.e passande personerna

hade funnits, så skulle man aldrig haft tid till en alh'arlig,
konstnärlig instudering på en teater, som varje afton och med

samma lilla personal måste spela ett nytt stycke. Dessa opera-

sällskap had.e nu på sin repertoar tre elle'r fyra väl instuderade
operor (sammansatta så, att de kunde spelas av e n orclentligt
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och dårmed skulle cle beresa landsortsstä-
derna, vilka väl då och då kan få höra en god solist men aldrig
en anstänilig operaförestäIlning.

Blanil de nya teaterformer, som uppstod uniler clen ungerska
rådsrepubliken, var även barnteatern. Förut fanns ej en

enda sådan. Vid ju1 bekvämade sig möjligen en och annan teater
tilt att anordna en barnföreställning. Tre av de indragna va-

riet6erna förvancllades nu till barnteatrar. Då barn under 14 år
var förbjudna att besöka biograferna, måste man sörja för att
de i stäilet {ick en bättre förströelse. Två gånger i veckan haile
två el.Ier tre biografer i varje distrikt eftermiddagsföreställnin-
gar för barn, till vilka skolbarnen gick meil sina lärare eller med

ordningsmän från den socialistiska barnavänsföreningen. I)å clet

var stor brist på för barn lamptiga filmer, berättacle rnan iblan'il
vid. clessa tilllällen sagor för clem. Härtiil användle man recita-
törer eller lärare, vilka först måste undergå en prövning. De'ssa

sagoaf tnar blev så populära, att man även måste hålla så-

dana i barnsjukhusen. Enligt upprättad statistik fick ensamt i
Buclapest över 30,000 proletärbarn höra vackra sagor berättas
un'd.er dessa aftnar, barn som aldrig förr haft clyiik glädje. --
Naturligtvis granskaile man sagomaterialet, innan det stalldes
till den berättandes förfogande.

Den största och bäst inreclcla av dessa barnteatrar anordna-
des som övningsscen för teatersl<olornas elever. Denna nyhet var
av behovet påkallad även av en annan orsak. Eleverna för-
bjöds nämligen at"l tj änst göra som sta-
t i s t e r, ilels av pedagogiska skäl, d.els emedan de clärigenom tog
bröclet från många skådespelare av minilre betydenhet. Då man
på nämna teater även skulle spela stycken för dlen mognare ung-
domen, kom också åtskilliga klassiska saker upp på dess pro-
gram.

För barnens bildning och förströelse, men även såsom uniler-
hållning for de äldre upprättades ilockteatrar, mario-
n e t t s c e n er. Detta var en för Ungern nykonstart,vilken
emellertid understö'ddes av kommissariatet, tlärför att man kunde
framställa dess enkla, normaliseracle apparat i stor mängd. (Ett
litet trätorn på hjul, lätt transportabelt, inuti detta maskineriet,
som kundle skötas av en person.) Denna teaterform. hade alla
förutsättningar att bli en folkets konst, ty åven på lands-
bygrlen var d.et tekniskt sett oerhört lätt att utbreda den oeh
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genom sin egenclomliga typ var det den möjligt att på samma
gång uppnå den största folklighet och högsta konstnäriiga nir,å.
r)essutom kund.e ilenna konstart lätt bli en anständig forvär-vs-
kalla fc;r många brödiösa "intel'lektuella".

En för lJngern betydelsefuli nyhet var d.en tyska tea-
t e r, som omedelbart öppnacles för huvudstadens tysktalancle be-
folkning. Det var även sovjetregeringens avsikt att efter behov
upprätta särskilda teatrar på resp. språk fOr serber, slovaker och
rumäner i av dem bebodda områden.

Det skulle hava varit av särskilt stor kulturell betydelse,
om vi hade kunnat öppna den försöksscen, vars utrustning
reclan var uncler arbete. Denna skulle erbjuda experimentmöj-
ligheter åt 'de nyaste konstriktningarna inom teaterlitteraturen,
regien och dekorationskonsten. Egentligen var den uteslutancle
avsedd för urpremiärer, och det stycke, som kunnat hålla sig
kvar där, skulle sedan övertagas av anilra teatrar.

Viclare måste något meddelas om programmet för den nya,
stort och modernt anlagda teaterskolan, som skulle ha öppnats
föijande säsong. Tills vidare inställdes alla privata teater- och
filmskolor, vilka tiil största delen endast var kopplerianstalter.
Dessa privatskolors elever intogs endast efter ytterst noggrann
prövning i statens akademi.

Den nyhet, som gick mest i kommunistisk and.a, var emel-
iertid fi;ljande:

De flesta arbetareföreningar hade sina amatörteatrar.
I)essa fullständigades nu med yrkesmässiga skådespelare och re-
gissörer och unclerstöddes med scenrekvisita från de socialiserade
depåerna. På så sätt ej blott höjde man i hog grad deras pre-
stations{örmåga och vann ett medel till estetisk uppfostran, utan,
vad som var av särskilt stor betydelse: ma n b r ö t n e d
s kra nkorna mel Ian yrkesmässig och f ri-
v il I i g fo I k k on st. Säkeriigen skulle den nya teaterstilen
i proletarisk ande ha uppstått just ur dessa företag.

Tealerllfteraluren.
Även på detta områdle var det till en början endast möjligt

möjligt att vidta negativa refor mer. Man kan ej stampa en helt
ny kultur ur marken, lika litet som man kan föreskriva konsten
att ;'i efter ett förutbestämt program. Ur ett nytt samhälles
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nya anda ska en ny cliktning så'småningom uppstå på naturligt

sä,tt. Man kan väl så nya frön men icke förändra blommorna

påoperativväg. Ailra minst f år m'an emellerticl
svepa in poiitiska ideer i litteraturens
täckm'antel för att använd al'eatern i a gi-
t ation s s y f te. På det sättet blirpolitiken ytlig och

konsten tynande ooh dålig.
Detvarejlättförkommissariatetattgenom,d.rivadenna

princip gentemot en stor del av våra kamrater, vilka genom ilen

gurolu- socialismens rationalistiskt-materi.alistiska uppfostran

hade förlorat allt sinne för konstens väsen och betydelse. Ett

stort steg mot den nya litteraturens rensning från kapitalist'sk

ideo ogi togs av sig sjätvt genom befrielsen ur kapitalismens eko-

nomiska tvång. Då cliktarna b'lev obero c nde av
tantiem, behövde de e j göra medvetna ef ter-
gif te r f ör de,n d åIi g a sm ake n,och om derastalang

"1 
..dur. var alldeles fördärvad, kunde den på nytt utvecklas ur

rlnt inre motiv. Även c[en m olali sk a fram gån-
ge n h a d. e n u and ra f ör ut s ättn i n g a r, dåpu-

bliken till övervägan'de del var proletarisk.
Teatrarnas repertoar granskades omed'elbart, och endast

d et k on s tnärIi gt v ärde{u1I a ti}1äts l<var-
stå. Detta betydde ej, att man endast spelade klassiska verk

el1er oavbrutet ansträng'de sig att nå det högsta patos' Publi-

ken skulle även roas e{ter sitt dagsarbete, men på ett konst-

närligt och vettigt sätt. De for kapitaiismen typiska frivola sa-

longsstyckena, vilha uteslutande handlar om äJrtenskapshrott'

spclförluster, karriär etc., strök's obarmhärtigt från spellistan'

Fc;r att {;.lla luckorna gav rnan repriser av go'da' äldre stycken'

då den nya pub'liken icke vurmaile för "nyheter"'
särskilt blev man tvungen att sammanställa en fullkomligt

ny repertoar för operett- och lustspelsteatratna, då dessa (liksom

överallt nu för tiden) stod- på den'lägsta tänkbara nivå' Upp-

giften var ej så svår, Of{enbach, Planquette, Johann Strauss m'

{1. m. fl. erbjöcl material i tillräcklig mängd, och den nya pu-

blikens naivare och renare sinne gjorde det möjligt för rlen

att njuta av dlen goda musiken'
Då man i överensstämmelse med kommunismens internatio-

nella väsen ej kunde forcera nationailitt,eraturen på bekostnad

av'd.en konstnärliga uivån, så' måste de ungerska pjäsernas värd'e
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mätas efter högsta internationella mått. Nationeila och etnogra-
fiska spccialsaker hade alls icke 

'ågot företräde. Tvärtom. vill-
koret för att ctt stycke skulle vi'na vårt intresse var, att det
hade en övernationell alimänmänsklig betyilelse. (Detta uteslu-
ter ej den nationella egenart, som yttrar sig i stil, personer,
miljo och kolorit. Det är tvärtom ett kännetecken på verkligt
stor konst, att den med lokalmiljöns omedelbart upplevda färg-
skala kan måia en bild av internationell giltighet och betydelse.)

Man företog sig darfor att för den ungerpka teatern syste-
matiskt översätta de värdefuilaste pjäserna ur den internationella
dramatiska litteraturen. Naturtigtvis även stycken av modernaste
slag. Visserligen föredrog man arbeten, som i sig dokle någon
socialistisk ellerrevolutionärtend.ens, men i f r å g a om verk-
ligt st ora dikt skap e ls er v ar d et tikgittigt,
v:-I k a p o I i t i s k a i d e o I o g i e r, s o m d. ä, r i k o m
trli uttr y ck vi d s i tl a n av d et evi gt mänsk-
I i g a. calderons arbeten och Paul claudels katolska pjäser skuile
komma i samma t,ur ocä ordning som ,ile grekiska klassikerna. på
teatern gällde det blott skapande gestaltningsförmåga och äkta
poesi, ty ilessa är samhalleligt ömsesidiga, eviga vär,clen. (I Karl
Marx' förord till "Den politiska ekonomien" står satsen över
Homers eviga skönhet som ett faktum, vilket ej behöver för-
klaras.)

tr'ör att emellertid framställa konsten uncler olika tider som
en samhällcts spegel (vilkens glans är evig men bilderna för-
gängliga), anordnades stora f öreställningar. Man
uppförde en tragedi och ett lustspel från varje epok, ett slags
kulturhistoria således i teaterns framställ-
ning. Före de'ssa föreställningar skulle inle'dningsföred.rag hållas
för att sätta den däri mindre skolade publike' i stånd att se
stycket i dess rätta sociologiska perspektiv.

Den i undervisningshän,scende mest betyclande rollen spelade
p r o gr am ti d n i n g.a rna. Dessa medfoljde avgiftsfritt
biljetterna och angav innehållet i det under kväilen sperade styc-
l<et. Dessa, program skrevs av förstklassiga kr,after och redige-
racles sårskilt omsorgsfullt. Pjäsens innehåll relateradles så popu-
lärt som möjiigt och på så sätt. att man utan att vara påträn-
gande klargjorde för proletärpubliken styckets problem, sociolo-
giska betydelse och estetiska struktur. En årgång av dessa pro-
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gramtiilnjngar och man hatle haft den bästa teaterpublik som

någonsin funnits.
Tantiem f anns ej. Författarens inkomst berodde ej

på styckeis framgång. Manuskriptet köptes för en större summa
tillsammans mecl samtliga rättigheter, även uppföranderätten för
in- och utlanilet. Forlaget arbetaile efter de moclärnaste meto-

der" Det hade sin katalog, sin almanack och sina reklammedel.
Arvoclena, som betalades för en teaterpjäs, vat olika och fast-
ställcles efter ett bestämt schema, så att de ungefär motsvarade
ilet arbete och'ilen tid, som författande av ett ilylikt arbete i
allmänhet tog i anspråk.

Den nämnd, som prövade och antog manuskripten, bestod av

clramatiska författare, 'regissörer och skådespelare, vilka i alltitl
växlande grupper detacherades härti1l av sina resp. fackförenin-
gar. Nämnden arbetacle uniler ordförandeskap av en från kom-
missariatet utsänd intenclent.

Alla forfattare, direktörer och regissörer, som ej var rena
affärsmän, var glada över sakernas nya orilning, vilken befriade
dem från ekonomiska bekymmer och risker samt väckte till nytt
liv de ideal, som cle haft innan de hann resignera. Så gott som

alla arbetade "som om de blivit unga på n;rtt", som en av de

mest förslagna och avsigkomna gamla teaterdirektörerna ut-
tryckte sig.

(13öla Balåzs var ungerska råclsrepublihens teaterintendent.)
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REKCB

Alexanrlra Kollontai.' ,' ' ., . ' '

::
A. I{ollonfai: Die neue Moral und die ttrbeiterhlasse.:, ,, , ,;r

Det är, som Marx slagit fa,st, inte människornas medvetanrtrg; r6s1p

beståmmer deras tillvaro, uta,n det.är 'deras samhälleliga tillvaro;,.gsrtr
bestämmer deras medvetande. Fr'ån en sådan vetenskaplig utgångsptrnlit

"qtår man helt annorlunda och säkrare inför de etiska och, estatiska pro-
blemen i samhället än med den borgerliga ideologiens .odugliga,lidealis:
tiska utrustning. Men om clet är säkert, att clen intell;ektu;ella,qch,me-
raliska överbyggnaden beror av den ekonomiska grudden, så är de,t,Jika
säkert, att den förra ej heller ändras på ,en ilag och att i det oav,brutne
samlade "fysiska" och "psykiska" ,skeendet symptom,en till ,,den-;nya eti:
ken kan komma och måst'e komma redan innan det gamla samhället ram-
lat ekonomiskt, måste gro redan i det borg'erliga samhällets jord;:,; 

.

Vail nu gäller den del av .den "anrlliga" överbyggnaden,:s,om,kaltras
clen etiska, ,eller vanligtvis m,oralen, har arbetarrörelsen sysslat: atltför.
lite meil den. Sedan gamla sociald€mokratin blivit parlam,entfåhlig, såg
man sorgligt lite socialistisk litteratur p,å ideologiernas område;: ,val:
statistiken vart ,clet väsentliga. Den nya revolutioriära rörelsenå,, livs-
kraft visar sig ,emellertid också iläri, att kommunismen och konmunis-
tisk vetenskap me(l obändig forskariver kastat sig ,in på äveri deesa fält"
En allt rikare litteratur springer fram i tidnings- och tidskriftsartikla&
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i ibloschyrer och b,öcker. Ilte minst från r',åra ryska kam,raters, sicla. Bland
dem, som sysslat med ,etiken i rcvolutionen. intar Älexanilra Kollontaj en
av de allra främ,sta platsema. och. Jå har som hon förutsättningarna -i furtellekt, kunskaper, takt och lidel,sefull Jångtan efter högre moraliska
dorm,er - att rär gå på jupet, belSrsa frå,gorna och l,ecla ,äriigt ,sökancle
,efter en bättre m,oral. r ,en skrift Die ne'u,o Moral unil die Arbeiterkl.a.ssc
(Den nya moralen och arbetarklassen) - A. Se,ehof & Co. Verlag, Ber-
lin C 54, 80 sidor - har ,hon nyligen sammanfört sina synpunkter.

Kollontajs ,skrift är, cl,et nnå sägars från {örsta ib,örjan, kanhänila den
finaste ooh noblaste som utgivit{s, i ämnet. sarntittigt som dcn är på en
gång den klarast levoiutionära ,och ,sa,rnvetsgrannaste. Tyvärr .är ut-
r5rmm,et här alltför litet ör tlen grunclliga reoension, den förtjänar. ,rnen
den torde i ,st:illet snart ibli i sin helhet genom översättning (i serien
Röd Kultur) tiltgänglig ör cvensk pub,jik, av vilk,en inte minst ,ar,h,etets
kvinnor ni'åste stifta dess bekant.skap.

Inledningsvis rskildras den 'ya kvinna* ,sådan hon framtrårler
i livet och - o,rn också ännu sparaa,mt - i litteraturen. Den hårda liys-
nötlvändigheien, kairitalismens, industrialismens ,sekel ihar b,etyd,ligt ska-
p,at om kvinnan, ,gett hennee nya behov, en helt ny psykolo,gi. Från
att' vara ett bihang till mannen, ett tåligt, pa,ssivt, på känsloliv ,och kär-
lek inriktat vtie'en, ett svagt käril, sådant ,iliktningen iilnu rnestadelg en-
visas att skildra henn'e oeh skolan ,att uppfostra henne, ihar hon b ivit
,en rnannen jämbördig, m,e,r he,släktail och närstående varelse. ,,Själv-
,drsciplin i stiillet för k,ii"nsloöversvall, för:nägan att uppskatta ilen egna
friheten, det 'egna otrerc,end.et i ,stället för den op,ersonliga hängivenhe-
ten, härdandet av den egna in'divi'dualriteten i ,ställ,et iör de{ nair.'a ,benrö-
,dandet att i ,sej nrppta och återspe,gla den älskades' främmande rbild. _
Frum.för.oss rsöår inte längr,e 'honaa', månnens sku,g.ga - {ramfö,r oss står
personligheten kvinnan som nnånniska." Sj.älvklart nog - i en tid som
kastat 60 miljoner eruropeiska ,osh r,o,rdamenikanska kvinnor i ul förr'ärvs-
livetl

ur den hittills spal'sflrrr''rå, ,oftast av kvinnor författade, ,stundom lit-
torärt mindre högtståen'de diktningen om d,en modärna kvinnan tar förf.
f,ran typ'efter typ av jåiltinna och g'er koricentratet av dera,s öile:,ett
oorhört intrrecssant galleri tiinkande, handlanile och för sin rsak hrianile
kvinnor, vars storhet man förstå,r vid en ,enk,el jämf,örels,e m,ed gässen
och d.e hysberiska honorna i sa,mtiderrs eängse rornanlitteratu : ooh fil;m.

Den nya kvinnans karaktärseg,enskaper är för det första en star-
ka,rre tetonad, ar' ,liv,skampens brutalitet härdad vilja. Hon har blivit sta,r-
kario i strid'en mot alla sociala hinder och nnotigh,el,er. För det antlra
etäller hon ,högre krav på rr&nnen, som ju nu .ofta,st ej ,ens i de intimaste
kårleksögon'blicken når kvinnans sjäi ooh ger d,en något. Med ,ilen bor-

'gerliga ,eglendomsmoralens llall liöryandlas kvinnan frän tilihörighet till
kamrat, h,ennes ensidi,ga ooh överdrivna erö't,icism rerluceras tili sitt rätta
bogränsade omrfude och hennes intellekt får änfligen frihet. på fal om
kvilnans ernanclp,ation b,etonar {örf. riktigt ,olikheten rnot d.en borgerli,ga
Jrvinnorörel"qen. hur ,ar.betarkvinnarls lirigör,else ej sker i kanrp rned hen-
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nes kla,ss utan i ful,1aste rsa,mkänsla med den rnanlige harnratens frihets-
karnp och klassens.

Kapitlet Kär1,ek,en och d,en nya noraien berand-
lar bl. .a. clet blantl borgerliga ".fördomsfria,, ibruka,cle s. k. fria eller sam-
vetsäktensk,apet ,och uppvisar hur liitt d,et, byggt som det är på, borg,er-
lig 'samhälls.grund, förstörs av tillfålligheter, upplö,ses ,eller övergår i det
legala ib,orgerliga äktenskapet. Irrihst krär'es för kärleken, rnen som d,en
stora kärleken är en sällsynt ting, som ej kan bli a,bsolut krav, upp-
.qtäll,er förf. so'rn en sorts er,oti,skt m,inimipro,gram rratl hon kallar d. e;t
erotiska kamratskape t, tr'å,människors g'emenskap på basis av
ömsesitlig tillgivenhet, en form av erotiskt lir- r-ars grundlägga.nde el,e-
tne rt sp:lras r,eilau i antikens bästa hetärförbindelser, i rlen galanta kär-
leken, hos reniissansen.s kurtis.aner, rl,en vackraste lörbindelsen mellan
Montmartre-artisten ,och han,s gri,seöt o. s. v.

I slutkapitalet K ä r1,e k s f ,ö r h å t I an d e n a.,o c,h k I as s-
k a m p e n kommer Koll,ontaj till sist till ,rlet resulta.tet, att - om också
redan nu högt rutvecklade männi'skor kan förvärkliga rlen 'ya högrio ,ero-
tiska noral,en - först ett kom nunistiskt sa,mhälle möjliggör massornais
övergång till 'denna, efLer ,outsägliga kriser ,och kval f,ör de etiskt rnest
fordranrl'e ooh,sarnvetsbegär'ade.

En härlig skrift med en mångfrld lrcfluktand,e tankar och persp,ek-
tiiv, all.a utmynrrande i det enda krav, som för varje tänkande hoderlig
månnirgka blir il,et grunillaggan'c1'e, det enda man har rätt att ställa på
alla - nren plikt att stä1la på alla: ärlig reten! Den lilla broschy-
r'en iborde finnas i varje hern, ;borcle debatteras i alla ,organisationer, bo'rde
läsas i skolorna! Så tljärvt fri, så djupt och vack,ert se,cllig är den!

T. N,

Weland llersfelde: Geseltschall, Kiinsller und llommunlsmus.
Besläktad m'eil Kollontaj,s ovan närnnda skrift är Herzfeides G,e-

sellschaft, Kiinstlor und Kommunismus (Sa.mhälle, konstnär och kommu-
nisrn) - Der Malik-Verlag, Beriin, 30 sicl,or '- i sin klara, jupa syn
på samhällets icleologiskl, överbyggnad. Ir. sysslar särskilt merl k,onst-
när'ens ,öde i mr,et och hans uppgift i nuets kam,p. Han poiingterar ko rst-
nånens (av varje härstamninrg) n'uvarande roll, som står i d,et ömk-
ligasto förhållande till de uppfostranrlc och frarnåtdrir.ancle ruöjligheöer,
h,arrs yrke rner än andra ihar, ,ooh pår,isar enila utvägen: öv,ergången
till den kornmunistiska livsåskådningen. Konstnårens väg til kommunis.
men är - rnoil hånsyn till hans inclividuali,sm --r oer,hört svår och visst
ej tillryggakigd med ,ett in,träde i ,ett komrnruni,stiskt parti. Till på köpet
6o1n man från arbetarhåll ofta hair .allt annrat än förståelse för den rsortenis
folk. Hans uppgift ino'm, .det nuvarande rborgerliga samhällets ram är
att stå mitt i detta samhålle, i ,ile rna kapitalistiska miljö, s,om kommuni,st,
att helt och förbehållslöst stålla a,ll sin kraft i 'den revolutionåra rör,el-
sens tjänst på sitt eget områil,e, ,orn h,an. där har största ut,sikten att göra
rörelsen rirest nytta, årrnans på anna.t ,områ"de, me,ra inonr hanlvärket. I
det komm,unistiska samhåi,ll,et blir is,ealan han,s r:oll utrnec.klad. där måste
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är'en konstens folk av olika slag orgarliseras, läras och lära sig sjäh't
samarbete och srmlällt skapande.

En förträfllig st,.rrlie över konstnänens ställning i detta kampskede,
en framställning full av satir över borgerlig "kultur,' och missriktail
bleksiktig "folkbildningsrörelse,,, en skrift m,erl rika p.erspektiv. Det
är att hoppas, att även den komm,er att ,snarast införlivas i vårt kom-
munistiska förlags serie Riid Kultur. 

T. N.

Fanny Falkner: August S(rindberg I Blå lornef.
Ären 1908-1910 bodde Strindberg som bekant i det s. k. Blä tornet

(hörnet av Tegn6r- och Drottninggatorna) i Stockholm. l{,erl denna ur
litteraturlristorisk synpunkt mvcket intressanta tirt - flera av rljk{arens
bä.sta arb'eten från hans produktions ,slut såg här dagen - förbinder sej
cn rornantisk historia om den olycklige gamles kärlek till €n ung 19-årig
konstnärinna, Fanny Falkner, hos vars mor hau hyrde. Av böjelsen vart
ei, som Strindberg själv önskat, äklenskap, den kvinnliga kon{rahenten
kände ,sej otillräcklig och för ung, men i ,egcnskap av sekreterare och
protegöe iärde hon intimt känna enslingens liv, så nära han överhuvu.il
lät någon känna det. Fröken lalkner har nu, tio år senare, ansett det
som sin plikt att anförtro sina minnen från tiden med strindberg åt of-
fentligheten, lluruvirla tiden ännu var inne för publicerandet, blir hen-
neg ensak att avgöra. S,om boken nu föreligger, måste man ge förfat-
tarinnan det erkänuandet, att hon gått blygsamt och pietetsfullt till vär-
ket. Med alla sina små vardagsdrag ger den en påtagligt sann och fa-
miljär bild av den store diktar,ens sista år, hans skyg,ghet och misstänk-
samhet, hans häftighet och ömhet. stilen är flärdlös och råttfram, och
Norstedtska förlaget har 'satt ,ett pris (B: ?b), som b'ör vara överkomligt
för enskilda Strindbergs-älskare och alla föreningsbibliotek.

T. N.
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RTFKRSDT S EVV

En sfafislik över de poliriska morden.
En tysk professor E. J. Gumbel har i en bok av intresse ej minstför oss kommunister uppgjort en ,statistik över de politiska morden iTyskrand' som G' ej pa nagot 

"i. r.r"" rr..r.ylras för sympatier åt vårthåll' blir hans mest av siffror och data te.tauoao bok över tyska revoru_tionen-ett ohyggligt vittnesbörd u" o:*i* u"r.Vid uppräknandet 
_av Ou 

""uolt..u?de solclaternas våld.sakt,er ochmyndigheternas repressalier yttrar G;;;1, ,,Ända hittills hade de revo_lutionära i de socialistiska, partiern" ;;;;; 18 politiska mord på b.rgare.På samma tid hade 
iilit.i orru" 

-tå*-ä"Jgårns, 
,kontra_aktioner, pass€rarsilfran 300'" Det var tiden november rgrä-teuruari 1g21, ,statistike:r slu_tar före mars-dagarna i år,

13 mot 314 (som G. 
,närmrre anger siffrorna) _ i sarning dyr_bar betalning. Men ej nog härmed _ nri fn,,ru .blir det när vi ser på hur'olika de orika sidorna straffats, r "sociaristen,, Eb.erts Tyskland harsamtliga 13 socialistiska ftorcl bestraifa; ;t 22 anklagade har av ,,rätt_visan" utdömts B döclsdomar och rza å" 

"åurfarb,ete, för morden på de314 socialisterna har 5 (feml) p."."* l.tluffut. med summa _ g11/
t2års fängelse!

n",,,,Jå å'Ji."i*"'f":i: i]]*u .e"rigj 
.g"Tler 

^i .ryskrand begåtts etr
br i. o, u,, - 

" *, ; ;i, Jr-;ö ::i ii Hill,:',lå, å 
" 
*i,. tä rtil, ;;å:Ttog 21 kända politiker och 77b ]i,k; f.a",ia-^ofti.erare, vilka ej nåtts avnågot som helst straff.Jör sitt 

"pp."r-Ttan sitter i atsköns. värmågai sina våningar och slott - medan a..,u rö"p.oretärer som häktades eftei'bajerska rådsregim'en ådömdes - rr*i"ääJra dödsdoinar - sammanragt146 år och 4 månader fängelse 
".f, trL,n".i"

Den borgerlige författaren konstatera. iitt .r"t, att medan nä,stan araden ytt,ersta vänsterns ledare mördat. 
"ff".-,oskadliggjorts i häkte, gårsamtriga reaktionsledare fria och okrankta. n.t a" ,'rättvisa,, i s. k. demo-kratisk republikl



LLÅHENN

Förlattarelörlecknln g,
Änilerson, NiIs: 

sid'

Socialism och socialiseri4g '19
Bålazs, Bela:

Teatern i den ungerska råclsr,epubliken 453
Bogtla;rov, A.:

Vetenskapen ooh artretarklassen 257, 327,367
Carleson, C. N.,.

Brottsjöar 165
Ett tröttkört parlament 319
Genöve-svindeln 1
Utplundring eller ekonomiskt förnu{t 103
Washington - upptakt till d.et stora oce-
ankriget 435

Dalkvist, O.:
Bergstrruket ooh reduktionen 755

Darragh, Thomas:
,D'et revolutionära frland och komrnunirs

lnen 77
Enberg, Johan:' Brantings r.evoluti'onsp,olitik 117

V'etenskap ,oeh vetenskap 193
Farwig. H.:

Hussiternas konrmunism 133
Fjelilstarl, R...

Till Can'ossa 111
Fogarasi, A.:

D,en kommunistiska pressens uppgilter 389
Gabor, Änilor:

Litteratur och r'evolution
Glolilschnr,irlt, A.:

Centralisa,tion och decentra,lisation
Gulcl och ]anrl

Gustavson, O...
I socialiseriqgsfrågan

181

31
1?3

289, 345
Hevesi, J.:

drö,etetrs s,ociala kategori'er 303
Hilt, c.:

Arbetrrpressens internationella nyhets-
förmedling 401

Ilöglunil, Z.:-
Partikongressen 145

Kabaktsjieff, C.:
Tillståndet på Balkan 729

Krupskaja (fru Lenin):
Det politiska uppfostringsarbetel i i Sov-

jetryssla,nd 6t



II

Kämpe, A.: 
-Kommunismen i Sverge-

Socialiseringsfrågan
Lengyel, J.:

Två slags omdömen
Lukacs, G.:

Massornas spontanitet, p.artiernas
tet

69
24L

"illegala arbetet' 407

s43

lBraating:
lBucharin:

161

aktivi-
35?

11?
89
39, 41, 43, 91
383,1
1, 10å, 189, 165;

Älmgreu: 42ö
Andereon, Nils: 79 ,

Angel, Norman: 239
Arbetete eociala kategori,er: 308
Avius: 185
Bålazs: 453
Balkan: 129 ,.
Balten, Oile: 140
Barthel: 281
Bergebruket:155
Bogd.anov: 2Y7, 327, 967

llartlarasz, Ä.:' Oflicersutbildningen i röda arm6n' 231
Oriens..

En rlialog om litteratur ooh levolution 121
Postgatc, R. W'.:

T.heophile !'err6, en Pariserkommunens
ledare 219

Quelch, Tom:
Motståndarna till clen,s,ociala r.evolutionen

i Englancl Mz
Råkos, Franz:

Deri vita t€rroru 251
Renz, I:.:

Tysklands ko,mmunistparti,efber marsda-
garna, :. 33?

Rosso, Ärilito:
Komnunistpartiets

Riiile, Håkan:
Historia

Schumann, IL:
Karl Liebknechte sista dagar 209

Thylin, IL:
Maxim Gorkij 225

Tihany. L.:
Litteratur och rcvolution 326

'Wallenius, Alice:
. Den gamla skolan oeh den nya 49

Wn, Jr..
Ungrlomsförbundet - en överc,ikt 201

Vox Temporis:
Den r,evolutionära optimismen 97

Reglsten

Byström:
Cailla.ux:
Carleson.:

435
319,42b

Centralisation: 31
Communisti 238
Dalkvist: 155
Darragh:' 17 , 

:

Enberg: 11?,'193



IU

PngbglSs-pårrxismen: 28? ]Nerrnan: q9, 1q?, z}b, 28I,883, 419,
qngelska kolstrejken: 238 | 42b, 467, 469, 470'
Englands a.r:betarrörelset 37, 38, 12?, Oriens: 12i447 rPhare: 142
Falkner: 470 lplehs, B3b
Farwig: 133 lposteate: 21g
Fatalism: 190 lfrogiOs Civiqu,e; BgB
Ferr6: 219 lproletar: 1g1'
Fjeldstad: 111 lQuetch: 443
Folkförbundet: 7, 94,103, 165, 239. lHåkos: 25t381 lReduktion,en: 1bb
Fransk arbetarörelse: 36, 83 lReliEion: BB3
Gabor: 181 ln"ni: B?7
Goklschmidt: 31, 1?3 lRevolutionär optimism: 9?Gorkij: 225 lRosso: 40?
Grekisk arbetarrörelse:38 lRundschau:18?
Grimlund: 375, 379 lRustningshetsen: 4?
Guld och land: 173 lRådsrysilands inrikespolitik: 15, 61,
Fogarasi: 389 I fZS."fgZ
9ustavso_n_:_ 289, Mi lBådsrysslands utrikesp,oliLik: 4b, ].4Z
Hevosi: 303 lRöda ;rm6n: 281Hilt: 401 IRod,e. Håkan: 349
Historia: 343 lscheidemann: 1Bg
Holitscher: 18? lschumann, Ig7,20g
Hussiterna: 133 lShaw, zSb. 479
Höglund: 740. 145 isinclair: BB3Illegalt a.rbete: 40? lSinowjew: B?bsl usus . =v. +Jr[uwJ€W: ö IO
Inq:!1dq 

-s-kr-i{ter I {8, 96, 744, 192, 24O,Sk olfr-ågor : 49
288, 336, 384, 432 'lslutord; 

4gg
Irlanå: 1?' l5nir'ääo, +e
Italiensk arb.etarrör'elser 128 lSocialisering: 7g,24l, Zgg, 845
Ka,baktsjieff : 129 j st"inauergi azo
Kapitalismen: 161, 335, 383 lSvenska aibetarrörelsen: 145
Kellermann: 44 {svenska riksda.gen: 819b.ellermånn: 44 {Svenska riksdagen: 81{
Kollontaj: 46? lTeatern i Ungärn:  #
Kommunismen i_Qvergo 6g lTe""o"n,2b|?ii
Konununismusz 286, 427 lThviin: 225
Kommulistiska Internationalen: l91,iTirien: 93

286, 385 lTihanv: 826
Kommuuistiska pr.esson: 389. 401 lTill ianossa: 111
Komrnunistisk litteiatur: 265 lTrorckii: 89
Kuusinen: 185 lTschitsöherin: B?9
5ämpe; 69-,^?41 lTysk arbetanöråise: Zg7, gi;b, AZg
,Lengyel:^-161^^ lTy,sk borgtred: 141
I.eniä, 2s7, 4ps lri.äiir"",iådJ,ir..iiii, ae
I,,ichtstrailen.^la. 1^41 luägaonsrorJt.å"i ibi-zsr, ezsI,ichtstrarubn t-94,-!!t i,ul"ää'iii"o.äi.å"1-åbi-zsr, ezs
Lisbknecht:- 137, 209 lUn[erska folkkommiGariåiräia8
Litteratur, kommunistiskr 265 lWaTlenius: 4gl.itteratur, kommunistiskr 265 l'Wallenius: 4g
Litteratur, konst ooh nevolution: l2l,lWells: 41. 419

181, 326. 4bB lWendel: 44
Lukacs: 35? lVet,pnqka.p.. '

Myterier i Frankrike: 95
Möller, Gustav: 93

Madarasz: 231 lWo. Jr,
Vet'enskapen: 793, 257, 327, gO7
Wn. Jr: 201Madarasz: 231 lw". lr,-äöi' "v' -v" vt"

Massorna€ elrontanitet:-35? llMorkers Dreadnought: 1g0
Mvterier i Frankrike: 9ä ,Vn* 'lo--^.i.. o? -lVox Temporis: 9? -

iVärldsrevoluti.onen; 93, 297, 427, 4Zg

: 190


